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Pokus o hodnocení 

junáckého zákona

Na vůdcovském kursu Svojsikovy 
oblasti Junáka byl proveden zajíma
vý pokus. Účastnici kursu — bylo 
jich 160 — bratři a sestry starSI 18 
let — dostali dotazník, na Jehož levé 
stranS byly uvedeny všechny body Ju
náckého zákona ve správném pořadí. 
Na pravé straně dotazníku měl pak 
každý seřadit tyto body v pořadí, Jak 
Je on sám považuje za důležité (nej- 
důležltějšl bod na první místo). Pod
nět k tomuto testu dala návštěva au
tora tohoto článku na rádcovské 
schůzce Jednoho pražského střediska, 
kde byli přítomní chlapci a děvčata, 
všichni kolem 14 let vyzvání, aby vy
světlili Jednotlivé body Junáckého zá
kona. Ukázalo se, že téměř nikdo z 
nich neumí vysvětlit, co znamená, že 
junák Je věrný, čistý v myšlení, slo
vech 1 skutcích. Bylo tedy nanejvýš 
zajímavé zjistit. Jak hodnotí Jednotli
vé body Junáckého zákona činovníci, 
kteří bud vedou nebo v nejbllžšl do
bě povedou Junácký oddíl.

Bylo odevzdáno 150 dotazníků. Tři 
účastníci odmítli seřadit body podle 
důležitosti s tím, že Junácký zákon Je 
celek a že všechny body Jsou stejně 
důležité. Několik účastníků odevzdalo 
dotazník neúplný, uvedli např. Jen Je
den nebo dva nejdůležitějši body, ně
kteří napsali na první místo dva bo
dy nebo některý bod vynechali. Když 
Jsme srovnali výsledky, viděli Jsme 
na první pohled, že podle důležitosti 
lze Jednotlivé body zákona rozdělit 
do tŇ skupin. Do první patří první, 
čtvrtý a desátý bod zákona, které by
ly všeobecně zařazovány na místa 
prvá. Tak za nejdůležltějšl bod se po
važuje bod první (Junák Je pravdo
mluvný) který 64,4 proč. účastníků 
zařadilo na první dvě místa. Na třetí 
až sedmé místo ho zařazuje 33,5 % 
účastníků, na osmém a devátém mís
tě se vůbec nevyskytuje, na poslední, 
desáté místo ho zařadili Jen tři účast
nící. Desátý bod (Junák Je čistý) zařa
zuje 56,9 % účastníků na první tři 
místa a konečně za nejdůležltějšl bod 
považuje čtvrtý (Junák Je přítelem 
všech Udí dobré vůle a bratrem kaž
dého skauta), který 72,3 % účastníků 
zařadilo na první čtyři místa. Na po
sledních třech místech se tento bod 
téměř nevyskytuje. Z toho Je zřejmo, 
jak Je u činovníků silná myšlenka svě
tového bratrství skautů.

Do druhé skupiny patří ty body Ju
náckého zákona, které byly zařazová
ny na prostřední místa vyhodnocova
cí tabulky. Zvláštní místo v této sku
pině zaujímá druhý bod zákona (Ju
nák Je věrný), se kterým sl účastníci 
kursu nevěděli rady, protože Je rov
noměrně rozdělen po prvních osmi 
místech, kam JeJ zařadilo 90 procent 
účastníků.

Uprostřed Je především třetí bod 
zákona (Junák Je prospěšný), který 
na třetí až šesté místo zařadilo 81 % 
účastníků, dále šestý bod (Junák Je 
ochráncem přírody a cenných výtvorů 
lidských), který na čtvrté až sedmé 
místo dává 69 procent účastníků. Sed
mý bod (poslušný) Je hodnocen po
dobně Jako druhý s tím rozdílem, že 
není zařazován na první a poslední 
místo a 90 procent účastníků ho za
řazuje rovnoměrně na druhé až de
váté místo.

Konečně do třetí skupiny patří ty 
body Junáckého zákona, které byly 
převážně zařazovány na konec Jako 
nejméně důležité. Je to především pá
tý bod (zdvořilý), který na sedmé až 
deváté místo zařadilo 88,7 % účast
níků, osmý bod (Junák Je veselé mys
li), který na poslední dvě místa za
řadilo 53,5 procenta účastníků a ko
nečně devátý bod (spořivý), který dá
vá 67,8 % účastníků vůbec na posled
ní místo.

Podobný pokus byl proveden na 
rádcovském kursu Jednoho pražské
ho střediska, kde zákon zhodnotilo 
21 chlapců a děvčat 11—láletých, kte
ří všichni složili Junácký slib. Srov- 
náme-11 výsledky Jak Junácký zákon 
hodnotí činovníci a Jak chlapci a děv
čata, dojdeme k zajímavým výsled
kům. Činovníci i mládež mají stejný 
názor na první bod skautského záko
na, protože 86 procent rádců ho dává 
na první místo. Stejně desátý bod dá
vají rádcové na druhé až třetí místo 
(76 procent). Značný rozdíl Je vidět 
v hodnocení čtvrtého bodu zákona. 
Zatímco činovníci ho dávají na prvá 
místa, u rádců se objevuje převážně 
na čtvrtém až osmém místě. U mlá
deže, která přišla do Junáka až po 
Jeho loňském obnovení, není zřejmě 
myšlenka světového bratrství všech 
skautů tak živá Jako u činovníků, kte
ří poznali skautlng už před Jednadva
ceti lety.

Pokud Jde o druhý bod zákona (věr
nost), Je 1 u rádců zřejmě nejistota 
o významu tohoto pojmu, protože po
dobně Jako činovníci rozdělují ho té

měř stejnoměrně od druhého až na 
osmé místo. Na rozdíl od činovníků 
zařazují rádcové sedmý bod (posluš
nost) rovnoměrně skoro na všechna 
místa srovnávací tabulky. Téměř 
shodné Je hodnocení osmého a devá
tého bodu (veselá mysl a spořivostJ, 
které rádcové podobně Jako činovní
ci zařazují na poslední dvě místa.

Vcelku lze říci, že názor činovníků 
a mládeže se podstatná Uší v hodno
cení čtvrtého bodu junáckého záko
na, nepatrně v hodnocení šestého bo
du zákona. V posuzování nejdůležl- 
tějšlch zásad, totiž pravdomluvnosti 
a čistoty, je názor činovníků a mlá
deže téměř shodný, právě tak, jako 
v hodnocení méně důležitých zásad, 
veselé mysli a spořivosti. Sestavíme-11 
výsledky průzkumu do tabulky, jeví 
se nám výsledky popsaného výzkumu 
takto:

Nynější pořadí: Pravdomluvný, věr
ný a oddaný, prospěšný a pomáhá, 
přítelem a bratrem, zdvořilý, ochrán
cem přírody, poslušný, veselé mysli, 
spořivý. Jistý.

Podle průzkumu činovníků: pravdo
mluvný, čistý, přítelem a bratrem, pro
spěšný a pomáhá, věrný a oddaný, 
ochráncem přírody, poslušný, zdvoři
lý, veselé mysli, spořivý.

Rádcové: pravdomluvný, čistý, věr
ný a oddaný, prospěšný a pomáhá, 
ochráncem přírody, přítelem a brat
rem, poslušný, zdvořilý, veselé mysli, 
spořivý.

Dr. Karel Skála

SvolsíkŮD závod 1969 
Severočeský  kraf
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Ivan Mikšovič JSME národní česka ORGANIZACE
Kdo aktivně a bohatě žije  vnitřním  životem naši 

Junácké organizace, bezpečně vi, že hned od svých 
počátků bylo české junáctvi posvěceno láskou k v las
ti, že šlo o ryze českou národní organizaci. A proto
že při vzniku prvních junáckých oddílů byla naše 
vlast je ště  porobena, je  v duchu junáckých zásad 
přirozené, že nešlo jen  o lásku platonickou, nýbrž že 
tehd ejší junáci se s nemalými oběťmi aktivně zapo
jili  do bojů za státn í sam ostatnost. Když ji  bylo do
saženo, stáli v prvních řadách ve službě novému Čes
koslovensku.

Máme dnes tis íce  mladých rádců a oddílových vůd
ců, i vyšších činovniků, z nichž všichni nem ají mož
nost při sledováni naši junácké h istorie jít do podrob
nosti, čerpat z dostupných pramenů, a mít tedy doko
nalý přehled, jak  to vlastně s junáckou organizací 
bd počátku bylo. Proto opakuji — zejm éna vůči v eře j
nosti — nejznám ějšl a ne vždycky přesně údaje o 
vzniku junáckěho hnuti v Cechách. Do doby než po
kročí práce skupiny junáckých historiků při náčelnic- 
tvu jsm e všichni odkázáni jen  na to, co se porůznu 
uchovalo. Je třeba si to v hrubých rysech oživit.

Bylo to ideální, kdyby už před šedesáti lety existo
val m agnetofonový pásek s hlasem náčelníka zakla
datele, abychom přímo od něho slyšeli, co měl na 
mysli, když české junáctvi zakládal, odkud čerpal in 
sp iraci k takové činnosti, a jaké byly jeho první zku
šenosti. N aštěstí máme doklady ještě  bezpečnější, au
torizované písemnosti. Jsou více než přesvědčivé!

N áčelník Ant. Svojsík založil totiž pro vznikající 
spolek, jemuž dal název „JUNAK — český skau t", ta 
ké junáckou knihovnu, pro níž psal svá první díla. 
Přirozeně nemohl tušit, že ještě  po šedesáti letech 
budeme nuceni někomu vysvětlovat smysl našeho úsi
lí. Psal prostě to, co cítil, a to, co dělal. To, co vlast
ní rukou napsal, je  svědectví pevně jako skála. Opře
me se tedy o ně!

Hned první svazek „Knihovny Junáků", pod titu
lem „Český skau t", má velmi výmluvný podtitulek: 
„Ovodein k nové n á r o d n í  naší institu ci". Mnozí 
Svojsíkovi vytýkají, a nejen jemu, že kopíroval anglic
ké formy života. Co tomu říkal Svojsík sám ? Na 
čtvrté straně citovaného svazku jeho zmíněné junácké 
knihovny z roku 1912 čtem e: „Anglomanie, jež se s ta 
la u nás v posledních letech (rozum ěj před první 
světovou válkou!) módou, j e s t  m i  c i z í ! "  Sv oj
sík také popsal své snahy všude na celém  světě h le
dat a na jít něco dobrého, co by mohlo prohloubit tě 
lesnou, především však m r a v n í  výchovu české 
mládeže. Proč? Sám řík á : „Promluvte s kterým koliv 
pedagogem a vždy uslyšíte stesky na další k lesání tě 
lesné i duševní úrovně na.ší m ládeže, pokles zájmu 
o veřejné otázky . . . “

A z jeho díla „Zakladatelé skaiitingn" (k teré  před 
půl stoletím  vydala Česká obec sokolská) vidíme, jak 
stále měl na mysli č e s k o u  národní organizaci. Na 
prvním místě v ní citn ie Jana Amose Komensk-^ho: 
„Pramenem vzděláni nemá pokud možno býti jin á  kni

ha než velká kniha přírody, kde možno učiti se od 
nebes i země, dubův i bukův" a připomíná, že „učitel 
národů vodil své žáky do přírody, do měst, dílen 
a skladišť a vede tak k zralosti sem ena vědy a ctnos
ti, jež příroda zasela v jeho chovance."

Ten, kdo by se junáctvím  zabýval jen  povrchně a ta 
ké jen  povrchně soudil, což není ani dnes zjevem 
řídkým, mohl by se mylně domnívat, že heslo „Buď 
připraven!" má západní původ. S tačí znovu citovat 
Svojsíka: „Zářivý výkvět kultury japonské, nevysy
ch a jíc í pramen skutků hrdinských i šlechetných z dáv
ných let, sam urajově, h lásali úctu ke stáři, lásku dě
ti k rodičům a k vlasti, opravdovost, pravdomluvnost, 
čestnost a věrnost. Skautské heslo Buď připraven! má 
tu svůj původ a skautova povinnost denně vykonat 
dobrý skutek prýští z téhož pram ene!"

Ve skautských knihách Svojsíkových jsou česká 
mládeži dáváni za vzor nejen velcí světoví m yslitelé, 
Seton, Rousseau, především však náš Tyrš, Fůgner, 
Kozina a Chodové vůbec. „Lid srostlý  s přírodou, sta
tečný, otužilý, silný, věrný českém u k ráli do poslediri 
kapky krve, do posledního vzdechnuti! Chodské p rá
vo zašlo, i doba je jich , nezajde však paměť na statná 
chodské j u n á k y ! "  A jak všichni víme, tento název, 
doporučený i Svojsíkovým přítelem  universitním  pro
fesorem  dr. Cádou, byl přijat jako oficiá ln í jméno 
českých skautů.

Rozsah článku nedovoluje vyčerpat problem atiku 
tak, jak to bude možně serióznímu historikovi v ob
sáhlém  díle. Vžijem e-li se však do doby, v níž Ant. 
B. Svojsík žil, musíme si uvědomit, že tenkrát vznika
ly i jiné, jak  dnes říkám e národní organizace. Akcep- 
toval-li Svojsík pro své české (a později přirozeně 
i slovenské) chlapce způsob života v přírodě, jak  ho 
hlásal znalec a obdivovatel způsobu života praobyva
tel am erické pevniny, filosof, m alíř a spisovatel Se
ton, autor dodnes n e jkrásnějších  knih pro mládež, při- 
ja l-li Svojsík jako sokolský náčeln ík a profesor tě lo 
cviku, jedinečný poznatek, že d r u ž i n o v ý  s y s 
t é m  je  až po dnešní dobu vrchol organizační a vý
chovné formy, v níž lze mládež vychovávat, je  zcela 
lhostejné, kde tento dokonalý systém vznikl, a nemu
sí se stydět za to, že to převzal „z Anglie, země vy
nálezů, sportu, země praktického názoru na život 
a vážného bádáni o výchově. . . " ,  jak  to ze Svojsíkova 
pera čtem e v první knížce ju nácké knihovny. Vždyť 
Svojsík nebyl sám. Cožpak náš n á r o d n í  sport, ko
paná, nevznikl z anglického footballu? Neříkáme do
dnes ( ja k  na celém  světě) anglicky gól a neřídí se 
česká kopaná pravidly, jež  byla stanovena tam ? Nebo 
snad hokej vymysleli Slované?

Svojsík  ob jel hezký kus světa, aby v každé zemi, 
kterou navštívil, našel třeba jen  jiskřičku , k terá by 
pomohla zkvalitnit výchovu českých dětí. Byl nejen 
v Americe, odkud dodnes mládež, a n e jen  m ládež 
a nejen junácká, čerpá form y prim itivního života 
v přírodě, byl také v Japonsku a v severních zemích 
k lasických sportovních tradic. Zajel osobně i do So-
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vetskétio svazu a peEllvS tam studaval výchovné me
tody pionýrské organizace. Svojsik byl už léta mrtev, 
niy však feště po druhé svétové válce každé léto vy
sílali do Artěku na Krymu v Sovětském svazu £s. Ju- 
nácké jednotky. A o ázké spolupráci s polskými har- 
cery by se dala napsat kniha. Věříme, že Jsme to dě
lali v souladu se Svojsikovým nazíráním na meziná
rodni spolupráci.

Někdo by mohl namítnout: Forma organizační a vý
chovná náplň jsou dvě rozdílné věci. Ano. Svojsik to 
věděl nejlíp z nás všech. Proto také založil organiza
ci, která sice vynžlvá vtipných forem práce, jak se 
osvědčily na celém světě, ideovou náplň ji však dal 
ryze naši. Pochybovat o tom by bylo hrubým nevdě
kem vACl těm českým junákům, kteří padli za první 
světové války v bojích za československou samostat
nost, či sloužili věrně první Národní vládě, vůči šes
ti stům českých skantů umučených nacisty, vůči ju- 
nákům-bojovníkům z pražských barikád v květnu 1945, 
vůči všem těm statisícům českých děti a dospělým 
činovnikům, kteří bez nárokn na hmotnou odměnu do
dnes věrně slouží své socialistické vlasti, jejíž osudy 
jsou i osudy našeho junáckého hnuti. Miliény dobro
volně odpracovaných hodin ve prospěch našeho ná
rodního hospodářství, úzká spolupráce se závody, ná
rodními výbory. Svazem protifašistických bojovníků 
a s Cs. Červením křížem, jak o tom často píše denní

lisk. Jsou jen ton viditelnější části jnnáckého progra
mu. Absolutní věrnost zásadám cti, mravní hodnoty, 
po nichž právě u dnešní mládeže tolik voláme, na
prostá oddanost vlastnímu národu ve smyslu junácké
ho slibu, jsou hodnoty nehmatatelně, o to však vyš
ší, právě tak jako čtvrtý bod nezměnitelného junác- 
kého zákona, že skaut je přítelem všech lidi dobré 
vůle. Tak nás to učil Ant. B. Svojsik, tak nás dnes ve
de náčelník Československého junáka dr. Rudolf Plaj- 
ner, tak žljemel

Nežijeme však jenom z tradic. Stojíme pevně na 
půdě své socialistické vlasti, našim nejbližšim partne
rem ve výchově mládeže je škola. Nový ministr škol
ství ČSR, profesor MUDr |. Hrbek, DrSc., prohlásil 
v rozhlase a televizi k zahájeni školního roku: „Ohr- 
nem chci slíbit našemu pracujícímu lidu, že budeme 
pokračovat v duchu těch zásad, která svým životem 
a dílem ztělesňoval soudruh profesor Zdeněk Nejed
lý." V každé skautské klubovně po léta vislvala foto
grafie Zdeňka Nejedlého a pod ní jeho známý výrok: 
„Neumím sl představit českou mládež bez jUNÁKAl' 
A lato slova zdobila i hlavni vchod do pražského ju
náckého ústředí na tehdejším Havlíčkově náměstí. Pa
desát tisíc junáků a skautek v letošních táborech, 
a další desetitisíce děti a jejich obětavých vedoucích 
ve službě vlasti si nemusí nic vyčítat. Konáme jen to, 
o čem věříme, že je dílo dobré! A přitom zůstaneme.

Právo na život - právo na lásku
Bylo to T drahé polovině loňského 

roku. Československý Junák vyhlásil 
•kci na podporu konta 777 dětské 
vesničky SOS. OKOL — jeden dome
ček postavíme za „naěe*! A také se 
nž staví. Dodnes sebrali . skanii a 
skautky více ne2 600 000 korun. To je 
jen základní vklad, který dali do ce
lého hnutí Sdružení přátel SOS dět
ské vesničky českoslovenští junáci. 
Jde však ještě o něco více. Jsou tn 
zejména, společné cíle, které spojuji 
tyto dvě organizace.

Právě proto Jsme požádali o rozho
vor vedoucí sekretaráitu Sdruženi 
přátel SOS dětské vesničky paní Dag
mar Bružovou.

Paní Bružová, pro někoho to třeba 
nebude žádná novinka, ale mohla 
byste stručně zopakovat, kdy Sdruže
ni vzniklo?

