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Další kapitola 
o výchově 

a výcviku světlušek
4. K nováčkovské zkoušce mají 

světlušky znát alespoň S národních 
písní (k první hvězdě už 10 písní
atd___ ) Pravděpodobně jich budou
znát mnohem víc — jak z domova, 
tak ze školy, pěveckého kroužku a 
podobně, vedeme je však k tomu, aby
0 písních přemýšlely, kdo a kdy je 
asi složil, aby si všímaly, jak často 
se mluví v písních o přírodě apod. — 
Často můžeme schůzky, nebo v létě
1 vycházky, zpestřit hrami o písnič
kách a s písničkami. Nezapomínáme 
na to samozřejmě ani při schůzkách 
celého roje nebo oddílu. Např.

a j Utvoříme dvě skupiny dětí (me
zi sebou závodí jednotlivé šestky). 
První skupinka začne zpívat písničku 
na některý předem určený námět, 
jakmile skončí, dříve než Velká svět
luška napočítá do tří, musí začít zpí
vat druhá skupina. Můžeme zpívat 
třeba písničky: dětské — Tluče bube
n íček, o městech O kolo Třeboně, 
o zvířatech — K očka leze dírou,
0 přírodě — Zelení hájové, o koních 
— ]á  mám koně, o vodě — U studán
ky  stála. T eče voda atd.

b) Vyrobíme sl z velkého archu 
novinového papíru veliký pohárek, 
který jsme určily předtím skládat v 
malém, popř. ozdobíme chocholem z 
papíru. Tato čepice koluje z hlavy 
na hlavu za zpěvu písní. Kdo má če
pici na hlavě, když píseň skončí, mu
sí začít novou písničku nebo dá zá
stavu. Podobně necháme kolovat jiné 
tvary papírové čepice, kterou se děti 
učily, nebo starý, vyřazený klobouk, 
nebo sl podáváme „otrávený" peníz

' a ten, u koho píseň dozní, musí po
kračovat s další písní. Obměn najde
me jistě velmi mnoho a bývá to vel
mi veselé.

c) Jindy začne zpívat jen jedna 
světluška. Uprostřed stojí dirigent, 
který ukáže na jinou světlušku, která 
musí pokračovat tam, kde světluška 
předtím skončila. To vyžaduje už vět
ší pozornosti a dovednosti ve zpěvu.

Vždy bývá písnička zdrojem vese
lí a osvěžíme se takovou hrou, když 
budeme unaveny. Probouzíme tak zá
jem o lidovou píseň, děti si mohou 
doma najít různá vydání zpěvníčků, 
kterých vyšlo u nás nepřeberné množ
ství, budeme neustále obohacovat re
pertoár jejich písní, mnohých bude
me mocí používat na pochodu apod. 
Využijeme těchto her v letním období
1 při Cekání na srazu, dovoll-11 to 
spolucestující, I ve vlaku apod.

5. Heslem světlušek je „Pamatuj"! 
Samy dovedou jistě dobře vysvětlit, 
co toto heslo znamená, kdy se podle 
něho musí řídit a v čem, kdy se jim 
hodí. Jak je nepříjemné, když na ně 
zapomenou. Co všechno si musí svět
lušky zapamatovat jen pro příští 
schůzku nebo výlet — kde a kdy je 
sraz, co všechno s sebou, kdy je ná
vrat apod. Zpočátku menším dětem 
všechno píšeme, ale postupně je zvy
káme, aby sl pamatovaly. Potřebují 
to 1 do školy a pro celý život vůbec.

Cvičíme proto jejich paměť co nej
častěji. Her a cvičení paměti zná Vel
ká světluška jistě dost, připomínáme 
proto jen některé obměny her, při
způsobených dětskému věku.

Oblíbenou Klmovu hru hrajeule s 
malými dětmi zpočátku jen s několi
ka málo předměty, které necháme po 
určitou dobu ležet na stole před dět
mi. Děti bez mluvení a ukazování po
zorují, snaží sl zapamatovat, pak na
píší. Počet předmětů postupně zvyšu
jeme.

—. Každé dítě st sáhne do „kouzel
ného pytlíku", 'který si ušijeme ze 
zbytku látky a který koluje od jedno
ho k druhému. V sáčku je bud jedna 
věc a pak dáváme další a další, ne
bo je v sáčku hned několik věcí na
jednou, každé dítě si všechny ohma
tá, zapamatuje sl předměty a teprve, 
když se vystřídaly všechny, zapíše 
každá, co nahmatala.

Místo běžných předmětů dáme dě
tem k pozorování několik věcí z pří
rody, o nichž jsme sl povídali na 
vycházce a které se děti učily znát 
(kaštan, list dubu, šípek, snítku vře
su apod.), děti zase po chvilce zapí
ší, co viděly.

Podobně na vycházce, zatímco tře
ba děti svačí, označíme barevným fá
borkem některý strom, keř, květinu 
apod., o nichž jsme předtím mluvili 
a které děti znají. Děti pak projdou 
označeným úsekem cesty a po návra
tu na určené místo, odkud už neiií 
na určenou věc vidět a všechno za- 
PÍSÍ.

