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2.-10. srpen 1971

Výchova
a výcvik
světlušek

Co připom ín ají světluSce dva zdvi
ž en é prsty při pozdravu? J a k é číslo
m á tvůj roj Jo d d ílj? jakou barvu st
zvolila tvoje Šestka a proč? Ja k vypa
dá k r o j světluSek? (Až bude dejln ltivně sch v á len ./ Ja k s e chová světluš
k a v kroji? K oho zdravím e? Kdy zdra
vím e? K oho zdravím e pozdravem svět'luSek? Co sl m usím e každý d en čis
tit? Umis s e sam a u česat, umýt? Po
věz n ěk o lik národních písniček-, k ter é
bys dov ed la sam a zazpívat. Pověz n ě
k o lik p ísn iček, jednu začni, ostatní
světluSky s e přidají. A pod ob n é otáz
ky.
a j K artičky s otázkam i rozložím e
p o sto le nepopsanou stranou navrch,
d ětí sl p o řad ě kartičky volí, z karti
č e k berou a co n ejrychlejl odpovídají.
Zákon, slib, h eslo a příkaz musí od
říkávat doslovn ě, jin ak odpověď n e
platí. Za správnou odpověď dávám e
barevn é k o le č k o , k o r á lek , fa z o li apod.,
k d o jich m á nejvíc, vítězi. Když n ě
k d o od p ov ěď nezná, p okraču je dalSÍ
Světluška.
b j Jindy kartičky poschovávám e
v klu bovn ě, ev. p ři vycházce na om e
zeném prostoru v les e, na paloučku
apod. Růžek ka rtičk y musí být vidět.
Děti jsou uprostřed, jed n o p o druhém
b ěží p ro kartičku , kterou z e svého
m ísta vidělo, a odpoví na otázku. Ne
b o n ejdříve d ětí vyhledávají vSechný
k a rtičk y a p a k berou z hrom ádky na
lezen ý ch k a rtiček , an eb o je v elk á svět
lu ška drží v rucQ ja k o vějíř a d ěti sl
postupně vytahují. Z ískávají body za
p o čet n alezen ých lístků l p o čet správ
ných odpovědí.
c ) Možno hrát t ja k o závod Š estek,
k ter é stojí nastoupeny v zástupu. Kar
tičky sl b er e postu pn ě první, druhá
otd. Světluška z e zástupu a získávají
body své Šestce.
Z. Děti st sam y naplSí na p ět karti
č e k z tuhého papíru č ísla od jed n é'd o
pěti. Drží je v ru ce ja k o karty, aby
na č ísla d o b ře viděly. Vedoucí, nebo
velk á Světluška s e p tá:
.K o lik bodů má zákon světluSek?"
Chvilku p o č k á (p o d le věku světluSek/
a na znam ení: .T eď " , vSechny sv ět
luSky naráz položí p řed s e b e na stůl
kartičku s číslem . H odnotím e, k d o
od p ov ěd ěl správně — zase buď přidě
leným korá lk em , fa zolí, barevným k o 
lečk em n ebo bodem . N akon ec získan é
body sečtem e.
Ptám e s e např.: .K o lik bodů má
slib?"
Který b od zákon a světluSek zní —
S větluška pom áhá jiným . (Podobně
dalSÍ b ody zákon a.) K olik Š estek má
náS oddíl (ro j/?

. M d l bychom znovu upozornili na
to, že nebu dem e d ěti zkouSet fa k o ve
Škole, že n ikdy ntmOžeme dětem hlá
sit např.: ,PHStě na sch ů zce vás bu
du ZkouSet z e vSeho, c o m usíte znát
k n ov áěkov ské zkouScet" Skautlng \e
skuteěnS h ra a hra je právě velm i
důležltíjm p rostřed kem
výchovným .
P ředevším u těch nejm enStch ~ svět
lu šek.
Právě toh o st m usí být v e lk é svět
lu šky vědom y, musí h er využívat co
n elu lce při sch ů zkách , vycházkách t
v ýletech. Hry pom ohou velkým svět
lu škám k tomu, ab y nenásilnou, zá
bavnou a přitažlivou form ou m alé
světluSky vyzkouSely a m ohly flm
s plnou odpovědn ostí pozn am en at do
J d e s tlč k y ', c o už d okázaly .
N ikdy s e záznam y n espěchám e.
P otorzulem e tep rv e tehdy, když
jsm e s e přesv ěd čily , ž e suětluSka zná
určitou v ěc b ezp ečn ě, n astálo, trvale
a dobře, a h lavn ě — d ov ed e své
vědom osti uplatnit, d en n ě plni poža
davky, k te r é na nt k la d e zákon, h eslo
a p říkaz světluSek, a má vSechny p o 
žadovan é vlastnosti, k te r é fsou p od 
m ínkou n ov áčkov ské (a p ozd ěfl t dalSí) zkouSky. Proto stá le při schůz
k á c h l vy ch ázkách , p oku d je to jen
m ožné, jsm e v e styku s rod iči d ítěte,
sled u jem e ■jeh b chován i a přesvědču 
jem e s e v h ov orech s rodiči o ch ov á
ní d ítěte dom a, využívám e schů zek
s rod iči světluSek, sn ažím e s e navá
zat sty k s e Školou.
Hrou ted y kon trolu jem e vědom osti
á zn alosti světluSek p ři jedn otlivých
sch ů zkách ČI na v ý letech n ebo vy
ch ázkách , N ěkdy, hlav n ě v podzim 
ním, ztmnlm a předjarn ím období,
kd y ž pro velm i nepříznivé p očasí ne
m ůžem e u skutečnit připravovanou vy
ch ázku , zůstanem e s dětm i v klu bov
n ě a m ůžem e p a k hrám , v nichž op a 
ku jem e a kon trolu jem e vědom osti d ě 
tí, věnovat delSÍ dobu.
U vádím e vám hry, k te r é by s e d a 
ly použít ja k p ro upevňování znalostí,
ta k k tomu, abychom získali přehled,
k t e r é světluSky už u rčité discipliny
3. O bratné starSÍ světluSky n ebo,
sv é .C estičky " ovládají.
skau tky nám napíSÍ n a k a r tičk y v el
1.
Zákon, slib, h es lo a příkaz — kým i písm eny
třeb a fixem — zá
m usí světluSky znát slov o od slova,
kon , heslo, příkaz a slib světluSek.
p řesn ě, bez zám ěn slov, s přesným
Na každý lístek vždy jed en bod zá
p ořád kem slov. Zákon, slib, h es lo a
kon a apod. Každou kartičku rozstří
p říkaz platí p ro vSechny světluSky bez
hám e — p ro menSÍ světluSky na m é
rozdílu, p roto je m usí znát doslovně.
ně částí, pro větSÍ na v íce částí, ev.
N etrpím e užívání jiných slov n ebo ji
na jedn otlivá písm en a, vložím e do
ný slov osled . .Světlušky s e tím učí
o b á lek a d ěti p a k o závod sk lád ají
přesn osti t v m além .
větu. Když jsou hotovy, vysvětlí, co
R ozepíšem e sl na tuhé kartičky
věta znam ená (zda je to příkaz, h es
otázky — např.;
lo, který b od z á k o n a . . . ) a m ohou t
vysvětlit, co z toho p ro n ě byplývá.
K teré jsou d v ě věty slibu světluSek?
T éhož způsobu m ůžem e užít při
K o lik bodů m á zákon světluSek? Ja k
opakován í a zkouSení zdravotnických
zní první, d r u h ý ... b o d zákon a svět
luSek? Pověz h es lo světluSekt Jaký
pravidel, jim iž s e m ají světluSky ří
dit. V od b o čk á ch CSCK n ebo v d ět
je p říkaz pro vSechny světluSky? Při
ských poradn ách s e d a jí získat obráz
d ám e dplSl otázky :

k y pro děti, jež jim připom ín ají růz
ná h y g ien ická a zdravotnická pravid
la a zásady. Lze t a k é užit obrázků
z om alován ek n ebo nám je starSÍ
skau tka, zběhlá o kreslen í, vyrobí s a 
ma. O brázky podtepím e, rozstřihám e
na'větSt ČI menSÍ oočet čásíi, každý
obrázek' vložím e zase d o obálky. Děti
na schů zce sk lád ají a potom o ob 
rázku vyprávějí, co jim připom íná.
(Pro nováčkovskou zkouSku s e má
Světluška um ět sam a u česat, umýt,
čistit st d en n ě zuby a nehty, být člsiotn á a p ořád n á./ N em ám e-ll obrázky,
vezm em e sl s sebou na schůzku ruč
ník, m ýdlo, k a r tá č ek na zuby ap od ___
u kazu jem e a d ěti vysvětlují. Mnoho
jistě znají z dom ova i ze Školy, jsouU děti Šikovné ňa kreslen í, sam y do
m a po ta k o v é schů zce n akreslí na
lístky m ýdlo, k a r tá ček atd., a o dalSÍ
schů zce sl k a rtičk y rozstříhají a hru
zahrají.
V. Fiierovfi

Předjarní polní hra
■

BOJ O POKLAD

Námit: Tlupa zlatokopA, k te ří rý
žovala zlato na DIvokfim západS, se
vrací s bohatou- koflsll do civilizova
ných končin. Na neštěstí Jsou Jim
IndiínI na stopě a snaží se zlsts
zmocnit.
Provedení hry: Zlatokopově, kte
rých Jo pět, se utíboMII na vhodném
místě. TěboMště Je obdélník ssl SOkrít
100 metra, ohraničený čtyfml prapor
ky v rozích. Poklad (zlato) předsta
vuje vlajka, kterou zabodneme upro
střed tábora do země tak, aby Jí ze
všech stran bylo dobře vidět.
Zlatokopové svaý tábor střeží, a to
tak, že dva mají právo zOstat přímo
u pokladu, nesmějí se ho však dotý
kat' nebo se postavit přímo nad něj.
Ostatní tři zlatokopové Jsou venku a
pátráJI, kde se Indiáni objeví. Zlato
kopové totiž zjistili, že Jsou pronásle
dováni a tak se rozhodil, že sl na In
diány počkají. Jen ten zlatokop, který
Je na stráži před táborem, smí opus
tit své stanoviště a připojit se k těm
dvěma, kteří hlídají přímo v táboře,
když zjistil libovolným způsobem
(např. byl upozorněn některým Jiným
zlatokopem — voláním), žg se Indiá
ni blíží. Nepřítel — Indiáni, kteří ma
jí asi trojnásobnou převahu — postu
puje určitým směrem proti táboru,
^ n á směr, kterým tábor leží, ale neví
přesně kde. Musí proto předem tá
bor vypátrat a potom se pokusí zmoc
nit pokladu. Zlatokopové Jsou nezra
nitelní, Indiáni mají haiky, jejichž
odnětí znamená pro ně smrt. Indiáni
se proto musí snažit, aby zlatokopy
zaměstnali tak, aby Je nestačili všech
ny pobít. Vyzvídat 1 útočit mohou ze
všech stran. Zlatokopové vítězí, podařl-Il se Jim pobit -všechny útoční
ky. Indiáni vítězí, zmocni-ll se v pře
dem stanpvsné době (dvou i více ho
din) pokladu a dopraví JeJ na pře
dem stanovené místo. Zlatokopové Je
mohou přitom pronásledovat JsOu-lt
hoši vyspělejší, doporučují použít mís
to vlajky Jiného méně nápadného
předmětu.
ér. K. S.

skauting

měsíčník českých a slovenských
j u n ó c k ý c h p r a c o v n í k ů pro teorii
o praxi sk a ut sk é výchovy
m esačn ík českých a slovenských
j u n ó c k ý c h p r a c o v n í k o v pre teóriu
a prax skaut ske j výchovy

VLASTA m a c k o v a ,
n á čeln í d ív č íh o k m e n e Č esk é h o Ju n á k a

22. únor — to |e mezinárodni svátek skautek, anglic
ky nazývaný „Thinking Day“ a francouzský „Journée
de pensÉe“. V referátu o prvni oslavě tohoto svátku
v Praze v roce 1927 se o něm mluvi jako o „Vzpomín
kovém dnl“, ale později se ujalo jméno „Den sesterství“.
Od poslední společné oslavy 22. února uplynulo
jednadvacet let, tedy doba, aby vyrostla nová genera
ce vňdkyfi. Můžeme si proto zavzpomínat a podívat se
na historii vzniku tohoto svátku.
22. února 1857 se narodil zakladatel skautingn.
0 třicet dvě léta později jeho žena, dodnes světová
náčelní skautek. Tato podivuhodná shoda vedla skauty
1 skautky k tomu, že psávali „skautským rodičům" k
narozeninám. Ale teprve v r. 1926 na konferenci skau
tek v USA, které se zúčastnily delegátky 39 organizaci
(mezi nimi i zástupkyně Československa, která budila
pozornost národním krojem a výšivkami, jež přivezla
jako dar — podle vzpomínky Mrs. Mark Kerr v knize
o jullette Low, zakladatelce dívčího skautingu v USA
a inspirátorce této konference), navrhla francouzská
delegátka, aby byly narozeniny manželů Baden-Powellových prohlášeny za svátek skautek celého světa.
Návrh byl nadSeně přijat. Čteme-ll líčení této konfe
rence, připadá nám všechno jako pohádka. Lidé tehdy
věřili, že nová válka nemusí přijít, budou-Ii lidé o to
opravdu usilovat ze všech svých sil, každý na svém
mistě. Za léta oslav 22. února se vytvořily v jednotli
vých zemích již ustálené tradice, o nichž jsem se
zmínila v článku, který byl otištěn v junáku. My se
teď zamyslíme nad tradici oslav našich.
Při čteni zpráv o našich dnech sesterství sl uvědo
mujeme, jak náš skauting byl spjat s životem repub
liky i myšlenkami, na jejichž základě vznikla. Je tu
vždy snaha nezdůrazňovat ideály skautské, ale všelid
ské. Již prvni oslava uvedená přednáškou Bronislavy
Herbenové, tehdejší starostky, „O významu skautingn
pro sbratření národů", je toho dokladem. A recitace
závěru Washingtonské deklarace a passu z úvodu
k ústavní listině Československé republiky (My, národ
vzdělaný, mírumilovný, demokratický a pokrokový)
podtrhuje snad dostatečně snahu skautek být nosi
telkami toho nejlepšihn.
Každoročně šly pozdravy našich skautek do světa.

Slib svfitluSsk

každoročně se pořádaly slavnosti. Ale přes všechnu
práci a snahu přišel únor 1939, kdy jsme již byli oběti
proklamací o zachováni světového míru. Zde nejsou
naše slova, ale slova Karla Čapka, která zaznívají
z jeho poslední kurzívky: „Co dělat, (e hrozně daleko
od národa k národu, všichni jsme čim dál tím více
sami. Už bys raději nikdy nevytáhnul paty ze svého
domova: raději zamknout vrátka a zavřít okenice,
a teď nás mějte všichni rádi. Mně po nikom už nic není.
A teď můžete zavřít oči a tiše říkat: How do you do,
starý pane v Kentu? Grňss Gott, meine Herren! Grazia
signor! A votre santé!"
Teprve po válce jsme sl mohly s dojetím prohléd
nout pohlednice k válečným ^2. únorům, které kromě
drastických symbolů války, vždycky nesly světélko
mezinárodního přátelství a porozumění.
22. únor 1946 byl oslaven velkoryse. V Žikešově
sálánu byla výstava mezinárodni skautské literatury,
k jejímuž otevřeni nám br. Vladimír 2ikeš vydal pa
mětní tisk s poselstvími představitelek světového dív
čího skautingu, a dvěma dřevoryty Maria Strettiho. Ve
Vinohradském divadle jsme uspořádaly matiné, které
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nastudovala s našimi oddíly Míla Mellanová. A to
vSeuhno bylo |en úvodem k dalším akcím, které |sme
uskuteenily (návštéva svétově náScInf, konference
zahraničních zpravodajek, mezinárodni tábor při Fe
stivalu mládeže).
Znovu sto jím e před 22. únorem , k terý můžeme
spoleCné oslavit. Připadám e sl zase m ladé a zase si

stavíme před oCi ideály dne sesterstvf, neboť přátelství
a porozuměni mezi národy nemůže ztratit na své
životnosti. Během uplynulých let změnila světová divCÍ
organizace mezinárodni hymnu. Ale dovolte mně,
ahych skenělla slovy té, kterou jsme zpívaly:
Nový svět stvořit touha nás vznáší,
spojme v ní lásku s odvahou.

Slovenský junácký sněm
P ř i n á š í m e

l e š t i

i t y ř l

p r o I e v y

z e

Sy sté m
veN cej

h ry

PREfAV DOC. Dr. FRANTIŠKA RUDAŠA, CSc.,
k m e R o v E h o n á č e l n ík a
Na jar toho roku, ketl sa vytvořili podmlenky pre znovuoživenie nášho junáckeho hnuUa vyhlásil Přípravný výoor,
2e postaví junácku organizáciu jednoznačné a bezvýhradné
do služleb záujmov společnosti a ludu, ktorý sa vydal na
cestu uskutočňovania demokratického a humánneho socializmu. DoterajSia niekolkomesačná prax ukázala, že do
časné vedeme Junáka považovalo tento prísTub za závazný
a že podlá něho aj skutoCne konalo. No ukázala tiež, že
splnenie daného prísfubu nie je jednoduché a Eahké, že od
Slov k Člnom vedle nie široká a pohodlná cesta opakovania
jestvujúcich vzorov, ale úzké a třnlsté chodníčky hfadania
a objavovania nového.
Z počiatku sa naše názory na tradičné a nové v junáckom hnuti čiastočne rozchádzali. Po demokratickej výměně
názorov sme sa však zhodli na tom, že hladanle nového
Je nielen spoločensko-historicky nevyhnutné, ale je tieZ
v súlade s tradiciami nášho hnutia. Sám zakladatel česko
slovenského Junáka prof. A. B. Svojsík považoval junácke
hautie za otvorený systém, ktorý třeba neustále zdokona
lovat a pretvárat. V knihe H^ákladové skautingu*^ citujúc
TyrŠa p íše. . . „Stéžl který stav skutečný je kdy v té míře
výborný, aby zlepšeni v ném nemožné bylo. Néni-li tedy
v kterékoliv véci postupu k lepšímu, tož celkem soudlti
sluší, že sotva svrchovaná zdokonalost její spúsobiia váznu
tí, než spíše jistá necnost lidská, která každému pokroku
lidskému — i v Žlvoté veřejném — je úhlavní závadou
a překážkou a necnost tá se jmenuje — spokojenost.**
určité neshody sa ukázali z počiatku tiež v přístupe
ku ktmeepčnej práci, proti ktorej sa vyzdvihovala praktic
ká organizačná práca. I tu sme došlí v priebehu času k spo
lečnému názoru, Že stavbu modernej výchovnej organizácie
deii a mládeže nemožno začat křesáním kameúov, ale vy
pracováním přemyšleného projektu. Pravda, nespustili sme
pri tom zo zreteía. Že třeba aJ kamene křesat a dvíhat
ich do výšky, alebo mými slovami: riešit konkrétné a drob
né úlohy každodenného života nášho hnutia.
Tieto 8 podobné problémy nám teda ukázali, že výchova
dorastajúcleh pokolení je dnes a bude 1 zajtra 1 v budďcnostl neobyčajne zložitý, vnútorne protlrečivý, na střetaní
nového so starým vybudovaný a neustále sa obnovujúcl
proces. Ale xny sme sa týchto rozporov nezlakli. Junácka
organlzácia vypěstovala v nás od mala smělost, odvahu,
^iiopnost bořit sa s překážkami, překonávat ich a ked treb 1 pre dobrú vec aj rlzkovafl A okrem toho nám dala do