Přesně se to ani nedá říci. Skuteč
nost, Že situace dětí žijících v dět
ských domovech neodpovídá zcela 
požadavkům moderní vědy, je u nás 
známá již několik let. Hledaly se pro
to nové cesty. V dubnu loňského ro
ku se vytvořil kruh přátel a zastánců 
SOS dětské vesničky. V prosinci 1968 
ministerstvo vnitra Sdružení přátel 
SOS dětské vesničky schválilo. Zvo
lili Jsme přípravný výbor, který při
pravoval první vesničku a snažil se 
zainteresovat nejširší veřejnost na cí
lech této organizace. A tak jsme zde.

To je dobře, že jste tn. Máte totiž 
velice krásné a ušlechtilé cíle . .  •

Ano. Chceme vytvořit opuštěným dě
tem by nejlepší předpoklady pro Ži
vot v nové — náhradní — rodině. Po
dle zkušenosti ze zahraničí jsme vo
lili právě způsob vesničky SOS, pro
tože zde je nejsilnějl patrna stabili
ta Vytvořeného domova a sžítl s mat
kou — pěstounkou. Chceme vytvořit 
nov^ svstéra v péči o děti, vytvořit

půdu pro plodnou spolupráci mezi lé
kaři, psychology , sociology i pediat
ry, setřít rozdíl mezi přáním a sku
tečností, jak by sociální práce mezi 
dětmi měla vypadat a jak vypadá, 
uplatnit sociální práci na té nejšir
ší bázi, aby každý Člen našeho Sdru
ženi mohl v plné míře uplatnit svůj 
talent, záliby, využit zkušeností.

A nyní o tom nejdůležitějším: kdy 
bude první vesnička SOS skutečností?

Stavět jsme začali v Doubí u Kar
lových Var v dubnu 1969. Dnes jsme 
už tak daleko, Že první domeček bu
de stát již v prosinci, další dva zjara 
příštího roku a celá vesnička má být 
předána dětem v létě 1970.

Jaké máte další plány?
Je to — zhruba řečeno — druhá 

etapa výstavby. Rozšifrováno to zna
mená postavit dvě vesničky v Jiho
moravském kraji — v Brně a v Chval- 
Čově v kroměřfžském okrese — a ro
dinný internát pro chlapce starší pat
nácti let, kteří odešli z domova nebo 
z vážných důvodů nemohou Žít ve 
vlastní rodině. To vše chceme mít 
postupně hotovo během tří — Čtyř 
let.

Můžeme nějak pomoci i my — 
skauti a ^autky?

Samozřejmě. Třeba tím. Že by vaše 
oddíly pomohly rozprodat losy, které 
Sdružení přátel SOS dětské vesničky 
vydalo, aby získalo finanční prostřed
ky na druhou etapu výstavby. Jinak 
vítáme každou pomoc při výstavbě 
vesniček, nejen v Doubí. Až začneme 
stavět 1 v Jihomoravském kraji, a to 
bude během příštího roku, tady bu-' 
de nejvíce zapotřebí, aby naše oddíly 
přiložily ruku k dílu. Uvítali bychom 
l pomoc některého z pražských od
dílů nebo družin — potřebujeme totiž 
lepil obálky, razítkovat, expedovat...

Kdyby náhodou v době, kdy mají děti 
volno, některé chtěly přijít, pak nás 
najdou v Praze 1, U Prašného mostu 
Č. 5 jve dvoře vedle Jízdárny Praž
ského hradu) vždy od 15 do 18 hod.

A než si řekneme na shledanou?
Ráda bych zdůraznila, že život dě

tí ve vesničce SOS se neliší od života 
dítěte, které má vlastní rodinu: má 
povinnosti ke škole i k rodině, proží
vá osobní radc^ti 1 smutky. Bez uni
formity, bez neustálé a tím citelněj
ší pozornosti veřejnosti, smíšené Čas
to ze zvědavosti, falešného soucitu 
nebo zase naopak Čiší z ni lhostej
nost neosobního pozorovatele. Bude-li 
v té naší vesničce založen skautský 
oddíl, pak bych ráda upozornila, že 
bude právě tak obyčejný Jako každý 
Jiný. Zvláštní může být Jen tím, co 
děti dokáží vytvořit.

HANA KDBALOVA

VSEM vedoucím  ODDIlD:

Chtěli bychom — prostřednictvím 
vašich oddílů — Sdružení přátel SOS 
dětské vesničky pomoci. Proto jsme 
navštívili ty, kteří loterii organizují 
a po společné dohodě s nimi vám 
nabízíme:

1. adresu, na které získáte podrob
nější informace: ředitelství loterie 
SOS dětské vesničky, Pařížská 9. Pra
ha 1,

2. 12 procent zisku z počtu objed
naných losů, které vlastními silami 
rozprodáte.

3. nejúspěšnější oddíly nebo jednot
livci mohou získat ještě zvláštní od
měnu Ředitelství loterie I redakce na
šeho Časopisu.

Tato Informace je pro ty vedoucí 
oddílů, jímž se snad nedostal do ru
ky bulletin „Junák hlásí**, který vyšel 
pc^lední týden v září. Eioufáme, že 
nakonec bude spokojenost na obou 
stranách. To však prozradí organizá
toři až 29. prosince na Pražském hra
dě, kde bude slavnostní slosování.
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z uplynulých letoSních táborů

P r o č  v e d u  o d d í l ?
Je mnd přes Šedesát. V oCích mlád* 

Steh Junáckých vedoucích Ctu Často 
otázku ^]ak Je to možné, Že JeštS ve* 
deS oddíl, co té k tomu přivedlo, co 
té k tomu vede?" Přemýšlím o tom, 
když mne neduh dočasné oddélí od 
práce.

Za prvé. Mezi chlapci sl nepřípa* 
dám tak starý. Mám holá kolena jako 
oni, lezu po stromech a plavu pod 
vodou jako oni, zpívám a vařím sl na 
výletech jako oni, skotačím s nimi, 
hraji s nimi hry, zkrátka jsem jako 
kluk.

Za druhé. Pravidelná práce a Čin
nost oddílu na schůzkách, v télocvlč- 
né a na hřišti i na výletě mne udr
žuje v dobré tělesné kondici. Lékař 
mi jednou řekl „turistika a pohyb 
nejlépe přispívají k dobrému zdraví".

Za třetL Tím, Že vedu vlčata a ju
náky, že je nabádám k dodržování ]u- 
náckýcfa zákonů, hesel, příkazů, chtě 
nechtě jsem vázán 1 já sám k jejich 
naplňování ve svém vlastním životě. 
Chci jim být vzorem, neboť vidím, že 
Špatných vzorů mají kolem sebe da
leko víc. Nedokázal bycb se podívat 
chlapcům do očí, kdybych něco jiné
ho dělal než mluvil. Tak sl uchová
vám dobrý morální stav.

Za čtvrté. Stále se učím. Nutí mne 
k tomu dotazy chlapců „jak to, že 
lokomotiva jede", „jak vzniká vítr", 
„kde se bere ta voda s nebe", jak 
daleko je Andromeda", „jak nahradí
me v přírodě petržel", „je tato hou
ba jedlá", „co je to za kámen", „co 
je tam v poli za stroj", „jaký je to 
motýl", „jaká je to továrna, co vy
rábí" a podobné. Nelze se tedy divit,

že někdy hledám odpověď v odbor
ných knihách.

Kromě toho se dozvídám od chlap
ců, jak se chovají morčata, jak se 
staví silnice, co je to za lokomotivu, 
letadlo, automobil, podle toho, ja
kého koníčka nebo zaměstnání má 
jeho otec.

O škole toho vím někdy možná víc 
než některý školní inspektor. A to ne
jen o učitelích, ale o všem, co v ní 
vře.

Za páté. Vedení družin, oddílů mně 
poskytlo nejen znalosti organizace a 
vedení chlapeckých družin, ale dalo 
mně také zkušenosti v přístupu k růz
ným charakterům. Naučil jsem se 
uplatňovat fantazii, svoji osobitost, 
dovednosti a znalosti v praxi. Bylo 
mně to dobré i v mém povolání.

Má-Il junácký vůdce 1 dobré junác- 
ké srdce, pak není síly, která by ho 
dokázala na dlouhou dobu vzdálit od 
práce v oddílu junáckém. I když to 
dnes vyžaduje sebeodříkání více než 
tomu bylo dříve, neboť Životní pod
mínky jsou daleko složitější než dři-' 
ve, přece to dává vůdci mnoho hod
not, aniž by $i toho byl on sám vě
dom.

Zel, je dnes také mnoho 30—40Ie- 
tých mužů, kteří sl namlouvají, že 
pro práci s junáckým oddílem jsou 
už moc staří a že se pro to hod! jen 
lidé nejmiadšl. Zapomněli, Že Junák 
se „probudil" výhradně těmi přestár
lými kádry, které, majMl srdce na 
pravém místě, mohou dát daleko vět
ší záruky správného junáctví nejen 
dětem samým, ale i naší společnosti.

EDUARD URES ^  ATAMAN

FOTO M. HORICKÍ

Edoard Urei pětaiedesibifkem

Kdo zná tělesnou svěžest bratra 
Atamana, sotva tomu uvěří. A přece 
se tak stalo 9. října t. r. Jeho ju- 
nácká stezka je totožná s neúnavnou 
prací, jejíž těžiště vždy leželo a dosud 
leží ne ve vysokých funkcích, jež mu 
byly svěřovány, nýbrž v činnosti nej- 
zásiužnější a nejdůležltějšf, v oddí
lech a ve středisku. Začal jako mla
dý poručík v Terezíně, kde ještě po 
40 letech na něj vděčné vzpomínají 
mnozí z jeho bývalých junáků. Nej
větší část života ztrávil v Brně; v té 
dobé byl zvolen zemským náčelníkem 
Junáka. V současné době je členem 
Ostřednf rady. Poslední junácký sněm 
ocenil jeho dlouholetou neůmomou 
práci nejvyšším- junáckým vyzname
náním — Stříbrným vlkem. My pak 
jménem celé junácké velerodiny se 
připojujeme k dlouhé řadě gratulan
tů a přáním mnoha dalších, ve zdra
ví přibitých let a s vřelým díkem za 
neúnavnou práci na junácké líše.

NACELNICTVO fUNAKA

VzpomíBiím na Jaromfra Jando

Koncem července vzpomněli Cesko- 
veleničtí skauti pietní vzpomínkou na 
svého vedoucího oddílu bratra Jaro
míra Jandu. Před 25 lety dne 24. 7. 
1944 v ranních hodinách klesla hlava 
bratra Jarky pod sekerou kata v kon
centračním táboře Brandenburg. Jeho 
úsměv a smysl pro skautské ideály 
byly přerušeny. Ač věřil pevně, že fat
ra bratrství dopřeje mu zahledět se 
v nekonečné dálky a obzor spojí duši 
se sluncem. Buď TI, bratře Jarko Jan
do, naše vzpomínka na Tebe útěchou 
a Tvůj věčný klid naším odkazem . . .

BOHUMÍR VONDRASEK • ORUK
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Potřebujeme
informace

Ve Skautlngu vychází seriál ClánkO 
^Naáe vzory**, v nfimž se snažíme po
dat skautský profil našich zesnulých 
bratří, kteří se v minulosti zasloužili 
o rozvoj hnuti.

Pro nejbližší dobu chystáme Článek 
o Janu Novákovi, nejbližším spolu
pracovníku bratra náčelníka Zakla
datele. Potřebujeme k tomu osobní 
ddaje. Snažíme se — dosud marně 
zjistit adresu Jeho syna, od něhož by
chom potřebné Informace získali.

Prosíme proto bratry, kteří by nám 
mohli podat bližší zprávu, aby tak uči
nili na adresu:

Dr. Jan Martinovský, 
Praha 5, U Nikolajky 17

Sběr surov in

Už loni proběhla v našich oddílech 
tato soutěž. Rada našich děvčat a 
chlapců nejlepších sběračQ ~  
zpravidla 5 z každého kraje, ztrávila 
na cestách Rumunskem 14 dní. Letos 
proběhnou dvě soutěže: krajská a pro 
celou Českou republiku. Dohodu o 
krajské soutěži smluví bratři předse
dové krajských rad s krajskými ve
doucími Sběrných surovin. Uvádíme 
výtah z textu dohody s ústředím 
Sběrných surovin v Praze pro Českou 
republiku a pro školní rok 1969-70.

1. Soutěž proběhne v období -od 1. 
října 1969 do 30. dubna 1970.

2. Předmětem soutěže budou sběrné 
suroviny, zejména papír, textil, žele
zo, barevné kovy a další.

3. Za odevzdané sběrně suroviny 
budou výkupnami n. p. Sběrné suro
viny propláceny ceny podle platného 
ceníku.

4. Základní organizační jednotkou 
pro sledování výsledků sběru je o d 
d í l .
V této základní jednotce — oddílu 
- -  budou sledovány a dokladově pod
chycovány výsledky odevzdaných 
sběrných surovin v množství a Kčs. 
Doklady — potvrzenky výkupen — 
budou po celé soutěžní období uscho
vány v oddílu.

5. K zhodnocení výsledků celého 
soutěžního období nahlásí jednotlivé 
oddíly celkové množství odevzdaných 
surovin v množství a Kčs a průměr 
v Kčs na jednoho člena na zvláštních 
tiskopisech, které budou před závě
rem soutěže oddílům rozeslány Kraj- 
skvm vedením Sběrných surovin.

6. Krajská rada Junáka vybere 5 
nejlepších junáků a skautek z každé
ho kraje.

7. Hlavní odměnou bude zahraniční 
zájezd. Tohoto zájezdu se zúčastní ja
ko pedagogický dozor z každého kra
je jeden pracovník organizace Junák.

Tyto podmínky Jsou rámcové. Kraj
ské podniky Sběrných surovin mají 
možnost v rámci svých krajů tyto 
podmínky se zúčastněnými organiza
cemi prohloubit.

Další pokyny budou včas publiko
vány v Junáku, ve Skautingu a v bul
letinu Junák hlásí.

|AN MARTINOVSKÝ, místonáčelník

Pro skauiy a mysUvco

V maloskalském výrobním družstvu 
Znak, které letos slaví dvacáté „naro
zeniny**, vyrábějí kromě tradičních 
odznaků a nejrůznějšlch suvenýrů i 
všechny odznaky se skautskou lilií, 
opaskové přezky a veškerá skautská 
vyznamenáni a distinkce. Na této vel
ké zakázce se podílejí provozovny v 
železném Brodě, Osečnó a Sychrově.

Loni zahájili také výrobu broží na 
lovecké klobouky s mysliveckou te
matikou. Průbo]

J. Dolila:

Z MATERIÁLU HOSTINA

Jsou děti, které raději něco jiného 
než hračky. Dospělým se někdy zdá, 
že nic nenadchne dítě víc než takový 
kůň nebo letadlo. A děti by zatím ra
ději, kdyby je dospělí vzali na pro
cházku a po cestě jim vyprávěli o tom, 
co vidi kolem.
lerza Zawiez^l: PRESIDENTOVY NÁ
VŠTĚVY

Opravdová dobrodružství se nepří- 
bázejí těm, kdo sedí doma.

James Joyce: DUBLINANE

Být pánem své duše a nedopouštět, 
aby do ní vniklo něco cizího a drze 
znečišťovalo to, co je mé vlastni — 
není to krásné?

Maxim Gorklj: KORESPONDENCE
;•

uprostřed lesů a jejich rozsáhlých 
tišin vás rozum opouští a zbývá jen 
citlivé srdc&

Stendhal: LISTY 2ENĚ A PRATELDM
p

Les promlouvá jenom k těm, kdo se 
dovedou důvěrně přiblížit k jeho tvo
rům.

Michali PriŠvin: FACELIE
p

2ádný lidský cit není tak krásný 
Jako přátelství.

Karel Čapek:
po v íd ky  z druhé kapsy

Při nástupu F oto  I  BlATENSKt.

Kočka na cestách
Mnohá z vás to  zná z vlastní zkU‘ 

íenostt, já  jsem tu skutečnost znala 
a i do leioSntho léta  jen z vyprávění. 
Ne že bych sestrám nevěřila, a le  ono 
je  to jiné, když člověk něco pozná na 
vlastní kůži. Prostě vždycky jsem  slý
chala, že přátelství, uzavřená na les
ní ěko le, jsou pevná a trvalá.

Možná, že generace dneSních mlad
ších sester se  trochu změnila, možná. 
Že nevydržíme. Kdo ví? Vzpomínky na 
lesní Školu na Slavoňooě jsou zkrát
ka  ty nej, n e j . . .  A přátelství, která  
jsme tam uzavřely, i o  těch chcem e  
jednou říct, ž e  jsou na celý  život.

Družiny, do kterých jsm e byly hned  
druhý den rozděleny, vypadaly větši
nou po dvou třech dnech, jako  k o le k 
tivy děvčat, která společné prožila už 
nějaký ten rok  skautské práce. Sbff- 
továly nás náročné úkoly, tvrdá prá
ce, a le  i tvrdé podmínky, které nám 
připravil konec června — však sl jis
tě pam atujete, že pomalu nebyl den, 
aby nepršeZo.

V lesní ško le  jsm e měli patrona. 
Slávu Floriána, moc nám zpočátku po
mohl. Ne že bychom nebyly soběstaiS  
né, a le  když sl představíte, že jsme 
měly postavit tábor a ještě splnit celý  
náročný program lesní školy, nebylo 
toho málo. Ten náš předobrý patron, 
když už byl dávno pryč, ještě sl na 
nás vzpomněl a pro každou družinu 
poslal na památku kočku . Radost jsme 
měly, jako  m alé děti z hračky pod 
vánočním strom ečkem , a le  trochu roz
pačitě jsme se  dívaiy jedna na dru
hou. Co udělám e s jednou, jedinou, 
roztomilou kovovou kočičkou? Je nás 
přece v družině jedenácti Uděláme sl 
z ní takového malého, putujícího ta- 
Itsmdnka, který bude zárukou našeho  
přátelství. Každá Kopretina bude mít 
u sebe kočičku  m ěsíc a  pak jl pošle 
další. Připomene nám pokaždé celou  
lesní školu, sestru Andulku a vůbec 
všechny sestry, které se  staraly o ty 
naše vědomosti, sestru Fanynku, kte
rá nám pom áhala starat se  zase o ža  ̂
ludky a vůbec celý  Slavoňov a pře
devším nás, Kopretinky.

HELENA KUČEROVÁ
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ODDÍL  V K R IZ I
(2. pokračoTánf)

V l i l .  Hr a  t o  j e  z á k l a d  č i n n o s t i
Odpovídá mladistvému, dětskému světa. Bez hry bude 

Ivúj oddíl Šedivý. Je také pojítkem mezi tvým světem do
spělého a světem dítěte. To je velmi důležité, protože jinak 
bys byl Jen učitelem skautingu a to asi není tvým záměrem. 
Snaž se vkládat hravý princip do největšího počtu akcí. 
Zamysli se nad povahou her:

Hry podle prostředí: v klubovně, v městě, na hřišti, v pří
rodě. Hry podle cíle hry: rozvoj paměti a Intelektu, rozvoj 
tělesně a ruční obratnosti (m íčov é...), pohybové, hry 
skautské ve vlastním slova smyslu, s námětovou režii.