Někdy použijeme kartiček s číslice
mi, které jsme zhotovili na procvi
čení zákona, slibu. Položíme na stůl 
všechny kartičký v určitém pořadí, 
zakryjeme a světlušky zapíší. Nebo 
číslice na kartičkách na několik vte
řin ukážeme ták, aby je všechny , děti 
viděly, děti' pak zapisují. Počet číslic 
můžeme' postupně zvyšovat. Někdy 
čísla jen zvolna přečteme. Někdy vy
ťukáváme na ' stůl nebo na bubínek 
(stačí třeba plechovka od Sunaru) 
postupně několik úderů — 2, 3, 1, 5 
— děti zapíší nakonec číslicemi. Cvi
číme zároveň paměť, pozornost a 
sluch.

jindy si Velká světluška připraví 
kresbičky několika věcí na jednom 
papíře, na druhý papír nakreslí ty
též věci, ale ještě dva tři předměty 
navíc. Světlušky si mají pamatovat'a 
nakreslit pouze původní kresbičky a 
nekreslí ty, které přibyly. Nebo na
opak nakreslí pouze ty věci, které 
přibyly.

Paměť cvičíme i hrami, kdy děti 
pozorují, usuzují a pamatují sl, čo 
se změnilo — ať už na oděvu někťe- 
ré světlušky, kterou si prohlédnou a 
která si za dveřmi něco na sobě změ
ní, jindy zas jedna světluška jde ven 
a změníme něco v místnosti nebo na 
oděvu ostatních světlušek, apod. Ne
bo hádá několik dětí najednou a vy
hrává ten, kdo je první.

Toto všechno jsou jen příklady a 
je třeba, aby Velká světluška sl vy
bírala podle toho, co chce procvičit 
nebo prozkoušet a jakého věku má 
děti. Sama bude domýšlet a upravo
vat hry podle svých poměrů.

V. F i š e r o v á

Vyvěšování budek
v měsíci březnu volíme již takovou 

činnost, kterou můžeme provádět 
s praktickými ukázkami v přírodě. 
Patří k ní především:,'vyvěšování bu
dek, pří jejichž rozmisťováni si počí
náme s rozmyslem, jinak se nám do 
nich nastěhují vrabci.

Pamatujme, že každý pták má svůj 
hnízdní revír — jakýsi akční rádius. 
Ten závisí hlavně na vyživovacích 
podmínkách, které nejsou pro každé- 

' ho ptáka všude stejné. A právě to 
musínie mít na zřeteli. Práxe je asi 
taková, že na jeden hektar pozemku, 
kde zřizujeme vyvěšováním budek pro 
ptáky hnízdní revír (myšleny stromy, 
louky s křovinami, lesy, pastviny ne
bo jiné kultury), vyvěšujeme čtyři až 
šest budek, podle velikosti ptáků. — 
Dbáme, aby budky nebyly mezi sebou 
blíže než 25 m. U alejí, ovocných za
hrad a třešňových sadů nevyvěšujeme 
budky pro naše špačky, kteří svou 
přítomností ovocným stromům velmi 
škodí a tím bychom ochranářství vů
bec neprospěli. Zde vyvěsíme hlavně 
budky pro sýkorky, které naopak 
ovocným stromům velmi prospějí.

Chraňme se však vyvěšovat budky 
sýkorkám v blízkosti včelínu. Mezi 
včelaři jsou totiž 1 takoví, kteří věří, 
že největšími škůdci a polykači včel 
jsou právě sýkorky a proto je n e - , 
milosrdně hubí.

Největší péči věnujeme vyvěšování 
budek většího typu. Hlavně pro dud
ky, mandelíký, poštolky, doupňáky, 
sovy a datly, všech druhů. Ti právě 
nejvíce trpí velkým nedostatkem 
hnízdních dutin v přirozeném pro
středí. Budky pro ně vyvěšujeme na 
krajích lesa, ve, starých alejích i v 
rozsáhlých parcích pokud možno do
statečně vysoko.

Budky zavěšujeme důkladně, aby 
v případě povětrnostní nepohody ne
spadly nebo se nepohnuly!. Vletovým 
otvorem často do nich prší a proto 
dbejme, aby "byly nepatrně nakloněny 
střechou k zemi. Ze stejného důvodu 
umísťujeme budku tak, aby vletový 
otvor směřoval na východ nebo na 
jihovýchod, odkud přichází nejméně 
srážek.

Budky umísťujeme také do krytu 
větví a haluzí, ale' nikoliv zase do 
nitra hlubokých lesů. Tam ptáci hníz
dí velmi neradi.

REJMAN
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Ve třetím  č ís le  Skautingu mne zaujal dopis čtenáře 
označený „Luxus nebo Junák pro všechny?" Přečetl 
Jsem si JeJ pozorně několikrát a snažil Jsem si uvě
domit všechny souvislosti, které vedly k tomu, že č te 
nář Jan Richtr tento článek napsal. N echci s ním po
lemizovat a rozebírat Jeho jednotlivé názory na výši 
příspěvků a poplatků, to Je věc názoru a Jeho exi
stenčních možností, které se pochopitelně nedají 
zobecňovat a nechci zde ani připomínat, že situace 
v prvních dnech obrozeného Junáka byla těžká, že 
bylo třeba peněz a že by si skaut měl umět vydělat 
a že by možná někdy stačilo  čtrn áct dní přestat kou
řit a bylo by na příspěvky. Ale musím reagovat na 
závěr Jeho dopisu, kde se rozepisuje o svých názorech 
na Junáckou toleranci náboženství ve svých řadách, 
k terá Je mu nepochopitelná a kterou vážně odsuzuje. 
Uvědomil Jsem si, že se tu Jedná o mnohem hlubší sou
vislosti, že tento názor není zřejm ě ojedinělý a že 
bude nutno napsat alespoň několik řádek o skautingu 
a světovém názoru, o vztahu vychovatele k lidské osob
nosti a že tento problém Je nesm írně důležitý, proto
že se s ním každý skautský vůdce a činovník při své 
práci neustále setkává.