Id

s n i m u
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vlenka i dobré skúsenosti v úprimnom hladaní vzájemné
ho porozumenia. A to Je dobrým príslubom aj pre našu
budúcu prácu.
Teraz dovolte mi načrtnút aspoft v hrubých kontúrach
moje názory na niektoró tažiskové problémy súčasnej junáckej výchovy.
<
,,
V prvom řade považujem za potřebné zdůraznit, že pře
vratné změny vo výrobných vzfahoch a v civUizačnej zá
kladní — explózia modeme] védy a techniky a jej dopad
na organizáciu výroby a výrobné techniky — sl vyžláda
u nás aspoň perspektivné prekomponovanie ludského života
s důrazom na rozvoj a uplatnenie tvořivých, sil člověka.
Túto novů dimenziu ludského života může a musí Junáoké
hnutie účinné podpořit. Nia extenzívnym predižovanfm detstva, alebo rozšiřováním obsahu školského vzdelévanla, ale
zíntenzivnením detstva a dospievania formou konkrétnej,
veku primeranoj, zaujimavej a svojou ^vahon strhujácei
činnosti, v ktorej sa uvedle do pohybu tvořivá mysel, tvoři
vé schopností a tvořivá energia chlapcov a dlevčat. Taký'
mito prostriedkami junácka organlzácia zčásti disponuje
a z časti ich bude musiet rozvlnút.
Podobné třeba přehodnotit aj problém kultivácie člověka
modernou vedou tak, aby sme cielavedome napomáhali integrécii poznatkov modeme] védy, techniky a kultúry do
uceleného názoru na svět, názoru, ktorý by sa stal pře
chlapcov a dievčatá kompasom s chvejúcou sa streíkou
zameranou k najvyšším clelom ludskostl. Junáckemu hnutiu
je takto chápaná mravná výchova vlastnou. Jej symbolfekým vyjádřením je junácky odznak predstavujúcl v Štylizovanej podobě kompas smělých a statočných moreplavcov.
A vlastné sú mu aj prostriedky k dosiahnutiu tohto ciefa
v systéme ^veTkej hry“, ktorá otvára široké pole pre ntváranie ušlachtilej motivačnej výbavy člověka a vzácných socíálnych skúsenosti pre život v dospělosti. Pravda a] v tom
to ohlade bude třeba v junáckej výchove mnohé znovu premysliet a přehodnotit z hradiska súčasnýcb i perspektiv
ných potrieb společnosti.
Len ako příklad nového premyslenia věcí dovolte uvlest
vztah k tak zv. romantickým hodnotám. Pod romantický
mi liodnotami rozumieme všetko to, čo vnáša do tudského
života prvky prekvapenia, vzrušenia, dobrodružstva a pátosu — objavovania nového vo svete. Zriect sa romantizmu
v junáckej výchove znamenalo by ochudobnlt život našich
chlapcov a dievčat, lebo detl a dosplevajúcl ŽIJú nielen
vo svete realit, ale aj vo svete fantázie a snov. Je však
otázkou, či sa máme uspokojit s prvkaml romantizmu star
ších kultúr a foriem života, alebo hladat ich moderné ekvi
valenty. Cl máme chápat například návrat »do lona příro
dy** ako útek před problémami civillzovanej společnosti,
alebo ho využívat k premene přírody na laboratórlum pre
rozvíjanie tvořivých sil a schopností dětí a mládeže a takto
obnovovat důvěrný styk s přírodou, bez ktorého by sa
musel člověk v pokračujúcej technické] civilizácll udusit.
(R. Rlchta 8 kol., Civilizácla na rozcestí). S takýmlto a po
dobnými problémami sa budeme musiet v nastávajúcom
období vážné zaoberaf ak chceme, aby naše výchovné pAsobenie postihovalo nielen povrch súúasnébo spoločeoského pohybu, ale Jeho poilstatu, Jeho naJhlbSie Jádro.

}d pochopitefné, že tokáto ^závažné úlohy nemožno rlešil *
netrpezHvo, narýehlo, improvizované, ale iba v procese
vecnef a pokojné] práce pri neustávej výměně názorov e zaspolupráce popredných odborntkov( teoretikov i praktlkovz rm}rozličneJ^ch oblastí našej védy.
A nakonlec dovofte eSte krátku poznámku na margo zaClencnia junáckej organlzácie do kontextu jednotného hnutia mládeže. V po|anuárovom období sme vyslovili zásada
reipektovania roznorodosti 'záujmov dětí a mládeže pri
sáCasnom zachovaní fedaoty v tom, Co vSetku mládež spája.
Máme spoločnú vlasť — Ceskoslovenskú sociallstlckú re*
publiku — spoločné clele a perspektivy a to je právě to
spoločné, Co nás nerozlučné spája a bude spájať s jednot
ným Zvázom mládeže Slovenska ako aj s Pioníerskou organizáciou vo všetkých Častiech naše] domoviny. V záujme
oddanej služby tejto všetkým nám drahej vlasti je po
třebné. aby sme netrieštili naše sily, ale spájeli ich vo vzájomnej dóvere při ríešení všetkých spoloCných kfúCových
otázok dětského a mládežnického hnutia.
Máme ambicle stať sa postupné aj vo výchove dorastajúcich pokolení úspěšnými a úspešnejšfrnt ako ktorákoivek
Iná organizácia. A verte ml, že máme k tomu — napriek
fažkostiam. ktoré sa před našimi národmi vynořili — aj
hlstorlckú priležitosf. Pódia mlery chápanla a pliienia tejto
úlohy bude história hodnotit i prácu na dnešnom Sneihe
zvoleného vedetiia junáckeho hnutia na Slovensku, Vykroč
me teda pevným krokom na ceste za ú^>echouil

Vždy som pevne
verii, že z v ífa z í
pravda
PREIAV IANA IURAJA STANEKA,
STAROSTU SLOVENSKÉHO IUNAKA,
HŽelezného kapitána" a hrdinu od Telgartn

Dovolte ml prosím, aby som vás, po ZOroCnom odlúCení
a prestávke, Co najsrdeCnejáie pozdravil a všetkých milo
objal. SúCasne vám chcem poďakovaf za pozvanie na Snem
a přiznávám sa vám otvorene, že nenachádzam slov, ktorými by som mohol vyjádřit svoje pocity a vdaku. Verte mi,
keď som čítal vaše milé pozvanie na tento Snem, nemohol
som ani uvěřit, či ide o skutečnost alebo o sen
pře
svědčil som sa však, že junácka Slovač na svojho starostu
nezabudla. A toto prosím móžu, verte ml, dokázat iba Junácll
Dianía, ktoré sme přežívali v pátdesiatych rokoch, krůto
postihli našu organizáciu a jej činovníkov. Bol som jedným
z tých postihnutých, ale verte ml, že v tých tažkých chvífach, ktoré som vtedy přežíval, právě váš dekrét, ktorý
ste mi věnovali dňa 11. novembra 1945 a vaše vyznamená
me — „Strieborný junácký kríž“ — ktoré ste ml prepožičali, mňa v tažkom položení neustále postihovalo. Boli to
pretažké chvíle, chvíle zúfalstva, ale vždy som sa vspružil.
Za to mdžem dakovat len a jedíne svojej junáckej výcho
ve. ktorú ml kedysi poskytli vaši starší bratla. Tak ísto
ďakujem I z tohto miesta nášmu pánovi prezidentovi armád,
generálovi Ludvíkovi Svobodovi a bratovi generálovi Klapálkovl, ktorí mňa ttež v tomto duchu vychovávali na vo
jenské] akadémll.
Vždy som pevne veril, že prídc raz doba, kedy zvífazí
spravodlivost, pevne som veril, že zvífazí pravda. A prosím,
přišli toh oro^ é januárové události a skutečné nastala
obroda. Pri tejto příležitosti došlo a] k obnově Junáka, za
čo mdžme byt povdační výlučné vedúcim činiteTom naše]
vlády a naše] strany. Oni urobili pre nás tleto krásné časy.
Ale. milé sestry a bratia, 1 vám patří vďaka za to, že
ste sa hned Iniciativně chopili příležitosti a dali ste sa do
usilovné] práce, ktorej vyvrcholením nateraz Je tento náš
Snem. No verte mi, tým sa ešte vSetko nekončí. V budúcoosti — blízké] i dalekej — čaká nás ešte vela tvrdé]

*p ráce'8 preto 4ovofujem> si- vésr upozornit na-naše^feesín,
ktorévrnáme-hrdo napísaaé na skautskom štíte:,
p ri-•
pravený^r A a] dalšie heďo vám připomínám:«„VeMiosf,.
zodpovědnost, kázeňT
Prosím vás, ked budete vychovávat našu mládež, snažte
sa tak robit vždy v zmysletýchto heslel. Vychovávajte z na
še] mládi ludí pevného charakteru a pevných mravných
zásad. Okrem toho vás prosím, vštépujte do ich sřdc lásku
k obom naším národom a učte ich pracovat za to, aby tleto
oba naše národy sa stali pevným celkom. Upozorňujte našu
mládež na to, že ked sme sa stali v minulosti nejednotn'^’mi, ked sme sa začali medzi sebou hašteřit, vždy sme na
to krůto doplatili. Mementom nech sú pře nich události
súvlslace s rokem 193d a s Mníchovom, po ktorých ud^tlostiach došla okupácia. Ale prosím, vysvětlujte mládeži
1 to, že právě mnohí z našich Jiinákov to boM, čo sa čestne
a statočne zapojili do tvrdých bojov proti okupantom a při
ostobodzování naše] vlasti položili na všetkých bojiskách
za ňu i svoje životy. Dalej vás prosím, vychovávajte našu
mládež v duchu tradicií slávného Slovenského národného
povstania a vštépujte do jej sťdc lásku ku všetkým náro
dom svéta — v zmysle skautského zákona — aby už ko
nečné došlo k úpríninému sbratanlu a aby nastal celosvě
tový mler.
Prajem vám, milé sestry a bratla, vo vaše] budúcej práci
vetmi vefa úspechov, vela trpezlivostl a prevolávam vám
všetkým: SMĚLO POPREDUI

Rátajte s p om ocou
šk o lsk e j sp rávy
PŘEJAV PROF. ING. ŠTEFANA CHOCHOLA, CSc.,
I. n Am e s t n ik a s n r p r e š k o l s t v o
Dovolte, aby soiú aj ja pozdravil ustanovujúci III. junácky Snem a v mene vedenia a pracovníkov Poverenfetva
SNR pře školstvo i v mene svojom poprial vám v práci
medzi mládežou hodné úspechov.
Junácky slub 1 junácky zákon obsahujú dobré ciele a zá
sady výchovy všestranné připraveného mladého člověka pre
život v našel soclalistlckej vlasti. Posllňovanle osobnej mo
rálky, rozvfjanie záujmov a schopností, uplatňovante jedno
ty a rovnováhy fyzických a duševných sil a činorodá práca
pře národ a vlasť, to sú nemalé úlohy, ktoré sl Slovenský
Junák píše na svoj štít a ktorými sa chce riadlf vo svojej
činnosti. Ich plnenle mdže být velkým pomocníkom škole
v jej výchovno-vyučovacom procese. Považujeme za velmi
záslužné rozvíjat užitočne záujmovú činnost mládeže a vy
užívat při tom přitažlivé formy práce a sebavýchovy. Při
tomhle velmi důležité zabezpečit koordinované působenie
a spoluprácu všetkých organizácit na mládež. Ich zdravá
sútažlvost v kvalitě práce a úsllie po jednote ciefov na
báze socialistických prlncípov, umožní nám vychovávat
harmonicky vyspelú mladú generáciu, ktorá bude na osoh
svojmu národu a socialistické] vlasti.
Váženi delegátil Chceme vás ubezpečit, ža mládež tak ako
doteraz, bude mat i oadalej v školskej správě dobrého pomocnika. Podfa svojich možností budeme vychádzat v ústře
ly jej činorodým soaženíam vytváraním podmfenok pre mi
moškolská činnost. Máme záujem a úmysef podpořit každý
dobrý návrh. Vychádzame zo zásady, že působenle na mlá
dež nekončí pře školu a učitelákzvonením po poslednej vyučovacej hodině. Je nemálo príkladov ked právě učltelia,
ako skúsení a vzdělaní pedagoglckí pracovníci žljú so
žiakmi aj leh mimoškolský život. Či už v přírodě alebo v
různých krúžkoch. Takéto působenle učitela považujeme za
súčast jeho pedagogicko-psychtekého působenia na rozvoj
osobnosti mladého člověka.
Uvědomujeme sl tiež, že nie všade sú podmienky rozvíjat
záujmovú činnost mimo priesCorov školy. V takýchto případoch rátajte s pomocou riadilefa školy, ktorý vám rád
výjde v ústřely. To sa vztahuje aj na činnost v Domoch
dětí a mládeže, do ktorých majú přístup členovía všetkých
mládežnických organizáclí, ktori zdravo obohatia užívanie
týchto domov.
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DalŠie spresftovanie • konkrctizovanie zásad Činnosti
Slovenského Junáka až po najmenáiu organizovaná jednot
ku, ktorá má v praxi tleto zásady uplatňovat, prinesie na
povrch nejeden problém. Ani v týchto pripadoch neobiďte
pedagogických a školských pracovníkov. MOže to byf na
osoh nielen vašej organlzácil, ale v prvom řade samotnej
mládeži.
Dovofte, aby som na závěr vyslovil presvedCenle, že Ja
náčka výchova účinné prispeje do arzenáln doteraJŠeJ mimoifcolskej Činnosti mládeže a že sa te pozitivně odzrkadli
v jej mravnom a charaklerovom profile.
V tejto vdačne] ale fažke] práci, ktorá medzi mládež
pritiahne novů vlnu dospělých ludí, vám prajem úprimne
ešte ras všetko najlepšie, aby vá$ iHidúci IV. Snem mohol
obnovenú Činnost hodnotit vysoko pozitivně.

Ideme dósledne
našou priemou cestou
PŘEJAV ING. ROBERTA HARENČARA,
PŘEDSEDU SOV CSZM

Ked som teraz vystupoval na tribúnu, povedal mi mladý
junák, obsluhujúci magnetofůn:
sal”
Pravdu povediac nie som připravený na dlskúsiu v takom zmysie. Že by som vám chcel prečitaf nějaký referát,
veď ste toho už dnes dost počull. Dovolte mi oba niekofko
vlastnýcb myšlienok, ktoré ma napadajú v tejto milej atmo
sféře.
Vy všetcia velmi dobře vlete, že sme sa vo fcbruári roku
1948 velmi těšili socializmu a že sme sa do jeho budovania
pustili všetcia s velmi velkou vervou a povedzme si prav
du, nlečo sme za tých 20 rokov aj urobili. Ale ten náš
socializmus sa nám tak presne nevydařil, ako sme ho
chceli mat. Došlo okrem pěkných veci aj k velkým nespravodlivostiam, za ktoré sa mnohí čestní ludia v našej
krajině .museli nielen Červenat, ale aj hambif. Keď v roku
195S došlo k určitému uvoliieniu, keď bol kritizovaný kult
osobnosti, začali sme verlf, že nastala doba, kedy bude
možné skutočne vybudovat taký socializmus, ako o ňom
sníval velký učitel národov Vladimír Iljlč Lenin. Žial I9!3d,
rok nebol ešte tým rokom v ktorom by sme sa boli mohli

rozhodnút. Rozhodli sa iba, niektorí, ale nlektorí silni,
niektorf pevní, nlektorí nebojácní s ktorými na čele sme
vstupovali do rokov 1963 a 1964, kedy sa zdálo, že tíeto
roky budú rokmi, kedy sa skutočne pustíme na cestu so
cializmu bez chýb a bez křivd. V týchto rokoch začínali
tiež prvé rehabílítácie a začali sa odstraňovat 1 určité de«
formácle a vtedy sa na čelo OV KSS postavil aJ súdrufa
Alexander DubČek.
Opát přešlo 5 rokov úporného boja všetkých komunistov
i nekomunistov a dožili sme sa januára roku 1968. My má
me u nás niekofko významných mesiacov. Máme mesíac
október, ale máme aj máj i vitazný řebruár a dnes k ním
prirátavame aj mesiac január. A ked existuje Februárova
ulica, myslím si, Že skoro přídě niekto na nápad, pomenovat niektorú ulicu aj januárovou.
Január zburcoval v našej spoločnosti všetky progresivně
sily, všetcia sme sa cítili hrdí na to, že sme Čechoslováci.
Hrdí nielen doma, ale 1 v zahraničí. Ja si památám na
delegáciu na festivale v Sofii, kde boli aj vaší junáci
a skautky. Verte mi. Že nikdy sme v zahraničí neboli takt
hrdí a nikdy sa nám tiež nedostávalo toJko sympatií, ako
právě na tomto svetovom festivale mládeže. Je však tiež
pravdou, že tiež nikdy sa proti nám neorganizovali také
rňzne protíokcle, ako právě na tomto festivale. Nuž a vtedy
sme ešte ani nesnívali o tom, Čo sa u nás stane koncem
augusia. Napriek tomu však, čo sa v auguste stalo Ideme,
ako vidíte, dósledne našou priamou cestou za uzneseniaml
januárového pléna. Touto cestou pójdeme i naďalej, veď
ináč ísf nemdžme. Táto cesta sa nám bude iste dařit, pretoŽe my všetcia túto cestu chceme a to je podstatné, kedže
túto cestu sme si všetcia velmi oblúbilL A verte mi, že fo
nie je iba otázka citová, aie l otázka racionálna a preto
ak vznikali obavy, či Junák bude teraz po auguste jestvovat presviečate sa, Že Junák existuje a bude aj exlstovatl
Na Slovensku sa vytvořila v mládežnickou hnutí nová
organizácia — Zváz mládeže Slovenska. Jeho organizačné
skupiny budú celkom iste velmi družné spolupracovat s va
šim Junákom, lebo budú vytvořené na Inom principe, ako
tomu bolo doposial a preto sa s nimi bude ovela lahšle,
ovela kamarátskejšíe spolupracovat, kedŽe ide výlučné o
organizácie, ktoré přijali myšlienky nášho Januára.
Osobné 1 v mene Československého zvázu mládeže vám
všetkým prajem vo vaŠej zodpovednej a krásné] práci vela
úspechov a pevne věřím, že spolupráce medzi všetkými organizáciami u nás na Slovensku 1 v Československu sa bude
rozvíjat velmi úspěšně. Keď vychádzam z tých niekolkých
společných akcií, ktoré sme uskutečňovali po januárl tohto
roku, som přesvědčený, že tomu tak bude a pevne v to
vcrím.
Prajem vám, milé sestry a bratia, vela zdravia, vela
úspechov a verte. Že náš socializmus bude taký, aký si ho
prajeme a že všetcia sa budeme štastne cítit v našej spoločnej československé] vlastiI

Sdružení mládeže ustaveno
Jak už Jste se dozvédéll z řady
zpráv, které byly v denním tisku, próbéhl v Praze na sklonku m. r. národ
ní kongres organizací détí a mládeže,
jehož stéžejním cílem bylo vytvoření
společného sdružení samostatných
partnerů. Zakládajícími Členy se stalo
sedm organizací: Česká tábornlcká
unie. Český Junák, Ju v^ a, Pionýr,
Svaz klubů mládeže, Svaz pracující
mládeže a Unie středoškoláků a učňů.
Na ustavujícím kongresu sdružení, je
hož se zúčastnilo jedenáct delegací,
promluvil jménem junáků a skautek
náčelník Českého Junáka br. dr. Ru
dolf Plajner, který zdůraznil, že skaut
ská organizace jako jedna z prvních
přivítala myšlenku sdružení a také se
k ní přihlásila.
V zájmu spolupráce se přihlásili
o přidružené členství ve sdružení Junácl-Zálesáci, kteří jsou samostatným
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svazem federace Svazarmu. Se sdruže
ním bude rovnéž spolupracovat Svaz
vojenské mládeže, Svaz polské mlá
deže a organizace Mladý požárník,
kteří podepsall dohodu, v níž vyjád
řili zájem co nejdříve uzavřít smlou
vu o přidruženém členství. Svaz vy
sokoškolských studentů se až do své
ho kongresu rozhodl spolupracovat na
základě zvláštní dohody.
Kongres se zabýval stanoviskem
k navázání spolupráce mezi mládeží
České socialistické republiky a Slo
venské socialistické republiky pro vy
tvořen! společné reprezentace a vy
jádřil přání přispívat konkrétní Čin
ností k prohlubování tradičního přá
telství a bratrství s organizacemi mlá
deže a dětí na Slovensku. Těmto vzta
hům věnoval Část svého vystoupení
dr. Čestmír Císař, předseda České ra
dy, který se kongresu zúčastnil. —

