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Deklarace 
práv dítěte

PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, že Ud Spojených 

národů zdůraznil v Charté znovu ■svou 
víru v základní lidská práva, v důstoj' 
nost a hodnotu lidské osobnosti, a róz' 
bodl se podporovat sociální pokrok a 
iepží životní úroveů ve svobodě, 

že Spojené národy prohlásily ve vše
obecné deklaraci lidských práv, Že kaž
dý má vSechna práva a vSechny svobody 
stanovené totito Deklarací bez jakého
koli rozližováoí,' zejména podle rosy, 
baivy, pohlaví, jazyka, nábcíženstvl, po- 
llttckého nebo jiného smýSlení, národ
nostního nebo jiného původu, majetku, 
rodu ei jlnébo postavení, 

že dítě potřebuje v důsledku své ty- 
zlcké a duSevní nedospSlostl zvláštní zá- 
roky a péůl, včetně vlastní zákonné 
ochrany, před narozením Jako po na- 
î xození,

že potřeba takových speciálních záruk 
byla konsíatováaxa v ženevské deklarací 
práv dítěte z roku 1924 a uznána ve 
VSe<rf)ecné deklaraci Md&kých práv a ve 
statutech specializovaných agencií 1 me
zinárodních organizací pro >pomoc dě
tem,

Že lidstvo je povinno poskytovat dě
tem to nejlfipSí, Čeho je schopno, 

v y h l a š u j e

VALNÉ shromážděni 
tuto deklaraci práv dítěte, a to k tomu 
cíli, aby dítě mělo Slastné dětství a po
žívalo pro své vlastní dc^ro a pro do
bro společnosti práv a svobod zde uve
dených, a vyzývá rodiče, jednotlivé mu
že a ženy a dále dobrovolné organizace, 
místní úřady a národní vlády, aby uzna
li tato práva a ze všech sil se snažili o 
jejich zachování pomocí zékO'XK>dárství a 
jiných opatření, a postupně Je uvedli v 
eoulad s následujícími zásadami

Z á s a d a  1.
Dítěti náležejí všechna práva dále uve

dená v této Deklaraci. Všechny děli bez 
jakékoli výjimky mají tato práva, a to 
bez rozdílu nebo rozlišování podle rasy, 
barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, poli- 
tlokého ČI jlnébo smýšlení národnostní
ho ČI sociálního původu, majetku, rodu 
nebo stavu, af vlastního či rodinného.

Z á s a d a  2.
Dítě má nárok na zvláštní ochranu a 

zákony i jinými prostředky. Je třeba vy
tvořit možnosti a řízení, jež mu umožní 
vyvíjet se fyzicky, duševně, morálně, du
chovně a sociálně zdravým a normálním 
způsobem a v podmínkách svobody a 
důstojnosti. Při schvalování zákonů k to
muto účelu musejí být hlavním zřetelem 
nejlepěí zájmy dítěte.

Z á s a d a  3.
Ditě má od narození právo na Jméno 

a národnost.

Z á s a d a  4.
Dítě má nárok na výhody sociálního 

zabe^eCení. Mé právo vyrůstat a vyví
jet se ve zdraví; za tím účelem musí být 
zajištěna zvláštní péče a ochrana jak je
mu, tak jeho matce, včetně přiměřené 
péče před narozením i po narozeni. Dí
tě má právo na přiměřenou výživu, byd
lení, rekreaci a zdravotnickou službu.

Z á s a d a  5.
Dítěti, které je fyzicky, duševně nebo 

sociálně postiženo, náleží zvláštní za
cházení, výchova a péče, tak jak to Jeho 
stav právě vyžaduje.

Z á s a d a 6.
Dítě potřebuje pro plný a harimonický 

rozvoj své osobnosti lásku a porozumě
ní. Má pokud možno vždy a všude vy
růstat v péči a ipod odpovědností svých 
rodičů a v každém případě v atmosféře 
citu a morálního 1 hmotného bezpečí; 
dítě v útlém věku nesmí být, vyjma za 
mimořádných okolností, oddělováno od 
9vé matky. Společnost a veřejná moc 

povinny poskytovat zvláštní péči

dětem bez rodin a těm, kterým se ne
dostává přiměřených prostředků na ži
vobytí. Jsou žádoucí finanční příspěvky 
státu a jiná pomoc pro děti v počet
ných rodinách.

Z á s a d a ? .
Dítě má právo na vzdělání,' jeZ musí 

být bezplatné a povinné ze zákona ales
poň na elementárním stupni. Má nárok 
na výchovu, jež prohloubí jeho všeobec
né vzdělání a umožní mu na základě 
rovné příležwostt rozvinout své schop
nosti, svůj individuální názor a evůj 
smysl pro morální a sodálúí odpověd
nost, a tak se stát užitečným členem 
společnosti.

Nejlepší zájmy dítěte musejí být vůd
čím principem těch, kdo odpovídají za 
jeho vzdělání a výchovu; tuto odpověd
nost mají na prvním místě Jeho rodiče.

Dítě af má plnou příležitost ke hře 
a k rekreaci, což je nutno považovat za 
stejně závažné jako příležitost ke vzdě
lání. Společnost a veřejné orgány nechť 
ůsllovnS prosazují možnost užívání to
hoto práva.

Z á s a d a  8.
Dítě musí být za všech okolností me

zí prvními, kterým se dostane ochrany 
a podpory.

Z á s a d a  8.
Dítě musí být chráněno před vSeml 

formami zanedbání, krutosti a vykoflsfo- 
vánl. Nesmí být předmětem obchodu v 
jakékoU podobě.

Dítě nesmí být přijato do zaměstnání 
dříve, než dosáhne přiměřeného věkové
ho minima; v žádném případě nesmí být 
nuceno a ani mu nesmí být dovoleno 
vykonávat jakékoli jpovoláni čl zaměst
nání, Jež by bylo na úkor jeho zdraví 
nebo vzdělání, nebo bylo v rozporu s 
jeho fyzickým, duševním či morálním 
rozvojem.

Z á s a d a  10.
Dítě musí být chráněno před praktřka- 

ml, Jež by podněcovaJy rasovou, nábo
ženskou i všechnu ostatní diskriminaci. 
Ať je vychováváno v duchu dorozumění, 
tolerance, přátelství me^ lidmi, mírn a 
všeobecného bratrství a v plném uvědo
mění, že jeho sily a schopnosti mají být 
j^svěceny službě bližním.

ZVEREJNENI
DEKLARACE PRÁV DITETE

VALNÉ shromážděni. 
majíc na mysli, že Deklarace práv dí
těte vyzývá rodiče, muže a Ženy jakožto 
jednotlivce, dobrovolné organizace, míst
ní úřady a národní vlády, nby uznali 
práva v nf vyhlášená a ze všech sil se 
snažil! o jejích uplatňování,

1. d o p o r u č u j e  vládám členských 
států, dotýčDým speciálním agenciím a 
příslušným nevládním organizacím, aby 
co možno nejšířeji publikovaly text této 
Deklarace;

2. Žádé  generálního sekretáře, aby 
tuto Deklaraci všeobecně rozilřll a aby 
k tomuto cíli použil všech prostředkťl. 
jež má k dispozici pro publikování a 
distribuci textů, a to pokud možono ve 
všech jazycích.

28. xéřl 1924 přiialo SbramáidáBÍ Spa- 
lačnosti aérodá v ženavě Daklaracl práv 
dítěte. V roce 1948 bylo dop<HnCeno Hos
podářské a sociální rádi OSN, aby Za- 
aavská daklaraco „byla pro lidi na co- 
lém svitě závazná". Dvě z praoovaích 
komlif Rady — sociální komlsa a komi
se pro lidská práva — byly povéřany 
vypracováním předběžného návrhu nové 
Deklarace. Sociální, hamanltaí a knltnr- 
QÍ výbor Valného shromáZděsí Jí dal 
konačnou podobo.

Za přítomnosti zástapců 78 států byla 
Deklarace schválena Valným shromáždě
ním Jednomyslně dne 20. Ilstopadn 1B59.

J. M. H A V L Í K



Měsíčník
českých a slovenskýclí 
junáckých pracovníků pro teorii 
a praxi juuácké výchovy

Dr .  K A R E L  

P R Ů C H A

Už půl staletí uplynulo od oné posvátné chvíle, kdy 
se náš, po staletí těžce zkoušený národ dsěkal obno
veni svobody. Tato radostná skutečnost naplnila vrcho
vatě náš národní život novým vzruchem a radosti. 
Nebyly to však dny bezstarostné. Tisíceré nesnáze 
a obtíže doléhaly ze všech stran. Ani politické poměry 
znovuzrozeného národa nebyly jednodnché. Ohlas re
volučních události v carském Rusku nezůstával bez 
ohlasu v našich zemích a doléhal i mocně na západní 
demokracie. Zatím náš mladý stát pod moudrým vede
ním prvního presidenta republiky T. G. Masaryka se 
učil žít ve svobodě. Ale už třicátá léta ukázala, že náš 
sen o mírovém vývoji a blahobytu naši milovaně re
publiky byl příliš růžový. Před našima očima vyvstá
vala nebezpečí, jaké svět ani náš národ dosud ne
zažil. Naše dějinná zkušenost nám našeptávala, že nám 
hrozí smrtelné nebezpečí. Hrdinský rok 1938 přinesl 
vzepjetí našleh národních sil na obranu naší svo
body. Národ tu stál v plném odhodlání bránit těžce 
získauou svobodu a přinést i nejvyšší oběti na její 
záchranu. Mnichovská zrada nás srazila na kolena. 
Byl to úvod k největší válce v lidských dějinách. Síle
ná touha znacizovaného německého národa po ovlád
nuti světa se před ničím nezastavila. Těžké utrpení 
a nuš hrdinský postoj byly korunovány velkým vítěz
stvím slavného roku 1945. Fašismus a nacismus byly

let
našeho státu 
a skautské hnutí
na hlavu poraženy, ale do dnešního dne nebyly jejich 
následky plně vyhlazeny. Dovršili jsme náš vnitřní 
vývoj přechodem k socialismu a k plnému spojenectví 
se SSSR. Léta padesátá však zpomalila deformacemi 
náš plný socialistický rozmach. Teprve nedávná a sou
časná doba nám přinesla naději na svobodnější rozvoj 
a rychlejší postup na cestě k lepším socialistickým 
zítřkům, zkalená srpnovými událostmi, které však ne
mohou vzít našim národům odhodlání a upřímnou 
snahu pokračovat v cestě nastoupené počátkem to
hoto roku za moudrého vedení presidenta Ludvíka 
Svobody, prvního tajemníka KSC Alexandra Dubčeka, 
předsedy Národního shromážděni Josefa Smrkovského, 
předsedy vlády ing. Oldřicha Černíka i celé KSČ.

Padesátiletý vývoj našeho státu, s nímž jsme 
všichni osudově spojeni, a který už v dávné své histo
rii stál vždy na straně pokroku, svobody a lidskosti, 
bude pokračovat a oba národy budou vždy bojovat 
o uskutečněni nejvznešenějšich lidských ideálů, po
kud budou žit.

Dobrá budoucnost každého národa však závisí na 
mravní a tělesně zdatnosti jeho členů. Ale především 
bude taková, jak si bude národ umět vychovat nastu
pující pokalení. Nikdy v historii našeho státu nebylo 
tolik zapotřebí vychovávat mládež v duchu státním, 
národním a sociálním jako nyní. Naše skautské hnutí



se hrdě B odpovědně hlásf o svůj podíl na této práci. 
Opíráme se tu nejen o svoji skautskou jen o málo 
starěi tradici, ale předeviim o výchovné metody, které 
blahodárně působiiy na Českou a slovenskou mládež 
v dobách dobrých i zlých, a jejichž posláním je vést 
nail mládež k nejvyiii službě vlasti, a k pokroku, 
opřenému o mravní, vědecký a technický základ.

Opíráme se tn nejen o své odhodlání, snažení a vý
chovnou práci, ale také o výsledky dosažené a dosa
hované po celých padesát let činnosti.

Už náž vstup do dějin hnutí a organizací mládeže 
byl poznamenán revolučním úsilím nažeho zakladatele 
A. B. Svojsika v době těsně před vypuknutím první 
světové váiky. Odvaha uvést v život v dusném prostředí 
úpadkového Rakonsko-Uherska svobodné a pokrokové 
hnuti mládeže musela narazit na odpor. V duchu na- 
žeho hesla „Bud připraven!" vedli skautští vedoucí 
mládež často za nepředstavitelných okolnosti po celou 
válku až k prvnímu dnu našeho svobodného života.

A svobodná vlast nás potřebovala. Junáci i Jejich 
vedoucí udivovali hned tenkrát celou českou veřejnost 
ochotou a nadšením, s nimiž se dávali do služeb vzni
kajících národních výborů. V poklidných dobách prv
ního 1 méně poklidného vývoje druhé desítky let trvání 
žepnbllky zpevnil Svaz skautů a skautek Republiky 
československé své řady a v pohnutém roce 1938 tn 
už stála sedmdesátitisleová organizace mládeže a za

sahovala v údobí květnově i zářijové mobilizace všude 
tam, kde bylo zapotřebí. Přišel roh 1940. Doba okupace 
nám přinesla rozpuštění a pronásledování I popravy 
500 junáků a jejich vedoucích. Přesto naše hnuti pře
žilo v ilegalitě tuto hrůznou dobu a rok 1945 nás za- 
stihiije v plné účasti na povstání a v občanské účastí 
na budování státu. Dvacet miliónů hodin odpracova
ných na výstavbě, dvouletý plán obnovy naši výchovy 
v duchu výchovy mravních osobnosti — to byla naše 
občanská služba.

Politická deformace let padesátých způsobila roz
puštění našeho hnuti, které bezvýhradně sloužilo po
kroku naši národní i lidské společnosti.

Obnoveni junáckěho hnuti v letošním roce nás za
vazuje k intenzívni práci výchovné i občanské, k plné 
podpoře vlády a jejího programu a srpnové události 
jsou pro nás závazkem vychovávat mládež k bratrství 
mezi národy a státy, k mírovému soužití i k prohlou
bení našebo vnitřního života v oblasti výchovy mlá
deže k šfastnějším zítřkům, jednota národa tak dlouho 
toužená je pru nás mocnou pobídkou — tak jako pro 
ostatní organizace mládeže — k obětavé službě vlasti.

A tak statečně a odpovědně se vydáme na cestu 
v další padesátce našeho milovaného národa a státm 
Zcela ve smyslu našeho zákona a slibu. Budeme vždy 
připraveni!

TO VĚCNÉ
$

F R A N T I Š E K  F A L E R S K I

UŽ neuslyšíme lichotivé povzdechy — Jo, kdyby 
tak byli skauti, to by to s tou mládeží vypadalo Jinak — 
a Junáčtí vychovatelé už neuvají právo krýt se výro
kem, že by bylo všechno jiné, kdyby oni mohli, 
opravdu svobodně__ atd.

Skauting še stal československou skutečností. 
Idea, živená rozpomlnkami starších a nadějí mladých, 
kteří nikdy nepoznali co to vlastně Je, se má osvědčit 
vprostřed reality vzdálené o dvacet dlouhých let a Jed
nu epochu společenského vývoje posledním zážitkům 
pamětníků.

Ponechme tentokrát stranou vnější vlivy. Jimiž 
politické záležitosti mohou skautingu vyrovnávat cestu 
nebo mu Ji tarasit, a všimněme si věcí zcela v rukou 
těch, kdo mají dobrou vůli a chut přiložit své polínko 
do ohně, který se rozhořívá. O skautingu se toho na
povídalo i navěřllo tolik, že se uprostřed všeho ideo
logizování bezmála zapomnělo, že Je zejména Jednou 
z forem jak prožit krásné a produktivní mládí.

Krásné proto, že skauti si jako trvalý vklad od
nášejí do života zážitky neopakovatelné způsobem 
ani silou prožitku. Navíc že uzavřou přátelství, která 
Je budou posilovat možná po celý život. Dobře vedený 
oddíl Je totiž komunitou s ihnohem pevnějšími vaz
bami než třeba škola a v nejednom ohledu se může 
porovnat s rodinou. Bratrství, kterým se skauti titulují, 
není nepřesně zvolený výraz.

Produktivním mládím rozumím využitou příleži
tost k osvojeni takových principů jednáni, která v do
spělosti budou stálým korektlvem všudypřítomného 
sobectví a dnes značně rožšiřených nálad negativis
tické revolty, ale také takových principů, které člo
věku prakticky usnadní život ve společnosti, a když 
na to přijde, t ^ y  i na pustém ostrově. Mizivá pravdě
podobnost, že se Clen pražského oddílu stane Robin
sonem by neměla zlehčovat úkol jeho vůdce,' aby jej

na takovou možnost připravil. Teprve vědomí, že si 
všude poradí, jej zakalí proti všelijakým velice kon
krétním nástrahám, vypočítaným na lidskou pohodl
nost a zbabělost a umožni mu, aby se stal občanem 
bez toho, že prožije život ve skličující perspektivě 
bezbranné obětavosti.

Tohle skauting dělal a v tom byla jeho síla i spo
lečenský prestiž, jež jej v dobách devalvace hodnot 
přivedly na lavici obžalovaných. Vychoval lidi, kteřt 
i  v dobách mimořádně zátěže dokázali, že skauting je 
víc než hra pro děti, neřku-li odznaky polepená košilé. 
To je známo. Vklad lidské důvěry tu tedy Je a nechybí 
ani chut zkusit to po letech znova. Mnoho přemýšli
vých se však trápí otázkou; Půjde to tak, jak to šlo 
tenkrát? Budou stačit metody zatím zevšeobecněné 
k tomu, aby skauti udrželi krok a přitažlivost s jinými 
organizacemi mládeže, materiálně zajištěnými a s ne
porovnatelně širší společenskou operativitou? A při
jme vůbec dnešní mládež program dobrovolné kázně 
a dobrovolné askeze, bez nichž je skauting nemysli
telný? Mládež se zatím neptá, hrne se dveřmi před 
několika měsíci otevřenými v naději, že je tu konečně 
to pravé. Jak udělat, aby to opravdu bylo to pravé?

Listuje se ve starých příručkách a úsilovně se 
shánějí nové. Hodně se očekává od cestování a přílivu 
zahraničních zkušeností. Je to správné a je to namístě 
— ale přesto, jak se domnívám, jsou to jen pomůcky, 
cenně ve spojení s tím, co považuji za podstatně, ne
duživé a prázdně, jsou-li aplikovány bez toho.

To důležité je najit si cestu k mladým. Chci říci 
k jejich problémům, k jejich specifice, zkrátka do Je
jich srdcí. Je to banální a přesto nebo snad právě 
proto je to pravda.

Není to zvlášf těžké, ale řekněme hned, není to 
pro každého. Předpokládá se tu Jistá míra talentu, ta
ková, která z misionáře dekretujícího dovednosti zis- 
katelně za prodejní cenu příručky dělá zasvěceného 
kamaráda, v jehož ústech se i suchopár praktik jinak 
protivných mění v žádoucí vědu. Skautské příručkové 
znalosti nejsou dnes už lákavě samy o sobě jako třeba 
kosmický výzkum nebo automobilové závody, ale zá
jmem, který o ně někdo probudí. Jejich potřebnost se 
nedokáže argumentací, to Ještě tak dospělým, ale fak
tem, že v oddílu se bez nich neobejdou a v oddílu je 
lo lak prima.



Tedy v oddfiu to musí být prima. To je tehdy, když' 
náplň jeho práce i rytmus Jeho života odpovídají těm, 
pro něž se děje. Pokusme se o stanovení potřeb dětské 
duše. které jsou tak stálé, že nějakýcďi dvacet let 
htstn’-te pro ně neznamená takřka nic.

Mladý člověk je otevřený světu a chce se jím na
plnit. Jeho činný den je proti dnu dospělého delší o to, 
že nemá co reflektovat, že to ani nedovede a vůbec 
jej to neláká. Aby to byl opravdu život, musí tu být 
vzruch, pohýb a ustavičně něco nového. Dítě má hrů
zu, skutečný horror vacul z prázdného času, z času 
odtékajícího do minulosti bez obsahu. Prvním příka
zem skautského vůdce je proto boj proti nudě.

To je malý úkol, uvážIme-11, oč rychleji se dospěK’ 
zážitky LHiavi. Vůdce nesmí zmalátnět, vždycky musí 
zůstat o poznání svěžejší. Jde o výchovu 1 autoritu. 
Musí mu vždycky zůstat ješttě rezerva představivosti 
pro příští hodifiu nebo den. I z tohoto důvodu je třeba 
přát sí, aby v oddílech pracovali lidé věkem od dětí, 
které vedou, nepříliš vzdálení. Každá hodina prožitá 
mezi skauty by měla mít rytmus, čilý a v extrémních 
okamžicích až závratný. To připraví dětem radostný 
pocit, že skutečně žijí. Pocit tak cenný, že jej rádv 
platí měnou vůdcům nejmilejší; nezkrotnou chutí 
přijít zas.

Nechci se zmiňovat o tom, že rytmus činnasti 
v klubovnách, na výletech a na táboře potřebuje svou 
logiku, že chvíle fyzické zátěže se mají střídat s anga
žovaností rozumu a důvtipu a že každé vzepěti sil 
vyžaduje relax. Každá obstojná skautská příručka o 
těchto věcech uspokojivě hovoří. Jde mi jen o zdů
raznění jistých postupů, které ze skautingu nutně 
udělaly lákavou organizaci, tak milovanou, že po mno
ha letech jeho existence se jí tolik lidí cítí zavázáno.