Co Je to vlastně světový názor? Mohli bychom krátce 
říci, že Je to soustava představ a názorů každého č lo 
věka o světě Jako celku 1 o Jeho Jednotlivých Jevech, 
o postavení člověka v přírodě a ve společnosti, o 
smyslu Jeho Jednání v minulosti i přítomnosti a ucelená 
a přesvědčená stanoviska k otázkám  filosofickým . 
Mezi mladými lidmi většinou převládá m ínění, že se 
Jedná pouze o vztah k problémům filosofického idea
lismu nebo m aterialism u. Při častých rozhovorech na 
toto téma s mladými lidmi z vlastní zkušenosti vím, 
že se je jich  názory o světovém názoru zpravidla re 
dukují na pojem víry v Boha, nebo naopak nevíry. 
Tento osobní postoj člověka Je velmi důležitý, protože 
zpravidla form uje některé z postojů k ostatním  výše 
uvedeným otázkám, ale zdaleka není možno nazývat 
každý názor člověka, který nevěří v Boha Jako vědec
ký. Postoje a názory věřícího člověka mohou být 
mnohdy rozum nější a zdůvodněnější než názory n e
věřícího, ale může tomu být také naopak. To vyplývá 
především z toho, že světový názor Je vlastně soustava 
názorů a že si Je člověk zpravidla vytváří na podkladě 
své osobní 1 společenské zkušenosti, že při tomto 
vytváření hra je  nemalou roli Jeho vzdělání, intelekt, 
prostředí, em oce apod. Světový názor člověka se také 
zpravidla mění s Jeho věkem a přibývajícím i zkuše
nostmi a prožitky. Jsm e svědky, že 1 ten „oficiáln í"

světový názor, který u nás nazýváme vědeckým světo
vým názorem, se mění a vyvíjí a ste jně Je tomu tak 
i u Jiných názorových soustav.

Základní vztah k filosofickém u Idealismu nebo ma
terialism u zůstává zpravidla apriorní vůči těmto změ
nám a z toho důvodu Je možno rozdělit Jednotlivé 
názorové systém y do dvou skupin na Idealistické nebo 
m aterialistické. Znovu zdůrazňuji, že názory dvou lidí, 
z nichž Jeden Je idealista a druhý m aterialista, se mo
hou v praktickém  společenském  životě v mnoha 
aspektech shodovat a v žádném případě nemusí být 
konfliktní.

Jedním z n e jsiln ě jších  bodů programu skautingu. 
Je Jeho uvědomělá a poctivá, vždy otevřeně hlásaná 
a prováděná tolerance názorů. Je  to nejen projev Jeho 
vnitřní dem okratičnosti, ale také silný výchovný zá
měr, kdy se vychovatel dívá na svůj objekt Jako na 
rovnocenného partnera, kdy se vůdce dívá na dítě 
Jako na osobnost. Skauting nikdy nebude, ale ze své 
p o d s t a t y  také ani nemůže nikdy nikdo pře
svědčovat, nebo někomu vnucovat Jakýkoliv názor. 
Bude pouze mladému člověku připravovat půdu pro 
Jeho vlastní osobní a svobodné rozhodnutí a toto 
rozhodnutí bude plně respektovat. Člověk kvalitní, 
mravní a morální, se smyslem pro odpovědnost před 
svým svědomím i společností, pracovitý a bumánnX 
člověk s bohatými kvalitam i citovými 1 kulturními si 
bude umět vytvořit svůj světový názor sám.

Jak Jsem Již uvedl, světový názor člověka se mění 
a v každém věku Je rozhodující zpravidla Jiný činitel 
prostředí. V dětství, t j. ve věku prepubertálním a pu
bertálním  je to názor naivní, zpravidla omezený na 
základní vztahy dítěte ke svému okolí, do značné míry 
vyvěrající z Jeho vlastní podstaty a dítě zpravidla re
produkuje bucf svůj vrozený vztah ke skutečnostem , 
nebo domácí a školní výchovu a vliv. Není to však 
názor rozumový, ani důsledně citový. Má ale zpra
vidla velký význam pro utváření pozdějšího světového 
názoru se silným i prvky rozumovými a citovými, vý
znam, o němž se domnívám, že není v současné peda
gogice a pedopsychologii náležitě doceněn. V tomto 
věku dochází Již k prvním názorovým konfliktům mezi 
výchovou rodinnou a společenskou a Jsou li tyto roz
díly veliké a zásadní, nebo dojde-li k zhroucení n ě
které zásadní idee, nastává u dítěte názorová labilita, 
která může v pozdějším věku přerůst v názorový 
agnosticism us nebo nechutenství.