Před námi je složitá cesta, — řekl, —
plná překážek a úskalí. Ale my nemů
žeme couvnout, my nemáme právo se
vzdát, našim posláním je pokračovat
stála vpřed. Socialistická společnost
v naší vlasti dozná nového rozmachu
a rozvine humanistický odkaz naších
i světových dějin.
Kongres uzavřel předseda rady
Sdružení organizací děti a mládeže
v CSR, dr. Zbyněk Vokrouhlický: —
Chtěl bych vám všem říci, že budu
v budoucnosti jednat vždy tak, abych
se vám vždy mohl s klidným svědo
mím podívat do OČÍ, a přispívat ze
všech svých sil ke krásnému, bohaté
mu, radostnému životu našich dětí a
mládeže, a především organizacím,
které se zde sdružují. Za nejdůležitéjŠí teď považuji plný rozvoj všech or
ganizací, jejich upevnění, získání a
zesílení členské základny, a pro nás,

pro srfriiženr — vytvářet pro orfjanizace ty nejlepSí předpoklady, aby mo
hly všestranně svou činnost rozvíjet.
Složení Rady sdružení organizací
dětí a mládeže v CSR
Pionýr: Oldřich KryStofek (místo
předseda rady). ]iří Bartoň. Zbyněk
Sprínger. Junák: Dr. Antonín Sum,
ing. Václav Marhoul, Slávka Škvafllová. Česká tábornícká unie: Jan Hochman (místopředseda rady), Václav
Vlček, František Ragas. Svaz klubá
mládeže: Ing. Václav Bláha, Josef
Wágner, Václav VIdner. Svaz pracu
jící mládeže: Ing. Václav Cenioveký.
Petr Jakl, fiří Horyna. Unie středoškolákA a učAA: Aleš Vaněk, Jiří Sed
íte. Pavel Kovář. Svaz vojenské mlá
deže: Npor. Josef Hanoueek, des. Juraj Procházka, Bohumil šabatka. Juvena: Vladimír Šulc, ing. Karel Klein,
Jan Pazdera. Svaz vysokoškolského
studentstva: Kpt. Antonín Horák, Mi
roslav Prokeš (pozorovatelé). Svaz
polské mládeže: Prof. Wladyslav Josiek. Alfréd Duda. Jan Walezysko. Ju■ák-Zálesák: MUDr. Karel Šubrt, Bo
humil Kadlec, Marcela Novotná.
Rada sdružení se na základě »tanovisek Jednotlivých organizací roz
hodla, aby funkci předsedy vykonával
na dobu dvou let dr. Zbyněk Vokrouhllcký (s hlasem rozhodujícím). Hos
podářská rada sdružení se na své prv
ní schůzi rozhodla zvolit za předsedu
Luboše Kupce. Do funkce tajemníka
potvrdila rada Miloslava Mláska.
Každá členská organizace sdružení
má v radě Jeden rozhodující hlas,
práva organizací, které spolupracují
se sdružením a organizací. Přidružení,
upravuji zvláštní dohody.
Věříme, že tato nová organizace,
která Je vrcholným orgánem naší
mládeže, svoje poslání nejen splní, ale
bude důsledně prosazovat všechny
další požadavky jednotlivých mládež
nických organizací, kterých jistě ne
bude málo.

Ministerstvo
mládeže
Před uzduěrkou čísla s e dovídám e,
že ve vládě Č eské so cialistick é re
publiky bylo zřízeno ministerstvo
m ládeže a těloo0chovy. Prvním m i
nistrem byl fm enován doc. dr. Ema
nuel B osák, dosavadní předseda Č es
koslov en skéh o tělovýchovného svazu.
Nový ministr, fak oznám il všechen
denní tisk, se narodil v Jičín ě 2. září
t924. V letech Í9.52—53 pracoval ja k o
politický pracovník a odborný In
struktor útvaru arm ádní tělesn é pří
pravy v Praze, d ále byl vedoucím od
boru Státního výboru pro tělesnou vý
chovu, zástupcem docen ta a pozdějt
docentem fakulty tělesn é výchovy a
sportu University Karlovy v Praze a
proděkan em na téže šk o le. Od r. 1967
fe předsedou ÓV CSTV, člen em Ideo
lo g ic k é kom ise OV KSC.
Pozdravufem e bratrsky
posláním
nám nefbUtSího státního Činitele a
věřím e, že s e mu bude dařit Jeho od

povědné, vskutku státn ické dílo k vyš
šímu prospěchu tělesn é výchovy, spor
tu a m ládeže. Víc než tři milióny
m ladých lidí í n aše obn oven é skau t
sk é hnutí — a tělovýchovní t funáčtí
pracovníci — vznášejí své naděje
v nového ministra l v feh o úřad.
Upřímně d ěku jem e panu presiden 
tovi, novému předsedovi vlády Č eské
so cialistick é republiky i KSC za zří
zeni tohoto m inisterstva a nové
mu ministrovi srdečn ě b lahopřejem e
k Jeho Jmenování.

Stali jsm e se
členem
N á ro d n í fro n ty
Dále se dovídám e, že JUNÁK byl
přijat do Národní fronty Jako její
řádný člen. D ěkujem e vřele všem č le 
nům Národní fronty za pochopen í a
uznání naší dosavadní p ráce a našeho
výchovného a občan ského poslání. Va
še uznání nás zavazuje.
R.

Základní princip
skautské výchovy
Velký výchovný ideál. Jehož Je Ju
nák představitelem , dostal po Junáckém sněmu kon krétn í podobu. Vyty
čen í zásad další výchovné práce u ka
zuje, Jak si c e lé hnuti razí cestu
k propracování organizační struktury.
Jak se hledá nová kon cepčn í Unie a
nástin perspektivy, které by odpoví
daly současné době. V rám ci této čin
nosti se však objevuje c e lá řada pře
k á ž e k , potíží a nedostatků, k ter é fe
potřeba překonávat o zájmu úspěš
né práce.
Celá funácká praxe minulosti d o k á 
zala, že výchovný systém uspořádaný
podle zásad vytyčených zakladatelem
našeho skauítngu A. B. Svojsfkem
byl vhodný pro n aše národní podm ín
ky, i když nebyl pouhou kopií an
g lickéh o nebo am erickéh o modelu.
E tické a id eo lo g ick é zásady vytyčené
tímto hnutím prokázaly lidskou pro
spěšnost, životaschopnost i občanskou
upotřebltelnosí.
D vacetiletá přestávka však zane
chala stopy. Chybí především nefdůležltěfSÍ a n ejpotřebněfší, věkově při
jatelní i?edoucí oddílů. Proto Je po
třeba pracovat s vedoucím i a funk
cionáři, kteří přišli se skautskou pra
xi do styku Jen krátkou dobu. Jet
m nohdy nestačí k pochopen í podsta
ty skautingu Jako u celen éh o výchov
ného procesu. Mimoto Je i patrný
vliv sym patízu/icích, kteří výchovnou
prácí prováděli v různých Jiných or
ganizacích, m nohdy bez respektován í

základních zásad m im oškolní výcho
vy. Při ujasfíování základních princi
pů skau tské výchovy dochází proto
k různorodosti a odlišnosti v názo
rech. V současné d obě se Jeví tato
problem atika tak, že s e svádí boj
o n efobecn ěfší pojetí skau tské vý
chovy.
Ujasnění základních kritérii, p ře
devším znam ená dopracovat se k e
kategoriím Jun ácké výchovy, které
Jsou klíčem k c e lé činnosti. Základní
princip, který Je potřeba v této sou
vislosti především zvýraznit, fe DE
MOKRATIZACE SKAUTSKÉ VÝCHOVY.
■ K vysvětlení fen to, že na adresu
skautingu byla napsána c e lá řada
kladných i záporných úvah. — Dopo
sud je však naprosto opom íjena prv
ní zásada skau tské výchovné praxe —
DEMOKRATICKÝ PRINCIP JAKO TEO
RIE VÝCHOVY, která se shoduje s DE
MOKRATICKÝM POJETiM SPOLEČ
NOSTI. To mimo jiné znamená, že
Jsou respektovány vnitřní možností
m ladého člověka, k ter é Jsou chápány
Jako pozitivní hodnoty, a ty Jsou roz
víjeny. V rám ci tohoto přístupu fe
možno rozvíjet ne Jeden typ, a le ne
kon ečn é Jeho variace. Náš skautlng
Je proto svou podstatou postaven na
zásadě SVOBODY Jako tvůrčího prin
cipu výchovy. Z toho vyplývá vzájem 
ná podm íněnost c e lé řady dalších
okolností, které na první pohled budí
zdání, že spolu vůbec nesouvisejí. Je
to například přirozený rozvoj ducha i
těla, sebevýchova, důsledná sam o
správa l těch nejm enších Jedn otek
(humanismus družinového života, kd e
činnost odpovídá potřebám m ladých,
n eoddělltelnost Jednoty individuálních
a skupinových zájmů od celo sp o le
čen ských a s tím související Již mno
ho let hlásané tdefe b oje za sociální
spravedlnost, za vyšší Jednotný mrav
ní názor na člo v ěk a ; na druhé straně
v této souvislostí fe potřeba vidět i
m etody výchovy vedoucí k sam ostat
nosti, svépom oci a tříbení smyslů, za
neustálého zdůrazňování našich ná
rodních podm ínek a nebezpečnosti
bezduché kopte m odelů Jiných zemi.
Důležitou otázkou fe l p ráce ve
doucích a funkcionářů bez nároků na
finanční úplatu. Skauttng vždy pra
coval s neplaceným i funkcionáři a
vedoucím i, což bylo v rozhodující mí
ře vždy zárukou, že výchovnou práci
budou provádět ferí^ tt, kteří zájmům
hnutí skutečně slouží. To ovšem n e
znamená, že při velkém rozsahu orga
nizační práce by placen é síly nebyly
žádoucí. Mohou ušák pracovat pouze
tak, aby se d o Jejich rukou nesou
středila rozhodující moc. Soustředí-li
se rozhodování do rukou placených
funkcionářů, nelze se divit, že z exis
tenčních důvodů plní tito především
příkazy svých služebně nadřízených
a teprve potom příkazy svého svě
domí.
Ták se dostávají í neJkrásněJSi tuž
by a ideály do rozporu se zájmy c e lo 
společenským i.
Úkolem skau tského hnutí v sou
časn é době fe nejen respektovat zá
kladn í principy uvnitř hnutí, a le i
přinést do ustavené fed e ra ce m ládeže
základní form y d em okratické výchovy
m ladého Člověka.
Nově zvolen é ústřední sbory musí
bedlivě střežit osaěd čen é idefe, které
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přesto, že byly vytyčeny n ěkdy v do
b ě zrodu nah republiky v našich ná
rodních podm ínkách, fsou neustále
m oderní a n epřekonané a fsou k lí
čem k ren esan ci n ašeho m ládežnic
k é h o hnutí. V tom fe nejenom velká
šance, a le i obrovská odpovědnost.

pplk. O. Fischer

K O N ÍČ E K
STA R ÉH O
SKAU TA

PIMPRLE
Loutkářský soubor PIMPRLE v Pra
ze 10, Krymská 21, se stal zájezdovou
scénou JUNÁKA. Soubor se bude sna
žit mimo svá představeni o rozšíření
skautského loutkářství v družinách,
oddílech, střediscích apod., kterým bu
de pomáhat jak instruktážemi, tak be
sedami po předvedených představe
ních. Chceme upozornit touto cestou
všechny vedoucí středisek a oddílň,
že soubor je připraven na jejich po
zvání přijet jim za-hrát a též po^dohodé s vedením souboru může si í oddíl
nebo středisko tou*to cestou dopomocí
k íinanCtií základné a tím sl postup
né vybavit svoji klubovnu nebo již
dnes začít si Šetřit na letní tábor. Je
to jedna z mnoha pomocí mimo vlast
ní výchovnou práci, kterou bude sou
bor mezi junáckýmí oddíly a středis
ky také moci plnit. Chceme touto ces
tou oi>ét obnovit staré tradice junáckého loutkářství a tak vzkřísit zase
loutkové scény, které již v minulosti
plnily tolik užitečného při výchově
našich dětí a mládeže ve skautských
oddílech. Věříme, že 1 nyní se mezi
vámi najdou zapálení zájemci o ten
to druh výchovy a že se opět rozšíří
síť junáckých loutkářských souborů.
A právě náš ústřední soubor vám bu
de v zakládání plně nápomocen.
Proto vyzýváme všechny oddíly a
střediska, aby našly I ve svých řadách
zájemce o loutkářství a Ihned začaly
budovat loutkářské soubory nebo tře
ba jen kroužky a spojily se s vede
ním loutkářského souboru PIMPRLE,
klerý pracuje při skautském ústředí
JUNÁKA v Praze. Jsme připraveni všestrenně vám pomoci při zakládání a
v prvních začátcích. Nepochybujeme
o tom, že mezí junáky a skautkami by
se nenašli zájemci o tento druh zá
bavy a poučení, a proto še již dnes
těšíme na spolupráci a očekáváme va
še první dopisy, které budou navazo
vat s námi spojení a my zase jim bu
deme pomáhat.
Bližší informace obdrží vedoucí od
dílů, středisek atd. přímo na vedení
souboru, kam řldte veškerou kores
pondencí. Osobně podáváme informa
ce každé úterý nebo čtvrtek od 17 do
19 hod. v provozních místnostech
v Praze 10, Krymská 21.
Těšíme se na vás všechny, kteří se
rozhodnete při svých oddílech nebo
střediscích zřídit louHcář^ý kroužek
nebo soubor. NaplŠtě nám co nejdří
ve a navažte s námi spolupráci.
Mírotlav Ryšavý
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Na třetím Junáckém sněmu v Bra
tislavě, kam se sjeli dlouholetí skaut
ští čúK>vníci nejen ze slovenských
oblastí, ale 1 mnozí bratři z Cech a
Moravy, kteří kdysi ve skautském hnu
tí na Slovensku působili, došlo k ne
jednomu setkání, pří němž se v očích
účastníků sjezdu objevila slza. K nim
patří l bratr Josef Horký, okrskový
velitel Junáka v Příbrami, který má
k slovenským Junákům velmi blízko.
Na Slovensku, kde pracoval, se na
rozvoji slovenského skautlngu podílel
celých sedmnáct let, byl zemským
zpravodajem, je jedním z těch, kteří
stáli u kolébky Junáka na Slovensku.
Práci s junáky věnoval všechen svůj
volný čas. Navštěvoval střediska, junácké oddíly, konferoval a pomáhal
všude tam, kde bylo třeba. Bratr Hor
ký, který je již padesát let členem
skautské organizace, má svého skaut
ského koníčka. Je to sběratelská vá
šeň, jíž se věnuje řadu let. Vlastní
bohatou sbírku starých skautských
časopisů, dnes již historických výtis
ků, které vycházely v Cechách a na
Slovensku. Časopisy oddílové, středis
kové, oblastní, oběžníky i občasníky,
časopisy tištěné i ručně psané, které
jsou nejlepším svědectvím práce |unáckých o<ldílů z různých koutů re
publiky. Viděli jsme časopis — Podbrdská stráž —, na jehož titulní strán
ce je obraz skauta od akademického
malíře A. Muchy, staré výtisky Vůd
ce, které jsou předchůdcem Činovníka
a dnešního Skautlngu, Slovenského
skauta, TábortUzs, který byl časopi
sem maclarských skautů, HaSoner, ce
lou řadu dalších časopisů. Do sbírky,
kterou stále rozšiřuje, patří i staré
plakáty, oznamující konání různých
skautských podniků, jimiž byly vyzdo
beny přilehlé chodby zasedací síně
Chemických závodů v Bratislavě, v níž
se sněm konal. Alespoň namátkou: 17.
srpna 1935 — Skautské slavnosti v
rámci 10. výročí trvání oddílů v Púchově. Junáci a skautky ve Zlatých
Moravcíach pořádají 17. září 1937 od
halení pomníku presidenta Osvobodi
tele T. G. Masaryka. Všechny tyto do
klady, které svědčí o historii sloven
ského skautlngu, sbírky nejrůznějších
skautských časopisů, které vycházely
v našich zemích v období první repu
bliky a po druhé světové válce, budou
bohatým příspěvkem pro skautské
muzeum, s jehož zřízením se počítá
v nejbližší budoucnosti.
A na závěr, v souvfeloati s titulkem
tohoto článku, je třeba poznamenat,
že bratr Horký, jemuž táhne Již na
sedmý křížek, není vůbec starý, ale
svěží a čilý Junák, který je celou svou
mysli oddán myšlence skautingu, pre
niž vykonal již jM>řádný kus záslužné
práce.
M. M.

Také
n em á š ča s ?
nKam jdeš, kamaráde?*' zeptal jsem
se před časem jednoho hocha, který
vyběhl z domu těsně přede mnou a
plnou silou do mne vrazil.
„Nikam — jen tak — trochu se
poflakovat po u lic i..." zněla odpo
věď. A hoch se ani neómluvil, neroz
loučil, přeběhl vozovku a na druhé
straně se vmísil do skupinky stejně
starých hochů a dívek, kteří Jej uví
tali ne právě vybranými slovy. . .
„ . . . trochu se poflakovat po uli
c i . . . " — tato odpověď mi zůstala
v hlavě onen den až do večera — a
druhý den — a další — a vracela se
mi při každé příležitosti týdny a mě
síce. Byl jsem proti ní bezmocný, stéle
jsem viděl tu partu, zbytečně utráce
jící čas, bez cíle, bez zájmu, bloudící
ulicemi. Nechutné narážky na kolem
jdoucí, hrubá slova mezi sebou, ciga
rety a alkohol již ve Školním věku. . .
A přece je ve světě kolem nás to
lik věcí, které stoji za to poznávat,
tolik dobrodružství, která stoji za to
vychutnat — tolik radostí, které stojí
za to prožít.
Tolik krásy — a těmto dětem ji ni
kdo neukázal. Příroda, les se svými
prosluněnými pasekami, zurčící potůč
ky, kvetoucí louky, důmyslná mrave
niště 1 hnízda ptáků v rákosí, na
pokraji rybníků — to všechno čeka
lo, nabízelo se, otvíralo — a zů
stávalo nepovšimnuto. Rodinky, které
se vyjely rekreovat vlastním autem
do brdských lesů, vyhledávaly tichá
zákoutí, aby ničím nerušeny mohly
vychutnat nedělní odpoledne za do
provodu bateriového tranzistorového
rádia. Za sebou po odjezdu samozřej
mě zanechávaly různé rozházené pa
píry, plechovky od konzerv, střepy,
zlomené stromky. . . a Jejich děti se
šly „trochu poflakovat po u l i c i " ...
Dlouhá léta jsem nemohl pracovat
s jnládeží. A pak náhle se tato mož
nost objevila. Byl jsem postaven před
rozhodnutí „Přestaň kritizovat — a
pojď si to zkusit!" A šel jsem.
Na první schůzce jsem si uvědomil,
že se stavím před mládež docela ji
nou, než byla před dvaceti lety. Bylo
víc technického zájmu, méně soustře
dění. Někdy přímo odpor k systema
tické práci. Hledání „recese" za kaž
dou cenu, bez ohledu na to, zda to
Odnese prakem zraněná veverka nebo
kamarádova čepice, vhozená do drá
tů elektrického vedení. Při prvních
pokusech o usměrnění ztráta 60 %
dští. Došlo to tak daleko, že se nás
z pětadvaceti na schůzkách scházelo
7, někdy 5, jednou dokonce jen 3.
Mezi těmi, kdo odpadli definitivně,
byli všichni z 9. třídy, protože k nim
jsem svou rukou nabízenou k přátel
ství, přišel již pozdě.
Na schůzky jsem se připravoval celý
týden. Vymýšlel, plánoval, obnovoval
steré znalosti. A za hodinku nebo za
dvě to bylo pryč. Vracel jsem se z oddílovky skleslý, otrávený. Napadaly
mne kapltulantské myšlenky:

Nech toho radéji včas. Tvé dobré
úmysly už dnes nedostačují. Děti Ne
dokážeš ani zabavit, natož zapálit pro
véc. Smiř se s tím, že jsi 18 let Čekal
na. příležitost a pak ses ukázal ne
schopným. Pust se radéji do přestav
by verandy svého bytu, neztrácej čas
s cizími détml, když tvůj vlastní kluk
té už skoro ani neznát. . .
A proč vám vlastné o tom všem
dnes píši? Vám, kteří snad máte také
plno vlastních starostí. Vám, kteří
jste se jen krátkou dobu rozhodovali
a pak jste opustili myšlenku na prácí
s mládeží. Vám, bývalým junákům,
s nimiž mél kdysi bratr vedoucí tako
vé trápení, že byste je sami dnes ne
chtěli vzít na svá bedra. Vám . . . ale
počkejte, to je vlastně jen jedna stra
na problému.
Zapomněl jsem se zmínit o tom,
jakou jsem měl radost, když jsem se
naučil první ambulančnf uzel. Když se
mi povedla s družinou v klubovně
hra. Když mi moji mladší bratři za
čali tykat 1 před svou babičkou, kte
rá mě zná již 35 let, a přece mi vy
ká. Jakou radost jsem měl, když Vlá
dík první pochopil, Že úkol dlouho
dobé hry , dobrý skutek družiny" je
třeba posypání chodníku pří náledí,
a udělal to. A jak jsem byl uvnitř
zjihlý, když po čtrnáctidenní dřině
s vedením tábora (brzy před budíč
kem a dlouho přes večerku], mi při
návratu na nástupišti dva rádcové
děkovali jménem celého oddílu . . .
A když Jsem přijímal první sitb l. . ,
A jak mě potěšil Kája, když přivedl
nováčka, Martina. Anebo, jak ml při
rostl k srdci Drobeček, ten upovída
ný .komediant". A' jak zazářily oči
vítězné družiny, když v lesní hře do
byla vlajku.
No, prostě — začátky byly těžké.
Ale neměnil bych. Už je nás 6 do
spělých ve střediskové radě a máme
po roce práce ve třech oddílech 70
dětí. A chystáme se na druhý tábor,
1 když jsme letos už jinou dovolenou
neměli. Manželka sice občas trochu
bručí, ale je na tom s děvčaty stejně
jako já s chlapci. Snad jsme bezna
dějní snílkové, nebo fanatici. Když
mě nezdrží práce v zaměstnání, mám
určitě oddílovou radu. A když Bob
rům kvúti mimořádným školním po
vinnostem odpadne v úterý družlnovka, jsem celý nesvůj, dokud se v so
botu nesejdu v klubovně s Mývaly.
Potkal jsem včera před budovou
MNV chlapce. Div do mne nevrazil.
.Kam jdeš?" ptám se ho. Ukázal na
dům, dal prst na ústa a rukama na
značil jakousi práci. Porozuměl jsem.
jde do klubovny, družina tam vyrábí
dárek pro oddíl k vánocům, ale on
loví zrovna bobříka mlčení.
.Poflakovat se po ulici" — ne, na
to teď není Časll
Logan

Když chceš, človšče, u ž ít. . .

Pojmenování
skaut a junák
(Poznámka Jazykově historická]
Všestranně se snažíme poznat to,
co milujeme. Proto nás zajímají 1 ta
kové podrobnosti jako původ f vý
znam po]meiu)vání v oblasti našeho
hnutí.
Slovo .skaut" je českou podobou
anglického pojmenování „scout", Jež
má ovšem v angličtině řadu význa
mů. V našem případě značí v původ
ním významu toho. kdo je poslán, ku
předu od vojenského tělesa získat In
formace o nepříteli (zaznamenáno již
r. 1555). Původ anglického výrazu je
ve francouzském slovese escouter (la
tinsky auscultarej, což značí naslou
chat, tedy v širším smyslu 1 zjišťovat
I zvídat. Ekvivalentem za „skaut" je
tedy „zvěd", „průzkumník", .pátrač".
Označení vojenských zvědů jako skau
ti zobecnělo zejména po bojích s In
diány v Severní Americe, u nichž byli
zvědové důležitým bojovým Činitelem
a kteří konali službu zvědů-skautů
I v armádách bělochů. Odtud také
vešla v povědomí stopařská funkce
těchto skautů, takže se vžil i poměr
skaut-stopař. Vojenské zvědy organi
zoval v britské armádě v Indii a Jižní
Africe také R. Baden-Powell. Když or
ganizoval výchovu hochů, pěstoval u
nich vlastnosti skautů: bystrost, dů
vtip, schopnost usuzovat, pamatovat,
vlastnosti inteligentních pozorovatelů.
U nás od počátku (r. 1911 j bylo
slovo skaut užíváno v této počeštěné
podobě, na rozdíl od tolika angUc'kých slov např. ve sportovním názvo
sloví, kde teprve při poslední úpravě
pravopisu r. 1957 bylo počeštěna Je
jich písemná podoba. První používal
slova A. B. Svojsík v Článcích, jimiž
Informoval Českou veřejnost o skautlngu. Vedle odvozeniny „skautováni",
užívané Svojsíkem, se objevily u růz
ných pedagogů 1 Jiné, nevžité, Jako
„skaulovský" u Cády, ve „skautech"
u Krejčího podle Drtinová ve „skau
tu" (asi jako analogie podle v So
kole).
A. B. Svojsík, počešťuje skauting,
snažil se najít i vhodné České ozna
čení za anglické skaut. Přijal návrh
příznivce skautlngu, zemského škol
ního inspektora Františka Bílého ná
zev „junák" Jako označení mladého,
silného a ušlechtilého muže (soudím,
že tu zapůsobil 1 jiný příznivec skautlngu spisovatel Josef Holeček, obdi
vovatel černohorských junáků, Jenž
rovněž přispěl do Svojsfkových Zá
kladů junáctví Článkem).
Slovo „Junák" je do češtiny převza
to ze srbochorvatštlny a pochází z
praslovanského „Jun". Jako označení
mladého muže souvisí s latinským ju
nior a německým jung. Stejného pů
vodu je 1 staročeské junoch a z něho
novočeské Jinoch.
Svojsíkem v Základech navrhovaná
dal^ označení stupňů Jun a Junáček se nevžila. Svojsík užíval 1 slov
Junstvo a pro provádění skautingu
Junačení.
Za slovy se nám skrývá mnoho.
Bratru Svojsíkovi jsme vděčni za skau
ting — junáctví.
Vratislav Hanzík-Michabo

Víta na
spolupráce
my a S P B
Není jistě náhodou, že organizace.
Jež od r. 1945 je v naší zemi nosi
telkou bojových tradic našich občanů
proti okupantům, proti násilí, zlu I lži,
nabízí dnes jako jedna z prvních spo
lupráci s obnoveným Junákem. Naší
mladé a nejmladšf generaci možná
zkratka SPB příltš neříká, je proto no
nás starších, abychom nastupující ge
neraci vůdců a junáckých činovníků
připomněli, že právě v řadách pří
slušníků Svazu protifašistických bo
jovníků stála a stojí nemalá Padn
skautů, kteří od první chvíle v roce
1938, kdy se naší půdy dotkla cizácká holínka německých okupantů, se
postavili do první řady obránců práva
a lidské spravedlnosti. Kolik skautů
— bojovníků proti okupantům — po
ložilo své Životy za to, aby naše země
opět svobodně dýchala. Slavné a
hrdinné tradice boje proti fašismu a
za národní samostatnost a socialis
mus Jsou velkými devizami odboiářťi.
které Je třeba předávat naší mladé
generací a tím posilovat Její vlaste
nectví a národní uvědomění.
je proto třeba připomínat a vysvět
lovat naší mládeži, že I přesto, že ně
které orgány SPB byly v uplynulých
dvaceti letech rovněž poznamenány
obdobím tzv. kultu osobnosti, převáž
ná většina členů byli skromní, nená
roční a poctiví občané socialistické
vlasti, kteří bez nároků ně vyzname
nání ČI výnosné funkce střežili odkaz
svých spolubojovníků. A právě proto,
že postoj poctivých protifašistických
bojovníků se v mnoha ohledech zto
tožňuje s postojem poctivých Junáků,
Je třeba co nejvřelejl uvítat připravo
vanou dohodu.
Základem dohody je devět 1>odA, jež
jsou vodítkem k upřesnění příští spo
lupráce. Především jde o vzájemnou
Informovanost na všech stupních or
ganizací o chystaných akcích, jakož
1 o to, projednat partnerské plány
práce s využitím všech vhodných způ
sobů spolupráce. Přitom je třeba mít
na zřeteli věkovou odlišnost obou
partnerů a vyhýbat se Jen formálnímu
způsobu řešení.
Za druhé je třeba zabezpečit vzá
jemnou informovanost 1 výměnu tis
ku, brožur a dalšího propagačního
materiálu. Zavést v ústředním tisku
obou organizací periodické referování
a zveřejňováni zpráv.
Za třetí po vzájemné místní doho
dě zajistit péči o památníky a památ
ná místa. Napomáhat při vzniku no
vých památníků.
Za čtvrté v zimním období práce
Junáckých oddílů uspořádat po vzá
jemné dohodě aspoň jednu besedu na
téma protifašistického boje.
Za páté napomáhat nejen radou, ale
i Jinou pomocí při soutěžích či anke
tách I protifašistickou, protiválečnou
a vlastenečkou tematikou.
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Za šesté napomáhat nejen radou,
ale konkrétní pomocí při letní Činno
sti junáckých oddílů na táborech a
výletech- Organizovat například vý
lety po partyzánských stezkách, na
památná místa. Pomáhat při táboro
vých ohních, hrách i vSech ostatních
soutěžích.
Za sedmé napomáhat nejen radou
při lesních školách Junáka, ale or
ganizovat především speciální před
nášky o zkušenostech z válečných let.
Za osmé pomáhat konkrétními zna
lostmi při některých odborných zkouš
kách junácké zdatnosti, jako Jsou
mapování, spojky, střelci, zákopníci či
zpravodajové.
Za deváté zvát na ústřední a okres
ní semináře SPB junácké funkcionáře
ke zvýšení praktických znalostí.
Zástupci ústředí Junáka současně
vypracovali podklady pro další úvahy
a jednání, Jež shrnuli do Čtyř para
grafů. Přesto, že dohoda nebyla do
sud podepsána, návrh Junáckého
ústředí obsahuje v podstatě tytéž ná
měty, jaké navrhli zástupci SPB.
Z otwu návrhů vysvítá, Že obě orga
nizace mají při výchově mládeže to
tožný cíl.
Formovat naši novou generaci, ze
jména ve smyslu mravním, budovat
na tradicích národního boje za suve
rénní, svobodný a pokrokový život
našich národů. Spolupracujte $ SPD!
J. BLATENSKÝ

Sestry a bratia,
zadujte sa!
K ed som bol a k o delegát Sloven
sk éh o Junáka na íll. snem e Č eského
Junáka v dh och 23. a 24. novembra
Í96S v Prahe, zapůsobil na mfia snem
nexabudnatetngm dojm om . ZvláSi na
mňa m ohutné zapůsobilo, k e d d e le 
gáti sněmu jednom ysetne a spontán
ně sa přihlásili k návrhu, aby Český
Junák, v ú zkej a brat sk ej spolupráci
so Slovenským Junákom , utvořili spoločn é celostátn ě ústredie č e s k o s lo 
ven ského Junáka.
O tý id eň na to kon al sa v Brati
slavě lil. snem S loven ského Junáka.
Bol slávnosíný, i k e d nte tak mohut
ný a k o pražský, a le vari tým srdeč
nější. A právě tak a k o na pražskom
snem e i tu sa p ředložila plénu na odhlasovante otázka zalolen la celoStáín ého ústredia Č eskosloven ského Ju
náka
D elegáti sloven ského sněmu
právě ta k spontánně, tak Jednom yselne a tak nadSene, a k o před týtdfíom
d eleg áti pražski, prifalt tento návrh.
Verte mt, bolo to d ojem n é tým viac,
že spolupráca našich oboch bratských
organizácií nevytvárala sa iba teraz,
na týchto snem och, a le ak o hlstórla
dokazuje, bola plodná a činorodá už
i v minulosti. Veď dávno predíým ,
kým sa začalo u nás m ysllet na Jederáciu a nikto o nej ani nehovořil,
bolt to Č eský a Slovenský Junák, ktorl spolupracovali — paritně zasíúpeni
v spoločnom C eskoslovenskom
Junáku. Ano, bolo to p o druhej svě
tověj vojně, p o roku 1945, k e d naše
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ob e orgonixácie spolupracovali ^ a
d ob ré spolupracovali
na Jederativnom principe.
Ustanovcnie prvého sp olečn éh o č e s 
koslov en skéh o Junáka, toho, ktorý
musel n edobrovolné a nástine přeru
šit svofu Činnost před dvadsiatim i
rokm i, sa stalo v hlavnom m este našej republiky, v Prahe. Preto verte ml,
nie Je Iste náhodné, že znovuustanovenie tejto našej vrchotnej organtzácie sa stalo právě v hlavnom m este
SlovenskeJ so cialistickej republiky,
v Bratislavě, a to právě v d ob ě zasadania lil. sněmu Sloven ského Juná
ka. Ved na tom to snem e sa zúčast
nili nlelen delegáti JUnákov a skautiek zo Slovenska, a le bolt tu přítom 
ní i spltiom ocnení zástupcovia bratsk éh o Č eského Junáka, sestry a bratla a k o z Ciech, tak i z Moravy a
Sliezka, a le t m noho významných
esobnosti veřejn ého života Slovenska.
Co však bolo prl ustanovení č e s k o 
sloven ského Junáka najuiac sym pa
tické, Je skutočnost, že sa při tom
nezabudlo ani na sestry a bratov, a
ich organizáciu, na Moravě a SUezku. N ielen, že viacero x nich Je vole
nými funketonárm í českoslov en skéh o
Junáka, ale pri Jeho usíanovujúcej
schódzl sa dohovořilo, že schůdzky
našej vrchoTneJ org an lzád e budú sa
schádzat pravidelné podlá stanov
( o ich schválen ie bolo už Minister
stvo vnútra požladan é) v poradí m iest:
Bratislava, Brno, Praha aíď.
V nadpise íohto Článku som uvied o l: Sestry a bratia, radujte sa( Ano,
radujte sa vSetcla, lebo tak ch áp a
nů bratská spolupráca, ak o bola skaut
sky a čestns dohovořená na bratislavsk ef ustanovujúcej schůdzke našej vrcholn ef organ lzáde, dává nám všetkým zábezpeku, že bratské a sester
sk é vztahy, ktoré Jnedzi námi už af
v minulostí od dávna fesivovall, budú
sa i naďalej rozvíjať v prospěch na
šich dětí a m ládeže i na úžitok oboch
našich bratských národov, Čechov t
Slovákov, žijú dch v našej spoločn ej
vlasti, v našej mtlovanej Ceskoslovensk ej so cialistickej republtke.
IŤO.

vání klubovny obětavé pomohli obča
né spolu s MNV, od něhož dostali do
začátku Částku 400 Kčs. A což v Rožmitále pod Třemšínemt Zdejší junáci
se mohou právem pocjilubit roman
tickou klubovnou, umístěnou v zámec
ké věži, kterou jim bez dlouhého vá
háni přidělili pracovníci MéstNV, s ni
miž úzce spolupracují.
Do stav
by vlastni klubovny se na jaře pustí
skauti v České Skalici. Za pomoci ro
dičů sl po dohodě se Státními lesy
nakáceli dřevo a získaný materiál od
vezli na budoucí staveniště před pivo
varem. Stavbu provedou podle plán
ku, který jim nakreslil architekt Brzo
bohatý.
Horší je to v hornické Příbrami,
kde sl skauti a skautky sice pomá
hají jak mohou, ale o nějaké stálé
klubovně nemůže být zatím řeč. A tak
schůzky, které mají, se většinou ko
nají v bytech činovníků, na hvězdár
ně, kde se dá. Lépe jsou na tom
v Kralupech nad Vltavou, kde vypo
mohl Dům dětí, který dal Junákům
k dispozici tři místnosti; Také třebíč
ským skautům, kteří se pustili dO'
adaptace dřevěné klubovny, je již do
bře. 1 jim přispěchal na pomoc Dům
dětí, když jim poskytl i finanční po
moc. Pochopení, které s vděčností
uvítali v Perštějně nad Ohří, přišlo ze
strany MNV, který mládeži daroval
vhodné objekty pro výstavbu klubov
ny. Zdejší junáci obohatili sběrovými
akcemi svou pokladnu natolik, Že si
mohli klubovnu 1 upravit. Vodní skau
ti v Kroměříži se dokonce pustili do
stavby vlastní loděnice. Staví ji ze
starého 1 nového materiálu, který jim
věnoval n. p. Pal — Magneton.
A tak přes všechny těžkosti, svízele
a trampoty, jichž není zrovna málo,
junácké klubovny přibývají. Nové do
movy, v nichž zejména teď, v zimním
období, se na plné obrátky rozjede junácká Činnost, jejíž místo je převá^ě
v přírodě, ale která, aby se mohla
všestranně rozvíjet, potřebuje i stře
chu nad hlavou. Někde to jde snad
něji, jinde s obtížemi, ale nadšeni jed
notlivých oddílů, jimž pomáhají dobří
lidé, přináší své ovoce.
(m m)

Junáci
nezapomenou

Znalost p la v á n í
p řed ev ším

o junáckou klubovnu, která je ne
zbytným zázemím oddílové činnosti, Je
stále ještě nouze. A proto je třeba
ocenit postoj různých podniků a or
ganizací, které při výstavbě a zařizóvání nových kluboven pomáhají. Do
vídáme se o tom Často. 0 pochopení
občanů, městských národních výborů,
dovídáme se o všech, kteří podporují
Junácké hnutí, o těch, kteří se nezišt
ně podílejí na vytváření nových skaut
ských majetků, o něž oddíly většinou
přišly.
MěstNV v Hořovicích přidělil juná
kům nejen místnosti na klubovny, ale
navíc jim přispěl částkou 1000 Kčs na
jejich vybavení. Stejné pochopeni na
šil junáci v Mezouni, jimž při zřizo

Za krátký čas budou naše skautské
oddíly opět stavět letni tábory. Naši
hlavní zásadou bylo, že každý účast
ník skautského tábora — neplavec, se
musí naučit plavat. Tuto zásadu jsme
většinou plnili, i když ne pokaždé,
neboť ne vždy byla v blízkosti tábora
vhodná příležitost
(řeka, rybník
apod.). Jinde zase scházel dobrý in
struktor.
Musíme se proto snažit tyto nedo
statky napříště odstranit tím, že bude
me naše tábory stavět v blízkosti
vhodného koupaliště. Dobré instruk
tory plavání si musíme vychovat; ne
smíme se spokojit 5 pouhým zvládnu
tím vody a lidovým způsobem plavání.
Je nutné učit se správné technice
všech . sportovních způsobů plavání.