Dítě hledá své místo mezi lidmi. Ví, že lidi potře
buje, cítí však zároveň, že mu překážejí. Vstup do 
skautského oddílu je zpravidla načasován na dobu, 
kdy se dítěti začínají zdát meze rodiny úzkými. Škola 
se mu z mnoha asi neodstranitelných důvodů ztěžka 
může stát útočištěm i místem společenského etablo
vání. Skautský vůdce by měl umět vytvořit kolektiv, 
v kterém se to dítěti usnadní. Lépe řečesio, děti si jej 
vytvoří sami, vůdce jej však musí stmelit a vést smě
rem, jehož cíl přerůstá horizont dětského pohledu. 
Zkušenost říká, že právě tato transcendence cíle ko
lektivu Je dětem velice vítaná, protože pomáhá k prav
divému péanání, že to, co se zrovna děje, není ještě 
vším, co být může a tato prospektivnost dělá z oddfiu 
záležitost vyhledávanější než je třeba parta kaniarádů 
z ulice nebo svobodných trampů. Stojí-li kolektiv 
skautské jednotky jen trochu za něco, děti na něj 
budou hrdé a budou si vážit příslušnosti k němu. 
Stejně důležité je, že intenzívní práce v oddíle vede- 
k vytvoření jistých charakteristických odlišností ve 
způsobu práce, ve vztazích členů k sobě navzájem a 
nejednou i v náznacích žargonu — a to 1 proti jiným 
skautským jednotkám. Tato jedinečnost, podobná je
dinečnosti dobře fungující rodiny, vytváří právě tak 
jako v rodině, vazby, jejichž hloubka je jinak nedosa
žitelná.

Af se jakkoliv honosíme družinovým systémem 
jako nepřekonaným a přirozeným modelem dětské 
sebevýchovy, zůstává skutečností, že smysl družinové 
práce je dán až mezidružínovou kooperací v rámci 
oddílu. Tím chci říci, že 1 na půdě skautingu jsou dět
ské kolektivy nevyvazatejné z podřízenosti vůli dospě
lých. Dětská touha zřídit si dětský svět bez přístupu 
dospělých má původ v dětském pocitu inferiority vůči 
ním. Svět dospělých se dětem jeví tak složitým a v so
bě uzavřeným, že v něm nevidí místo pro sebe- 
uplatnění. Vnitřní smysl pro skutečnost jim však stále 
znepokojivě našeptává, že právě tento nepřístupný 
svět je světem pravým, do něhož je naprosto nezbytné 
se dostat. Záleží na kvalitě a v neposlední řadě 1 na 
estetice způsobu, jak jim rodina, škola a další insti

tuce, kde se děti kontaktují s dospělými, umožní zvol
na se zapojovat do „velkého světa", budou-11 se v něm 
1 později cítit donva nebo budou-lf z něho dezertovat 
do zcestných snů nebo dokonce do neuróz. Oč inten
zivnější je tedy skautský život a čím důvěrněji se mu 
dítě poddává, tím větší odpovědnost za zdravé formy 
integračního postupu leží na vůdcových bedrech. Toto 
bylo vždycky choulostivým místem skautské výchovy 
u nás a výtky z úntkovostl, kterých se nám nejednou 
dostalo, nebyly vždycky vedle. Pocitu inferiority vůči 
dospělým se dítě zbavuje, jedná-11 s ním dospělý sice 
s porozuměním pro odlišnost Jeho duchovního obrazu 
od svého, ale hlavně úzkostlivě spravedlivě. Dovolím 
si připomenout běžnou zkušenost, že spravedlnost 
(dát každému, co mu patři), je ve skóutském věku pro
spěšnější než „všeodpouštějicí láska", kterou dítě po
znává doma a zejména u babiček a dědečků, protože 
dítě dobře chápe, že odpuštění z nadpráví („vždyť je 
to ještě dítě") je sice příjemné (protože bez trestu), 
ale vzdaluje je nanovo tvrdšímu (a přesto lákavému) 
světu dospělých. Daři li se vůdci po vzoru Rikitana 
z Hochů od Bobří řeky nastolit v oddílu poměry, je
jichž charakteristikou Jsou spravedlnost, čest a pocti
vost, měl by st uvědomit, že tím vytváří zvláštní svět 
odlišný od toho, v němž žijeme ve společnosti, pro tu 
spravedlnost krásnější a hodnotnější, ale jiný. A pro
tože jeho povinností není vychovat z dítěte dobrého 
Clena oddílu a nic víc, ale aktivního a produktivního 
člena lidské společnosti, měl by se vyvarovat příliš 
uzavřenou oddílovou klauzurou zablokovat dítěti prů
hledy do drsnosti a mravní spletitosti společenského 
života. Skautský oddíl sice může být, a zhusta je to 
jeho nejlepši a samozřejmou funkcí, útočištěm dítěte 
proti nebezpečí školy (která klasifikuje mnohdy ne
spravedlivě známkami 1 povšechnou a proto hrubou 
charakteristikou: šplhoun, rošťák, bam bula...) a ne
jednou 1 rodiny, když rodičovské konflikty, dítěti ne
srozumitelné nebo jindy až příliš srozumitelné, berou 
dítěti pocit bezpečí, ale měl by trvale udržovat bohaté 
kontakty se světem mimo skauting a orientaci na tento 
svět. Je to obrana proti případům, kdy odrostlejší děti 
opouštějí oddíl, když nahlédnou, „že to byl jen sen".

Mladý člověk přímo vymáhá, aby na něj byly 
kladeny nároky. Neukonejšitelné vědomí, že na svět 
zatím nestačí. Jej nutí k snaze překonávat se a vy
niknout. Skautský vůdce vychází této přirozené snaze 
vstříc a upravuje program práce v oddíle tak, aby se 
v ní uplatňovaly a postupně zvyšovaly nároky Intelek
tuální, mravní 1 tělesné. Je menší nebezpečí, že děti 
„přetáhne", než že je podcení. Pro dítě je vhodnější, 
pozná-11, že na něco Ještě nestačí, než když ohrne nos: 
tohle je na mne už takhle krátké. .. Protože se nám 
nikdy nepodaří — ostatně si to ani nepřejeme, se
stavit oddíl mentálním 1 fyzickým věkem homogenní, 
záleží jen na vůdci a jeho vlohách a zkušenostech, 
jak uspořádá soutěže zajímavé pro menší a slabší 
a nenudící skupinu větších a statečnějších. Tady se 
výtečně uplatňuje družinová struktura, umožňující 
v zájmu družinového úspěchu rozdělit úkoly tak, aby 
těžší a náročnější připadly silnějším a vyspělejším. 
Vznikne spolupráce, která oběma skupinám přinese 
dobrý pocit, že udělaly, co mohly. — Chtěl bych Ještě 
poznamenat, že to nejsou hry, co dává zejména od
rostlejším dětem nejlepšl pocity, ale skutečné výkony, 
platné 1 ve světě dospělých. V tom je hlavní zdroj 
přitažlivosti sportovních disciplín pro mládež a spe
cializovaných sportovních klubů. V tomto ohledu še 
s nimi samozřejmě nemůžeme pouštět do konkurence, 
ale vůdce by měl umět vymyslet jiné a neméně ne
sporné úkoly, jejichž splněiní dává potřebný pocit 
objektivního ús^chu.

Je ještě jedna mollCkost, která ohromně napomá
há k prolomení zdi mezi dospělým vůdcem a jeho 
skauty: veselost. Zatrpklí a chmurní lidé by se vlastně 
neměli pokoušet o přístup k dětským kolektivům, pro-



tcxiu smích a dobrá nálada jsou faktorem vyrovnáva
jícím nedorozuměni a konflikty, ke kterým nemůže 
nedocházet, ale jsou také osvobozujícím východiskem 
z deprese, které dítě následkem školního neúspěchu 
nebo rodkině vády nebo skautského prohřešku pod
lehne. Vzpomenu-li sl letmo na své skautské mládl, 
vždycky se ml jako první vybaví rozesmáté tváře. 
Proto vzpomínám rád. Smích a štěstí žiji v příbuzen
ském svazku, je tedy veselost skautské jednoty důleži
tým testem její správné funkce.

Dal jsem v těchto řádcích vysvitnout, že práci 
skautského vůdce považujt za tvořivou a v dobrých 
případech za tvůrčí v pravém slova smyslu. Je to 
práce, která vyčerpává, ale také ohromně těší. Jako 
každá tvůrčí práce vyžaduje talent jako předpoklad 
vnitřní a jako předpoklad vnější svobodu. Tvořit je 
v podstatě dávat se a to můžeme očekávat jen od na
prosté dobrovolnosti. Nepřirozené nebo jen nepřimě
řené požadavky ze strany nadřízeného oslabují Inicia
tivu a modifikuji tvorbu na mechaniku. Různotvárnost 
oddílů je znakem samostatné práce vůdců nespoléha
jících na berličku schématu. Skautlng má do té míry 
vyhraněný a proto závažný profil výchovně technický 
1 společensko-mravni, že by měl znovu jako v minu
losti požívat důvěry naší společnosti natolik, aby tl, 
kdo povedou mládež v jeho duchu, měli jistotu, že spo
lečnost chápe užitečnost toho, co dělají.

V L A D I M Í R  
P U R K H A R TN aše 

hospodářské  
s taros t i

Jiuiácká výstroj a výzbroj je neoddělitelnou součástí ju- 
náokébo žtvo<ia, sikai>tiský progrem s ní počítá a v mnohých 
př^Mdech je jeho předpokLadem. Toho si byl hosipodái^ský 
odbor vědom e ihined od počátku obnovení své činnosti 
soustředil se ve své práci především na zajištěni výroby 
a distribuce krojových součástí pro členy hnutí. Rozhodují
cí skutečností byl fakt, Že JUNÁK nebyl doeixl státem 
uznanou organizací a neměl tudíž právní subjektivitu. 
Z tcdK) důvodu nemohla být např. obnovena Činnost druž- 

JUN, jehož forma by nám nejlépe vyhovovala. Hos
podářská jednání bez právního |>odkladu jsou neúčinná 
a jestliže jsme chtěli vůbec odstartovat v této oblastí, inuse< 
li jsme nalézt někoho, kdo by taková jednání mohl vést 
a zavazovat se z nich. Z několika partnerů po mnoha jed
náních byla nakonec dohodnuta spolupráce s obchodním 
domem Prior — Dětský dům, a to nejen pro jeho kvalifi
kaci organizace, zabývající se prodejem dětských potřeb, 
ale šlo též o možnost otevření specializované skautské pro
dejny, pokud možno ve středu Prahy. Tento požadavek nám 
mohl Prior přislíbit. Výsledkem byla dohoda, podle níž 
bude Frk>r mít výhradní právo prodeje značkované skautské 
výatroje a výzbroje, tj. takového zboží, které bude opatřeno 
skautskou lUií j«^o obchodní známkou, jakož i pisxiejem 
dalšího zboží, hodícího se pro naše účely. Výhradní prodej, 
jehož součástí bude zásilková služba, jsme původně v sou
hlasu s usnesením zástupců oblastí na poradě ve Kbelích, 
stanovili pro Cechy a McMavu. Po schválení dodatečného 
požadavku zemského náčelnlctva pro Moravu, aby mohla 
byt zřízena též prodejna v Bmě, bylo omezeno právo vý
lučného prodeje pouze na Cechy. Jednání s Z$R zdržela 
opět konečné podepsání smlouvy s Priorem. Obchodní dům 
Prior se zavázal prodávat v samostatné prodejně skautskou 
výstroj a výzbroj, kterou bude zajišťovat svým aparátem 
na základě požadavků, a po konzul^ích s hospodářským 
odborem našeho ústředí. Pro požadavky mimopražských 
jednotek, jak bylo uvedeno, zřídí Prior zásilkovou službu.

Zdálo by se, že podpisem této dohody jsme dosáhli tolio 
nejdúležltějšiho, a nyní půjde o  to, iMipnout trochu típěll- 
vost; tďc velkými optimisty jsme zasé nebyli, abychom

uvěřili, že to, co se některým střediskům povedlo v poměr* 
ně krátkém čase, totiž obléknout junáky, můžeme dokázat 
téměř v celostátním měřítku ve lhůtě, odpovidajicí velké- 
mu zájmu.

Mezitím probílmiy v organizačním odboru, v jehož kompe
tenci jsou též rozhodnutí, týkající se výstroje a výzbroje, 
diskuse o  podobě nového skautského oblečení, jak se uká
zalo, nebylo možné při stanoveni požadavků na kroje předat 
jednoduše krojové předpisy z roku 1967 obchodnímu domu 
Prior s požadavkem jejích zajištění. Že nejde o Jednoznač
nou záležitost, prokázala zasedání ve Kbelích. kde otázka 
oblečení vyvolala daleko nejvzrušenější diskusi. Potřebu 
korektur vyžadoval nejen odstup dvaceti tet, ale jak se 
ukázalo, též možnosti výrobců. Proti očekáváni nastala pro 
hospodářský odbor nepředpokládaná Činnost prostředníka 
mezi požadavky orgatuzačního odboru a možnostmi doda
vatele a výrobců. Zde jsme se stali kolečkem ekonomického 
mechainismu nynější struktury našeho hospodářství. Nebylo 
vyhráno, podařllo-li se schválit vzorek, v záloze byly při
praveny potíže bilanční, které se vzhledem k poměrně vel
kým položkám projevily v některých případech jako ne
překonatelné. Monopolní postavení některých výrobců se 
ukázalo být bariérou, přes niž se všichni naráz nedostane
me. Převedeno do reálné skutečnosti to znamená, že bude
me moci obléci všechny naše Členy postupné v delším 
časovém období. Situace v zajištění hlavních krojových 
součástí dnes, tj. na počátku srpna 1966 je tato: Klobouky: 
z důvodů nedostatečných bilancí nemůžeme letos z n. p. 
Tonak očekávat žádné dodávky. Snad se objeví v malých 
množstvích v n^terých krajích podle toho, uvolnl-11 obchod 
textilem něco ze svých fondů. V Prioru budou klobouky 
v prodeji od počátku příštího roku. Předpokládáme, že bě
hem příštího rc^u bude potřeba uspokojena. Kalhoty: Po 
zajištění kapacity jejlcíi ušití, dohodnuti jejich vzoru s vý
robcem, schválení barvy materiálu, zů^ává nevyřešen velký 
otazník zajištěni dostatečného množství manšestru. Jediný 
jeho výrobce u nás n. p. Velveta Varnsdorf, není schopen 
ani v příštím roce dodat potřebné množství metráže, naši 
potřebu pokrývá velmi malým dílem. Nezbývá tudíž, než 
se pokusit o projednání dovozu chybějícliho nuio^tvl. Před
pokládáme, že ve velmi omezeném množství bude Prior 
krátké manšestrové kalhoty prodávat počínaje čtvrtým 
čtvrtletím tohoto roku.

Košile: Z hlavních krojových součástí je zde situace rela- 
tlvně nejlepší. Je zajištěn materiál i kapacita ušití. V sou
časné době probíhá ušití tří vzorků, podle nichž organiz-^Ční 
odbor definitivně odsouhlasí tvar. l zde se mueíme přizpů
sobit výrobci, který trvá na všívaných náramenfcích. Bude 
ex|>edovat košile s nepřišitými knoflíky se skautskou lilií, 
nebof nemá stroj na jejich přišívání. Dodávky očekáváme 
již ve čtvrtém čtvrtletí ve slušném množství a již v odstínu, 
který je obdobný předválečné barvě ^autských košili, tj. 
písková khaki barva. '

Šátky: U nich bylo nutno z finančních důvodů upustit 
od klotového materiálu a zajištovat při trvání na pev
nosti materiálu jiný druh látky. Předpokládáme, že budou 
k dispozici rovněž ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Dívčí kroj: Halenka bude zhotovena z téhož materiálu 
jako chlapecké košlie v nově navrženém střihu. Materiál, 
barva a střih sukní nebyly dosud schváleny. Podle návrhu 
organizačního odboru byly zhotoveny dva modely, jejichž 
posouzení probíhá. Bylo třeba pro značnou cenu ustoupit 
od původního záměru použít jako materiálu tesil, nebof 
cena by se pohybovala kolem 110 Kčs. Z kroje pro vlčata 
jsou v současné době po zdlouhavém hledání výrobce za- 
jištována džerzíová trička a dále čapky.

Ovahy o  činovnických krojích nebo zimním oblečení ne
jsou ještě aktuální.

Je třeba sl uvědomit, že tento zdlouhavý řetěz zajišfova- 
cích akcí má dva konce. Je-li na jedné straně, na jeho 
počátku, systém národohospodářského plánování, který 
v tomto oMobi zná již příští rok a nemá pochopení 
pro naše okamžité potřeby, chybí nám na druhém konci 
spolehlivý Čliánek, bez něhož se nemůžeme obejít, nechce- 
me-11 příliš riskovat. Postrádáme to, čemu moderní ekonomie 
říká marketing, tj. znalost toho, kolik a co se bude Žádat, 
jestliže jsme se odvážili počítat při zajišťování chlapeckých 
krojů 8 Číslem 80 000 kusů do konce r. 1969, u děvčat pak 
s 30 000 kusů, zdálo se mnohým toto číslo naprosto nedo
stačující, zatímco jiné svou výší zaráželo. A nejde jen 
o počty. Potřebujeme znát též věkové složení, lépe řečeno 
množství jednotlivých velikostních ^upin. Po dožrádě s ob
chodním domem Prior budeme muset provést průzkum, tý
kající se těchto skutečností a doufáme v pomoc těch, na 
něž se obrátíme.



sUi>ace >ako u ^>autskdho oblečení je u junácicé 
výstroje, i když $)říčlny potíží nejsou totožné. ZAiežMl pro
dej sekerek (dživelek) nebo dodání přesek k cípaskám 
na nalezení Jejkb výrobce, pak otázka stanů se zdá být 
naší mtemí záležitostí, neboC není snadné rozhodnout po 
dvacetileté přestávce, jaký typ stanu dát do hromadné 
výroby. Takové vážení odpovédnostl ve chvílí, kdy se 
startuje a je možno věoi vylepšit, je pochopitelné a málo
kdo by se mu vyhnul. Chápeme netrpělivost některých 
sester a bratří, kteří nám na příkladech dobré práce stře
disek ČI okrsků poukazují na nedostatečné výsledky při 
zajišťování výstroje a výzbroje hospodářským odtórem 
ústředí. Nechceme odbýt tato tvrzení poukazem na mnoho 
případů, kdy zprávy o možnosti zajišténí různých sou
částí se ukázaly být mylné nebo snad argumentovat skuteč
ností, že tam, kde v roce 1947 byla k dispozici ceíá obchod
ní organizace družstva JUN s placenými zaměstnanci, stojí 
dnes hrstka (čl hrstička] dobrovolců, kteří po zaměstnání 
ČI v rámci své dovolené jednají nejen s Priorem, ale 1 sdo
davateli a výrobci, ^zdí za nimi a snaží se skautským 
duchem prorazit tam, kde metodika plánu nechápe dbrod- 
ný proces. Chtěli bychom zdGra;mtt jen Jedno: je ^utečně 
podstatný rozdíl, musíme-11 myslet na všechny naše sestry 
a bratry (dokonce 1 na ty, kteří jimi dosud nejsou), a ná

sobit všechna jejich přání, týkající se výstroje a výzbroje 
číaly, mnohokrát překračujícími počet dejme tomu košti, 
lejichž ušití sl s třed ilo  zajistí ve svém působišti, rozdíl 
projevující se i v míře odpovědnosti za případné omyly, 
jejichž hodnota se násobí potom desetitisíci. Celá tato ob
chodní ČHmost je sice daleko nejobsáhlejši z náplně práce 
hospodářského odboru, nikoli < však Jediná. Její četné zařa
zení a zdůraznění v tomto článku si vyžádal zájem a potře
ba informovat. Pfehlédneme-11 další činnost, bude to pře
devším proto, že doufáme, že mnozí z těch, kteří k takové 
prácí mají blízko, pochopí, Že tak mnoho práce nelze dělat 
s minimálním počtem pracovníků a že kdo rychle pomáhá, 
pomůže dvakrát. Hospodářský odbor musí obsáhnout celé 
hospodářské dění Imutí sestavení finančního plánu, jeho 
zajištění a sledování, vedení národohospodářské evidence, 
řešení právnických otázek, problémy skautských majetV". 
pojištění, různé výhody, získávání majetků pro potřebu 
ústředí, vybudování metodiky evidence hospodaření Jednotek 
ve střediscích, Okrscích, na táborech a>td.

Tyto úkoly můžeme zvládnout pouze v široké spolupráci 
jak s přímými pracovníky odboru, tak l s těmi, s nimiž 
bychom chtěli navázat kontakt v celé organizační atruktufe 
hnutí.

