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Vstupujeme do dvacátého šesté- JUD 110VcOU ročníku našeho časopisu. Vlast-

ročníku
našeho
časopisu

ně by to měl být u l ročník čtyři
cátý osmý. Ale bylo mu osudově 
určeno,: aby se po zásahu vyšší 
moci na delší dobu odmlčel. Zalo'- 
í í l  jej s titulem VODCE a po dlou
há léta řídil zakladatel českoslo
venského skautlngu A. B. Svojstk.

Po klidných, ale ke konci už 
otřesných dobách první republiky, 
přichází okupace a s ní rozpuštění 

JUNÁKA Jako organizace nepřátelské třetí říši. V památném 
roce 19iS povstáváme k novému životu a časopis pokračuje 
pod názvem ČINOVNIK, jako orgán Československého JU
NÁKA, Jehož řady se proti dobám předválečným ztrojnáso
bily. Tři jeho ročníky podávají svědectví o rozmachu skau
tlngu v našich zemích a o obrovských úkolech, které Jsme 
si odpovědně vytkli a neměně odpovědně plnllll, nejen v  ob
lastí své organizace, ale podíleli jsme se také s mladistvým 
nadšením na budování státu.

Neblahý stalinský režim zasáhl krůtě l naše řady. Byli 
jsme opět odehnáni od své nezištné a dobrovolné práce 
v mimoškolní výchově dorůstajícího pokolení. ČINOVNIK 
se na předlouhý čas opět odmlčel.

Sestry a bratři, máte v rukou první číslo dvacátého 
šestého ročníku svého časopisu s novým názvem SKAUTING, 
který snad lépe odpovídá jeho širšímu poslání v současné

době. Jeho základním úkolem bude opět vzdělávat a injor- 
inovat skautské pracovníky; rádce a rádkyně, vůdce a vůd- 
kyně, rovery a jejich vůdce, oldskauty, členy Sdružení přá
tel JUNÁKA a všechny funkcionáře a vést je k tomu, aby 
ještě lépe než v minulosti vychovávali českou a slovenskou 
mládež podle skautských výchovných metod, které směřují 
k formování zdravých a mravních osobností, které by se 
činně podílely na rozmachu naší vlastí Československé so
cialistické republiky. Nepochybujeme, že l naše široká ve
řejnost, která bdělým okem a se značnými sympatiemi 
sleduje náš nástup k novému životu, a také ostatní organi
zace mládeže, najdou na našich stránkách hlubší poučeni 
o naších snahách a cílech.

SKAUTING bude přinášet články teoretické, řešící základ
ní výchovné a Ideové otázky našeho hnutí, návody pro 
praxi ve výchovných jednotkách, náměty ke schůzkám, vý
letům, táboření, jakož l zprávy organizační, hospodářské 
a zprávy o činnosti ústředních sborů l nižších složek.

Naší radostnou povinností bude informovat také o skaut
ském hnutí ve světě.

SKAUTING není jen záležitostí několika jednotlivců. Je 
dílem kolektivním v tom nejkrásnějším slova smyslu, a pro
to si přejeme, aby okruh našich čtenářů a spolupracovníků 
rostl a mohutněl, a aby s námi byli v častém, úzkém a sku
tečně bratrském styku. Jen tak se SKAUTING stane stálým 
a nepostradatelným zdrojem poučení a přemýšlení na naši 
cestě za odvážnými zítřky. . .

Za redakci Dr. K a r e l  P r ů c h a

NA NOVOU CESTU
Vám je vánováno nákolik následujících vát našeho 

společného poselství úvodem k našemu časopisu, jenž 
po dvaceti letech nuceného mlčení nastupuje novou 
cestu.

Především vám tiskneme levici na přivítanou, vám, 
starším sestrám a bratřím, kteří jste se v tak překva
pujícím počtu přihlásili k další práci ua junáckě liše, 
i vám, mladší činovnické generaci, která v nedaleké 

. době převezme do svých rukou řízení našeho hnutí.
■ Za naše mladé bratry a sestry přijměte náš vřelý dík.

Veliká a dojímavá láska, s kterou se vás tisíce 
v krátké době několika týdnů přihlásilo k práci v ob
noveném Junáku, a nesmírné nadšeni, jež přivedlo do 
našich řad několik desítek tisíc československé mlá
deže, jsou bezpečným znamením životnosti skautské 
myšlenky. Byla tak znovu vyhloubena studánka vody 
živé a naší mládeži poskytnut chléb silných. Bylo 
vzkříšeno dílo Svojsíkovo. To nás všechny zavazuje 
udržet tento pramen nezkalený a tento chléb v jeho 
svojsikovské jadrnosti.

Vzpomeneme letos třicátého výročí smrti bratra Ná- 
čelnika-Zakladatele. Nelze zajisté důstojněji a oprav
dověji uctít jeho památku, než úsilím o naplněni jeho 
odkazu. Z něho bychom vám, drahé sestry a bratři, 
rádi připoměli alespofi dvě myšlenky, které tomuto 
velikému vychovateli zvlášt ležely na srdci.

Je to především bezvýhradná služba národu a stá
tu výchovnou prací v řadách naší mládeže tak, aby 
z ni vyrostu muži a ženy mravně silni a tělesně zdat
ní, kteří by v čas potřeby byli připraveni přinést pro 
ně 1 oběť nejvyššl. Vzpomeúme tu jeho slov, která 
pronesl v chmurném roce 1938 v projevu, jenž byl 
jedním z posledních: „Vlast je to nejdražši, co máme, 
ji věnujme vše; jí platí naše služba až do obětováni

dr. R. Plajner, náčelník

života. To je skautský slib, naše skautská přísaha, 
skautská víra v pravdu, spravedlnost a nesmrtelnost 
ideálů."

A dále to byla jednota skautského hnuti v naši 
vlasti, o níž nepřestal nikdy usilovat. Už roku 1920 
v prvém ročníku Vůdce napsal: „Mým ideálem je — 
hlásal jsem jej otevřeně vždy a musím znovu a zno
vu hlásat — velká iednotná národní organizace skaut
ská. Je.i takevá organizace je v zájmu blaha mláde
že a nejsnáze plní všechny požadavky." Tato jednota 
se rodí i zaniká především v nejnižšlch organizačních 
celcích, v oddílech a mezi oddíly ve střediscích. Vy
růstá z tolerance, která je přímým výrazem vzájem
né bratrské lásky skautské a k bližnímu vůbec. I zde 
bndiž vždy a všude slyšen Svojsíkův naléhavý hlas: 
„Jedním z hlavních příkazů skautského života je sná
šenlivost. Je vlastnosti inteligenta nadaného opravdo
vou kulturou srdce — a takový má být každý 
skaut. . . "  V tomto duchu vás, bratři a sestry, prosí
me, abyste svým smírným jednáním a laskavým a 
moudrým slovem starších bratři a sester se vynasna
žili zažehnat hned v počátcích vše, co by mohlo kalit 
bratrský vztah v našich řadách 1 v našich stycích 
s ostatními dětskými a mládežnickými organizacemi.

Náš stát je státem socialistickým. Slibuje-li naše 
mládež věrnost socialistické republice, je nutno, aby 
tak činila u vědomi, že slouží veliké myšlence a čes
koslovenské junáctví musí být takovou výchovnou ces
tou, které harmonicky spojí všelidské Ideály světově 
ho bratrství a účinně lásky k bližnímu s ušlechtilým 
posláním služby socialistické společnosti, v niž najde 
naplněni 1 hluboká tradice demokracie a humanity 
našemu národu vlastní. A vás, sestry a bratři, prosí
me, abyste nám v našem skautingu a ve své každo
denní práci tuto cestu pomohli razit.

Vlasta Koseová, náCelnf

P O V I N N O S T  ^ O D P O V Ě D N O S T  K A Z E N
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Plajner
otázku takto formulovanou nám kladou v přítomné 

době nejen nejmladsí vúdcovské kádry, narozené v ob
dobí společenských a politických deformací, ale i stár; 
ší činovnici, pamětníci všeho dění v období 1948— 
19S8, kteří zůstali po únoru 1948 bez spojení s ústre 
dím Junáka a tím též bez potřebných informaci. Jim 
všem chci ve zkratce nastínit cestu slávy, ponížení 
a znovuvzkříšení Junáka s tím, že na podrobné a do
kumentované vylíčen í všech událostí budou muset po
čkat do doby, až junáčti historikové dokončí studium 
materiálů.

Od roku 1942 a zejména pak v období příprav Ko 
Sického vládního programu bylo ilegáln í vedení Juna 
ka informováno o snahách po sjednocení tělesné vý 
chovy a mládeže, a poněvadž Junák byl po zrušení 
ve vlasti (28. 10. 1940) obnoven ministerstvem vnitra 
naši londýnské vlády (květen 1941), nebylo nám jas
no, zda se integrační tendence budou vztahovat i na 
něj. Na dotaz, zda má Junák obnovovat v osvobozo 
váných územích svoji činnost, přišla z Košic tato 
stručná odpověd: Obnovte status quo ante bellům. Ju 
nák byl tedy obnoven, v letech 1945— 48 prokázal obě
ma našim národům neocenitelné služby, měl důvěru 
všech politických stran a počtem svého členstva (ma 
ximum asi 250 COO) byl druhou nejpočetnější organi
zací mládeže. Na přání vlády vstoupil jako kolektivní 
člen do CSM a toto členství zakotvil i ve svých sta 
novách, schválených ministerstvem vnitra v červnu 
1946.

Z rozhodnutí téhož ministerstva a v souhlase s přá
ním junáků i s požadavkem členství v Mezinárodním 
skautském ústředí, byla stranicko-polltlcká činnost 
Junáka zakázána. Na realizaci státní politiky bylo 
však členstvo Junáka plně angažováno, o čemž svěd 
čí i ta okolnost, že tehdejší ministerský předseda Zd. 
F ierlitiger i další členové vlády byli členy Junáka 
a president republiky dr. Ed. Beneš byl dokonce jehc 
protektorem.

Kolektivní členství Junáka v CSM bylo politicky 
hodnoceno jako neúspěch sluCovacích snah, zejména 
jako neúspěch pří vytváření jednotné organizace mlá
deže (chápané nesprávně jako organizace jediné 1 a 
Cekalo se jen na vhodnou příležitost, jak Junáka zlik 
vidovat. Únorové dny roku 1948 záminku přinesly. Na 
Junáka byl vykonáván mocenský tlak, aby se v ně
kolikahodinové Ihůtě rozhodl ke vstupu do nově tor 
mované Národní fronty a pomohl tak vyřešit těžkou 
vnitropolitickou krizi. Třebaže se presidium Junáka
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přihlásilo ústně i písemně (doklady budou zveřejně
ny) k jiodpoře NF, ani je jí předseda dr. A. Čepička, 
ani tehdejší vedení CSM nepřiznali junáckému sněmu 
nezadatelné právo rozhodnout o tomto kroku s ko
nečnou platností, a když neobměkčilo náčelníka ani 
brachiální násilí, bylo 25. února, tedy tří dny před 
dávno svolaným junáckým sněmem, ústředí Junáka 
obsazeno a jeho čelní pracovníci vyvedeni.

I když se od této brutální akce Akční výbor ústře
dí Junáka distancoval a náčelníkovi se púsemně omlu
vil, byl příliš bezmocný, než aby zabránil úplnému 
včlenění Junáka do CSM a jeho přeměně v organizaci 
výlučně dětskou.

Na tento nežádoucí vývoj reagovala většina junác
kých činovníků tím, že odmítla registrovat sebe 1 od
díly, a když byl v létě roku 1948 zbaven Junák člen 
ství v Mezinárodním skautském ústředí, počet členů' 
rapidně klesal, takže po zdrcující kritice českého jii- 
náctví, odsouzeného budapešťskou konferencí m láde
že (2.— 4. srpna 1948) k zániku, nebylo již co likvi
dovat. Junák existoval formálně, reprezentován ne
mnoha činovniky. Ještě v roce 1950, až byl rozhodnu
tím OV CSM dnem 1. ledna 1951 rozpuštěn. Výchovy 
české a slovenské mládeže se ujala nově vytvořená, 
monopolní organizace pionýrská.

Aby je jí prestiž byl co nejvíce zdůrazněn, voiila se 
cesta zostouzení Junáka a jeho odpovědných činov
níků. Prvý, kdo dostal odměnou železné náramky na 
ruce, byl s 'm  náčelník, obviněný v červn^i 1949 z to
ho, že zmrzačil půl miliónu české mládeže, a pak 
následovala série tzv. „skautských procesů", vrcholí
cích v letech 1951— 52, v nichž byli exponovaní či
novníci Junáka obviňováni z nezákonného organizo
vání mládeže, podzemní činnosti a přípravy kapitalis
tické .evoluce, z velezrady, špionáže atd. Stovky ob
žalovaných byly odsouzeny k mnohaletým trestům na 
svobodě, ba i k trestu smrti In absentia. Při nedáv
ných obnovách procesů bylo sice konstatováno, že 
činnost mnohých skupin byla vyprovokována (známá 
jsou i jména provokatérů), že protokoly z vyšetřová
ni, obsahující doznání obviněných, neodpovídají prav
dě, mnozí z odsouzených byli i zcela osvobozeni a f i
nančně odškodněni, ale v myslích miliónů příslušniků’ 
mladé a střední generace zůstal Junák očerněn jako 
agentura imperialismu, jak hlásala pertldní lirožura 
A. Poledňáka.

Prvým pokusem o vědecký přistup k probtematice 
kolem Junáka byla studie D. Cahové K postavení a vý
voji Junáka v souvislosti s vytvářením jednotné orga
nizace mládeže 1945— 1950, uveřejněná ve Sborníku 
prací Filosofické fakulty v Brně v roce 1964. C"' té 
doby se ozývaly stále častější hlasy po zavádění ně
kterých junáckých prostředků do pionýrské organiza
ce, uznávalo se, že to junáčtí vůdcové nedělali s mlá
deži tak špatně a hlasy mnoha spisovatelů a veře j
ných pracovníků volaly dokonce po rehabilitaci Ju
náka.

V této etapě, kdy četné oddíly PO, SCM, turistů, 
zálesáků aj. prováděly již zcela neskrývaně junácký 
program, byl učiněn pokus o obnovu činností Junáka. 
Skupina bývalých junáckých pracovníků, převážně 
členů KSČ, obrátila se na tehdejšího presidenta ra- 
publiky Ant. Novotného s žádostí o obnovu junáka 
a iiU podporu svého požadavku nabídla půl miliónu 
nadpisů občanů. Po vleklém jednáni skončila však



tato dobře míněná snaha přesně tam, kde to |unácl, 
znali poUtichých poměru, předpověděli: na Státní bez
pečnosti. Žadatelům bylo doporučeno, aby prováděli 
úplný junácký program v PO nebo v CSM a s obnove
ním činnosti Junáka aby v žádném případě nepočítali.

I Když tedy nedošlo k renesanci Junáka, měla taio 
akce přece Jen příznivou odezvu. Rada ilegálně pra- 
cu jltích Junáckých oddílů se přihlásila veřejně k pří
slušnosti k Junáku a dokumentovala tak, že Junák 
vlastně nepřestal existovat, že hnutí )e stále živé.

Koncem minulého roku začaly sondáže, zd-i a za ja
kých podmínek bý byl náčelník ochoten dát svým 
spolupracovníkům pokyn k obnově činnosti. Odpověd 
byla jasná: hnutí, nelze oživit příkazem shora, by( 
jej dal kdokoliv, o junáctví musí projevit zájem sama 
mládež a musí být proveden průzkum, zda jsou ochot
ni poKračovat v práci bývali vůdcové.

Prověrkou obětavosti vůdcovských kádrů byla ne
organizovaná, hromadná účast na kremačních obřa
dech zesnulého čestného velitele  Junáka, bratra dr. 
Slávv Řeháka. V ten smutný den, 3. ledna t. r., zazně
ly poprvé po dvaceti letech akordy lunácké hymny 
a skautské večerky, tehdy se zvedly k junáckému po 
zdravu stovky paží prtoniných sester a bratří, tehdy 
jsme se také slovem 1 stiskem levice ujistili, že jsme 
připraveni nastoupit do junácké služby, bude-11 o to 
republika stát. Jeden z důležitých předpokladů možné 
obnovy Junáka byl tak zajištěn.

Poznám ky  
o m odernosti 

českého  
skautíngu

Alexe) Plůdek
‘ Skautina Je VŮChounú suslém: m ám e It ie  ucelení pak 
le to pravda pouze částečná. VeoOT také SkoJa má 
uceTenu pQc^ot?n& sustdm~p[on^řslč2í'^ouš}^aj snad i  
^ku vycnoua, případná t Hná.

Skautlna íe však sustém mlmoSkolní. a proto doplňko- 
nikolt však doplňkový horizontálně, nýbri vertikálně, 

něčím nauic. klade na dospíuaiíciho člooěka oice nároků
a kultivuje ho vé vyšší roviné, než ve všeobecné vzďélávaci 
a eleinentárné etické. Musí bQt proto doplňkovým systémem 
mimoškolním, iínak by ztratil suóu specifičnost a stal by 
se systémem výchovně pomocným, v jaký zdegenerovalo 
pionýrské hnuti.

Nemám na mysli o Pionýru provozovaný poloskauting, 
)ak lei uplatňovali bývali funáct, správné vidoucí nebezpečí 
oné deklasace samotného principu, na němí byl a snad 
i le Pionýr budován, Nebof Pionýr se podobá faksi V malém 
politické nebo odborářské organtzact ve „výrobě*', tedy ve 
škole, kde le „výroba" hlavní a vše ostatní fe fí podřízeno, 
má fi pomáhat. Zatímco skauting vědomě předpokládá, že 
škola svou úlohu splní nebo má splnit, a }eho svět fe svě‘ 
tem ftným, vyšším, školu samozřejmě předpokládaltcím, 
ale stavícím nad nl. To Je první specifikum skautíngu, to 
základní.

..eckdy čteme, že také jiné organizace pěstují skauting, 
ie  lo tíl učí tábořeni, pobytu v přírodě, polním hrám, signa
lizací, iQSOoánl, ba l lesní moudrosti. Dokonce pěstují od
dílový a družinový systém, což je nesporně vymoženost 
skautská, nikoli však specifičnost, ta je totiž hlubší. Ba 
i hlubší než systém zkoušek a odznaků, systém hierarchie 
podle prokázaných schopností. Tvrdím-li, Že Jakové pěsto
vání skautíngu není pěsiovánlm skautíngu, byt tak na první 
pohled snad vypadá, není Snadné to l dokázat.

Druhem specifičnosti skautíngu je lidské společenství, 
vytvářené oddílem a drúžinou, je l odpovÍdá“‘tomu vývojo
vému stupni společnosti, jež je adekvátní věkovému stupni

dospívajícího chlapce o děvčete. Tedy ranému vývojovému 
období lidstva se všeho jeho podnětnými náležitostmi. Od
díl ^  kmen uzavřený vůči jiným stejnorodým společnostem 
svou vlastní tradici, jež je uchovávána rituálem. Tradice 
a rituál přijímání nováčků a slibu, skautský zákon, dávné 
děje na stránkách kronik, zachovávání úsloví, přezdívek, 
oživováni vzpomínek na „slavné" činy, zvláštní symboly 
a barvy (proto se přimlouvám za oddílové šálky místo vSe- 
junácké smutné hnědi/; zkrátka všechno, co tvořilo kme
novou sounáležiíosí naších předků heroické epochy a co 
tvoři redukovaný systém společenských vazeb dospívání.

Proto map daleko větší úspěch neformální, inteligent nl 
a činorodí vůdcové, mladí muži a ženy, při vytváření jiskři
vé, magicky podmanivé atmosféry některých oddílů chlap
ců í dívek, kteří třeba dosud neovládají natolik skautskou 
„praxí" ani nejsou zatím zcela doma o „lesní moudrosti", 
než mnozí zkušeni praktici, „machři*’ a „kozáci", jímž chybí 
jistá nutná míra citu ČI taktu nebo eiosu, nezbytná pro 
obětavou prácí, jakou je a vždycky bude vedení těch mlad
ších. Těch druhých bude vždycky zapotřebí a mnozí pove
dou oddíly s úspěchem, nebot vědění a znalostí mládež 
právem obdivaie. Nicméně prvotní je onen zápal, schop
nost rozeznít porozumění a nadšení pro zmíněnou „kme
novou" sounáležitost.

jako třetí specifikum vidím oddělenou výchovu chlapců 
a děvčat. Ne pro prudérii,. jež je ostatně v jisté míře konec 
konců normálním dětem v počátcích puberty spíš vlastní, 
nýbrž pro zcela přirozený komponent tohoto věku. Např. 
mladý bojovník se stranil žen z neuvědomělého, správného 
pocitu, že záležitostí zralého věku vyžadují zralé tělo a uzpů
sobenou mysl; ergo pohlavní Život potřebuje pohlavní do
spělost. A dospívání potřebuje dospívat a nikoli se před
časně vydávat ze sil. Což se divochovi zdálo logické, za
tímco modernímu divochovi je to někdy nejasné.

Ostatně dívčí skauting odedávna trochu stoná na kopí
rování chlapeckého. Nejsem natolik na dívky odborník, 
abych radil zkušeným vůdkynim, domnívám se však, že 
zatímco chlapcům tohoto věku „dwošství" je ideálem muž 
— bojovník, tedy vůdce s autoritou mravní i odbornou, je 
dívce téhož věku autoritou vůdkyně typu moudré mámy, 
k niž je možné se Jit se vším svěřit. A spíš než bojové 
hry snad hravost a ruční práce a divadlo a zpěvy a besíd
ky a klubovní hospodaření; říkám to kondicionúlně a budu 
rád, opraví-li mne naše sestry, daleko povolanější,

homníuám se. Že tyto tři specijičnosíl skautíngu jsou 
rozhoduiícl a všechno ostatní je prostředkem k jejich vy
jádření. Družinový systém napomáhá vzniku onoho reduko
vaného lidského společenství. f.esnl moudrost napomáhá 
k nabytí vlastností, jež ospravedlňují členství v tomto spo
lečenství, kmenu — oddíle. Odznaky jsou viditelnou pří
slušností ke hnutí í zařazením do hierarchie, vlastní pouze 
tomuto společenství, jako součást jeho rituálu a tradice.