Jsou velmi nutné a potřebné k zá
chraně tonoucích a k brannému vý
cviku na^ mládeže.
V roce 1969 chceme uspořádat
ústřední plavecký kurs pro Instrukto
ry plavání ve skautských táborech,
pravděpodobně asi počátkem červen
ce 1969. Program tohoto týdenního
kursu pošleme všem skautským oddí
lům, aby mohly své zájemce ^čas při
hlásit. Dále vypracujeme osnovu zá
věrečných zkoušek a závodů v pla
vání na závěr každého skautského tá
bora. Domnívám se také, že bude za
potřebí svolat sjezd tělovýchovných
pracovníků Junáka, na němž by se
projednala tělovýchova skautských
oddílů včetně plavání ve skautských
táborech.
Všem příznivcům plavání prozradínoe, že je v rukopisu hotová také pří
ručka plaveckého kursu. Doufáme, Že
naše „Základy plavání** se dostanou
do rukou našich instruktorů už v r.
3970. V témže roce bychom už mohli
také uspořádat první plavecké přebo
ry Junáka. Nikoliv ovšem v Praze, nýtož někde na venkovském rytmiku,
třeba v jižních nebo východních Ce
chách, nebo na Moravě.
Tento stručný program plavecké
činnosti musíme ještě důkladně uvá
žit a podrobně rozpracovat. Půjde
přitom nejen o pracovní potíže, ale
též o nutný finanční náklad, bez ně
hož se žádné větší podnikání neobe
jde. Doufejme však, že se nám podaří
všechny počáteční obtíže překonat a
za rok se nad výsledky své práce aspoft trochu potěšit.
JOSEF KOUDELKA

že ne všichni vedoucí Jsou pedagogy
Těmi se musí teprve stát. Ptáte se,
máme-11 u nás v Porubě generační
problémy. Nemáme. Především proto
ne, že věkový průměr vedoucích Je
mnohem nlžŠl než jinde. Ale br. Ryš
ka, přestože byl starší než my, vždy
a ve všem rád a ochotně pomohl a
pomáhá i tecI, když byl zvolen do vyš
šího orgánu. Pomáhá nám nejen v jed
náních s národním výborem, ale i s
dalšími složkami.
Pozn. red.: Přestože budeme pokra
čovat v rozhovorech zachycených na
sněmu, vyzýváme i>aše čtenáře, aby
nám své připomínky a náměty zasílali
přímo na adresu redakce Skautingu,
Praha 4, na Jezerce 47.
|. b l a t e n s k ý
_L.
Prl stávání skautského tábora, člen
tábora Slim, sa zrazu stratu. — Asi
o pol hodiny ho našiel vodca opodiaf,
ako ležal v chládku pod stromom.
{Ty leňoch jeden — vravl mu vod
ca — kedf sa takto nehorázné ullevaš
nie si bodný ani toho, aby na teba
svietilo slnkol
Slim na túto výtku
so skautskou pohotovosťou odpovedá:
Viem brat vodca, vefmi dobře to
viem, a právě preto som si fahol do
tůně {chládku).
ITO

M la d ý vů d ce
se z p o v íd á
M * M « in * i M i m c i f

Ptall jsme se na českém sněmu Ju
náka, co říkají čtenáři obsahu Skautingu a práci v Junáku. Vedoucí stře
diska v Ostravě-Porubě nám řekl:
„Skauting je Časopis, na který jsme
Čekali, neboť pro nás, Činovníky, do
sud nic nebylo. Pracujeme v nové
čtvrti města, kde je taková populační
exploze, Že skutečný nábor ani nepro
bíhal, a děti se k nám hrnuly samy.
Nedřive tvořily děti jen takové hlouč
ky s některými trampskými názvy,
později se teprve začaly sdružovat
v Junáku. Já sám jsem také mladý.
Před r. 1948 jsem byl ve Foglarově
dvojce a přiznám se poctivě, že ne
mám ještě bohaté zku^nosti jako ve
doucí v tradičních junáckých měs
tech. Máme tu spoustu problémů a
nejasnosti. Vezměme si junáckou pra
xi. A právě proto Čekám vždy na kaž
dé nové Číslo Skautingu, co přinese,
jaký nový podnět pro nás bude mít.
Chybí dosud podnětná literatura k vý
chově všech nových, mladých činov
níků. Domnívám se, že by bylo třeba
zaměřit Články také na problémy psy
chologie děti, ovšem nepsat jen vě
decká, teoretická pojednáni, ale opět
— praktickou aplikaci. Nezapomeňte,

Vážený doktore Průcho,
mnohokrát děkuji za čtyři Čísla Ča
sopisu „SKAUTING** — mimořádně
dobře udělané publikace. Byli jsme
opravdu potěšeni, že Jsme čísla, kte
rá dobře řídíte, dostali. . . .
Ještě jednou mnohokrát děkujeme
a přejeme Vám pro příští rok, aby
byl pro Vás i Vaši mládež nadějný
a úspěšný.
S pozdravem Keilh Kentopp

Kcltli Z>. K»ntopp '
Dlrvetor of Public Rclatlon*

Br. íng. Josef Novák — Grizzly s Li
toměřic:
Vážený bratře Průcho,
rád bych se zmínil o svých zkuše
nostech s jedním z často se vyskytu
jících jevů, který jsem pro sebe po
jmenoval jako „prvotní nadšení"
Spatřuji v něm totiž jednu z neúmysl

ných možnosti, jak skautskému hnutí
uškodit, a to Oboustranně, tj. ze stra
ny vedoucích i ze strany nově vstu
pujících nováčků.
V jednom buďme sl nanejvýš upřím
ní: prvotní nadšení nás strhlo všech
ny. Jsme však dnes už zkušenější, a
proto 1 víme. Že prvotní nadšení má
shodné vlastnosti s éterem: i ono po
stupně vyprchává.
Prvotní nadšení zachvacuje nejen
nás, kteří jsme v junáku prožili nej
hezčí léta života, ale 1 tu mladou ge
neraci, jež se hlásí do našich řad.
A pro tuto mladou generaci platí to
též, co bylo řečeno pro nás. Rozdíl
je jdh v následcích. Chlapec nebo^évČe, kteří opustí naše řady, uškodí na
nejvýš sobě (nás pak může tento fakt
jen mrzet a varovat). Avšak vedoucí,
který pozná, že si předsevzal úkol nad
své sily a vzdá se, uškodí desítkám
mladých srdcí, která přišla s rozzá
řenýma a zvídavýma očima.
Řiďme se proto Jinou zásadou a si
ce, že méně je někdy více. Jinými slo
vy, buďme sebekritičtí k sobě a ne
přeceňujme své síly, schopnosti a mož
nosti. Oddělujme zvážená předsevzetí
od prvotních nadšení. Chci tím varo
vat před skutečností, že nám nové od
díly rostou jako houby po dešti a hod
ně z nich jen na základě tohoto na
dšení. Netvořme proto oddíly příliS
početné, vytvářejme jeti jádra oddílů,
na kterých sl lze ověřit a procvičit
své zkušenosti a schopnosti. Teprve
obstojíme-U v této prvé prověrce, mů
žeme si s plnou odpovědností oddíl
rozšířit dalším přijímáním nováčků.
Odobí, ve kterém se oprostíme od pr
votního nadšení a ve kterém sl úspěš
ně prověříme své schopnosti vést, je
náročnou, ale nutnou zkouškou, Jíž se
nikdo z nás, nadšenců, nevyhne.
Nemá skutečně žádnou cenu tzv.
„hurá-styr. Chtít v jednom roce do
hnat dvacet drahných let nečinnosti
nebo ilegality, je předsevzetí nesplni
telné a také nepotřebné. Buďme trpě
liví a nehoňme se za rekordy. Síla
skautingu nebyla nikdy v masovosti.
A v tom byla vždycky l JelK> přednost.
Promiň ml moji upovídanost, ale i já
už od 29. 3. 1966 trpím nadšením,
které však sebekriticky a zodpověd
ně nepovažuji za prvotní.

Br. Květoslav Matějka z Nostu:
Oživení činnosti skautingu mě ne
nechalo klidným. Chtěl jsem původně
pomáhat čistě publicisticky. Neodolal
jsem však onomu „volání mládí" a
zapojil jsem se mezi činovníky stře
diska OHEN v Mostě, kde jsem byl
pověřen funkcí výchovného zpravoda
je a tak Jsem opět práci ve skautingu
propadl dokonale.
Chtěl bych funkci výchovného zpra
vodaje plnit cú nejlépe, aby byla zňát
v praktické činnosti našich oddílů.
Přál bych si, aby ve mně vedoucí jed
notlivých oddílů nalezli skutečně po
moc a oporu při své obětavé práci.
JIŽ jsem se pokusil rozvinout širší
kampaň v propagaci skautingu i čin
nosti našeho střediska i oddílů. Chci
pro vedoucí oddílů sestavovat a při
pravovat materiály pro skautskou teo
rii a praxí.
Vycházím ze zakladatelů skautingu
ve světě i u nás, vycházím z myS-
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lenek nacích současných představite
lů skautingu. Musím však rovnéž vy
cházet ze současné situace, jak se
v dnešní dobč u nás pro|evii]e [mysve středisku, případné okrsku).
M)vch svoji práci mohl vykonávat co
n''Uépe a bezvadně, potřeboval bych
vaši podporu. Domnívám se. že
-;kautfng u nás, v dneSní fázi vývoje
ootřebuje. aby střediska měla přímý
styk na ústředí bez různých převodo
vých koleček, která mohou být různě
poškozena a Jejich výměna sl vyžádá
určitý čas. NeJlepSÍ rady a pokyny,
a to způsobem neJrychlejSím. můžete
poskytnout vy — přímým stykem se
středisky. Bylo by dobré, aby to za
tím byla jen určitá střediska, která
by tak tvořila Jakési pilíře, o které
byste se mohli oořít a od nichž byste
i vy mohli získávat poznatky, jak
jsou vaše myšlenky uplatňovány
v praktické činnost! v základním člán
ku skautingu — v oddílech.
Myslím si, že ona počáteční fáze
tkvalithování práce bude potřebovat
z vaší strany různé Improvizace, po
kud se týCé onoho žebříčku posloup
nosti. skautské organizace — a mys
lím. že ani v buďouc.nu by nebylo
dobré, aby se mezi ústředí skautské
výchovy a střediska vmísily nějaké
převody.
fe mi ovšem Jasné, že ideu skautin
gu. skautské zákony, zkušenosti a po
znatky ztělesňujete nyní především
vy. a jedině úzká soolupráce s vámi
nám, střediskům, může ukázat tu nejlepší cestu v našem zápalu pro rozvof skautingu u nás.
Myslím, že tendence, kterou se sna
žím prosadit — vytvářet za současné
situace kvalitní — vzorové oddíly ve
střediscích, by měla být podporována
1 z vaší strany.
Konkrétně bych si tento styk mezi
vámi a námi představoval tak. že by
ste nás zásobili novými poznatky, po
jednáním o skautské teorii 1 praxi,
poznatky ze světového skautingu, no
vinkami v organizaci t skautskými
publikacemi. Ná oplátku bychom vám
podávali přesné zprávy o své činnosti
ve střediscích I oddílech.

Br. Eda Marek, velitel okrsku X. v Pra
ze 2:
Dlouho byla 1 Popelka odstrkována,
až se dostala na místo, kam patřila
už dávno.
Naší popelkou Jsou vlčata, ačkoliv
je to skutečná naděje a budoucnost
naší organizace. Vždycky byli nejlepštmt a nejnadšenějSími skauty ti, kte
ří prošil vlčáckou výchovou. Myslím
opravdové vlčáctví, ne to, co se ke
škodě mnohdy s vlčaty dělá. Koneč
ně i k vedoucímu vlčat: Kdo jednou
vlčata vedl, těžko od nich odchází,
i když mu kázeň velí ujmout se ně
kdy vyšších funkcí. Přijměte proto
moji výčitku jako pozdrav a díky za
to, že se aspoň něco objevuje o vlčácIví, Zvláště myslím poslední Článek
ve Skautingu .Velký !ov“, program vý
letu z cizích pramenů. Je to vlastně
cyklová hra, která by trochu potře
bovala doplnit. Vždyť máme také svo
je odborníky, kteří nás uCill v lesní
škole v Jlnošově jako budoucí Instruk
tory lesních Škol. Právě tyto cyklové
hry, které se kritizují, protože se ne
znalí. Uvádím aspoň Ludu Zelienku
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a br. Král^'^ka. ale f u nás by se na
šel kroužek absolventů. Touto cestou
|e vyzývám, abychom to dali dohro
mady!
Budeme-li mít přispívatele. Jistě se
najde 1 místo pro vlčáctví ve Skau
tingu a také pro samotná vlčata v ju
náku. Věřím, že když sl vlčata sama
budou moci přečíst v junáku o cyklo
vých hrách, že sama přesvědčí bratry
vedoucí o vhodnosti, ne-ll nejlepším
provádění vlčácké výchovy, což sku
tečně jsou povídky cyklově zpracova
né.
Přeji všem vedoucím vlčat dobrý
lov.

nak musí docházet k rozporům mezi
plněním povinnosti k junáckému od
dílu nedbajícímu na náboženské po
vinnosti některých svých členů a pl
něním povinností vlastních (tedy ná
boženských]. Pisatel dopisu odkazuje
poněkud neuváženě, ať náboženství
působí jen „v kostelech*, jako kdyby
skauthng měl působit na život mláde
že jen v klubovnách. ČI stranická pří
slušnost jen na stranických schůzích
a dále ne.
O fednotě organizace Junáka pak
myslím, že by měla být její jednota
právě Jednotou v rozmanitosti, umož
ňující jednotlivým skupinám plnění
všech povinností jejích členů a ne
jednotou diktované šablonovltostt a
diskriminace, tak neblaze prosazované
v minulosti.
Mne naopak udivuje, že pisatel v do
pise užívá termínu „vědecký světový
názor**. Toto označení považuji jen za
frázi, která má demagogicky nahradit
název pro určitý světový názor filoMflcký. Vždyť tzv. „vědecký .světový ná
zor** podle mého soudu vlastně ne
existuje. Existují určité fllosořické
směry. Existují jisté vědecké poznatky
té které určité doby á vědecké hypo
tézy vědců, mezi nimiž však mnohdy
není jednoty (naoř. konečnost. Cl ne
konečnost vesmíru a z toho plynoucí
problémy hmoty). (3o je „vědecký svě
tový názor*? je učenec, uznávající
existenci Boha bez vědeckého názo
ru? (Např. Teilhard de Chardhi, aby
byl uveden alesooň Jedeni.
V dopise použitý obrat „vodit do
přírody nadpřirozené bytosti* ml není;
jasný. Myslím, že junáck^ vůdce vódf
do přírody chlapce a děvčata svého;
junéckého oddílu a ne role duchů, čí
snad vodí samotného Boha? Naopak;
považoval bych za vhodné uoozorňovat mládež, že příroda je velkolepým
darem, který je nutno poznávat, chrá-i
nit, správně užívat a milovat.
Josef Horák, také dělník, Brno

Br. ing. František Sír z Prahy:
Nejsem zrovna „psavec**, ale dopis
Jana Richtra ve 3. Čísle Skautingu mě
vydráždil natolik, že jsem pokládal za
nutné na něj odpovědět. Nemile se
mě dotkl, je nespravedlivý a kalku
lace výdajů v Junáku |e demagogická.
Pisatel dopisu totiž sčítá měsíční vý
daje za tisk s registračním poplat
kem, který se platí za rok a dokonce
sem započítává i výdaje za lesní ško
lu, cbž je vyloženě jednorá»)vá po
ložka. Skoda Jen, že sl nezapočítal f
výdaje za letni tábor.
Myslím, že je třeba uvést věc na
pravou míru. Tedy roční (nikoliv mě
síční) výdaje Činovníka v junáku jsou:
registrační poplatek 15 Kčs, časopis
Junák 30 Kčs, časopis Skauting 24
Kčs, to je dohromady 69 Kčs.
Výdaje za lesní Školu nelze s klid
ným svědomím zaoočítat ani mezí roč
ní vydání — každý rok se přece na
lesní školu nejezdí a Že by se pisa
tel stal junákem jen na dobu jedno
ho roku se ml zdá absurdní. Budu
proto předpokládat, že bude působit
jako činovník po dobu 5 let. Za to
hoto předpokladu dojdeme k částce
119 Kčs za rok. Znamená to tedy, že
v tomto případě by měsíční náklady
činovníka byly necelých 10 Kčs.
A nyní sl všimněme, kolik zaplatí
Jan Rlchtr měsíčně v Jiných organi
zacích (za předpokladu, že uvedl hru . Mirek Šafránek, dělník z Mladé Boleslávl, píše:
bý plat), a to pouze na příspěvcích:
Drazí bratři,
ROH 15 KCs, KSC 10 k Cs [z Jeho doač jsem velmi zaneprázdněn, byl
plsu soudím, že je členem strany].
jsem vyprovokován protináboženskou
Dále j. Ríchtr uvádí, že byl zvyklý
připomínkou činovníka Jana Richtra
na to, že společenské organizace po
z Mírová, kterou jste otiskli v listopa
skytují svým činovníkům vzdělání
dovém čísle. Nejsem v junáku sám.
zdarma. To ovšem není tak docela
kdo zastává názor, že přežitou formou
pravda, neboť tyto organizace hradí
náklady spojené se školením z pří výchovy je dnes právě bezduchý ma
terialismus a naopak, že neměnnou
spěvků členstva — dostáváme se tedy
výchovnou hodnotu má křesťanský
v tomto případě do bludného kruhu:
světový názor. Ona sl ta „věda* Ještě
aby mohlo několik tisíc činovníků jet
dnes v mnohém protiřečí a páni věd
zdarma na lesní Školu, bude muset
ci sl často mohou jen říci. že vědí,
několik desítek tisíc dětí platit vyšší
příspěvky, což ovšem odradí další ro že nic nevědí. Základy tzv. „vědecké
diče od toho, aby poslali dítě do ju ho světového názoru* jsou odkázány
v mnohém také jen na víru a nepod
náka.
ložené hvnotézy. Pokud panu Richtrovi není známo, že junák bvl vždy za
Br. Josef Horák, také dělník, nám pí
ložen na křesťanských základech a
še z Brna:
pokud se s tím nechce smířit, pak ne
chápu. proč nejde dělat vedoucího
V dopise Jana Richtra, dělníka z Mí
rová, otištěném ve Skautingu C. 3, pí
Pionýrů, kde je tomu naopak. Nedo
mnívám se. že by křesťanská výchova
še autor, že ho udivilo opětné obno
vování křesťanského Junáka. Podle
nepatřila do socialistického, zřízení.
mého názoru, aby mohli křesťanští
Nebýt ve světě kladů náboženského
chlapci a děvčata plnit v Junáku slib
působení, byl by svět Již zcela pro
zavazující k Čestnému plnění vlast
padl barbarskému sndismu. Proti to
ních povinností, je přímo nutné zaklá mu chceme stavět štít také my.
dat křesťanské oddíly, které přímo po
Pravda, věda jíž dokázala mnohé a
před těmito výsledky klobouk dolů.
čítají se samozřejmým plněním i ná
Kolik těchto výsledků však’ již bylo
boženských povinností jejich Členů. Ji

zneužito proti lidem? Téměř všechny.
A dodnes nic věda nedokáže proti
zubnímu kazu, proti rakovině, proti
vypadávání vlasů, kde hledat Atlan
tidu . . .
S první částí dopisu p. Richtra však
lze plně souhlasit. Mnoho z nás či
novniků má ještě menší plat než p.
Richtr a výdaje na obnoveného Juná
ka jsou pro většinu z nás neúměrně
vysoké. Nechápeme tedy, proč se ne
má usilovat o navrácení původního
materiálu a proč vedeni odmítlo po
moc mezinárodního skautského hnutí.
Takovéto příkazy a Jednání nepřispí
vají k důvěře k náčelnlctvu. Jsou to
dobré akce k tomu, jak mnohým činovníkOm jejich obětavou práci zne
chutit. Následky af si přičte vedení.
Materiál z ústředí považuji také za
předražený, včetně Skautingu, junáckého kalendáře a příruček, jako je
např. špatně vytištěná Junácká stezka,
kde je špatně uveden závěr Junácké
hymny. Také texty v prvním zpěvníku
často neodpovídají původním a nedo
statky jsou i jinde. Rozhodně bude ta
ké dobré, když se vedení dohodne,
kdy u nás vlastně došlo ke zrušení
Junáka nacisty. Náčelník br. dr. Ru

dolf Plajner uvádí v 1. čísle Skautin
gu, že se tak stalo 28. 10. 1940. V kníž
ce „Zase zni píseň úplňku** se na str.
71 uvádí datum 4. 10. 1940. V listo
padovém kalendáři V. Pechara, otiš
těném na druhé straně Skauta-Junáka
C. 5—6 se pro tuto neblahou událost
uvádí datum 4. 2. 1940 a stejné da
tum se uvádí i v junácké stopě devá
tého Čísla starého časopisu Junáci
vpřed (str. 134). Podobné uvádění dat
je běžné u vědeckých a podobných
publikaci (dokonce v jedné knize ně
kolik protichůdných d a t ...j, ale uvě
domte si, že takovéto poučováni při
pomíná spíše ohlupování. Nedopouš
tějte, aby ve vás děti ztrácely důvě
ru pro podobné hlouposti. Dětské du
šičky jsou však na takovéto maličko
sti zvlášf citlivé. Závěrem chci ještě
podotknout, že nesouhlasím s kritikou
(nepodapsanou) přátel Jaroslava Fog*
lara a Sohrovy knihy „Zase zní píseň
úplňku**. Je naivní tvrdit, že Foglar
vděčí za svou popularitu nějakému
nakladateli.
Nezáleželo na tom, kde vydával, ale
jak psal. Stanislav Sohr naopak zdů
razňuje „jestřábovu** příslušnost k ju
náku a faktem zůstává, že jestřáb

vnesl do výchovy mládeže vlastní,
skautským vedením dodnes nedoceně
né úspěšné prvky. Je všeobecně zná
mým faktem. Že vedení junáka nedo
cenilo Foglara ani v poválečné době,
takže byl nucen přejít z redakce „ju
náka** do redakce „Vpředu**. Přesto se
junáku nikdy neodcizll, ačkoliv mu
nebyl udělen řád Stříbrného vlka
(který byl nyní udělen i lidem pro
veřejnost úplně neznámým) a ačkoliv
nebylo označení ulovených Bobříků
zavedeno na junácký kroj], jak by
bylo záhodno zvláště nyní, kdy vede
ní Junáka sice Slávu Buršíka zaslou
ženě vyznamenalo, ale kdy dosud ne
povolilo většinu Jeho Odborek. Navr
huji, aby se Foglarovi i vedení Klubu
přátel Jaroslava Foglara dostalo za
jejich záslužnou práci plného uznání
a ocenění zvláště od vedení junáka.
Pak bude vše snad v pořádku. Vzpo
meňme prutů Svatoplukových a řiď
me se sokolským: Svornost, rovnost,
bratrství!
Zmíněná kritika Foglarovců byla
otištěna v Recenzi 4. čísla Skautingu
na str. 16 a rozhodně by nejen mne
zajímalo, kdo je jejím autorem.