0 novou skautskou výchovu? D r . K A R E I .  
P R Ů C H A

S obíHivenfm našeho hnutí, naší výchovné práce, vyvatá- 
Ta)í nám nejen radostné chvíle našeho společného života, 
ale také mnohé starosti a obtíže hospodářské, organizační 
a hlavně výchovné. Začali jsme tam, kde jsme přestali, 
lak ani j in ^  nebylo možné. Máme jít po této staré osvěd
čené cestě dál, jak dlouho a které výchovné prostředky 
bychom měli zdůraznit, které vypustit, a jaké přitažlivé 
prostředky najít, abychom Jimi nadále získávali naši mlá
dež k tnhé junácké službě? Myslíme-lf na současnou mlá
dež, charakterizovala ji až do nedávná izolace v náro
dě. Společenské prostředí bylo jejím, zájmům a potře
bám cizí. K tomuto odcizení vedla vážnost a tvrdost 
doby, povrchní výchova po stránce mravní, ekonomické 
nesnáze, které pohlcovaly myšlenky i činy; prostřednost 
našeho všedního života a pracovní vypjetí a pokud se týká 
samotné mládeže prostřednost, nezáživnost, šeď iďcolského 
i mimoškolského prostředí a nikoliv naposled také krize 
rodinného Života, poznamenaného přepjatou zaměstnaností 
obou rodičů, rozvody a špatným bydlením. To všechno vy
tvářelo a do značné míry stále ještě V3rtváří pro děti a do
spívající mládež tvrdý a nelaskavý způsob života bez ra
dostných Tzmehů, který, jak pevně doufáme, se nyní bude 
postupně měnil v prostředí poměrné svobody, kterou niko
liv bez překážek a obtíži uskutečAujeme.

fak zlepšit osud naší mládeže? Nabízejí se rozmanité 
prostředky k nápravě. Jedním z nich je s k a u t i n g .  Říká
me úmyslně Jedním z nich, protože, jak dobře víme, naše 
výchovná cesta není upotřebitelná pro všechny. Skauting 
není všemocnou výchovnou formulí, paklíčem či zlatým klí
čem, který otevře bezpečná dvéře do srdcí a myslí veškeré 
naší mládeže. PřipomeAme si také, že by bylo psycholo
gickým I pedagogickým omylem, nemluvě o organizačních 
potížích, kdybychom se domnívali, že obsáhneme veškerou 
českou a slovenskou mládež, jak se o to pokoušela ještě 
nedávno jediná organizace mládeže ve znamení omamuji- 
cíbo hesla jednoty. Jsme šťastni, Že v oblasti mimoškolní 
výchovy mládeže se s námi na výchovné práci podílejí 
ještě jiné organizace mládeže.

Ze své bohaté výchovné a organizační praxe víme, Že 
jsou chlapci a dívky, kteří se velmi těžko přizpůsobují 
pořádanému životu v našich výchovných jednotkách. Jim 
obyčejně nabízíme skauting marně. Jsou dívky a chlapci 
drsní, hrubí, zpohodlnělí, sobečtí a. pasivní, jejichž tempe
rament vyžaduje přílišnou a do velké míry i příliš Indivi
duální péči. Jiní jsou nepřizpAsobivf a jejich nezávislost 
B nezvladatelttost musíme chtě nechtě respektovat. Proto 
také mnozí nás v průběhu dospívání opouštějí a někteří 
f  nich se zase dříve či později vracejí.

Ale my také víme, Ze skautská metoda je jedna z aej- 
účinnějSÍGh, jaká se kdy vyskytla v dějinách mimoškolní 
výchovy mládeže a náplně jejího volného času. A už šede
sát let skauting v celém světě plní své vážné a radostné vý

chovné posláni a u nás se natolik přizpůsobil našemu ná
rodnímu charakteru, že se stal trvalou součásti povědomí 
mládeže a nepodařilo se ho vymýtit z jet mysli ani v prá
vě minulých dobách. Máme o tom nezvratné a dojemné 
doklady.

Toto zjištění nám poskytuje mocnou oporu pro naše se
bevědomí, ale přináší nám také nesmírnou odpovědnost 
v době, kdy opět nastupujeme do služeb národa a státn.

Duch skautiÁgu a život mládeže v něm opíráme o psycho
logické základy, o nejlepSf znalost a neustálé poznáváni 
duše dítěte a dospívající mládeže. V tomto smyslu byl 
skauting vždy revoluční! Vyšel a vychází stálo nikoliv z  tu
ho, co si mysli dospělý, ale z vědomí dítěte jako bytosti, 
která má svůj vlastní život, instinkty, zájmy, touhy, své 
zásady, prostě řečeno, skantlng plně respektuje osobnost 
mladého člověka. A to už dávno před tím, uež se to peda
gogické vědě podařilo objevit. Zakladatel skautlngu po
střehl, že chlapci sní o úniku z všedního života do přírody, 
do primitivnějšího prostředí, aby tu společně žili roman
tickým životem dobrodružných výprav, rozmanitých objevů 
a výzkumů I hrdinských, jí přiměřených činů; S kamarády 
v malých skupinkách, jen za nevtíravého vedení dospělé
ho vůdce, který s plným srdcem s nimi hraje poctivou 
a otevřenou hru.

Naším úkolem tedy zůstává a navždy zůstane: navázat 
nejužSÍ spojení s mladými dušemi a vést je k pravé a čin
né lidskostí. A z’ toho pro nás plyne závazek udržovat 
skauting p r už ný ,  který se orní neustále přizpůsobovat 
psychologické přítomnosti 1 budoucnosti chlapce.

A nyní si poležme otázku: JE SKAUTING FREKONANÝ?
Sotva jsme se před několika měsíci objevili na veřejnosti, 

vyvstaly okolo našeho hnutí nejen naděje, že se nyní do
stane naší mládeži radostnější a plnější mimoškolní výcho
vy, ale mnohé pochyby, obavy a starostlivé otázky jako 
uapř. Hodí se ďkoutteig pro dnešek? Není zastaralý? Neint 
skauting anachronlsmem? Bude mít vliv na zmenšeni krimi
nality mládeže? Není skauting přece jc« buržoazní o hodí 
se do nové socialistické skutečnosti? Má JUNAK dosti sl], 
aby podchytil dnešní mládež, jejíž mentalita se pronikavě 
změnila? Budoucnost skautlngu )a nejistá. Má přestárlé či
novníky, kteří brzy nebudou stačit na úkoly, které je čekají 
ve zcela změněných ekonomických a politických podmín
kách dne^a. Co chtějí a jak to vlastně chtějí? Skauting 
musí svůj program od základu změnil. . .  A tak bychom 
mohli pokračovat ještě dlouho.

Skauting však není starou záležitostí vyšlou z módy. Je 
pravda, že činovníci poněkud zestárli za těch minulých 
dvacet let. Skauting však Je záležitosti lidí každého věku, 
pokud si udrželi mladého ducha a nadšeni, které dovedou 
sdílet a mládeži. A pokud Jde o mládež, pro nl zůstává 
skauting stále nový, uchovává si pro aí svěžest, plnou ̂ fln 
výcviku a celý svůj vliv za předpokladu, že vůdcové budou



hrát svou výchovnou hlohu poctiví, nadSenS • z plného 
srdce. Snad se někdo bude skauting provádět málo účinně, 
ale není a nemůže být Špatný ve své podstatě, sám v sobě, 
protože zcela odpovídá zálibám a potřebám naší mládeže 
I mládeže ve všech částech světa. )e jediným hnutím, které 
dovedlo nalézt rovnováhu mezi nezbytnou kázní a potřeb
nou svobodou, mezi osobností a zájmy společnosti. Je 
mnoho organizaci mládeže a pro mládež po celém světe, 
ale chybí Jim přitažlivý ideál a to tajemné, co musí naplňo
val každé hnutí mládeže: spontánnost, nadšení, objevy a 
elán, které jsou zcela ve shodě s hlubokými aspiracemi 
mládeže, které ji vedou k tomu, aby lépe žíla svůj život 
příštích mužů a Žen, příštích občanů své země. Víme bez
pečné, Že z naší výchovné dílny budou vycházet zase jen 
dobři občané státu a že budou usilovat o stále lepší formy 
státního, národního i soukromého života naší společností. 
Budeme se i nyní čestně vyrovnávat s novými potřebami 
na^ho národa, s novými zájmy, vznikajícími v naší moder
ní, výše organizované lidské společnosti, podložené vědec
kými základy s lidskou tváří, s vážným zřetelem k vyso
kým ideálům humanitním. Všechny nové zájmy, potřeby, ná
měty a činností budeme neustále pečlivě zkoumat a ve 
shodě s našimi metodami je roubovat na náš věčně zelený 
strom výchovy. Ale všechno nové musí být integrováno a 
asimilováno hnutím, abychom jeho podstatu nenarušili ne
žádoucími prvky. Budeme všechno nové, co k nám při
chází a na nás naléhá, přeměňovat neustále v novou krev 
našeho ideálu a naší výchovy.

Naše výchovná metoda se utvrzuje svou účinnoKlí. Skaut
ský Ideál slibu, zákona a hesla je prostý, ale 
současné vznešený. Junáci nemohou být nějakým
elitním typem chlapců a dívek, ale musí to být 
mladí lidé, kterým vůle žít podle našich zásad činí život 
Šťastným. Ať tedy skauting zůstane pro mládež prostý a ne
komplikovaný, velkou hrou, která i starší generaci strhne 
k velké životní a národní hře bez nízkých ambicí. . .  To 
ovšem neznamená, Že své výchovné prostředky nebudeme 
pozměňovat, upravovat a neustále přizpůsobovat opravdo
vým zájmům mládeže. A to tím spíše, že si některé z na
šich Činností různé organizace pro mládež dříve Čí v ne
dávné minulosti přivlastnily. Ale ztroskolaly, jak jsme vi
děli, všechny dosavadní pokusy převzít a osvojit si našeho 
ducha. Proto neustále vyvíjíme snahu dát našim výchov
ným věkovým větvím — vlčatům, junákům a roverůin — 
hlubší výchovnou náplň, zmnožit prostředky, podávat je 
zajímavě a učinil je tak přijatelnými všem věkovým stup
ňům. Rozdílnému věku musí odpovídat nejen rozmanité způ
soby výcviku, ale také stélé a jemné přizpůsobování vý
chovných metod.

Přiznejme si, že některé naie mythy se do jisté míry vy
šily, opotřebovaly. Nemohou se uŽ dobře opřít o předsta
vivost soudobého chlapce, Z vývoje světa plyne, že mythus 
rytíře a průkopníka civilizace nemůže už chlapci mnoho 
říci. Vlčata si mohou ještě na né hrát, ale skauti si hrají 
na muže. Začínáme si hrát na muže, jimiž se budeme chtít 
stát.

Skaut, vstupuje do hnutí, říkal si: Chci být skaut. Nyní 
si říká: Chci dělat skauting. Není už součásti polovysněné- 
ho, poloskutečného světa, který byl dříve mythickou anti
cipací jeho života muže. Pohybuje se v zajetí nových dobro
družství a těm by měly odpovídat nlTvé Činnosti: (>araŠU' 
tísmus, motorismus, letectví, tělesná cvičení všeho druhu 
s důrazem na judo a yogu, na tělesnou výchovu v přírodě 
a plavání, všechna cvičení, která vedou chlapce k plné tě
lesné zdatnosti, dělá Je mužnými a současně je vášnivě 
baví. Skaut musí být bojovný, ukázněný a tvrdý. Současná 
civilizace klade na tělesnou zdatnost daleko větší poža
davky než dříve. Rukodělná zaměstnání navazující na naše 
adbomé odznaky a jako úvod do rozmanitých řemeslných 
prací, Zimní putovní tátK>ry, velké hry na lyžích ve formě 
různých „polárních" výprav, průzkum Je^yní, daleké vý
pravy, horolezectví a pak občanská služba jako hromadný 
dobrý ^utek družinový i oddílový, která v těchto dnech 
vzala na sebe podobu Služby vlasti, jako výraz krásné spo
lupráce mezi všemi organizacemi mládeže a příslušnými 
odbornými svazy: ochrana přírody a všech cenných výtvo
rů lidských, první pomoc, zachraňování tonoucích, pomoc 
při živelních pohromách, požární ochraně, povodních a do
pravních nehodách. ..

Chlapec ve věku od 12 do 17 let potřebuje vyztužit svou 
odvahu, bojovsemt a odoloost. Toho nedosáhneme sedavými 
zaměstnáními, ale plnou angažovaností chlapce a nikoliv 
bez rizika, výchovou nebezpečím k bezpečí před nehodami 
a úrazy. Samozřejmě, Že -núroky na chlapcovy schi^nosli 
■nsf odpovídat Jeho věku a daným schopnostem.

Sdružujeme chlapce, kteří statečně uskutečňují své plá
ny, které jo lákají a při nichž každý rozvíjí svou osobnost 
lim, že béře na sebe odpovědnost.

Nezapomeňme však, že skauting je nejen náiOčný, tvoři
vý, vynalézavý a podnikavý, ale také veselý a radostný.

Kéž nás hnuti najde tak velikými, jak veliké nás potřc- 
bujel

MRAVNÍ
PŘÍKAZY 
A HESLA
IDokiMiCenl z  m inulého čisin )

My všichni, aniž o tom víme, způsobujome mnoho 
zla svému bližnímu. Sociální liga kupujících upozor- 
(uije zákazníky na vše, Clm mohou ulehčit život pra
cujícím, a tím koná výchovné dílo, z néhož mohou 
mít vůdcové velký užitek, podněcuje k mravnímu pO' 
zorovánl. Tato liga měla více předchůdců, ale nikdo 
tak nezasluhuje, abychom ho jmenovali, jako John 
Woolman, k jehož snahám se pojí první praktická 
úsilí, směřující k zrušeni otroctví. V 18. století bylo 
svědomí obdivuhodně přínjé a neustále se zaměstná
valo odkrýváním nového, velkých principů charity, 
kterými se řídilo.

I jiné velké obecně užitečné snahy mají skautští 
vůdcové znát; knihy, brožury o nich poskytují příle
žitost ukázat mládeží, jak lze v malém uplatňovat 
občanský Ideál skautský ve všech oblastech a jak sto
jí za to poučovat se, pozorovat a přemýšlet, chceme-li 
se naučit prokazovat dobro. Venkovské skauty učíme, 
jak ničit rostliny, které zamořují pole; městské skau
ty učíme, jak odstraňovat s chodníků pomerančové 
slupky, aby na nich chodci neuklouzll; v boji proti 
alkoholismu a proti tuberkulóze, v boji za hmotnou 
1 mravní očistu vlasti je nutno provádět tisíce drob
ných opatření, která Jsou jen uplatněním velkého 
principu: pomoci bližnímu, a je třeba učit chlapce to
mu, aby je objevovali a uváděli ve skutek.

Kdo dává mravní příkazy
Nestačí dát někomu přesný mravní přikaž, aby so 

jim od té chvíle cítil vázán. Je ještě třeba, aby jej 
přijal, aby jej přijal uváženě nebo neuvědoměle. V čem 
spočívá tato základní psychologická skutečnost přijetí 
mravního příkazu? Stoji za námahu se na to pozeptat.

Aby mravní příkaz přijal ten, komu jej dáváme, je 
třeba, aby byl mezi nim a mezi osobou, od které jej 
přijímá, zvláštní vztah. Co mají společného nemocný, 
který se cítí vázán předpisy svého lékaře, voják, který 
je poslušen rozkazů důstojníka, žák, který je vázán 
pravidly stylu, kterému ho naučil jeho učitel, dítě, 
které pociťuje ochranu otce? V každém tomto přípa
dě je od nižšího k vyššímu vztah, plynoucí z důvěry, 
obavy, lásky, úcty v nestejném poměru. Tento citový 
vztah je dost těžké definovat, ale známe jej dobře 
ze zkušenosti. Předpokládáme-11, že neexistuje, pak 
žádný mravní příkaz na světě už nepoutá toho, komu 
jej dáváme. Bylo by to jako kdyby lékař, v nějž již 
nemáme důvěru, učitel, který ztratil na vážnosti, sl 
počínali, jako by se nic nestalo.

Co je základem tohoto složitého citu, který považu
jeme za nezbytný pro každou výchovu citu pro povin
nost? Stálo by za to analyzovat jej. Avšak stačí, když 
řekneme, že v tomto citu je vždycky uznání někdy jen 
nejasně převahy a síly. V lásce a v obavě, které vy-



tvářejí úctu, Je vždycky obdiv. Myslím, že Michal Bréal 
řekl, že obdiv je výborný výchovný cit. Je to hluboká 
pravda.

Ale poznamenejme tu významné; všechny obdivy se 
nesbíhaji. Co imponuje jednomu, ponechá druhého 
lhostejným. V tomto ohledu je mezi lidmi mnoho roz
dílného. Především náš obdiv tkví v tom, co je v nás 
nejhlubšfho: , Řekni mi, čemu se podivuješ, a já ti 
řeknu, kdo jsi.“ Nejseu snad ani dva jedinci, jejichž 
všechny předměty obdivu by se shodovaly. Ale mimo 
tyto zcela Individuální příčiny, které naše city činí 
rozdílnými, jsou jiné, obecnější příčiny, které tkví 
v národnosti, v pohlaví a ve věku.

Kdokoliv se zabývá mravní výchovou, bude muset 
na ně vzít náležitý zřetel.

Opravdu, připomeňme si dobře, na čem tu, pokud se 
hás týká, záleží. Chceme vychovávat muže povinnosti. 
Proto je nutně dát chlapcům mravní hesla stejně ši
roká jako přesná. A musí jim je dát někdo, kdo se 
těší jejich přirozenému obdivu. Komu platí spontánní 
obdiv dvanáctiletého kluka? Vědci? — Nikoliv. — 
Světci? — Rovněž ne. Jeho obdiv platí chlapci o něco 
staršímu a silnějšímu než je sám a který má některé 
vlastnosti, na něž většina těch, kteří se zabývají jeho 
výchovou, nikdy nepomyslila.

„Berton**

Abych vám mohl nestranně vypočítat tyto vlast
nosti, dovolte ml, abych vám ocitoval několik vět 
z knihy, která vyšla už v roce 1904, kdy skauti u nás 
byli ještě zcela neznámí, a jejich objevitel by byl pa
trně velmi překvapen, že se Jí tu dovolávám. Napsal 
jl Filip Monnier a věnoval jl ženevskému žáku koleje. 
Zák říká: ,NenI vůbec nad Bertona.“

„Berton Je veliký, nemá strach z ničeho, ani z uči
telů, ani z volně pobíhajících psů, ani z mořských 
pirátů, Berton nemá chladné oči. Berton se popral 
aspoň desetkrát, posledně s Kubou, kterému vyrazil 
dvě stoličky. Berton má červené tváře a odstávající 
UŠI, jimiž může stříhat, kdy se mu zachce. Dopllvne 
daleko jako mužský. Nijak se nad touto maličkostí 
nepozastaví. Má pořád hlad. Zná všechno, co se na 
venkově dá jíst. Říkáme mu: »Bertone, co je to?«“

Podívá se a odpoví: „To je šťovík. Ten se jl.“
„Z domova se vrací s velkým kusem cíileba, drtí 

Jej mezi zuby a vytrhává z ťist rukou. Ale to není 
mlsnota jako u Karla, to mu tak chutná."

„Jednou u Bartošů dovolili Vaškovi, aby mu ohma
tal bicepsy a stehna. Vašek mi řekl, že byly tvrdé jako 
svaly zápasníka Vlčka. Kdyby se Berton s Vlčkem 
dostali do sebe, byla by to krásná podívaná. Tenhle 
chlapík sl svýma rukama udělá všechno, co chce. 
Udělal kaleidoskop, elektrickou pilu, visutou rohož, 
trojstěžnlk se stožárovým košem a se střílnami a chce 
sl udělat parní stroj.

„Chceš-Il dobrou paletu, pěknou foukačku, stůl, 
který drží pohromadě, cokoliv, musíš s tím jít na Berto- 
na. Berton ti to prodá nebo vybere. Ví, v kterém krámu 
koupíš každou věc, a dobře ti poradí. Někdy jde do
konce s tebou."

„Jak tenhle chlapík je ušlechtilý, to je zvláštní. 
řůjCI ti všechny možné věci a zapomene, že ti je půjčil. 
Je upřímný, poctivý a není vzteklý. Není na něm nic 
malého. Když ml ovine paži okolo krku a když tak 
jdeme spolu po silnici, šel bych s ním až na konec 
světa.

„On rozhoduje."
„Když se dva hádají a náhle se objeví Berton, 

zeptá se: »Co je to tu za hádanici?* Řeknou mu to a on 
Jedním slovem hádku ukončí."

„A ještě také poroučí. Určuje, co budem v příští 
čtvrthodince hrát, kam půjdeme na vycházku. Udělá 
ti reputaci, nebo ti ji počhroumá. KdyíS něco prohlásí, 
nikdo proti tomu ani nepípne. Když Bertou něco 
schválí, Jsrne klidní

,V  práci, to musím přiznat, Berton není kanoi*. 
Hlavně v latině je slabý. Berton nikdy nemohl pocho
pit rozdíl mezi suplnem a gerundiem. »To Je politování
hodná mezera ve vědomostech*, říká učitel. Přesto je 
Berton dost učený. Ovládá otázky. Je dokonale roz
hodnut, čím se jednou stane; chce být velkým vynález
cem. Ví, co jsou to pasátní větry a vysvětlí vám to. 
Zná slova strašině těžká a moderní. . ,  horizontální 
průřez, kysličník dusičný, referendum. . .  a užívá je 
v hovoru. Když byl pozván k mému otci, dával mu 
hromadu otázek, kterým jsem nerozuměl, a otec byl 
Bertonem okouzlen . . . “

„Berton je to, co zveme vyšším duchem. . .  Tento 
chlapík nikdy nepláče. Když jeho teta zemřela, Berton 
neplakal. Nikdy neztratí svou flegmatičnost. Nikdy se 
nezlobí, ale když se rozzlobí, je strašný. Radí ti, pod
poruje tě a chrání. Když se ho někdo na něco ptá, 
dříve než mu odpoví, trochu zafuní. Proto se Berton 
těší úctě."