V pozdější době, v období pubertálním a postpuber
tálním  m ají vliv na vytváření názorové sféry dítěte 
spíš em o čn í p ro ž itky . Četba knihy, nebo osobnost uči
tele, vedoucího či kamaráda může vytvořit citově pevný 
a procítěný kvalitní světový názor. Ten se ve své pod
statě může lišit, ale zpravidla se neliší, od předchá
zejícího. Dochází spíš k rozšíření názorové oblasti 
na dosud nepoznané. obory lidské činnosti a jejím u 
citovému prohloubení a prozáření.

Teprve období adolescence, snad n e jk rásnější ob
dobí lidského života, vytváří kvalitativně novou sou
stavu názorů na svět, podmíněnou usilovným studiem 
a pátráním . Je to věk, kdy si m ladí lidé píšou deník, 
věk, kdy vznikají první básně, první tiché a čisté
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lásky. Věk objevů nových pevnin lidství 1 ztrát. Věk 
neustálých otázek, na které m ladí lidé málokdy do
stanou uspokojivou odpověd. Ve skautingu je  to ob
dobí roverského věku.

Není u nás jin é  organizace, k terá  by pokrývala tak 
Širokou výchovnou oblast. Jako je  skauting. Ten vy
chovává mladé od útlého věku až po období dospělosti 
a má silný a bezprostřední výchovný vliv i na dospělé 
činovniky a příznivce. V každém věkovém stupni při 
tom dochází ke konfrontaci názorů mezi mládeži a 
vedoucím. 1 když se bude vedoucí snažit co nejvíce 
tolerovat názory svých svěřenců, neubráni se otázkám 
a situacím, při nichž bude musit zaujmout stanovisko. 
Ba, je  možno říc i, že tém ěř veškerá skautská činnost 
silně a sugestivně ovlivňuje a stim uluje názory m lá
deže; každý vůdce, prostředí a atm osféra oddílu i 
celkové laděni organizace působí bezprostředně na 
myšleni a cítěn i každého člena a do značné míry 
utváří jeho názorovou sféru. Z toho je  vidět, že názo
rová tolerance ve skautingu, ste jn ě  jako v každém vý
chovném systému, není absolutní a má nutně své 
hranice. Jak  se tedy zachovat, m á-li skauting zaručit 
názorovou svobodu svých členů a svěřenců v největ
ším možném rozsahu?

Odpověď je  tu pouze jediná: vždy a za všech okol
nosti musí jednat skautský vůdce pravdivě, podle své
ho nejlepšího svědomí. Zvláště palčivá je  tato otázka 
v roverském věku, kdy vedoucí musí mnohdy říc i své 
„ano, ano-ne, ne“. Musí umět říci 1 své nevím; bude 
to říkat děvčatům a chlapcům v roverském věku asi 
často. Musí svým příkladem i životem mladým lidem 
ukázat, že světový názor se nedá naučit z žádné učeb
nice, že se musí poctivě a těžce prožít. Bude vštěpo
vat svým svěřencům úctu ke každému takto opravdově 
a poctivě prožitému přesvědčení. Chce-Il svým dětem 
1 mladým přátelům  pomoci a být jim  prospěšný, pak 
bude cílevědomě rozšiřovat je jich  citovou opravdovost, 
poctivost a zodpovědnost, dá jim  mužnost širokého a 
hlubokého kulturního rozvoje a poznání a takto jim  při
praví základ pro vytváření je jich  světového názoru.

V posledních několika létech jsem  se setkal s mno
ha mladými lidmi, u nichž mne překvapila je jich  sna
ha po opravdovém poznáni náboženství, zejména vý
chodních nauk, jako je  búdhlsmus, nebo zen. Myslel 
jsem  si zprvu, že se jedná o určitý projev módnosti a 
modernosti, ale po rozhovoru jsem  zpravidla vždy 
poznal je jich  značnou fundovanost a znalost těchto

nauk. Bylo pro mne překvapující, jak  je  to možné, 
že po tak dlouhé a vědecky organizované a teistické 
výchově ve školách i na veřejnosti se tito  m ladí lidé 
obracejí úplně jiným  směrem. Uvědomil jsem  si, že 
m ladí Udě, kteří poctivě a opravdově h led ají odpověď 
na všechny otázky moderního světa, poznali, že bez 
znalosti náboženství nemohou být zodpovězeny. I to, 
že se obracejí k východním naukám, má svůj důvod. 
Náboženství lásky — křesťanství, jim  na je jic h  otázky 
soudobého vědeckého světa nedává tak  rychlou, bez
prostřední a uspokojivou odpověď, Jako například 
budhismus, náboženství moudrosti. Pro vychovatele 
pak z toho plyne poučeni, že žádnou díru našeho 
myšleni není možno ucpat a že m ladí lidé budou 
stále a znovu objevovat vedle všeobecně podávaného 
m aterialism u i m ystéria a skutečnosti křesťanské 1 
orientální a budou — někteří v opojení hmotném, 
jín í v opojeni duchovním — přijím at věci vezdejší 
našeho světa. ,

Závěrem je  možno říc i, že skauting toleru je názory 
m aterialistické 1 náboženské přesvědčeni svých členů 
především prostřednictvím  opravdové úcty k pravdě 
a svobodě člověka, a to jak  dítěte, tak vedoucího. 2e  
tato tolerance, a dokonce 1 úcta k názoru druhého, 
pramení z oné lásky k bližnímu, která je  pro všechny 
skauty vtělena v je jich  slibu a že skauting by nikdy 
nebyl tím, čím je , bez této lidské a názorové svobody.