Podle prostředků hry: bez pomůcek, např. závod v chů
zi, 8 nejjednoduSšfmi pomůckami z osobní výstroje, např. 
B kabátem nebo čepící, hry míčové a atletické, vyžadující 
sportovní nářadí, hry vyžadující zvláštní předměty a zvlášt
ní časovou přípravu. Hry podle počtu hráčů: jednotlivec 
proti jednotlivci, každý proti každému, jeden proti kolek
tivu, kolektivy (družiny) proti kolektivům (družinám), hry 
v přírodě jako nejvySší forma kombinující několik z výše 
uvedených zásad.

Záměrem tohoto popisu není líčit pravidla her. Od toho 
jsou různé příručky a soupisy. ]de však o to, že 90 pro
cent bodů naší Junácké stezky lze vhodně zdramatizovat 
a dát jim soutěživý smysl pomocí her v nejšíriím slova 
smyslu. Jako příklad bych chtěl uvést šifrování pomocí 
junáckého zákona a jednotlivých bodů slíbu, hesla a pří
kazu.

Do tabulky o straně 15 polí vepíšeme po straně 10 bodů 
junáckého zákona, 3 body slibu, příkaz a heslo. Totéž vy
píšeme nahoře. Tabulka připomíná např. známé tabulky 
hokejového mistrovství světa. Ve vnitrní ploše tabulky je 
tedy 15X15 obdélníků, do nichž vepíšeme 22S důležitých 
pro nás pojmů používaných v oddílovém životě: SRAZ — 
ODCHOD — DRUŽINA — jména našich družin — VLČATA 

OHEN — křižovatka  ^  KOSTEL — STROM — VEDOU
CÍ — CHATA — VESNICE. Platí, že prvý pojem Čteme po 
levé straně tabulky (hesla svisle), druhý pojem nahoře 
vodorovně. Pak např. zpráva ^Sraz oddílu ve vesnici na 
křižovatce u kostela** bude vypadat takto:

(Věrný a oddaný + prospěšný) (pravdomluvný -f- veselé 
mysli) ve (Buď připraveni zdvořilý) atd. a v průsečíkách 
Čteme slova naší zprávy. Uvádím toto jako příklad, jak lze 
zvýšit mnemotechnicky frekvenci výskytu pojmů našich 
mravních příkazů při zachování svěžesti programu bez pro
stého memorování a opakování těchto pojmů. Jistěže ne
naučíme zákon jen touto formou, ale oživíme frekvencí 
výskytu těchto pojmů v dětské pamětí. Jednou větou řečeno: 
1 v morálních otázkách, které jsou pro nás nejdůležítější, 
nevystupuj těžkopádně a nezakládej, morální výchovu na 
přednášce.

Hrou musíš dostat chlapce k řeholí. Připusť si v myslí. 
Že jsou také hoši, kterým prostě do hlavy nevleze ^a jednu 
schůzku celý zákon a všímej si, jestli takový chlapec třeba 
raději venku nejde na dřevo do kuchyně nebo na táborový 
oheů. Možná, že je více prospěšný a pomáhá jiným, nežli 
ten, který sice zákon dovede zpaměti, ale tak trochu si 
rád zalenoší. To, co tu bylo řečeno, by nemohlo být chápáno 
jako výzva proti znalosti zákona, hesla, příkazu, slibu. Je 
to jen upozornění proti těžkopádnému moralistickému řeč
nění. Chceš-U již řečnit (a to je také někdy nutné), nech 
to na táborový oheň nebo na večerní chvíli v přírodě. Tam 
hoši „čerpají" z tvých slov víc, než na stereotypní schůzce 
v klubovně. *

Mluvím o tom proto. Že často dobře míněná morální vý
chova je příčinou těžkopádnosti oddílového života a ztráty 
zájmu mládeže. Hra je těžištěm naší činnosti. Rozlišuj však 
mezi hrou a prostou zábavou. Hra je zaměstnání dítěte ve 
formě námětové soutěže, zábava je prosté trávení času 
oddechovou formou.
I X .  V n ě j š í  p ř í č i n y  k r i z o

Dosud jsme mluvili o oddílu v krizi, v krizi, jejíž 
příčiny plynuly z větší částí z povahy hochů v oddílu. 
Příčiny krize však mohou být úplně vnější nebo mohou být 
také důsledkem tvého špatného postoje k veřejnosti.

Vnější příčina může být Špatná pověst jnnáckého oddílu 
ve veřejnosti. Může vzniknout nahodile, např. zkreslením 
nějaké události nebo nehody, která se stala na výletě, z če
hož vyplyne. Že třeba rodiče dostanou strach pustit hocha

na příští výlet. Je-lf tato příčina zcela falešná, pak se po
měry asi brzy upraví a snad bys jen měl vhodnou formou 
působit na veřejnost i na správnou informovanost. Příčina 
však může být částečně pravdivá. Snad opravdu jsi měl 
nějaký úraz na výpravě, snad opravdu nějaký hoch na tá
boře onemocněl. Musíš být trpělivý, a postupně vyvracet 
nedorozumění. Je těžké formulovat zde nějaký jednoznačný 
recept. Nejlépe snad bude, když od počátku své Činností 
budeš ve styku s rodiči, s národním výborem, se spole
čenskými organizacemi tak, abys jako vedoucí byl všude 
znám a dobře dovedl vysvětlit své výchovné záměry. Jest
liže mnohé tu může udělat středisko, ne všechno je věc 
oddílu.

Jako vedoucí oddílu však přebíráš některé závazky, které 
jsi dříve nemusel rsepektovat v plné míře nebo jsi je mohl 
i jinak modifikovat:

Neměl by ses účastnit (a to platí zejména o menších 
místech) jednostranně různých lokálních sporů, protože 
tvé poslání jako vedoucího oddílu tě zavazuje být vzorem 
občanské konstruktivnosti, kritičnosti, ale ne neposlušnosti 
či neúcty k názorům jiných. Nechtěj, aby do tvého oddílu 
patřili jen hoši z těch rodin, s nimiž sdílíš stejný názor 
na výstavba místní zastávky CSAD a výši příspěvků v míst
ním sportovním klubu Slavoj, a aby hoši z rodin s opač
ným názorem bylí organizováni v druhém oddíle vašeho 
střediska.
X . D ě t i  a s c h ů z k y

X. Tento postoj k veřejnosti a veřejnosti k tobě si však 
musíš dobře rozvážit. Zkritizuj sám a sebe své junácké 
mládí, podívej se na své dětí a porovnávej dobu před 20 
lety s dneškem. Povšimneš si jisté, že především tvoji hoši 
mají pětidenní školní týden s daleko vyšší zaměstnaností 
v těchto pěti dnech, než jsi míval ty. Dále sl povšimneš, 
že velké procento tvých vlčat sedí ráno ve Škole, po obědě 
ve školní družině a pak v junácké klubovně. Konečné si 
povšimneš, ze velké procento tvých hochů vysedává celé 
hodiny n televizorů. Jak na tato pozorováni nahlížíš?

Především si asi brzy povšimneš, že svoláš-li oddílovou 
schůzku na čtvrtek navečer, že ti tam vysoké procento 
hochů nepřijde. Tebe to rmoutí, protože víš, že dvacet let 
neměli hoši příležitost skautovat a že to byla věčná škoda. 
— Někdy to ani nedovedeš pochopit, že mohou vynechávat.

Předpokládám, že jsi měl program vždy dobře připraven, 
že hoši se nikdy nenudili a přesto ti nepřišli. Zjišťuješ pří
činy: odpolední kroužek němčiny, hudební škola, kroužek 
malířství, hodina odpoledního doučováni, školní exkurse. 
Teď bys nejraději hochům doporučil, aby tedy tu němčinu 
vypustili ze svého programu a raději chodili na schůzky. 
Jenže asi narážíš u rodičů, kteří si přejí, aby hoch chodil 
na cizí jazyk nebo hrát na housle. Jak to všechno sloučit 
dohromady?

V paměti ti stále tkví vzpomínka, že přece my jsme mí
vali v týdnu vždy družinovku a jednou měsíčné oddílovku 
a bylo to hezké — tak proč to nejde teď?

Ale pak se někde dozvíš, že jeden hoch vystupuje z od
dílu a říká, že ho nebaví sedět odpoledne ve Školní družině 
(jeho oba rodiče jsou zaměstnáni) a pak -znovu v junácké 
klubovně na družínovce. . .  Asi si tedy ti kluci nezaslouží, 
abys s nimi ten čas trávil, házíš flintu do žita celý roz
trpčený.

Je však třeba rozlišit:
Družinová a oddílová soustava je asi něco tak praktic

kého, že se toho nemůžeme zříci. Ale pochybuji, že pod
statou družinové soustavy je, Že družina musí mít každý 
týden uprostřed týdne schůzku. Zamysli se tedy nad orga
nizací volných sobot. Sedavého zaměstnání mají už i naše 
děti moc a ty jim chceš jen ze setrvačností přidávat další 
sezení?

Víc než kdy jindy je třeba života v přírodě. Jinak hrozí 
nebezpečí, že hoch začne směšovat klubovnu školní družiny 
a junáckou klubovnu a pomalu ani nepozná rozdíl.

Opět se ohražuji proti tomu, aby tento odstavec byl po
chopen jako odsouzení junácké klubovny a schůzek. Klu
bovna junáckého oddílu se však asi musí stát spíše hlav
ním stanem oddílu, kde se stručně a efektivně připravují 
přírodní pobyty, kde se připravuje materiál, stany, nářadí, 
vysvětlují plány, a odkud se pak vyráží ven. Tím nemá být 
potlačena „oddílová schůzka" nebo „družinovka" jako ta
ková. Skutečností je, že však chtě nechtě se nám za urči
tých okolnosti družiny někdy v týdnu sejít ani nemohou. 
|e potřeba ocenit, že pětidenní týden s vyšším počtem vy- 
ačovacích hodin denně asi klade na psychiku hocha více 
námahy, než si dovedeme představit.

DOKONČENI PRISt E 
ING. MIROSLAV MACHACEK
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K o e d u k a c e  -  a no  či ne?
Před Sasem jsme zahájili na stránkách Skautingn dis- 

fcusi o koedukovaných oddílech. Vyprovokoval ji  vlaslnS 
příspěvek br. Igora Janoly — Iti z Bratislavy. Hned po 
EveřejnSní zaCaly docházet do redakce nejrůznějěí názory. 
Dneěni příspěvek, jenž je svým zpracováním velice fundo* 
raný, chceme zveřejnit celý, i když je delší. SouCasně 
očekáváme, že nám svůj názor sdělí i aějcteří vedoucí £i- 
Dovníci Českého i Slovenského Junáka. REDAKCE

Několik všeobecných poznámek úvodem. Pojem koedu- 
kovaná výchova, tj. společná výchova chlapců a děvčat 
v jedné skupině, patří k velmi frekventovaným pojmům 
v p>edagogicG i psychologii. To proto, že se neustále ob< 
Jevujl nové a nové práce, zdůrazňující Její klady 1 nedo
statky. Uveďme základní argumenty, se kterými dnes za
stánci i odpůrci koedukované výchovy nejčastěji vystupují; 
některé z nich se týkají problémů našeho Junáka přímo, 
jiné pouze okrajově.

PROTI: Rozdíly ve fyzickém vývoji. Rozdíly v duševním 
vývoji. Rozdíly v pohlavní psychice jedinců. Různorodost 
Zájmů. Různé schopnosti v rozdílných Činnostech. Nebez
pečí narušení pohlavního rozvoje. Předčasný vznik erotic
kých vztahů a s tím související některé komplexy v man
želství. Náročnější práce pro pedagogy a s tím i nutnost 
realizace výchovy kvalifikovanými pracovníky. Ubytovací 
potíže při internátní výchově a při použití režimových 
výchovných prostředků (tábory, brigády apod.).

PRO: Překlenutí rozporu mezi časem hry a školy. Přípra
va ke společné pozdější prácí v Životě. Příprava k dalšímu 
společnému životu. Výhodné vzájemné doplňování životním 
formám a společenskému styku. Zmenšení sexuálního na
pětí. Příznivá průprava pro manželství a povolání. Výhoda 
v práci pro dnešní značně feminisované školství.

Každý činovník sl bude Jistě umět aplikovat tyto argu
menty pro i proti do konkrétního skautského života. Jak 
se tyto názory projevují ve světě?

Románské národy, Španělsko, Itálie a Francie většinou 
odmítají metody koedukované výchovy a vychovávají děti 
odděleně ve školách 1 jiných výchovných zařízeních.

Naproti tomu USA, SSSR a eoclalistické státy vychovávají 
děti důsledně v koedukovaných skupinách a zařízeních.

V Anglii, západním Německu a Rakousku existují obě 
formy výchovy. Proto také z těchto států lze čerpat nej
více zkušeností: je tam totiž možnost konkrétního porov
nání výhod f nevýhod obou systémů a možnost výzkumu.

U nás se z této oblasti vyskytuje poměrně málo původ
ních prací. Důsledný systém koedukované výchovy byl u nás 
zaveden po druhé světové válce a zvláště po roce 1946 
a protože není možnost srovnání s nekoedukovaným systé
mem, publikují se práce, týkající se spíš problémů a jejich 
řešeni, neŽ výhod.

Velkou roli a často málo doceněnou hraje v těchto otáz
kách temperament národa a Jeho tradice.

Vcelku lze však říci, Že současná pedagogika a pedo- 
psychologie se spíše přiklání na stranu „pro*", tJ. pro ko- 
edukovanou výchovu, neboť Její klady v dnešní společnosti 
poněkud převyšují je jí nedostatky. Nicméně Je práce vy
chovatele v koedukované skupině mnohem náročnější, než 
ve skupině nekoedukované a také je tu větší možnost vý
chovného neúspěchu a chyb.

Věkové zvláštnosti koedukované výchovy. Většina od
borníků se shoduje v tom, že bezprostřední úspěšnost ko
edukované výchovy závisí (za předpokladu, že ji provádí 
kvalifikovaný pracovník v pedagogicky účinném prostředí) 
především na věku dětí. Tato závislost je znázorněna 
v přehledné tabulce:

v Sk
Koedukovaná 
výchova jako 

systčm 
výchovy

Nekoeduko- 
vaná výchova 
z hlediska 
pcd. práce

6—9
„malé détl* — vlfiata vhodná tčžká

. . .  Z hlediska 
. 05̂ , .tu - problema*

tická velmi tčžká

nutná snadnSjSl

Práce na totemu. Foto M. Hořick^

Koedakovaná výchova a Junák. V období první republiky 
Isme se u nás s koedukovanou výchovou dětí setkávali
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celkem zřídka. Junák, který reprezentoval značnou Část 
mladé veřejnosti, byl výrazně nekoedukačnfho charakteru. 
S úvahami o koedukované výchově, nebo i s pokusy o nl 
se v této době u Junáka již setkáváme. V časopisech „Junák 
— orgán spolku Junák — Český skauť* roč. l.—*IV,, 1915— 
—1920 a „Vůdce — časopis pro skautské vůdce českoslo
venské" roč. I.—XIV., 1920—1934 se setkáváme s řadou 
Článků s požadavky po společné výchově děvčat a chlapců, 
nebo alespoň pro tužší spolupráci mezi oběma kmeny. 
Vyskytují se tu i Články čistě teoretického charakteru. 
Tehdejší praxe i mentalita výchovných pracovníků Junáka 
se však spíš přikláněla k nekoedukovaným formám Junácké 
výchovy.

Tak na těchto stránkách můžeme např. číst: . .  Spatné 
výsledky koedukace poukazuji nejvýš k tomu, že byla ne
vhodně aplikována, nebo prováděna nezkušeným a ne
schopným vedoucím", a dále o koedukované výchově v kri
tickém období dospívání: „ . . .  koedukace může mít úspěch 
v tomto období (kritickém) pouze u mládeže mravně čisté 
a nezkažené" (Vůdce, V.. 1924—1925, str. 52—55, 69—71, 
87—90).

Problém mravní Čistoty a bezúhonnosti dětí při společné 
výchově chlapců a děvčat v téchato článcích vystupuje čas
to a je naň kladen velký důraz především proto. Že $1 
tehdejší představitelé Junáka jasně uvědomovali, že dobro
volná organizace není schopna zajistit velké množství kva
litních vedoucích a pedagogických pracovníků se schop
nostmi asimilovat a subllmovat škodlivé vlivy, které se často 
ve smíšeném sociálním kolektivu vyskytují a že je ne
smírně těžké docílit výchovného úspěchu v koedukované 
skupině, v níž je třeba jen jeden mravně narušený jedinec.

Dokončení příště 
J. HAVLÍČEK

Bažant v ulici
Pro nezasoécence, nem afící o  pestrém funáckém  živoíS 

ani zdáni, fe  to úplná záhada. A Jak by net JeStě před  
časem  to byli jen obyčejní Karlové, Jirkové, Milošové, Rad- 
mílové, Vaškové, Láďové a  najednou, po docela  krátké době, 
se většině z nich říká úplně Jinak. Jak k  té kouzelné pro
měně vlastně došlo? Byla to Jen náhoda? Snad. Ale přede
vším na tom mají zásluhu oni sami. Z letošních táborů, na 
něž už Jen vzpomínáme, se  vrátili nejen ostřílení kozáci, 
chlapci, kteří získali spoustu praktických znalostí, a le  na
víc i vlastnící nových Jmen. Ano, Karel, ten kulatý, věčně 
upovídaný kluk, se  ztratil hned v prvních táborových dnech, 
a místo něho nastoupil zvučný Tam-tam. A bodejt by neJ 
Byl to právě on, který nevydržel držet Jazyk za zuby, a le  
naopak  — každou novinu, Jež m ěla zůstat utajena, b lesko
vě roznesl po táboře. Dlužno podotknout, že si při tom 
počínal s důkladností ostřílené drbny, přeď Jejímž sluchem  
neuniklo nic, o  čem by se nedalo klábosit, co  by se  nedalo  
zveličit. Hoši, kteří měli službu u kuchyně, měli strach, 
aby se Jim nepřipálilo m léko a  Karel na opačném  konci 
tábora s neochvějnou přesvědčivosti tvrdil, že už Je po 
m léce. A Jirkovi, který má ohromnou zálibu v pojídáni 
pečivá, se  teď  Hká Jedině Vafle, Ježto proslul ustavičným  
chroupáním sušenek. On Jich totiž dokázal spolykat nejen  
nevídané dávky, a le  zabýval se jejich  konzumaci i na hlíd
ce, ve stanu, na výpravě, dokon ce i pří nástupech. A není 
divuf Jednou při ranní prohlídce, kterou prováděl vedoucí 
oddílu, byla v Jeho stanu objevena bohatě zásobená skrýš: 
samé sušenky značky Vafle. Proč se Milošovi říká Výkleky?