Mezi zásluhami Bertonovými a rozmanitými kapi
tolami skautského výchovného programu je krajně 
nápadná shoda. Být odvážný, znát v přírodě všechno, 
co se jí, tužit sl svaly, vynikat v tělesných cvičeních, 
znát v městě pro každou věc nejlepší krám, udělat 
svýma rukama téměř všechno: elektrickou pilu, visu
tou rohož, lod. Přitom být ušlechtilý, přímý, poctivý 
a ne vzteklý. Není v tom celá skautská ctižádost?

Toto sblížení mezi švýcarským spisovatelem, který 
chce sdělit, co vidí a slyší od chlapců, které miluje, 
a anglickým zakladatelem skautingu, který vypraco
vává program občanské výchovy pro mládež své ze
mě, zdá se ml opravdu zajímavé. Můžeme sl z toho 
mnoho vzít: obdivovat se Baden-Powellovl, jak úžasně 
zná chlapce, zjistit, že pod všemi oblohami je základní 
psychologická jednota, která charakterizuje věk dítěte 
přes různosti temperamentu a prostředí, a že není 
třeba dovolávat se těchto růzností a prohlašovat, že 
se nedají zjednodušit, jakmile nás něco v praxi za'hra- 
ničních skautů udiví nebo se dotkne. Ale okol
nost, kterou bych chtěl zvláště zdůraznit pro velkou 
psychologickou pravdivost skautského programu, jé 
tato: Cílem skautské organizace Je dát vždycky chlapci 
za přímě nadřízené, rádce družin nebo ty vedoucí, 
kteří jsou „typy", majícími vlastnosti, které vzbuzují 
obdiv. Předem jame to zařídili tak, aby ti, kteří ho 
budou učit zákonu, a kteří budou dávat vznešené 
mravní příkazy, sami plnili požadované podmínky, aby 
je chlapec mohl opravdu přijmout za své.

V tom je právě geniální pedagogický objev.
Přel. Drkp.

Blíží se
J u n á c k ý  sněm

Už w 6ervnu byl v ústředí ustaven 
přípravný výbor pro Junácký niSnis 
který vypracovat a rozeslal pokyny 
vfiem Diž&ím složkám. Bude to vý
znamný mezník ve vývoji naáeho bnu* 
U po obnovení a pro každého Junác- 
kého pracovníka slavnostní chvíle, 
lim spíše, že už uplynulo 22 let od 
posledního Junáckého sněmu. Sněm 
zhodnotí dosavadní naši výchovnou 
c^stu, vytyčí směrnice pro další naši 
výchovnou práci a zvolí také nové 
ústřední sbory*

Věříme pevně, že průběh sněmu 
bude důstojný velkého výcJiOTného 
ideálu, jehož je JUNAK představite
lem. Všichni do práoel



Dnčšní 
junácké hnutí

Po jaru. letošního roku, kdy se luiše 
organizace spontánně obnovila a sjed
notila opět své staré pracovníky na 
historické schAzi v holešovické Domo* 
vině, se k nám přihlásily další tisíce 
mladých lidí, děvčat 1 chlapců, aby 
spolu s námi pokračovaly v dobrých 
výchovných tradicích a hledaly pro 
sebe nové uplatnění. Ale, myslím, že 
to nebyla Jen touna po tomto vlast
ním vyžití v- duchu junáckých zá
sad — spíše jsem přesvědčei}^ že 
všichni, opravdu všichni, cítili potře
bu zapojit se konstruktivním způso
bem do budováni nového, polednové
ho Hyipiclho života v naši vlasti. Při
hlásit se ke všem myšlenkám, které 

'byly dobré a vedly naši republiku 
k socialismu, humanismu a demokra
cii. A to je přece naše vlastní cest>i?, 
cesta, kterou sledujeme. i

junácké hnutí je staré, má dlouho
leté tradice, metody, ale je přitom 
stále živé. moderní, dovede se přizpů
sobovat požadavkům a potřebám mo
derní doby, dovede ve svých cestách 
vždy hledat to, co mládež nejvíce po
třebuje. Proto může být platnou slož
kou dnešní společnosti, proto může 
vyhovovat požadavkům i přáním mlá
deže.

junák je dnes organizací, která je 
fádně státními orgány schválena, kte
rá dostala důvěru od těch, jimž svoji 
důvěru i práci dala. je to veliká věc, 
^  to pro hnuti i pro všechny Cleny, 
od nejmladších ež po ty, kteří v Ju
náku p«‘acovali již desítky let, záva
zek, aby se snažili pracovat ve pro
spěch své vlasti, Československé so
cialistické republiky, aby pomáhali 
všude tam, kde mohou a kde je tato 
pomoc vítána.

Fo obnoveni své činnosti jsme se 
snažili navázat úzkou spolupráci sn 
všemi organizacemi mládeže i dětí, 
našli jsme mnoho společných bodů, 
našli jsme společnou platlormu. I to 
je pro nás všechny dnes — i v bu
doucnosti — závazné. Vzájemná spo
lupráce a pomoc s Pionýrem a Junáky- 
zálesáky, s nimiž ] ^ e  uzavřeli doho
dy, nám otevírá Široké pole působ
nosti — práce, v níž budeme hledat 
cesty upřímně a čestně.

Vytvořili jsme koordinační výbor, 
jako stálé místo pro přípravu společ
ných akcí a F^áce — a uvítáme vy
tvářeni těchto výborů ve všech slož
kách. S ostatními organizacemi mlá
deže pracujeme nyní na vytvoření 
předpokladů pro budoucí Mladou fe
deraci, která má být podle souhlas
ného názoru všech zakládajících slo
žek společně dohodnutým vrcholným 
koordinaĎafm střechovým orgánem, 
zastupujícím mládež a její zájmy l 
potřeby. 1 v tomto směru vítáme ini
ciativu kdekoliv a těší nás, že podob
né myšlenky našly své uplatnění již 
v mnoha místech i okresech.

Spolu s ostatními organizacemi mlá
deže pracujeme na základně a v rám
ci Národní fronty, připravujeme roz

šíření Činnosti pi*o mládež I v jin^h 
orgaiiizacích v tomto rámci, se Sva
zem protifašistických bojovníků a 
s Ceskoslovmiským svazem tělesné vý
chovy a zúčastníme se jednáni se 
Sdružením mladých poslanců, kteří 
jsou v různých zestu|)itelských sbo
rech a národních výlwrech. Tato Jed
nání náčelnictvo schválilo a stejně 
tak i výsledky nedávného zasedáni 
Ov CSM v Pardubicích, kde byly po
loženy základy pro úspěšnou budoucí 
práci organizaci ̂  mládeže v rámci fe
derace.

Jsme v úzkých bratrských stycích 
se Slovenským junákem, radíme se 
6 společných věcech a vzájemně si 
pomáháme. Společně připravujeme i 
založení vrcholného junáckého orgá
nu — Československého junáka, 
v němž budou — stejně jako tomu 
bylo u ná  ̂ již dříve paritně za
stoupeni Češi i Slováci. Tak, jak to 
bylo stanoveno v Domovině, má ten
to ústřední orgán požádat o členství 
v mezinárodním sekretariátu — a bu
de mít výlučné právo zastupovat naše 
hnutí na poli mezinárodních styků. 
V minulosti jsme měli hratrské, přá
telské nebo partnerské styky s mno
ha organizacemi v socialistických ze
mích 1 ve světě. Byli byclK>m rádi, 
kdyby tyto styky byly obnoveny v dob
ré vůli se všemi, ičteří tuto naši sna
hu uvítají. Domníváme se, že jen na 
základě rovnoprávných styků a dob
rých, upřímných informací je možno 
odstranit řadu dřívějších nedorozu
mění — a to je nejlepši cesta k přá
telství a porozumění mezi mladými 
lidmi.

Byli bychom upřímně rádi, kdyby 
takto chápal svou významnou úlohu 1 
náš junácký tisk a snažil se všestran
ně pomáhat zajímavou a poutavou 
formou. Proto vítáme i spolupráci 
s tiskem, rozhlasem i televizí, jejichž 
práce sl vážíme.

Velkým mezníkem našeho junácké
ho života bude pořádání III. sněmu 
v listopadu. Byli bychom rádi, kdyby 
dal v rámci dnešních možností pev
nou základnu našemu hnutí a připra
vil cestu pro mladé lidí, činovníky, 
aby se brzy mohli ujmout dědictví 
našich velkých bratří a sester A. 
13. Svojsíkíi, proř. Řeháka, dr. Rudol
fa Plajnera a Vlasty Koseové 1 jiných, 
kteří zasvětili nebo ještě věnují svůj 
život a své úsilí Junáku. Uvědomuje
me sl, že tento sněm nemůže řešit 
najednou všechny otázky, před nimiž 
dnes stojíme, 2̂ jistí však cestu k je
jich řešení na IV. sněmu, který bude 
svolán Ještě v roce 1^9, až budou 
známy zásady státoprávního federu- 
tivnílio uspořádání naší republiky. 
Bude nutno řádně promyslet a při
pravit novou územní organizací, vý
chovné metody upravit podle moder
ních požadavků a znalostí, dokončit 
krojovaci směrnice a řadu jiných ná
vrhů. — V našem hnutí udělali velkou 
práci starší junáci — OS — jejich po
moc dnes Je nesmírně cenná — bu
deme proto všichni rádi, podaři li se 
vyřešit i organizačně jejich zapojení 
a stejně tak 1 před|>ok]ady pro úspěš
nou činnost těch oddílů, které kladou 
zvláštní důraz na prohloubenou mrav
ní výchovu 1 kolektivních členů }U- 
Ŝ AKA (zatím se přihlásili Junácl-zá- 
lesáci). Problémů a úkolů pro budou
cí snám i ipro dnešní práci je mnoho,- 
jsme však přesvědčeni, že junáci máji

nejeti dobrou vůli a ochotu vyslech
nout názory a náměty druhých, ale 
že se budou upřímně snažit o junáe- 
ké činy.

— ★ —

Zatím jsem mluvil o našem hnutí,
0 nás všech, podle toho, co vím 
z mnoha schůzí, jednání, porad i 
z tolvo, co mi říkal bratr náčelník dr. 
Plajner, náš táta. Rád bych ještě, ale
spoň krátce, vás informoval o tom, 
že junácká práce je nyní uznávána a 
(xieněna. Měl jsem čest a potěšení ho
vořit v minulých týdnech s předsta
viteli našeho veřejného života —
1 s Alexandrem DubCekem — a byl 
jsem opravdu hrdý na slova chvály, 
která jsem slyšel — ocenění toho, jak 
junáci dovedou rozunvně, uvážlivě a 
čestně hodnotit možixistl a potřeby 
svého hnutí i celého státu, jak ochot
ně nabízejí svoji pomoc — a Jak 
opravdovými skutky tuto pomoc — 
tteba ve Službě vlasti — přinášejí. 
Chtěl bych vám ze srdce za ty krás
né chvíle, které jsem jménem vás a 
ve vašem zastoupení prožíval, podě
kovat. Poděkovat za vaši dobrou. Ini
ciativní a obětavou práci, i když, vím, 
vyplývá u všech z našeho hesla 
„Sloužím**. A tlumočit ocenění minulé, 
dnešní & budoucí podpory naší vládě 
a veřejným představitelům.

Prosím vás, sestry a bratři, aby
chom sL všichni společně nacházeli a 
hledali příležitost ke službě. Ke služ
bě junáckému hnutí a jelio zásadám, 
kó službě mládeži, ke službě dorozu
mění mezi národy, ke službě naší 
vlasti, Československé socialistické re- 
publicel

Antoni^ Sum

K metodice 
mravní výchovy

v širším slova smyslu rozumíme 
mravní výcfiovou iu část výchovné 
práce, která vede funáckou mládež 
k životu dle skutečného skautského 
zákona, slíbu a hesla, íakoí i příka
zu. denního dobrého ^u íku  a zákazu 
kouření a pltí lihovin do 18 let. V pod
statě běží o výchovu mropní a k sebe
kázni, k účinné a obětavě lásce k bliž
nímu i k celé7nu národnímu a státní
mu kolektivu, což lze shrnout také 
pod pufem s l u ž b y .  Služba byla pro
to také dána jako symbol a náplň 
dalšímu skautskému výchovnému stup. 
ni, roversíví.

Skauíing má řadu způsobů vý
chovy k mravní vyspělosti. Nejsnazší 
ovšem l nejméně účinný Je moralizo
vání plné obratů Jako »skaut musí.. 
„skaut ?ie$mi. . „skaut Je povi
nen .. .* a podobně. Nemá tim být 
ovšem řečeno, že Je bez - výchovné ce
ny, promluví-U vůdce v pravý čas a 
na pravém místě do duše Jednotlivce 
nebo od srdce k srdci celému oddílu. 
Méně iu však bývá obyčejně více. 
Cestou nepochybně bezpečnější Je 
úsilí promítnout citlivě a nenásilně 
toto výchovné snaženi do běžných a 
osvědčených metod skautské výchovy

«



hry i práce. Nefúčinnějiím }e však 
osobni přiklad rádce, uúdee a skaut
ského činovníka a Činovnice vůbec. 
Nesmí to být přirozeně Jilmování^, 
nýbrl upřímné a opravdově úsilí o ta
kový způsob Života, k němuž se snâ  
žíme vést svěřenou mládež. Podtrhuji 
slovo ústil spojené s vědomím vlastni 
nedokonalosti a tudíž i skromnosti.

Každodenní snaha o čistý mravní 
profil je u junáckého činovníka a Či
novnice ono nejpotřebnějžt, má-U mít 
jejich práce trvalou výchovnou cenu. 
Pro doklady není třeba chodit daleko. 
Co jiného je příčinou vysokého kre
ditu skautingu u nás, než že jeho idea 
byla tu reprezentována vychovateli 
vysokých mravních kvalit. Tím ovSem 
nemá být podcehována technická 
zdatnost činovníků, především vůdců 
oddílů. Takový vůdce imponuje a budí 
obdiv. Na to však se po létech zapo
míná. Hluboko vryta však zůstává 
památka nd vůdce, který se sám do
vedl čestně vyrovnat s tím, co v mrav
ním životě žádal od svěřené mládeže. 
Zde k obdivu přistupuje ještě láska.

S veškerou vážností třeba ovšem 
podtrhnout, že naopak největším ne
přítelem oddílu a hnuti vůbec je 
ce, který sám hrubě porušuje junácký 
zákon. Jeho výchova, je pokrytectvím 
a o něm platí přísná slova, jež byla 
kdysi vyslovena o „pohoršeni malič- 
kých''.

Dr. J. Martinovský

Jóga
a skauting

Při xaxnanienáaí slova jóga se vy- 
Bořují u rAzných lidí různé předsta
vy. Někdo si pod pojmem jóga ne
představí pic, jiný mé dojem, že se 
jedná o nějakou orientální mystiku, 
ten zas tvrdí, že je tó náboženství a 
onen si představuje fakíry. Různost 
názorů u nás způsobila dlouholetá od- 
louěenost od světového jógínského 
hnutí a tím nemožnost sledovat po
stupnou modernizaci názoru na jógu 
B vědecký přístup k jógínskému uCe- 
ní. Zmatek do mysli lidi přinesly i 
některé články v našem tisku, tyjící 
z všeobecné neinformovanosti, pod
trhující senzační stránku některých 
jógínských výkonů a někdy i úchy
lek. Takové články a naopak i ve
lice seriózní Články se začaly v na
šem tisku objevovat zvláště od r. 
1968. Také nedostatek moderně zpra
cované literatnry vykonal své. jedině 
Články seriózně psané brněnským au
torem PhDr. Karlem Wernerem v ča
sopise Signál a seriál zpracovaný 
týmž autorem v moderním duchu, vy
cházející od č. 6/86 v Amatérské seč
ně, mohou zájemce plně a pravdivě 
uspokojit.

Co to tedy ta jóga je? A jaký může 
mít vliv na Členy skautského hnuti? 
V tomto inforinativaím čláaka nemu- 
hu vysvětlovat celou ŠÍH problemati
ky, a proto budu stručný. Učení jógy 
v širším slova smyslu je způsob ži
vota, který zjednodušeně znamená za
chovávání určité životosprávy^ s pro
vozováním soustavy fyzických a du- 
-fievBích cvičení, je zajímavé, že ideál

ní způsob života a vlastnosti požado 
váné ve skautské výchově, jsou téměř 
beze zbytku totožné s učením jógy: 
naprostá -pravdomluvnost > a . hájení 
pravdy, nezištná pomoc bližnímu, 
střídmost v jídle a piti, vyhýbáni se 
a odmítání alkoholu, nikotinu a ji
ných narkotik atd.

Fyzická Gvičeaí — zvaná hatha-jó- 
ga, aplikovaná do našeho skautského 
hnuti, pomobou zvýšit pohybové 
schopnosti a fyzickou zdatnost našich 
členů, se zárukou zachováni fyzické 
zdatnosti a zdraví až do nejvyššího 
věku. Duševní cvičení ^  zvaná radža- 
jóga, pomuhou udržel úpět duševní 
svěžest až do stáří a s okamžitým vý
sledkem pomohou osvěžit mozkovou 
Činnost a třeba i schopnost se učit.

Dstředí skautské výchovy JUNAK — 
výchovný odbor se rozhodl umožnit 
proniknout myšlence nčení jógy do 
čs. ekaulského hnulí a zajistí aplika
ci a výuku jógy organizačně.

Mirek Čapek

Naše
materiální
situace

Na besedách, kterých jsem se účast
nil, Jsem dále slyšel postesknuti nad 
těžkou materiální situaci, která je v 
současné době v našich oddílech, jsem 
si vědom, Že nedostatek kluboven a 
technického vybaveni je vážná potíž, 
ale myslím si, že je do jisté míry t 
magnetem pro mladé Itdi. Vzpomefí- 
me na své začátky a mládí, vzpomeň
me na hřejivé uspokojení z každého 
osobně zaslouženého výsledku a zkon
frontujme to s všestrannou péčí, která 
v nedávné minulostí mládeži téměř 
vzala prostor vlastních zásluh a reali
zací vlastních romantických plánů. 
Mám za to, že zajímavou schůzku 
s mládeží lze uskutečnit v každém 
prostředí a z našich oddílů by proto 
měla vymizet každá váhavost v Čin
nosti i aktivním zapojení, zdůvodňo
vaná různými ekonomickými problé
my.

Věřme mladým lidem, že si stejně 
jako to udělala každá z předchozích 
generací, své inísto ve společností 
osobně zaslouží a nedivme se, že ně
kdy naojxik to budeme muset být my, 
starší generace, která svým postojem 
íř denním těžkostem si bude jnládež 
opět získávat. Je to podle mého názo
ru zcela normální. Důvěru í úctu si 
je třeba zasloužit. V dnešních podmín
kách nám všem dává příležitost akce 
„Služba vlastí". V Plzni jsme její ob
dobu' — Hlídku dobrého skutku — vy- 
íilásili již 24. srpna 1968 a myslím, 
že by stálo za úvahu v započatém úsi
lí pokračovat.

Vyhlašme všenárodnf soutěž mezi 
generacemi dospělých a mládeží za 
ušlechtilé lidské vztahy pod našDn 
heslům „Každý alespoň jeden dobrý 
skutek denně". Obraťme se na všech
ny rodiče, aby dovolili svým dětem 
večer nebo ráno každodenní otázku 
Q připomínku této lidské služby.

Věřím, že toto „málo" může v lid
ských vztazích mnoho znamenat.

Grizzly

Obsah,
forma a formát
skautského
tisku

Nebýt bratrů a sester vo vydavatel
stvích, v papírnách a tiskárnách, ne
vyšlo by nulté číslo Skauta-Junáka, 
ani další Čísla a Časopisy. Myslím, že 
nikoho z naší československé veřej
nosti není třeba už dnes přesvědčovat 
o tom, Jak důležitou roli hraje tisk 
a ostatní komunikační prostředky v 
současné moderní společnosti.

To, že Junák, ústředí skautské vý
chovy, vydává své Časopisy, Je neklam
ným důkazem upřímné demokratično
sti nového kursu socialismu v CSSR. 
Pro nás, skautské novináře, Je exis
tence našeho vlastního tisku měřítkem 
dodržování demokratických norem 
obrozeného liiímánnfho socialismu.

Jde však také o v n i t ř n í  demo
kracii samotného hnutí a Jeho tisku. 
Sila skautského myšlení, cítění a Jed
nání se nutně odrazí v obsahu Časo
pisů, v jejich možnosti zachytit ne
všední schopnost bratrského stisku 
ruky mezi marxistou a křesťanem, 
mezí příslušníkem fyzicky staré a fy
zicky mladé skautské generace, mê zi 
chlapeckým a dívčím kmenem a nevá
hám připojit 1 přáni překlenout staré 
vnitřní spory, které hyzdily naše hnutí 
ve třicátých a zejména ve čtyřicátých 
letech.