Chtěl bych zde říci a nemohu o tom pomlčet, že se o vy
hranění těchto rysů skautíngu, dokonce myslím speciálně 
českého skautíngu, mimořádně zasloužil Jaroslav Foglar; 
dovolil jsem sl ho před několika lety nazvat při jeho obha
jobě v tisku a na jednom ze Školení o dětské literatuře 
našim „pedagogickým celníkem Rousseauem". Vpravdě se 
málokdo zasloužil o českou skautskou školu Jako právě on.

Předností skautíngu jako moderního výchovného systému 
je vzhledem k uvedeným specifičnostem to, že dospívající 
mládeži vytváří osobité společenství na základě redukova
ných vztahů, odpovídajících jejich věku, a zároveň před 
ně staví redukované společenské cíle. Tedy nikoli prokla- 
mace, fráze o bráněni míru a úkoly ve sběru papíru (proti 
čemuž nic nemám/, nýbrž konkrétní osobné dosažitelné 
Cíle, jež jsou vzhledem k jeho silám únosné, a proto 
chlapce i dívky podněcují k dosažení.

Což bychom měli více vyzdvihovat než činíme. A proto 
byli zcela nevědomí tl, kdo odsuzovali „skautské fanglič-. 
kářsíví a zkouškařenl", nevidouce, že vzdálený a abstrakt
ní cil nemůže podněcovat nikoho, zatímco krátkodobý a s 
jistou námahou dosažitelný cíl fascinuje právě tento věk. 
l  tím vnějším důkazem.

Ten vzdálený cíl je však třeba mít neustále před očima. 
Clovék Jako nositel společenské progrese, harmonický mrav 
ně i fyzicky, vědomé totožný $ ostatními projevy bytí. 
aspekt kosmického vědomi. . .  Ovšem stupně, po nichž se 
tomuto c íli blížíme, musejí být konkrétní. A tak je poslá
ním těch, kdo miluji svůj národ s jeho humanistickými 
tradicemi svobody, tolerance a v podstatě veselého habitu, 
vést k tomuto cíli ty mladší a nejmladSí, kteří po našem 
pochopení žízní.

Skautíngu patři budoucnost víc, než tušíme.



DiVCI SKAUTING Vlasta
Macková

Kdy^ a. l. Seloii saklaUai |>o roce lÛ O svojo „Dívky tá
borového ohně", dal )lm do programu podle indiánského 
vzoru úkoly cistě ženská. Kromě tábořoiif. v němž je nuj^a- 
jímBVě|ěím úkolem rozdělat oheň třením dvou dřev. a v$o 
obecných zákonů (Hledej krásno, bud ochotna k pomoci, 
Sbírej vědomosti. Bud poctivá, Hled si zdraví, Cli a produ 
ševůuj práci, Buif veselé mysli), je proi?rdm naplněn vý
cvikem v domácích pracích, v loorli J praxi péée o děti a 
pěstováním návyků rozumné životosprávy a hyi?leny prc 
Ženy.

Ve Velké Uritánit se organizováni skautek ujula |iž dv.i 
roky po vydání Knihy „Scouting for Buys" fSkauting pro 
chlapce) sestra zakladatele skautíngu Agnes Baden Po 
w-eMová. Světový náčelník trval na tom aby se program 
dívčích oddílů iíšíl od-programu chlapKcksix:), proto aii 
glinké skautky dostaly Jméno Glrl Guides (na rozdíl od 
jména chlapecké organizace Boy Scouts). Teprve [uliette 
Lq w , která přenesla dívčí skauting do USA, nazvala skaut 
ky Glrl Scouts, což ovsem neznamená že kopírovala skau 
tíng chlapecký. NaSe první skautky, jak píše M. Milčicová 
v příručce z r. 1922, okouzloval více skauting Selonův než 
strohý program Angličanek. Milčicová píše doslova: .Dívčí 
skauting anglický nemá té poesie, kterou vdechl americ
kému dívčímu skautingu Setou, první duševní tvůrre skau 
tlngu vůbec,“

Protože však skauting je (KKile Ixtrda Baclen-Poweliu hra. 
přizpůsobovaly si ji různě národy podle své povahy. )e ledy 

*nápiů i vnější projev odrazem prostředí, ve kterém se žije.
Myslím, že můžeme být hrdé na naše počátky dívčího 

skautingu. Dr. Berkovcová, E. MilČlcová. Vlasta Štěpáno 
vá-Koseová. Lída SylIabová-FlUpová a další jména z první 
příručky skautek jsou dokladem vysoké úrovně našich prv
ních skautek a jejich sn-ihy o vytvoření moderního pojatí 
dívčí výchovy.

My dnes [X) třlapadusáti letech stopnie opět u začátků 
hnutí, 'i^dánlivě navazujeme na totéž, co jsme před dvaceti 
lety přestaly dělat. Zůstávají nám stejné zásady. Zákon a 
slih je normou. Družinová soustava je dosud nejmoderiiější 
výchovný systém. Zájem o přírodu a [>oznávání jejich zá
konů je v industriálnf s|>olečnostl stále důležitější. Tělesná 
výchova nabývá také stále větší důležitosti, protože se 
vzrůstajícím počtem aut stoupá,! pohodlnost. Dobrovolná 
neplacená práce je prvkem téměř zapomenutým, ačkoliv 
právě' ta působí výchovně. S chlapeckým skaiitingein máme 
také s{K>lečnou výchovu k touze po subevzdělání, výchovu 
estetickou (1 když zíVe má zvláštní význam pro dívky |, 
pěstování sebekritíčnostl. Také snášenlivost rasová, nábo 
ženská a |H)IíUckd byla ve skautingu dávno před tínt, než 
to bylo vyjádřeno ve Všeobecné deklaraci lidských prav 
S|>o1ečný (e i proltléni osobnosti dobrého vedoucího, zvláště 
dnes, kdy se od skautingu očekává nlsiranění d-HÍnrnincí 
v iiiintoškalní výchově.

Ale to jsme stále u společných prouléinů. Nyní k dívčí 
mu hnutí. Nemusíme dokazovat, že mezt mužem a ženoti 
a zvláště mezi dospívající dívkou a chlapcem jsou rozdíly, 
i když byla a stáie je snaiia tyto rozdíly stírat, jsou pros<č 
dány biologickými skutečiTostmi a zdůrazněny nerovnoměr
ným dospíváním obou pohlaví, je všeoijecně známo. Že div 
ky jsou v pubertě dva aŽ tM roky vývojově před chlajKd. 
Když k tomu při|K>Čteme. Že se snížila-věková hranice do 
spíváiií, vidíme, že máme v oddílech dívky v nejožehavěiší 
době jejich vývoje, v době, kdy rodiče padají jako autorila 
a nejsou ještě přijati jako kamarádi i  rovnocenní partneři. 
Vytváří se vlastní osol)nost. Tady škola nestačí a rodím 
nestačila nikdy íviz Svojsíkovy Základy junáctví, 1912).

Co chce skauting vytvoNt z dívek? Jistě budoucí moder
ní ženu. jsme opět u slovíčka „moderní", které může ob
sáhnout všechny možné představy. Naštěstí nevyjadřuje 
pouze představu, ale také její pohyb, dynamiku. Ideál Ženy 
se v dějinách měnil a vždy určitým způsobem obrážel její 
skutečnou funkci ve s(>olečoosU. Ideál moderní ženy {<> 
< vlivnéii stupněm její emancipace a její účastí v boji za 
osvolíození člověka. Proto také dívčí hnulí v různých ze
mích je různě rozvinuto. Nahodili jsme zde tolik otázek, 
že i l>ez dalšího výkladu by byk) zj^pné. že úkol dívčího 
skautingu v této doÍ>ě změn není lehký. Nemůžeme i>fed 
pokládat, Že se kdy žena vrátí jen k rodííméniu krbu a 
vzdá se svého podílu na veřejném dění. Ale nemůžeme ta

ké přejít skiilečnost, že dnes pracuje každá „na dvě smě
ny* “  v zaměstnání a v doináciiosli. To se přes nrx- ne
vyřeší. jsme tedy v podstatě tam. kde byly naše skládá- 
tetky. Kromě výchovy pro práci veřejnou musíme zase za
řazovat výcvik prací v domácnosti, základy péče o <lěii.

jako první bod našeho snaženi bych však kladla :lo-s 
důraz na l/itenslvnl výchovu citovou. Zvyšování hinoloů 
úrovně noím.se automaticky s sehou ůfweú vzájeninéiio 
respektování a ohledu. ‘Naopak r>ozoru’fwe to. co již dříví 
bylo na Západě, že se lidé vzájemně ndctzutí, množství li
dí není kol.*k(ivum. ale stiluk#*m opuštěných izolnvniiýrb 
jedinců.

je jasné, že dojemnými'články a přednáškanii nedocilnue 
ničeho. Nestojí-1! v čele oddílu opravdu osobnost, kíorá 
[>nsobí příkladem, je vše zlracfino. S výchovou citovou le 
.sixijena sohf*výchova. kontrola vlastního |K>čínání. Příkaz 
denního dobrého skutku je dobrou pomůckou. Vypěstování 
od[)ovědnosti za „sestry" v družině je přípravou k rodičov
ství, k odpovědnosti za vlastní rodtnu, Často dnes trneíite 
nad množstvím sebevražd mladistvých a nad jejich lehko
myslnými vztahv. Nechceme, aby se vrátila pokrytecká 
mě.šfácká morálka, ale aby skautky desátý bod zákona žily.

S výchovou citovou souvisí I skautská praxe s dětmi ně
jak postiženými. Anglický výraz „extension guides* se mně 
nikdy toltk nelíbil jako francouz.ské „éciaireuses malgré 
lnul" (skautky navzdory všemu). Před dvaceti lety jsme 
měly oddíl neslyšících skautek, dnes se začínají .budovat 
cddíly v léčebných zařízeních (Brno, Slatiňany apmi ).

Od těchto teoretických úvah musíme k Životní prOze. Ve
dení domácnosti není malý úkol. má-lt se dělat stejně dob
ře jako zaměstnáni, pro které se dívka školí. Naštěstí pH- 
prava táborového jídelníčku je zábavná, počítáni nákladů 
pro třicet je těžší než pro tři netx) čtyři. Skautka sí bude 
jako matka jistě umět odříci módní novinky, na nichž plaíí 
novost. Bude vědět, jak sl zmodernizovat byt, aby sl práni 
co nejvíce ulehčila, bude umět se svými pomůckami dobře 
zacházet. Odborné odznaky, které (nko skautka nosila na 
rukávě, jí }>oniohou v živote.

Dne.šní škola již opět uč( dívky vařit a pečovat o děti. 
-Ale práce v tomto oboru zůstává pro skautské oddíly jeStft 
mnoho. Samozřejmě základy hygieny a první p<)moei jsou 
také důležitou Částí pro.gramu. Škoda Že dnes pro k<Mii- 
plikovdné hygienické předpisy nemohou, chodit skautky tuk 
snadno na praxi do jeslí, jako jsme. mohly chodit my.

(ak je silné kouzlo skautingu, viděli jsme teď všichni při 
různých setkánícli. Doufejme, že brzy vychováme novou 
směnu naJšených vůdkyft. které budou podle mezinárodní 
hyiuny skautek „k budováni nového světa sjKijovBt lásku 
s odvatiou".

M ravn í 
Dříkazy a hesla

Pierre Bovet
Cticeme li, ahy muž vgdél, co je to cit povinnosti, 

je třeba, aby jako díté a dospívající chlapec dostával 
mravní příkazy. To je to, co d6lá církev; božské na
řizování niélo vždycky významné místo v církevním 
vyuCování.

To číiií Badeii-Powell tiin, že klade skautsky zákon 
na první místo ve svém iiistrukínfm  kursu a že mu 
dává nejvýznamiiější postavení v stupních skautské 
zdatnosti, které zavádí.

Každý Článek skautského zákona |e příkazem ve 
smyslu, v |ak4m jsme vymezili tento pojem. Platí vždy 
a všude. SkaUtSký vůdce neztrácí čas tím, že zákon 
néJafc odůvtííHÍTjje, ale doporučí chlapcům, aby jej 
přijali do svého svědomí a dovolává se také jejltdi 
hlubokého gWu pro krásu a dobro. Nezdržuje se vy-



poCítáváníin nesnázi a odiiiSn; uložit zákon a souCas- 
né poukazovat na výhody, které vzejdou z Jeho do
držováni, to by zajisté znamenalo porušit Jeho dosah. 
Zákon Je zákon.

Proto skautský vůdce nepřikládá přílišnou důleži
tost v ý k l a d u  zákona, nýbrž ukazuje, za Jakých 
okolnosti se uvádí v život, podrobně rozvádí rozma
nité způsoby. Jimiž Je možno plnit mravní příkaz. To 
Je záklcdnl věc pro vyučováni mravnosti; stojí za to 
Ji zdůrazňovat.

Starý Sokrates, Jemuž vděčíme za to, že Jsme se 
naučili uvažovat o těchto věcech, měl aspoň dvě věci 
společné s dnešními skautskými vůdci. Měl vášnivou 
snahu obklopovat se mladými lidmi a rozmlouvat s ni
mi, a Jeho nejvnltřnějšlm přesvědčením bylo, že Je 
třeba vždycjry konat svou povinnost. Jak víme, kázal 
příkladem, ale velm i pečlivě vedl ty, kteří ho obklo
povali, k samostatnému myšlení, a k Jeho prostředkům 
se musíme uchylovat Ještě dnes. Podněcoval u m lá
deže dvojí hnuti mysli; Jednak Ji povznášel k hletlá- 
ní všeobecné formule, například definice ctnosti, dost 
široké, aby mohla obsáhnout všechny zvláštní přípa
dy, řekněme odvahy nebo sebeovládáni, nebo zase 
z ní sestupoval ke konkrétním příkladům, aby mladě 
lid i ujistil, že podmínky v nich uložené byly opravdu 
splněny. Této dvojí úvahové práce Je zapotřebí ve 
všech druzích škol, chceme-11 se přesvědčit, že žáci 
dobře vědí, oč Jde, že neopakují slova Jako papoušci.

Z nedostatku indukce, to znamená, zanedbáme-lí vý
chovu dítěte až k celkovému pohledu, který se rozšíří 
na celou oblast Dobra, vydáváme se v nebezpečí, že 
uipime na několika zvláštních příkazech a že Je bu
deme zachovávat úzce a formálně. V dějinách mrav
ních a náboženských ideí u sekt zachovávajících ně
jaký zákon, např. u farizeů za doby Kristovy, u mno
hých křesťanů ve všech stoletích a u pedantů všeho 
druhu k tomu Již mnohokrát došlo.

Z nedostatku dedukce, to znamená, nesestoupíme-ll 
se svými předpisy do denního praktického života, na
še velká maxima zůstanou dokonale neúčinná. Slyšel 
Jsem kdysi přednášku, v níž se přesvědčivě horlilo, 
že „se naše děti nemají vychovávat v neřesti a v pod
plácení” ; bezpochyby úmysl oyl dobrý, ale tak vše
obecným upozorněním se posluchači Jen odradí. Prin
cipy, Jak praví jejich Jméno, Jsou východiska. Je tře
ba, aby po nich následovala konkrétní rozvedení 
a ocenění.

Baden-Powell dobře pochopil tuto dvojí nutnost. 
S k a u t s k ý  s l i b  a tři zvednuté prsty, které JéJ 
symbolizuji, uvádějí v Jednotu ( p o m á h a t  b l i ž 
n í  m u J všech deset článků zákona. A právě tuto 
Jednotu věci, ztělesněnou v zavedeni „dobrého skut
ku” , každodenní prokazováni služby bližnímu, má při
pomínat uzel na skautském šátku.

Pokud se týká opačného myšleni, vůdce nebude n i
kdy věnovat mnoho času ve výcviku svých chlapců 
tomu, aby zacházeli do konkrétních podrobností, do 
všeho, co chce říci zákon, co zakazuje a především, 
co nařizuje. „M luví se k nám každou neděli o ctnos
tech a neřestech,”  říkal Jeremiáš Cotthelf, „a le  když 
se s nimi někde setkáme, neumíme Je rozpoznat.” Tím 
Jsou žáci, které znám, zatíženi, vědí sice, že ve slově 
rýže se píše y a snad by nám vypracovali velm i krás
nou úlohu o způsobu. Jak se pěstuje, ale nepoznají ji, 
když Jim Ji ukážeme spolu s ovsem, hráškem a fazo
lemi. Baden-Powell doporučuje cvičit skauty v mrav
ním pozorování. Posílá Je do města s úkolem poznávat 
různé typy Hdl (v iz  XI. rozhovor u táborového ohněj 
a v krásných příbězích, které vypravuje, neopomene 
nikdy přidat těm, o nichž mluví, přívlastky, které Jim 
odpovídají, ukázat, v čem chybují v skautském ideálu 
nebo Jak plni zákon.

(Pokračováni příště)

lUNÁCKÉ TÁBORY 
1968

MUDr. Jarmila Šrámková
Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti oddílu: z ní 

vychází, na ní staví; ale nitkami 1 kořínky sympatií, spo
lečných zážitku, dobrodružství i práce vytváří opát základy 
bratrského a sesterského soužití a trvalého přátelství, z ně
hož skautský oddíl čerpá pro celý další školní rok. Tábor 
Je však také prověrkou vzájemných vztahů dětí a vedou
cích, jak mezi sebou, tak jedněch vůči druhým. Vídém^ 
že mnohé zdánlivě nerozborné kamarádství ze Školních 
lavic vezme za své a naopak nové cenné vztahy vznikají 
na táboře, kde všichni členové kolektivu jsou vystaveni 
v denním soužití trvalé a nekompromisní, mnohdy až ne
milosrdné kritice dětí, tvrdému tlaku okolností a skutečné 
práce, nutnosti čelit potížím, pomáhat ze všech svých sUý 
přemoci se a ukázněně se podřídit, nebo naopak rez id ova t 
se samostatně a převzít podle potřeby odpovědnost za 
určitý úsek, prácí, skupinu — podle hesla .Jeden za vše
chny — všichni za jednoho!* Selhat zde znamená vyřadit 
se sám. To platí jak pro děti, tak pro vedoucího. Na tábor 
jsme brávali .výkvět* oddílu, skutečně osvědčené chlapce 
a děvčata, byla to čest a odměna za celoroční aktivní pocti
vou a obětavou práci v oddíle, jejímž kulmlnačním bodem 
byl právě tábor, který ostatně prozíravý vedoucí začínal 
připravovat už v září.

Jak tomu bylo letos? Kromě několika — snad desítek — 
oddílů, které pod různými .firmami* (např. při Svazarmu, 
tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, Sboru 
ochrany přírody a dalších organizacích) prováděly v pod
statě skautský program už v posledních několika letech, 
kromě těchto nemnoha oddílů s určitou tradicí, kontinui
tou, praxí, zkušenostmi, vedoucími a materiálním vybave
ním nám od dubna tohoto bouřlivého jara začaly oddíly 
růst doslova „jako houby po dešlí“ — přičemž kromě nadše
ní dospělých i dětí prakticky postrádaly vše to výše zmí
něné, ale pro letní stálý tábor životně nutné vybavení. 
Jestliže přesto — jenom podle písemných hlášení na praž
ském ústředí Junáka, kam denně docházejí další a další 
— tábořilo letos na 160 oddílů, z toho 35 dívčích, s počtem 
dělí od 12 do 60, je to více než markantní důkaz skautské 
pohotovosti podle hesla .Buď připraveni*. Nabízí se ovšem 

• otázka, kolik Junáckých táborů se konalo ve skutečnosti, 
když například jen při Jedné namátkové kontrole z osmi 
táborů, které navštívili členové ústředí, se oficiálně nevě
dělo o čtyřech! Ale všecky odpovídaly požadavkům podle 
letos ještě zostřených hygienických předpisů, kterým mno
hdy není lehko dostát. O putovních táborech malých sku
pin Je přehled jen velmi neúplný, bylo jich určitě mnohem 
víc.

Tábory byly převážně jenom chlapecké nebo dívčí, jen 
výjimečně tábořili v blízkém sousedství, nebo — jako náš 
tábor — společně děvčata a vlčata, ovšem se zcela samo
statným odděleným vedením i programem. Vybavení nej- 
různějši; od stanů se všitými gumovými podlážkami p ř^  
vlastnoručně zrcH>ené podsady z krajinek (většinou rozklá
dací, aby se daly použít 1 v příštích letech), aŽ jx) vypůj
čené chatlčky; od nejprimltivnějSího táborového vybavení 
v polních podmínkách přes tábory spojené polním telefo
nem a indiánská tee-pee, kde na čestném místě sídlí tran
zistor, od primitivního a mnohdy velmi neumělého vlastno
ručního vaření na polním ohništi přes výpomoc skaut
ských maminek a babiček v táborové kuchyni aŽ po téměř 
luxusní poměry, kdy se vařilo v normální kuchyni soused
ní chaty na sporáku s plynovou bombou atd., atd. Ale co 
je hlavní — zvládli jsme všechno vlastními silami a z vlast
ních zdrojů, bez veřejných dotací, subvencí a bez place
ných kádrů.