N i e k o r k o  p o s t r e h o v
Toho roku sa rozběhlí skautské tátKíry naplno. Možno 

povcdaf, že takmer každý oddisl Išlel so svojimi Členmi té* 
bořit; ked už a)'nie samostatné, nuž tak aspoň s iným od* 
dielom spoločne. A tak vaří nebude od vecl, ked sl teraz; 
po skončeni lýchto vrcholných skautských podujatl, čo*to 
o nich povieme.

Na Cilboroch bolí povéčšlne Členovla, ktorí sů v skau* 
tiagu iiovéčkami. To sa výrazné prejavílo I na celom táboro* 
vont živote. Mladé dievčatá 1 chlapci bolí neskúsení a aj pri 
najlepšle) snahe vodcov a aj pii najvéčšej opatrnosti a do* 
eore, dochádzalo neraz k nežiaducím úrazom Dievčatá alebo 
chlapci sa pořezali nožom, alebo poranili sekerkami Cl pl* 
lamí Bude teda potřebné ešte vlac ako doteraz trpezllvo 
poučovat skautov, ako narébaf s týmlto, pře skautov jedno* 
značné nepostrádatelnýml néstrojmL Stále a stále leh třeba 
učit; ako sa správné narába s nožom, sekerkou 1 pilou a ako 
sa má. každý z týchto nástrojov, po použití uložit. Na 
všetkých táboroch, čo som přešle! žiaf, toho leh Členovia 
neovládali a tak sa pily 1 sekerky, ba neraz 1 nože pova
lovali volné pohodené po táboriskách.

Mládi skauti 1 skautky nevedla vařit. Je to pochopitelné, 
nemali eŠte dostatek příležitostí k tomu, aby sa tomuto 
umenlu naučili. Preto varenie musel vykonávat vodca tá* 
bóra alebo niektorý iný starší člen, Čo mu zabralo tolko 
času. že sa potom, ani při najlepšej snahe nemohol věnovat 
vedeniu tábora a jeho programu. Program bol potom naraz 
nedOsledne dodržiavaný, často sa iba improvizovalo a tak 
skautský tábor nebol tým, Čím by mal byť, najvyššou 
lou skautskej zdatnosti a Školou skautské] praxe. Preto som 
te] mlenky, že 1 varenlu sa pre budúcnosť bude muslet ve* 
Qoval! viacej starostlivosti, aby sa všetci skauti a skautky 
naučili aspoň tým najzákladnejšim předpokladem tohto 
umenia. Potom bude mat vodca tábora doista vefml uJah* 
Cenú, f tak už zodpovednú prácu.

Na mnohých táboroch chýbal dostatok odbornej skautskej 
Uteratúry. Viem, je Je] všeobecný nedostatek, ale i tak si 
myslím, že pri trochu snahe by si oddlely mohli zakúpit 
a potom aj brat na tábor skautské knihy. Členovia tábora 
by mali vlac možností odborné sa skautsky vzdělávat, nuž 
a tábor je k tomu jedinečným miestom.

Toto bol vari tiež jeden z dOvodov, prečo sme na toho* 
ročnýcb táboroch viděli aj menej vytvarov skautských rúk 
a umu, než ako sme boli na to doteraz zvyknutí. Ohýbali 
tam ozidobné predmety, ktoré, 1 ked sú drobné, robia skaut* 
ské tábory skautskými tábormi. Veď totém níe je jedinou 
výzdobou skautského tábora.

Zlá sltuácía bola neraz a] v stanoch. Odiely sice mali 
povhčšine dostatok stanov, ktoré si kade-kde povypožičia* 
váli, ale mnohé z týchto stanov boli nevhodné. Som tej

No od té doby, když omlouval svou neúčast na výletě tím, 
že musel fež za bcdjlčkou na Moravu do  Výklek. Ale snad 
nejdřív sl svou přezdívku ulovil Radmil, Bratr Radmil, pro- 
mtfíte, Tyjátr, je  rozený divadelník. Zmíněné nadání se 
u něho projevilo při prvních družinových a oddílových vý
letech. Už tenkrát jsm e nevěděli, kdy se tváří vážně, co  
má zase za lubem, s jakou novinkou nás překvapí. A tak  
by se ve výčtu podobných přezdívek, s nimiž jste se letos  
nakonec sami setkali, m ohlo pokračovat do nekonečna. Proč 
jsem  se o  nich vlastně rozepsal? jenom proto, abychom si 
zavzpomínali na letní tábor, na výlety, na chvíle, kdy tyto 
přezdívky vznikaly? Kdepakl Hlavně proto, že taková pře- 
zdfvka, fe-Ii učitá, takříkajíc jako  na tělo, zůstane skautovi 
a  skautce na celý  život. Nezřídka se  totiž stává, že skauti, 
jimž se dávno leskn e stříbro ve vlasech, si po mnohaletém  
setkání nemohou hned vzpomenout na své příjmení, a le  
vsaďte se, že jim v paměti zůstal Rolf. Míša, Tiky, Kudltčka.

A co  já? Myslíte, že jdu za Zdeňkem? Co vás vedef Od- 
cházfm-lf z bytu, pravím, že jdu na kus řeči za LiSkou, 
vůbec m ě nenapadne, abych se zmínil. Že jsem potkal 
VaSka, a le  sdělím, že jsem viděl Smolaře. A sejdu-li se  
v ulict s  Honzou, s nímž jsem se  již několik  týdnů neviděl, 
zajásám : — Nazdar, Bažantei — Kolemjdoucí povážlivě za
kroutí hlavou Tenhle pták? A v Živě jrekventované ulict? 
Asi tomu chlapíkovi přeskočilo. Jenže mě se vůbec nic ta
kového nestalo. A těm lidem se stejně nedivím. Pro ně, 
jak  jsem se  již zmínil v úvodu, je  to opravdu záhada. Ti 
nejmenšt, přísluSníci a přísluSntce naSich oddílů, si tradice 
přezdívek ještě dost doi}ře neuvědomují, a le  za několik  roků, 
až s nimi splynou, mt dají za pravdu.

MILOSLAV MÓLZER — JACK 
(zbožňoval jsem spisovatele Jacka Londonaj

mienky. že by bolo přepotřebné pouvažovať o takom type 
nových stanov, ktoré by boli pre skautov neúnosné, ale aj 
fch praktické použítre. Trebalo by pouvažovať a s dodává* 
tetmí dohovořit dodávky takých stanov, ktoré by boli prak* 
tické, účelné a najmé Tahké, aby leh skauti mohli nosit 
aj na výlety.

Na mnohých táboroch chcell skautky a junáci skladat 
skautské odborné skúšky, stupně zdatnosti i skúšky o Tri 
orlle perá. Nejasnost v predpisoch a leh rĎznorodé vysvet- 
fovanie spdsobovall nemálo fažkostí. Bude třeba 1 do týchto 
otázek priniest urýchlene jasno.

Mnohé tábory boli privelké. Mali vysoký počet účastní* 
kov, čo sp^obovalo, že vodca stratil prehtad a nemohol sa 
svojím sverencom věnovat tak Intenzívně, ako by mal. V bu- 
dúcnostl bolo by účelné zvážit. Či porladat takéto „mamu* 
tle** tábory a ČI radšej neurobit táborov viac, ale menších. 
Viem, máme nedostatek vodcov, ale na druhé] straně třeba 
uvážit, že priam mládi, neskúsení vodcovia majú s veťkými 
túbormf najváčšle starosti a tažkostl, čo leh méže odradit 
od práce, do ktoré] sa vrhli s takým nadšením.

Iba niekolko postrehov som nadhodil. Třeba, aby sme sa 
nimi aj důkladné zaoberali a už teraz připravovali po* 
trebné k tomu, aby skautské tábory na budúcl rok Im U 
lepSie, pře mládež poučnejšle a atraktívnejšie.

IGOR lANOTA — ITO

pro svňj osobní myšlenkový 
1 citový život, pro svůj růst, 
povzbuzení, vzpruhu a cíl 
pro své jednání.

Často vznikne malá, třeba 
improvizovaná beseda, at už 
z popudu dětí Samých nebo 
nenápadným zásahem ve* 
doucích. Hovoří se o živo
tě, o vzájemných vztazích 
lidí, o lidském štěstí, o umě* 
ní apod. A když se rádce, 
rádkyné ČI vedoucí bude sna
žit shrnout nakonec myšlen
ky, k nimž mladí lidé do
s e l i ,  jistě často bude moci 
užít slov. jimiž už často 
dávno před námi kdosi lépe 
než my formuloval lidskou 
zkušenost a lidskou pravdu.

Tak nebudou slova, myš
lenky, zkušenost a pravdy 
často dlouhým životem, utr
pením a prací získané jen 
pouhou literou, ale budou 
nám zdrojem poznání a vo
dítkem i v našem osobnfni 
životě.

v £ n ceslava  FISEROVA 

NA KOUPALIŠTI
Byl den otevřených dveří. 

A protože byly parné slunné 
dny, odebraly se skautky se 
svými rodiči na malé útul
né koupaliště v Lobendavé. 
Rodiče jenom udivovalo, že 
nikdo nechtěl žádný peněži
tý poplatek a koupaliště by
lo přesto tak čisté, uklízené, 
upravené. S velkou radostí 
jsme jim sdělily, Že koupa
liště uklízíme denně samy. 
Upletly jsme si březová koš
ťata, s kterými jsme vyme
taly kamínky, odstranily vy
sokou trávu a střídavě po 
družinách jsme sbíraly do 
košíků papíry odhozené na 
břehu. Škoda jen, že se nám 
nepodařilo převychovat míst
ní obyvatele k čistotě.

II. DtVCI ODDll. STŘED.
OSVIT - D£CIN

c itAt  zdrojem  
poznaní

Pro každého, kdo pracuje 
8 dětmi ve skautském hnutí, 
jsou užitečné myšlenky, jež 
vznikaly v průběhu staletí. 
Citát podepře rádcovo slo
vo. když se snaží vštípit 
svým svěřencům zásady 
mravního života, když chce 
přiblížit mladým lidem 
skautský zákon, heslo 1 pří
kaz. Mladému člověku mno
hem víc utkvi v paměti vý
rok. za nímž se skrývá zná
mé jméno, osobnost.

Některé citáty nám mohou 
posloužit jako heslo, jako 
přitažlivá myšlenka na ná
stěnce, ve vývěsní skříňce, 
v kronice apod. Děti sl je 
rády zapisují do svých zá
pisníků a po čase mohou tak 
mít opravdu bohatou řadu 
myšlenek, k nimž se budou 
vracet i později a jichž mož
ná někdy samy použijí jako 
rádci, rádkyné, vedoucí.

Někdy nám citáty poslou
ží jako heslo, Jako vůdčí, 
ústřední myšlenka na den či 
týden, ať už v životě druži
ny či na táboře. V tom pří
padě budeme volit citáty 
stručné, snadno zapamato
vatelné, které sl budou moci 
děti snadno přes den připo
mínat. Obsahově musí být 
tyto myšlenky dosti široké 
a zároveň srozumitelné, 
snadno aplikovatelné, abysi 
každý mladý člověk mohl z 
nich vybrat něco pro sebe,
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JAMBOREE JOTA
la mboree jota vzniklo v roce 19Sé pod patronaci světové 

organizace skautů. Od té doby se uskutečňuje každý rok, 
vždy v posledních dnech měsíce října. Tuto tradici založili 
skauti-radioamatéřl na světovém jamboree v Británii v ro
ce 1957, když zřídili první skautskou amatérskou vysí
lací stanici. Tam také vznikl nápad, aby se skauti setkávali 
na radiových vlnách. Letos se na jamboree Jota setkají 
skauti a skautky z celého světa 16. a 19. října.

jamboree Jota si klade za cíl dva úkoly; zprostředkovat 
setkání pro všechny ty, kteří nemají možnost vyjet za 
hranice své země, předat pozdravy a naslouchat hlasům 
třeba z opačné strany zeměkoule a přiblížit zajímavou for
mou mladým lidem tak složitý obor lidské činnosti, jako 
je rozhlasová a televizní elektronika.

jamboree jota našlo mezi skauty v mnoha zemích světa 
velký ohlas. Zřídily se skautské radiové stanice, vznikly 
skautské radiové oddíly a radiokluby. A popularita těchto 
„vzdušných** setkání stále roste. Důkazem toho Je, že v loň
ském roce se setkalo na krátkých vlnách přes tisíc stanic 
z dvaasedmdesáti zemí světa, z nichž mnohé představuji 
nejexotlčtější kraje na zemi — střední Afrika, Mexiko, 
ostrov Reunlon v Indickém oceáně atd. Skauti se vzájemně 
představují, vyprávějí zajímavosti a příhody, vyměňují adre
sy k dopisování, plánují a domlouvají vzájemné návštěvy 
apod. Vznikají nová přátelství, přetrvávající dlouhé roky. 
Díky moderní technice.

jamboree jota se může zúčastnit každý, kdo dodrží jednu 
z mezinárodních zásad radioamatérů — disciplínu. Amatér
ské rádio, patřičně uzákoněné, může navazovat přátelství 
6 Jinými stanicemi, které nemají finanční zájmy. Může vy
sílat s ostatními radioamatéry v rozpětí předepsaných frek
vencí, podle stálých technických norem. Je ovšem třeba 
především získat vědomosti z oboru radiotechniky a naučit 
se Morseově abecedě.

Podle zahraničních pramenů 
zpracovali —ee—, —tp—

Jak to dělají jinde
Při jarní návštěvě v Anglii jsem měla to itěstí seznámit 

se s Činovnici anglických skautek Mrs. Marjorií Novákovou 
(jejíž jméno prozrazuje původ jejího manžela), která Je ve- 
litelkon jednoho distriktu v Manchesteru. Samozřejmě, že 
jsem tohoto setkání využila, abych se dozvěděla co nejvíce
0 práci tamějších skautek. Domnívám se, že poznatky, 
které jsem z tohoto rozhovoru získala, mohou být pro naše 
skautské Činovnice nejen zajímavé, ale v mnohém směru
1 užitečné.

Přestože skautský slib a zákon jsou základem výchovy jak 
organizace chlapecké, tak i dívčí, pracují obě instituce 
zcela odděleně a samostatně. Dívčí organizace zaměřuje 
svou výchovu na přípravu skautek pro život, který je Ceká, 
pro poslání matky a hospodyně, ale také ženy veřejně pro
spěšné a angažované. Klade důraz na rozvíjení charakteru, 
etiky a kulturních zájmů. Samozřejmě neopomíjí ani Život 
v přírodě, který je v mnohém směrn tvrdší a náročnější než 
u nás.

Anglické skautky neznají naše stany s podsadami a po
stelemi. I na letních táborech bydlí ve stanech s gumovými 
podlážkami a spí na zemi pokryté jen přírodním mate
riálem (trávou, JebUClm). Poněvadž v Anglii Jsou pozem
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ky i lesy v rukou soukromníků, není lehké najít vhodná 
místa s dostatkem dřeva pro stálé tábory. Proto jsou tam 
obvyklejší putovní tábory, které jsou zdrojem poznávání 
krajiny i země. Není vzácností vidět skautské oddíly 1 na 
lodích plavících se do Evropy. Malé světlušky do stano
vých táborů nejezdí. Musí být ubytovány v chatách a vždy 
na 8 světlušek musí být jedna dospělá vedoucí, speciálně 
pro vedení světlušek Skolená. Vedoucí skautek v ^  svět
lušky n e m ů ž e I Toto nařízení má své vážné opodstat
nění v odlišnosti potřeb i psychologie dětí do 10 let. (Nám 
by mělo být vážným upozorněním na nedostatky naší práce 
se světluškami, již zatím nebyla věnována náležitá pozor
nost.) — Pozoruhodná je i praxe vedení oddílů vlčat, které 
vedou Ženy,

Služba a pomoc jiným je anglickým skautkám stálou po
vinností a je také podmínkou zkoušek různého stupně, jde 
o pomoc dětem, početným rodinám, starým lidem a různým 
sociálním i veřejným Institucím. Skautky dostávají průkazy, 
v nichž jim jednotlivci nebo organizace potvrzují práci nebo 
pomoc, kterou vykonaly. Každá nová členka pHcházejfci 
do oddílu musí prokázat svou užitečnost a prospěšnost 
svému okolí. |e|í členství tedy začíná „dobrým činem**. No
sitelky jednoho z nejvyšších stupňů, „královské skautky**, 
mají povinnost i pomoc a službu v nemocnicích.

I v Anglii, kde skauting má svou již Sedesátiletou tra
dici a kde sí vysloužil všeobecnou vážnost a uznání, do
spěli ke zkušenostem, že pro mládež kolem 15 let ztrácí 
skautský program svou přitažlivost. Lze se domnívat, že 
jednou z příčin je i nekoednkovanost, která má ve výchově 
mladých lidí Jak světlé tak i stinné stránky. Proto pořádají 
až Čtyřikrát do roka společné podniky s chlapeckými od
díly, Kromě toho vypracovalo v^enf dívčí organizace nový 
program pro skautky od 15 do 20 let. Je to osmibodový 
program, jehož cílem je všestranný rozvoj osobností. Starší 
skautky mohou podle něj pracovat ve skupinách, dvojicích 
či Individuálně podle vlastních zájmů a výběru. Středem 
B základem tohoto programu, jehož symbolem je osmi- 
hvězdicový kompas, je skautský slib a zákon. V jednotli
vých bodech je obsažena a rozpracována široká škála mož
ností. Skautky musí prokazovat pokrok v Činnosti, kterou 
si vybraly.

Pokusila jsem se osm bodů „VÝZVY** volně zpracovat 
B přihlédnutím k našim možnostem a poměrům.

1. Nauč se být ,.fit**l
tj. zdravá, zdatná, svěží, upravená. Zaměřeno na správnon 
životosprávu, hygienu, sport, cvičení, péče o zevnějšek — 
vlasy, pleť, nehty, oblečení.

2. Nauč se přemýšlet!
Sebevzdělání, literatura, cizí jazyky, odborná literatura, 
časopisy, sledování tiskn, veřejného života, znalost okolí, 
země. Návštěva hodnotných filmů, divadel, přednášek. Vy
užívání umění.

3. Vztahy mezi lidmi (v oddíle 1 mimo něj).
Hledej možnost spolupráce s dětmi, chlapci, staršími lidmi. 
Zúčastni se pořádání besídek, soutěží, večírků pro veřej
nost apod. V oddíle převezmi některon z povinností po
kladní, kronikář, starost o inventář apod. Starej se nějaký 
čas o nástěnku. Zúčastni se tábora jako zdravotnice, ku
chařka.

4. Buď připravena sloužit jinými
Vypracuj si plán služby. Navaž kontakty — pomáhej dětem, 
starým lidem, Červenému kříži apod. (Udělej si odborku 
první pomoci.) Vyrob pro mladší skautky nebo světlušky 
učební pomůcky, dekoraci do klubovny, dárky k různým 
příležitostem. Pracuj soustavně se světluškami či vlčaty. 
Přihlas se do rádcovdcých kursů.