Pro dorozumění mezí mládeží všech kontinentů
Pod tímto tématem se sejde ve
dnech 2.—10.. srpna 1971 13. Svě
tové Jamboree v Japonsku. Světo
vé ústředí skautingu ve spoluprá
ci s přípravným výborem tohoto
Jamboree vydalo už první plakát,
upozorňující skauty po celém svě
tě na tuto významnou událost.
Tábořiště pro Jamboree bude na
stejném místě pod legendární Jajionskou sopkou Fuji, Jako bylo
, Japonské národní Jamboree v roce
1962. Vejde se sem víc než 26 000

skautů, takže přípravný výbor vy
zval všechna ústředí na světě, že
mohou vyslat delegace libovolně
početné. Z tábořiště Je perfektní
spojení nejen do Osaky (pro zají
mavost — město, kde v r. 197Ó
bude uspořádáno EXPO 1970), ale
1 do hlavního Japonského města
Tokia. Poněvadž obě tyto Japon
ské metropole dnes spojuje nejrychlejšl expres světa. Jezdící
rychlostí 250 km/hod., použili Ja
ponští skauti na svůj plakát toho
to symbolu moderní techniky a na

pozadí promítli legendární sopku
Fuji, Jež pro Japonce v historii
a tradici národa znamená snad
ještě víc než pro nás ftíp čl Krt
váň.
Přípravný výbor, v Jehož Cele
stojí pan Saburo Matsukata říká,
že úmyslně jíž dnes zvou Japonští
skauti na ' světové Jamboree, aby
všechna ústředí měla dost času
připravit se na zájezd do země
skutečného východu.
J. Blatenský

Odbornost
skautských družin
v Itálii

i druhotřídní skauti v družině musí
složit jednu ze stanovených odborek.
Má li si družina odbornost udržet, mu
sí ročně uspořádat aspoň dva podniky,
jimiž prokáže, že si udržuje příslušné
znalosti a v každém okamžiku musí
být schopna prokázat vysoký stupeň
skautských znalostí. Odbornost může
družina změnit, protože, jak říká or
ganizační řád, není účelem těchto
ustanovení pěstovat tradici, ale posta
rat se, aby družiny vyvinovaly skuteč
nou Činnost.
Družina může získat odbornost v
těchto oborech: život v táboře, pozo
rování přírody, řemesla, služba bliž
nímu, zemědělské práce, sportovní
činnost, letectví, námořní plavba a alpinismus, a Italská zvláštnost: služba
Bohu.
Pro zajímavost uvedu podmínky pro
získání dvou odborností. Chce-li např.
družina získat odznak za pozorování
přírody, musí každý její skaut mít
složenu některou z t^ h to odboček:
astronom, botanik, znalec hmyzu, geo
log, meteorolog, zoolog, stopař, ná
mořní výzkumník, přítel přírody, pří

tel moře a jeskyňář (odborka Jeskyňáře je v poslední době v cizině velmi
oblíbena). Družina musí mít stopařský
deník a pravidelně do něj zaznamená
vat výsledky svých pozorování, které
dokládá fotografiemi, kresbami atd.
Během roku musí uspořádat aspoň
dva podniky tohoto druhu:
Geologický průzkum určitého kraje.
Pozorování terénu a vegetace. Zakres
lení vodních zdrojů do družinové ma
py. Zhotovení plastické mapy určité
ho kraje s geologickými Údaji, sbírka
nerostů a zkamenělin.
Zřízení družinové meteorologické
stanice s jednoduchými přístroji a
předpovídání počasí po dobu aspoň
tří měsíců podle známek v přírodě a
porovnáváni vlastních předpovědí s
pozorováním a předpověďmi meteoro
logických stanic.
Zhotoveni botanické mapy určitého
kraje s výsledky vlastního pozorová
ní, v němž by byly léčivé, Jedlé a Je
dovaté rostliny, které se vyskytují
v kraji- V lese sběr, resp. ničení ^ od livého hmyzu.
Pozorování fauny určitého kraje

Jedna z obou italských skautských
organizací (ASCI) zavedla zajímavou
věc, která by se s některými obměna
mi mohla vyzkoušet 1 u nás: je to
tzv. odbornost družiny. Organizační
řád italských skautů má o ní toto
ustanoveni.
Družina, která chce odbornost zís
kat, musí mít rádce, který složil prvotřídku, a aspoň tři členy, kteří jsou
druhotřídními skauty a každý ženich
má nejméně jednu odborku. Odznak
družinové odbornosti se nosí na vlaj
ce.
Pro získání odbornosti musí druži
na uspořádat dva podniky, jimiž pro
káže svoji odbornost a všichni prvo-
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(hmyzu, vodních Živočichů, ptákfl).
Návštěva Jeskyně a pozorování ži
vota v nf (flóra, fauna, geologický,
hydrografický a mineralogický prů
zkum).
Pozorování vývoje sleplčího vejce
v různých stádiích. Konzervování vej
ce v jednotlivých stádiích vývoje, ná
kresy, fotografie atd.
Pozorování určitého zajímavého pás
ma v krajině (lesy, hory, vodní loky,
mořská pásma), zaznamenávání po
znatků do družinového deníku, zhoto
vení mapy plastické, botanické nebo
geologické.
Chce-lf družina získat odznak za
službu bližnímu, musí každý skaut
složit jednu z těchto odborek: první
pomoc, průvodce, tlumočník, archeo
log, hasič, zámečník, kuchař, signali
zování, zákopník, písař na stroji, stenograf, motocyklista, Evropan.
Příklady družinové Činnosti: běhmn
nějakého sjezdu nebo shromáždění
dát skauty k dispozici Jako průvodce
cizinců. Během slavnosti nebo mani
festace zřídit stanici první pomoci. Na
poplašný signál vedoucího oddílu co
nefrychleji shromáždit družinu, vyba
venou potřebným materiálem k zá
chranným práčem. Vykonat platné
služby v případě neštěstí nebo kata
strofy (i)Ožár, ztroskotání atd.). Zor
ganizovat řadu návštěv u starých a
nemocných Udí nebo dětí v dětských
domovech a pomáhat jím připravit
pro ně zábavný program atd.
1 když je v těchto ustanoveních řa
da věcí, které vyhovují jen místním
italským poměrům, je aspo5 z těch
to dvou ukázek zřejmé, kolik nejrúznějších námětů pro samostatnou činTMst družin poskytují a jaká je zde
ponechána volnost iniciativě řádů a
celých družin.
^
Dr. K.S.
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Oddílová praxe

Schůzky vlčat
Schůzky se konají Jednou týdně.
Jsou hlavním projevem života smeč
ky. Doba trvání je 90 minut. Schůzka
má začínat asi ve 4 hod. odpoledne,
;
...
nejvhodnější den je středa až pátek.
Zioinl karavana
Program na schůzku musíme předem
pečlivě připravit a ještě mít v zásobě
rezervní program pro případ, že sta dovede zpěv povzbudit skleslou nála
novený program z různých důvodů ne
du, překonat únavu a rozmrzelost.
lze splnit.
K bodu 8: Jako druhou hru schůzky
Při vedení schůzky nutno dbát těch zařaď hru veselou, pohybovou. Nech
to zásad:
hochy vyřádit, dodržuj však určitou
1.
Bud přesný sám a vyžaduj přesmez. Můžeš řádit $ nimi a v nejlep
nost od druhých. 2. Po 15 minutách
ším přestaň.
musí nastat úplná změna programu.
K bodu 9: Zakončete např. slovy:
Hoch vydrží soustředění pouze po tu
„Bratři, končím dnešní schůzku, ne
dobu. 3. Dbej na kázeň a čistotu. 4.
zdaří*. Po zakončení pokřik smečky.
Nenech se při schůzce rušit. 5. Schůz
Dbejte, aby hošt odcházeli po schůz
ka má být Činorodá a rušná. 6. Nece rovnou domů bez Jakéhokoliv zdr
tlum veselí a nadšení hochů, ale drž
žování a loudání.
je v určitých mezích. 7. Teorii zpestří
Jura žardecký — Ježek
hrami, vymýšlej obměny. 6. Navazuj
na minulý program. 9. B ^ u j všechtM,
hoši rádi soutěží. 10. Dělej vše pocti
vě a důkladně. Dělej sl poznámky.
Základní rozvrh (kostra) schůiky je
takový:
1. — Zahájení — 3 min., 2. — Co
je nového (vycházka, výlet apod.) —
5 min., 3. — Povídka — 10 min., 4. —
Hra (klidná) — 10 mki., 5. — Hlavní
program — 15 min., 6. — Ruční prá
ce — 20 min., 7. — Zpěv — 10 min.,
8. — Hra (veselá, pohybová) — 15
min. a 9. — Zakončení (pokřik) — 2
min.
Prostředí, v němž především prová
Poznámky k jednotlivým bodům
díme junáckou výchovu, je příroda,
schůzky:
ale denní život a nevlídné počasí nás
K bodu 1: Zahájíme například slo
nutí k tomu, abychom se shromažďo
vy „Bratři, zahajuji d ne^ í schůzku
vali i mezi čtyřmi stěnami. Oddílové
a vítám vás na ní.* Určitá zahajovací
schůzky měly by být tedy jen jakýmsi
forma je nutná. Hoši sl musí uvědo
východiskem z nouze a přípravou pro
mit, že schůzka již začala.
naši hlavní činnost pod Sirým nebem.
K bodu 2: Krátce a jasně oznámíme
Stává se však, že se časem staršímu
hochům sraz na různé podniky, výlet,
vůdci zalíbí ve schůzkách natolik, že
vycházku, a určíme potřeby, ktmré sl
stále zlepšuje jejich program, věnuje
mají vzít.
jim všemožnou péči, ale při tom za
pomíná, že junéctví Je především vý
K bodu 3: Povídku vždy vypravuj
chovou podle vzoru zálesáků, hrani
zpaměti. Vybírej vhodnou povídku k
čářů a objevitelů.
dalšímu programu. Vyprávěj dramatic
Chct-Ii vám dnes napsat několik po
ky. Upoutej pozornost všech hochů.
Počni s vyprávěním, až se vlčata úpl známek o programu oddílových schů
zek,
chtěl bych zdůraznit nebezpečí,
ně uklMní a ztichnou.
které vězí v jejich přeceňování. Musí
K bodu 4; Jako prvou hru schůzky
me mít jasně na paměti, že oddílová
zařaď hru klidnou, cvičící smysly, hry
schůze je jen prostředníkem ke ko
slovní, hry pamětní. Snaž se, aby 1 hra
nečnému cíli, ale nikoliv účelem sa
navazovala na hlavní program.
ma o sobě. Jejím smyslem je připravit
K bodu 5: Zajímavý a činný výklad
skauty pro nedělní vycházku, dát Jim
ze stupňů vlčácké zdatnosti, odbor
podnět k činnosti na družinových
ných zkoušek vlčat, lesní moudrosti,
schůzkách, překontrolovat vykonanou
táboření apod.
práci jednotlivců, družin 1 celého odK bodu 8: Ruční práce z papíru, ze
dnu.
dřeva, modelování (nebojte se hlíny),
Přesto, Že jsme sl takto význam a
kreslení apod., vše navazující na hlav
poslání oddílové schůze omezili, ne
ní program.
smíme zapomínat, že mají být dobře
plánovány a dobře vedeny.
K bodu 7: Zpívejte s vlčaty nácodof
Jak připravufeBie program?
i junácké písně. Nedovedete-11 sami,
Program oddílové schůze připravu
najděte sl někoho, kdo zpívat umí a
je oddílová rada, a to v hlavních rydovede naučit nové písně. Mimo Jiné

Oddílové
schůzky

šech pro celý měsíc. Podrobnosti pro
jeduollivé týdny však stanoví vždy
schůzka, kc které se na 10 minut se
jdou vůdce a rádcové hned na konci
předchozí oddílové schůze.
Výhody takové krátké schůze, kte
rou můžeme nazvat ^malou oddílovou
radou**, jsou zřejmé:
1. Vůdce, jeho zástupce i rádcové
mají ještě v čerstvé pamětí právě
skončenou schůzi a mohou tedy účel
ně posoudit její přednosti i nedostat
ky,
2. Mohou si hned ujasnit slabé bo
dy oddílové Činnosti a usnést se na
nápravě a na směrnicích do budouc
na.
3. Protože jsou všichni vedoucí pří
tomni, můžeme jim ihned rozdělit prá
ci a odpovědnost pro příští schůzku,
takže mohou bez prodlení začít s pří
pravami.
4. Rádcové mphou obdržet bližší po
kyny, jak přizpůsobit program druži
nových schůzek, požadavkům příští
oddílové schůze a jejímu programu.
5. Program každé oddílové schůze
bude čerstvý, tj. týden starý. Deset
až dvacet minut, po které tato malá
oddílová rada trvá, nutno využít co
nejužitečněji. Budeme muset asi zpo
čátku skauty zvykat na stručné a věc
né vyjadřování. Provedeme stručnou
debatu o právě skončené schůzce,
rámcový program příští schůze, jak
jej stanovila jednou měsíčně se schá
zející Hvelká oddílová rada**, vyplní
me podrobnosti a přidělujeme jedno
tlivé úkoly.
Body oddílové schůze
..Především musím^ hledět na tří
hlavní podmínky junácké činnosti;
„Činnost — rozmanitost — účel
nost**.
Dále pak je třeba pamatovat na ty
to body, z nichž se program dobré
schůzky skládá.
jsou to:
Nácvik -T- tím myslím ukázky a pro
cvičení junáckých znalostí a doved
ností, nebo jiných věcí, které zajímají
hochy a které by hocha učinily „při
praveným**. Tento nácvik zahrnuje:
Dkázky, které předvádějí hoši nebo
instruktoři. Potřebujeme k tomu ně
kdy černou tabuli, modely, fotografie,
kresby, mapy, popř. světelné obrazy
a filmy. Ukázka vždy získá, neomezíme-li se pouze na slovo.
Přednášky, tj. zkušenosti, které nám
vypráví schopný a odborný mluvčí.
Můžeme ho někdy nahradit čtením
kratších statí z knih.
Debaty, mezi hochy samými tak, aby
doplnili své znalosti v různých obo
rech. Možná, Že se při tom vysikytne
různost mínění, ale to je na p ro sech
věci.
Příklad z takové debaty: le odhado
vání a pozorování důležitější než va
ření?
Každý hoch má odcházet ze schůz
ky s přesvědčením, že se něčemu no
vému naučil.
Upotřebení — hoši se neradi učí to
mu, o čem nejsou přesvědčení, Že to
mohou použit. Proto doplňkem pozná
vání musí být nezbytně použití. Na
oddílových schůzkách to můžeme pro
vádět těmito způšoby.
Hrami, které vyžaduji junácké zna
losti, hbitost v Činu a myšlení, pozo
rováni a usuzování a užívání smyslů.

Závody mezi družinami, a to vo zna
lostech nebo dovednostech na čas;
bud mužstvo proti mužstvu, či jen vy
braní zástupci družin, nebo konečně
hoch proti hochu ve vlastní družině.
Dramatizace, junácké Činnosti a junácká idea budtež němohrou nebo
opravdovou divadelní hrou, třeba jen
improvizovanou. Různé cviky doved
nosti, aby byla rozvíjena sebekontro
la, souhra mozku se svaly a rychlost,
s jakou chlapec odpovídá na podněty.
Zábava. Ačkoliv celý program ju
nácké schůze musí Junáky zajímat a
bavit, mám v tomto odstavečku na
mysli ve formě zotavení. Patří s&m
tedy:
Zábavué hry, a to především s ohle
dem na tělesnou činnost a veselí. Pís
ně, vážné Či humorné, ale v každém
případě hodně písní. Pokřiky, a to ne
jen oddílové, jež obsahují určitou
ideu, ale i zábavné, obsahující různá
podivná seskupení slabik a tónů, aby
byla pov^uzována Jednotnost a mo
rálka oddílu.
Vypravováni příběhů, a to bud sa
motnými hochy nebo vedouchni, či po
zvanými hosty.
Povzbuzeni, aby naše ideály měli
hoši stále před očima. Prostředky k to
mu jsou:
Obřady — slavnostní zahájení a
skončení schůzky, ustaveni činovniků,
prohlašování zkoušek a uváděni no
váčků apod. Zákon a slib: občasné,
popřípadě sborové recitování junáckéIm) zákona při zvlášť slavnostních pří
ležitostech.
Vůdcovy minuty: tři- až pětiminuto
vý vůdcův proslov, zejména ke konci
schůzky, na časový námět, ale vždy^
z hlediska junáckého zákona a slibu.
Správní věci: ačkoliv mají výchov
nou cenu, přece pro nedostatek času
mají být zmenšeny na minimum. A po
kud možná zařazeny před zahájením
vlastní schůze.
Sem patří: příspěvky, jejich placení,
upomínky.
Zprávy družin o docházce, vykona
né práci, postupu výcviku a zkoušek,
čtení zápisu z minulé schůze. Ozná
meni o chystaných podnicích a jiných
událostech.
Přehlídky kroje u oddílů, kde hoši
chodí na schůzky v kroji.
Zásadou však zůstává, aby program
byl stéle vyvážen. Ne mnoho učení,
ne převaha her, ne usilovné dřeni ju
náckých dovedností a zkoušek, a vů
bec ne časté opakování téže v ^ i.
I. N.