Jenže i zde — a skoro víc než kde jinde v junácké Čin
nosti — jc vidět, jak se změnila doba i poměry. Mluvím 
teď výhradně za dívčí kmen, i když v chlapeckém je — ale • 
jen do jisté míry — situace obdobná. Nechceme samozřej
mě, aby se naše tábory staly jakýmsi .oďkladovým* (na 
způsob .odložení do šatny*} zařízením pro děti, které ne
mají o prázdninách kam jet — jako tomu de íacto bylo po 
celá léta s tábory ROH, kterým se uŽ letos konečně místo 
.pionýrské* říká .rekreační*. Ale pokud Junácké tábory 
mají plnit své výchovné poslání, jímž je o prázdninách



korunována celoroffnf pilná é »fstěraaUcká práco s détmf 
v oddíle, pak na nS nutné musí mít (ejicb vedoucí dost 
času. ideální jsou tábory Čtyřtýdenní nebo alespoft třltýden* 
ní̂  zvláSté, když sl je déti staví samy. Letos as! mni^de 
jeSté vypomáhá!! tatínkové t mámy se skautskou ml- 
nulostf: je to pochopitelné, vedoucích I rádců je nedostatek 
a praktických zkušeností se stavbou tábora, na kterou 
padne skoro celý první týden, rovnéž. Chybí nám přede* 
vSfm chlapci a dévčáta v roverském věku — 16—20 let 
~  s praktickými táborovými zkuéenostm! a zfcM’movanf 
několikaletou skautskou výchovou, na které už bylo'mož
no naložit pořádný kua fyzické 1 organizační práce, je tře* 
ba si uvědomit, že ani vysokoškoláci při sháfice po place
né povinné studijní praxi dnes nemají tolik volného Času 
jako kdysi. A Že po zaměstnaných maminkách lze stěží žá
dat, aby ze své 3—átýdennf dovolené věnovaly 3—4 týdny 
vedení tábora, který se svým zajlSfováním zásobování, 
účetnictvím, přípravou 1 prováděním programu nent žád
nou rekreací, nýbrž fyzicky 1 duševně vyčerpávající prací, 
s pracovní dobou nikoliv ,od slunka do slunka*, nýbrž 
fakticky po celých 24 hodin dnes a denně, po celou íiobu 
tábora, bez nedělí a jiného „pracovního volna*.

Není možné natrvalo řešit situaci tak. že by se vedení 
dívčího skauíingu stalo záležitostí důchodkyň a žen v do
mácnosti. Není možné chtít, aby mámy, na jejichž lásku a 
Individuální péČl mají nárok především jejich vlastní děti, 
pro něž mají během roku v denním pracovním kolotoči 
včetně domácnosti tak zoufale málo času, těch pár týdnů 
dovolené věnovaly dětem cizím. I když má vedoucí na 
táboře také vlastní dítě. tedy se mu nemůže Individuálně 
víc věnovat, nejen z výchovných důvodů, ale 1 pro na
prostý nedostatek času. Ani řešení, kdy jsou na táboře 
třeba oba manželé l jejich díté Cl děti, není uspokojivým 
řešením, protože taková „dovolená" skutečně není žádným 
odpočinkem ani nepřispívá k dnes tak potřebnému utužení 
a zvroucnění rodinného života a citových vztahů mez! ro
diči a dčtmi I mezi manžely: tábor le pro enormní vypětí 
pro všechny a zejména pro dospělé vedoucí, kteří takto 
stěží načerpají nových sil pro svoji práci do dalšího roku. 
Rovněž pak není žádoucí prozatím namnoze praktikované 
řešení, kdy se vedoucí střídají na táboře po týdnu: Je tím 
určitě narušena jednotnost vedení, programu I výchovné
ho a psychologického vlivu a půsc^ení na děti. Návrh, aby 
sl vedoucí junáckých táborů vzali neplacenou dovolenou, 
nepokládám uŽ vůbec za únosný: vždyť by to znamenalo 
chtít po nich, aby za 3—4 týdny tvrdé táborové dřiny a 
nervového vypětí I odpovědnosti za svěřené jim děti ještě 
ztráceli svůj plat a ochuzovali tak přímo svoji rodinu, což 
je například pro rodinu odkázanou na jediný plat vůbec 
nerealizovatelné.

Kdyby naše společnost chtěla uznat společenskou závaž
nost a význam celoroční nezištné a obětavé práce vedou
cích s dětmi a mládeží v junáckých oddílech, která před
stavuje na 600 hodin ročně (vedení tábora v to nepočí
taje!), tedy by na vedení tábora povolila mimořádnou pla
cenou dovolenou. Vždyť, když to srovnáme s náklady na 
placený aparát pionýrské organizace na školách, táltorech 
a v pionýrských domech, který reprezentoval ročně zá
vratné sumy. byl by to náklad vcelku nepatrný.

Pokusila jsem se zde nastínit několik možností, co s ve
dením táborů do budoucna. Co vy na to?

MUDr. farka Srántkmrá, 
vedoucí 3. dřv. odd. Praha 
a členka náčelnictva div. kmene

C in o v n ic k ý  sl ib
Budeme, jak nejlépe dovedeme:

1. m ilovat svou vlast a sloužit j{ vérně
T každé dobé,

2. žít a vychovávat m ládež v duchu junác-
kéfao zákonac

3. duší a télem být hotovi pomáhat bliž-
nimu.

(K  tomu nám pomáhej BAb!)

T. G. MASARYK 
A. B. S V O JSIK

Dr. Karel Průcha

je zajisté náhodou, že tito dva mužové, hluboce 
zapsaní do knihy našich národních dějin, odešli za 
života v tento vyzrálý letní měsíc. Ale není náhodou, 
že tato dvě Jména stavíme vedle sebe bok po boku. 
Srovnání obou jejich životů je nasnadě. Neobáváme 
se, že bychom tím zmenšili vážnost jednoho a příliš 
povýšili druhého. To co je charakterizuje a spojuje, 
proniká svým dosahem až na samé dno českého a slo
venského národního života. Byli to mužové v tom 
vzácném slova smyslu, jejž postihnout pěni dáno' kaž
dému. Dovedli vysoko zvednout štít a bojovat houžev
natě proti všemu, co činilo malý národ bezvýznam
ným. V předtuše věcí příštích pracovali od časného 
rána do pozdních noci v neumdlévajfcí snaze vysušit 
močály strnulého národního života a povznést jej na 
výšiny Pravdy, která jedině vede národy i jednotlivce 
vstříc Slastné budoucnosti. Vyvádět národ z přítmí 
bezstarostnosti, pohodlností a malosti, jaký to nadlid
ský úkol. jaká šílená odvaha vydržet a nepovolit po 
celý lidský věkl A hle, stal se zázrakl Oba mužové, 
kteří s holýma téměř rukama, ale s vášnivým srdcem 
a jasně myslící hlavou, bojovali téměř proti všem, 
probojovali se až k samé podstatě naší národní duše 
a obrátili ji na víru jejích předků, jak je znal svět. 
Fliosoí, učitel, spisovatel, politik a státník v jedné 
osobě s hrstkou vlastenců oddaných vlasti tak, že to 
bylo pro mnohé nepochopitelné, zvedli mravní úroveň 
národa, předurčeného k slavné budoucnosti natolik, 
že mladý profesor, v podvečer velkého osvobozovací
ho boje celého národa, mohl naroubovat na zelenající 
se jíž strom národní kultury svérázné hnutí mládeže, 
které mělo i v budoucnu zajišťovat velké obrodné dílo 
Velkého muže českých dějin. Nic na tom nemění sku
tečnost, že skautské hnutí sbíralo své síly jen pozvol
na, lámajíc výchovné předsudkv, trvající staletí. Díky 
hrdinství druhého Velkého muže lid této země po
zvolna pochopil, že jen tenkrát bude pevně kráčet 
po neschůdných a křivolakých stezkách lidských dě
jin. bude-li vést mládež po cestách přímosti, pocti
vosti a činného lidství, jichž oba byli dokonalými vzo
ry. Dva. slovy dva muži, vytvořili dílo, které nemůže 
zničit žádná zlá vůle natrvalo. Jaký příklad pro ty, 
kteří naříkají nad malostí druhých, jarní pro svou 
velikost nic nečiníce. Jaký vzor pro ty, kteří se snaží 
povznést svět k nebesům, jsouce opřeni o zákon, jejž 
jiní opomíjejí, dávajíce přednost klamným požitkům 
a bezcílnému životu ..

A tak oslavujíce tyto dva veliké mrtvé, oslavujeme 
vlastně velké živé, jimiž jsou všichni ti bratři a sestry, 
kteří budují svým vychovatelským uměním a láskou 
rovné cesty, po nlcliž by budoucí generace kráčely 
pevněji a jistěji, plníce tak vznešený odkaz národní 
i lidský.

A Ctní tak v přesvědčení, že celý tento mohutný ne- 
náhlý p bolestní proces přeměny národa v tělesně 
zdatný a duchem velký nemůže úspěšně probíhat bez 
jejích účasti. Veliké dílo obou mužů lim dodává od
vahu a sílu pokračovat v započatém díle, fež se kdysi 
započalo, ale nikdy nemůže končit.



Skautská
teclmická
výchova

Z ívoi sktiuihkŘíio ovidilu prilvó pro- 
to, i/c ye to život, pOi>kytujL' příleži
tost k upidtněnf prdkticky v&neh obo
rů tectmtky. NoUyio by na misté sna
žit se o oviůdiiUii techniky v ccié 
Siří, to dnes tRint v lidských silách. 
A není to také účelem, protože pro 
iiHs není a nebude toLhnika cílem, 
dle vždycky proslředkein. Nepůjde 
nám ledy o to, abychom ze skaut
ských oddíKi vytvářeli učňovská stře
diska nebo průmyslové školy. Ale 
tuidenie se snažit vyzbrojil jak ve
doucí, .tak chlapce v odeilech tako
vými základními znalosinil a doved
nostmi, které jim umožní uspokojivé 
řešení všech technických probléinů 
[a ppoblémkú j, s nimiž se- ve svých 
klubovnách a táborech béhem skaut
ského roku setkají. Uvčdomujeme si, 
že nejsou všichni lidé stejně dispo- 
řKivéni. Někteří z nás mají onen po
věstný „íorleI“, jiným chybí. Urč.té 
íie v našich oddílech vyskytnou neši
kové — není možné, aby se nevyskyt
li. Ale I u těch se dá dosáhnout to
ho, že budou umět Uková základní 
„kouzla", jako je řádně zatlouci hře
bík, používat béz nebezpečí sekerky, 
rozeznat šroubovák od dláta a tak 
dále. Budou mezi námi saiuozřejniě 
i takoví, kdo budou umět „všechno**. 
Budou to specialisté v některém tecfi- 
nickém otvoru — bud vyučení řemesl
nicí nebo prúmyslováci (nemluvíme 
o inženýrech, protože máme na mys
li vedoucí oddílů kolem 20 letj, nebo 
lo budou wipálení amatéři, kteří se 
mnohdy profesionálům úplně vyrov
nají. My si ovšem nutně musíme svůj 
úkol a tozsah činnosti nějak vymezit; 
iíudeme ledy vycházet z potřeb prů
měrného skautského oddílu. Pro ty 
náročnější budeme sledovat a dopo
ručovat literaturu, ze které budou 
moci čerpat hlubší znalosti, než jim 
budeme tiodával my.

Zása<ty, kterými se ve své práci 
í.humie řídit, se dají shrnout a for- 
rnnlovat takto:

J. Techniku vidíme a ch«i[>eine 
v tom rozsahu, jak se jeví potřebný 
pro život dobrého skautského oddílu. 
Výchovu budeme zaměřovat podle to- 
iK>, zda půjde o smečku, skautský od
díl nebo roverský kmen. Pokud se 
(ýf.-€ oUlskautů, tam už se pódiu na
šeho názoru o technické výchově 
uvažovat nedá; v případe potřeby bu
lle možno aplikovat roverskou náplň.

2. Technika má v životě lidské spo
lečnosti nesmírný význam; chceme 
odstraňoval nerozumné popírání to- 
1k >Io významu na jedné straně, a le  
také nekritické přeceňování na stra
ně druhé.

3. Skautský ockiíl není učňovské 
středisko ani doškotovac! kroužek; 
hirmy skautského života však vyža
dují schopnost myšlení a technické 
představivosti. A toto myšlení a před
stavivost chrenve podle svých sil vy
tvářet d vbzviydi,

4. Kířždá řiniMíSt technického rá
zu může být svým způsobem nebez
pečná, nedbé-U se nutné <i{MilTnosti. 
Budeme působit k tomu, aby si vš i
chni chlapci uvědoiiiili toto možné

neb«)zpečí a aby nerozumně a lehko
myslně nehazardovali.

S. Každá luk»ká činnost, pokml je 
záměrná, má být také účelná, dobře 
organizovaná ii hos|XKlárná. Chceme 
proto propagoval promyšlené pracov
ní postupy a hospodařeni s materiá- 
lenri í energií.

Uvítáme zejména spoluprácí odbor
níků z oborů dřevo, plastické tímoly. 
Kůže, slaboproud, papír — ne}en 
z Frahy, ale také z ostatních míst 
Cech a Moravy 1 Slovenska.

Ur. Milan Kyška

Kurs
vodních skautů
.tíi^/eivni Ki íifina Českého riifti u ixi 

tek Zl. terona 19t>b oiila nebývalým 
ruchem. Do mule a tiché vesnicky 
Srbsko prtyell čínoímtcl Hluvmho ku- 
pitunútu oodnich skautů spolu s ně
kolika obětavci z 6. vodního přístavu 
Mladá fáolesluv.

Ant zamračené ocelové sedě nebe 
a déšt neodradily přihlášené účasí- 
niky — posluchače instrukčního kur
su kapitánů a přístavních vodních 
skautů. Sjlídéli se sem do Srbska po
dle svých map z celých Cech a Mo
ravy. Poutlli všech dopravních a p''e- 
su>iových prostředků.

Mezi účastníky jsme nušh legen- 
d(ir?ii postavy oblastních kapitánů, 
bratry Černého z Kolína a Friedber- 
gera z Plzně, řadu dalších osvědče
ných a zkušených kapitánů a j/ristav- 
ních.

Cčustnicl s rudosU konsUdovali 
rychlý rozvol ooilního skaiitinku v his
torických zemích, kde je k dnešnímu 
dni fiž registrováno 51 oddílů chla
peckých a 4 oddíly dívčí v Cechách 
a JI oddílů chlapeckých a 1 odúU 
dívčí na Moravě. Heřmánek

Skautská 
tělesná výchova

N<1š poměr k tělesné výchove byl 
vždycky vřelý. Zakladatel světového 
skautingu Baden-Powell prováděl 
pravidelná tělesná cvičení až clo své
ho vysokého stáří a náš zakladatel 
A. B. Svojslk byl profesorem těles
né výchovy. *Oba zdůrazňovali vyso
kou hodnotu tělesné výchovy jako 
prostředku k udržení zdraví a těles
né svěžesti a kladli je na roveň vý
chovy charakteru, jehož dosažení Je 
nejvyšším cíle.m naší skautské vý
chovy. Prováděli jsme tělesná cvičení 
na hříšti, na vycházkách, na tábo
rech, na schuzkácli v klubovně a po
slední léta před rozpuštěním i v na
jatých školních tělocv.čnách; denní 
cviky junácké jsme zařa-dilí do na
ších stupňů zdatnosti u 19 odborných 
odznaků bylo tělovýchovných. Junác- 
ká střediska i okrsky pořádaly ob
časné tělovýchovné závody v lehké 
atletice, plavání a hrách a měli jsme 
také roverská sportovní družstva a 
herní mužstva, která se ne bez úspě
chu zúčastňovala přeborů a utkání 
sjxirtovních klubů a tělovýchovných 
spolků. Je nesi>onié, že tuto bohatou 
tradici musíme obnovit a také už za
čínáme. Nejen proto, íaí tělesná cvi
čení jsou nooJjyčHjné přitažlivým vý

chovným prostředkem, ale také pro
to, Že v současné době ani škola ani 
ČSTV nejsou s lo plné zajislil zá
kladní lělesivou výchovu naši mláde
že. Velký počet učitelů tělesné vý
chovy )e bez kvalifikace a 75 % na- 
Šicb škol bez tělocvičny. Počet hodin 
tělesné výchovy ve Škole stále klesá 
a tak se ocitáme v péči o tělesnou 
výchovu ve škole mezi posfedniini 
.státy. V dobrovolné spolkové činnosti 
tělovýchovné zůstáváme také dlužni 
naši dávné tradici, nestačíme ani zda
leka na úkoly, které vytyčuje moder
ní tělesná výchova, opřená o široký 
vědecký průzkum. V dobrovolné tě
lesné výchově )« organizováno při
bližně jen dvacet procent mládeže. 
Osmdesát procent tedy zůstává stra
nou. V třiceti procentech venkov
ských obci není tělovýchovné jedno
ta. To jsou skutečnosti, které nás 
přinutí k daleko intenzívnějšiími pro
vádění tělesných cvičení než kdyko
li dříve. — Nehodláme však vytvořit 
nové tělovýchovné metody. Naopak, 
prozáříme dosavadní tělovýchovné 
metody skautskými výchovnými zása
dami, jak jsme to už činili dříve, a 
dojdeme tak spolehlivěji a jistěji 
k svérázným útvarům, které by byly 

a také už jsou ^  pro mládež při
tažlivější. A to všechno v rámci har
monického celku skautského výchov
ného systému, kde všechny discipliny 
jsou v rovnováze. Skauting je dílem 
syntézy, která neoíklěluje-tělesné cvi
čení od hygieny a mravnosti, ale usl- 
lo je  o utvářeni celé osobnosti.

Budeme tedy usiioviit o doplnění a 
prohloubení pěstování 'tělesných cvi
čení ve smečkách, oddílech i v ro- 
verských kmenech, a věnujeme jim 
dostatečný Čas v celkovém 1 podrob
ném rozvrhu výcviku našich výchov
ných jednotek.

Budeme je provádět podle našich 
osnov, které sice přihlížejí ke škol
ním oenovám, ale které vyplývají 
z našich potřeb a metod, všude, kde 
k tomu budeme mít příležitost: v klu
bovnách, tělocvičnách, na hřištích a 
na plovárnách, na výletecJi a tálK)- 
rerh — pravicíelně, radostně a účel
ně.

Poslarííme se u výcvik a vzdělání 
naších tělovýchovných instruktorů.

Střediska a okrsky se poslaraji o tě
locvičny, hřiště, plovHFny^i vhodná 
tábořiště.

Nezapomeneme ani na zujištění 
zdravé a správně prováděné tělesné 
výchovy pravidelnými zkouškami vý
konnosti a lékařskou kontrolou.

Občasnými závody uvnitř výchov
ných celků i mezi nimi a četnými 
přebory středisek, okrsků, ol)lastí 
i přebory celostátními osvědčíme tě- 
le.siK>u zdatnost skautské mládeže.

Za nejvyšší cíl tělesné výchovy ju- 
nácké považujeme, aby v každém 
skautu probudila vědomí mravní od
povědnosti za zdraví a aby se tak 
pěstování tělesných cvičení stalo vše
obecnou a každodenní mUnosU kaž
dého mladého člověka. Tělesná cvi
čení se musí stát junáku povinností, 
dobře pochopenou a s láskou prová
děnou po celý jeho život. XJm také 
přispějeme s^m  skautským podílem 
k převýchově veškerá naší mládeže.

Tedy (lo práce! je pro nás samo
zřejmé, že na stránkách našeho ča
sopisu budeme vám v této odpověd
né Činnosti pomáhat penite svých sil.

Dr. i<ftirel Průcha



Vůdcovské
zkoušky

Obnovili jsme Kinnost [UNAKA, 
vSude Vznikají oddíly, organizační 
síí byla obnovena ale je tu meze
ra dvaceti let ve vývofi naleho hnn- 
H. a ta nás staví před velké problé
my.

Za dobu našeho potlačení, postou
pil svétový skauting daleko vpřed 
k novým formám, musíme dohánět, 
co isme zameškali. — Změnil se 
i svět kolem nás, toho si musíme být 
plně vědomí, neboť |UNAk vychovává 
pro život. Vznikly i jiné organizace, 
které také chtějí vychovávat mládež 
metodou junáckou a v zájmu té mlá
deže musíme a chceme s nimi spolu
pracovat. Chceme jim být rádci a po- 
inocníky. Nechceme si osobovat mo
nopol na výchovn mládeže.

Velikou naší starostí je nedostatek 
vůdců. Ti se obyčejně rokrntovali 
z dorůstajících členů junáckých od
dílů, kteří prošli funáckou výchovou. 
Ale dvacet let utlumení činnosti tady 
způsobilo nedostatek. |en nemnohým 
bratřím vůdcům se podařilo udržet 
kontakt s mládeží a vštěpovat jí 
sKaulské ideje. Budiž jim za to čest 
a chvála.

Nemůžeme dnes provádět neemeiiw- 
ný nábor mládeže do naších řad. Nej
prve se musíme postarat o dostatek 
dobrých vůdců. To je naše první sta
rost. Však také oblasti a okrsky 
ihned pochopily tato notnost a zor
ganizovaly řadu kursů pro vůdce a 
rádce, žádáme je, aby v této činností 
pokračovaly 1 v podzimní a zimní 
době. Vodítkem ke stanovení obsahu 
a programu těchto knrsů nechť je 
zkušební řád pro vůdcovské zkoušky.

Poslední zkušební řád vůdcovských 
zkoušek z r. 1948, který byl proza
tímní, dnešní situaci nž plně nevyho
vuje. Objevila se nutnost vůdcovské 
zkoušky nově vypracovat. Proto byl 
vypracován nový návrh zknšefaních 
řádů vůdcovských a bude předložen 
junáckému sněmu ke schválení.