5. Staň se domácím kutilem!
Nauč se moderní kuchařské technologii — můžeš se spe
cializovat např. na moučníky, na masa, vaření v přírodě 
apod. NanČ se a veď domácí účetnictví, seslav rodinný



rocepočet. Nauč se vyrábět dekorační doplňky, nauč se nklf- 
set, prát, základní údržbářské dovednosti.

tf. Pěstuj turistiku za účelem poznání.
Nauč 86 životu v přírodě — táboření. Poznávej přírodu 
e irhraň ji!

7. Formuj svůj charakter.
Základem vieho je skautský slib a zákon. Na základě po« 
čtivé sebekritiky, ale 1 s pomocí skautek a vedoucí a podle 
cíle, kterého chcež dosáhnout, udělej si plán sebevýchovy. 
Negativaf povahové rysy lze pevnou vůlí cílevědomě překo* 
Bávat: uešikovnost cvikem, prací; sobeckost činností pro 
druhé; pohodlnost denním cvičením, sportem; plachost 
společenskou činnosti, sportem apod.
Osmibodová výzva vybízí:

Vyber si, co se ti líbí!
Prozkoumej Život ve všech směrech! 
lediaá věc, na které záleží, je sebevýchova!
Domnívám Že o hodnotě tohoto programn, který û  

má své dobré výsledky a vykazuje vzestup zájmu o Členství 
v „rangers**, nemůže být pochyb. Myslím, že by mohl po* 
moci i nám v práci se starSími skautkami a rádkyněml.

JAROSLAVA holcova

Vzestup a pád
f2. pokračováni)

K aldý km en prérijních Indiánů m ěl vlastní kvalifikaci 
hodnou U Blackfootú například byla krádeZ nepřátelské  
zbraně nejvySSím stupněm hrdinství. U jinoch kmenů bylo 
nefvySším znakem hrdinství dotknout se nepřítele a při tom 
ho nezranit. Nejnliším stupněm hrdinství obvykle bylo za
bit nepřítele, příčem l záleželo jeStě na způsobu zabití, stejně 
tak t na druhu zbraně. Cheyennové zase portrétovali mrtvé 
nepřátele  — určitý ďruh heraldiky  — buď na své kožené 
tee-pee stany nebo na šaty z bizoní kůže. Tato heraldická  
znamení opravňovala potom jejich  nositele k  výkonu veřej
né funkce. U mnoha kmenů se  stalo viditelným znakem  
hrdinství nejvySŠiho stupně orlí pero. Cím více mrtvých ne
přátel, tím více orlích per. Tady je prapůuod honosných in
diánských čelen ek, jimiž se zdobívali někteří náčelníci pré
rijních Indiánů.

Skalpy, stahované z mrtvých nebo zraněných nepřátel 
sloužily někdy také za trofeje. Nutno však říci, že mnoho 
prérijních kmenů začalo sbírat skalpy až v období úpadku 
indiánské kultury, tedy od poloviny minulého století. Vět
šina lidí se  bohužel mylně domnívá, že všichni Indiáni sbí
rali skalpy a že skalpování bylo výlučnou specialitou na 
území Nového světa. Není to však pravda. Herodot, staro
řecký  historik, se  zmiňuje o skalpování například u Skythů.
V Jižní Americe bylo původně skalpování zcela neznámé.
V Severní Americe m ohlo existovat před příchodem bělo
chů, ovšem velice ojed in ěle pouze v některých východních 
částech země. Mnoho htstortků sl dodnes nedovede zodpo
vědět otázku, zda skalpování pochází skutečně od Indiánů, 
či zda je  rudokožci nepřejali od svých vzorů, bílých used
líků z Evropy.

At je však původ skalpováni jakýkoliv, rozšířilo se ne
obyčejně rychle po celém  severoam erickém  kontinentu, kro
m ě území obývaného Eskymáky. Při tom si nelze ovšem  
zakrývat, že právě barbarství bělochů dopom ohlo k  jeho  
neobyčejnému rozšíření, přičemž chováni rudokožců bylo 
úměrné chování bělochů. Právě bílí usedlíci začalf vyplácet 
prém ie za zabité Indiány. Důkazem pro vyplabent prémie 
byl právě skalp.

Za otce m yšlenky platit za skalpy Indiánů se  pokládá  
guvernér Nového Holandska Kteft, jenž usoudil, že skalp  
se lép e přenáší a dopravuje než c e lé  uřezané hlavy, přičemž 
je  to stejně hodnotný průkazný materiál jako  hlava celá. 
Vypsáním prémii za indiánské skalpy podařilo se snadno 
Holanďanům vyčistit od Indiánů jižní New York a New 
Jersey dávno před tím, než toto území ovláďU Angličané.
V roce 1703 kolon ie Massachusetts platila za jeden indián
ský skalp 25 liber Sterlingů. V polovině XVIII. století sta
novila Pensylvánie pevnou odměnu za jeden mužský skalp  
na 40 Uber Sterlingů, zatímco za ženský skalp vyplácela  
20 Uber Sterlingů.

Někteří podnikavci využili lákavou nabídku o uyw^ut.fo 
valí ve svých m ěstech staré indiánské starousedlíky, kteří

se mírumilovně aklim atizovali v novém bělošském  prostřeďt 
jako  nástroje pro svou koloniálrti geopolltiku používali také  
Francouzově systém odměn za indiánské skalpy. V soutěži 
a rivalitě pH obchodování s kožešinam i na kanadském  úze
mí nabízeli Francouzově Indiánům km ene Mícmac za každý  
skalp  f^ísluSníka km ene Beothuků na Novém Foundlandú 
odměnu několika desítek  Uber. Když se potom v roce 1627 
objevili na kanadském  území také Angličané, podařilo se  
jim odhalit posledního přežívajícího příslušníka kdysi velmi 
početného a hrdého km ene Beothuků, kteří právě proto, 
že nebyli ochotni postoupit drancujícím Francouzům svá 
loviště, byli vyvražděni uměle znepřáteleným km enem  
Micmaců.

Mezi prérijními Indiány pouze dua km eny, jež se sem  
přestěhovaly z východní Částí země, spatřovaly hlavni vý
znam válečnictví o získávání skalpů. Praxí získaly tyto 
kmeny od bílých přistěhovalců ve východní částí kontinen
tu. Prérijní Indtárit své oběti ani nemučili, přesto z ojed ině
lých případů vzniklo ono tradiční přesvědčení bílých used
líků schovat si poslední kulku pro sebe, aby tak běloch  
předešel onomu hrůzostrašnému pomalému umírání na in
diánském  mučtdle. Prérijní Indiáni však zabíjeli rychle. 
Bělošský způsob popravy například věšením pokládali ne
jen za ukrutný, a le  i za barbarský.

Velká am erická epopej tradičně pohlíží na prérijní Indi
ány jako  na „nejválčivější’  na am erickém  kontinentě. Histo
rie totiž potvrzuje, že srdce am erického kontinentu bylo 
arénou neustálých soubojů. Nazývat ovšem například Black^ 
joota  ^válkymllovným" je  nepodloženým tvrzením. Už proto, 
poněvadž speciálně u Blackfootú nikdy neválčtl celý  km en. 
Existovali jednotliví členové, pro něž válečnictví bylo je-* 
dinou náplní a  posláním života.

Složité kmeny prérijních Indiánů by byly nepřežily bez  
vnějších nepřátel, ať skutečných čí smyšlených, proti kterým  
se sdružovali právě různorodí válečníci. Prérijní kultura 
byla vytvořena um ěle ozvěnou, táhnoucí se  napříč severe  
am erickým  kontinentem s příchodem  prvních bělochů. Bě
loši totiž rozrušili velíce jem né uspořádání vztahů mezi 
jednotlivými skupinami Indiánů, Jež tu existovalo už od  
pradávných dob.

Území, k d e  siau iy  tuauni km en y p ier iin ich  indiánů
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Změnu do Uoota Indiánů ul přinesla ta skutečnost, že se 
muselt přestěhovat na prérie. Hlavni změnou, lépe řečeno, 
zásadním zásahem do odvěké tndiám kě kultury, Pyl však 
kůň a pu^ka. Veškerý Život Indiánů, Jefich celkové bytí 
se dalo do pohybu, ve kterém  museli neustále pokračovat, 
chtéli li přežít. Koně muselt krást, aby fe mohli směnit za 
pušky které opět potřebovali pro vydatnělší lov i chytání 
fcon». Běloši tento koloběh vědom ě podporovali a urychlo
vali ho předepšfm prodefem pušek, alkoholu a  nádobt

Stáda bizonů, pokládaná dHve za nevyčerpatelná, se za
čala povážlivě ztenčovat, nebot zvířata už nesloužila fen 
osobní potřebě, a le  především se stala výhodnou sm ěnitel
nou fednotkou. Každopádně kultura prérilntch Indiánů byla 
tak po politické stránce, tak po stránce sociální, ekono
m ické l technologické nalednou kulturou válečnickou. Ne 
ovšem v důsledku biologických čí psychologických změn.

ale proto, poněvadž se museli pUzpOsobit deroucí se kultu
ře bílých kolonizátorů.

Členství v různých sdruženích bylo ted  možno st koupit. 
Mezi prérirnímt kmeny bylo možno koupit í tiné věci: po
svátné předměty, náboženské písně a dokonce i přesný po
pis mimořádně dobrého zřeni. Právo pomalovat st obličet 
pro určitý náboženský cerem oniál stálo stejně jako leden  

Možnost nahlédnout někomu do jeho nejsoukromněj- 
šiho svazku posvátných letišů a per se hodnotilo částkou  
iO Uber šterlingů. leden příslušník km ene Crowů zaplatil 
svému kmotrovi dva koně za to. že mohl být přizván do 
tabákové společnosti. Rodina kandidáta doplatila
leště dalších 23 koní.

-| b
icu/>.račování příště/

D r o b n é  p l a s t i k y

rozlomit Protože uvnitř íe kostra, špatně by se nalomené 
kusy odlitku sestavovaly.

Když jsme si jisti, že odlitek je ztvrdlý, opatrně a velmi 
zvolna odkrýváme formelovou formu na všechny strany 
od odlitku. Někdy se mQže stát, že formu nepoškodíme a 
můžeme do ní odlévat znovu.

Když předmět skutečně proschl — a to se nesmí stát 
příliš prudce ^  nejlépe ve stínu v prQvanu, můžeme pro
vést mírné retuše. Rozděláme na kávové lžičce malé množ
ství sádry a hrbolky nebo dírky napřed navlhčíme Štětcem 
a pak malou špachtlíčkou nebo malým špičatým nožíkem 
deformace sádrou vyrovnáme a prstem vyhladíme. Zejména 
okraje odlitku musíme pečlivě zarovnat, nožem ohladlt 
nebo oříznout do potřebného tvaru.

A pak můžeme barvit. Nejvhodnějšf je použít olejových 
barev, které však musíme zředit, protože rozpouštědlo rych
le vsakuje do sádry. Také můžeme patinovat, zlatit, černit. 
To záleží na tvaru, funkci a posláni odlitku.

Na zadní straně vyškrábeme opatrně nožem Žlábek, za 
který bude možno odlitek zavěšovat, má*]i sloužit jako 
nástěnná výzdoba, nebo odlitek přilepíme na prkénko, a to| 
celé pak zavěsíme. Tato úprava Je vhodnější, —VP—

Odlévání zvířecích stop v přírodě patří k jedné z oblí
bených zálesáckých disciplín skautské výchovy.

Nejběžnějši srnčí, liščí nebo ptačí stopy můžeme pomocí 
sádry získat v kopli. Obdobným způsobem můžeme zhotovit 
mnoho účelových 1 ozdobných předmětů, které pak slouží 
při výzdobě kluboven, jako dárky nebo suvenýry.'

Vysvětlíme sl postup výroby až ke konečné úpravě.
Drobný předmět, který jsme zvolili k rozmnožení, musí 

být plasticky tak modelovaný, aby se dal obtisknout mír
ným tlakem do formely. Jde tedy především o různé ko
vové předměty, kovové hlavičky, emblémy nebo reliéfy. 
Musíme počítat s tím, že výška odlitku bude poměrně malá. 
NejvhodnějŠl je odlévat předměty do velikosti 10 cm, takže 
tloušťka odlitku bude úměrná rozměru, to je asi 1 až 2 cm.

Prohněteme fádně destičku z dětské formely a uhladíme 
do desky tlusté asi 2 cm, pochopitelně musí být o něco 
větší než předmět. Protože formela je sama o sobě mastná, 
stačí, abychom předmět, který' chceme otisknout, mírně 
navlhčili. Po přitlačení a otisknut! negativního obrazu se 
originál lehce z nově vzniklé formelové desky vyjme. Ori
ginál musíme důkladně a stejnoměrně přitlačit, tlačit přímo 
shora, aby se forma nedeformovala. Originál musíme vmáčk
nout co nejhlouběji, jak jen dovoluje tloušťka formelové 
desky, protože sádra, kterou tam později vlijeme, bude uza
vřena vyzdviženými okraji, aby se před zatvrdnutím neroz- 
tekla.

Pak už stačí rozdělat řídkou sádru, do které je možno 
přidat trochu klovatíny, případně jemný křemitý písek, aby 
konečný odlitek získal na pevnosti. Zvlášť tam, kde jde 
o větší předměty, je vhodné připravit sl kousky drátu (ne
železných, aby nerezavěly), hřebíky, provázky nebo ústřiž
ky juty. Tyto v řídké sádrové kaši namočíme a když ji do 
formy nalijeme asi do poloviny výše odlitku, rozložíme je 
po celé ploše tak, aby tvořily jakousi vnitřní zpevňovacf 
kostru. Zbytkem sádry zalijeme tuto kostru a povrch uhla
díme.

Sádra potřebuje svůj čas, aby pořádně zatvrdla a proto 
se nikdy nesnažíme Ještě měkký odlitek vyloupnout. Lepší 
je počkat o hodinu déle, než odlitek při vyjímání z formely

Mezídružinový závod
Kolíky označíme lístkem se jménem družiny. Rádcové 

družin dostanou zalepené obálky s pokynem, aby ee na 
dané znamení shromáždila celá družina u kolíku s jejím 
jménem a pak otevřela obálku. Obsahuje tento pokyn;

Vaše družina má přesně sedmdesát pět minut času, aby 
splnila těchto deset úkolů.

1. odhadněte od kolíku své družiny v libovolném směru 
vzdálenost sto metrů a udělejte znamení,

2. nasbírejte patnáct listů různých stromů a keřů, které 
dovedete pojmenovat,

3. najděte kámen, jehož váhu odhadujete na dva kilo
gramy,

é. u kolíku své družiny udělejte bez použití buzoly větr
nou růžici a vyznačte na ni sever, jih, východ, západ, se
verozápad, severovýchod, jihozápad a jihovýchod,

5. dva Členové družiny rozdělají v blízkosti kolíku dvěma 
sirkami ohefi, uvaří vejce na tvrdo a bezvadně zahladí 
stopy po ohništi,

6. zhotovte dva užitkové předměty. Z materiálů smíte 
použít jen neopracované dřevo, nástrojem bude nůž,

7. v blízkosti kolíku uvažte Šest nováčkovských uzlů tak, 
aby bylo jasně vidět jejich použití,

8. napište semaforem bez použití příruček a poznámek 
čtvrtou sloku junácké hymny,

9. zajistěte co nejpodrobnějSí písemnou zprávu o městě 
nebo historické památce v blízkosti tábora. Informace sl 
opatřete libovolným způsobem,

10. vezměte libovolný kus látky, vystřihněte v něm díru 
o velikosti Skrát 5 centimetrů a přišijte na ni záplatu.

Po uplynutí 75 minut ohlaste originálním způsobem spl
nění úkolů a předložte doklady o tom, jak jste je splnili.

—SK—
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Pár  s lov
ke ska u t ské m u  n á z v o s lo v í

FN zpracování návrhu tiskopisů a průkazů pro tisk, po> 
kynů a řádů dostávali jsme se a stále se dostáváme do 
nesnázi v otázce názvosloví v naší organizaci. Kolik lidí, 
tolik názorů vášnivě obhajovaných, bráněných 1 prosazo
vaných. Byl bych rád, kdyby se k tomuto tématu vyjádřila 
naše skautská veřejnost, hlavně však odborně kvalifikovaní 
pracovníci, příslušníci naší junácké organizace. Při studiu 
e pátráni v literatuře 1 ve starých tiskopisech jsme našli 
rozpory. Vždyť i bratr náčelník A. B. Svojsik v roce 1912 
vydává nejprve Základny junáctví, ale v r. 1920 six>lu s br. 
)anem Novákem 21ákIadové skautingu. Br. náčelník dr. Ru
dolf Plajner v Radostech juuáckého roku a v Druhém stup
ni zásadně dodržuje termín Junák, Junácký slib. Junácký 
zákon. Organizace z r. 1930 říká naopak, Skaut, skautský 
zákon, skautský slib, skautské heslo. Nebudu rozvádět a 
dále citovat další autory. Chci zde pouze načrtnout roz- 
porové otázky tak říkajíc pranice**. Tak tedy trochu 
těch názorů:

„JUNAK** — název organizace >> v tom jsme jednotní, 
ale .probereme*ll organizační stupně, jsme rázem uvnitř 
problému.

HOstřední rada" — zde není výhrad ani u názvu.
„Náčelnictvo dívčího kmene", ale jak dále „Náčelnictvo 

chlapeckého nebo Junáckého kmene**. Mně osobně více vy
hovuje ~  dívčí — chlapecký.

Dále problém pokračuje názvoslovím v okresních a v kraj
ských stupních. Krajská junácká rada nebo Krajská rada 
JUNÁKA. Obdobně Okresní junácká rada nebo Okresní rada 
JUNÁKA. První alternativa vyhovuje více češtinářům, druhá 
obsahuje název organizace a odpovídá ústřední i středis
kové radě JUNÁKA. Proč však ne Ústřední Junácká rada 
fl Středisková junácká rada.

To, že bylo názvosloví pro kraje a okresy schváleno 
v této formě 111. sněmem JUNÁKA (nebo III. Junáckým 
sněmem) není v této formě rozhodující, protože nebylo do
statek času všechny tyto problémy konzultovat s odborníky. 
Pojďme však dále. Chlapecký kmen členíme na větve (jak 
řiká br. náčelník) vlčat, junáků, starších junáků,.ale máme 
kmen roverský. Dívčí kmen členíme na větve světlušek, 
skautek, starších skautek (roverek), starších skautek (old- 
skautek). Poznáme-li si však tyto názvy vedle sebe, ihned 
vidíme, jak vznikají rozpory.

Vlče • světluška, juoák (skaut) - skautka, vodní skaut • 
vodní skautka, roveť • starší skautka, starší junák - starší 
skautka, dříve old-skaut - old-skautka.

Dobře odpovídá členění vlče — světluška, ale další vě
kový stupeň Junák ~  skautka má již v textu rozpor.

K problému pojmenování napsal rozbor názvu Skaut 
Junák ve 2. Čísle Skautingu/1969 br. Vlastislav Hanzík. 
Uvádí, žo shodný název k junáku — junačka se nevžil a 
naše sestry 1 proti zmínce o něm ihned se brání a proto 
byl ponechán název skautka.

V dalším věkovém stupni je situace ještě komplikova
nější. U chlapců máme větev roverů — u děvčat starší 
skautky. Proti názvu roverka je přirozeně mnoho výhrad 
ze strany sester.