A ještě  bych se chtěl vrátit k onomu dopisu, jím ž 
jsem  začal. To, zda učit a vychovávat m ládež v tzv. 
vědeckém světovém názoru není jen  otázka pedago
gická; je  to 1 otázka estetická a mravní. Od počátku 
lidské společnosti učenci sk ládají důkazy pro správa 
nost názoru m aterialistického, aby vzápětí každý ta
kový důkaz byl vyvrácen zastáncem  idealismu. Za 
ce lé  dějiny lidské společnosti byly na obou stranách 
navršeny dvě ste jn é  hromady důkazů a  moudrý člo
věk z toho usoudí, že tedy správnost jednoho Cl 
druhého názoru zatím dokázat nelze. To, zda se člo 
věk přikloní k jednomu či druhému názoru, záleží na 
jeho osobním, zvláště citovém založeni a je  sporné, 
zda má společnost nebo druhý člověk právo zasaho
vat do jeho vědomí. Požaduje-li tedy autor dopisu, aby 
skautská výchova byla výlučně m aterialistická, popří
padě, aby sdružoval pouze členy nevěřící a aby vý
chovně metody působily nerozdílně jedním  směrem, 
omezuje tím nejen tisíce  lidí, k teří se ch těli rozhod
nout osobně, ale 1 sebe.

Zc so u té le  m noha m oáelú  loň sk éh o  roku  vé ^Sluntfném  údolí* zvítězil 
m adel b ratra  HúZ]t t  9. oddílu  /undků z Teplic . VItčz sou těže  {na  
sním ku v levo) sd ělu {e  sv é  do/mý z tábora  a  zku šen osti p ro  příStí 
tábor , no k te rý  s e  fit  d n es  n efen  t fš í ,  a le  t a k é  p iln é  pU prauuií,

V zim ních m ěsících  nezapom lna/i skau ti 3. oddílu  i  T ep lic  an i na  
HlTovovi‘du, k te rá  {e sou části stupňů zdatnosti a  t a k é  odborngcH  
zkoušek^ Vůdce oddílu  br, L, Carvatt na sním ku p řezku iu /e  zručnost

junáků z 3. oddílu t
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Vi Je to d^vno. Dobrých osmačty
řicet roků. Jaro, které k nám tenkrát 
zavítalo, zavonělo vlahým vánkem, 
pod Jehož dechem roztály poslední 
stopy zimy. Skauti, jejichž cílem byla 
příroda, šlapali v krátkých kalhotech 
á širokých kloboucích, neděli co ne< 
děli. za město.

Byl Jsem Členem dvacátého oddílu 
v Praze, v jehož čele stáli bratři Ru
beš a Jukllček, o nichž bylo známo, 
že Jsou vášnivými vyznavači kuchař- 
Bkého uméní. Není tedy náhoda, že 
na výletech, které Jsme často podni
kali, patřilo polní vaření k dGiležitým 
bodům programu.

Dvoudenní družinový výlet o veli
konočních svátcích, jehož trasa ved
la pod teplými paprsky jarního slun
ka do tichých lesů, rozprostírajících 
se v okolí Lán, na Křivoklát a ještě 
dál. ml zvláště utkvěl v paměti. Po 
krátkém pochodu jsme dorazili do 
lánské obory, v niž jsme měli první 
zastávku. Samozřejmě jsme se hned 
pustili do přípravy oběda, což byl 
úplný obřad řízený rádcem juklíčkem, 
který uvařil nejen výbornou brambo
rovou polévku, ale pustil se 1 do 
přípravy hada. Ano, hada. Nevím, 
Jestli si na pečení téhle pochoutky 
na výpravě troufnete, ale my jsme sl 
s ní nedělali žádné starosti. Hada 
uděláte bud slaného nebo sladkého, 
podle toho, na co máte zrovna chuť. 
Potřebujete k tomu trochu mouky, 
pár vajec, sůl nebo cukr, mléko a 
prášek do pečivá. Těsto, které pořád
ně zaděláte, uválíte a navinete na sil-' 
ný prut No, a teď ještě potřít bli
kem, posypat mákem nebo cukrem a 
šup s tím nad dobře roztopený, již 
příliš neplápolajfcf oheft.

Vzpomínám si. že úkol upéci badá 
připadl na mne. Upřímně řečeno, ra
dost isem z toho zrovna neměl. Had 
se totiž nad žárem ohniště musel 
zvolna, trpělivě a stejnoměrně otá- 
Cet, Jinak by se spálil. Nebylo tedy 
divu, že jsem ^  pána s prošedlou 
bradkou, který se ke mně přiblížil, 
skoro ani nevšiml. Muž s úsměvem 
přistoupil až ke mně a se zájmem, 
který měl v obličeji, se sklonil k 
ohništi. — Nazdar chlapče, co to ro
bíš? — Zvedl jsem udiveně hlavu.
No, přece hada, starý pane, dokonce 
s povidly! Nemohl jsem pochopit. 
Že to hned nepoznal. Starý pán, který 
měl v sobě cosi otcovského, uznale 
přikývl a položil mi ruku přátelsky 
na rameno. A chlapče, co kdybych 
sl chvíli počkal, dáš mi ochutnat?