Tento návrh zavádí některé pod
statné změny. Kdežto starý zkušební 
řád rozděloval vůdcovské zkoušky na 
dva stupně jčekatelský avůdcovskýl, 
nový řád zná jen jeden stupeň této 
zkoušky. Rozlišuje však vůdce vlčat, 
junáků a roverů. Bude možno si roz
šířit způsobilost doplňovací zkouš
kou. Novinkou pak jsou domácí pí
semné zkoušky. Ty se píší před při
hláškou ke zkoušce a předkládají 
současné s přihláškon. Nejsou (o žád
né slohové úkoly, ani nebudou tak 
posuzovány. Téma k písemné práci si 
může každý kandidát vybrat z veli
kého množství námětů, uvedených ve 
zkušebním řádu. Písemnou zkouškou 
mají vůdcoTŠtí adepti prokázat své 
dosavadní zkušenosti, způsobilost 
používat skautské i jiné odborné lite
ratury a dokázat i schopnost samo
statně přemýšlet o otázkách skautské 
výchovy.

Dolní věkovou hranící zkoušky je 
dosažení 20 let v roce zkoušky. Vě
kové dispense nebudou dovoleny. 
Podmínkou připuštění ke zkoušce je 
také jednoroční prase ve vedení od
dílu fod záři do zářil. Zkoušky se 
konají u oblastních zkušebních ko
misí.

Vývoj skautingu jde státe dál. Ne
lze ostrnoul. „Kdo slojí, zůstává zpét 
ve světě, jenž usilovné vpřed se ubí
rá* (Dr. Miroslav Tyrš). Proto nový 
zkušební řád zavádí ještě stupeň 
„ústředních skautských vůdců*, kteří 
skládají zkoušky před zkušební komi
sí zřízenou přímo při ústředí jUNA- 
KA. Ústřední skautští vůdci budou 
mít za úkol věnovat se intezívně stu
diu problému skautské výchovy, zdo
konaloval její metodu, hledat nové 
cesty. mají. být rádci a učiteli oddí
lovým vůdcům. Instruktory při a 
instruktory v organizacích s námi 
spolupracujících. To neznamená, že 
by ústřední skautští vůdcové nevedli 
oddíly, naopak, právě v aktivním pů
sobení v oddíle je nejvíce příležitos
ti k poznatkům a pokusům, jimiž se 
utvrznje teorie. Teorii nelze oddělil 
od praxe.

Stejně je nnlné, abychom měli 
zvláštní odborníky 1 pro jednotlivé 
disciplíny skautské praxe a výcviku. 
Proto se zřizují také instriiktorské 
zkoušky JUNÁKA, skládané před zku 
Sehni komisí při ústředí. Zkušební 
řád uvádí disciplíny, z nichž fe mož
no zkoušky dělat (např. vaření, uzlo
vání a lasování, signalizování, stopař- 
ství atd., první pomoc, různé disciplí
ny sportovní, přírodní vědy. hudba, 
zpěv atd.jr lustruktoři JUNAKA budou 
působit jako učitelé svých disciplín 
(príp. trenéři), instruktoři LŠ. roz
hodčí při závcHiech. zástupci JUNAKA 
navenek atp.

Také ústřední vůdci a instruktoři 
skládají kromě zkoušky ústní a prak
tické i domácí písémnou zkoušku, 
která je předpokladem pra zkoušky 
další.

Od ústředních skautských vůdců a 
Instrnktorů se očekává, že výsledky 
své práce budou dále sdělovat nejen 
ústně, ale také písemně ve formě 
článků nebo odborných příruček.

Josef Vondráček

Z našich táboru
Když jsme letos prvně vyjeli ne ná

vštěvy skautských táborů, vzpomínali 
jsme na situaci i>řed dvaceti lety, na 
vše, co se od té doby událo a změni
lo. Jak jsme tábořili v tomto období, 
jak hrstka rozptýlených sester a bra
tří udržovala v srdci ducha junácké 
tradice s nepatrnou nadějí, Že jednou 
na nl budeme moci navázat. A pak na 
vzkříšení Junáka v posliedních měsí
cích, kdy se ukázalo, že skauting Je 
stále živý a schopný vést naši mládež 
po správné stezce.

Nadšený příliv do oddílů brzdjl ne
dostatek vůdců, rádců, vybavení, zku
šeností v nových podmínkách. Oče
kávali jsme proto, že letos bude tábo
řit jen málo oddílů a že tábory při 
nejlepší vůli nedosáhnou úrovně dří
ve obvyklé. K tomu přistupoval nedo
statek tábořišť, obtížněji dostupný 
stavební materiál i tradiční táborový 
inventář, nedostatek krojů I přísnější 
hygienické předpisy. Avšak jiŽ počát
kem července bylo na ústředí hláše
no na 100 táborů a další hlášení stá
le docházela. Budou to tábory skuteč
ně skautské?

S těmito myšlenkami jsme vstupo
vali jednoho odpoledne do tábora 
klatovských skautek u Plánice: zdale
ka ukazovat cestu vysoký stožár se

státní vlajkou. U vkusně řešené brá 
ny nás směle vítá světluška v bez 
vadném kroji, uvádí do krásně vybj 
dováného tábwa. kde právě nástupu 
jí všechny družiny k přípravě na sli
bový táborák. Najednou zapomínáte 
na mezeru dvaceti let, jste o-pět domu 
ve skautské rodině, tam. kde se tehdy 
přestalo. Jistě mají v Klatovech řadu 
starých zkušených vůdců, kteří osvěd 
čili věrnost skautskému slíbu za nei- 
obtížnějších okolností, a tl jsou ovšem 
zárukou kvalitního výchovného pro
gramu a výborné úrovně I dalšítio 
chlapeckého tábora, vzdáleného 4 km 
a spojeného s dívčím polním telefo
nem,

Hovoříme s činovníky I s nováčky, 
z nichž se mají stát zakrátko rádco
vé budoucích družin, o perspektivách 
nových oddílů, o nadcházejícím ju- 
náckém sněmu, na který všichni s na
dějí Cekají- Mají zájem o lesní školy 
kursy, příručky, kroje, výstroj, věci, 
které ořímo souvisejí s výchovou, žá
dají pružné spojení s ústředím a jed
noduchou trv̂ alou organizací.

Rádi bychom se zdrželi déle, ale 
čekají nás další tábory. Večer se 
účastníme táborového ohně 12. oddílu 
z Písku 8 druhý den objíždíme tábory 
na Šumavě — v Rejštejně, Smí, v Lip 
ce u Vimperka a přes tábory v krás
ném údolí u Soběslavi a u Českého 
Brodu se vracíme do Prahy. Celkový 
dojem z prvních deseti prohlédnutých 
táborů je neobyčejně příznivý. Jsou 
postaveny většinou z čs. jehlanů nebo 
„áček* na tradičních podsadách z 
krajinek, plátěných pod^d na kon
strukcích se užívá méně. Vnitřní vy
bavení stanů je obvyklé, spí se větši
nou v dobrých spacích pytlích, na 
slamnících nebo nafukovacích matra
cích. Ostatní táborové stavby jsou 
velmi rozmanité, účelné, technicky 
dobře provedené, u některých oddílů 
výtečné výtvarné úrovně. Scenerícké 
zasazení tábora do terénu je větši
nou velmi přirozené, zejména u 4. 
od'dílu výborných vlčat z Prahy tvoří 
architektura táborových staveb s pří
rodou esteticky sourodý celek.

Při návštěvách věnujeme zvláštní 
pozornost zdravotní a hygienické 
úrovni. Zjišťujeme, že požadavky hlav
ního hygienika jsou vesměs vzorně 
plněny. Očashiíci jsou lékařsky, pro
hlédnuti a očkováni, činovníci mají 
potravinářské průkazy, tábory včetně 
zdroje vody jsou schváleny hygienic
kou službou. Radu táborů vedou pří
mo lékaři, staří zkušení skauti, jako 
např. oddíly při fakultní nemocnici 
z Prahy nebo tábory opařanských 
skautů. Ale 1 tam, kde vedoucím tá
bora není lékař. Je zdravotní úroveň 
dobrá a ve srovnání s jinými dětský
mi prázdninovými akcemi je ve skaut
ských táborech nemocných a zraně
ných podstatně méně. Všude mají do
bře vybavetKju lékárnu. Odstraňování 
odpadků, ohniš+ě, jámy, latríny, to už 
je většinou vyřešeno správně. Umý
várny jsou vesměs na potocích, dbá 
se o bezpečnost při koupání, plavec
kém výcviku a hrách. Příležitostně 
provádíme pří návštěvách Instruklážp 
v první pomoc! a zdravotnickém mi 
nimu.

Všude je potěšitelná aktivita mlá 
deže a výrazné výchovné výsledky, 
které začínají jiŽ pozorovat jak rodi
če, bak učitelé. MUDr. Jan Píske



Ze zahraničí

SVĚTOVÝ
SKAUTING

Statisticky přchleil skautských organizaci uznávaných a 
registrovaných Svélovým áslředím skautů |sdružujíci 
chlapce):

Stát
Počet
Členů
1986

Počel
Členů
1964

Poznámky

Afghánistán 4 000 2 024
Alžírsko 21 065 100 000
Argentina 13 350 10 200
Arménští skauti 1 563 1 515
Austrálie 177 538 176 704 včetně Nauru a Papua

Beigiíi 75 282 70 596
IN.G.J

Bolívie i 5 721 1905
Brazílie ;26 230 23 825
Ceylon 19 983 22 713
Chile 15 935 lOOrX)
Dahomey 8000 8000
Dánsko 55 888 52 204 VČ. Faerskýcfi ostrovů

Doimmk rep 2 339 1 39i
a Grónska

Ecuador 691 967
ťilíptny 585 624 534 179
Finsko 32 434 32 883
Francie 155 047 193 512 vč. zámořských oWosří
Ghana 10 500 8 990
Guatemala 2 693 2 4U7
Haiti 3 200 4 399
Holandsko 71 630 76 291 včetně Aníil a Surinamu
Houdiiras 985 299
Indie 591 715 582 8H8
Indonésie — 235117 nefsou Informace
Irán 74 096 53 000 potlač. 1940, obfiov. 1955
Irák 8 563 8 450 zaniklo 1940, obnov. 1956
Irsku ' 11 013 9 301
Island 2 021 2 021 nefsou nové údaie
Izrael 1 16 300 15 800
Itálie 48 453 39 814 potlač. 1921, oí>;ioy. 1946
Janiaikii 7 071 5 951
Japonsko 126 818 lUB 633 rozpust. 2940, obnov. 1950
jiziii Afrika 42 485 37 950
jordánsko 12 917 9 516
Kanada 326 466 319 185
Kenya 11605 14 384
Kongo 
(Leupoldv.} 57 700 67 478
Korea (jižní) 8 085 5 323 potlač. 1937, obnoo. 1953
Ko.‘̂ taiika 2 242 962
Kuvajt 2 712 2 209
Kypr 5 240 6 767
Laos 3 490 3 490 Žádné údaie od 1964
Libanon 12 612 10 987
Liberie 1759 _ 1922—1934, obnoo. 1966
Libye 4 918 4 574
Liechtenstein 245 3(XJ
Lucembursko 3 472 3 532
Madagaskar 17 348 20 986 /
Malajsie 60 087 58 069
Malta 1 176 — předběžně neregistrováno
Maroko 18 700 18 700 žádné údaje od i964
Mexiko 30 600 26 703
NSk 110 960 110 960
Nicaragua '  2 482 1 50tJ
Nigérie 16 548 16 211

Stát
Počet
členů
1DS6

Pocei
členů Poznámky

Norsko 25 429
Novy Zéland 56 365

HáKistán 150 915
Panuma 6 056
Paraguay 893
Peru 5 495
Portugalsko 10 400

Quaiai 2121
Kakousko 15 964
Pecko 42 018
Salvador 2 090
Saudská Arábie 9 780
Senegal
Sierra Leone
Singapur
SAP
Súdán
Syne
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Tanzánie
Thajsko
Trinidad
Tunisko
Turecko
Uganda
USA
Uruguay 
V. Británie

5 800 
2 801 
8 963

30 SOO 
4 345 

18 550 
74 459 
50 069 
42 475 
9095 

417 579 
4 944 

22 192 
25 818
6 238 

5 831 541
1166 

609 426

Venezuela 
Vietnam [ ji2.) 
Zambie 
Panama 
(centr, zóiiaj 
Monako 
Luxembourg 
CECA
Svétové ústředí

10 282 
5 813 
8 500

868
90

26 168
55 628

149 182 
4 481; 
1846 
3 938 

10 011

15 693 
50 940
1 090 
8 745 
5800
2 212

29 247
4 386 

18 582 
78 951 
49 661 
14 54b 
11 022 
71 149
6 419 

21 965 
32 785
5 000 

5 585 700
1 318 

614 995

5 720 
5200

ifC. Cookovýcfi osírooů 
a Záp. Samoa

oč. Azorsk^h ostrovů 
a prov.
předběžně neregisírouúno

iáiiné údaie od Í964 

předběžně neregistrováno

potiač. v OlR

vč. zemi Conimonwealthu 
neregisír. zvlášt

— předběžně neregistrováno

887
88

69 žádné informace 
17

Celkem 10 462 358 10 035 540 

POZNAHKA:

Uvádíme seznam států, v nichž byly skautské organizace 
bud potlačeny nebo rozpuštěny či začlenény do národních 
organizaci mládeže. Data udávají období registrace:
Albánie (1922—1937) 
Bulhai-sko (1924—1940) 
Burma (1917-1964) 
Československo —1948)
Čína (CLR) (1937—1950) 
Estonsko (1922—1940) 
Jugoslávie (1922—Í9401

Kuba (1914 —1961J 
Litva (1922—1940) 
Lotyšsko (1923—1940) 
Madarsko (1922—1948) 
Polsko (1922—1946) 
Rumujisko (1922—1937) 
Španělsko (1922—1939)

(ťramen: SCOOT FACTS London, G. B.)
). M. H.

Stav uodtivery je prvotní stav divu4(ostl; nedii- 
véra je zákon džungle. . .  My lidé jen potud ne
jsme divocí, pokud si dkvéřujeme. Karel CapoM 

Nestálo by za to iít, kdybychom cliléli jen to, 
co je v našich sílácb. Ivan Olbracht

Učíme se příliš mnoho pra školu a neučíme ze 
dosti pro šivot. T. G. M.

Pesimismus není víra, še svét je špatný, ale 
víra, še je v pořádku, že )e špatný. Karel Čapek

NoMuhlasim s tím, co říkáte, ale budu až do 
smrti bránit vaše právo říkat to. Voltaire

-a
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stupně zdatnosti a odznaky 
britských skautů

Stupně zdainosii a odt>oriié od-zna- 
ky britských skautů doznaly za po
slední léta velké změny. Byly opuS* 
tuny i některé véci, které se a2 dosud 
považovaly za zásadní a typické pro 
skautské hnutí, fe vidét, že britská 
skautská organizace se snažila vyjit 
vstříc mentolité dneéní mládeže a že 
bez sentimentality opustila všechno, 
co sc přežilo.

Staré rozdéleni na tři větve, totiž 
vlčata, skauty a rovery zůstalo v pod
statě zachováiKi, ale zmémiy se zéás- 
ti názvy a hlavně náplh zkoušek. Nej- 
mladší už se nejmenují vlčata (wolf* 
cubs). ale cub-scouts, což by snad 
bylo nejlíp přeložit skautská inláda- 
la. Název skauti pro stře<laí a hlavní 
stupeů zůstal zachován, nejstarší se 
však už nejmenují roveři, ale ventu- 
re-scouis, skauti-dobrodruzi.

Zmizel zvláštní odznak ^  vlčí hla
va -o pro nejmla-dši. Všechny tři vět
ve mají nyní stejný odznak. )e jím 
stále lilie, která se však důsledně na
zývá hlavice šípu (arrowbead). Bílá 
Hile je umístěna na jKulkladě Čtver- 
covélK) tvaru (čtverec je postaven na 
vrcholJ — bíle lemovaný podklad je 
pro miádata červený, pro skauty ze
lený a pro dobrodruhy hnědý. Tento 
tzv. členský, odznak se nosí na levé 
straně prsou.

A nyní několik sKiv o těch nej- 
mladších. Hoch, který vstoupí ke 
skautským mládaiům, musí ivejdřív 
získat odznak skauta-mládéte (Je to 
něco jako nováčkovská zkouška, ale 
v pravidlech se název zkouška zá- 
sa<luě neužívá). Hoch musí prokázat, 
že zná první povídku z Kiplingovy 
Knihy džunglí, vi, jak vznikl skauting 
pro nejinladší, zná velké vytí, skaut
ský pozdrav, stisk ruky, heslo, slib 
a zákon skautských mláďat, je vidět, 
že, ač zmizel název vlčata, zůstaly 
některé prvky z Knihy džunglí za- 
ciKivany.

Ořívéjši vlčacké hvězdy rovněž 
zmizely. Byly nahrazeny třemi odzna
ky. odznakem bronzového, střlbriiého 
a zlatého šípu. Tyto odznaky se nosí 
na pravé straně prsou. Proti dřivěj- 
šiin hvězdám jsou podmínky značně 
těžši, tak např., aby hoch získal od
znak zlatý, musí prokázat přes tři
cet různých znalosti a dovedností, 
roz^tělených do 12 skupin, jako napf. 
první pomoc, plování, řemeslné do
vednosti atd.

Kromě uvedených irí šípu může 
hoch v době svého členství u mlácfat 
složit těchto 17 odtMJrek: umělec 
atlei, čtenář knih, cyklista, průzkum 
nik, první pomoc, rybář, řemeslník 
tlumočník, znalec map, biolog, foto 
grál, zachránce, vědec(IJ, sportovec 
plavec a trnbadúril). Odznak je tva 
ru tro]ú)>elnjku, stojícího iia základ 
Dě, nahoře, ve vrcholu je malá lilie 
pod ni uprostřed trojúhelníku sym 
bol příslušné odborky. Některé od 
horky mají tři stupně, kleré může 
hoch postupně získat — pro každý 
stupeů má frojúhelnikovy poilklad 
Jinou barvu.

Nejvyššlm odznakem, který může 
mládě získat, Je tzv. spojovací odznak 
(the llnk badgej. K jeivo získání mu
sí hoch prokázat, že má už některé 
skautské znalosti a že tedy může pře
jit ke skautům. Odznakem jsou tři 
zlaté kruhy (symbolizující tř; větve 
skautské organizace! na zeleném 
po<ikladě tvaru čtverce siojiciho na 
vrcholu — tento tvar mají léméř 
všechny skautské odznaky — u všech 
je v nejvyšším vrchotu malá lilie a 
pod ní teprve příslušný symbol.

A nyní něco o skautech. Odznak 
jsme ]iž popsali. Podmínky k Jeho 
získání JSOU celkem jednoduché: zá
kladní vědomosti o skautském hnutí, 
účast na činnosti družiny a oddílu 
a znalost a přijetí zásad skautského 
slíbu a zákona. Nuiiio poznamenat, 
Že všude se uživá této zajímavé for
mulace: nikoliv složit slib. ale při
jmout Jeho zása-tíy za své 
. Dřívější druhoiřídka a prvoiřidka 
JSOU nahrazeny třemi odznaky, jejichž 
názvy jsou dosti téžko přeložitelné. 
Zhruba by se dalo říci, že první je 
jakýsi skautský standard ('Ihe scout 
standard], druhý je standard pokro
čilého skauta (the Advanced scout 
standard) a třetí, mimořádný, je — 
doslova přeloženo — chleí-scoutova 
odměna ivebo cena (the chief-scout 
awardj. Všechny tří odznaky mají 
obvyklý Čtvercový tvar, vlastní od
znak je u prvních dvou bílý, u třetí- 
1k) zlatý, podklad je u prvního a tře
tího zelený, u druhého hnědý.

Podmínky prvních dvou odznaků se 
mně zdají nesnadnější než u dřívěj
ších zkoušek. K získání prvního od
znaku musí skaut splnit 15 podmínek, 
rozdělených do pěti skupin: péče 
o sebe samébo, pomoc bližnímu, pu
tování, skautské dovednosti a vlastní 
koníčky a zájmy. U všech odznaků 
se klade zvláštní důraz na putováni 
a táboření. Zřejmé dosud platí Ba- 
den-Powellova zásada, že táboření je 
skauting v kostce. Podmínky k dosa
ženi třetího odznaku jsou dost ne
snadné. jsou seřazeny do skupin na
zvaných: činnost, snaha,, sociální čin
nost, vedení a odpovědnost.

Podstatně byly ztíženy odborky, je
jichž počet se značné zmenšil. Vlast
ních odborek je 54,' rozdělených do 
tři skupin, jsou mezi nimi některé, 
které vyhovují zájmům dnešní mlá
deže, např. potápěč a leskyňář (spe
leolog).

Zajímavá je čivrtá dkupma odbo 
rek, nazvaná Instruktorská činnost. 
V léto skupině je zařazeno .lS odbo
rek z předcházejících skupin, pro i^ž 
může být skaut, prokáže-Ji patřičné 
ziiaiosii, usunioven instruktorem. Ma
ximálně může však získat pouze dva 
2 těchto paiiiáctl odznaků.

Odznaky (xlborek jsou nyní Čtver
cové, upravené jako ostatní Oilznaky, 
které jsme již popsali. Mimo uvedené 
odborky pro všechny skauty, jsou 
ještě zviášiní tři odl>orky pro skauty 
nám>ořiit a Iři pro skauty letecké.

Zvláštním je tzv. služeb-

Dr Karel 
Skála

ní služka (the servíce fiaslij. Skaut, 
který chce získat tento odznak, musí 
být nejméně 14 let stár, složit určité 
odborky a pracovat jako instruktor.

0 skautech-dobrodruzích se říká 
v úvodu k ustanovením o jejich od
znacích, že účelem tohoto odvětví )e 
pokračovat ve výcviku, který byl pro
váděn u mládat a skautů a doplnit 
jej tak, aby hoši, kteří projdou vý
chovou v ocklílech dobrodruhů, molili 
zaujmout ve společnosti místo jako 
schopni a pro s|X)lečiK>st cenní mladí 
lidé. Činnost v jednotkách dot^rodru- 
hů je založena hlavně im sebevýcho
vě a rozsáhlé samosprávě.