V publikační a přímo novinářské 
praxí šlo např. o vážné nedorozumění 
mezi ortodoxní skautskou publikační 
Unií a samostatným progresivním po
kusem spisovatele Jaroslava Foglara 
občansky aplikovat skauting na š I r - 
S V okruh ,obyCeJných“ chlapců a děv
čat v početných Čtenářských klubech. 
Až dnes máme příležitost obě ušlech
tilé, platné a účinné větve Čí tradice 
sloučit do společného proudu integro
vaného výchovného působení. Časopis 
Skaut-Junák položí značný důraz na 
spojení s aktivními čtenáři Jak z řad 
dětí, tak l dospělých, a to rovnocen
nou možností čilého d o p i s o v a 
t e l  š t v i  Jak skautským družinám v 
rámci oddílů a středisek, tak čtenář
ským klubům zejména z těch míst, 
kde se Junácké družiny a oddíly ne
vytvořily. Nepřijmout toto řešení s po
vrchním odůvodněním, Že skautský ča
sopis má sloužit Jen skautským útva
rům, by bylo nepochopením úkolu 
s k a u t s k é  s l u ž b y  Širší veřejno
sti a navíc zklamáním desetitisíců 
chlapců a děvčat, kteří touží po čin
nosti i sdružování a nemají buď v mí
stě nebo i psychicky možnost záčle- 
nlt se do družinové a oddílové skaut
ské činnosti.

Vždyf skauti a foglařovel splynuli 
ve vědomí mladé a střední generace 
takřka v Jeden společný význam.

Skautský tisk musí pochopitelně pa
matovat především na potřeby svého 
hnuti. Bude tedy pomůckou skautské 
výchovy a 'selxjvýchovy, chce obstát 
Jako čistý pramen další samostatné



myšlenkové, citové a Cinnostní akti
vity svých člené a přinášet 1 bohat
ství konkrétních námětů, názorných 
návodů, rad a zkušenosti slovem, 
obrazem, fotografií i odkazem na nej- 
lepSl (a také negativní) výsledky 
skautské práce t c e l é  r e p u b l i 
ce i ve světě. V tomto směru a v sou
časné době nebude mít obdoby vzá
jemné přimknutí hnutí a jeho tisku. 
Tato „opačná** tendence je zřejmá už 
jen z pojmenování časopisů. Tisky ji
ných hnutí hledají nové názvy, které 
by je od hnutí odlišily. V dětské ob* 
lastl je to např. „Sedmička** místo 
„Pionýrských novin** a „Větrník** mí
sto „Pionýra**. Naše časopisy se jme
nují „Skaut-Junák** a „Skauting**. Prá
vě s tímto pojmenováním zaujalo nul
té číslo Skauta-Junáka 200 000 čtená
řů (kdybychom počítali s tím, že jed
no číslo četla celá rodina a řada ka
marádů, byl by to pětinásobek). Poš
tovní novinová služba měla zájem
0 dalších 200 000 výtisků k prodeji. 
[ když nepočítáme s tímto zájmem ja
ko s trvalým jevem, musíme brát na 
vědomí, že čtenářská obec časopisu 
bude pět až desetkrát SirŠí než počet 
členů skautské organizace. Pro Členy
1 nečleny budou tedy důležité také po
vídky, zajímavé reportáže, humor, se
riály a jiné populární materiály k 
osvěžení a pobavení. Vždyť vedle dal
ších požadavků je „Skaut a skautka 
veselé mysli**. „Odlehčenými** prvky 
se přibližujeme k „občanskému** čte
náři, kterému umožňujeme stát se 1 
„skautským** čtenářem. Jsem přitom 
přesvědčen, že ze všech populárních 
časopisů nejméně použijeme nebo vů
bec nepoužijeme bulvárních prostřed
ků přitahování pozornosti.
' S nadhozenými otázkami souvisí ta

ké formájl-vellkost časopisu. Ostně, te
lefonicky 1 dopisy nás zejména dospě
lí bratři a sestry upozorňují, že dětem 
vyhovuje malý nebo menší formát. 
Volba však není možná jen na zákla
dě staré tradice. Máme na vybranou! 
0utf tisknout po stáru malý formát 
na s t a r ý c h  strojích, na nichž 
vládne tendence k relativně nižšímu 
nákladu a k nebezpečí selhání rotač
ky. nebo zvolit nezvyklý evropský for
mát (nultého čísla), umožňující velký 
náklad a bezporuchové dodržování vy
davatelských termínů. Myslím, že ta
dy by příslovečná skautská skromnost 
nebyla na místě. Jde o propagaci zdra
vého perspektivního hnutí. Chceme 
}fm sloužit mladé generaci a celé na
ší socialistické společnosti.

Není proto rozhodující, že Rychlé 
šípy neskládaly junácký slib a že Rt- 
kltan podává hochům od Bobří řeky 
pravou ruku. Je také pravda, že „ev
ropská** čísla Skauta-Junál â se nedají 
složit bez zmačkání do torny na zá
da nebo do kapsy, k tomu však n e 
j sou určena.

Buďme vděčni skautingu za to, že 
svou schopností vychovávat zaujal tak 
Siiokou veřejnost jako dosud v žádné 
době, reagujme odpovídajícím způso
bem na obrodný proces a ná ochota 
pratřf, sester a dalších progresivních 
soudruhů, kteří nám v papírnách a 
tls)cáraách úmo f̂tujť takovou techniku 
tisku a takové množství výtisků, d Ja
ké a o jakém šé nikomu z pracovníků 
dětské časopisecké publicistiky ▼ dáv- 
>né době 1 v posledních dvaceti letech 
ani nesnilo.

faa Siaiáně,
Šéfredaktor Skauta-Junáka

Ze zahraničí
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Dr. KAREL  SKA L A

V posledních létech dostávalo se k nám jen velmi málo 
zipráv o stavu skautského hnutí v dnešním světě — pivní 
souhrnnou zprávu o stavu světového skautingu, která se 
Ic nám dostala, fe obsáhlá zpráva ředitele mezinárodni 
skantďcé kanceláře Laszlo Nagyho, kterou zpracoval ná 
podnět známé 'Ferdovy nadace po obsáhlých studiích á 
řadě cest po celém světě (miiDo jiné navštívil 1 Polskou 
lidovou repirtililcu, kde jeho návštěva platila polské haroev- 
ďté organizaci). fý>dkladem jeho zprávy byly odpovědi taká 
na obšírný dóitazník (53 otázek), který rozeslal všem uzna-> 
nýon skautským organizacím, funkcionářům a* pracovnfkůitf 
mezinárodní organizace a řadě osobností, známých ve 
skautském hnutí. Pro Informaci Ještě uvádím, že od 1. 
května t. r. je sídlo mezinárodní skautské kanceláře ve 
Švýcarsku, kam bylo přeneseiko z Kanady.

Říkám hned na začátku, še s některými závěry zmíněné 
zprávy, pokud se týkají problémů světového skantli^u, ne« 
můžeme souhlasit, a proto šé jimi nebudu zabývat. Stono  ̂
visko k nim mohli bychom zaujmout teprve po pr<»tudovéM 
ní dalších materiálů, při zachování zásady, Že dříve než tl 
uděláme konečný úsudek, má být slyšena 1 druhá stranso 
Chci si všimnout jen dnešního stavu světového skautingu. 
jak se nám jeví ve světle této zprávy.

Světová organizace přijímá za své členy zásadně z každé 
kemě Jen jednu skautskou organizaci. Kde je organizací né* 
několik, mttsí se napřed sdružit ve federaci a teprve tafto' 
federace může být přijata za člena. Pro přijímací řízení 
je stanoven přesný postup, ale sám autor správy říká, že 
světová organizace nepostupovala vždy při přijímání Clen-* 
ských organizací důsledně a domnívá se. Že bude v toul 
směru nutno provést určité změny. "

V době, kdy byla sestavována tato zpráva, byly v mezh> 
národní organizaci sdruženy skautské svazy a federace z 88 
zemí, k nímž v tomto roce přibyly další, totiž organizace 
ze Surínamu v  jižní Americe (býv. holandská Guayana
I když počet členských zemí stále stoupá »  v roce 1957 
bylo jich jen 54 —> není tento počet mimořádně vysoký, 
když vezmeme v úvahu, že počet samostatných států stále 
stoupá a že mnohé, dnes samostatné organizace v bývalých 
kokmiteh byly před~ osamostatněním skautských organizací 
v bývalých metropoiícb.

Pro erovnání poznamenávám, že Organizace spojených 
národů měla v roce 1957 79 členů, v roce 1968 je jich vĚt 
125. To znamená, že počet skautských svazů a federací 
sdružených ve světové skautské organizaci odpovídá zbru  ̂
ba dvěma třetinám počtu států sdružených v OSN.

Skautské organizace, které jsou uznány světovou organV» 
zad, Jsou rozděleny do šesti oblastí. Je to oblast evrop^á, 
severoamerická, tatinskoamerická, africká, arabská a Dálný 
východ.

V evropské oblasti, k níž patří 1 Kypr, Turecko a Izrael, 
Jmu sdri^ny organizace ze všech evropských států, vyjma 
Španělska a států socialistického tábora, 1 když v  nékte  ̂
rých, jak se o tom ještě zmihfm, skautské organizace extš* 
tují. Do evropské oblasti patří také jediná uznaná eml-* 
grantská organizace, totiž organizace, kterou založUt Ar  ̂
ménl, emigrovavší po pronásledování v Turecku. Má sWW 
ve Francii a byla uznána v roce 1929,

Do oblasti severoamerické patří organizace v USA (nej  ̂
silnější na světě) a kanadská, V Latinské Americe neexis
tuje skauting na Kubě, a dále nejsou členy Haiti, Domtnt- 
kánská republika a býv. britská Guayana.

Poměrné nejslabší je skautská hnuti v černé Africe, kde 
jsou uznané organizace jen v devíti státech. Chybí mezi ni
mi např. Etiopie, ačkoli tam skautské hnutí existuje. V jedf- 
nom z minulých čísel světového skautského časopisu World 
scontHig jsem totřž četl obsáhlý článek d putování tamních 
Toverů kolem jejich vlastL Poznamenávám, že podobné vý
zkumné roverské expedice jsou v některých  ̂zemích velmi 
oblíbené. Tak např. v roce 1987 podnikli dánští roveřl vý
zkumnou expedici nažyáňou Katanguť do Grónska. Na |^í 
paměť byla dokonce vydána poštovní ňiámka. Něiúečtí

to



veři podnikli v lomtéž roc« výpravu na SřCilfU kde po
máhali v oblasti postižené zemělfesenim ald.

Silnější je skautské trnuli v oblastí arabské, kde existuje 
Sokonoe ArabsJcá skautská kancelář. Uznaná skautská or
ganizace není v jemenu a v ]iho>enienské arabské řepu- 
Dlíce

Na Uátnóm východě jsou uznané skautské svazy v devíti 
semich, k nbnž patři i Austrálie a Nový Zéland. Skautské 

. Drganizace nejsou v Indonésii a v Kambodži.
Ve všech uznaných organizacích bylo v době, kdy L. Na- 

gy sestavoval svou zprávu, sdruženo 7,738.354 chlapců a 
2,122.433 dospělých, tedy celkem 9,860.787 osob. Protože 
jsou to statistiky většinou do roku 1966 včetně, budou dnes 
tato Čísla už asi překonána. Dívky mají samostatnou světo
vou organizaci a nejsou proto v těchto číslech zahrnuty.

Nejpoíetnější skautské organizace jsou tylo:

Celkem Chlapců Dospělých

1. USA 5,740 266 4,231 036 1,509 231
2. Indie 615 256 574 727 40 259
3. Velká Británie 545 800 483 097 62 703
4. Filipíny 435 934 373 382 62 552
5. Kanada 321 885 288 084 33 800
6. Pákistán 285 200 150 000 135 200
7. FraiKie 187 558 165 500 22 050
8. Austrálie 177 809 123 660 54 149
9. Japonsko 124 086 89 531 34 557

10. NSR 110 960 104 150 6 810

K této statlslice i>oznamenáváin nž na tomto místě, že 
polská hurcerská organizace má podle této zprávy 1,800.000 
členů (chlapců 1 děvčet) a dostala.by se tedy v této ta
bulce na druhé místo hned za USA. Kdybychom brali za 
základ početní stav. skautů v CSSR podle statistik z let 
1948—1947, byli bychom asi na osmém místě, mezi Francií 
a Austrálií, jugoslávská organřzace má podle některých 
pramenů 150 OOO skautů a skautek a dostala by se tedy 
rovněž mezi prvních deset nejpočetnějších organizací.

Tjq statietik ve zprávě obsažených Je zřejmé, že většina, 
skautů Je v zemích vysoce Industrializovaných. Téměř 80 
procent skautů na světě je ze severní Ameriky, Evropy a 
ze dvou technicky vyspělých zemí Dálného východu, totiž 
z Austrálie a Nového Zélandu.

Statistiky dálo ukazují. Že ve světovém měřítku se skaru- 
tlng jeví jako hnutí, kde je v největší míře zastoupena 
mládež tzv. středních vrstev, i když jsou výjimky (např. 
v Evropě kecko a Portugalsko}. Autor zprávy poznamená
vá, že je to zarmucující zjev, protože zakladatel skautlngu 
od začátku zdůrazňoval, že skautlng se obrací hlavně 
k chudým dětem. V posledních létech se projevuje snaha 
rozšířit skautské hnutí do všech vrstev obyvatelstva.

Velmi málo potěšujícím zjevem je stárnutí skaut
ské organizace. Ve dvaceti posledních létech (1946— 
1966j se procento dospělých zvýšilo ze 17,2 proč. na 21,5 
proč., zatím co počet chlapců klesl z 82,8 proč. na 76,5 
procenta. Tento vývoj Je podle autora zprávy poplašný také 
proto, že uvnitř skautského „jédra“ (chlapci od 11 do 17 
let) pozorujeme pokles ve prospěch vlčat, která v někte
rých případech zahrnují až 70 procent z celkového stavu. 
V těchto případech méně než 30 procent skautů patří do 
základní skupiny, pro kteroii byl skautlng vytvořen. Situa
ce není ovšem všude stejně nepříznivá. V Íránu je např. 
velmi málo vlčat, zatím co v některých zemích Afriky jsou 
ve většině roveři^ ale to jsou jen výjimky. Částečné ospra
vedlnění této situace vidi autor v tom, že se všeobecně 
snižuje věk, kdy mládež přichází do puberty. Dokazuje to 
podle něho, Že program, který Jsme dřív nabízeli starším, 
se nyní hodí pro mladší.

Poměr mezi skauty a ostatním obyvatelstvem kolísá 
v různých zemích mezí 1:30, až k poměru 1:7000. Mezi ze
měmi, kde tento poměr je nejpřlznivějšl je 11 zemí rozvi
nutých s bílým obyvatelstvem, z toho sedm v Evropě, dvě 
v severní Americe, dále Austrálie a Nový Zéland. Jediná 
rozvojová země patří do této skupiny, totiž Filipíny. Větši
na skautů pochází z městských center, výjimku tvoří jedi
ně Afrika, kde asi polovina skautů je z vesnic.

Ve zprávě se mnoho místa věnuje organizacím, kleré 
nejsou členy světově organi^ce. Autor> je dělí na ořgant- 
sace neuznané (tj. ty, které nebyly dosuď usněny), organi

zace rozkolnícké, (které ze světové organizace odešly tm* 
bo byly vyloučeny] a organizace emigrantské.

Do první skupiny patří organizace ze zemí socialístfcké- 
ho tábora, především velká organizace polských harcerů. 
V CSSR v době. kdy L. Nagy sbíral materiál pro svou zprá* 
organizacím i osobnostem otázku, jak by se stavěli k cven* 
vu, nebyla ještě obnovena činnost naší junácké organiza
ce. Autor položil ve své anketě všem dotázaným skautským 
tuátnimu přijetí skautských organizaci ze socialistických 
zemí do světové organizace. Pro eventuální přijetí těchto 
organizací se vyslovilo 53 procent dotázaných, proti bylo 
33 procent a vlastní názor nemělo 14 procent.

Zajímavá situace se vytvořila v Indii, kde vedle uznané 
organizace Bharat Scouls and Guides se vytvořila početně 
velmi silná organizace AU India Boy Scouts Association, 
která má přes 400 000 členů. Tato neuznaná organizace je 
podle autora mnohem blíž původnímu Baden-PoweDovu 
skautingu, jak jej v době britské nadvlády přinesli do ze
mě kolonizátoři, zatím co uznaná organizace zavedla pro
nikavé reformy, např. zavedla koedukaci, kterou nová or
ganizace potírá.

Zvláštní neuznaná organizace existuje ve Francii; je to 
malá organizace mormonských skautů. Také Španělská 
skautská organizace není uznána, ale spolupracuje s evrop
skou oblastí. Podobná situace je v arabských zemích, kde 
několik neuznaných organizaci spolupracuje s Arabskou 
skautskou kanceláří.

Počet organizací rozkc^nických se dá velmi těžko zjistit. 
Počet skautů, kteří jsou sdružení v neuznaných organiza
cích se udává velmi různě, např. v NSR kolísá od 200 do 
10 000 chlapců. Ve Francii existují tzv. Eclaireurs de .Fran
ce neutřes (neutrální skauti Francie), kteří mají na 3000 
členů. Opustili svou mateřskou organizaci EDF na znamení 
protestu proti jejímu stanovisku v době francouzské kolo
niální války v Indočině. Tito neutrální skauti se totiž ostře 
stavěli proti této válce.

Nejvážnější případ rozkolu existuje v Latinské Americe, 
kde světovou organizaci opustily katolické organizace Ar
gentiny, Chile a Uruguaye, takže v těchto zemích existuji 
vedle sebe dvě organizace, uznaná a neuznaná.

Mnoho místa věnuje autor zprávy organizacím emlgrant- 
ským. A to je právě jedna z věcí, kde s autorem nemůžeme 
souhlasit. Autor totiž význam těchto organizací přeceňuje. 
A přece emigrace, odtržená od vlasti, těžko může zname
nat nějaký přínos pro skautské hnutí. Mládež sdružená 
v těchto organizacích se rychle přizpůsobuje novému pro
středí a splývá s ním, nehledě k tomu, že tyto organizace 
nemají příliv nových členů, a tak jsou během doby od
souzeny k zániku. Zvláštní výjimku tvoří zmíněná už orga
nizace arménských skautů ve Francii, která existuje řadu 
let. V roce 1965 měla ve svých řadách 1125 chlapců a 368 
dospělých, tedy méně než kterýkoli z malých afrických 
států. V anketě se 58 procent dotázaných vyjádřilo proti 
přijetí emlgrantských organizací do světové organizace, pro 
přijetí byla 32 procenta a 10 procent nemělo vlastní ná
zor. je zajímavé, že p r o t i  přijetí emlgrantských organi
zací se vyjádřilo přibližně stejné procento dotázaných. Ja
ko p ro  přijetí organizací ze socialistických zemí, odkud 
se rekrutuje většina členů emlgrantských organizací, takže 
se zdá, že myšlenka koexistence vítězí 1 ve světové skaut
ské organizaci.

Autor zprávy se domnívá, že by se těmto emlgrantským 
organizacím mělo dostat Jakéhosi speciálního uznání, jaké
ho požívají tři kuriózní a nám dosud neznámé (a pravdě
podobně nepříliš významné] organizace: Les scouts moné- 
gasques (Monako), International Boy Scouts of tbe Oanal 
ZotM (Panama) a konečně skautská organizace vytvořená 
při Evropské uhelné a ocelářské unii (CECO) v Lucembur
sku, tedy organizace přinejmenším podivná.

Myslím, že těchto několik poznámek poskytne Čtenářům 
aspoň přibližný obraz o stavu skautingu ve světě i když — 
znovu zdůrazňuji — máme k názorům autora zprávy své 
výhrady. V budoucnosti budenoe muset získávat zprávy 1 z  ji
ných pramenů, abychom si mohli udělat přesnější a úpl
nější představu o stavu světového skautingu. Myslím, Že 
zvlišf, pokud jde o skautské organizace v socialistických 
zemíchr máme -možnost opatřit si přesnější 1 objektivněji 
InfoFiBoce než autmr ut7edené^rávy.
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Dívčí
oddíl dnes

Vedu dívčí oddíl už téměř dva ro
ky. Začínaly Jsme veleskromně: byly 
to Čtyři holčičky ve věku 7 až 12 let 
jako ,přilep6k** u vlčácké smečky 12. 
oddílu pražských PsohlavcO» kterou 
vedl „starý vlk Akela**, bratr Kramář. 
K nim jsem přivedla svoji sedmiletou 
ratolest a začaly jsme schůzky děvčat 
odděleně. Nebyla to tehdy ještě žádná 
družina, jen skupina děvčat různého 
věku, t^kže žádný jednotný program 
nebylo možno dělat. Jenže dětí přibý
valo a loni jsme už 24 děvčat musely 
rozdělit organicky na dvě družiny a 
světíuSky, kterých se tehdy obětavě 
ujala sestra místonáčlení Moravcová, 
„naše Anička**. Neméně obětavě a po 
svém zvyku bez řečí,, skromně a s vr
cholnou samozřejmostí se už loni zja
ra ujala úkolu rádkyně, zástupkyně 
vedoucí, spoluvedoucí tábora a prostě 
„děvčete pro všechno** sestra Olga Re
mešová. Přibývalo totiž děvčat i ra
dosti z práce, ale l problémů. Na na
šem loňském táboře bylo 25 vlčat, 15 
chlapců 12^141etých a 10 děvčat. Le
tos tábořilo už 25 děvčat vedle 22 vl
čat, napřesrok už chceme tábořit roz
hodně samostatně — zatím to nebylo 
možné: nemáme stany, kuchyňský ant 
jiný Inventář, všechno patří vlčácká- 
mu oddílu, od něhož jsme se odděli
ly a už samostatně letos registrovaly, 
jistě l většina dnes vznikajících či 
obnovujících se oddílů je na tom stej
ně, ne-li hůře — my máme aspoň klu
bovnu, 1 když doposud společnou 
s chlapci. Ale týden má 6 dnů a za
tím se bez obtíží vystřídáme. Příští 
rok pojedeme nikoliv společně, nýbrž 
jedni tábor postaví a druzi je po 3— 
4 týdnech vystřídají a před odjezdem 
tábor zlikvldujL Jsou však další pro
blémy v dnešní oddílové praxi.