— Ale beze všeho, zatím se může
te pofuidit tuhle na pařez. — Napadlo 
mě, že mě jen tak zkouší, ale zvěda
vý člověk to mínil smrtelně vážně. 
Posadil se na místo, které jsem mu 
Ukázal a pozoroval zatím družinu. — 
Ještě že včas zasáhl Šéfkuchař Juklí- 
ček. Z obavy, abych oběd v poslední 
chvíli nespálil, mi vzal rožeú z ruky.

á hada, který začínal již hnědnout, 
pro Jistotu sundal. Nechal ho vy
chladnout, rozkrájel na malé kousky 
a jeden z nich, ten nejpěknéjšf na
bídl našemu hostu. Z pečivá stoupala 
dráždlvá vůně. Milý návštěvník, který 
jak se zdálo, se mezí námi cítil velmi 
dobře, si na porci, kterou snědl do 
posledního drobku, opravdu po
chutnal. ~  Nikdy bych netušil, jací 
Jste výborní kuchaři — řekl. — Měj
te se hezky, a ať se vám to vždycky 
povede jako dneska. — Zasalutoval, 
řekl nazdar a za chvíli se nám ztra
til mezi stromy.

Tak, řekl jsem si, a teď se koneč
ně v klidu najíme. Vždyť už se ml 
sbíhaly sliny. Jenže z houštiny, která 
se zvedala za tábořištěm, se zase ně
kdo vynořil. Napadlo mě, že už by 
těch návštěv mohlo být dost. Nezná
mý muž. který si nás jednoho po dru
hém několik vteřin nepohnutě prohlí
žel, se ml moc nezdál. — Šéfkuchař 
Juklíček v domnění, že nový host. kte
rý se mezi námi objevil, přišel také 
na kousek, pohotově chystal misku. 
Ale muž udělal odmítavý posunek a 
tónem, z něhož zavanul chlad, se 
ptal po vedoucím. Bratr Juklíček pře
kvapeně povytáhl obočí a s němou 
výzvou se otočil k družině. Co se 
stalo? Ale nestalo se nic a tak se 
muži, Úerý se k nám choval tolik 
odměřel^, klidně legitimoval.

— V pořádku, řekl neznámý, když 
si prohlédl průkaz, ale teď ml ještě 
prozraďte, co to u vás pan president 
vlastně jedl. — A s  pohledem plným 
nedůvěry se díval k ohništi, kolem

něhož stydly rozložené kousky hada. 
Z hrdla, které se ml stáhlo, jsem ne
dostal ani hlásku. Muž, na němž bylo 
vidět, že má našeho mlčení už po krk, 
nervózně přešlápl, ale nakonec se 
nad rozpaky, které se nás zmocnily, 
mírné usmál. — Tak už se vzpama
tujte, řekl již přátelštějším tónem, 
ano, vaším hostem byl president Ma- 
sarykl — Proboha, teď Jsem to vy
vedl, pomyslel jsem sl, a já mu říkal 
starý panel

Neznámý, jemuž jsme konečně vše
chno řekli, se již nezdržoval a ode
šel. A vy se asi divíte, že Jsme to 
opravdu nevěděli. Nedivte se. Bylo to 
na počátku republiky a fotografií, po
dle nichž bychom pana presidenta 
určitě poznali, bylo ještě poskrovnu. 
Ti starší, kteří žijí v Lánech a Jinde, 
vám ochotně potvrdí, že k podobným 
setkáním docházelo velmi často a že 
pan president si s lidmi s chutí po
hovořil. Vyptával se na jejich život, 
zajímal se o jejich práci a starosti. 
Dovedl srdečně pobesedovat 1 s tím 
nejprostším chalupníkem. Proto pre
sidenta Osvoboditele měli všichni li
dé rádi, proto na néj v den jeho sto- 
devatenáctého výročí narození vzpo
mínáme nejen jako na vynikajícího 
státníka, ale i jako na nesmírně dot>- 
rého a skromného Člověka.

Podle vzpomínky br. V. Tachecího 
napsal -Miloslav N 51 z a r

AKCEPTUJI
PLNEVÁS
PROGRAM

Skautský
zákon

Skautský zákon je  pravidlo spo
lečnosti ch la p c i a dívek.

Pokud Jde o chlapce, musíme 
uvážit, co může pochopit a co mů
že připustit. Tuto možnost pocl- 
(ujeme zvláště ve sféře mravní. 
Současně se musíme zbavit tobvy- 
klé rutiny při posuzováni chováni 
a m entality chlapců. Víme dobře, 
jak  mládl odhazuje vnější morálku, 
vnucenou nebo předkládanou do
spělými — obecnou morálku bez 
pevných základů a bez dostateč
ného zdůvodněni. Naopak zase 
pozorujeme, do jaké míry jsou pří
stupni pravidlům společnosti. Je
jím iž Jsou členy, členy svobodný
mi a činnými. Musíme tedy zavést 
a neustále prohlubovat sa m o sp rá 
vu m lá d e íe .  Vzdalovat se od nl 
nebo ]1 dokonce přezírat, by nás 
dovedlo k hrubým pedagogickým 
omylům. N ynější m ládež Je nyní 
tak  m entálně a do velké míry 1 
mravně vyspělá, že nesnáší trvale 
autoritativní zásahy dospělých.