První odznak, který může hoch 
v oddílech dobrodruhů získat, je po
dobně jako u mláďat a skautů člen
ský odznak (the venture-scout mem- 
bershlp badge). Podmínky jsou po
někud rozdílné pro úplného nováčka 
a pro lH>cha, který přichází ze skaut
ského oddílu. Jsou rozděleny do tři 
skupin: činnost (účast na podnicích 
jednotky), porozumění (hoch musí 
mít patřičné vědomosti o hnuti, zvláš
tě o jeho ii>ezinárodních aspektech) 
a závazek, tj. přijetí zásad obsaže
ných ve slíbu a v zákoně.

Druhý odznak se jmenuje anglicky 
the venture-scout award, česky by
chom řekli asi cena nebo odměna 
dobrodruha. Klade se důraz na o<lpo- 
vědnost, účast ve vedení, službu pro 
společnost, tělesnou wlatno«:r a pu
tování
* Nejvyšším  o îznuKcm je CKiznak krá
lovnina skauta (the gueen's award), 
tedy. pokiMt jde o název, zvláštnost 
vysloveně britská. Podmínky jsou 
v podstatě rozděleny do týchž ski^nn 
jako u předchozího odznaku, jsou 
v š h K daleko nesnadněji splnitelně.

Vcelku lze řici, Že zkoušky a od
znaky v britské organizaci byly upra
veny velmi šfastně.
Podnětů je lu clostaieK a ivemély by 
zůstat nevyužity. I my budeme muset 
hledat nové cesty.



Jak skautovat?
Dá se to shrnout do několika 

»ět:
1. Skautovat znamená vytvářet 

v sobě a okolo sebe skautského 
ducha, který se rodi ze skautské
ho slibu a zákona. A toho dosáh
neš opravdovým činorodým za
městnáním chlapců. Skautský vůd
ce skauting provádí a dává jej 
provádět.

2. Mysli neustále na to, |ak bys 
chlapce přetvářel v charakterní 
lidi. Bohatá náplň našich cvičeni 
a ber |e však fen prostředkem 
k dosahováni tohoto cfle.

3. Skauting fe dobrovolný. Ne
nuť chlapce, ale snaž se z něho 
dostat, co je v něm nejlepšiho.

4. Podstata skautské metody |e 
v hrách.

5. Skautováni se má chlapci lí
bil. Předkládej mu tedy program 
tak zábavně, jak nejlépe nmiš.

6. Skauting — to je především 
pobyt v přírodě.

7. Mluviš-Ii s chlapcem, bud 
vždy klidný a říkej ain: Udělej to 
a to, nikdy však nedělej to a to. 
A řekni to ještě lépe: Udělejme to. 
Chlapec je přímo posedlý touhou 
po činnosti. Využij toho!

PP

Co s vlčaty?
Jaroslav Tomsa

S obnot/enlm luňáka hlásí se do na
ších řad řada mladých Udl, kteří by 
se rádi ujali těch nefmladšich. Jsou 
to adepti našeho hnutí, kteří prošli 
sice olčáckou oýchouou anebo / e n 
tflčáckou výchovou a vzpomínají na 
tuto dobu svého dětství s citovým za 
ujetím, avšak někdy ne dost kriticky.

Vidyť výchova vlčat, tohoto před
voje dalšího skautského života, tvoři 
základ, z něhot vycházíme.

Proto klademe takový důraz na 
řádnou kvnUJikact pH výběru vedou
cích vlčat.

Než vyjde soubornější příručka p/o 
tyto vedoucí, hodláme v tomto časo
pise uveřejňovat několik statí s ná
měty, které by plně zaujali naše ve
doucí vlčat.

Výchovu, vlčat můžeme rozdělit na 
dvě rozdílná období, protože se chla
pec během nich mění nejen fyzicky, 
ale také duševně. První období fe od 
šestého do devátého roku věku, druhé 
pak od devátého do jedenáctého, kdy 
chlapec přechází do vyšší třídy. Bývá 
to pak už šestý ročník základní de 
vitlleté školy, kdy dostává na rozlíč 
né předměty už í další učitele.

Cílem našf výchovy bwip 
chom vhodným způs^^bem pě'itovaU 
inteligenci chlapců, vyvíjeli zručnost 
ráznými pracemt. vedli fe k samostat
nosti, prohlubovali lásku k přírodě 
a učili je úctě k bližnímu.

Vlčácká výchova se provádí hr ou.  
Hranil učíme vlčata povinnostem, po 
slušnosti, přímosti, odvaze, rozhodno
sti a odpovědnosti. Hrou otužujeme 
jeho tělo a vychováváme ieho cho 
rakter. Není to úkol lehký. Vyžaduje 
c e l é h o  č l o v ě k a .  Vyžaduje od 
vedoucího velkou vynalézavost, poho
tovost. znalost dětské psychologie, 
trpělivost a nesmírnou lásku a odda
nost k našim nejmenším. Vůdce vlčat 
neni vědec, není učitel v tom škol
ském slova smyslu, je  u m ě l e c .  
Nezapomínejme, že připravujeme vlča 
ta k junáckému životu, v němž se ro- 
zevirati další obzory, další praxe, dal
ší zážitky, které nikdy o životě ne 
vymizí z povědomí člověka.

Vlčáckou výchovou připravujeme 
chlapce v uvědomělého syna naší 
vlastí a našeho národal

proberme st nyní v kosíce nejzá
kladnější prvky této výchovy: H e s~ 
' l e m vlčat je: „Naší snahou nejlepŠÍ 
bud Člnl"

Toto heslo musíme vlčeti neustále 
připomínat. Vlče se musí snažit za 
všech okolnosti svými drobnými po
vinnostmi a úkoly, které na sebe vza
lo, aby prokazovalo činy. Proto je 
musíme hned od počátku učit všímat 
si okolí, všeho, co prospívá jeho zna
lostem a jeho zručností.

Z á k o n  vlčat fe prostý. Obsahuje 
dvě základní poučky:

1. Vlče se poddá vždy starému 
vlku.

2. Vlče se nepoddá nikdy samo 
sobě.

Uvědomujeme st hloubku těchto 
dvou myšlenek? Dovedeme nejprve 
sami sobě odpovědět, jak to vyložit 
vlčatům, aby ona dobře porozuměla? 
Výklad není tak prostý, jak se zdá.

Tak jako zvířecí mládě napodobuje 
své ^odiče, učí se naše vlče od .nás. 
Je tvárné, velmi napodobivé, jeho po
vaha je křehká a dá se snadno vést. 
Musíme v něm utvrdit onu snahu. Že 
vás poslechne. Že st uvědomí, proč 
musí poslechnout, tedy zcela podle 
prvního bodu zákona vlčat. Uměním 
bude vštípit vlčeti druhý bod zákona, 
že totiž nemůže dělat, co chce, podle 
své vůle. K tomu nám musí posloužit 
mnoho příkladů. Vedoucí vlčat má 
jistě velkou volbu pří výchově ve 
smečce, aby zákon vlčat vhodnou Jor- 
mou a důkladně probral a na něj ne
ustále poukazoval, takže se vlčatům 
stane druhou přirozeností.

Jistě se pamatujete na onu světo
známou povídku o Mauglim! Začínáte- 
tl s výchovou vlčat, neopomeňte se 
znovu ponořit do četby tohoto dílka. 
Budete fe často potřebovat. Oživne ve 
vaši mysli tygr S/r Chán a všechny 
další slavné „postavy*. Budete z po
vídky čerpat. Nezapomínejte, že i 
chlapci ft Četli a že jí budou znát 
do nefmenšfch podrobnosti.

Slavnostní kruh. který utvoříte, kdy 
starý Akela zasedne do středu a kdy 
naučíte vlčata „velkému vytí*, bude 
navazovat na všechny chvilky věno 
vaně naši četběf

Jak by nebavila např. hra Sir Chán 
a Maugli.

Vlk. vlčice a^vš*chnt malí vlci utno 
H radu Stojí leden za druhým Nej 
menši fe Maugli a stojí na' konci řa 
dy. Za pasem má vzadu šátek tnko 
chvost. Každý se chytí druha za pas. 
Jeden z chlapců dělá tygra Sir Cha 
na. Pokouší se, aby se zmocni! šátku 
Maugliho. Vlk se snaží, aby mu vtom  
zabr'ánil. Podařl-U se tygrovi dostat 
šátek oe třech minutách, vyhrává. U 
nak. vítězí vlci.

Doporučujeme vůdcům. vlčáckých 
smeček, aby do svého programu včle 
nili četbu nejen Kípllngnvy Knihy 
džunglí, ale l Jiráskovy Staré pověsti 
České 3 další povídky určené věku 
našich chlapců! Dalším úkolem ve 
doucího vlčat bude připravit chlap
ce na s l i b  Dříve však, nežli jim po
volí slib složit, bude je poučovat o 
významu toho, co slibuH. Slib zní: 
Sltbuft jednat, tak nejlépe dovedu, 
abych byl dobrým synem své vlasti 
a poslušným vlčetem své smečky, 
abych každý den prokázal někomu 
dobrý skutek.

í/ýklad slibu musí být rovněž účin
ný. Vlčata skládají slib při zvláštních 
příležitostech. 1 tady je třeba zacho
vat jistou obřadnost. Vždyť k slibu 
se vracejí ještě jednou jako skauti. 
V pozdravu vlčat tkvi také jistá sy?n- 
bolika. Naučíme vlčata pozdravům 
hned v prvních setkáních. Ten malý 
( tajný J budou potřebovat snad pří 
denním styku vždy a všude. Plný po
zdrav fen. když jsou v kroji. Naskyt
ne se příležitost, aby se účastnili 
slavnostního Dozd^avu „Velké vytí*, 
ti*.

Nebudeme mít vždy příležitost za
ložit smečku vlčat. Co s hochy, kteří 
se hlásí do funáka a do skautského 
oddílu ještě nepatří? Pak utvoříme 
pří oddíle tzv. rod. Je to skupina pěti 
až desíti hochů. TI si ze svého středu 
zvolí Sestníka a pracují jako samo
statná družina. Jindy se utvoří smeč
ka vlčat.

Smečka se skládá ze dvou až Šestí 
rodů. Je to samostatná organizační 
jednotka. Vůdce smečky musí být 
skautsky plně kvalifikovaný, ne mlad
ší 18 letf

Rada smečky se skládá z vůdce 
smečky a jeho zástupce, šestntků, je
jich zástupců, tajemníka, kronikáře, 
hospodáře. Poslední tři funkce si roz 
dělí obyčejně mezí sebou vůdce se 
svými zástupe .̂

Pro záznamy výchovy vlčete po
slouží tzv. v L č á c k á  s t e z k a ,  
kam se zapisuji všechny dosažené 
úkony a znalostí. Máme tři stupně 
zdatností a každý stupeň vyžaduje 
čas a píli. Svým obsahem vystačí vše
chny tří stupně na celou dobu vlčác- 
kého života ve smečce, než přejde 
vlče do skautského oddílu.

feště jedna otázka nám tane na 
mysli. To jest p o m ě r  v ů d c e  
s m e č k y  k r o d i č ů m  v l č a t .  Je 
předpokladem. Že při vstupu chlapce 
do smečky, seznámí se osobně vedou
cí 5 rodiči, prohovoří s-nlmi naši vý
chovu a praxí, vyžádá si od nich ne
jen písemný souhlas, Že s členstvím 
ve smečce souhlasí, ale obeznámí se 
s návyky, s tělesnou dispozteí i se 
schopnostmi chlapcovými. V tom mo
hou rodiče být nesmírné nápomocní, 
takže výchova fe pak koordinována.

Nezapomeňme, že schůzky konáme 
za pěkného počasí vždy v přírodě.
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J U N Á C T V I  a P R I R O D A
K trviulé a neproujdimé i^odstdté ju- 

náctvl paltl příroda; totiž znalost pfl- 
rody a života v pMrodě, znalost způ
sobu pobytu v pHrodé, poznáni záko
nitostí dé]ú v přírodě, především pak 
upřímný vztah a opravdová synovská 
láska, citově sblížení s vesmírným 
světem skal i řek, lesu l svahů vyso
kých hor, pokorné chlapectví za svě
žích rán I mužná sila 1 odvaha za 
červencových polední v plném skincl 
života.

Které výchovné zásady zůstával)! 
v plaíffiostl t VG změněných poměrech 
obnovené činnosti Junáka, ústředí 
sktíul.vké výchovy?

Odpovídám: skautlng.
Za 25 roků čistá příroda musela 

ustupovat a ustoupit sobeckým zá
jmům typicky měšfácké společ«iOsti, 
i když Stí hlásalo, že se lidé z toho 
měštáctví vymaňují. Myšlenka orga- 
nlzovíiťié rekreace se stala novým a 
zvláštním typem snobství, chataření 
a -aulocampiiig zrůdnou snahou Izolo
val Stí od lidí, zapa<lnout na zdupa- 
ných březích rybníků do rámusu z 
tranzistorů, přivezenýcli s nábytkem 
z ocelových trubek a s hromadami 
konzerv, a ležet a jíst, ležet a jíst. 
Tato &i>outanosl moderního života 
s představou pestrol>arevoých stanů, 
ktoré Stí z dálných břehů rozlehlých 
rybníků rušivě vtírají do očí juná
kům, hledajícím barevný souzvuk 
jemných odstínů mezi lesy a vodami, 
se v^k  už tolik vžila a nová mládež 
potUéhá svodům do nekonečna omíla
ných tanečních pístií z rádia o tele
vize, že, domnívám se, bude náročná 
a svízelné a pedagogicky namáhdvó 
odvá-dět nové junáky od zpanšiěté 
moderní společností, která razila hes
lo „boje proti přírodě" a z různých, 
i tak zvaně ekonomických zájmů (c i
zineckého ruchu, deviz za odstřtíl lov
né zvěře cizinci) nerespektuje per- 
S4)tíktivu podmínek vlastní existence.

Staré junáky čekají roky trpělivé 
výchovy mládeže, so skromnými pro
středky vytvářet junácký 24)ůsob ži
vota v přírodě, skutečného a jedineč
ného a neopakovatelného prostředí 
správného režimu pro výchovu pev
ných charakterů, lidí čestných, mrav
ně silných, zdatných zastáťíců pozna
ných pravd. Bude obtížné a přece 
záslužné rozvíjet a zaměřovat cílový 
poměr dětí, dnesjíích dětí, k rodné
mu kraji, rozněcovat čistou chlapec
kou oddanost vlasti.

VI. příkaz skautského zákona zů
stává v trvalé platnosti: „Skaut mílu- 
jfe přírodu, chrání ji i cenné výtvory 
lldské.“ (A. B. Svojsfk, Základové ju- 
náctví, Praha, 1912.J

Dot>a chce po junácích aktivní lás
ku k přírodě, dnes tím více než dříve 
voláme po ochráncích ideje čistého 
lidství, v úzkosti a obavách, že při
jdeme o poslední kus louky, o posled
ní hluboký les, o i>oslední řeku a ryb
ník, kde by vodu nebyla znečistěná 
oleji a mrtvá . ..

Tato jedna složka vztahů junáků 
k přírodě zůstává neměnná: pozoro
vání přírody, trpělivé a soustavné, 
přemýšlivé, nejen v prostoru lesů, řek

Vladimír
Vurm

a břehů rybníků, stopováni v terénu, 
znalost života divoké zvěře, jejích 
vlastnosti Života a zvyků, pozorovat 
bezprostředně v jejím Životním pro
středí.

Véřiai, že junáctví bude z îse při
tažlivé novým chlapcům pozorováiiíiu 
a poznáváním hvězd za jasných srp
nových nocí, že astronomie otevře 
nové obzory od horizontů lemova
ných dalekými pruhy lesů aŽ k zeni
tu, kde slábne modř nad západy slun
c e . ..  Bmle to astronomie oboi>acená 
o odvážný výzkum vesmíru.

Bude potřebí citlivých rukou skaut
ských vůdců, opravdového zaujetí, 
bezmezné touliy pozniávat dál a dál 
a stále víc ...

Dostaneme ae k mládeži odborně 
podávanou a účelně pěstovanou orien
tací v přírodě, měřením objektů v te
rénu, nejen topolů, ale také výšky 
mostních pilířů, zaměřování buzolou, 
cestou podle ní dalekým krajem.

Naučíme je rozumět doijodrobnd 
mapám, zapálíme, je touhou mít ma
py ze všech cest jejich Života.

Není olxjva, Že bychom nevěděli; 
jak jsou jUNiáci spjati s přírodou, 
když neixízbylo na významu 36 (31 
-h 5) oborů odborných odznaků ju- 
nácké znalosti z přírody, ve kterých 
nechybí ani meteorolog a kllmatolog.

Orufiá veliká sloika podstaty junác- 
tul je účinná pomoc a spolupráce 
v oboru ochrany přírody. Dnes daleko 
více ve spojení s institucemi ochra
nářskými účinuá a extenzívnt nabídka 
ze strany junáckých oddílů lesním 
správám, zvláště teď v začátcích, aby 
se dosahovalo porozumění a sympa
tií lesníků, dovoleni stavět junácké 
tábory Lam, kam už nesmí pronikal 
živelný vandalismus rekreantů a cha
tařů, motofistů a dvoudenních peleší. 
Ze živého vztahu k lesnictví, země
dělství, vodnímu hospodářství, ke vče
lařství atd. bude vyrůstat moderní 
skautské pojetí otázek nárcKlohospo- 
dátských, aplikace poznáni přírody 
sta-iie se mládeži mimořádně důieži-^ 
tým činUelein vzdělávacím a výcnov- 
ným, nenásilným porozuměním výrob
ním sílám ve pixjspěch společnosti.

Toto vše, 1 kreslení v přírodě, hle
dání krásy v panoramatech otevře
ných krajin l v detailech kvétů, ra
dost z vůní rán a naslouchání zpěvu 
ptáků a ševelení listů bríz v pcdzlin- 
ftím větru, dostane §e do nitra juná
ků jinými cestami, než jak se učí 
v „přírodopisii“ ve škole. Také to bu
de úkolem vůdců oddílů a vůdců ju
náckých tálx>rů, vést junáky, aby bylí 
schopni nevtíravé a hluboce rozniiit 
a posilovat uvědomělou lásku k naší 
ubohé zemi, ke všemu, eo tu vzniklo 
z hlav a rukou >'tíneracl. Neničit u2

dát nic, neiíkvutovai, zachránit a opa- 
Irovat... Vše, co sůstak), z toho, co 
tu víc bylo...

Metodiků práce s junáky v oblasti 
^junáctl a příroda^:

Veliké problémy vzniknou s meto
dikou této oblasti. Nemohou to být 
způsoby školního „přírodopisu’*, ale 
cesty jiné. Výchovné zásady, Které 
byly ukázkové předváděny na lesních 
školách pro vůdce junáckých otklílů, 
zůstávají v platnosti. Do sborů In
struktorů bude třeba anga^oviiat od
borníky, ač l tak bude nutno vywce 
odborně kvalifikované, externí spoiu- 
pracovníky informovat o pojetí ju
nácké výchovy, aby to nebyly strohé 
přednášky.

je samozřejmé, že co bylo v loanlo 
elaborátu uvedeno še. slovem junáci, 
platí také pro ŝeslry.

^Co by se mělo změnit nebo pti- 
zpásoblíř''

Přírodu Je pro junáctvi dnešní stej
ně originálním prostředkem jako dří
ve. Obsahově se Činnost měnit nebu
de, jen se doplní moderními technic
kými prostředky spojovacími, optický
mi, materiálovými (fotografické a<pa- 
ráty, magnetofony z natáčení hlasů 
ptáků, naopak umírněné používání 
tranzistorů a řvaní z rádla v lesních 
tišinách, nebo naslouchání programu 
z rádla po večerce pod dekoullj. SžS- 
vání s přírodou bude vyžadovat uvě
domělé odříkáni a oprošťování se od 
otřepaných písniček z televize, pro
stý, skromný způsob života aspoň na 
vycházce do přírody, po dobu tří tý
dnů v junáckéra táboře, kdy nejkrás- 
néjší hudbou je, jak hučí je z . ..

V tom se němá junáctvi přizpůso
bovat fantomu životní úrovně civili
zované společností, ale velice umír
něně a (xipovědně vážit, jak zvlád
nout mentalitu mládeže docela jinou 
motivací, zachováváním původních 
základů skautingu.

Ve skupině pořizujeme soupis 'vě- 
deckopopulární literatury ze všech 
oborů přírodních věd, dostupných 
knih ve veřejných knihovnách. Čle
nové skupiny připraví metodické člán
ky pro obor „příroda v junáctvi".
Podniky žádné nepřipravujeme, s re. 

zervou bychom kterékoli doporučo
vali, zatím se „závodit" nedá, to po
trvá nejméně rok, k<Miečně závodit 
ve znalostech rostlin (jako to bývalo 
na překážku v závotlech),’ by zatím 
se víc podobalo škole, a to jistě ni
kdo z nás chtít nebude.

Za nejdůležUěJSÍ „podnik" považu
jeme správně založené kursy pro vůd
ce oddílů, aby oni sami poznali, co 
znamtí«iá příroda a co má takový sku
tečný viKlce sám o přírodě věděl, aby 
mu junáci věřili, že to neříká z pa
měti, ale ze srdce.