Jak však dále? Měli jsme „old-skauty" a ,old-skautky", 
ale přijali jsme název oddíly starších junáků. Tyto však 
jsou koedukované a jelikož tato koedukace není z názvu 
patrná, je v poslední době tendence doplnit název na »od- 
dlly starších junáků a skautek". Domnívám se, že zde by
chom problém vyřešili návratem k bývalému názvu „old- 
skaut" a „old-skautka" a pomůžeme tím l věkovému ozna
čení rover ^  starší skautka do doby, než případně najdeme 
vhodnější název.

Při textaci razítek jsem ve sbírce razítek nalezl různá 
názvosloví, zaujal mne však ještě další problém. Máme 
oddíly junáků a skautek, máme však zřejmě 1 oddíl chla
pecký a oddíl dívčí. V tomto názvu se skrývá zařazení jed
né dvou družin vlčat nebo světlušek do oddílu junáků 
nebo skautek Zdůvodňujeme tuto anomálii malým počtem 
dětí v místě — okruhu střediska. Organizačně lze toto za
členěni tolerovat, avšak vím z praxe, že to ztěžuje práci 
oddílu, jelikož není někdy přímý vedoucí vlčat nebo samo
statná vedoucí světlušek, a tím vzniká větší zaneprázd
nění vedoucích těchto oddílů. Jede-ll oddíl na tábor, doža
dují se družiny těch nejmladších, aby mohly rovněž jet 
a potom tím trpí program.

Co leště? Máme skautský slib a skautský zákon, nebo 
junácký slib a junácký zákon. Pro skautky máme rovněž

skautský Či junácký zákon, nebo zákon skautek a slib skau
tek. Vytváříme nové tiskopisy, průkazy, které by měly mít 
platnost několik let a přitom nemáme vyjasněny některé 
základní věci. Je tedy nutné otázky rozpracovat a připravit 
odborně formou diskuse Či ankety. Získat posudky jak 
skautských, tak externích odborníků. Výsledek, který vypra
cuje komise pověřená tímto úkolem, předloží skautské ve
řejnosti a připraví návrh usnesení pro IV sněm

Budu rád. když se k těmto problémům vyjádři cu největší 
a nejšlršl okruh junácké veřejnosti. V některém dalším 
Čísle Skautingu vás budeme informovat o ohlasu na tento 
Článek a část vašich připomínek uveřejníme.

MIREK BRYCH — ROMY

Televize a junácký oddíl
Televize se stala nesj>orně důležitým prostředkem výcho

vy a vzdělávání. Dětská vysíláni, hlavně Vlaštovka, přináší 
různé kvízy a pozorovací soutěže, jež se pak slosují a vý
herci jsou vhodným způsobem odměněni. To je však pro 
běžnou činnost junáckého oddílu dost nepraktické, proto
že se tak moment soutěživosti dostává do rukou náhody 
a Jaksi uniká z oddílu.

Jako vedoucí oddílu Jsem vyšel z televizního programu, 
který ohlásil vysílání filmu s historickou tematikou z pro
středí domácího odboje ze druhé světové války. Protože 
jsem už předtím viděl film v kině mohl jsem si porovnat, 
že ve filmu jsou určité odkazy na budovy e  prostory města, 
ve kterém chlapci z oddílu žijí. Vyhlásil Jsem tedy jakýsi 
oddílový poplach spojený s hrou o poklad.

Hra spočívala v Individuálním poslechu televize v so
botu večer a chlapcům jsem sdělil Jakési „kontrolní otázky", 
např. v kterém domě našeho města se uskutečnila setkání 
apod. Družiny si údaje porovnaly, sjednotily a pak byl od
startován celkem známý „boj o poklad" s využitím zna
ček, mapy apod. Chyby byly bodovány oddílovou radou a 
trestné body se staly „povinným zpožděním" v závěru hry 
v přírodě (1 ix>d —> 10 vteřin). Hra skončila u hrobu jed
noho z domácích hrdinů odboje, který byl nepřímým účast** 
níkem příběhu televizního vysílání.

Je věcí vedoucího oddílu, aby dokázal chlapce odpoutat 
jen od pasivního „konzumováni" televizních pořadů. Jistě 
to vyžaduje čekat na vhodnou příležitost, ale v nadcháze
jících zimních večerech se Jistě 1 z televizního programu 
dá něco vybrat. ING. MIROSLAV MACHÁČEK

Z tút>ora lo(?QStckt)ch vU Foto h ROsslet
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Pod závojem hry
Dobrá výchovná práce předpokládá vžít se do psycholo- 

gle dítáte. Uvědomit sl, že každé dítě je osobností s vel* 
kým O. že ]e jeho věku příznačná zvídavost, touha po po
znání, věděni, že mu imponuje fyzická síla a dovednost. 
Na druhé straně věak jeho věk s sebou nese také přirozený 
tělesný neklid, myšlenkovou těkavost, nesoustředěnost, 
upovídanost apod. Je Jim vlastni sklon k romantlčnostl, do
brodružstvím, nevšedním a tajemným zážitkflm a příběhům.

Skautlng jako způsob Junácké výchovy razJ zásadu ^  
vychovávat hrou. Proto musí být program junáckých schů
zek dobře a uváženě připravený, musí být náročný, ale 
nesmí děti unavovat. To vyžaduje hry Často střídat. A nejen 
to. Je to právě výsledek hry, který má mít ten žádoucí pe
dagogický dopad. Abychom docílili takového výsledku, mu
síme zachovávat několik zásad, které jsou ověřené mnoha
letou praxí.
—* vybraná hra má být kolektivní,

zásady hry Je třeba dětem podrobně vysvětlit,
— výsledky her vyhodnocovat,
— dbát o to, aby se při hře bavili všichni,
«— vybírat hry přiměřené věku dětí,
— vedoucí musí být spravedlivý, protože Jenom tak může 

získat autoritu a úctu jako nesmlouvavý soudce,
dbát na bezpečnost dětí a chránit je před úrazy,

^  nepřipustit, aby děti v zápalu hry překročily meze a za
čaly se bít,

— dostane-li se ke slovu surovost, Je třeba viníka rychle 
a energicky potrestat, třeba l vyloučením ze hry,

— neměla-11 připravená hra okamžitý úspěch, stáhnout Ji 
hned z programu a nahradit Jinou,
při hrách a zábavě dobře pozorovat své svěřence, po
znávat neustále jejích mravní a rozumové hodnoty,

— trest musí být spravedlivý a uvážený.
. Těchto několik zásad platí stejně Jak pro vlčata, tak pro 
světlušky, 1 pro ty starší. Jejich aplikace v praktickém 
životě oddílu je Již věcí každého z vedoucích. Je na nich 
samotných, aby těm chlapcům a děvčatům, kteří v krátkém 
čase nastoupí na Jejich místa své zkušenosti předali se 
všemi těmi jedinečnými a neopakovatelnými momenty vý
chovné praxe.

JUDr. RADOMÍR PEK

Čtyři Štafetové hry 
pro vlčata
T r o j l í s t e k

Každé družstvo se rozdělí na trojice. V trojici se <hráčl 
do sebe zavěsí, takže střední je obrácen zády k metě za
tímco jeho sousedé jsou k metě zády. Na dané znamení 
vyběhne první trojice k metě, hráči se však nesmi pustit 
Od mety ke startovní čáře běží trojice tak, že střední běží 
pozpátku Když se prvn! trojice vrátí ke startovní čáře, vy
běhne druhá atd. až se všechny vystřídají.

Béh s t o n o ž e k
Závodí družstva, složená z osmi, dvanácti nebo Šestnáctí 

vlčat První Čtveřice v každém družstvu stojí v zástupu, roz
kročena, mezi nohama má tyč, kterou hráči drží rukama. 
Tak běží Čtveřice k metě, kterou oběhne a vrátí se. Pak 
předá tyč další čtveřici a vše se opakuje. Když někdo tyč 
pustl, musí družstvo zaujmout stanovené postaveni a pak 
může pokračovat v závodě.

Z á v o d  se s v í č k a m i
První Z každého družstva dostane rozsvícenou svíčku, se 

kterou musí běžet k metě a zpět Svíčka nesmí zhasnout 
Po návratu ke startovní čáře předá svíčku dalšímu hráči 
svého družstva. Když svíčka zhasne, musí se hráč vrátit ke 
startu a tam svíčku znovu rozsvítit

V l č á c k á  š t a f e t a
Opatřete pro každé družstvo sadu pismen, ze kterých lze 

sestavit např. znén! vlCáckého slibu [heslo, zákon apo<L). 
Písmena rozhodíte asi 15—20 metré před každým družstvem. 
Na dané znamení vyběhnou první hráCI z družstev, vyhle
dají písmeno prvního slova vlCáckého slibu, béžl s nim ke 
startu a tam položí na urCené místo Pak vyběhnou druzi 
a učiní totéž s druhým písmenem atd., až |e sestaveno celé 
zněni slibu. Vítězi družstvo, které slib sestavilo první.

—KS-

Udělej si sám
Omyelně jsem volil tento název, protože sl myslím, Že je 

nejvýstižnější pro výbavu junáka, kterou si z velké Části 
může vyrobit sám za odborného vedení zručného řemeslní
ka. Na mnoha místech mají junáci příležitost pracovat ve 
školních dílnách nebo mají l při své klubovně pěknou díl
nu, kde sl mohou ledacos sami zhotovit. A protože vlastno
ručně vyrobená věc Je vždy věcí velmi cennou, chtěl bych 
připomenout několik dobrých nápadů, Jak je měli naši 
předkové, když byla pro ně vydávána Domácí dílna. Podob
ný Časopis nám schází a přece by se osvědčil kutilům, kte
rých stále přibývá. Je to už téměř padesát let, kdy v tomto 
časopise, vydávaném pražským Svazem vynálezců, probí
hala soutěž, jak nejlépe zužitkovat krabice od konzerv. Vím, 
že konzerv v době před padesáti lety nebylo Ještě tolik, 
Jako jich máme dnos. Tehdy to byly ponejvíce krabice od 
amerického mléka, které se vyhazovaly na smetiště. Vypl- 
sovateJé soutěže oznamují, že krabice reprezentují značnou 
cenu a lze jich využívat ke zhotovení pěkných a praktic
kých předmětů. Soutěž měla velmi příznivý ohlas a kutilové 
se dali do práce. Vypsané odměny lákaly a tak se během 
tři měsíců deptalo do redakce 526 návrhů. Několik set ná
vrhů přineslo sice jen řešení nejjednodušší, ale našly se 
I návrhy, které velmi dobře poslouží í našim Junákům. 
Krabic od konzerv Je dnes v každé domácnosti velmi mno
ho. Co tedy bylo navrhováno dělat z krabic před pade
sáti lety? Vyhť^noceno bylo celkem devatenáct předmětů, 
které vidíte na vedlejších obrázcích:

Vím, že některé navrhované předměty mají pro nás po
někud JIŽ tvary zastaralé, ale ve své podstatě Jsou to všech
no předměty, které lze použít v junéckéra životě, anebo 
|lmi překvapit učitele nebo rodiče junáků

L Hrníček: vznikne odstřižením horního dna, zaoblením 
hranv a přlletovánlm ouška.
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2. Krabička: na koření, laky, hřebíky apod. Z jedné kra
bíce získáme spodní část podobně Jako při zhotovování 
hrníčku, ale bez ouška, druhou, o něco větší krabici, upra- 
.víme na víko.

3. Koněvka: hořejší dno vyřízneme nožem nebo otvíračem 
konzerv (jen Jak naznačeno), u dna pak prosekneme oválný 
otvor, na který naletujeme trubku, zhotovenou z pláště jiné 
krabice.

4. Lopatka na mouku: krabici sestřihneme Jak je nazna
čeno, obroubit hrany a doplnit rukojetL



5. Nádobka na barvy apod.: zhotovíme jako hrníček, 
ale místo ouška přiletujeme dvé svorky i navlečeni ruko* 
|eti z drátu. Opatřena vlčkem, zapadajícím dovnitř, máže 
sloužit také jako konóvka.

6. Podstavec pod hrnec pro vaření a ohřívání na Ithu: 
vysekaná otvory do pláštá rozšíříme vyhnutím ven, výbor* 
cením, sloužícím k přívodu vzduchu k plamení.

7. Kotlík na ohřívání klihu ve vodní lázni: .
a] vátšl krabíce od konzervy, opatřená dřevánou rukojetí, 

slouží za nádobu pro vodu,
bj menši krabice od konzervy, opatřená Širokým víkaa 

a rukojetí. Je na klth. Otvor nádoby *b* přepažíme drát
kem pro otření Štátce.

8. FormlCky na pečlvo: z pláStá -a- konzervové krabičky 
nastříháme obdélníčky, z nichž utvoříme rQzné tvary *b*, 
-c*.

9 Praktická krabička s víkem ze dvou rázné velikých' 
Čtvercových krabic od konzervy.

10. Třínožka pod kahan k chemickým pokusům.
11. Nálevka z plášťů od krabic.

12. Víčko na sklenice: z, plechu se vystřihne šest části. 
Jak je naznačeno, snýtujeme je tak, aby se daly otáčet 
Každý z výseků je opatřen vyhnutou západkou, zapadajíc! 
do výseku v druhém.

13. —14. Stínítka pro elektrickou lampičku.
15. Junácké struhadlo: Plášť probitý s ostrým roztřepe* 

ním (probíjí^se na mékkém prkénku ostrým ocelovým prfi  ̂
bojníkem, pilníkem trojhranným nebo 1 čtyřhranným, pří
padné i obyčejným hřebíkem). Plech se přibije na dvé 
hůlky a opatří kruhem z drátu.

18. Nádržka na vodu s kohoutkem přlletovaným u dna 
k samočinnému vlhčení brusu, olejování, mazání apod.

17. Ozdobný květináč: z jedné plechovky -a- je zhotoven 
vlastní květináč, opatřený přiletovanýml ozdobnými oušky, 
druhá plechovka pak tvoří podstavec.

18. Svícen: do ozdobně vystříhané, nožičkami opatřené 
1/3 krabice naletujeme jímku pro svíčku.

19. Ozdobný podnos na ovoce: dá se snadno zhotovit 
z větší konzervové krabice ozdobením z vnějšku naleto- 
vánými plechovými tvary a točenými nožičkami.

Hodně zdaru a dobré nápadyl A. ). RYCHLÍK

Myslete  už teď...
Tábory skončily, oddíly zase pracují na plné obrátky a 

někde v přihrádkách skříní, zásuvkách a všelijakých kou
tech se hromadí různé ty památečné drobnosti, které si 
chlapci vyrobili v některých dnech, Či v dlouhých hodinách 
samoty při plnění Tří orlích per.

Drobnosti, které nemají praktickou cenu, jsou pro maji
tele živou vzpomínkou na kouzelné dny tábora, na jednot
livé příhody, kamarády a na tábor vůbec. Určitě by se 
nikdo s těmito kousky dřívek, kůže či kamínků nerozlou
čil, protože znamenají kousek prohřáté vzpomínky na tá
borový pobyt.

Protože se však kalendář nezastavuje, je potřeba si včas 
uvědomit, že bude také oddílová vánoční nadílka a že by 
každý měl pozvolna uvažovat o tom, co svým kamarádům 
pod společný stromeček nadělí. A tady přichází vhod praxe 
z tábora.

Určitě se v každé rodině povalují kousky nepotřebné 
kůže, která již dosloužUa jako taška, pouzdro, nebo jiný 
předmět Stačí kůži rozstříhat, namočit, aby se vylisované 
ohyby vyrovnaly a zvolna v mírném teple vysušily. Pozor! 
Kůže nesmí schnout prudce, protože by popraskala a zkrou
tila by se. Stačí ji dát mezi několikerý staré noviny a mírně 
zatížit. Občas ji „vyvětrať* a znovu zatížit, až je rovná 
jako plech.

A pak stačí zvolit některý z motivů táborové architek
tury, přírodní lesní motiv, figurální kresbičku, ať už myšle
nou vážně, nebo karikaturu, a vánoční dárek se může rodit.

Kůži napřed zastříhneme do přesného formátu, který má 
dárek mít a pak určíme přesnou plochu, jež má být 
výtvarně zpracována. Obrázek sl pochopitelně napřed roz
kreslíme na papír a když jsme s nim spokojení, přeneseme 
je j opatrně kopírákem na kůži. Nezáleží, zde na hlazenou, 
či drsnou stranu. Každá kresba si sama poručí, kde se bude 
vyjímat lépe.

Skicovanou přenesenou kresbu nyní opatrně kolorujeme. 
Na to jsou různé způsoby a záleží na zručnosti, kolik se 
z toho kousku kůže dá vynutit krásy. }e možno volit kresbu 
— Cl malbu — pouze černou tuší, čl jiným černidlem a 
některý detól! „vytáhnout* barevně, malovat olejovým! bar
vami, fixkami (které ale nemají tu barevnou trvanlivost], 
pastelkami „progreskaml*, voskovými pastelkami, nebo 
l barevnými propisovačkami.

Musíme vhodně zvolit techniku vykrýváni plochy. U ten
kých Car, kreslených propisovačkou, volíme raději Jen Šra- 
fování a nesnažíme se vzbudit dojem, že je plocha jednot
livě barevně vykryta. Nepůsobilo by to nijak efektně, ale 
spíš upatlaně. U olejových barev, či u jiných tekutých 
barviv můžeme plochu vykrýt skutečně naplno.

Obrysy můžeme zdůraznit a bude to v tomto případě velmi 
efektní. Nezáleží ani tolik na mírném přetažení Či nedo
tažení barvy Čl čáry. Bude alespoň znát neťatšovanost umě
leckého projevu Kresbu pochopitelně doprovodíme pří
slušným slovním komentářem, který bude ale skutečně 
krasopisně napsán Tomu je třeba věnovat trochu pozor

nosti, protože jinak pěknou kresbičku bychom mohli úplně 
pokazit ledabylým. písmem.

Kůže sama si vynucuje ještě další zpracování, které ce
lému „obrázku* dá konečný charakter. Jsou to typické 
třásně, které ostrým nožem nařežeme, čl nastřiháme bud 
po celém obvodě nebo Jen na dvou protilehlých stranách. 
To záleží již na stylu kresby a velikosti kůže. 1 tyto třásně 
Je možno mírně přibarvit, ale zásadně méně než bude 
vlastní kresba. Jinak by to připomínalo spíš papouška a dá
rek by byl asi víc k smíchu či k pláči.

Do kůže se dá pochopitelně 1 rýt nožem, čl vypalovat 
žhavým drátem. To již ale vyžaduje zručnější ruku a vět
šina mladých táborníků to asi ještě technicky nezvládne. 
Také vpletení tenkého proužku jiné kůže působí výtvarně 
velmi dobře.

Jinak Je možno použit nože Jako výtvarného náčiní k vy
škrabání kresby čl naopak „pozadí” tím způsobem, že se 
ostřím nože oškrabuje hladký povrch kůže a drsná plocha 
pak působí velmi kontrastně proti zbytku kresby. Pak není 
třeba ani volit tak výraznou barevnost.