Tři hry
do tě lo cv ič n y
SPÍCÍ PIRÁT
fedn a družina vyšle piráta dopro
střed kruhu o průměru 5 metrů. Pirát
si sedn e no zem a dá si zavázat oči
šátkem . Naproti němu Je Jeho ^pirát
ský nůž^ zabodnutý v podlaze.
Hoch z Jedné družiny vstoupl do
kruhu a snaží se zm ocnit se nože,

aniž by ho pirát zaslechl. Pirát se
p odle zvuku snaží uhodnout místo,
k d e s e právě nachází útočník, a uslyší-li ho, namíří na n ěho vymyšlenou
bam bitkou a „siřili", Uhodl-li sm ěr
a místo, k d e s e útočník nachází. Je
útočník vyloučen ze hry.
Pirát smí střílet teprve tehdy, domníífá-li se, že slyší hluk. P řicháze
jící s e musí tedy chovat zcela tiše.
Pak se družiny vystřídají.
Obměna: Celá útočící družina sm í
vstoupit d o kruhu najednou. Místo
nože m ůžem e použít n ěja k éh o p o k la 
du, např. cukroví, keksů . Jablka apod.

Hra M slepou bábu

tla C, strč a

TAHN]
Vprostřed mezi dvěm a, křídou n e
bo Jinak označeným i čaram i, asi 9 m
od seb e vzdáleným i, stojí proti sobě
Čtyři hoši z e dvou družin, držíce ob ě
ma rukam a pevn ě na kon cích skaut
skou hůl. Vůdce s hodinkam i řekn e
vždy po stejn é d ob ě bud „Tlačí" ne
b o „Táhnit" á m ění povel každých
pět vteřin v půl minutě.
Vítězí družina, jejíž d v ojice bud
přetáhne druhou dvojicí přes vlastní
cílovou čáru v době povelu: „Táhnii"
nebo odtlačí za
čáru
protivnou
dvojici v d ob ě povelu „Tlačí".
Ja k pří přetahování, tak při přetla
čování musí hráči zachovat kolm ý
pohyb k cílové čá ře an ebo od ní. Za
táčení n ebo otáčen í není dovoleno.
Použijte Jen pevn é h o le ; ten ká hOl
s e leh k o zlom í a může způsobit zra
nění.

Přetahováni lanem

anguckT

b£h
Věk hráčů: 11—14, 14 — let.
Hrají dvě i více družin nebo p olo
viny téže družiny proti sobě.
Hřiště: kruh p o d le počtu hrajících,
n ejm éně však o polom ěru 5 metrů.
Běžet s e postaví na obvod kruhu
na upažení za sebou, družiny nebo
poloviny družin v odstupech od seb e
a v těchto, bd seb e vzdálených c e l
cích se očíslují.
Když cvtčitel vykřikn e n apříklad:
„Jednat", všichni liráči, kteří mají
číslo Jedna, začnou běžet
ok o lo
kroužku ve sm ěru předem smluveném
a snaží se dohonit a dát babu běžci
před sebou. Hráč, kterém u s e podaří
Jako prvnímu dostihnout b ěžce před
sebou, Je vítězem čísel „Jedna" a zís
káv á pro svou družinu bod.
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* Pnfi' cDičítel fv e d o u c íf zavolá d a l
ší d a lo atd-., a i s e všechn a čísla vy
střídali. y tt^ í drttřína- 5 věišim po
čtem bodfl.

Obměna: Skuptna každ éh o čísla b ě 
ží tak dlouho, až z ní zůstane fedin^
hráč. K oho nikdo ze skupiny nebo
družiny nedostihl, fe vítězem.
Dr. Karel Prflcha

Kulturní hlídka

roce, kdy celé na5e společnost nastou
pila polednovou cesiu za dosažení
■spravedlivosti, humanismu a socNiiní
jistoty, tak významnou úlohu, nemalou
měrou pomohl I nám. junákům. Mohl
bych jmenovat hodné okresních novin,
které v různých koutech naší vlasti
vycházejí, zařazují pravidelné junácké
hlídky, byl by to však nekonečný se
znam. Vybírám aspo^ namátkou: Jisk
ra, Třebíč, Nové Hradecko, Vpřed,
Bruntál, Předvoj, Jičín, Pochodeň,
Hradec Králové, Jiskra Děčín, Vpřed,
Liberec, Llptov, Liptovský Mikuláš,
Hlas, Lounv, Hraničář, Cheb, Nové
Přerovsko. Články se skautskou téma
tikou přináší nejen okresní, ale i dal
ší tisk, Jako třeba Příroda a společnosf, Bratislava, Svoboda. České Budě
jovice, Průbo], Ostí nad Labem, další
krajské časopisy a ústřední deníky.
Budovatel, který vychází jednou týdně
v Berouně, věnoval mládeži dokonce
celou zvláštní stránku, v níž byla roz
vedena činnost junáckých a pionýr
ských organizaci, která vyšla jako
id^íloha listopadového Čísla m. r.
Redakcím listů, malým I velkým,
které tímto způsobem pomáhají rozví
jet skautské zpravodajství, patří naše
poděkování a vděčnost. Ocenění za

příkladnou práci na v>chovném poli
mládeže, dík o to větší, že o nás
psaly nejen v době, kdy Jsme ještě
neměli svůj vlastní skautský tisk, ale
že se na stránkách svých novin o na
še hnutí živě zajímají, v ještě větším
rozsahu, stále. Není to jen Služba
vlastí, různé závody, veřejné akce.
dobré skutky, které junáci vykonali,
ale i celá řada dílčích pohledů na na
ši práci, která nyní, kdy máme plné
předpoklady pro její rozmach, stále
roste. A samozřejmě, náš dík patří
rovněž zpravodajům, pilným skaut
ským reportérům, kteří s redakcemi
úzce spolupracují a mají tak nespor
nou zásluhu o to. Že příslušníci našeho
hnutí, kteří jsou roztroušeni po obcích
a městečkách, ale i celá naše veřej
nost, která má o naši práci zájem, je
včas informována o výsledcích, jichž
ve skautské činnosti, v jednotlivých
okrscích naší vlasti dosahujeme.
A proto nemohu Článek zakončit
jinak, než výzvou tiskovým zpravoda
jům. kteří na okrscích pracují, ab\r
noviny, v nichž jejich junácké hlídky
vycházejí, zasílali naší redakci. Poro
vnáme je po stránce věcné a zvlášť
hodnotné zprávy uveřejníme ve Skautingu.
MHoslav MSizer

ijunácké hlídky Z myšlenek Johna Ruskina
Některý okresní tisk začal Již začát>
kem dubna m. r. otiskovat pravidelné
skautské rubriky, řízené Junáckými
zpravodaji, kteří spolupracují s tiskem.
Veřejnost se prostřednictvím těchto
junáckých hlídek, ať to bylo třeba na
Podbrdsku, kde začala vycházet jedna
z prvních rubrik, která se rozlétla po
okrsku na stránkách Nového Příbram*
ska, ČI v Berouně, prosté všude tam,
kde prává začalo vznikat obnovené
skautské hnutí, seznamovala s dalšími
kroky skautA, kteří po dlouhých lé
tech odmlčení, znovu vykročil! za svý
mi vlajkami po junácké stezce. Tak,
jak rostly řady junákA, přibývaly
v prAběhu roku i nové hlídky, v nichž
se jako v zrcadle odrážel Činorodý Ži
vot junáckých okrsků, které bez dlou
hých dvah, navázaly na své dřívější
tradice. Lidé, staří i mladí, ti, kteří
měli o junáctví dosud matné předsta
vy, 1 ti, kteří se na junáky z dřívěj
ších dob dobře pamatovali, sledovali
s neskrývaným zájmem všechny zprá
vy a zprávičky, které o skautském
hnutí noviny přinášely. Vzpomínám sl
na kurzívu „S holýma rukama", kte
rou jsem napsal v Novém Příbramsku
začátkem června m. r., v níž Jsem vy
líčil, za jakých podmínek se junáci,
kteří kromě nadšení nemají nic, při
pravují na svoje letni tábory a hle
— ozvali se dobří lidé, kteH místo
dlouhých řečí, nabídli konkrétní po
moc: ředitel podniku Restaurací a Jí
delen daroval junákům vyřazené ná
dobí, které nebylo způsobilé pro re
staurační provoz, ale zcela dostačují
cí pro potřeby polní kuchyně, jiní
zapůjčili stany, pomohli s dřevem, při
šly 1 drobné, ale o to cennější finanč
ní příspěvky, s jejichž pomocí se za
koupily nejnutnější věci pro tábor.
A tak nikdo z nás nebude pochybovat
o tom, že tisk, který sehrál v minulém
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fokn Ruskin (1819-^19001, an glic všem i svými silam i lásky, radosti a
ký filo so f, spisovatel a estét. V učeni
podivu.
o společn ostí byt n ásledníkem Tho
— Jsou tří věcí, pro n ěž fe člov ěk
m ase Carlyla. Jeho filo so fick á působ narozen — práce, bolest a radost.
Každá z těchto tří věci má suofi níz
nost obsáhla p ole n árodohospodářské,
kost a sDofi ušlechtilost, f e práce
sp o lečen ské a estetické. Za hlavní pří
nízká a fe práce u šlechtilá. Je b o
činu sp o lečen skéh o neklidu m oderní
lest nízká a Je bolest ušlechtilá. Ani
doby p ovaloval to, že bez svobodné
nemůže být správným život, který
vlastní obrazotvornosti nem ůže mít
člov ěk Žádnou radost z práce. Hlavní 'neobsahu je všechny tři. Práce bez
bolesti Je nízká. Radost bez práce fe
díla: M odem Painters (M oderní m alí
ři} 1843, The Stones o f V enlee (B e
nízká. Bolest bez práce fe nízká.
n átské kam en y} 1851-^1853, The Se— Teprve, když Jsm e nalezli lás
ven Lamps o f Architecture (Sedm
ku, víme, co Jsm e v životě postráda
lam p architektu ry} 1849, Unto thts Las
li.
Zasloužl-lt člov ěk pochvaly, dbef(Tomu posledním u). Do češtiny bylo
me abyste mu fl neodepřelj.
přeložen o více n ež 15 knih.
O životě a d íle Johna Ruskina na
— Moudrost není v sebezapirání,
a le v tom, naučit se nalézt radost ve
psal zajímavou studil prof, Miloš
Seifert.
věcech dostupných.
— L áska k přírodě fe vždy citem
— Vyhledejm e, co m ám e s ostat
víry a zbožnosti.
ními společn ého, ne co nás od ostat
— A zaftsté dobro fe především
ních dělí.
v nasycení lidi, odívání Udí, p ak
— Obětovat svůf Život, své štěstí, je
v ubytování Udí a n aposled ve správ vždy pouze smutnou a výjimečnou
ném rozdílení radosti uměním, věda nutností, nikoliv naplněním věčného
mi nebo finým způsobem myšlení.
zákona životního.
— Jen život fe bohatství, život se
Vybral Z. K.

S k a u tsk é
p ř ír u č k y
V snahe nahradit aspoň Clastočne
momentálny nedostatek skautské] literatúry, ktorá by mohla pomáhat ako
mladým skautským vodcom a vodkyniam, tak i čleiwm oddielov, rozhod
la sa Ostredná Lesná Škola Sloven
ského Junáka v 2iline vydávat roz
množované příručky vrecícového for
mátu. Pod názvom „Zápisky zo Ziltnskej Lesnej školy" vyšly tieto příručky:

1. JUNACTVO — základné informácle. Příručka oboznamuje so zá4cladnými stanoviskami skautingu vdčí ve
řejnosti i vo vlastných radoch.
2. ju n a c k e s t u p n ě z d a t n o st i .
Příručka je dobrým pomocníkom pře
vodcov oddielov prl leh výchovné]
práci.
3. AKO ZALOŽIŤ ODDIEL JUNAKQV.
Základné smemfee pře vodcov, ktorí
Zdkladajú nový oddiel.
4. TAb ORENIE. Příručka oboznamu
je oddielových vodcov i členov o pří
pravách tábora a jeho budovaní.
5. SKAUTSKA PRAX. Sůlwr kresle
ných tabulíek pre tábornickú prax.

6. DRUŽINOVÁ SOSTAVA. Pomocník |
vodcov oddiielov a družinových radcov
při budování oddíciových družin.
7. NOVÁČKOVI... ^Základně infor
mácie k nováčkovským skúškain.**
8. JUNACKY SPEVNIK. Sbierka najznámejších skautských píosnt.
Všetky uvedené příručky si možno
objednat na adrese: dr. Ivan janček,
CSc., DÚČelnik Slovenskélio junáka,
Žilina, Partizánska 12.
Ostredná Lesná škola má na pro
grame vydávanie i ďalších príručiek,
o ktorých Vás po ich vydaní budeme
v našom časopise informovat.
Ifo

*

Recenze
Miroslav Svadlenka: Kous
la aejsou žádné Cáry.
Ilustroval Jan Kristofori,
graficky upravil Ivan Urbá
nek, v edici J a k “ vydala
Mladá fronta v r. 1968, cena
15 Kčs. Autor popisuje řa
du „kouzel*" od nejjednoduš
ších triků s jednoduchými
pomůckami až po složité
kouzelnické výstupy s doko
nalým nářadím. Tak najde
me v knížce kouzla se zá
palkami, kouzla 8 kostka
mi, s papírem, s vajíčkem,
s provazem, různá kouzla s
kartami a mnoho jiných
věcí, které se dají dobře
použít při různých besíd
kách a táborových ohních.
UŽ pouhá Četba této knížky
je zajímavá, protože tam
najdeme vysvětlení mnohých
záhad, které jsme v mládí
obdivovali.
Autor
mohl
ovšem vynechat různá tvr
zení
ideologického
rázu,
protože kniha by tím vůbec
neztratila na zajímavosti a
získala na cené.
-IskVéčný zápas Slováka
Chcete-li se dozvědět ně
co nového o přírodních krá
sách velehor, chcete-li pro
žit hodiny napětí a drama
tického zápasu s přírodními
živly v jejich nejryzejši po
době, pak si přečtěte knihu
„Deset velkých stěn**, která
vyšla v nakladatelství Olym*
pia v dalším upraveném
vydání.
Autorem
Je
zasloužilý
mistr sportu Radovan Ku
chař, jeden z předních ho
rolezců naší doby. jeho vy
právění o tom, co prožil v
Alpách a na Kavkaze, lite
rárně zpracoval dr. Arnošt
Černík, známý publicista velehorské tématiky.
Kniha nám Učí skutečně

Dobrá znalost morseovky patři k přípravám na jarn t . .

^vik.aym stylem, v dramatic
kém spádu, přitom bez ne
žádoucích metafor, zápas
člověka s nelítostnou příro
dou, kterou v horských ob
lastech dosud nespoutala
žádná technická vymoženost.
A jestliže se člověku nakonec
podaří překonat řadu ne
předvídaných překážek a
nástrah, pak jen proto, že
tento člověk poznal z vlast
ni zkušenosti, že sám chce
být přítelem hor, nechce
ničit, ale získat kus radostí,
neboť hory jsou štědré na
štěstí.
R. Kuchař se dlouho a
pečlivě připravoval, než se
z českých skal a sloven
ských Tater vypravil do
majestátních Alp a divoké
ho Kavkazu. Musel zvlád
nout nejen náročnou horole
zeckou techniku, ale musel
být přípraven 1 psychicky.
Především se nesměl bát.
Sám o strachu říká: „Často
mi lidé říkají, že by nemoh
li být horolezci, nebo by měli
strach. Strach nikdy nebyl a
nebude kontraindlkací ho
rolezectví. Je to prostá fyzio
logická reakce organismu
na nebezpečí. Horolezec se
také bojí. Má však dostatek
vůle strach ovládat, nepus
tit ho v chromující síle z
vědomí do svalů a do údů.
Konec konců je docela uži
tečné mít trochu strach a
potýkat se s ním. Všechno
potom vnímá nějak hlouběji
a nevšedněji. V tom také
spočívá hlavní přitažlivost
horolezectví: neustále pře
konávat přírodní překážky,
neustále překonávat vlast
ní slabosti. Prožitý strach
jen stupňuje intenzitu vý
sledných pocitů uspokojení.
Autor knihy je bezesporu
naším nejlepším technikem
a největší výstupy jeho ži
vota jsou poutavou ilustrací
cesty Československého ho
rolezectví ke světové úrov
ni. V knize se však nejedná
jen o Učení špičkových vý
konů. Čtenář poznává 1
hlavní stránku horolezectví:

kázeň, tvrdou přípravu, roz
vahu, stíbekrltičnost, solida
ritu druha s druhem. Horo
lezectví je tvrdý sport a
přirozeně vychovává silné
charaktery. Nejde však jen
o výchovu silných charakte
rů, ale současně 1 o charak
tery dobré, houževnaté, kte
ré musí osvědčit svoji ry
zost v podmínkách, jež se
nevyskytují v každodenním
životě. Kniha „Deset vel
kých stěn** je proto nejen
čtením poutavým a dobro
družným, ale stejně tak
poučným a výchovným. Pro
skauty - horolezce dvojná
sob.
-jbPierre Teilhard de Chardln:
Místo Člověka v přírodě
Zdrojem inspirace, ale 1
vzorem názorového a činné
ho postoje ke světu, byli pro
naše junácké hnutí lidé ja
ko E. T. Seton, H. D. Thoreau, J. R u sk ín ... Říci, že
se od jejich dob mnohé změ
nilo, je svojí banálností až
směšné. NejiepŠÍ myšlenky
zůstávají, budeme se k nim
hlásit stejně, jako generace
předchozí. Započal však věk
kosmický. Naší, přímo ži
votní potřebou je proto
orientace v přítomnosti. K
možnostem lidské budouc
nosti však chceme slyšet ta
ké víc, než jen programy
technického rozvoje a vy
užíváni přírody.
Když v roce 1955 zemřel
v New Yorku geolog a pa
leontolog světového jména
jezuita Píerre Teilhard de
Chardln, vědělo o jeho filo
sofických pracích jen ne
mnoho přátel. Dnes, kdy
vstoupilo jeho dílo do kul
turního povědomí celého
světa, je jasné, Že se jedná
o řešení problematiky Člo
věka a světa na zcela nové,
do této doby neobjevené
rovině. Na počátku kosmic
kého věku přichází Teilhard
s pokusem o syntézu našich
vědomostí o Člověku a ves
míru: „Existuje a v opač

ném směru než entropie se
šílí kosmický proud hmo
ty, mířící ke stále kompli
kovanějším stavům uspořá
dání (ve směru — Či uvnitř
— jakéhosi třetího nekoneč
na). Vědomí se pak zkuše
nostně jeví jako specifický
účinek čl vlastnost této
komplexnosti, dovedené do
krajních hodnot.**
Člověk, pokud je nám
známo,
dosáhl
nejvyšší
komplexity v přírodě, v něm
zatím vývoj vrcholí a jím
směřuje
do
budoucnosti.
Tato budoucnost však nenj
jen jeho budoucností, ale
budoucností celého kosmu,
na člověku leží veliká od
povědnost.
Lidstvo
však
možnosti má, potencionální
možnosti, které Jsou zakot
veny v samotné podstatě
skutečnosti,' skutečnosti, kte
rá o těchto možnostech vy
dává
svědectví prostřed
nictvím evoluční biologie.
I v dnešním světě, a možná
víc než kdy jindy, jsme sl
opět vědomi napětí mezi
tím, co Je, a tím, co být má.
Nejznámější
Teilhardova
kniha „Le phénomene huDiain**, byla přeložena do ví
ce než patnácti jazyků a
připravuje se l vydáni čes
ké. V roce 1967 Jsme však
již dostali do rukou český
překlad poněkud menšího
díla: „Le groupe zoologique
humain*, spolu s výborem
deseti kratších studií, pod
názvem „Místo Člověka v
přírodě**.
Těm, kteří dosud neměli
možnost setkat se s Teilhardovým dílem, doporuču
jeme, aby knížku začali Číst
od krátkých studií na po
sledních stránkách. Je to
úvod do vlastní problemati
ky 1 Jazyka. To nejdůležltější však bude po přečteni
knížky teprve před námi:
Interpretace v oddíle nebo
v družině. Ze zkušenosti
však mohu říci, že to Jde,
u táboráku pod hvězdnou
oblohou se stáváme všichni
vnímavější.
M. Kejmáusk
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Vyso&ina a zdraví
Clovék, který v dnešním
světě pomatu zapomíná cho
dit pěšky. škodí nejen své
mu zdraví, ale připravuje se
f o požitky, které s sebou
pěší turistika přináší. Zabý
vá se tím útlá příručka, při
pravená kolektivem odděle
ní tělovýchovného lékařství
OÚNZ v Novém Městě na
Moravě, která je rozdělena
na devětadvacet odstavcft,
v nichž se autoři Karel Da
něk a Ivo Toulis dívají na
Vysočinu z hlediska histo
rického, ale věnují se i sou
časnosti.
Rekreace obydluje kraji
nu, ale je otázka, zda jde
o skutečnou rekreaci nebo
o město přestěhované do
přírody s veškerou techni
kou a pohodlím, jak správ
ně uvádějí autoři, kteří pro
nás, skautské činovníky při
pravili zajímavou část v ka
pitolce „Začátky turistiky**.
Vystupuje v ní francouzský
filosof Rousseau, který usi
loval o návrat k přírodě, a
představuje se skupina „Jezerních básníkfi**, mezi nimi
zejména Wordswort, který
byl nadšeným vyznavačem
turistiky, jíž se věnoval za
každého počasí. Autoři se
zmiňují o F. Nansenovi, po
lárním badateli, který byl
přítelem Baden Powella. F.
Nansen, který podnikl od
vážné cesty na lyžích na
příč Norskem a Grónskem,
se zasloužil a popularitu
zimních sportů, k jejichž
rozmachu došlo na přelomu
devatenáctého a dvacátého
století. Seznámíme se s ko
lébkou turistiky na Vysoči
ně samé, o jejíž rozvoj se
zasloužil Klub českých turis
tů v Humpolci, který začal
pracovat již v roce 1894.
Příručka, která Je doplněna
obrazovou Částí, je, co do
rozsahu, drobnou, ale o to
cennější prací, jejíž autoři
se nespokojili s povrchním
zpracováním látky, kterou
si zvolili, ale přistoupili k
ní i z hlediska etnografic
kého a historického.
(mm)