LESNÍ HRY
Miloš Zapleta.1

^Scfiýien, puzil tsém se cestou 
předem uymyšlenou. Skrčen, došel 
jsem na 150 m od tábora. Tam bylo 
dost jasno a já musel lehnout. Oko- 
lo ofmA se ostře rasovaly kontury 
hlídek, rozhlížejících se na ušechny 
strany. Půda pode mnou byla suchá 
a křoví nebylo, takže plazilo se mt 
dobře. Avšak cestou k našemu wlg- 
wamu bylo ml přelézat potok v bez
prostřední blízkosti stráže. Položil 
jsem se přes něj břichem a přebro
dil jej. Nyní bylo to nejobtižnějSl. 
Jahodí chřestilo pod t&lem při sebe
nepatrnějším pohybu, plamen svítil 
až ke mně, a stráž nedaleko. Vy
čkal jsem, až přikládali J7a oheň. 
Využiv poněkud Sera, rychle a ne
slyšitelně proplatil jsem se kolem 
nohou hlidky.*‘
(Z  Táborového deníku skauta Jiřího 

Wolkra — 29. července 1918j

Jiřímu Wolkrovi bylo šestnáct let, 
když sl zapsal ty řádky do deníku. 
Dávno měl za sebou romantické ob
dobí, jakým snad projde každý chla
pec, v té době už platil za talentova
ného básníka, v táboře ve volných 
chvílích četl Baudelairooy Básně 
u próze, hovořil se svým přítelem 
o filosofických tématech — ale pak 
se dovedl s nadšením pustit do klu- 
kovské lesní hry. Přečtěte si Wolkro- 
uy řádky Ještě jednou a všimněte si, 
kolik je v nich utajeného napětí. 
Ostatně i dospělí podlehnou kouzlu 
hry, poznáte to sami, až sl spolu se 
svým oddílem zahrajete třeba ,lov  
na tygry" nebo „výpravu za skalními 
malbami". A pro dvanáctileté Je kaž
dá hra zážitkem, někdy tak silným, 
že při něm skutečnost splývá s fan
tazii. Když městský kluk leží v rokli 
a krčí se mezl,/kapradi, les kolem ně
ho přestává být lesem v Železných 
horách uprostřed Cech a mění se 
v brazilskou džungli, skalka v tajem
nou stavbu Inků, balvan s křídovou 
kresbou o pravěkou skalní malbu. 
A malá postava, která opatrně sestu
puje do rokle, to už není Mirek z dru
žiny Jelenů, ale potomek starých In- 
Vw, zvěd nebo cestovatel — podle to
ho, kterou hru právě hrajeme a v ko
ho se při ni převtělujeme. Proto se 
tak tiskneme do kapradí, zadržujeme 
dech, proto nám rozčileně bije srdce.

Bez lesních her by Žádný výlet do 
přírody nebyl skutečným skautským 
výletem. K drobným pohybovým hrám 
máte příležitost i ve městě, ale na 
loukách a v lesích 'dejte přednost plí
ženi, stopování, větším hrám s úvod
ním romantickým textem. Plížení 
v houštinách, stopování po travnatých 
pěšinkách, číhání ve vysoké trávě — 
to už není obyčejná hra, ale skuteč
né dobrodružství. A děti za ně doi?e- 
dou být vděčné. Ničím si íe tak ne
zavážete jako novou zajímavou hrou. 
l/llv. který na ně při lesních hrách 
získáte, má velkou cenu a pomůže 
vám plnit hlavní výchovné úkoly. Hra 
sama je kromě toho dobrým prostřed
kem k poznání chlapců i děvčat, je
jích temperamentu, povahy vlastností,

tělesných i duševních schopností. Při 
rušné honičce v houštinách člověk od
kládá masku, za kterou se třeba jin
dy rád schovává, vypadává z naučené 
role a projevuje se tak, faký skuteč
né fe.

Velké lesní hry, kterých se účastni 
všechny družiny, trvají zpravidla ho
dinu, dvě, ve výjimečných případech 
i celé odpoledne, a konají se na vět
ším území. Hra, která měla úspěch, 
se po čase znovu opakuje, není třeba 
hledat stále něco nového. To platí 
zejména pro hry se složitějšími pra
vidly, u nich teprve druhé a třetí 
opakování mívá největší ohlas.

Dnes vybíráme z našeho oddílového 
zásobníku pět lesních her pro oddíl.
Pá t r a n í po  u pr c h l ic íc h

Pro tuto hru vyhlédněte zarostlý, 
nepřehledný terén, velký asi 300y.300 
metrů, s přirozenými hranicemi. Pak 
se rozdělte na dvě skupiny. Jestliže 
máte v oddíle čtyři družiny, budou 
dvě představovat uprchlíky a dvě hle
dače. Při pěti tří družiny uprchlíky, 
dvě hledače.

První skupinu — uprchlíky — po
šlete do terénu s příkazem: ,Sc/íoi;e/- 
ře se na takovém místě, kde vás hle
dači tak snadno nenajdou. Můžete za
lézt někam do rokliny, do houšti, vy
šplhat na strom nebo se zamaskovat 
trávou 5 větvemi. Když vás některý 
z hledačů uvidí, neutíkejte před ním. 
Vydejte mu svůj průkaz — červený 
kartónek, který dostanete před od-

NAŠE
PŘÍRUČKY

Už od časného fara letošního roku 
se ozývá po vSech vlastech skaut
ských volání po příručkách. V našem 
ústředí zaznívalo desateronásobnou 
ozvěnou. Ale po tak dlouhém mlčení 
celého našeho hnutí nebylo možno 
rázem vyhovět. Opomineme-It tu nej
větší překážku, zoufalý stav našeho 
grafického průmyslu, octneme se před 
dalšími otázkamU Nejsou už mnohé 
příručky zastaralé? Máme Je přesto 
vydat 1)0 větších Ct menších úpra
vách? Jak snadno a rychle vypraco
vat nové? Zatím sl střediska, okrsky 
1 oblasti v tomto oboru Jako v Jiných 
skautských Činnostech vypomáhaly 
podle zásady: „Pomoz sl sám, ústředí 
nás pochválí!" A tak vznikaly púzrié 
rozmnož-eníny, opfra-Jťcí se plnou va
hou o příručky kdysi vydané Junác- 
kou edicí. Tvořily se skupinky vyda
vatelů, nakladatelů a více méně ne
původních autorů, vynikajících ne
obyčejnou průrazností a neodbytností. 
„Nebudete nás bít?", ptali se někte
ří .podnikatelé u vědomí toho, že 
snad svými vydavatelskými Činy ně
jak zasahují -do kompetence ústřed
ních skautských orgánů a současně 
přikládali na ukázku néVmlík exem
plářů urychlených příruě^ pro rád- 
covské kursy, stezek a Jiných příru
ček ve stylu SOS. Díky tomuto do
brodružnému podnikání, iKKlnému 
horkého péra chladného historika ju- 
náckého hnutí v době našeho zázrač
ného povstání z temnot rostly druži
ny. oddíly, přicházeli noví rádcové a

Chodem — a poklusem se vraťte do 
tábořiště. Hra pro vás zatím končí. 
Když se schováte tak dobře, že vás 
nikdo neobjeví, opustíte svůj úkryt na 
závěrečný signál — dlouhá a krátká 
hvízdnutí, opakovaná po 15 vteřin — 
a vrátíte se na shromáždiště.

Pět minuC^po odchodu první skupi
ny vyrazí do terénu hledači. Mají 
uprchlíky nejdéle do půl hodiny vy- 
pátrát a odebrat jim průkázy. Mezi 
hledači probíhá dvojí soutěž. Každý 
Jednotlivec se snaží vypátrát sám na 
vlastni pěst co nejvíc skrytých uprch
líků. Družiny hledačů se předstihují, 
která získá víc červených průkazů.

Po třiceti minutách zapískáte ukon- 
čovQct signál, uprchlíci i hledači se 
vrátí na tábořiště, odkud do hry ode
šli, tam se zjistí, kdo byl vypátrán a 
kdo získal kolik průkazů — a hra 
začíná znovu. Tentokrát sl skupiny 
vymění úlohy.

LOV NA TYGRY
Jednou Jsme v táboře četli tuto 

zprávu: V západním Německu projíž
děla z Mnichova směrem na Rosen- 
helm karavana cirkusových vozů. Bylo 
to v noci a za lehké mlhy. Rídiě jed
noho nákladního auta za jízdy usnul, 
sjel ze silnice a narazil na skálu. Při 
nehodě byla poškozena klec, v níž 
bylo pět bengálských tygrů a tygři 
utekli do lesa. Přivolaná policie, za
městnanci a vojsko obklíčili ohrože
né území «  podnikli velký hon na 

(Pokračování přištěj

vedoucí L staří činovníci, a hnutí po
vážlivě rostlo...

Podařilo ae nám dát cVo tisku do 
konce Června tyto příručky: Jaroslav 
Novák: Junácká družina. Milota Fan- 
derlík: Rádce, Frank Elstner: Skaut 
ua dobrodružné stezce, Langová-PrQ- 
cha-Tomsa: Na pomoc vedoucích vlčat 
a pak Odborné odznaky junácké. Dív
čí odborky a Vlěácké dovednosti.

Zatím se ustavila Junácká edice a 
vypracovala ediční plán na r. 1989 
pro nakladatelství Mladá fronta. Plán 
není úplný, a proto vyzýváme funác- 
ké autory, aby nám posílali své knihy 
k vydání nebo návrhy, abychom s ni
mi mohli uzavřít řádné smlouvy. Kro
mě titulů, vydávaných v Mladé frontě, 
je možné skautské publikace vydávat 
i jinde, ale je nutno předložit ediční 
radě rukopis nebo návrh na reedici, 
aby prošel lektorským řízením a 
mohl být uznán na naši skautskou 
příručku.

Ediční plán na rok 1969:
Baden-Powell: Příručka pro skaut

ské vůdce. Autorský kolektiv: Příruč
ka pro světlušky a skautky, Autorský 
kolektiv: Jak vést skautský oddíl, 
M. Zapletal: Jak vést skautskou dru
žinu, Pierre Bovet: Podstata skantin- 
gu, Moravcová a kol.: Výtvarné práce 
výchovné, Černá a kol.: Veřejná vy
stoupení skautů a skautek, M. Rej- 
man: Táborníkův rok, Stefan—Petrů: 
Organizace a technika táboření, Jan 
Pfeifer: Večerní rozhovory, Kol.: 
Skautské umění kuchařské, K. Prů
cha: Tělesná výchova ve skautingn. 
Kol.: Příroda po celý rok. Kol.: Buď 
připraven!, K. Průcha: Skautské bo
jové hry. Kol.: Zimní táboření. Kol.: 
Jak upravit klubovnu. Kol * Oddílová 
kronika, Kol.: Skautská zdravověda.

Kp.
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SKAUTSKÝ VŮDCE
Myšlenka skautlngu, která po 

dvacet let doutnala hluboce zako
řeněna v povědomí generací pro
šlých skautskou výchovou, se dnes, 
jako pták Fénix zrozený z popela, 
opět odívá realitou všedního ž ivo 
ta. Poralneme-li ono dvacetiletí 
přerušení naší Činnosti a podívá- 
nie-li se na svou minulost z širší
ho úhlu, i tak musíme konstato
vat, že rytířská myšlenka skautln
gu není příliš stará. Vždyť od do
by, kdy Robert Stephenson Smyth 
BADEN-POWELL uspořádal v jižní 
Anglii první skautský tábor na 
světě, uplynulo teprve 61 let. A od 
smrti zakladatele československé
ho skautlngu A. B. SVOJSlKA te
prve 30 let. A le jejich dílo nese 
dobré ovoce. Dnes je v 76 zemích 
světa na deset a půl miliónu skau
tů a skautek (8— IS letých ). Skau- 
ting zůstává i nadále organizaci 
dobrovolnou s cílem  vychovávat 
ve všech zemích světa občany mo
rálně i fyzicky pevné. Dobrý vztah 
k lidem, k sobě navzájem, k p ří
rodě 1 společnosti — tyto zásady 
humanity a bratřství právě pro 
svou všeobecnou hodnotu a p lat
nost zůstávají neotřeseny a plné 
života. Nalézáme se ve šťastné 
chvíli svých dějin, kdy naše obro- 
zujici se republika dává všem ob
čanům možnost plné svobodně se
berealizace, svobodného rozvinutí 
všech schopností v demokratické 
a socialistické společnosti. Je pro
to naši samozřejmou skautskou 1 
vlasteneckou povinností ztotožnit 
se s těmito ideály naší společno
sti. Osvobození a rozvoj člověka 
sebevýchovou, nejbllžšlm stykem 
s přírodou, uvolnění všech nejlep- 
šlch lidských vlastností hrou a 
prací v kolektivu, v přátelství bez 
stínu falše mezi rovnými a různý
mi, láska k vlasti 1 přátelství s Ji
nými národy — tento absolutní 
skautský ideál přímo navazuje 
skautskou službou, službou vlasti 
a myšlence na ideály demokratic
kého socialismu, na snahy o řízení 
lidské společnosti vědeckým způ
sobe m ,jn a ji«š lm ik 2J2iÍ££váh2.soj^^
žití mezi národy 1 na Deklaraci 
lidských práv fo rmulovanou OSN. 
Přirozená touha mladých skautů 
obětovat se a směřovat k uskuteč
nění skautských ideálů tkví v po
třebě silných emocí. Ovšem zá
kladní podmínkou je, aby Ideály 
stály za to! A v tomto smyslu na
še dnešní společnost dává naší 
činnosti dobré podmínky. To je 
velmi důležitá otázka, protože na
ším úkolem je mimo jiné vštípit 
skautské mládeži určité etické 
hodnoty. Samozřejmě se to týká 1 
praktické činnosti skautů. Kromě

pracovních a tábornlckých doved
nosti se musíme snažit vytvořit i 
morální .lávyky pro život v oddíle 
Rytířsljosl, soutěživost, rysy sebe
obětování pro dobrou a spravedli
vou věc, smysl pro obranu slabých 
a potřebných pomoci — to jsou 
neoddělitelné součásti skautské 
myšlenky. Pud sebeuplatnění a 
zdravá ctižádost mladých lid í je 
skautskými vůdci vedena k huma
nitním cílům skautské služby, 
ovšem bez opomíjeni otázek káz
ně, autority apod. Civilizační trend 
bohužel dnes v celém světě vede 
mládež k pasivnímu postoji k živo
tu. Skautlng čelí této pasivitě prá
vě angažovanou tvůrčí činností. 
Vždyť děti chtějí — majf-Il k to
mu vhodné podmínky — poznávat 
skrze aktivní činnost. Na rozdíl od 
hnutí, která sledují romanticky
ednostranný Ideál úniku č lově lt^  

do přírody, chápe skautlng vztah 
{ilo vék a k  přírodě jinak: nelen ía- 
Tto pokus o život v přírodě, ale r 
jako angažovaně iednápí ve vzta
hu k lidskému společenství. Skau- 
ting zahrnuje rozsáhlou Činnost 
praktickou; kromě rvze tábornlc- 
ké a zájmové činnosti ie třeba vv
viiet i činnost eticky prospěšnou: 
péci o. staré lidi, tělesně postiže^ 
ně atd. Na druhé straně le ovšem 
také třeba rozvíjet styky se spo
lečností. např. vyhledávat význam
né veřejné činitele — bývalé skatí- 
ty, navštěvovat krajská vysílání 
rozftiasu, redakce, vědecké a v7^
zkumně ústavy a nacházet 1 další 
účinné formy této činnosti. Skaut 
je obvykle ve srovnáni proti ostat
ní mládeži fyzicky odolnější i jako 
osobnost samostatnější. Nepotrpí 
st na luxus a zná mnoho praktic
kých činností. Je ovšem nezbytné, 
aby nezanedbával ani kulturu a 
vůbec výsledky pokroku lidské c i
vilizace. Skautská idea navazuje 
úzce na myšlenky humanity a bra
trství národů a navazuje na n~ěp 
lepší tradice lak národní, tak 1 
světově, k euzavíráme se ničemiT 
ať se jedná o objevy techniky ^  
vědy, nebo o umělecká díla.

Ve vztahu k jiným organizacím, 
mládeže 1 dospělých, zastáváme 
stanovisko naprosté tolerance. 
Spory považujeme za nedůstojné 
a škodlivě a naopak vítáme kaž
dou příležitost výměny názorů 
tam, kde se můžeme poučit — aniž 
bychom slevovali ze svých zá.sad.

K tomu je ovšem také potřeba 
vědomostí a znalosti vůdců skaut
ských oddílů. Náš skautlng 1 v mi
nulosti byl charakteristický tím, 
že v něm pracovala řada inteli
gentních lidi, kteří uměli skvěle 
spojovat teore^^-vé poznatky s

Jiří
Skoumal

praktickou činností. Při výchově
skautů je nutno uplatňovat přiro
zenou autoritu skautského vůdce.
opirajíci se o védomi správné v ť
cí, o znalosti. Spravedlivé. obielT '
tivnl hodnocení jiných, důkladná
metodická a plánovitá člnnq

chiývěvůdce a jeho rádců oři výchjývě 
skautů musí být spjata s neustále 
se měnící řadou postojů ve věcech 
pochvaly a trestu. Co se týče 
trestu, je vhodnější formou spíše 
pokárání, ale nelze se v závažném 
případě vyhnout ani vyloučení. 
Zde je třeba připomenout starou 
pravdu: taktika, nevyhnutelně s 
těmito otázkami spjatá, má být ja 
ko „podšívka kabátu" — nemá být 
vidětl Skautský vůdce nemá také 
zapomínat na starou zásadu: N e
zapomeň, že jsi vůdcem oddílu.
ale především — svých rádc&l 

Máme dnes mnoho problémů a 
potíži. Ale to je  právě podnětem 
pro skauty — k plánovité, houžev
naté a cílevědom é práci. Skaut- 

vůdci jsou Přece lidé, kteří
malí jasnou h lavu, čistě srdce, 
pevnou páteř 1 pedagogický talent. 
Jejich jedinou odměnou je pocit 
uspokojení z tvořivé a vlastenecké 
práce a ieiich  heslem zůstává vý
zva: Bug Připraven!

DOPISY”7f
Za doaceí dlou/iých let se změnilo 

mnohé, víc, nel se nám u běžném 
denním shonu zdá. Ve smyslu hmoí^ 
něm l duchovním. Změnili fsme se 
trochu nefen my, ale změnit se — 
mnohdy radikálně — celý náí způsob 
života, práce t odpočinku. ZkuŽeno‘ 
sti ze staré praxe }sou sice dobrá věc, 
ale mnozí Je nemají a mnohé z nich 
nám v dneSnich podmínkách nejsou 
pNUS nebo vůbec nic platné. Obje- 
vujl se nové l staré, nikdy nevyřeše^ 
né problémy. PiSíe o nich, o svých 
potížích, zkušenostech, prostě o všem, 
co nám pomůže a v čem i my se vám 
budeme snažit pomoci překlenout tu 
dvacetiletou mezeru, z níž nám vy
padla jedna celá generace, kdy ostat- 
ně nikdy není možné navazovat beze 
zbytku lam, kde jsme přestalil —S—
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Tri vigvamv v kruhu
Frank Elstner

fe mě'itc bouH o bourli-
OPm roce I9d8.

Sedfm uprostřed prdahskýcři teMl 
a malé chatě naplněně vzpomínkami 
a nadějemi. Že po přejití vichřic hně 
vu se k nám zase vrátí vláda naiicti 
věcí. Klape psací stroj a z okna vidím 
vysoký indiánský stan tee-pee, totem 
s trojejeml, náěelnlckě křeslo z bo
rové tyčovinif a poradní kruh s oh
ništěm. Také mu} vigvam platí daň 
své době. Od rána do noci píSl novou 
knížku pro skauty a s nimi spřízněné 
duše, zítra přijede televizní štáb a 
budeme natáčet další filmy pro seriál 
^Vlaštovky", nazvaný ^Skola lesní 
moudrosti". Pak tu je sě mnou mladý 
reportér Ondře} Suchý a ve volných 
chvílích mne zpovídá do mikrofoitu, to 
zase pro rozhlas, v pořadech ^Začalo 
to u vtgvamu". Proč o tom hovořím?

Je Jubilejní rok od dávné chvíle, 
kdy ml bratr náčelník A. B. Svofslk 
svěřil projekt a vedení naSí první 
lesní školy. Předtím jsem absolvoval 
mezinárodní školu v Glhvellu, sezna
moval se $ metodami a s látkou dal
ších zahraničních táborů pro výchovu 
vůdců a kromě toho jsem byl peda
gogem z povolání. Nebudu vypisovat, 
čím se potom stala Ostřednt lesní 
^kola, čím byly česká, moravská a 
slovenská LŠ. Sytily skautským du
chem t praxí celé naše hnutí až po 
vychovatele těch nejmenSích, vlčat a 
světlušek. Soustředily neflepší z nef- 
lepSich, idealisty, teoretiky i prak
tiky, a je pozoruhodně, že nikdy ne
způsobily rozkoly a názorové polemi
ky. ant v dobách prudkých rozporů 
předválečných organizací. Nerozdvo- 
jovaly, ale sjednocovaly. Vzpomínám 
si přitom na slova, která ml kdysi 
řekl nezapomenutelný A. B. Svofsík 
na Jamboree v Zagrebu: „Když uvidíš 
v našem hnuti nešváry, Jdi Je učit to
mu, čemtf učíš v lesních školách.. ’ 
Měl na mysli zručnosti a dovednosti 
spojené lesní moudrostí, jak jsem o 
nich později smě.1 napsat knížku „Do
brodružnou stezkou", mluvit dn mi
krofonu a vyprávět z televizní obra
zovky. Lesní školu jsem vedl napo
sled v létě roku 1946, byla to Chod
ská lesní škola. Pak si mne zase vzal 
svět. feSlě jedna cestovatelská expe
dice z Prnhtj *r rmmíkn a zpátky, /e5-
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PRIHLASKA K OORCRU
Časo pisu  s k au tin g  ^

Přihl<aŠuii se k odbéru měsíč
níku Sknutiri^

fméno /

Adresa

/.ašiete PNS, nebo přede|te 
(Mštovaifmu doručovateli

tě {cdun cestijfus, přednášky a konec. 
Mé knížky vybírali z knihoven a vo 
zdi je do stoupy, nechtěli mne v teh 
defSlm SyflZíí spisovatelů, nesměl jsem 
pracovat pro kulturu a tak fsern Si 
šel s nepřehledným zástupem jiných 
posilovat svaly Pekli, že jsem roman
tik a kosmopolita, oni tenkrát smělí 
říci každénut, co chtěli, a v mém p'‘i- 
pádě měli pravdu.