Proto také skautský zákon, kte
rý v desíti č lán cích  navrhuje mlá
deži pozitivní zákoník, musí být 
vyučován a  pojím án jin ak , než ja k
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|e] koncipovali velcí moralisté 19. 
století.

Domnívám se, že by bylo omy
lem přikládat zákonu univerzální 
charakter.

Chlapec nevstoupl hned do od
dílu, když mu předložíme tato 
pravidla, Jimiž by se mél řídit 
vždy a všude, nejdříve musí ve 
skautingu získat potřebné zbraně 
k takovému zápasu. Chlapec bere 
obyčejně věci vážně a snaží se 
zachovávat zákon, jak mu jej do
spělí dávají. Ale život je plný ná
strah, společnost špatně organizo
vaná a dospělí většinou málo pří
kladní a tak skautský nováček 
mnohokrát propadne svodům. Hro
madění těchto špatných zkuše
ností a neúspěchů přivede skauta 
k tomu, že přijme mírnou životní 
filosofii za svou, velmi rychle se 
přizpůsobí a odvrhne skautský 
zákon.

jediný způsob, jak dát zákonu 
správný smysl, vyšší hodnotu, je 
považovat ho za pravidlo skaut
ské společnosti, samosprávné spo
lečnosti chlapců a dívek.

Skautský zákon se tak stane 
jejich duchovním majetkem, pra
vidlem, které je vzájemně spo
juje. Tak se mladý člověk dostává 
ponenáhlu k pojmu cti, který má 
význam jen ve vztahu k dané sku
pině. Když nováček vstupuje do 
skautského oddílu, bez něhož není 
možný pevný, bratrský a šťastný 
život v této výchovné skupině. Sám 
se o tom brzy přesvědčí a pochopí 
také, že může podle něho správně 
žít a uplatňovat jej ve vztahu k 
druhým, protože se pohybuje ve 
společnosti podle své míry, k níž 
se svobodně hlásí. Tímto světem 
je poctivý duch služby, dokonalé 
kamarádství, veselost, sebeovlá- 
dání, čistota. A tyto vlastnosti se 
mu stávají poměrně snadno do
stupnými.

V oddíle může skaut nejen po
znat tyto mravní vlastnosti, ale 
může také podle nich jednat.

Jen takto vytvoříme ducha 
skautingu, metodu aktivní, bez ká
zání a moralizování, jen tak mů
žeme formovat upřímné, statečné 
a charakterní muže. Jen takoví 
muži jsou Ideálem mládeže. Duch, 
který vyzařuje zákon, proniká 
život každé dobré skautské vý
chovné jednotky.

Z toho všeho plyne také záva
zek pro skautské vůdce: „Žijte 
sami podle skautského zákona, 
chcete-11 pro něj získat chlapce."

Prostředky našeho výchovného 
působeni na mládež musíme ne
ustále přizpůsobovat mentalitě 
mládeže a jejím zájmům, ale zá
kon jako nejpodstatnějšf součást 
naší tradice by měl zůstat pro bu
doucnost, zvláště v dnešních no- 
klidnich dobách, neměnný. —R—

Jako olympijské 
bratrství,,*

Ty tečky  zú tím nadpisem skuteč
ně ztiamenafí povzdech, opravdu, — 
Pod tímto čú n kem  sice nemohu uvést, 
i e  jsem sehnal na souhlas X podpisů. 
Za touto akcí by se jich však seSlo 
tolik, l e  se to fen tak o  něčem ji
ném nedá říci. Za to mohu ručit.

V prvním č ísle Skautingu byla za
jímavá statistika o  světovém skautin 
gu, A zjištění, že jsm e přestali bQti 
Členy Světové skautské organizace v 
roce 1948 každého skauta nepochyb 
hě bolí. Vždyť i během  těch ponurých 
dvaceti let se m ohlo s  mládeži různě 
pracovat. Nebylo třeba všude sklonit 
hlavu až k  zemi nebo opakovat dětem  
každý nařízený nesmysl.

Prostě práce starého skauta neba
vila, nemohl-lt pracovat právě ve 
skautském oddíle. Je  na tom i dost 
nelogičnosti, a le je  tc tak.

A zcela organicky s touto myšlen
kou je spjato světové skautské bratr
ství. Je pravda, že bratrství je  v srd
ci, není na to třeba úředního povole
ní nebo uznání — to by ovšem ne
sm ělo být 20. století. Takovéto otáz
ky a odpovědi lze k lást na všechno 
a k e  všemu.