Protože na kůži prakticky nelze gumovat, musíme pra
covat velmi opatrně a pečlivě. Za tu námahu to ale stojí.

Věřím, že pod letošním skautským vánočním stromkem 
i bude hodně podobných rukodělných dárků, které budou 

určitě milejší, než draze koupený předmět. To, co jste 
vyráběli na táboře, můžete nyní zopakovat l pro své ka
marády v oddíle. Jistě bude hodně různých nápadů a hodně 
radosti u podarovaných.

VLADIMÍR PECHAR -  PLUTO
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O D M ĚN A  A TREST
Odmén; a trasty braff ve výchově důležitou roli. fsou to 

prostředky, kterými záměrné ovlivňujeme chováni a jed- 
Báni děti. Odměnou nebo trestein vSak nemusí být to, co 
Isme sl jako odměny Cl tresty vymysleli, ale |e flml pouze 
to, co vlčata Cl Junádi jako treat Cl odměno skutečná prô  
žívajL

Každé dítě je jiné, má jiné vlastnosti, je neopakovatelnou 
osobnosti. Nevystačíme proto se stereotypními metodami 
výchovy, které by byly pro vSechny Členy oddílu stejné. 
StejDon Individualitou je váak i vedoucí, který vlastní vý
chovo a junácký program realizuje podle svých vlastních 
sklona a na základě vlastních zknSeností. Při úvahách 
o junácké výchově musíme tedy brát v úvahu obě její slož
ky, dětí i vedoucí.

Vedoucí oddílu si často stěžuji na děti, které nemohou 
zvládnout a které svým chováním ztěžují výchovnou práci 
v celém oddíle. Pak přichází otázka, jak dítě potrestal. 
Ale jen výjimečně se objeví otázka, jak dítě odměnit, po
vzbudit nebo posílit jeho kladné návyky, Jako výběrová 
organizace máme vždy k dispozici krajní prostředek — dítě 
ze smečky či oddílu vyloučit. Tento zásah je pochopitelně 
výjimečný a měl by se použít teprve tehdy, když jsme všech
ny ostatní prostředky vyčerpali, nebo když zjistíme, že 
dítě se do oddílu dostalo omylem a celý styl junácké vý
chovy se pro ně nehodí. I v tomto krajním případě je však 
třeba postupovat taktně a klidně. Ale to není východisko 
při řešení našeho problému — kdy odměna, kdy trest.

Stará pedagogická zkušenost nabádá: Veď dítě tak, aby 
mohlo dělat vše správně a pak je pochval. Vyhýbej se 
tomu, aby dítě něco dělalo špatně — a pak jsi je musel 
potrestat!

Normální děti se ze strachu před treslem zdaleka ne
naučí tolik ani neudělají tolik nžitečného, fako při vhodně 
zvoleném systému odměn. Trest může pouze blokovat špat
né chování; odměna učí správnému jednání. Obrazně ře
čeno ^  trest, to je ucpávání díry, kterou nám při plavbě 
zatéká do lodi. Předem loď prohlédnout, opravit a správně 
ošetřit |e jistě mnohem účinnější.

Moderní psychologie nechce dávat jednoznačné návody, 
jak ve výchově postupovat — není to ani možné. Přesto se 
pokusím upozornit na některé obecné zásady odměňování 
a trestáni.
• Všechny výchovné prostředky, kterých užíváme, by měly 
být dětem srozumitelné. Vlče, které nepochopí, proč bylo 
pokáráno, je zmatené a těžko se pak orientuje, junák, 
který fe pochválen za něco, co řadě členů oddílů připadá 
samozřejmé, nezíská skutečný pocit uspokojení sám vůči 
sobě. Takovou pochvalou nezíská však na autoritě ani 
vedoucí.
• Výchovné odměny a tresty by měly být přiměřené věku 
dítěte a jeho osobnosti, jestliže pro vlče je někdy vhodnou 
odměnou nějaká sladkost, pro junáka může bÝt za určitých 
nkolnosli něco podobného směšné. U mladších dětí mají 
odměny hmotné svůj význam; s postupujícím věkem je však 
mnohem účinnější pochvala, morální ocenění a naopak. 
Vedoncf však musí vždy citlivé odhadnout, zda odměna či 
trest odpovídají vlastnostem dítěte, jeho vyzrálosti, zda jsou 
přiměřené dané situaci 1 celkovému stavu oddílu.
• V používáni odměn a trestů musí být jistá důslednost. 
Nejsme-Ii důslední, uvádíme dětí do zmatku, jestliže jednou 
za určitý čin někoho potrestáme a po druhé totéž přejde
me mlčením, pak děti neví, jak se mají vlastně chovat a 
případně sl naši nedůslednost vvsvětlí tím, že máme, jak 
se říká „pro každého jiný metr'*, ještě nepříjemnější dů
sledky plynou z nedůslednosti v postojích dvou či více ve
doucích vychovatelů (např. jiné hodnocení vedoucím, jiné 
jeho zástupcem apod.).
• Pří odměnách a tresfecb uvažujeme nejen o vlastním 
Čtnn, ale také o okolnostech. Casio pochválíme chlapce, 
který není příliš šikovný, ale věnoval zhotoveni mkodílné- 
bo výrobkn velké úsilí, i když konečný výrobek není přilil 
dokonalý. Naproti tomu chlapec, který se spolehne na svou 
zdatnost a svůj úkol „inteligentně odflákne”, mírně napo
meneme. protože od něho očekáváme výsledek dokonalejší.
• Snažme se, abychom odměny i tresty rozložili na všechny 
Cleny oddílu Či smečky. Nepůsobí dobře, když chválíme 
stále stejné děti a jiné trestáme. Vytváří se tak na jedné 
straně oddílové primadony, na druhé straně se u trestaných 
děti posiluje pocit méněcennosti. I děti méně schopné, 
méně čiperné Či ještě ne zcela ukázněné 6y měly být občas 
pochvAleny nebo odměněny.

158

• V odměnách i Trestech buďme slfidiní. Přilil časté odmě
ny i příliš časté tresi| ziráceji na úCínnustl a státaii se 
formálními. Neúraéroé vysoké odměny vedou k neúměrné
mu růstu sebevědomí děti. Tvrdé tresty — uložené mnohdy 
ve hněvu nebo v rozrušeni — mobon ve svých dosledcich 
vést k mnoha oepříieninostera jak pro dítě, tak pro ve- 
doncího.
ě  Soustava výchovných prostředků — af již odměn či 
trestů — miisf být dostatečně Členitá. Stereotypní prostřed
ky ztrácejí rychle na závažnosti a účinnosti.

O tom, jaké prostředky má vedoucí smečky vlčal Či ju- 
oáckého oddílu k dispozici, budeme uvažovat příště.

Dr. VÁCLAV BRICHáCEK

Hledáme správnou cestu
Letošní tábory, až na několik táborů loňských, byly zka- 

šGbním kamenem pro m nohé mladé vedoucí vlčat, kteří zís
kávali své prvé zkušenosti. Nejen však pro ně, ale I pro 
staré zkušené vůdce znamenaly velmi mnoho, nebot tito 
mohli srovnávat, a Jisté všichni srovnávali, situaci kdysi 
a dnes.

I já jsem získal na letošním táboře řadu poznatků, o kte
rých bych se chtél krátce zmínit, aby 1 ostatní vedoucí 
vlčat se nad těmito řádky zamyslili a případné sdělili 1 oni 
své zkušenosti a názory. Jen výměnou zkušeností a názorů 
dokážeme najit novou cestu ve výchově skautského do
rostu, která musí být postavena na snaze, vychovat z na
šich hochů Čestné, rovné, snaživé a veselé lidi, kteří jed
nou budou řídit celý národ.

Ještě než se zmíním o několika svých poznatcích, chtěl 
bych upozornit na to, Že náš letošní tábor, budovaný z eko
nomického hlediska jako velký tábor střediskový, ve kterém 
v těsném sousedství tábořili skauti, skautky, světlušky a 
vlčata, nesplnil to, co od vlčáckého tábora lze očekávat, 
takže mnohý poznatek byl podmíněn tímto nevhodným 
uspořádáním.

Mohu jen konstatovat, že podobné mamutí tábory, čítající 
70—100 členů, nemohou nahradit táboření kolektivu 20—25 
hochů, 1 když nutno uznat, že z hospodářského hlediska 
je velký tábor podstatně výhodnější.

Domnívám se však, že tyto výhody nemohou mít tak 
velkou váhu, aby ovlivnily táboření oddílů, abychom se 
dobrovolně vzdávali možnosti výchovy v malých celcích, 
možnosti Individuální výchovy a vůbec specifického života 
v malém, téměř rodinném kolektivu.

Z toho hlediska vyplývá pro tábory vlčat asi toto řešení: 
Každá smečka vlčat musí získat již před táborem cvičnou 
družinu, tj. družihu skautů ve stáří 14—15 let, která tábor 
vlčat v hrubých rysech předem vybuduje a během tábora 
vykonává práce, na které vlčata ještě fyzicky nestačí (ná
kupy, Štípání dřeva apod.) Kromě této činnosti musí mít 
pracovní družina svůf další junácký program a schopného 
rádce, který tento program bude s ní provádět. A se 
nám projeví výhoda oddílu skautů při vlčácké smečce, 
příp. vlčácká smečka při oddílu skautů, nebof mezi 20— 
—24 hochy se vždy najde 5—8 skautů, kteří jsou ochotni 
jet na tábor s vlčaty a tam jím poskytnout potřebnou po
moc.

NEPOCHOPENI IDEt VLCACTVI
Jak jsem již uvedl, vlčata tábořila letos poprvé. Z 80 

procent to byli chlapci, kteří přistoupili do smečky v dubnu 
loňského roku, tedy v době znovuzahájení skautské čin
nosti. Na táboře se ukázal u vlčat nedostatek pochopení 
základní Ideje vlčáctvf, nebof i tl hoši, kteří se jevili po 
více než roční Činnosti jako schopná vlčata, ukázali během 
tábora, že v mnoha případech reagují tak, jak by reagoval 
každý víceméně průměrný chlapec v jellcli věku. Ani jis
křička vědomí Jeho vlčácké příslušnosti, ani nepatrná sna
ha potlačit své horší já, dokázat sobě 1 jiným, že se do
vede ovládnout, že se dovede, když ne obětovat pro druhé, 
alespoň snažit plnit dané úkoly.

Tento nedostatek se projevil především u šestníků. Jak 
známo, má tuto funkci zastával vlče, které je proti ostat
ním na výši morálně 1 ve vlčácké praxi a má schopnost 
ovládnout členy své šestky. V klubovně i na výletech to 
celkem Šlo, avšak při delším nepřerušovaném pobytu na 
táboře se ukázala pravá podoba hocha. Jejich úvahy byly 
asi takové: Nač se budu starat o druhé, proč bych se ome
zoval, co mi to přinese, budu-li se starat o druhé, z toho 
nic nemám apod. A výsledek? Kde byla jaká klukovlna, 
byli v tom šestnlci, nejhorší pořádek ve stanech měli šest-



ntci, poslední na nástup přiSU Šestníci atd. Byla to jen 
chyba šestníků? Domnívám se, že největší podíl na tomto 
stavu jsem měl já, jejich vědce. Nedoká2̂ l jsem po dva
ceti letech správně odhadnout mentalitu současných děti, 
provedl jsem špatný výběr hochů na funkci Šestníků a 
nedokázal jsem probudit v nich to, co dělá Šestníka šest- 
nikem — radost z vůdčí činnosti, pocit zodpovědnosti, vě
domí osobní hodnoty.

MALt ZAIEM O PROGRAM
Nechf jsem se snažil sebevíc, nedokázal jsem provádět 

program tak, abych upoutal naprostý zájem všech hochů. 
Stále jsem cítil nějakou mezeru, kterou nutno vyplnit. 
Avšak touto snahou se komplikoval program tak, že již 
byl pro hochy příliš náročný a tudíž neproveditelný. Ať 
to by] již program cvičící a podporující některé znalosti 
a zručností, nebo program vyloženě rekreační, odpočinkový, 
byl vždy přijímán naprosto pasivně, bez nadšení a dětské 
radosti. Při provádění programu zřetelně vynikla nekolek- 
tivnost dětí. Rovněž tak vynikala vlastnost neumět hrát 
a prohrát. Všichni jako by se řídili heslem: Chceme se jen 
bavit, chceme jen brát a nic svého nedat.

A tu stojíme před otazníkem, jaký tedy program, jakou 
Činnost provádět, abychom probudili v dětech vlastnosti, 
které v nich dřímají, vlastnosti, které z nich udělají dobré 
Členy lidské společnosti?

Je nutno uvážit, zda je současný program dostačující a 
vyhovující, co je nutno v programu doplnit, změnit, jakým 
způsobem Jej provádět, aby se opět stal tím, čím má být 
— pákou, kterou rovnáme cestu příští generaci skautů.

Tato otázka by měla být náplni Činnosti všech absol
ventů vlčáckých lesních škol, kteří by se měli pustit do 
jejich řešení z plných sil a co nejdříve. Výsledky své prá
ce by měli ihned publikovat, aby všichni vedoucí mohli 
nové metody prakticky vyzkoušet a prověřit.

n evážn o st  k od dílo vém u  i  so u krom ém u  m a jetku

Tento zjev se zřetelně projevil v průběhu celého tábora. 
Pramení z toho,  ̂ že hoši v rodině při sebemenším projevu 
přání něco získat, toto ihned dostanou, bez jakékoliv zá
sluhy, oběti nebo práce. Všem hochům vysvětlíme, jak 
jsme získali finanční prostředky na zakoupen! různých 
součástek výzbroje pro smečku, seznámíme je s požadavky, 
které Ještě jako smečka máme a vysvětlíme jim, jakým 
způsobem potřebné finance opatříme. Zainteresováním vlčat 
do finančních problémů smečky, 1 když v hrubých rysech, 
ukážeme vlčatům, jak lze různé věci získat a naučíme je 
tak nepřímo vážit sl věcí již získaných, tyto řádně udr
žovat, a( již to Jsou věci smečky či věci vlastní.

NEZODPOVĚDNOST A BEZOHLEDNOST

Tato vlastnost, ziskaná mnohdy již v rodině nesprávným 
pojetím postaveni osobnosti k celku, dá velmi mnoho práce, 
než se }1 hoši zbavL Podíváme-11 se na kořen těchto vlast
ností, zjistíme, že vyplývají ne z nízkých pohnutek cha
rakteru, ale z neznalosti a nezkušenosti. Mnozí neměli do
sud příležitost prožít celý komplex pocitů plynoucích z od
povědnosti, nepocítili hluboké mravní uspokojení z nezištné 
práce pro druhého, onu velikost ducha, která dělá člo
věka Člověkem, vynáší je j nad průměr, činí z něj skauta 
po celý život.

I na tomto úseku máme otevřenou možnost prohloubení 
naši výchovné práce, kdy musíme vnést do vlčáckého pro
gramu lakové prvky, které budou kladně působit na odstra
nění těchto závad.

Shrneme-li několik těcfito poznatků, seznáme, že děti 
stojící před námi jsou stále stejné, stále těší z pohybu, 
hry. různé Činnosti, avšak v nejzákladnějším principu ne
dovedou oceňovat hodnoty jak morální, tak materiální, ne
naučily se přijatelné zábavě a v chování velmt mnotí zů
stali jak ted na to? Vychovávat více vlastním
příkladem a méně slovyl

Nutno působit na děti s nejvěiším taktem, nutno vycho
vávat víc s humorem. Pochvala je pro děti t dnes velmi 
cenná, nemusí být nijak zvlášf mnohomluvné, pro starší 
stačí někdy pohled, úsměv, němé přitakání.

Vychovávat v menších celcích. S počtem dětí kolem 20 
až 25 se vedoucí lépe sžije, vztahy mezi ním a dětmi budou 
vřelejší, radostnější, na každého bude mít více Času. odpad
ne zbytečný hluk, smečka se přiblíží k rodině.

Dítě je materiál velmi plastický, tvárný. Hodnoty vsaze
né do tohoto materiálu, mají možnost vzklíčit, avšak dítě 
musí mít k tomu vhodné podmínky, musí mít příležitost 
se v těchto hodnotách prakticky cvičit, své poznatky pro
cítit 8 prožit

JURA ZARDECKý -  JEŽEK

To se ůivím, že se divíš, to fe  p řece kulík písečný 
ČHf CHARADRIUS HIATICULA a  drží primal

^o'Tř
truA L

R e c e n z e
E. H. Schein:
PSYCHOLOGIE ORGANIZACE 
Praha, Orbis, Malá moderní 
encyklopedie, 1969, str. 164, 
11 Kčs.

Důležitým bodem Činnosti 
Junáka je účinné využiti sil 
všech činovníků při organi
zováni našeho výchovného 
úsilí.

Eada námětů pro naší or
ganizaci se najde v nedávno 
vydané knize E. H. Scheina 
.Psychologie organizace“. 
Autor sám je českého půvo
du a působí jako sociální 
psycholog v Bostonu na 
Massachusettském technolo
gickém institutu.

Kniha se zabývá psycholo
gickými problémy v organi

zacích a pojednává v pod
statě o vztahu mezi jedinci 
a společenským celkem. Zá
kladní problémy jsou dnes 
tyto:
a) nábor, výběr, výcvik ri 
rozmisfováni pracovníků, 
b j problémy, vyplývající 7.e 
vztahů mezi jedincem a spo
lečnosti,
c j každá organizace se sklá
dá z mnoha skupin, které 
mohou mezi sebou spolu
pracovat Či naopak jejich 
konkurence a konflikty mo
hou znesnadůovat regulérní 
Chod celé organizace, 
d) vlastní vývoj organizace, 
který znemožňuje její ustr- 
nutL

Schelnova kniha je sice 
určena převážně pro pracov
níky průmyslu, al© I junác- 
ký činovník v ní najde ce
lou, řadu námětů pro vlastní

159



organizační činnost I pro 
5lnnr»s» 'íji^hc našeho hnuti.

—VB—

Jiří K onvička:
FANTAZIE — HRA — SKU
TEČNOST. Mechanické hrač
ky a modely, Praha, Mladá 
fronta Edice Jak? sv 32. r. 
1963 cena váz. 19,50 Kčs.

Kniha je určena mladým 
čtenářům a bude výbornou 
pomůckou pro junáky-mode- 
láře kteří Jsou okouzleni 
technikou našeho věku.

Knížka je obsahově rozdě
lena do tří,částí, které jsou 
označeny Moře, Země, Kos
mos. První skupinu „More“ 
tvoří modely pro pohyb pod 
vodní hladinou a k průzku
mu dna nádrže, potoka, ne

bo většího akvária V druhé 
skupině s názvem „Země“ je 
nejprve popsán model nad
zemní dráhy, model vznáše
dla a model supercaru — 
budoucího korábu silníc s 
automatickým řízením. Ve 
třetí skupině „Kosmos“ uvá
dí autor nejprve návod a ná
kresy k výrobě modelu lé
tajícího talíře, velmi jedno
duchý model rakety z trubič
ky z umělé hmoty, model ra
kety s kabinou Gemini a 
model kosmického robotu k 
průzkumu vesmírných pla
net. Jednotlivé kapitoly kni
hy jsou vhodně uváděny 
historickými 1 současnými 
technickými údaji s působi
vou ilustrací Fr. Kobíka.