Už není možné, abych usedl před 
indiánský stan tee-pee, jednadvacetl- 
letý. Bude-li si to přát Velký Duch 
Všech Věci, za čtyři léta překročím 
sedmdesátku. Už bych tedy měl být 
moudrý. Třebaže věřím víc životu, 
než zešedlé moudrosti, přece ml do
volte tři poznatky:

1 — Jednoho dne jsme se narodili 
a jednoho dne všichni odejdeme do 
nebeských lovíší. To mezí tím je na
še. S tím smíme hospodařit, v tom 
můžeme být „výtvarnými umělci Živo
ta, propůjčeného nám vesmírem. Ne
bo zorganizovanými chudáky. Ne, ne* 
záletí na penězích, na titulech, na 
moct a na slávě. To všechno nemá 
cenu z hlediska náhrobního kamene, 
Život fe ted, teď právě, a( prší nebo 
je hezky. Spokojenost, pocit štěstí a 
klidné svědomí můžeme najít pouze

Kulturní hlídka
Chtěla bych tu vyslovit uznáni na

ším novinářům, kteří svým více či 
méně obratně — před zraky cenzury 
— zastřeným způsobem nám už v po
sledních létech a zejména měsících 
pomáhali prošlapávat cestu v tisku.

v sobě. nic, a nikdo nám te nemůže 
přinést zvenčt. Nikdo ovšem také ne 
může zvenčí vyléčit naše neštěstí, to 
nás ienom potěší, povzbudí. Na kaS 
dého ptatt ilný lék. Ve chvílích du
ševní nebo existenční tísně potřebuji 
samotu v přírodě malý ohefí a nebe 
5 nějakými hvězdami.

2 — Vždycky jsem chodit nepřiie 
U vstříc se zelenou •‘atolesti. Mám 
s tím dobré zkušenosti. Mírové nabíd 
ky mne nikdy nezklamaly, jen chtěly 
trpělivost. Získal isem množství věr
ných přátel z drivějŠich nepřátel, le 
to jasné už fyzikálně: když se sfiofí 
kladný náboj se záporným, vyhlií se 
a je klid po bouři.

3 — Ve všech úvahách začínám 
u dětí a u velmi mladých Udí. vidím 
je především a noduí/zn. Vždycky 
jsem chtěl být jejich starším kamará 
dem, í>ehríJncem, tribunem a samo 
zřejmě také učitelem. Neumím pro
padnout spolkaření s dětmi. Skautská 
filosofie, to není kopaná s dětskr^u 
hlavou. Proto si nesmírně vážím brat- 
tra náčelníka Plajnera, že vyhlásil 
smířeni všech organizací, které chlěft 
vést naši mládež po skautském způ
sobu.

Naše lesní Školy mají've znaku tři 
vigvamy v kruhu.

Záleží snad na tom, kdo v kterém 
bydlí, když usedáme všichni v jed
nom táborovém kruhu, spojení tou
hou po svobodě, pokroku, blahobytu
o  š f ě v t f  r f /? 5 r  i t h r v f f " '

(tehdy ještě „pionýrské", od letošní
ho března už jenom „Jitřenky" j: je 
to mezinárodní signál „Skautské ideá
ly spojují svéM" To sice ještě vládla 
cenzura, ale jak vidno, značně nese- 
čtělá. Dvouhodinové „Mlkrofórum", 
vysílané z Prahy 29. března letošního 
roku, v předvečer památného tisíci- 
členného valného shromáždění juná
ků V sále „Domoviny" v Praze Hole
šovicích, také udělalo pro náš skau- 
tfng kus dobré propagační práce.

Díky tisku, rozhlasu, televizi
rozhlasu r televizí. Byly to tu a tam 
jen zmínky, například v Obraně lidu 
nebo v Mladé Jrotité, ale letos — ješ
tě před zrušením cenzury — celé 
dlouhé články, reportáře i pohotové 
zprávy v Mladé frontě, v Práci i o Re
portéru. Ostravské rozhlasové studio 
začalo přůkopnicky vysílat na po 
kračováni četbu „Hochů od Bobří ře
ky" od Jaroslava Foglara, který byl 
dn té doby sice oficiálně „v klatbě", 
avšak pokračoval s$ svým radlickým 
oddílem nepřetržitě v funácké-činno
sti. Pražský rozhlas nastudoval a vy
sílal Již před 3 lety překrásnou dvou
dílnou dramatizaci KipUngových „Pří
hod Maugliho" z Knih džungli. „Pio
nýrská jitřenka" se vymanila j í l  asi 
před 5—6 tety z dřfvěj.šího schéma 
tlcko-dogmatického budovatelského su- 
charství a dělala výborné a přitažlivé 
pořady nikoliv pro pionýry, nýbrž pro 
všechny naše děti: při bližším ohledá 
ni pak člověk s uspokojením t pře 
kvapením zjistil. Že v redakci jsou 
skauti: Vládo Príkaský a další a dal 
šf. V záři minulého roku nás příjem
ně překvapila nnnO znělka „Jitřenky"

íltsíorické místo si vydotjyl findřich 
Fairaizl televizním pořadem „Malova
né děti", kterým již loni v květnu 
velmi otevřeně se odvážil kritizovat 
situaci v pionýrské organizaci, která 
— jako vše. co mělo posvěceni „shů
ry" — byla do té doby „tabu": však 
jsme to pak slyšeli v oficiální repli
ce, kdy se na obrazovce tehdejší no
vopečený tajemník Ov CSM vehe- 
mantně „navezl" do všech kacířských 
tvrzení podobného druhu jako byl 
Falraizlův pravdivý pořad, d  kde do 
stali „své" všichni — oď „prohnilé 
buržoazní ideologie skautingti" přes 
Vlnnetoua a úpadkovou západní ro
mantiku až po Julia Fučíka, který tu 
byl vyzvedáván jako žádotícl vzor yro 
naši mládež

Život dal za pravdu všem, kdo se 
statečně vzali o dobrou věc skautin- 
gu v době, kdy to nebylo snadné ani 
populární, ba kdy to bylo dokonce 
nelfezpečné. Jc na nás, abychom čin 
ně prokázali ‘právo skautské organf 
zace na další život / na telí Čestné 
mfsto ve skautském bratrství rolého 
světa. MUOr. |. Šrámková
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UMĚNI ČIST
PŤemýšltii o pťacieněm, dělat st oý 

pisky — nikolii? bezduché obsahy dě- 
f€ íiak to uyiaduie ikola j, nýbrl 
cenné myUenky, sentence, postf'ehy. 
Když le člověku někdy zle, úzko, ctít 
se sklíčen, nedůvěřu/e sl ^  tu tako' 
oá ,pHručni duševní lékárnička", jak 
pá tomu Nkám, pomůže a vzpružl lépe 
než skutečný lék. Zvláště dospívající 
mivait~~sklon k meditováni, touhu po 
kráse, pravdě, dobru ^  a tu je třeba 
rozvíjet a podporovat zvláště v století 
bouřlivého technického rozvoje sdělo
vacích t reprodukčních přístrojů, kte
ré by mohly vést někdy k povrchno
sti vnímáni, myšlení a cítění. Něko
lik ukázek takových výpisků z četby, 
jak sí je pořizuji už od studentských 
lei: '

E. T. Sctlon, Rolf zálesák:
Taková jest ixtoudrost: Clovák není 

Její 4jrdinen; jest její nádrží o vydá
vá Jen to, co nasbíral.

Ten, kdo se vypraví do boje, nese 
zad všecku zodpovédnost.

Qlovák, jenž škemrá o slitování a 
Dtk-dy ani prstem nehne, aby sí sám 
pomohl, ten má pro společnost asi ta
kovou cenu jako sVrchoík pro lOiJÍ- 
ciho se člověka:

Jsou dvě věci, jež se ukazují pN 
každé národní krizí: především hro- 
u>a<ia hiupáká, kteří Jsou na vedou- 
cich místech; a za druhé hromada 
velkých vOdců, kteří stojí nepovšim
nuti v řadách. A na štěstí, než se kri
ze vyjasni, všecko se napraví a kaž
dý stoji tam, kde má býu

Veřejnost má pomalý, ale zdravý 
úsudek, jenž je vždycky správný a 
vede k dobrým koncům, ale bohužel 
je trochu pomalý.

Clovčk může udělat velkou chybu, 
a přece .může být v právu, ale ne
může se denně dopouštět malých 
chyb a přitom obstát ve společnosti 
poctivých Udí.

Nesnáz tě potká Jen proto, aby lě 
přinutila napnout všecky síly. A když 
vykonáš vše, co bylo v tvé moci, za
chovej klid a čekej. Všecko jisté do
bře dopadne.

Zabloodíš-Ji, neztrácej hlavu. Za
bloudilý člověk nezemře nikdy hla
dem ani nezmrzne. Ale strach ho za
hubí. Neboj se, a všecko dobře do
padne.

jen za jedno může se člověk sty
dět, a to je strach.

(Indiánská moudrost]
Když situace vypadá tak černě, že 

už nemůže být černější, jistě jde ště
stí za tebou.

Epikuros:
Nemůže žít beze strachu člověk, 

který budí strach.
Seneca:

Ten, jehož se mnozí bojí, musí se 
bát mnohých.

Herbert Kratzer:
Pokud člověku chybí páteř, má to 

tu výhodu, že ji nemusí ohýbat.

Pouze charakterní nepřítel nenechá 
člověkd na Holičkách ani v největší 
nouzi.
Karel Marx:

Použíjeme-li k dobrému cíli špat* 
ných prostředků, přestává být cíl do
brý.
Pavel Grym:

Prohlašoval, že by se za něho roz
hodně postavil, že však kvůli němu 
nechce sedět. —jS—

W A L D E N
čili život v lesích

Henry David Thoreau, autor knihy 
Walden, se narodil r. 1817 v Concor- 
du v USA. Studoval na universitě a 
nějaký Čas učil na soukromé škole, 
ale zřekl se učitelského povoláni, po
něvadž nesouhlasil s tělesnými tresty 
žáků. Jeho otec byl výrobcem tužek. 
Thoreau sám zhotovil po mnoha po
kusech tak dokonalou tužku, Že mu 
přátelé předpovídali skvělou hospo
dářskou budoucnost. Ale Thoreau řekl: 
„Proč bych to dělal? Nechci dělat 
znovu to, co jsem dělal jednou."

Nejraději pracoval jen příležitostně, 
ze zájmu; postavil si člun, sázel nebo 
štěpoval na zahradě. Nakonec se stal 
zeměměřičem; mohl tak poznávat růz
né kraje Spojených států l přírodu, 
kterou sí zamiloval.

Nakonec začal Thoreau žit nezá
visle podle svéhoí neoženil se, nezú
častnil se voleb, nechodil do kostela, 
nejedl maso ani nepil vino, nekouřil, 
nepoužíval pašký ani pasti, chodil 
pěšky, jedl jen prostou stravu a od
mítal pozváni k hostinám. „Udě se 
chlubí," řekl, „že si mohou dovolit 
drahý oběd; já jsem hrdý na to. Že 
mě můj oběd stojí málo."

Dokonce nechtěl platit daně a octl 
se proto několikrát ve vězení. Říkal: 
„Místo čestného člověka v moderní 
společnosti je ve vězeni."

Měl zdatné tělo, byl výborný cho
dec, běžec a plavec a měl bystré 
smysly, jeho jediným cílem bylo Žít 
podle pravdy bez ohledu na lidi. Měl 
ohromnou trpělivost a silnou vůli.

Ve věku dvacetiosmi let si postavil 
na břehu IValdenského rybníka u Con- 
cordu malý srub a Žil tam dva roky 
sám v práci a studiu. Pěstoval bram
bory, boby, kukuřicí a hrách a zjis
til, že pracuje-U člověk šest týdnů 
v roce, může sl opatřit všechno, co 
potřebuje k živobytí.

Svůj tehdejší život popsal o knize 
Walden. jsou to kouzelné stránky, 
plné přírodní a životni moudrostí. 
Thoreau se stal předchůdcem hnuti 
woodcrafí flesnl moudrostij. Thoreau 
znal přírodu jako málokdo; věděl, kdy 
která rostlina kvete, poznal ptáky po 
zpěvu, studoval život Indiánů. Větši
nu času ve Waldenu trávil Thoreau 
pozorováním přírody, studiem a pře
mýšlením.

Z obrovské pokladnice jeho myšle
nek vyjímáme:

Duše se osvobodí o samotě, aby sl 
sama mohla klást otázky í odpovědi.

Nejlepší místo pro každého je tam, 
kde právě Je.

Být trpělivý jako příroda.
Podle ArlsfofěM sí nejlepšl IMé 

tvoří své vlaslftí zákony a žijí podle 
nich.

Kdo má majetek, má starostí, jako 
by strkal před sebou náklad, stodoly 
a chlévy.

Lidé jsou většinou zaměstnáni vy 
myšlením starostí a zbytečnými hru
bými pracemi. Nemají volnou chvíli, 
aby se soustředili, jeou pouhými 
strojL

Mnohý Člověk sl užene nemoc z to
ho, že si chce něco uložit pro případ 
nemoci. Pan Sháněl je sám sobě otro
kářem.

Většina Jidí vede život tichého zou
falství; 1 pod jejích zábavami se skrý
vá zoufalství.

Nevěřme ničemu bez zkoušky.
2ivot lidí bývá hanebným úpadkem.
Moderní Člověk žije ve stálé úzko

sti a napěli. Zveličuje důležitost své 
práce.

Nejmoudřejši lidé Žili prostší život 
než chudí.

Šaty a byty jsou zbytečně honosné 
kvůli lidem. Prázdné hostinské poko
je pro prázdné hosty.

Naše domy Jsou přecpány harabur
dím; lepši než je uklízet, je sednout 
si pod širé nebe.

Lidé se stali nástroji svých ná
strojů.

Vynálezy bývají hračky, které od
vádějí naši pozornost od vážných 
věcí.

Chodit pěšky je levnější, než si vy
dělávat na vozidk), a také se víc vidL

Člověk se stará nejen o zvíře v so
bě, ale Často i o zvířata kolem sebe, 
jako sedlák o  voly.

U pyramid se můžeme podivovat 
leda jejích smyslu a tupostí lidí, kte
ří je musili postavit; lepší by bylo 
faraóna utopit v Nilu.

Uživit se na zemi není námaha, ale 
zábava, jsme-li odhodláni žít prostě a 
moudře.

Každý by měl Jít vlastní cestCHi za 
svou Polárkou.

Kdo jde sám, může vyjít hned.
Být prostý a zdravý jako přírodar 

Žit volně a bez závazků. BáseA stvo
ření zní nepřetržitě, ale málo je' uší, 
jež jí slyší.

Každé jitro je vyzváním, abych ži] 
Život tak prostý, nevinný a radostný 
jako příroda.

Thoreau byl upřímným ctitelem Au
rory >ako Rekové; vstával oasně a 
kcHipal se v rybníku. Obnovoval se 
tak každý den.

Duše se probouzí s jitrem, je to 
nejkrásnější doba, ale máme sl 1 celý 
svůj den zkrásnlt a nepromarAovat 
život malichemostfni.

Knihy mají být čteny rozvážně a 
opatrně, jak byly napsány.

Po kupě dobrých knih vylezeme až 
do nebe.

Vše v přírodě je dobré, slunce 1 
déšf i vítr. UkiídAujicí šumot deště.

Velké břicho prozrazuje člověka 
larválního, bez duše.

Proč bychom měli žít v takovém 
spěchu, abychom dosáhli úspěchu?

Zbytečné bohatství kupuje zbytečné 
věci.

Husa zůstane husou, 1 kdyby se 
jakkoliv irastrojlla.

Život je >ako voda v řece; může 
vystoupit výš a zaplavit vyprahlé pís
činy. Mirnlav Franěk
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RECENSE
Frank Flstner:
„Vázání uzlň“
Výborná příručka, ktorou 

vydalo středisko technické 
literatury v Praze 1. Spále
ná 51. je k dostání a může
te sí jí objednat přímo ne
bo prostřednietvíni nejblíž- 
šího knihkupectví. Má 140 
slrau. 472 obrázku n brož. 
stojí 9.50 Kčs. -k-

Buhuslav Retiák:
„Vycházky do přírody"
Nedávno vyšla tato přímo 

základní kniha pro skaut
ské (K)znávání přírody ve 
Státním pedagogickém na
kladatelství. fe to poslední 
dílo universitního profesora 
Bohuslava Řeháka, nedávno 
zesnulého čestného velitele 
JUNÁKA. Dostanete ji 
u knihkupců. -k-

Joscfa Simsuvá:
„Pohybová průprava"

je výborná příručka pracov
nice našeho ústředí, která 
obsahuje zásobu cviků zá
kladní pohybové průpravy 
chlapců a dívek od 8 do 
12 let. Výborné poslouží ve-' 
doučím vlčat, světlušek, ve
doucím junáckých oddílů 
1 skautek na táborech I ja
ko denní junácké cviky. Me
lodický text je doplněn ná
zornými kresbami. Kniha 
má 118 stran, cena brož. 
8 Kčs. Obdržíte ji v obvyk
lém prodeji nebo přímo 
v nakladatelství Olympia. 
Klimentská 1. Prnha 1. Kp.

John Mann:
„Hranice psychologie"
Praha, Orbis, Malá moder

ní encyklopedie 1967, cena 
15,50 Kcs.

Pro budoucnost obnovené
ho junáckého hnutí je ne
zbytné opřít naši praxi o po
znatky moderní vědy. Tento 
požadavek chápu dvojím 
způsobem: jednak bude tře
ba sledovat vývoj řady vě
deckých disciplín a využí
vat systematicky nové po
znatky pro naše výchovné 
úsilí, jednak bychom měli 
zkoumat naši praxí vědoc- 
kýini metodami, analyzovat 
zkušenosti a zol>ecuovat [>o- 
znatky z naší výchovy ne
jen pro vlastní iwtřeby, ale 
i též jako zdroj poznatků 
pro teorii i metodologií vý
chovy ftak např. jwznatky, 
které skautíng nashromáž
dil o družinové soustavě, by 
mohly být velmi inspirativní 
pro teorii malýcfi skupin 
a|K>cl.j.

jednou z disciplín, která 
je pro nás mimořádně důle
žitá, je psychologie. Tato 
věda v posledních 2—3 de
setiletích prošla velmi rych
lým a bouřlivým vývojem a 
pronikla prakticky do všech

oblastí společenské praxe. 
Přitom však v nasetu vědo 
mí přežívají mnohdy velmi 
zkreslené názory na psycho
logií — hlavně proto, pa 
jsme ovlivňováni nerepre- 
zentativníml učebnicemi, 
které byly u nás po řadu 
let nekriticky vydávány. Tu
to mezeru v našem iwznání 
může — alespoň částečně 
— vyplnit překlad americké 
knihy |. Manna „Hranice 
psychologie". Autor se v ní 
snaží stručftě — a poměrně 
výstižně — načrtnout sou
časný stav této disciplíny 
i její nejbližší perspektivy, 
již 1. kapitola „Povaha mo
derní psychologie" je velmi 
stručným, ale názorným pře
hledem jednotlivých problé
mových okruhů, které vy
krystalizovaly v americké 
psychoIogiU

Pro čtenáře bude jisté za
jímavá 2. kapitola „Psycho
logické asj)ekty kosmických 
letů", ve které se dovídáme 
o celé řadě poznatků, které 
byly ještě nedávno pečlivě 
utajovány. Další kapitola 
„Počítač — elektronický 
katalyzátor" přináší Infor
mace o další velmi diskuto
vané problematice, kterou 
je využití moderní autoina- 
tizační techniky ve společ
ností; tato část knihy se si
ce zíibývá pouze aplikací na 
problémy psychologie, ale 
snadno je možné do
mýšlet úvahy l z hledis
ka sociologického. Pro 
skautské vedoucí je vel
mi užitečná kapitola o vy
učovacích strojích. Tato no
vá technika se v posledních 
deseti letech velmi osvědči
la. Moderní civilizace klade 
stále vyšší požadavky na 
člověka a na rozsah jeho 
znalostí. Právě proto peda
gogika dnes Intenzívně uva
žuje o tom, jak racionalizo
vat vyučování. I když využí
vání vyučovacích strojů, za
tím v junáctví nepřipadá 
v úvahu fdovedl bych si 
velmi dobře představit pro
gramované učební texty ně
kterých skautských disci
plín, které by mohly využí
vat speciálně lesní školy], 
přece jen může z této kapi
toly vedoucí o^ddílu načer
pat náměty jak pro způsob 
výkladu, tak l pro zábavný 
a pro chlapce 1 velmi při
tažlivý způsob ověřování 
znalostí.

4. kapitola je věnována 
teorii komunikace, kterou 
se v moderní psychologii ro
zumí předávání informací 
mezi lidmi, resp. mezi člo
věkem a strojem. Tato pro
blematika je v sociálním ži
votě člověka mimořádně dů
ležitá, ale Mannovo pojetí 
této partie není pro naše 
účely optimální a časem t)ii- 
de třeba |>odobnou ka[iitolu 
napsat záměrně pro potře
bu skautské výchovy. Zato 
však by měl každý vedoucí

důkladně promyslet další 
kapitolu, která je nazvána 
„Inteligence a tvořivost", 
l když jde o problernatíku 
ještě neuzavřenou, přece jen 
i z tohoto stručného přehle
du je možno načerpat celou 
řadu podnětů pro výchovu. 
Hlavně poslední část o pěs
tování tvořivostí by měla 
být důkladně promýšlena a 
mohla by se stát odrazovým 
můstkem pro postupné pro
pracování naší vlastní meto
diky tvůrčí výchovy.