Týdenní družinové schůzky, alespoň 
jednou měsíčně schůze oddílová, od
dílová rada, každou druhou neděli vý
let, příprava programu, administrati
va třebas omezená na minimum dá ta
ké práci a naproti tomu naprostý 
nedostatek rádkyň, zaměstnanost 
prakticky všech žen, i pouhá dobrá 
vůle mnohých, které se na skautová
ní jen matně pamatují jako na něco 
moc hezkého, co zažily jako světlušky 
nebo jen krátce jako skautky. Tyto a 
další všecky potíže nebylo možno od
stranit prozatím několika* kursy pro 
rádkyně 1 vedoucí. Dobrá rádkyně 
musí v oddíle vyrůst ~  nemyslím tím 
snad od světluščích střevíčků, ale 
zdaleka nestačí nasoukat do sebe ně
jaké teoretické vědomosti, organizač
ní i metodické rady. žádný dekret, 
odznak ani přiměřený věk ještě není 
zárukou potřebné autority 1 důvěry, 
jakou $1 správná rádkyně 1 vedoucí 
musí získat u svých děvčat, k -tomu

nestačí ani vlastní zájem o vedení, 
ba ani pouhá dobrá vůle, i když je 
to první podmínka. Je však nutno se 
3 dětmi sžít, mít pro ně dost času.

Dnes vám chceme jen poradit ze 
svých zkušeností posledního roku, jak 
nejlépe zajistit průběh oddílové čin
nosti. Dětí jsou totiž náročné, vůbec 
si neuvědomují, kolik času stojí tře
ba jen příprava jedné schůzky 1 vý
letu, pokládají to za sanmzPejmost a 
zdaleka si nedovedou představit, že 
třeba příprava tak oblíbené bojové 
hry stojí přibližně trojnásobek času, 
než jak dlouho trvá.

Práci s oddílovým vedením jsme sl 
rozdělily dvě, a právě tak i vedení 
každé družiny, skautek i světlušek, je 
dobře zajistit pokud možno po dvou 
dospělých rádkyních, alespoň pro prv
ní rok, než sl z děvčat skutečné rád- 
kyně a pomocnice vychováme. K to
mu Je třeba pozorovat, všímat si je- 
{ich povahových vlastností, poměru 
k dětem i dospělým, zájmu .o práci, 
reagování a pohotovosti v rozhodová
ní atd. atd. — prostě mnohé z toho, 
co se v žádné brožuře nemohou na
učit. Vedoucí i rádkyně musí mít mož  ̂
host spolehnout se, Že Ji druhá vy
střídá, Ze nemusí všechno sama — 
protože na to by v první řadě doplá
cela její vlastní rodina a domácnost, 
pak 1 Její nervový stav (přece jen se 
musí občas f spátl) — a v neposled
ní řadě i oddíl a družina: všecko chce 
své. Kromě lásky k dětem a nekoneč
né trpělivosti — především čas. A Je
ho absolutní nedostatek v dnešní 
uspěchané dobé musíme nějak nasta
vit spoluprací, dobrou organizací prá
ce. Jen ho nesmíme vyplýtvat na zby
tečné schůzování, hlášení a admini
strování, které se v posledních 20 le
tech v našich vlastech tak rozmohlo 
a nedej bože aby zakořenilo v myslích 
a Jednání některých našich „vyšších 
funkcionářů*. Neboť čeho Je nám dnes 
třeba především — to jsou vedoucí 
oddílů, a ovšem 1 rádcové: základem 
junácké práce je oddíl a především 
ilružlnová soustava.

Proto, kdo máte jen trochu času a 
nestačili byste na samostatné vedení 
oddílu, vy pomozte aspoň s některou 
družinou ČI oddílem ve svém okolíl

MUDr. Jarka Srámková

Cvičte 
v tělocvičné

Nejvhodnější místo k provádění 
skautských tělesných cvičení Je p ř í 
r o d a ,  které dáváme vždy přednost 
před uzavřenou místností. Avšak ži
jeme v takovém podnebí, které nám 
znemožňuje pohybovat se stále na 
zdravém vzduchu a cvičit venku po 
celý rok. Proto Je nutno v podzimní 
a zimní době plískanic a časného ve
černího Šera uchýlit se do chráněné, 
větší a vhodně vybavené místnosti, a 
tou je tělocvična. Položme si otázku, 
proč je důležité cvičit přes zimní ob
dobí v tělocvičně.

Vybavená tělocvična — nejčastěji 
školní nám dává řadu možností, 
jak udržovat a rozvíjet tělesné schop
nosti. V tělocvičně prohlubujeme to, 
co jsme dělali v jarních a letních 
měsících venku v přírodě. Především 
jsou to nápravná a přfmlvá cvičení, 
kterým! odstraňujeme vady z běžného 
života, a zlepšujeme držení těla. Cvi
čením na nářadí získáváme sílu, obrat
nost a nervosvalovou koordinaci. EhT>- 
ti dřívějším cvikům síly snažíme se 
uplatnit moderní směr, provádět cvi
ky lehčeji — Švihem.

V hodinách tělesné výchovy, jíž ,se 
účastní celá smečka nebo oddíl, bude
me hodně užívat Šplhadel, tyčí 1 lan, 
kolmých 1 Šikmých žebříků a jiného 
nářadí, hlavně jako překážky, přes 
kterou je nutno přejít, přelézt, prolézt, 
přeručkovat nebo přeskočit. Na nářa
dí budeme vyskakovat, seskakovat a 
na něm se houpat. Nezapomeňme na 
cvičení rovnováhy a cvičení obratno 
8ti na zemi, na skoky prosté a smí 
Seiié a na zdvihání a nošení. Do kaž 
dé hodiny zařadíme cvičení úpolové 
bojové hry s bojem muže proti muži 
kolektivní hru a pochodovou píseň 
před níž provedeme několik cviků po 
řadových.

Cvičební hodina musí být sestavěna 
tak, aby měla nějakou Hnil, aby zkrát
ka měla úvod, stoupání, vyvrcholení 
a uklidnění. Pamatujte, že osobnost 
vedoucího dělá z hodiny tělesné vý
chovy harmonický celek. Hodinu však 
musíte připravit a dobře promyslit.

Volíme-lí správnou cestu, pak musí 
být zakrátko vidět, Jak se chlapci 
zlepšují, jak se stávají obratnějšími, 
odvážnějšími a vynalézavějšími, jak 
jsou pohotoví v překonávání překážek 
a v zdolávání daného úkolu. Chlap
cům musíme dát v hodinách tělesné 
výchovy příležitost k vlastnímu proje
vu, ale s přihlédnutím k tomu, aby sl 
zvykli na ovládání jak-svého těla, tak 
I svého temperamentu.

A Ještě několik pokynů:
Oddíl ať cvičí najednou. I v hodi

nách tělesné výchovy zachovávejte 
družinový systém. Cvičení veďte po
kud možno formou závodů a soutěží 
— ovšem po určitém stupni výcviku. 
Zdůrazňujte pěkné držení těla, pohy
bový rytmus a pěkné provedení při 
každém cviku. Pořádek se projevuje 
l v přípravě a postavení nářadí. — Ká
zeň vždy na prvním místě! Jednejte 
se Školou, kde mají tělocvičnu.

Vaším ideálem hudtf: fednou nebo 
dvakrát týdně klubovna, jednou týdně 
tělocvična. I- V.
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l e s n í
HRY

M I L O Š  Z A P L E T A L  

(Dokončení z minulého Cfsla)

tygry. KrotHelé marné lákali zvířata 
zpátky, nakonec museli být všichni 
tygří zastřeleni.

Na základě tohoto skutečného při’ 
běhu isme vymysleli velkou lesní hru. 
Dvě družiny představovaly uprchlé 
tygry a rozptýlily se po lese (hrálo 
se na území velkém as/ 300X300 mí. 
Pět minut po iefich odchodu se za 
nimi vydali lovci — další dvě druži
ny. Každý lovec měl u sebe fednu 
papírovou- kouli /vyrobenou z novin 
a převázanou provázkem}. Pravidla 
říkala: lovci mají v terénu vyhledat 
a zneškodnit tygry. Tygr, který fe 
zasažen koulí, odchází ze hry a vrátí 
se ne/kraišt cestou do tábořiště. Když 
lovec po tygrovi hodi, ale netrefí ho, 
dostává se sám do nebezpečné situa
ce. Tygr na něho máie zaútočit, fest- 
liže se tygr dotkne rukou neozbro/e- 
ného lovce, tj. toho, který nemá v ru
ce papírovou kouli, fe lovec ,zra- 
něn"*, vyřazen z další hry a musí ode- 
}U nafkraíšt cestou do tábořiště.

Papírové koule mohou se země sbí
rat fen lovci — tygři fe tedy nesměli 
brát do ruky ani odkapávat. Lovec, 
který papírovou kouli ztratí, ale není 
žádným tygrem . ^zraněn", se může 
vrátit do tábora pro novou kouli a 
pak se s nl znovu vydat na lov tygrů.

Lov na tygry trvá půl hodiny Po 
závěrečném signálu se všechny dru
žiny vrátí do tábořiště. Tam se zfisíl, 
kolik tygrů bylo uloveno a kolik lov
ců „zraněno*. Při příštím provedení 
hry sl družiny vymění úlohy.

K MAJAKOVĚ SKALH

Možná, že vy tuhle hru pojmenujete 
„na vzdálený vrch* nebo „ k rozhled
ně* — podle cíle, který ši vyhlédnete 
v terénu. Pro nds byla cílem skála na 
vzdáleném zalesněném hřebeni. Když 
zářilo na letním nebi jasné slunce, 
svítila z tmavě zelených smrků jako 
žluté ma}ákooé^světlo a my jsme {í 
podle toho dali jméno. Na jednom vý
letě jsme X ní chtěli vyzkoušet signa
lizací hellografem, prostým přístrojem 
využívajícím slunečních paprsků, a 
vůdce se vydal s hetiografem Jt majá
kové skále. Byla od tábořiště vzduš
nou čárou asi dva kilometry, když 
jsme k tomu připočítali kilometr za- 
cházek a oklik, vycházelo nám, že 
tak za tři čtvrtě hodiny můžeme Če-̂  
kat 1 majákové skály první signální 
záblesky. Ale uplynula hodina, půl 
druhé hodiny, dvě hodiny a majáková 
skála zůstávala němá. Potom už bylo 
slunce tak nízko, že se heliografem 
nedalo signallzoimt. Vůdce se přihrnul

zpátky zachmuřený, celý poškrlbaný 
od větviček a popd/ený od kopřiv. A 
na otázku, proč nevysílal, jen řekl: 
Já se tam vůbec nedostal. Družiny 
myslely, že se tam nedostal proto. Že 
jsou kolem majákové skály nepronlk 
nutelně houštiny, ale bylo to v něčem 
/in̂ r72. Vůdce tam prostě včas nedo
šel, zapadl do lesů a dlouho v nich 
bloudil a když tnafákovou skálu ko
nečně našel, bylo už na vysíláni poz
dě. Ale protože to byl pravý člověk 
na pravém místě, i špatná zkušenost 
pro něho znamenala zisk — přichystal 
na jejim základě pro příští výlet do 
těch míst novou hru.

„Vydejte se k majákové skále. Kte
rá družina tam bude nejdřív, dokáže, 
že má nejlepšl orientační schopnost. 
Jděte tak rychle, jak chcete a můžete. 
Ale nemyslete st, Že to bude snadná 
procházka: Radím vám, abyste Šetřili 
silami. A dobře promysleli, kudy a 
jak budete posíupovaí.’̂

Prvních sto metrů klusaly dru
žiny přímo k cíli. Ale .sotva se pono
řily do moře lesů, majáková skála se 
jim ztratila z dohledu. A z docela jed
noduchého úkolu se stala dramatická 
hra. Všechny družiny postupně zablou
dily a najednou se vynořily z lesa 
v místech, kde ještě nikdy nebyly a 
odkud nebylo na majákovou skálu vů
bec vidět. Skoro sto padesát minut 
trvalo vítězné družině Kamzíků, než 
dorazila k cíli. A poslední družina se 
tam přihnala ještě o půl hodiny po
zději. Byl to však pro všechny oprav
dový zážitek, horečné bloudění po rok-< 
lích, v mlází, mezí vysokým kapra
dím, trnitým křovím a pálivými ko
přivami.

AŽ budete tuto hru hrát se svým od-' 
dílem, vyberte takový cil, k němuž 
budou muset družiny postupovat le
sem, houštinami, přes kopce a poto
ky. Cím neschůdnějSÍ terén, tím je 
hra zajímavější. Žádná družina nesmí 
mít pochopitelně busolu ani kompasf

VÝPRAVA ZA s k a l n ím i MALBAMI

Také tato hra má námět vzatý ze 
skutečnosti. Inspirovala nás k ní kni
ha Objevy v Tasili. Poprvé jsme ji hrá
li s obrázky překreslenými z téhle za
jímavé knížky. A hra se nám líbila 
tak, že se stala pevnou součástí naše
ho „herního pokladu*. Vracíme se k ní 
na výletech i v táboře, ale zasazuje
me jl vždy do jiného světadílu. Nej
dřív jsme se při ní přenesli do Afri
ky, pak do Severní Ameriky, Austrá
lie, Asie — a tentokrát ze severový
chodní Evropy — k Oněžskému jeze
ru. Na mapě to místo najdete, když 
jedete prstem z Moskvy přímo na se
ver. Je to krajina typtefiá pro tuto 
zeměpisnou polohu — pokrývají ft 
jehličnaté lesy, vyrůstající ze žulového 
podkladu. Na břehu Oněžského jezera 
leži ohromné Žulové desky, ohlazené 
vodou, a právě tady našli v posled
ních desetiletích vědecké výpravy de
sítky tajemných kreseb. Primitivních 
a přesto podivně krásných. Při bliž
ším zkoumání se zjistilo, že fe tu před 
dlouhými věky vyryli a nakreslili 
prosti obyvatelé — lovet a rybáři. Ta
kové obrazové dokumenty mají velkou 
cenu pro mnohá vědní odvětví — ze
jména pro prehistorii a antropologií. 
A proto sem stále přicházejí nové ex
pedice, překreslují staré skalní malby 
a hledají nové, neznámé.

Na tomto motivu je ^ ložena naše 
lesní hra. Vůdce projde kus hustého, 
nepřehledného lesa a na různých mís
tech nakreslí křídou na balvany „pra
věké skalní kresby*. Vybírá ty nejfed- 
noduššt, které nedají mnoho práce a 
jsou snadno' a rychle kopírovatelné. 
Takových kreseb umístí do území vel
kého asi 300x300 m nejméně dvacet. 
Přípravy inu zaberou tak hodinu času 

družiny mají zatím svůj vlastní 
program. Potom se vrátí na tábořiště 
a ve stanovenou dobu vyhlásí hru. 
Každá družina při ní má představovat 
lednu vědeckou expedici a pátrat v ur
čeném území na vlastní pěst po skal
ních malbách a překreslovat je. Vítě
zí družina, která nejdřív objeví a sro
zumitelně překreslí deset skalních 
maleb a dopraví fe na tábořiště. Pra
vidla družinám nepřikazuji, Jak st ma
jí hledání a překreslování organlzot?ai 
— to fe jejich soukromá záležitost. 
Námět je zdánlivě až příliš prostý, 
a přece je to hra plná napětí. Zejmé
na v těch chvílích, kdy hráč objeví 
některoii skalní malbu a překresluje 
ji na ústřižek kreslicí Čtvrtky. Snaží 
se to udělat rychle a nenápadně, aby 
na to místo neupozornil někoho z ji
né družiny. A když fe náčrtek hoto- 
pý — rychle pryč, hledat dalŠíJ 

Nikdo při hře nesmí objevené skal
ní malby smazávat, ani Je přemtsfovat 
nebo zakrývat.

ZTRACENÁ DRUŽINA

Ng začátku vysvětlíte, kde se Iwde 
hra konat. Je to lesnaté území o roz
loze asi M km .̂ Potom s oddílem obe
jdete hraníce a v pravidelných odstu
pech zanecháte malé skupiny hráčů. 
V každé skupince fe po jednom Cle
nu ze všech družin. Máte-lt 4 osmi
členné družiny, vytvořte z nich cel
kem 8 skupin po 4 a mezi skupinami 
budou mezery zhruba 250 m. Každé 
čtveřicí dáte složený lístek a řekne
te: „AŽ uslyšíte dvojí táhlé zatroube
ní, přečtěte st tuto zprávu a udělejte 
to, co je v ní napsáno.*

Rozestavovdni oddílu zabere 20—30 
minut. Když jste dovedli na místo po
slední čtveřici, dáte znamení trubačo
vi. V tu chvíli otevřou všichni najed
nou zprávu. Jsou tam dvě věty: Na
jděte co nejrychleji svoji družinu. Ne
smíte přitom opustit území, které bylo 
pro hru vyhrazeno.

Jen čtveřice, v níž Jsou rádcové, má 
na lístku další pokyn: Až bude celá 
vaše družina, pohromadě, smíte se vrá
tit do' tábora. Budete-li tam dřív než 
ostatní, zvítězíte.

Na začátku jste vysvéililt, že o vý
sledku hry rozhodne rychlost, s jakou 
bude splněn jistý úkol. Nikdo však 
tento úkol neznal. Proto dokud byly 
družiny pohromadě, nemohly se do
mluvit, na kterém místě se sejdou. 
Kde ted své druhy hledat? Na pase
ce? U můstku? Nebo snad tiěkde 
uprostřed? Co když ostatní půjdou po 
hranících?

Dovedete si představit zmatek, kte
rý v lese po dvojím zatroubení vznik
ne? Čtyřicet hráčů začne pobíhat sem 
a tam. Největší díl odpovědnosti mají 
rádcové, vědí však víc než ostatní, 
družiny se budou seskupovat /rolem 
nich. Dokáží vymyslet účinný plán, 
jak své lidi co nejrychleji sJíromáž- 
dtt?
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přitažlivý především proto, že dává 
veliké možnosti uplatněni individuál
ních schopností, že autoritu nařizují* 
čího velitele nahrazuje nenápadným 
vedením vyspělejšími, zkušenějšími; 
termín rádce pro chlapce vedoucího 
družinu je dost jasný a výstižný.

Toto konstatování jistě není úplné 
~  dúvodfi obliby Je určitě více. Ale 
pro naše účely úplně postačí, jestliže 
Bf každý junácký vůdce nebo rádce 
stále bude uvědomovat, že svým 
chlapcům musí dávat možnosti úplat* 
nění podle jejich schopností, že musí 
umět nacházet takové obory činnosti 
(mnohdv pro každého jednotlivce 
zvláště), aby každý měl volnou cestu 
k maximálnímu rozvíjení osobnosti, 
k maximálnímu uplatnění všech klad* 
ných stránek a vloh. Není to úkol 
snadný a vůbec jej nelze plnit bez 
stálého a značného úsilí. Dobrý vůd* 
ce 1 rádce musí splfk)vat také druhý 
požadavek, který jsem uvedl: musí být 
opravdu vyspělejší, zkušenější. Je jis
té, že nebude zpravidla své chlapce 
převyšovat ve všem, ale souhrnem 
svých kvalit jim nutně musí impono
vat.

O tom, že každý junácký vůdce a 
rádce se musí na každou schůzku ne
bo výlet důkladně připravit, není po
chyb; umění improvizace, které rov
něž dobrý vůdce ovládá, je přijatelné 
jen v případech nepředvídaných ne
pravidelností. Není však prakticky 
přípustné u technické výchovy, kterou 
se v této rubrice budeme zabývat.

Junácký život přináší tolik požadav
ků na manuální zručnost a technickou 
tvořivost, že základní, nejjednoduSSÍ 
znalosti a dovednosti musí mít prak
ticky každý junák Ja v odpovídající 
míře I každé vlCeJ. Vedoucí I rádce 
musí um3t buď sami vysvětlit a před
vést všechno potřebné, nebo, pokud 
sami nejsou v tomto směru dostateč
ně na výši, musí umět výklad a prak
tické ukázky zajistit za pomoci in
struktorů. Takovými instruktory mo
hou být i řadoví členové oddílu (dru
žiny]. Účast těchto specialistů na čin
nosti Je prospěšná z mnoha hledisek, 
neboť dává možnosti uplatnění i pro 
chlapce, kteří třeba nemohou vynik
nout jinak, dodává jim sebevědomí a 
na ostatní působí vědomím, že se mo
hou také dobře uplatnit, pokud budou 
něco dobře umět a znát.