IN6. VLADIMÍR JAGER

PRO DVĚ PO LNICE
Skauiskych pochodů. Ktere by bylo možno hrát na pol

nici, je stále málo. Přináším vám proto dva nové pochody, 
psané pro dvě polnice, které ale pochopitelně mohou být 
hrány taká jako sólová skladba, pokud se vynechá spodní 
hlas. Pochody Jsou psány záměrně velmi jednoduše, aby 
je novopečení oddíloví trubači mohli lehce zvládnout Úče
lem není nadřít perfektní hudebně jiskřivý marš, ale 
ukázat na jednoduchosti melodické linky, jak asi lze za
cházet s námětem a na trubači již ponechat případj»é drob
né „vyšperkování**.

V. P.

O te v řít  ccstií do světa tónů
Jednoho podzimního dne, kdy se tak pěkně vzpomíná 

u mile hřejících kam en, přinesla rádkyně družiny starších 
skautek dopis od vedoucího oddílu, a  v něm — ejhle! po
divuhodné úkoly, nebo snad soutěž pro družinu.

„Který český  skladatel prožil své dětství uprostřed lesů. 
v hájovně?’'

Který jiný Český hudební skladatel naopak v hájovně pro
žil poslední léta svého života?”

„Který český  hudební skladatel byl také výborný horo
lezec a své velké lásce  —- jednomu našemu pohoří — vě
noval svou symfonickou skladbu?”

„Připravte si na příští měsíc pro celý  oddíl koncertní 
odpoledne z některých skladeb od našeho významného sk la
datele, který v cyklu těchto sk ladeb oslavuje krásu a  hrdin
nou minulost naší vlasti.”

Družina Borovic — jak  se starší skautky v oddíle po
jmenovaly, zůstala nejprve trochu překvapená. Jejich skaut
ský život se  prozatím soustředil především na pozorováni 
přírody, odhalování přírody, odhalování především jejích tajů 
a krás — zejm éna na jaře při přípravě tábora a pak na 
táboře saměm, a teď  najednou tohle! „Cožpak jsme naučný 
slovník? Jak máme takovéhle věci vědět?”

Ale najednou se ozve nejtišší členka družiny, útlý Dro
beček , že by možná toho druhého znala. Učily se  ve ško le  
přece, že Bedřich Smetana žil po ohluchnutí u své dcery  
někde v h á jov n ě . . .

Někdo jiný si vzpomněl, že tam dokonce byl v létě na 
výletě s rodiči; jmenuje se to tam Jabkenice. A dokonce 
se už vyjasnila i „záhada” čtvrté otázky  — spíše úkolu: 
jistě jde o cyklus Má vlast od Bedřicha Smetany. Drobeček 
hned navrhuje, že by mohly vybrat Vltavu a Z českých luhů 
a hájů, to prý by se ostatním z oddílu jisté líbilo. Alena 
byla zase pro Tábor nebo Blaník — slyšela je  loni na jaře 
na koncertě Pražského jara. Nakonec se domluvily, že sl 
příští družinovku udělají u Drobečka, kde mají doma gra
mofon a Mou vlast na deskách , poslechnou si je  a rozhod
nou. co by se nejlépe na oddílový koncert hodilo.

A co s ostatními otázkami? At si lámou hlavu jak  chtějí, 
ne a ne si vzpomenout. Šotek se nabízí, že se do příští 
áružinovky zeptá se ve ško le paní učitelky, kterou mají na 
hudební výchovu. Však do odpovědi uvedou, kde své vědo
mosti získaly.

Za týden se  tedy družina od čilého Šotka dozvěděla, jak  
odpovědět na ostatní body. A hned vznikly další otázky: 
jestlipak se ve skladbách Zdeňka Fibicha, který vyrostl v há
jovně, nějak tyto dojmy z dětství projevily? A jaká  Je ta 
skladba, kterou Vítězslav Novák věnoval svým milým ho
rám a nazval ji V Tatrách? jak  je  vidět, Borovice mají 
v příštích týdnech dál co poslouchat a o čem přemýšlet. 
Zatím se přiblížil „oddílový koncert” a pořadatelky, které  
se  rozhodly pro Vltavu a Z českých luhů a hájů, si připra
vily ! n ěkolik  slov úvodem o skladateli.

V příštím družinovém bodováni měly Borovice úspěch za 
svůt splněný úkol — ale největší radost m ěla vedoucí od
dílu. když na jednom  z koncertů sezóny potkala čtyři svě 
Borovice. Viděla, že i prostřednictvím hry nebo soutěže {n e
byla poslední tohoto druhu) se jí postupně daří skautkám  
svého oddílu otevřít cestu i do krásného světa tónů.

i Pro pořádání podobných kvízů nebo soutěží doporučuji 
„Deset otazníků” od Vrati î^nija Beránka ktorá vyšla r. 1969 
v Sr/nraphonu.f ROŽA — PRAVDOMILA ETLÍKOVA
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ZPRÁVY Z OSTREDl

Aktuální a perspektivní 
úkoly náčeínictva 
dívčího kmene

Skautská organizace navázala 
při obnově činnosti po roce 1988 
na dřívější oddělení divčília a 
chlapeckého hnutí. Důvody pro to 
byly nejen v tradici, ale bylo i 
mnoho teoretických i praktických 
zkušeností, které nabádaly k opa
trnosti při reformních zásazích 
do dosavadní struktury skautské 
činností. Zkoumat tento problém 
bude nutno ve zvláštním článku. 
Je třeba jen říci, že děti samy 
někdy touží po možnosti vyžít se 
v chlapeckém nebo dívčím ko
lektivu, po tom. aby se nemuse
ly stále přizpůsobovat opačnému 
pohlaví, což zejména ve věkově 
stejných sknninách dětí íškolaj 
činívá značrtě potíže vzhledem k 
různému vývojovému rytmu obou

pohlaví. Jsou zde důvody sociál
ního charakteru. Muži mají prak
ticky více času na prácí v jimác- 
kém hnutí a v dobré vůli vnu
cují někdy dívčím oiUUlům formy 
práce, které jim nevyhovují. Děv
čata se naopak někdy spoléhají 
na to, že „to hoši zařídí" a před
stava tábora bez mužského zása
hu se jim zdá nepředstavitelná. 
Na střediskových táborech ožívá 
naopak stará představa, žc děv
čata patři do kuchyně a mužům 
náleží role ideových inspirátorů, 
QČ smyslem skautské výchovy by
la vždy právě příprava děti obou 
pohlaví na přemáhání překážek a 
obtíží obojího druhu. Těmito ně
kolika poznámkami chtěly jsme 
jen naznačit, že jde o problema
tiku závažnou a že zdánlivě op
timální řešení nemusí být opti
mální ve skutečnosti. Proto zů
stává skautská výchova zatím 
moiiosexuální a odpovídá ji 1 or
ganizace vrcholných orRánú — 
náčelniclev.

Dívčí náčienictvo má stejnou 
strukturu jako náěeliiictvo chla
pecké. Pro oba kmeny je společ
ná studijní skupina, kde se pra
covnici obou kmenů zabývají ide-
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ovýmt, didaktickými a metodický
mi otázkami ve spolupráci s od
borníky, působícími i mimo hnutí.

V dosnvadiii činnosti se dfvči 
náCelnicivo pokusilo propojit ak
tuální a perspektivní úkoly. Od 
počátku bylo jasně, 2e je  třeba 
předveSfm poskyíno-it pomoc no
vě vznikajícím oddílům a nahra
dit nedostatek zkušenosti i lite
ratury. VSriovaly jsme se proto 
na prvním místě přípravě a pu
blikaci schůzek pro světlušky a 
skautky i pokynům a námětům 
pro starší skautky. Pokusily jsme 
BC zpracovat tuto tematiku nově 
na základě současného stavu 
hnuti. Souběžně se připravuji i 
kvalifikované příručky. Příručka 
pro světlušky je připravena do 
tisku, na příručce pro skautky se 
pracuje a má být dokončena v 
rukopise do konce tohoto roku.

Nezávisle na rádcovských a 
vůdcovských kursech organizovalo 
dívčí náCelnictvo čtyři dvouden
ní semináře pro vůdkyně z Cech 
k různým speciálním tématům. 
Tyto semináře nebyly zaměřeny 
účelově kc kvalifikačním zkouš
kám, ale naopak chtěly poskyt
nout bohaté metodické i obsahově 
náměty pro práci v oddile. Byly 
vedeny specialisty příslušných 
oborů s využitím odborných praco
višť a Instruktáže jejich vlastních 
pracovníků (planetárium atd.j. 
Slo o tyto obory: 1. a) Záchrana 
tonoucího, umělé dýcháni, meto
da plaveckého výcviku, b) Este
tická výchova, c) Zásady správné 
výživy, 2. a) Výtvarné práce v 
DODMJF, b) Psychologie, c l  Ná
vštěva planetária s výkladem me
todiky, 3. Práce se dřevem (2 
dny), 4. Metodika poznáváni pří
rody a výlet 8 nácvikem mapo
váni a orientace.

Ve spolupráci s chlapeckým 
kmenem byly prověřeny stupně 
Blatnostl, sjednocena hlediska 
obtížnosti stupňů a připravuji se 
metodické pokyny pro jejich ná- 
plA.

Velká pozornost byla věnována 
přípravě požadavků na čekatelsků 
a vůdcovské zkoušky. Soudíme, 
že úspěch hnuti závisí především 
na dobré práci vůdců a vůdkyň 
a pro dobrou práci nestačí dnes 
jen dobrá vůle. ale |e pro ni 
nezbytná 1 solidní příprava. Trva
ly jsme proto také na složení če- 
katelské zkoušky jako na pod
mínce pro vedení tábora. Záro
veň jsme zorganizovaly v Praze 
a Brně pohovory se staršími vůd- 
kyněml, které buď před lety slo
žily vůdcovskou zkoušku a nedo
staly již dekret, nebo které ne
měly příležitost zkoušku složit. 
Tyto pohovory znamenaly pro nás 
všechny nesmírně cenné setkání, 
na které budeme dlouho vzpomí
nat.

Vzhledem k různému pojetí pře
chodných opatření pro letošní rok 
v chlapeckém a dívčím kmeni do- 
llo k rozdílnému pojetí vůdcov
ských zkoušek v obou kmenech. 
(Dvoustupňovlté zkoušky u dí
vek, fcdnostiipAově u chlapců.) 
Perspektivné chceme typ zko iSek 
sjednotit tak. aby byl optimální 
a pro oba kmeny shodný.

Do tisku jsme zatím připravily 
Rry (sestry A. Moravcové) a Od
borné zkoušky.

Vedle péče o náplň výchovné 
činnosti a o odbornou přípravu 
vůdkyň usilujeme 1 o dobudová
ní organizační struktury výchov
né práce. Organizační změny po
funáckém sněmu nutí nahradit 

minulou organizační strukturu 
[okrskové a oblastní velitciky) 
strukturou výchovných zpravoda
jek, které mají zajistit spojení 
mezi náčelnictvem a oddíly. Při
pravuje se řád pro práci těchto 
zpravodajek (analogicky 1 zpra
vodajů), který má vymezit jejich 
povinnosti a práva. Velmi bychom 
uvítaly náměty sester, které by 
vyšly z dosavadních dobrých i 
špatných zkušeností s novou or
ganizací a pomohly nám zajistit 
co nejlopžf spolupráci.

nACelnictvo dívčího kmene (

Hledáme
spolupracovníky

Studijní odbor náčelnictva dív
čího a chlapeckého kmene České
ho junáka ustavuje dokumentační 
tým — skupinu expertů pro otáz
ky mimoškolní výchovy prostřed
nictvím organizací dětí a mládeže 
a to jednak pro CSSR, jednak 
pro další státy (země socialistic
kého tábora, ostatní Evropa, USA, 
Kanada, japonsko, rozvojové ze
mě aj.).

Uvítáme spolupráci sester a 
bratří se zájmem o tuto důleži
tou oblast informací (a — pokud 
jde o cizí země — pochopitelně 
8 příslušnými jazykovými před
poklady).

zájemci, hlaste se ihned u ta
jemníka náčelnictva Slavoje cho- 
dounského (Český Junák, Praha 1, 
Gorkého nám. 24 ,tel. 22 10 41, 
linka 316) s udáním:

jména, adresy, narození, za
městnání, skautské kvalifikace, 
států, jejichž problematiku mimo
školní výchovy bys chtěl(a) sle
dovat (zasílání podkladů zabez
pečí ústředí).

Presidium NCHR Českého Junáka

Všem vůdcům vlčat

Předsedovi druhého odboru ná
čelnictva — vlčata — dochází 
mnoho dopisů od vůdců vlčáckých 
smeček. Převážná většina těchto 
dopisů se však netýká problémů 
výchovných, ale problémů organi
začních. Předseda dr. R, Pivec 
proto sděluje:

1. Vůdcovský odznak pro vůd
ce vlčat Je stejný jako pro vůd
ce junáků.

2. Absolventi vlčáckých lesních 
škol mají stejné šátky jako ab
solventi lesních Škol junáckých.

3. stupně zdatnosti vlčat vyda
la Mladá fronta nákladem 10 ti
síc výtisků. V nejbllžSích dnech 
taká vyjdou stupně zdatnosti vl
čat jako dodatek příručky „Třicďt 
vlCků“, kterou sl mohou smečky 
objednat u Edice 49. oddílu SJ, 
Uberec, pošt. schránka 85.

4. Příručka pro vůdce vlčat, 
práce kolektivu instruktorů ůstř. 
vlčácké lesní školy, bude připra
vena do tisku bčhem podzimu a 
její vydání lze očekávat na jaře 
příštího roku.

5. Vlčácké slibové odznaky vám 
dodají:
Kovové: JUN, Praha,
Okr. rada junáka (Ing. B. Tesař,

Svermova 450), Hradec Králové,
Z umělé hmoty: Středisko Junáka 
Teplice v C,

6. Stříbrné a Zlaté stopy dodá
vá družstvo Vkus — Strojní vyší
vání, Dukelská 834, Hradec Král. 
Od září zda bude možno objedná
vat také všechny vlčky.

7. Zelenou stezkou vlčat {karta 
pro osobní záznamy o dobrých 
skutcích, tělesné hygieně a tělo
výchově) dodává Edice 49. oddí
lu SJ, Liberec, pošt. sebr. 65.

I. zraz Slovenského 

Junáka
Dňa 29. augusta 1969 konali sa 

v hrdinskom meste Slovenska — 
v Banskej Bystrici okázalé sláv- 
nostl 25 .výročia Slovenského ná- 
rodného povstania. K tomuto' dňu 
zvolal do Banskej Bystrice náčel
ník Slovenského Junáka brat dr. 
Ivan Janček, CSc. i prvý zraz Slo
venského Junáka. Organizáciou 
Zrazu bola pověřená Pohronská 
oblasť v Banskej Bystrici pod ve
dením brata Ladislava Svoňavca.

Skautky a junáci sa střetli na 
ihrlsku TJ Sokol v Radvani, kde 
sa do 9. hod. nashromáždilo do 
1000 krojovaných vCielok, vlčat, 
skautlek a junákov, ktorl potom 
v páťstupoch odpochodovali na ná- 
mestie Slovenského národněho po- 
vstania v Banskej Bystrici, kde sa 
konalo slávnostné shromaždenie. 
Po skončení manífestéclo odpo
chodovali skauti k novooivorené- 
mu památníku Slovenského nářod- 
ného povstania, ktorý sl prozřeli 
a od ktorého potom odišli sora- 
dení zpáť na ihrlsko Tj' Sokol v 
Radvani. Tu náčelník Slovenského 
luňáka brat dr. Ivan Janček, CSc. 
vykonal prehliadku nastúpených 
členov organizéclo, ktorí bolí so- 
radení podfa jednotlivých obla
stí.

Po prehliadke bol přítomným 
preCítaný mimorladný rozkaz Ná
čelnictva a vyznamenáním »Hviez- 
da s laliami'* boli dekorovaní 16 
zaslúžili Činovníci Slovenského 
junáka.

Na besede, ktorá sa konala po 
tejto malej, ale velmi milej slav
nosti, zúčastnili sa okrem junác- 
kych Cinovníkov zo Slovenska a 
členov náčelnictva aj tajomnik 
Československého Junáka brat dr. 
Němec, ktorý I. zrazu Slovenské
ho Junáka tlmočil zdravicu 80 000 
členov bratského Českého Junáka.

Účastníci I. Zrazu sa uzniesli,

že tento bude začiatkom tradicie 
ďalšich Zrazov, ktoré sa budd 
pravidelné zvolávať každých 5 ro- 
kov z příležitosti okrúhieho vý
ročia slávneho Slovenského národ- 
ného povstania.

Zo Zrazu bolí odoslané pozdrav
né telegramy významným osobno- 
stiam nášho Štátneho i politického 
Života. IŤO

Z ústřední rady
Ústřední rada českého Junáka, 

rozšířená o zástupce krajů a čle
ny revizní komise hodnotila 23. 
září 1969 dosavadní činnost od 
března minulého roku, kdy }u- 
nácké jednotky po dvacetileté 
přestávce opět pokračovaly v prá
ci. Na svém zasedání posoudila 
všechny dohody a prohlášení v 
uplynulém období, jak to vyplý
vá z realizačních směrnic dubno
vého a květnového pléna ÚV KSC.

Po provedené analýze schvállja 
Ústřední rada Junáka předložené 
dokumenty a zprávu o činnosti, 
a uložila předsednictvu, aby po"- 
dle výsledků diskuse projednalo 
a plnilo zprávu jako celek a před
ložilo ji Národní frontě CSR a 
Radě sdružení organizací dětí a 
mládeže.

Ústřední rada vyslovila souhlas 
6 usnesením Rady sdružení ze 16. 
září a uložila všem svým slož
kám, aby k tomuto dokumentu při 
své práci přihlédly. Ústřední rada 
junáka znovu vyslovila plnou pod
poru politice Národní fronty, je
jímž chce být JUnAk aktivním čle
nem, 1 Její vedoucí síle, KSC. 
Ústřední rada českého Junáka na
vrhla urychlené svolání Cs. Ju
náka a doporučuje, aby tento fe
derální orgán připravil konkrétní 
plán na rozvíjení přátelských 
styků s mládeži všech socialistic
kých zemí.

DVOUDÍLNÉ STANY PRO JU N ÍK Y

v předepsaných rozměrech 
a provedeni za Kčs 4B0,— 

v různých barvách
a další potřeby pro tábořeni Vám nabízí za hotová 
1 na úvěr speciální prodejny sportovních potřeb.

DŮM SPORTU Praha 1, Národní tř. 28,iel.23-92-52-3 

SPORT EDEN Vršovice, iř. SNB1398, tel. 72-25-56

Objednaná zboží dodáme Vám na Vaše přání 
poštou do všech obci a měst v CSSR,

B
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