Francis Pakman:
Oregonská stezka
(The Oregon Traíl)
Z anglického
originálu
přeložil Jiří Stránský, gra
ficky upravil Milan Kopřiva,
vydala MF roku 1968 v edi
ci Třináct.
Je až skoro obdivuhodné,
že tato kniha, která je vlast
ně v podstatě deníkem a
poznámkami z dobrodružné
cesty, kterou podnikl autor
se svým bratrancem Q. A.
Shawem západními
státy
Ameriky přes Skalisté hory,
byla vydána téměř před 120
lety. V knize nechybí lovec
ké zážitky, líčení způsobu
táboření, můžeme-Ií to tak
to říci, nechybí zde setkání
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s bizony, dobrodruhy nVné í
ho ražení, líčení divo‘:4 n ^
tehdy -ještě nedotčené příro
dy a hlavně téměř dnes již
historicky dokumentárně vy
líčené setkání s Indiány a
krátký pobyt mezi nimi. Sa
mozřejmě je to kniha o
pouti dvou lidí dychtících
po dobrodružství, ícteré po
Slovenské znění junáckého
zději zaplnilo knihy z Divo
zákona, slibu a hymny
kého záoadu, jimž jsme se
naučili říkat kovbojky, no
fu n á c k y zák o n
věji westerny, avšak Parkmanova kniha, aČ mnohé le
Sfu hujem na suofu č e s t.
gendy a mýty Divokého zá
padu bortí a obnažuje, bývá ž e s a vynasnažím a k o n a p
le
p
s ie viem :
uznávána jako první z řady
1. m ilo v a t suo/u
vlast.
knih tohoto žánru. Současný
americký autor westernů Č es k o s lo v e n s k á s o c ia lis tic k á
Jack Schaefer (Jezdec z ne rep u b lik u a slú ž it fe f vern e
známa, vydala MF 1965J o v k a ž d o m č a s e .
2. p ln it sl s v o je povln n osParkmanovi říká: „Všechno,
o čem my všichni Jsme psa ti a z a c h o v á v a t ju n á c k ý z á 
li ve svých westernech, na k on ,
3. p o m á h a t blížnym
za
psal už Parkman dlouho
před náml.“ Právě pro stří k a ž d ý c h o k o ln o s tí.
zlivé vylíčení někdy až ro
ju n á c k ý sTub
mantické pouti po Oregonské stezce a pro bezpro
střednost popisu všech do
1. ju n á k o v i je č e s t nadobrodružství a příhod, mů v šetk o .
žeme všem mladým skaut
2. Ju n ák je věrný a odr
ským čtenářům doporučit.
daný.
Knihu doprovázejí dobové
.3. Ju n á k je osožn ý a p o 
xylografie, které vybral a
m á h á iným.
vtipně upravil „takéskaut**
4. ju n ák je p r ia teto m všetMilan Kopřiva.
Z. K.

Zprávy
z ústředí

Dopisování
se zahranivím
Chcetc-li si dopisovat š
mladými lidmi v cizině, hledáte-lí styky se skauty v za
hraničí, obraťte se na redak
ci „Czechoslovak Youth“,
Praha 1, Panská 8.
V každém čísle tohoto ča
sopisu je nejméně stránka
adres našich í zahraničních
zájemců o dopisování. Za
15 Kčs otisknou 1 vaši adre
su (v anglické, francouzské
nebo německé verzi).
Časopis je rozesílán do 100
zemí, je vhodným dárkem
pro vaše přátele v zahraničí.
R

POZN. REDAKCE
Autorem recenze knihy Sl.
Sohra, Zase zní píseň úplň
ku, je br. dr. Karel Skála.
Omlouváme se za toto nedo
patření.
Re.

k ý c h tudi d o h ř e j v o le a bratom k a ž d é h o Ju n áka.
5. ju n ák je zdvořilý.
6. ju n á k c h rá n í prírodu a
c e n n é Tudské výtvory.
7. ju n ák p o slú c h a rod ičov ,
p ř ed s ta v en ý c h a ju n á c k ý c h
vodcov.
8. ju n á k je v e s e le j m ysle.
9. ju n á k je spořivý.
10. ju n á k je Čistý v mySU en kach, o sla v á c h a sku t
kách.
ju n á c k a hym na
1.

Ju n áci, h o r sa, vo lá deň!
S n á d ejou na n ás h ta d í
zem —
s ln k o už na cestu žiarí,
k r á č e jm e s á sm ev o m v tváři!
ju n á c i, h or, sa, v o lá d eň ,
v o lá n ás n aša rod n á zem !
2.

ju n áci, h o r sa, vo lá vlast!
Buď přip rav en ý v k a ž d ý č a s
k o b ra n é p rav d y a k rá s y , '
m la d o st sa o slo v o hlási!
ju n áci h or sa, vo lá vlast!
ju n áci, vo lá u šetký ch nás!
H udba: F. K ovařovic, č e s 
k ý pov. tex t: F. S. P ro ch áz 
k a , slov. tex t p ř eb á s n il: Mi
la n F erk o .

Přípravné kroky
Pro
založení
místních
Sdružení (nebo Federaci)
mládeže doporučuje ústřed
ní rada Junáka tento postup:
a) podle dohody všech

organizací Sdružení, mají
být stanovy (dohody) v
hlavních rysech stejné ve
všech složkách, s přizpůso
bením místním notřebám a
poměrům. Návaz ost na Ra
du sdružení však bude te
prve projednána a dohoda
mi stanovena. Proto se vy
skytuje řada dost odlišných
názorů, z nichž některé se
naprosto neshodují s du
chem dohod mezi organiza
cemi;
b| ministerstvo vnitra sdě
lilo Sdružení, že bude trvat
na tom, aby KNV (nebo
ONVl neschvalovaly stano
vy Sdružení (Federací) ve
svém měřítku, pokud nebu
dou v zásadních rysech od
povídat stanovám Sdružení
— to znamená, že dosavadní
dohody (stanovy, statuty á
pódobně)
bude postupně
nutno přizpůsobit — v tom
směru je nutné, aby naši junáčtí zástupci ve sdruže
ních vyvíjeli aktivní inicia
tivu a vyžadovali toho na
ostatních zástupcích;
c) dohodněte se s pioný
ry a s ostatními organiza
cemi na nejlepSíra a nejrychlejSím způsobu úpravy
základních dokumentů kraj
ských (okresních) sdružení
— federací tak, aby tyto do
kumenty vyhovovaly doho
dám mezi organizacemi a
potřebám hnutí (a ne Jen
několika jedincům).
Případné nesprávnosti v
postupu,
prosíme,
ihned
hlaste ústředí, aby mohly být
jednáním v radě Sdružení
napraveny;
d) prosíme, abyste nám
poslali na vědomí všechny
dokumenty,
které
budou
přijaly a schváleny pro
okresní (krajská) sdružení;
e) doporučujeme, abyste
sami nebo prostřednictvím
sdružení — federací — jed
nali s příslušnými organi
zacemi I orgány státní sprá
vy — národními výbory. R.

Ještě vánoční pozdravy
Při promýšlení nejdůleži
tějších prvků
pro dívčí
skauting jsem kladla cito
vou výchovu na první mís
to. Člověk má někdy pocit,
Že je moderní svět opravdu
jen shlukem izolovaných je
dinců, kteří bezohledně jdou
za svým ziskem. Kolem vá
noc jsem si však uvědomo
vala něco jiného. Desítky
oddílů posílaly své gratula
ce, někdy koupené, jindy
pečlivě vyrobené, ale vše
chny tak dojemně osobní, že
jsem nestačila shánět ka
pesník. Sestra náčelní Koseová nám řekla na poslední
schůzi před sněmem, že jak
mile začne činovnice bre
čet, má jít od toho. A před
vašimi pozdravy člověk v té
to situaci je. A já bych ješ-

tg do skautské penze ne
chtěla. Děkuji vám tedy
všem a přála bych sl, aby
chom se všechny mohly
osobně seznámit a mohly ve
svém okolí hodně dobrého
udělat.
Vlasta Macková,
náčelnl dívčího kmene

Ze schfize náčelnlctva
NáCelnictvo
junáckého
kmene, které se sešlo na své
ustavující schůzi 14.12. 1988
v Praze, se zabývalo hodno
cením současné situace v
Junáku, z něhož vyjímáme
nejdůležltějš! zprávy.
Věkové rozvrstveni mládeže
U věkových skupin, které
jsou v Junáku, byly stano
veny tyto konečné hranice:
Vlčata 6—10 roků, junáci 10
až 15 roků. S členstvím roverů se počítá od 15 roků
a jeho trváni konči nástu
pem na vojenskou základní
službu, vznikem manželství
nebo odchodem z organiza
ce. To však neznamená, že
hranice, které byly stanove
ny, se nemohou měnit. Zále
ží to na uváženi jednotlivých
vedoucích, kteří v přípa
dech, které budou zdůvodnltelné, mohou připustit vý
jimky.
jednota funácké výchovy
Spočívá ve výchově lyzlcky zdatného a mravně sil
ného občana. U vlčat bude
usilováno k posíleni samo
statnosti a jemného zeslabe
ni rodinného a předškolní
ho vlivu, který někdy vede
k nesamostatnosti, např. k
různým zlozvykům. Junáci
využiji
svého
junáckého
mládí, přihlíží se k vývojo
vým předpubertálnlm mož
nostem, samozřejmě k dru
žině a k celé soustavě vý
chovy charakteru. U roverů
je kladen důraz na sebevý
chovu ná základě služby od
dílu a společnosti. Jedinci,
kteří mají dostatek schop
nosti a předpokladů pro vý
chovnou činnost, budou rád
cům, vůdcům a instrukto
rům nejen pomáhat, ale tím
je 1 vychovávat.
Ve výchově vlčat rychleji
Pokud jde o teoretické po
můcky, je zatím k dispozici
příručka „Na pomoc vedou
cím vlčat", kterou připravila
autorská trojice Langová—
Průcha—Tomsa, tu však ne
lze považovat za konečnou.
Z toho vyplývá naléhavý
úkol: v co nejkratší době
připravit účinnou příručku,
v níž budou zahrnuty vý
chovné zdroje, odpovídající
potřebám současné doby.
Organizace lesních škol
1. LS krajské, pro které
bude určen zpravodaj, který
nemusí být současně vůd
cem. 2. Odbor LS pří náčelnlctvu počítá s organizaci
vodácké, vlčácké a roverské speciální LS. 3. Ostřední

LS bude krátkodobým (např.
junáku, který jl využije 1
třídenním]
shromážděním
pro
účely mezinárodních
výchovných pracovníků, kte skautských styků.
ří vypracuji náplň l S. S ' o
2. oddíl Junáka v Brun
venStí bratří navrhují, aby
tále si vzal za úkol zachrá
byla společná, takže ve ve
nit kulturní památku města
deni by se střídali jak bratři
— strážní věž v městských
z Cech, tak ze Slovenska. 4.
hradbách. Počítají s tím, že
Frekventantům bude předlo v dolní částí věže sl vybu
žen materiál, který prostu dují klubovnu.
duji a podle něho vypracují
jičínští skauti uspořádali
určené úkoly. Podle výsled
ků, které z plnění jednotli ' sbírku na dětskou vesnič
ku. Setkali se s velkým po
vých úkolů vyplynou, bude
chopením občanů města a
proveden výběr.
za jejich přispěni získali
Přípravné práce, které ne
částku 6081 Kčs.
lze odkládat, musí být zvlád
Chomutovské středisko ju
nuty co nejdříve. Počítá se
náka bude mít k dispozici
s tím, žé přípravy, které s
dvě
velké chaty. Skautský
uskutečněním LS souvisejí,
domov, s jehož výstavbou se
budou již zajlšíovat placení
začne na jaře, bude u Horpracovníci
junáka,
kteří
noveského koupaliště.
mají v jednotlivých krajích
Také junáci v Rožmitále
působit od 1. dubna 1969.
pod Třemšinem se vydali
Brožura junákům
mezi
občany a získali pro
Ano, chybí brožura, bez
výstavbu vesničky pro opuš
níž noví činovnici, kteří ne
těné děti 4470 Kčs.
mají ještě dost zkušenosti
s mládeži, nemohou dost
2. oddíl v Příbrami vydal
dobře pracovat. Základní
jako příležitostný tisk „List
příručka, která bude při
brdským skautům". V zají
pravena, má obsahovat jumavém obsahu, který je do
nácký zákon s výkladem,
plněn Ilustracemi, se sezná
chartou dětských a lidských
míme s tradicemi skautlnpráv, jakož 1 morální profil
gu na Podbrdsku. Další vy
skautského činovnika. Na
dáni vyjde na jaře, v němž
spolupráci se bude podílet
zejména zaujme přitažlivá
dívčí náčelnlctvo a Sloven
mapka Brd s návodem na
ský junák.
stokilometrový pochod z Do
břichovic do Rožmltálu, je
Dar junákům
hož trasa vede nejkrásnějšlZákladní devítiletá škola
ml kouty brdského pohoří.
v Praze věnovala junáku řa
Na mapce, kterou nakreslil
du tábornlcké výzbroje a
br. j. Cáká, jsoli vyznačena
výstroje, která byla předána
tábořiště, památky a histo
ústřední radě. S využitím
rická místa.
potřebných věci se počítá
junáci z Rokycan si při
pro účely LS.
R.
pravili plán činnosti na rok
1969. Budou znovu vydávat
Náčelnlctvo dívčího kmene;
časopis Rarášek a v pleso
Ing. Anna Machová, Drno —
vé sezóně, která probíhá,
místonáčelnl — skupina pro star
ší skautky, Anna Filipová, Podě
uskutečni skautské bály, kte
brady — míslonáčelní — skupina
ré mají v Rokycanech svoji
pro zkoušky. Milí Králová, Praha
tradici. Na rok 1969 při
- místonáčelnl — skupina les
ních škol, Anna Moravcová, Pra
pravili skautský kalendář se
ha — místonáčelnl — skupina
skautskými náměty.

pro světlušky, Věra Moravcová,
Vysoká Mýto — místonáčolní —
redakce oběžníků, Dr. ]aroslava
Pešková, Praha — místonáčelnf
- skupina pro ideovou náplů,
redakce čas. skauting, Nataša
erázdilová — studium zahranič,
literatury, Dagmar Bednářová —
spolupracuje ve skup. pro zkouš
ky, Běla Divišová — patronát
nad Svojsíkovou oblastí,
MUDr.
Kana Dvořáková — zdravotní
vtázky, Františka lavOrková —
domácí hospodaření a hospoda
ření LS, Vlasta Páleníkové — vod
ní skautky a rod. Junák, Jana
Pfeífferová — sociální práce v
oddíle, MUDr., Jarmila Šrámkové
^ spolupracuje ve skup. starší
skautky, Alena Tománková —
spolupracuje ve skupině zkou
šek. Byla kooptována sesta Eva
Průšová — spolupracuje ve sku
pině pro světlušky, a sestra Eva
iAtondreysová — spojka s orga
nizační radou, Dr. Míla Brožko
vá, Praha — zástupkyně KHJ.

Brněnští roveři vydali 1.
číslo Roverských listů, kte
ré obsahuje metodické po
kyny pro junáckou činnost.
O hrad Valdštýn na Turnovsku se v letošní sezóně
budou starat junáci, kteří
budou mít na starosti ote
vírací dobu a pořádek v
hradní zřícenině.
Také lounští skauti mají
střechu nad hlavou. Vrátili
se do svého původního do
mova, který' za přítomností
zakladatele čs. skautingu,
prof. A. B. Svojsíka, v roce
1935 otevřeli.
Junáci v Gsti nad Labem
uspořádali výstavku, jejíž
návštěvníci se seznámili ne
jen s historii skautingu, ale
i s novou činnosti obnove
ných oddílů, které vystavo
valy rukodělné výrobky, mo
dely táborů o celou řadu dal
ších ukázek své práce.
Hanácký oddíl z Olomou
ce pomáhal Státním lesům,
čímž podniku, kterému ode
šly pracovní síly, pomohl v
plněni plánu.
Střediskovou viajku pře
dal českokrumlovským ju
nákům předseda MěstNV,
který se zúčastnil slavnost
ního večera, který junáci
uspořádali na počest junác
kého sněmu.
MR.
Zpravodajově jednotlivých
odborů
Toorio Junáctvf — br. Sodláček, junáci — br. Ing. Fnnder
lik, rovaři — br. Mucbn. OS —
l)r. Jandus, vlčaia — br. dr. Pivec. LS — br. Grimm. brannost
uport, tětonná výcbova — br. dr
Průcha, vůdcovskú zkoušky —
br. Tomsa, vodní skauti — br
Navrátil, spec. oddíly — br
Princ, zvlášint služby a odmini
slraco náčGinicIva — br. dr. Mar
tinovský, Svojsíkův závod — br.
Pergior, přípravy na výstavy —
br. Dajor, odbnrnč zkoušky —
br, Robák, umělecká výcbova —
br. ing. Stefka, tccbnlcká výcho
va — br. ing. Jager, mikrokoluk-ivy — br. Simáně.
R.

R.

Zajímavost! z okrsků
Nad karlovarskou Panorámkon, odkud je kouzelný
výhled do okolí, se opravu
je rozhledna, která dostala
název Goethova vyhlídka.
Z rozhodnuti MěstNV bude
dána do trvalého užíváni

Vilchnl za leden provaz
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Autoři fotografií v Čísle:
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Kresby Vladimíra Pechara, str. 28
Jiřího Guttwirtha, str. 23

mfistčnTk Seskýcb a slovenských Juníckých pracovníka pro teorii a praxi skautskí
výchovy,
mesačnik Českých a slovenských Juníckych pracovnlkov pre teórlu a prax skautské)
výchovy.
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