Nepoehybují o tom. že vel
ký zájem vzbudí l kapitola 
o parapsychologií, je jistě 
velnu užitečná jako zd,roj 
informací, kterým jsou pře
konány různé pokoutní a 
mylné zprávy, ale plně sou
hlasím s Manilovým závěrem 
„Prokázáno neníl"

Za centrální kapitoly pro 
skautské činovníky považu
ji poslední dvě. V kapitole 
„Multidimenzionálnl analý
za lidského chování" Mann 
názorně analyzuje složitou 
strukturu jednání člověka. 
Všichni jsme nakloněni to
mu, abychom si vysvětlova
li chování své I svých zná
mých zjednodušenými kon
cepcemi. Tyto běžné tenden
ce jsou však většinou velmi 
sporné a obvykle též zcela 
nepřiměřené, jsme však 
zvyklí, zjednodušovat a jen 
velmi obtížně se s tímto 
zvykem vyrovnáváme. Při
tom však právě ve výchově 
každé zjednodušování vede 
zákonitě k omylům a chy
bám. Proto doporučuji prá
vě tuto kapitolu k pečlivé
mu studiu; získané poznatky 
pomohou každému vedoucí
mu. Za stejně důležitou po
važují I další část Malinovy 
knihy „Změny lidského cho
vání". Každá výchO'va usilu
je o určitou změnu člověka 
a o regulaci jeho chování. 
Přitom jsme však většinou 
odkázáni na vlastní zkuše
nost a často pouze na peda
gogický cit a takt; Maiinova 
kniha není sice návodem 
jak postupovat ve výchově, 
ale je užitečným námětem 
k vlastnímu přemýšlení.

Kniha je doplněna přílo
hami, terminologickým slov
níkem (řada definic jo 
v něm však bohužel velmi 
nepřesných a někdy dokon
ce i matoucích — zde je 
zřejmá slabina knihy a rej
stříku. je škoda, že přehled 
do|)oručené literatury pořa
datelé nedoplnili pracemi 
českými a slovenskými, čí 
překlady ze zahraniční lite
ratury. které v posledních 
letech vyšly.

Závěrem ještě poznámku 
metodickou; kniha vyšla 
v r. 1903 — a pět let zna
mená ve vývoji psychologie 
mnoho. Některé ze závěrů 
jsou již [Kměkud překonáiiv. 
a proto i při četbě Mannovy 
knihy je nezbytná '.určitá 
•íkopse a kritičnost, která

musí liýt skautům a vycho- 
vatelflm vlastní.

V Břicháček

Mírko a Michal Vusátkevi:
„Táborníkův mk v přírodě"
Mladá fronta, Praha 1908. 

216 stran brož. 17 Kčs.
Kdo znal Vosátkúv „Skau

tův rok v přírodě I v klu- 
Iwvně". vydaný na[)osledy 
v roce 1947, setká se tu se 
zdokonaleným a léfie vypra
veným dílkem, jež se vzta
huje k první části někdejší
ho titulu. Autoři vytvořili 
skutečnou malou encyklope
dii přírody pro skauty a 40 
ofsetových barevných tabulí 
je překvapením v příručce 
cenově tak přístupné. Km'ž 
ka se zaměřuje na ochranu 
přírody, osvětluje I princi
py její organizace, obsahu
je mapku chráněných ob
lastí a rezervací Českoslo
venska. Nepostradatelný 
průvodce pro naplnění 6. 
článku skautského zákona.

V. II.
Ing. Vladimír Rugl,
Ctirad Smolík:
„U táborového ohně"
Olympia, Praha 1968. 204 

stran, váz. 13 Kčs.
Příručka s množstvím pé

rových obrázků v textu chce 
podat základní informace
0 technice tábořeni, lesní 
moudrosti, maimvání, signa
lizace, znalosti přírody, ale
1 o zbraních, lasování, fo
tografování, atd, Siro-kým 
záběrem se stává poněkud 
méně přehlednou. K meto
dické čistotě nepřispívá ani 
fiktivní figurka populární
ho „Vinneloiia", která pro
vází skoro všechny kapitoly. 
To je škoda, protože faktic
ké informace v příručce 
jsou autentické (dobře pře
vzaté z osvědčené skautské 
a tábornické literatury) a 
při[K)mínají spíše woo^lcrafl 
E. T. Selona než Karla 
Maye. Přes tyto výlirady do
plňuje knížka celkem vý
hodně přírodní příručku 
Vosátkových. jmli

Z životni 
moudrosti

Vidět daleko, myslet na 
člouěka a na suět zítřka. —  

V každém úseku života jsme 
se přesvědčili, že odvaha ví
tězi nad neštěstím. —  Život 
le vlastně tak zábavně zaří
zen, že nejlepšim vychovate
lem člověka je jeho nepřítel. 
—  Dobrý skutek a dobrý 
strom nezapomenou přinést 
ovoce. — Nepravda nás mú
ze uvést do nepřilemttosti fa. 
ko pravda. Učit se }e stef- 
né lako veslovat proti prou
du: jakmile přestaneš, pluješ 
zpět. — Uměj neodpovrdat, 
když někdo vykládá hloit-> 
posti.
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Zprávy 
z ústředí

0stavu]icl scliůza Junáka se 
konala 29. 3. 1998 v Praze 7 za 
velké účasti činovníků z Prahy 
1 ze vSech koutů republiky. Po 
programovém prohlášení náCel* 
nika dr. Rudolfa Plajiiera a né- 
čelní Vlasty Koseové obnovil dr. 
Plajňer Cinovnický slib. Ze slav
nostního shroméždSní byly též 
odeslány pozdravné telegramy. 
Schůze zakončena junáckou hym
nou.

Porady oblastních velitelů se 
konaly ve dnech 25. a 28. květ
na za účasti zástupců všech ob- 
lastl. Na schůzi podány zprávy
0 vykonané dosavadní přípravné 
práci a načrtnuta další cesta. 
Zprávy podali: náčelník a náčel- 
nl, předsedové všech rad a od
borů.

Pracoval schůze: Schůze spo
lečného náčelnictva byly tři, 
chlapecké náčelnictvo se sešlo 
Čtyřikrát, dívčí náčelnictvo Šest
krát, presidium šestkrát, ediční 
rada byla dvakrát a revizní ra
da též dvakráte. Dále se konaly 
porady a pracovní schůze všech 
rad a odborů i skupin. Protože 
není možné uvádět jednání a 
usnesení jednotlivých porad a 
schůzí, shrnujeme vše do zprá
vy, která je  výtahem těch nej- 
důležitéjších a rozhodujících.

Pokud se bratří a sestry při
hlásili k prácí v ústředí a ná- 
čeliUctvech, zůstávají ve svých 
funkcích z února 1948, přizváni 
však byli též mladší bratři a 
sestry, kteří projevili zájem o 
práci v orgánech ústředí, aby 
se mohli seznámit s problemati
kou a zapracovali se. Sestavení 
všech orgánů ústředí a náčel- 
njctev bylo tedy nejdůležitějšim 
úkolem prvých schůzi. Nedosta
tek místností (pro celé ústředí 
jedna malá místnost propůjčená 
MV CSM na 4 dny v týdnu), ne
dostatek kancelářských potřeb, 
nečekaný zájem veřejnosti a ná
val dopisů mohl být uspokojivě 
zvládnut jen obětavou a nadše
nou prací bratří a sester z ústře
dí. náčelnictev i další řady obě
tavých pracovníků, proto druhým 
úkolem bylo zajistit místnosti a 
chod kanceláře. To se podařilo 

částečně — teprve koncem 
května, kdy jsme se přestěhova
li do místnosti na Capajevově 
náměstí. Ale ani tyto čtyři míst- 
nostl dnes ji2 nestačí a Jsou 
mnohdy přeplněny. Dnem 1. září 
nastoupí několik placených za
městnanců a tím nastane koneč
ná konsolidace a bude zajištěn 
pravidelný chod kanceláří. Dal
ším hlavním úkolem bylo zajistit 
právní uznímt spolku, pojištění 
členů a slevy na drahácn. TO se 
též podařilo a zbývá jen for
mální uznání. Problémem zůstá
vá krojování, hodně času na 
schůzích bylo tomu věnováno.
1 to se podařilo zajistit a  vý
sledky budou postupně zveřejflo- 
vány. Hospodářská rada ř^ ila  
řadu dalších problémů, vypraco. 
vala rozpočet, zajistila výrobu 
odznaků, zřídila bankovní účet, 
atd.. . .  I ostatní rady konaly 
řady schůzí a výsledky jednání 
přenášely do náčelnictev, kde se 
o nich jednalo. Rovněž odbory 
podávaly pravidelně na schůzích 
náčelnictev zprávy a vyžadovaly 
schválení a usnesení. Hodné Ča
su bylo věnováno otázkám orga
nizačním. vyskytla se zde řada 
problémů a práce s registrací 
uvázla. Zvýšeným úsilím se po
dařilo 1 tento úkol zvládnout. 
Výchovný odbor, který má nej- 
poCetnSjšI skupiny, pracoval in
tenzívně na všech problémech 
výchovných, připravil do tisku

řadu příruček a zhodnocuje vý
znam skautské výchovné meto
dy. Zpravodajský odbor úspěšně 
propaguje tiskem naši prácí, vy
dává ajunák hlásí", (vnitřní orga
nizační a výchovný zpravodaj - 
vyšlo S čísel), vede hlídku v růz
ných časopisech I novinách, sou
střeďuje časopisy z oblasti a 
okrsků, zahraniční odbor zatím 
nevyvíjel Činnost, Ceká na usta
vení Československého Junáka, 
styk se zahraničními organizace
mi je zatím pouze soukromý, 
oficiálně nebyl ještě navázán. 
Řada zahraničních skautů i skau
tek navštívila naše ústředí a do. 
stali' jsme i řadu pozvání, kte
rá jsme však zatím odkázali na 
příští rok. Duchovní rada sou
střeďuje zástupce všech církví a 
vyznání 1 zástupce bezkonfesijní, 
spolupráce je příkladná a úspěš
ná. OspěŠně si vede rada zdra
votní. Vypracovala směrnice pro 
táboření, zajistila zdravotní do
hody, vydala řadu pokynů zdra
votních a připravuje zdravotnic
ké přednášky 1 tisk příručky prv
ní pomoci. Zajistila také někte' 
rý zdravotnický materiál.

O všech těchto úkolech, pro
blémech se na schůzích disku
tovalo. Schůze byly obsáhlé, pra- 
covní 1 podnětné.

Náčelník, náCelnl, tajemník I 
někteří členové náčelnictev se 
zúčastnili řady schůzi, porad i 
srazů v oblastech i v okresech. 
Delegáti junáka byli vysíláni na 
výroční schůze, sjezdy bratrských 
organizací, spolků i institucí. 
Početné delegace byly též na 
různých manifestacích a veřej
ných podnicích. Byla sjednána 
řada dohod o spolupráci a vzá
jemné pomoci (GSM, PO, Junáci- 
Zálesáci, Tábornická unie). — S 
dalšími organizacemi se již jed
ná a dohody budou ještě sjed
nány (CSTV, SVAZARM, org. mlá
deže a j.). Dobrá spolupráce je 
s armádou, která má svého zá
stupce v náčelnictvu. Naši zá
stupci jsou v Ov CSM, náč. J2, 
nác. ru, a j. v současné době 
jednáme o audienci u presiden
ta republiky a o přijetí u ně
kterých ministrů. V Roztokách 
byla ve spolupráci s tamním 
museem otevřena výstava A. B. 
Svojslka, která je velmi početně 
navštěvována a zůstane otevřena 
až do konce listopadu. Naši dva 
zástupci se zúčastnili též Festi
valu mládeže v Sofii. Ve dnech 
9. a 10. listopadu 1968 se koná 
v Pi^aze sněm junáka, byla proto 
ustavena zvlášimí komise, která 
sněm připravuje a zajlšfuje. Ko. 
mise bude pravidelně informo
vat junácké jednotky a bude 
vydávat svůj vlastní zpravodaj.

V příštích číslech budou struč
né zápisy z jednotlivých schůzí.

Výkonný odbor náčelnictva pro 
O. S., konal pravidelné schůze, 
na kterých projednával otázky, 
týkající se kmene dospělých. SPj 
a OS. Připravil řád klubů OS a 
provedl registraci klubů OS. Při
pravil schůzku zástupců klubů v 
Praze a chystá schůzku zástupců 
všech klubu OS.

Revizní rada byla ustavena 17. 
května 1988, na svých schůzích 
projednala návrh revizního řá
du, který byl doplněn a bude 
předložen ústřední radě ke 
schválení. Zástupce RR dochází 
na schůze hospodářské rady, s 
kterou úzce spolupracuje.

Ediční rada byla ustavena 17. 
května 1968 a na svých schůzích 
jM^jednala nejprve návrh ediční
ho řádu a dále EOICn ! PLAN na 
rok 1969. Jsou v něm tituly jed
nak pevné a jednak fiktivní, za
měnitelné. František N ě m e c

SB£r SDROVIN .Všichni víme, že 
náš stát Je na suroviny chudý. 
Vždycky jsme vyváželi především 
práci a draze kupovali surovi
ny v cizině. V současné době 
se však žádný moderní stát ne
obejde bez sběru surovin, raá-11 
správně hospodařit. Musíme se 
tedy I my, junáci a skautky, za
řadit do této významné veřejná 
služby. Tím budeme prokazovat 
nejen dobrou službu našemu

státu a průmyslovým podnikům, 
ale také sobě. Při dobře orga
nizovaném sběru ${ naše výchov
né jednotky opatři část příjmů 
na běžný provoz, na tábor nebo 
i na pobyt v cizině — mimo 
další možné výhody za úspěšný 
sběr, které budou vyhlášeny 
později.

Přihližejíc k celonárodnímu vý
znamu s^ru  surovin pro naše 
národní hospodářství, dopruču- 
je náčelnictvo po poradě se zá
stupci ředitelství n. p. Sběrné 
suroviny, aby vešli ve styk s 
obiastnlmi a okrskovými veliteli 
a dojednali s nimi organizační 
podrobnosti k úspěšnému zvlád
nuti této části naší služby. ve
řejností.

Číselný výsledek sběru, event. 
přání nebo stížnosti, hlaste 
čtvrtletně výchovnému odboru 
náčelnictva. Na konci školního 
roku 1938-1939 vyhlásíme celko
vý výsledek sběru a vítězné 
družiny a oddíly. —kp—

Slevy na železnici. Na naši žá
dost rozšířilo ministerstvo do
pravy s platností od i. července 
t. r. slet^ na dráze také na vý
lety, zájezdy, prázdninově tábo
ry, pořádané junáky. Skupiny do 
15 účastníků mohou žádat slevy 
přímo u pokladny železniční sta
nice. V tomto případě fe třeba 
jednat se stanici dva dny pře
dem a oznámit přibližný počet 
účastníků.

2ádanky o slevu pro větší po
čet účastníků se nadále projed
návají jako dosud prostřednic
tvím cestovní kanceláře Čedok. 
Žádost musí být opatřena oddí
lovým nebo střediskovým razít
kem JUNÁKA. V tomto případě 
Čedok zajlšfuje rezervování pří
slušného počtu míst k sezení. 
2ádanku je však nutno podat 
několik dní předem. Formuláře 
žádostí o slevu sl vyzvedněte 
buď v místnosti oblasti Junáka 
nebo v kanceláři Čedoku. Rozší
ření slevy na železnici bude uve
řejněno v nejbližSím věstníku 
ministerstva dopravy zvláštním 
telegramem ministerstva dopra
vy číslo 018. Pro Jízdy autobu
sem poskytuje ČSAD slevy Jen 
na zájezdové akce, to jest ob
jednání celého autobusu. -z-

Poštovní razítka k 30. výročí 
úmrtí A. B. Svojslka

Ústřední správa spojů v Praze 
— vedoucí referátu známkové 
tvorby — nám oznámil, že pro 
JUNAKA dal zhotovit příležitost
né razítko s textem a . B. svoj- 
Sík 5, ix. 1878 17. IX. 1938.“ TO- 
to razítko bude používáno dne 
17. září 1998 v úmrtní den bra
tra náčolnika-zakladatele na poš
tě Praha 1. —.z—

Skautské klubovny
Docházejí nám zprávy, že ně

které národní výbory pomáhají 
naším střediskům při vracení na
šich bývalých kluboven, pokud 
Ještě existují, nebo poskytují ji
né, náhradní. Spolupracujte s 
místními nérodnínii výbory vždy 
jen v přátelské shodě. Také pio- 
nýrské domy, která jsou státním 
majetkem, nabízejí místnosti. 
Uvažte, zda místní podmínky 
Jsou vhodné pro taková řešení. 
Nabízejí nám í místnosti, slouží
cí občas jako agitačnl střediska. 
Rozhodněte sami, zda alespoň 
pro vlčata a světluSky by to 
bylo prozatímní řešení. —z—

Oblastní skautské časopisy 
a oběžníky

vydávají prakticky všude. Ně
která jsou velmi pěkné a mají 
canný obsah, protože zachycuji 
první kroky na nové cestě a po
dávají informace, jak vést druži
ny a oddíly. Znovu upozorňuje
me, že všechny složky, které své 
časopisy a oběžníky vydávají, 
mají posílat nejméně po dvou 
výtiscích zpravodajskému odboru 
našeho ústředí. Ukládáme je do 
archivu, který znovu zakládáme, 
a pak z nich čerpáme zprávy, 
které zasíláme denním listům. 
Pište i do místních novin, aby

veřejnost byla informována o na 
ší výchovné práci. —z—

Mezinárodni styky 
bude mocí JUNÁK oficiálně na

vázat, až se stane samostatným 
právním subjektem, tj. až po 
schválení stanov ministerstvem 
vnitra. Do té doby není podle 
mezinárodních zvyklostí možné 
obracet se na cizí skautská 
ústředí, a zejména tak nemohou 
Činit soukromé osoby nebo jed
notlivé oddíly. Neposkvrňme do
bré Jméno našeho hnutí žebrá
ním o zasílání odznaků, příru
ček, krojových součásti nebo vý
zbroje a výstroje, proti soukro
mě korespondenci se skautskými 
přáteli v cizině nemá ovšem ná- 
celnictvo námitky. —s—

Na vlně 243 5 metru 
„Volá Aksla, volá Akelal" — 

tak se jmenuje junácký pořad 
hradeckého rozhlasu. Rozhlasové 
studio Cs. rozhlasu v Hradci Krá
lové vysílá každý pátek na vlně 
243,S m Junáckou stezku. —z—

Porada oblastních velitelů 
v Praze

Ve dnech 25. a 26. května t. r. 
se konala v kulturním domě v 
Praze-Kbellch porada oblastních 
velitelů. V přeplněném sále pro
mluvil nejprve náčelník JUNA
KA dr. Rudolf Plajner o našem 
postaveni v současném demokra
tizačním procesu. Vyslovil se 
s všeobecným souhlasem pro po- 
litlCnost našeho hnutí v duchu 
služby socialismu a pro plnou 
angažovanost a odpovědnost. 
•Jsme sice samostatní, ale máme 
mnohé společné zájmy se všemi 
mladými lidmi této země. Vzni
káme vlastně jako nová organi
zace. V orzké době budou schvá
leny naše nové stanovy. Mnohé 
se změnilo od roku 1948 a mu
síme být plně v roce 1968." Br. 
náčelník pak oznámil, že v do
hledné době bude naše delegace 
přijata presidentem republiky. 
Dr. Trochta promluvil jménem 
všech církví i bezvěrců, zastou
pených v duchovní radě JUNA
KA, a prohlásil, že sl církve ne
činí nárok na nějaké zvláštní 
postaveni a Že jsou připraveny 
k práci na mravním povznesení 
naší mládeže. Dr. Karel Průcha, 
předseda výchovného odboru ná
čelnictva, přednesl projev o no
vém pojetí junácké výchovy a o 
rozsáhlých úkolech výchovných 
pracovníků skautského ústředí. 
Br. Josef Nebeský a br. Vladimír 
Purkhart referovali o organizač
ních a hospodářských otázkách 
a úkolech. Na sjezdu referovala 
s. náčelní Vlasta Koseová a za 
výchovný odbor dívčího kmene 
s. Vlasta Macková, celé jedno 
odpoledne bylo věnováno roz
pravám o všech otázkách obro
zeného JUNAKA a druhý den pak 
byla přednesena usnesení vzešlá 
z těchto rozprav. Doslovem br. 
náčelníka a zpěvem junácké hym
ny byla porada v neděli odpo
ledne slavnostně zakonč^a.

—2—
Návštěva u primátora 

Primátor hlavního města Prahy 
Ludvík Černý přijal nedávno de
legací náčelnictva JUNAKA a 
pražské oblasti, kterou vedl br. 
náčelník Dr. Rudolf PlaJner. Ve
litel pražské oblasti br. Josef Zí- 
kán odevzdal primátorovi ozdob
nou adresu se závazkem, že 
pražští junáci a skautky odpra
cují do 28. října 1969 v akci „Z" 
a v akci Za Prahu krásnější ti
síce hodin B že budou pomáhat 
při výchově pražských d ^ í k lás
ce k rodnému městu a jeho 
slavné historii. Pražský oblastní 
velitel požádal pana primátora, 
aby bylo Jedno z nových praž
ských náměstí pojmenováno jmé
nem náčelnika-zakladatele A. B. 
Svojslka, a jedna z pražských 
ulic aby nesla název junácká.

v  přátelském rozhovoru vzpo
mněl pak primátor svého Člen
ství v old-skautském klubu Yena 
na Libeňském ostrově. Skautky sl 
z návštěvy odnesly jako dárky 
knihy o Praze. —
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