Všechna činnost v oboru techniky 
by měla mít pokud možno praktický 
účel. Tento požadavek je většinou 
snadno splnitelný, protože naše skaut
ské klubovny nebudou ještě dlouho 
dost dokonale zařízeny, na táborech 
nebude nikdy nadbytek obratných ru
kou. Konkrétní dobré výsledky jšou 
znamenitým povzbuzením pro všech
ny členy oddílu (družiny). Nebudou 
ovšem vždy jen úspěchy vždyť se

i>eříká nadarmo,' že chybami se člo
věk učí. A je opět ukázkou vůdcov- 
ských nebo rádcovských kvalit, jaké 
poučení dovedou vůdcové (rádcovél 
z takového nezdaru vytěžit.

A teď jž  pro dnešek poslední radu, 
upozornění: ůvnohem lepší než uklá
dat úkoly je vyvolat ve svěřených 
chlapcích přesvědčení o potřebnosti 
určité činnosti; lépe nežli přijít s ho
tovým plánem činnosti je takový plán 
vypracovat za účasti všech. Tato ces
ta je sice obtížnější, obvykle též po
malejší, ale zato rozhodně správnější.

Pro jednoduchost píši jen o chlap
cích — vlčatech a junácích; ale to, 
co je vhodné pro chlapce, mohou se 
zdarem provádět i děvčata. Záleží jen 
na nich, budou-li chtít našich rad a 
návodů užívat.
Nápadník
Pod tímto heslem vás budeme upo

zorňovat na některé možnosti v tech
nické praxi. Budeme se snažit přiná
šet náměty vhodné pro vlčata, tedy 
takové, keré mohou provádět chlapci 
7—llletí, I náročnější, pro Jejichž rea
lizaci je zapotřebí tělesné dispozice 
a uialostí věku skautského. Budeme 
vycházet z aktuálnosti toho kterého 
ročního období a z potřeb junáckého 
roku.

V tomto čísle, které jsme bohužel 
nemohli připravit tak dokonale, jak 
bychom si přáli, předkládáme námět 
na zholovenf modeln tábora 
(vhodné pro věkový stupeú vlčat a 
mladších junáků).

Potřeby: papír, tužka, pravítko, pe
ro, tuš, barvy, Štětec; nůž (kancelář
ská sešívačka), nebozez; lepidlo na

papír, lepidlo na dřevo; tuhá lepen
ka nebo překližka, špejle, větvičky, 
vata nebo pěněný polystyrén (odpad 
při izolatérských pracích).

Oddíly, které letos tábořily, by sl 
měly zhotovit přesný model svého tá
bora. Vhodné měřítko je 1:50 (1 mm 
modelu »  5 cm ve skutečnosti). Ostat
ní oddíly mohou vypracovat model tá
bora, který by vyhovoval všem pod
mínkám (poloha tábora, rozloha tábo
řiště ve vztahu k počtu tábořících, 
umístění kuchyně a jídelny apod.). 
Pracovní postup

Stany zhotovíme z tuhého papíru 
(např. kreslicí Čtvrtky). Naskládáme 
na sebe alespoň 5 archů papíru, kte
ré zajistíme proti •>. posunutí nejlépe 
tím, Že je sešijeme kancelářskou se
šívačkou. Pak na vrchní list narýsu
jeme rozvinutý tvar stanu (na obráz
ku jsou tři nejčastější tvary — jiný 
tvar by bylo nutno obdobně odvodit|; 
pamatujeme na nutnost slepování, pro
to podle potřeby přidáváme proužky 
k přehnutí. Ostrým nožem pak narý
sovaný tvar vyřízneme, na hranách 
pozorně nařízneme, aby se papír do
bře ohýbal a nelámal. Když máme po
třebný počet těchto plášťů, slepíme 
je pečlivě do tvaru skutečných stanů. 
Pak sl podobným způsobem zhotovíme 
model táborové kuchyně; používáme 
k tomu papíru a špejlí. Stožár zhoto
víme ze š[>ejle, na kterou nalepíme 
papírovou vlaječku. Ze špejlí vyrobí
me rovněž tál^rovou bránu a případ
ně ohrazení tábora (lepíme nebo vá
žeme nití). Za kmeny stromů nám po
slouží větvičky, koruny stromů a ke
ře se dají vytvořit z vaty nebo lépe 
z pěněného polystyrénu, který se 
snadno opracovává nožem a barví 
běžnými akvarelovými nebo tempero
vými barvami.

Stany 1 ostatní miniatury se pak na
lepí na podložku z tuhé lepenky ne
bo překližky; pro stožár a bránu vy
vrtáme do podložky nebozezem otvory 
potřebného průměru, aby v podložce 
pevně držely. Podložku pak nabarví
me vhodnou barvou, případně ji pole
píme zeleným krepovým papírem.

Milaa Kyška - Unkas



Kulturní hlídka

ViktO) Dyk:

Bud připraven!
Buď připraven na bouři,

hromy, blesky, 
na noci tmu a příliš parný áen, 
na obtíže a neschůdnost

své stezky
buď připraveni

Buď připraven,
to minulost ti poví, 

připraven nebýt
nevinných fe hřích, 

po světě Sirém roztroušeny rovy 
nepřipravených.

Buď připraven
na úkoly a službu, 

lež zaceluje a lež vychová, 
a nos v svém srdci

jednu krásnou tužbu —  

cti býtl domovat

Výročí 
jedné knihy
60 let Baden Powellova díla Scouting 
for Bogs

Bylo řečeno, že skauting začat jed
ním mužem, jedním ostrovem a jed
nou knihou, lim  mužem byl britský 
generál sir Robert Baden-Powell, stej
ně zkušený voják jako bystrý pozoro
vatel lidí a života, jemuž neušlo, že 
mladí lidé jsou málo připravení pro 
život, že mají málo pohotovosti a 
schopnosti pozorovat a prakticky usu
zovat, že jsou málo soběstační i otu*. 
žllí. Poznal, že tyto vlastnosti je tře
ba pěstovat a rozvíjet již u hochů. 
Roku 1907 na ostrůvku Browhsea u ji- 
hoangllckěho pobřeží uspořádal první 
pokusný tábor se skupinkou hochů, 
aby prakticky vyzkoušel svůj výchov
ný systém. A v roce 1908 vydal svou 
knihu Scouting for Boys (Skauting pro 
hochy), příručku pro výchovu v dob
rém občanství.

Kniha nevznikla bez vzdálené pří
pravy. Již. r. 1899 vydal Baden-Powell 
pro potřebu výcviku vojenských skau
tů (tj. v původním smyslu zvědů, hle
dačů cesty) v Indii, jež sám organizo
val u svého jezdeckého pluku, knihu 
Aids to Scouting (Návod ké skautin- 
gu). Stati z knihy o hledání cesty, 
stopování, krytí, pozorovánr, skicová
ní, signalizování aj. byly tak zajíma
vé, že některé anglické školy v nich 
nalezly užitečné prvky pro cvičení žá
ků. Rovněž cvičitelé cmapecké orga

nizace Boys Brigades (Brigády ho
chů j knihy používali a jeden chlapec
ký časopis otiskoval části z knihy )a. 
ko seriál. Když Baden-Powell zjistil 
oblibu své knihy, poznal, že se tu na
bízí plán nové výchovné soustavy ho
chům užitečné a pro né přitažlivé. Po 
poradách s pedagogickými i jinými 
odborníky a úspěšném pokusném tá
boře napsal své základní dílo, do ně
hož převzal ze své vojenské příručky 
vše, co je vhodné pro' zajímavý vý
cvik hochů. To by však bylo málo. 
Baden-Powell dobře věděl, že základ
ním prvkem výchovy je výchova cha
rakteru. A tak v jeho knize se půvab
ně prolínají prvky výchovy mravní s 
původními prvky skautské praxe, kte
rá má pro hochy přitažlivost roman
tiky a dobrodružství.

První vydání slavné knihy bylo seši
tové. Než vyšly všechny sešity, vznik
la už v Anglii sta družin a oddílů ho
chů provádějících skautský program. 
Není to nejlepším doporučením skaut
ské výchovy?

Baden Powellova kniha je rozděle
na v 28 besed u táborového ohně, sou
středěných do 10 kapitol. I. kapitola 
pojednává o skautství, uvádí stručně 
skautský program, organizaci hochů- 
skautů, systém zkoušek, symboly, 
skautský zákon a příklady ze života 
pro skauty. II. kapitola jedná o výpra 
vách (život venku, signalizace), III 
o táboření, IV. o stopování, V. o zna 
losti přírody, VI. o péči o zdraví, Vil 
o rytířskosti (mravní zákon, sebeká 
zeň, sebezdokonalování). V lil. o za 
chraftování, pomoci při neštěstích, IX 
)e věnována výchově k vlastenectví a 
X. je určena instruktorům, hovoří o 
zásadách a metodách skautské výcho
vy.

Forma díla je svěží, podivuhodně 
přitažlivá, vyniká názorností, uvádí 
četné příklady ze ?ivota. Autor dopro
vodil knihu množstvím vlastních vý
borných kreseb a náčrtků. Kniha do
sáhla neobvyklého počtu vydání a br
zy byla překládána do cizích jazyků.

A. B. Svojsík, uváděje r. 1911 skau- 
ling do Cech, obdržel Baden-Powello- 
vo svoleni k překladu svého díla, 
avšak vystihl správně, že doslovný, 
úplný překlad by nevyhovoval potře
bě skautské výchovy v českém pro
středí, nadto v poměrech rakouských. 
Na knihu samu byl Svojsík upozorněn 
Cechem žijícím dlouho v Anglii, inž. 
Meilbeckem. Interpretoval volně její 
části ve svém základním díle Zákla
dy júnáctvi z r. 1912 (překlady poři
zoval za pomoci svého Svakra po ná
vratu ze studijní c^sty do Anglie v srp
nu 1911 ve vorloVské mysllvně pod 
Lipnicí u Humpolce). Když získával 
pro svůj plán uvedení skautingu do 
Cech, navštívil Svojsík i profesora 
pražské university T. G. Masaryka, ja
ko znalce anglosaských poměrů a uka
zoval mu Baden-Powellovu knihu, po
dotkl Masaryk: „Ach, dílo jiŽ znám a 
budu skauting u nás podporovat kde
koliv mám vliv“. Dílo bylo v počát
cích českého skautingu vysoce ceněno 
našimi významnými pedagogickými 
odborníky, např. profesory Drtinou a 
Cádou aj.

Muž, ostrov 1 kniha vykonali své 
Velké dílo bylo započato před 60 le
ty. Snad je to doba dlouhá, ale z těch 
mnohde už Žlutých listů knihy nepře
stala hovořit moudrost a nesnadno de
finovatelný půvab toho, co vyvolala, 
přitahuje zas svobodně i naše hochy. 
A je to lak dob»*6 -•* ‘"'trávné.

R E C E N Z E
ERNEST THOMPSON SETON: 
„DIVOKÉ DÉTI LES0“

Z anglického originálu pJ^eložlla Eva 
Korelusová, ilustroval Jiří Krasl, vgda- 
la v roce 1968 v oblíbené edici Třináct 
Mladá fronta.

Po dlouhé době dostávají čtenáři za
se do rukou výběr z oblíbených poví
dek amerického zakladatele Wood- 
craftu a nejznámějšího předchůdce za
kladatele skautingu. I když máme už 
dnes v české literatuře řadu knih
0 přírodě a zvířatech, které nám při
bližují život v našich lesích, budou ty
to povídky jistě čteny na družinových
1 (^dílových schůzkách a u táboro
vých ohňů, jak je Četly všechny před
cházející skautské generace. Je jen 
Škoda, že knížka není doprovázena půr 
vodnlmi Setonovýml Ilustracemi, kte
ré jsou jistě dětem bliŽŠi než ijustrace 
Kraslovy.

„PIONÝRSKÉ PLAMENY" a 
„PIONÝRSKÉ CESTY"

Obě práce větších autorských kolek- 
tlvů vydalo v roce 1967 v Knihovničce 
vedoucího pionýrského oddělení OV 
CSM v nakladatelství Mladá fronta.

Obě knížky ukazují pionýrům a je
jich vedoucím, jak postupovat při po
dávání pionýrských důkazů svých zna
lostí a zručností. Tyto důkazy Jsou jis
tou obdobou našich odznaků a zkou
šek a těžko věřit, že by právě skaut
ské zkoušky nebyly autorům vzorem, 
i když jistě ne jediným. Vcelku lze 
však říci, že důkazy byly formulovány 
šťastně a už jejich názvy, např. cesta 
objevů, cesta samostatnosti, cesta 
správného rozhodnutí, plamen bystrib- 
sti, plamen vytrvalosti atd. jsou dobře 
voleny. V obou knížkách najdou pod
něty pro svoji práci 1 naši vedoucí a 
hlavně v nynější době, kdy nemáme 
dostatek vlastní literatury, pomohou 
I tyto příručky vyplnit mezery.

Jenom jednu připomínku nutno 1 zde 
opakovat: Autoři všech podobných 
příruček nemuseli by se už dnes snad 
st)ídět za to, že čerpali 1 ze skautské 
literatury a měly by uvádět prameny. 
Je věru těžko pochopit, že mead lite
raturou o hrách nenajdeme např. Svoj- 
sikovy „Polní hry", z nichž všichni 
autoři podobných příruček vycházejí, 
ať už přímo nebo když přejímají zku
šenosti od Svojsikových pokračovate
lů.

IGOR ZHOR:
„h l e d a n í TVARU*

Vydala v roce 1967 Mladá fronta.
Kniha má podtitul Ctění o moder

ním sochařství s historickým prolo
gem. Umělecká výchova je neodděli
telnou částí skautské výchovy a věru 
je velmi málo tak dobrých knih jako 
jc tato, které by mohly vedoucím od
dílů sloužit jako pomůcka v tomto 
oboru. Kniha je napsána vynikajícím 
způsobem, doprovázena dobrými ilus
tracemi, v dodatku má instruktivní 
přehled vývoje sochařství od pravěku 
do konce 19. století a přehled vývoje 
moderní plastiky, a tak vedoucí, který 
opravdu chce naučit hlavně starší 
skauty nebo rovery dívat se na umě
lecká díla a rozumět jim, těžko se bez 
této knihy obejde.

Dr. K. S.
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zprávy 
z ústředí

Zc schůzí, přípravného 
výboru né^alnictva:

Ifi. 7. koini:>e sněmu: 
ustavení a stanovení hlavních zá> 
sad pro svotAnI a programu ni. 
liinánkĎho sněmu. Rozdělení do 
pranvnfrh skupin

23 7 komise sněmu; 
předložen vypraco^vaný ndvrh 
programu. zadáno vypracování 
materiálu pro připomínkové ří
zení pfedsnumové. stanoven Ča
sový plán prací, sněm stanoven 
na 9 a 10 listopad 1968.

13. B. komise sněmu: 
schválen předložený matorlál, za
dán k přepsání na matrice a do
hodnut nl.ln rozeslání na iednot. 
kv

20. B. přípravný výbor náčel- 
nictva chlapeckého 1 dívčího 
kmene:

referát o přípravS sněmu, rozes
lání materiálů stanoveno na 27. 
8. fmateriály fsou z velké části 
íiž v tiskárně).
Dr. Sum referoval o současném 
stavu pfl řízení o schválení sta
nov. Připomínkové řízení hvlo 
skončeno, profednávaií se na MV, 
po skončení biulomo přizváni ke 
konsultaci.
Oba - referáty vzaty- na vědomí. 
Jednomyslně .schváleny a vyslo
vena plná důvěra k dalěímu Jed
nání. — Byl přednesen přípravný 
návrh kandidátky, která bude za
slána v připomínkovém řízení k 
vyjádření vSem jednotkám. Pří
pravný návrh kandidátky byl po 
Krátké diskusi doplněn a schvá
len jednomyslně. Dále bylo jed
náno o situaci kolem vydávání 
ča-soplsu IUn Ak - SKAUT. Schvá
len návrh na vydávání skautské
ho kalendáře, souboru fotografií 
SVOjsíK. barevných pohlednic a 
velkýdh portrétů. Schválen ná
vrh na konečné potvrzení regi
strace podaného organizačním od
borem. Uzávěrka příspěvků do 
časopisu svAtTrrvr is q.
1988

3(1. s zasodam prcaiUiu. 
zpráva o zastoupení v koordinač
ním výboru mládežnických orga
nizací a všech akcích podniknu
tých od posledního zasedání. Pro
jednána otázka zaměstnanců a 
brigádníků. Ustavena komise na 
vyřešení vydavatelství našich ča
sopisů: dr. Sum, redaktor Sim.1- 
nS. Lom. dr. Průcha, Ing. Mora
vec. předseda ER A. Plůdek. Flo
riánová. Presidium vyslovilo sou
hlas se zprávou tajemníka a 
schválilo JI. Projevilo těž důvěru 
s dohodou uzavřenou s Cs. pio
nýrem a vzata na vědomí akce 
Služba vlasti. Určeny naše dele
gace do koordinačního výboru, 
na zasedání ČRP, na Dv CsM. By
lo rozhodnuto svolat poradu zá
stupců oblastí. Jakmile se pomě
ry uklidní. Schválen text výzvy 
ke všem činovníkům, ve které 
bude stanovisko k dnešní situa
ci, zprávy z odborů a výzva k 
akci Služba vlasti.

13. 9. presidium: 
projednána otázka svolání sně-

ftu. usneseno doporučit svolat 
II. sněm na 23. a 24. listopadu, 

komise sněmu pověřena, aby ob
novila svou činnost. UrCona de
legace ke hrobu náčelníka zakla
datele 17. 9. 1988. Podán referát 
o jednání se zástupci vlády NS. 
NF a OV KSC o jednání kolem 
stanov, připomínkách, stanoveny 
zásady úprav a dr. sum pověřen, 
aby dokončil jednání. Referováno

o OV CSM v Pardubicích a sta 
novena detegare

20 9. preHidmm
podána zpráva tajeninlka. projed
nána do.šlá oošta. usneseno vy
slovit dík a uznání br. čapču- 
chovi. který zabránil lesnímu po
žáru (podle dopisu Lesního zá
vodu Teplál Vzata na vědomí 
zpráva ze zasedání IUn AkO ZA- 
LEsAkO. informace ze Slovenska 
návrh dohtidv mezi (UnAkem a 
SVAZARMEM dostal k prostudo
vání a ondání návrhu pred.seda 
organizačního odboru. Bvlo roz
hodnuto DOsečkat s organizační
mi změnám- do sněmu, prntn vza
ty na vědomí některé změny a 
nebylo provedeno jmenování. íen 
pověření Peníze na Fond repu
bliky se posílají přímo, do ústře
dí se nahl.lsf len odeslan.á část
ka. Bude iednáno o uvolnění 
knih. Proiedn.ána'Záležitost vvdá. 
vání časopisu a komise doplněna 
o br. Purgharta. jednání bude v 
pondělí áO 9. na MF. Or.ganizač- 
nímii odboru se naposledv uklá
dá vypracovat organizační řád 
ústředí. Br tajemník oznamuje, 
že svou funkci vykonává fen do 
sněmu. Schůze přerušena, dosta
vili se bratři a sestry, kteří na
vštívili více táborů a schůze po
kračovala a provedla hodnocení 
táborů. Táborů bylo přes 300, na
vštíveno bylo 20 proč., vyhodno
ceno bylo za velmi uspokojivé po 
všech stránkách na 70 proč., 
o.statni jsou uspokojivé. Bylo roz
hodnuto. řc se o tomto hodno
cení bude jednat ještě jednou, a 
to na poradě, na kterou budou 
pozvány předsedové odborů a 
další zájemci. Výsledek letošního 
táboření je nečekaný a velmi 
úspěšný, uvážíme-li za jakých 
podmínek a potíží bylo usku
tečněno. proto bylo usneseno na. 
vrhnout náčclnictvu. aby vyslo
vilo. dík a uznání všem vedoucím 
táborů a také všem účastníkům, 
protože I mnr.llka táhnřoní byla 
výborná.

24. 9. přípravný výbor náCel-
nictva chlapeckého I dívčího
kmene:

podána obsáhlá zpráva o činnosti 
za uplynulé ohdn-bl. o všech do
savadních jednáních: v koordinač
ních výborech, v přípravě fede
race mládeže, v akci Služba vla
sti. t> stanovách I v ústředí. Za
sedání vyslovilo plný souhlas a 
důvěru, veškerá jednání schváli
lo. Pověřilo dr. Suma a tajemní
ka dokončením všech jednáni. 
Schváleno bvlo též svolání pora
dy oblastních zástupců na S. 10. 
a Ilí. junáckého sněmu na 23. a 
24. 11. do Obecního domu hlavní
ho města Prahy. Komise sněmu 
byla pověřena provedením. Zpr.1. 
va o hodnocení byla vzata na 
vědomí a vysloven souhlas, ahy 
so hodnocení opakovala v širším 
měřítku. Usneseno vyslovit dík 
a uznání všem vodoucfm táborů, 
rovněž l všem táhnřfrím.

27. 9 kumt.se sněmu- 
projednala veškeré podnětně návr
hy k pořádání porady zástupců 
oblastí, zajistila průběh a ujasni
la si některé záležitosti kolem 
sněmu. Dohodnuto projednat de
tailní rozpracování příprav na 
sněm 8. 10 Materiály k připo
mínkovému řízení před sněmem 
Jsou všochnv v tisku a budmi 
rozděleny na oblasti na poradě 
zástupců oblastí. Zůstatek bude 
rozeslán na okrsky, případně i 
hlášená střediska. Schválila pří
ležitostné razítko ke srnímu, dal
ší celiny po dohodě s hospodář
ským odborem Hospodářský od 
bor také rozhodne o úhradě ná 
kladů delogátů na sněm

Fr. Němec

NáCelnictvQ junáka vyslovuje dík 
a uznání br. Capčuch-ovi za čás
tečnou likvidaci lesního požáru 
fna základě dopisu Lesního »ývo. 
du Teplá).

Výchovný odbor tiáíJelnictva 
junáckého knieno

je odbo-rnýin poradcem náOel 
nictva. Pracují v něm skautští 
odborníci a praktici všech našich 
výchovných oborů. Má už nyní 
176 členil a rozvíjí svou činnost 
v těchto 29 skupinách: 1. skupina 
pro teorii skautingu. 2. pro vlča
ta, 3. pro junóky. 4, pro rovery, 
5. skupina pro vodní skautíng, 8. 
pro odborné odznaky. 7. pro vůd- 
covskě zkoušky. 8. pro skautskou 
znalost přírody, 9. pro zimní tá
boření, in. pro skautský molo- 
rlsmus, 11. pro skautské letectví. 
12. pro tělesnou výchovu, 13. pro 
skautskou brannost, 14. pro 
skautskou cyklistiku, 18. pro umě
leckou výchovu 17 pro drama- 
tíckou výchovu. 18. pro ducijovni 
výchovu, 19. pro technickou vý
chovu. 20. pro skaut.ský instrukč
ní film. 21. pro mikrokolnklivy 
a osamělé skauty. 22. pro zvlášt
ní skauting. 23. pro dějiny skau
tingu, 24. pro skautskou symboli
ku a obřady. 25. pro skautské 
knihovnictví. 28. pro esperanto, 
27. pro výzkum Jeskyní, 28. pro 
skautské loutkářství, 29. skupina 
pro výchovná n výcviková stře
diska.

Navázali jsme plodnou spolu
prácí s vědeckými, uměleckými 
a odbornými Instítuceuní a orga
nizacemi a snažíme se zhodnotit 
a prohloubit celou naši dosa
vadní výchovnou práci ve sho
dě s našimi výchovnými ideály. 
K této odpovědné práci potře
bujeme neomezený počet odbor
níků mnoha oborů, skautů i od
borníků — neskautů, ochotných 
nám pomoci, které zařadíme do 
našich odborných skupin. Vyzý
váme také všechny naše bratry, 
kteří mají zájem na práci ve vý
chovném odboru a odborné před
poklady nebo zkušenosti, aby se 
bez rozdílu místa, kde působí, 
přihlásili ke spolupráci s námi 
v jakékoli formě.

Dr. Karel Průcha, 
předseda VO

Ze schůzí náťelníctva 
dívCího kmene

3. 4.
Byla rozdělena práce do jednot
livých odborů. Odbor výchovný 
14 členek, odbor organizační 5 
členek, odbor hospodářský 2 člen
ky, odbor zpravodajský 3 členky. 
Odbory ihned zahájí činnost.

17. 4. Výchovný odbor: 
byly ustaveny komise [skautky, 
světlušky, LS a kuréy, příručky). 
Bylo usneseno letní tábory po
volit jen tam. kde je zajištěno 
vedení schopného staršího činov
níka. Veškerá vystoupení veřejná 
jrozhlas. televize, tisk) musí být 
připravována společně, schválena 
náčelnielvy obou kmenů a s vě
domím zpravodajského odboru. V 
časopi.so Vlasta uveřejnit článek 
o dívčím skautingu. Urychlené 
vypracovat příručku Vaření v pří
rodě. Do chlapeckých sekcí dele
govat po jedné sestře. Uveřejňo
val konání kursů a časově tyto 
koordinovat
Organizační odbor, uveřejnit vý
zvu k registrací, projednávají so 
návrhy krniů zatímní a výhledo
vé

Zpravodajský odbor: 
trvá na kvalitním solidním časo
pise. který by působil hlavně vý
chovně s co nejkvatitnější re
dakční radou Zajistil přihlášení 
k Národní frontě

30. 4. Výchovný odbor:
Skupina příruček zpracovala — 
Náplň schůzek skautek — LŠ při
pravila kurs pro vedoucí na dny 
9.—11. 5. v [ílovém. Dívčí odbor- 
ky. které jsou 20 let staré, se 
musí přepracovat Důležitú|ší je 
přesné znúní základních zkoušek 
a teprve po určité praxi přikro 
Cit k hodnocení odborek 
Hospodářský odbor zpracoval roz- 

na rok 1906.

Organizační odbor; 
registrace pokračuje, urychlenS 
le nutno řešit pojištění.

Zpravodajský odbor; 
sestra Kučerová bude mít rva sta
rosti v časopise (unák dívčí 
kmen

15. 5. Výchovný odbor; 
nojiodařilo se rozmnožit připra
vené nováčkovské zkoušky pra 
skautky a světlušky. Byla podána 
zpráva o kursu v (ílovém, zú* 
Ca.stnilo se 48 frekventantek. 
Ilinod se přikročí k přípravě kuří 
sň na léto. Byla provedena pro
věrka dívčích odiKVPok. Zpravo
dajský odbor, změnil vedoucí od
boru sestra Majka černá. Organi
zační, žhak skautek trojlístek, po-* 
žadovat všude jako podtisk, kroi 
Jová skupina předložila návrhy, 
budou profednánv na poradě ob
lastních velitelek.

Hospodářský odbor: 
nutno vypracovat rozpočet na dva 
měsíce dopředu, zajistit pro dív
čí kmen. místnost. Pro styk s úřa
dy pověřeny sestry Mackové, 
Florianová, Remešová.

12. 8. Organizační odbor; 
registrace se zpracovávají, vy- 
pracuje'se seznam velitelek niv 
lastf, okrsků a oddílů se jmény 
a adresami velitelek

Hospodářský;
účty se proplácejí na ČSM, v pon
dělí nutno předkládat, nákupy 
jon v rámci schváleného rozpoč
tu. jo nutno rozhodnout o bar
vě halenek a sukní, aby se moh
lo objednat.
Lesní školy: jsou připraveny 4 
osmidenní kursy, 2 v jílovém a 
2 v Potštejně. Kursy v jílovém 
povede sestra jaroSová, v PotStej- 
ně sestra Králová. Kursovné bylo 
stanoveno na 120 Kčs.
Výchovný odbor; Připraví před
nášku o dnešní skaut.ské výnhcH 
vě pro snům. Byla ustavena edič
ní rada. Nejsme spokojeny s 
úrovní časopisu Skaut • (unáJc, Je 
nutno ustavit zahraniční ódbor. 
Bude uspořádán výlet do 'Podě
brad, kde bude slibový táborák 
a přivítán íiihilnnt br. dr. Filip — 
Brácha

26. 6.
Do volební komise byla delegová
na sestra Průšová. Do skupiny 
branné výchovy sestra Řeháko
vá. do skupiny studijní a vý
zkumné sestra doc. dr. Pešková. 
Bylo stanoveno, že budou po.stiip- 
ně vydány příručky. Pro .skautky 
a světlušky. Výtvarné práce vý-i 
chovné, Veřejná vystoupení, 
Skauské umění kuchařské. Skaut
ská tělovýchova. Je nutno udě
lat tématický plán.

Organizační odbor: 
bylo dohodnuto: barva košil 
jako chlapci, sukně středné hně
dé, barety hnědé, dohodnout s 
Dětským domem. Vypracovaná oři 
ganizaCnf struktura půjde k při., 
poinínkám. Byly projednány zdrai 
votnickó předpisy k táboření.

10. 7.
Byla projednána příprava kursů. 
Sestry Již navštívily 10 táborů, 
úroveň Je různá, pro příští rak 
musí se dbát na nokoedukované 
táborv.

11. 9.
Urychleně zavést archiv, protes
tujeme proti volebnímu rádu, kdo 
projednal a kdo schválil, je ne
demokratický.
Služba vlastí — urychlené zařa
díme do programu schůzek, kte
ré budou vydány do konce září. 
Zpráva o konání kursů. Byly 3, 
z toho 3 v jílovém, 1 nedokoná 
Cen v Potštejně. Na Moravu za,fím 
1 kurs. Projednána příprava bS 
na rok 1969 a doplňovací kursy 
zimní je nutno LŠ a kursy koi 
nat odděleně- Byla by to chlapeci 
ká výchova dívek. Bude se pra
covat na príniěco pro vedoucí a 
rádkyně.

25. 9
Byla znovu proiednana kandidíít- 
ka náčelnictva dívčího kmene. 
Bude doplněna z návrhů z obla
stí. je nutno udělat rámcový roz-

EoČet na rok 1989. Řešeny proi 
lémy pražské oblasti Navrhu

jeme na vyznamenání skautskou 
láskou: Ludmila Stolbová, Růžena 
Řeháková. Vlasta Púleníková. An
na Moravcová, Eva laroSová Vlas
ta Koseová.

Aana Floriánová
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Návrh na úpravu organisač* 
niho uspořádáni vyilích 
složek Janáka

0rgani2aCní uspořádání vyšších 
jložíik Junáka bylo pří znovuza- 
hájení Činnosti na Jaře 1S68 ob
noveno, v původní struktuře, tj. 
oblasti a okrsky, jejichž terito* 
riátoí rozsah se nekryje s nyní 
platnými útvary veřejná správy 
(okrsky, kraje), V několika málo 
případech,' zvláStě pak tam, kde 
nebyl k dispozici poslední řád
ně zvolený činovník nebo člnov- 
aice, došlo k menším nebo vět* 
Sím odchylkám od ' původního 
úzenmtho rozsahu Jednotlivých 
okxsků I oblastí.

Toto původní organizašií uspo- 
'•'řádání, pro jehož dočasná obno
vení byla celá řada důvodů, při
nášelo .však celou řadu nesnází 
a zvětšovalo pracnost orgajiizaC- 
nich pj“ací. Mělo být nahrazeno 
podle usnesení Junáckóho snětmu 
Dovým uspořádáním, které by 
mělo základ v novám uspořádání 
státní veřejné správy.

Současná'situace s velkou prav
děpodobnosti oddálí vyhlášení to
hoto nového uspořádání státní ve
řejné správy, přičemž naše sou
časná situace vyžaduje urychleně 
se přizpůsobit nyní platnému 
uspořádání, aby volení předsta
vitelé vyšších orgánizačních slo
žek Junáka mohli zastupovat naší 
organizaci v okresních a kraj
ských institucích, jak nové mla
dé federace, tak popř. i Jiných 
institucích. Tuto změnu musíme 
bezodkladně provést i a vědomím, 
Se může a velmi pravděpodobně 
dojde k dalším změnám, které si 
vyžádají další eventuální přizpů
sobení novému vnitrostátnímu 
uspo'rádán!.

Nemůžeme počítat s tím, že 
bychom změny v organizační 
struktuře složek Junáka mohli v 
plném rozsahu provést . Ještě do 
sněmu, který bude konán ve 
dnech 23.-24, listopadu 1968. Bu- 
da proto nutno prpvést tuto změ
nu ihned po sněmu, a to tak, 
aby nebyla narušena -registirace 
oddílů na rok 1969.

Náwrh na úpravu organizačního 
uspořádání vyšších složek junáka 
vychází z územního ax>zděleni 
Státní správy na okrsky a kraje 
a doporučuje přizpůsobdt těmto 
územním celkům naše okrsky a 
oblasti. Po>dla tohoto návrhu byly 
by následující oblasti s tímto 
podtem okrsků:

1. Oblast Pražská
sídlo Praha počet okrsků 10

2. Oblast Středočeská
sídlo Praha počet okrsků 12

S. Oblast Jihočeská
sídlo 0. BuděJ. počet okrsků 6 

i. Oblast Západočeská
sídlo Plzeň počet okrsků 10

5. Oblast Severočeská
aldld OsU n l .  počet okrsků 10

6. Oblast Východočeská
sídlo Hr. Král. počet okrsků 11

7. Oblast Jihomoravská
sídlo Brno počet okitsků 14

6. Oblast Severomoravská
itídlo Ostrava počet okrsků 10 

Celkový počet oblastí podle ná
vrhu ]e 6, počet okrsků celkem 
65.

Návrh sotučasně doporučuje sta
novit, že hlavním posláním okrs
ků je bezprostřední výchovný a 
organizační dohled na činnost 
středisek a výchovných Jednotek 
a pomoc při výchově oddílových 
rádců v okrskových kursech a 
dále. že hlavním posláním obla
stí je výchova nových vůdců a 
vůdkyň ve vůdcovekých kursech 
B lesních školách a metodiďcé 
řízení práce okrskových činov
niků a činovnic.

Návrh dále doporučuje, aby po
čet registrovaných okrskových a 
oblastních činovniků a ffliiovnlic 
byl přesně početně stanoven, aby 
nedocházelo k odčerpávání či
novníků a činovnic od práce v 
oddílech a střediscích, kde musí 
být hlavní těžiště skautské vý
chovy mládeže. Návrh doporučuje 
toto složení okrskové rady:

1. Okrskový velitel
2. -4 . Zástupci okrskového veli

tele [pro každý kmen i OS)
5. Výchovný zpravodaj
6. Organizační zpravodaj
7. informační a tisk. zpravodaj
8. Hospodář
9. Zdravotník

10. Tajemník
11. Clen okrskové rady (pracovní 

náplň podle potřeby)
12. Clen okrskové rady (pracovní 

náplň podle potřeby)
Celkový počet registrovaných čle
nů okrskové rady — 12 osob.

Návrh doporučuje toto složení 
oblastní rady:
1. Oblastní velitel
2, -4 . Zástupci oblastního velitele

(pro každý kmen a OS)
5. Výchovný zpravodaj
6. Organizační zpravodaj
7. Informační a tiskový ■ 

zpravodaj
8. Hospodář
9. Zdravotník

10. Tajemník
11. Zpravodaj LS chlapeckých
12. Zpravodajka LS dívčích
13. oblastní kapitán vod. skautů
14. Clen oblastní rady (pracovní 

náplň podle potřeby)
15. člen oblastní rady (pracovní 

náplň podle potřeby)
Celkový počet registrovaných 
členů oblastní rady — iS osob.

V případech, kdy větší rozsah 
oblasti nebo okrsku by byl na 
závadu pružného vedení, dopo
ručuje návrh, aby oblastní nebo 
okrsková rada mohla jmwiovat 
další zástupce oblastního nebo. 
okrskového velitele (velitelkyj 
pro určité mraší územní celky.

Všem složkám

Bratře — sestrol
1. služba vlasti: fíada oddílů 

$8 účinně zapojila do Služby vlasti 
a zasílá nám také pravidelné 
zprávy o zapojení i vykonané 
práci. My postupujeme zpracova
né zprávy tisku, rozhlasu i tele
vizi, takže mnohé oddíly již četly 
nebo slyšely tyto zprávy. Potře
bujeme další, abychom je mohli 
zveřejnit, D^ujeme vám všem, 
kteří zprávy podáváte, i všem, 
kteří jste se tak pěkně do Služ
by vlasti přihlásili a máte tako
vé krásné výsledky. V příloze 
tohoto oběžníku jsou POKYNY C. 
Z ústředního štábu Služby vlasti.

2. Strom republiky: MNV a 
MSstNV obdržely v tůchto dnech 
pokyny k uspořádání slavnosti 
zasazení stromu republiky. Ve 
většině míst uskuteční se slav
nost 28. října nebo v některém 
nojbllžSim dnu. Považujeme za 
vhodné, aby oddíly nebo středis
ka nejenom svou účastí na slav
nosti manifestovaly jednotu mlá
deže 1 národní, ale aby se též 
podílely na přípravných pracích 
(jako úpravě kolem budoucího 
stromu republiky apod.j.
Za závažnou a výchovně působící 
pokládáme nabídku organizáto

rům, že oddíl nebo středisko pře
vezme do péče zasazený strom 
(tj. zalévání v době sucha, ochra
nu, okopávání apod.j. Jde o čest
nou službu, evidovanou orgány 
státní ochrany přírody. Pro in
formace a s nabídkou služeb 
obraťte se na svůj .Národní vý
bor. který obdržel směrnice (Met. 
list 50P č. 1) z Ministerstva kuL 
tury a informací. O své účastí 
a pomoci při této akci podejte 
zprávu ústředí.

3. Upozornění: Ministerstvo ná
rodní obrany nás žádá, abychom 
UipozomiU všechny jednotky, aby 
Dopodávaly žádosti o materiály 
přímo od MNO, ale na ústředí, 
které předloží požadavek hro
madně. Požadavky zaslané na 
MNO nebudou vyřizovány a ne
budě na ně brán zřetel (č. J. 
409-21-1968 z 21. G. 88).

SLUŽBA VLASTI
(e dnes heslem všech skautů a 
skautek. Ve službě vlasti bylo již 
odpracováno na tisíce hodin, na
sbíráno více než SODO věrteiú 
chmele, sebrány desítky tun bram
bor, tnny zeleniny, sebrány tuny 
papíru 8 jiného sběru. Junáci 
spolupracují s pionýry, junáky- 
záiesáky, yTábornIckoo unii, CČK, 
NV, MěstNV 1 ONV. Pořádají se 
kursy prtmf pomoct, skautky se 
starají o.přestárlé, nemocné 1 o 
děti, junqci věnuji bezplatně krev, 
pracuji v ,akol „Z“. Mnohé oddíly 
nám zaslnjí hlášení o vykona
ných akcích, ale řada oddílů s  
dobrými výsledky hlášení nepo
dává a tím nám nnlká přesná evi
dence a výsledky. Podávejte pro  ̂
to včas hlášení, aby mohlo být 
využito a zhodnoceno.

František Němec

DOHODA O SBĚRU 
SUROVIN

Pro další rorvoij našeho 'národního hospodářství, zejména pro 
růst 'průmy-slové výroby je třeba zabezpečovat nezbytné suroviny 
v dostatečném množství a potřebné jakosti. K tomu musí být 
využito především tuzemských zdrojů, ze kterých dobře organi
zovaným vjřkupem zajistíme výrobním průmyslovým odvětvím 
dostatečné zásoby potřebných surovin.

Vý̂ kup odpadových surovin není opatření přechodné ani výji- 
nečné. Nejsme t^ké jedinou zemí, která touto Činností získává 
jurovlny z vlastních zdrojů. Je známo, že pří zajišťování suro
vin ve vyspělých ikapltallsHckých státech se provádí rozsáhlý 
výkup nebo sběr.

Výkupem surovin zachraňujeme obrovské hospodářské hodno
ty — suroviny — -které bychom jinak museli bud pracně dobý
vat nebo bychom je museli nakupovat v .zahraničí.

Na záchraně surovin pro náš průmysl se významně podílí na
še mládež. Celostátní soutěže ve sběru surovin, které jsou po
řádány po řadu školních roků, mají mezí mládeží již svou tra
dici. Každým rokem odjíždí 250 vybraných chlapců a děvčat 
z celé republiky za odměnu k pobytu v zabranlčí.

Kromě nesporného národohospodářského významu, který kaž
doroční -soutěže mládeže ve sběru surovin přinášejí, nelze přejít 
také jejich výchwný moment. Soutěže pomáhají vytvářet u mlá
deže pocit hospodárnosti a odpovědnosti k potřebám našeho ná
rodního ho-spodá-řství.

2 těchto všech důvodů se dohodl JUNÁK, ústředí skautské vý
chovy v Praze s národními podniky Sběrné suroviny, že 1 pro 
příští Školní rok budou pokračovat v této významné činností a 
vyhlašují proto

celostátní SOUTČ2 CHLAPCO A DEVČAT 
VE SB£RD surovin

podle těchto rámcových směrnic:
1. Soutěž bude probíhat v obdoibl od 1. října 1968 do 30. dubna 

1969. Zúčastní se jí pionýři a skauti.
2. Předmětem soutěže budou sběrné suroviny, zejména papír, 

textil, železo, barevné kovy a další.
3. Za odevzdané sběrné suroviny budou výkupnami n. p. Sběrné 

■suroviny propláceny ceny podle platného ceníku.
4. Základní organizační jednotkou pro sledování výsledků .sběru 

je junácký oddíl. V této základní jednotce — oddílu budou 
sledovány a dokladově podchycovány výsledky odevzdaných 
siběrných surovin v množství a Kčs.
Doklady — potvrzenky výkupen — budou po celé -soutěžní ob
dobí uschovávány v oddílu.

5. K zhodnocení výsledků celého soutěžního období ohlásí jed
notlivé oddíly celkové množství odevzdaných surovin v množ
ství a Kčs a průměr v Kčs na jednoho Člena veliteli okrsku 
■do 15. května 1969.

3. -Okrskoví velitelé Junáka vyberou 2 nejlepSí skauty-sběrače 
z každého okruhu.

7, Hlavní odměnou bude čtrnáctidenní zahraniční zájezd. Tohoto 
zájezdu se zúčastní jako pedagogický dozor z každého kraje 
jeden pracovník organizace JUNÁK.
Oblastní volitel JUNÁKA oznámí národním podnikům Sběrné 

suroviny, nejpozdéjl do 15. června 1969, výsledky dosažené za 
celé soutěžní období v jednotlivých Okresech v množství a v Kčs, 
aby tak těchto výsledků mohlo být u všech zúčastněných orga
nizací vh-odně využito.

Tyto podmínky Jsou rámcové. Krajské podniky Sběrných suro
vin mají možnost v rámci svých krajů tyto podmínky se zúčast
něnými organizacemi dále prohloubit.

Za org. JUNÁK 
Or. Karel Průcha v. r.
Za Zájmové sdružení 
pro sběrné suroviny 
Zdeněk Polák v. r.

Praha, 9. 8. 1968
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