Tedy naše členství ve světové skaut
ské rodině se každému zdá sam ozřej
mostí. Světové ústředí mívalo zvláště 
před II. světovou válkou přísné po
žadavky: naprostou nepolitičnost, jed 
notné a jediné zastupování skautů v 
každém státě, přijetí „Skautské char
ty" a  mnoho jiného. Dnes se nepo
chybně situace ve světě změnila. 
Myšleno podle zásad dobré vůle, ono 
totiž ani pravé, ani levé není zcela  
bez vady. Od obou extrémů se  špatné 
dalo nebo dá pryč a  pak, doufejm e, 
bude dobře.

Tak nějak snad se dívá Světové 
ústředí na nynější svět, kde hlad po 
skautingu je ohromný. A zvláště tam, 
kd e se  předkládalo hladovým chudé 
a Spatné jídlo.

A ted  k  věcí: Požádáme o  členství, 
budeme mocí? Co je  pro a  co  je  
proti? Neříkám j,kdo", poněvadž tt Ži
ví, U skauti a skautky to říkají nad
míru jasně.

Aby ta odpověď „Šla" lépe, odpoví
dám si trochu sám.

l  nám se říkalo  a říká, že jsm e na 
společné planetě s dobrými i zlými. 
A že je  třeba s nimi Žít. Podívejte se, 
jak krásně je  universálně pojata 
olym pijská myšlenka. Bez rozdílu. — 
A věřme, chtějm e věřit, že bez roz
dílu upřímně.

A skauting není stejně veliká  
myšlenka? Podívejte jen na desítky  
členů Světové skautské organizace. 
Proč bychom nemohli býti mezi nimi?

Skauting ovšem není sportovní 
organizace — namítne kdosi. Pravda, 
olym pijská myšlenka jé  také da leko  
nadsportovní. Proč konečně hledat 
další přirovnání, když právě to olym 
pijské bratrství je  tak  všeobecné, pev
né, vznešené. Právě tak, jako  skaut
ské,

Rudolf V a c k a

Hned od prvních počátků Ceskéhc 
Jiináckého hnutí se kolem náčelníka 
— zakladatele prof. Ant. B. Svojsike 
seskupila řada na svou dobu velmi 
pokrokových Školských pracovníků, 
a jak se skautské hniHÍ Šířilo český* 
ml zeměmi, stavěli se do Cela nově 
vznikajících oddílů, středisek, okresů 
a žup další a další učitelé všech ty* 
pů tehdejších škol.

Byla to vzácná pomoc, protože ju* 
nácké hnutí bylo v širší veřejnosti 
neznámé, bylo třeba překonat překáž
ky, které dnešní generace už nemů
že pochopit. Byl to nejen nedostatek 
zkušených vůdců, především však ne
důvěra k novému způsobu výchovy, 
mládeže. Náčelník Ant. B. Svojsík, 
hledal proto pomoc u českých inte
lektuálů, aby svým hlasem podpořili 
vznikající hnutí. Rodiče tehdejších 
dětí vyrůstali v zcela jiné době, těž
ko se smiřovali s pobytem svých děti 
v přírodě, zejména Šlo-li o přenoco
vání ve stanech, všechno bylo proti 
dosavadním, dnes nám už nepocho
pitelným formám života. Důvěra byla 
vzácně koření. Důvěru však měl ten
krát především učitel. Co řekl, u ro
dičů platilo. Proto sl tolik vážíme; 
prvních spolupracovníků z učitel
ských řad. Pomohli junáckému hnuti 
zakotvit v našem národě Ještě dřív, 
než vznikla Československá republi
ka, tedy v letech, kdy české školství 
bylo Jedním z opěrných pilířů ná
rodního uvědomění.

Bylo by správné vyjmenovat všech
ny skautské pracovníky ze řad uči
telů. Určitě bychom však na mnohé 
zapomněli, protože dvacetileté odml
čení zapříčinilo ztrátu mnoha vzác
ných kronik, v nichž byla Jejich jmé
na vždycky na čelných místech, pro
tože šlo nejen o skautské vůdce, hod
nost nejvzácnějšf, také však o auto
ry dobrých skautských publikací, 
knih, divadelních her, novinářských 
článků i písniček.

Vzpomínáme proto u příležitosti 
svátku učitelů všech těch, kteří se 
dnešních dnů nedožili, a věříme, že 
v každé obci a v každém městě v na
ší republice se ještě najdou pamětní
ci, kteří dnešním junákům a skaut
kám v tyto dny budou moci připome
nout některého z těchto vzácných a 
obětavých skautských ČlnovníkQ. —

A nejhezčí to bude Jistě tam, kde 
l dnes mají ve svých řadách aktivního 
Činovníka — učitele či učitelku. Ky
tička, drobný dáreček, někde snad l 
písnička či celý večírek v klubovně, 
především však poděkování a otevře
né srdce bude tim nejpěknějšfm, čím 
těmto našim sestrám a bratřím způ
sobíme radost, abychom jim projevi
li dík za obětavost, s níž krom své 
odpovědně práce ve škole slouží 1 
našemu hnutí. Jenom kdyby těch ra
dostných stisků levicí bylo letos na 
prahu jara tisíce) Ivan MikŠoviě
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Sdružení organizace 

dětí a mládeže
w

České socialistické republiky

ř

v prosinci m. r. se v Praze konal 
kongres organizaci děti a mláde
že České socialistické republiky, 
kterého se zúčastnili také zástupci 
Junáka. Na kongresu byly schvá
leny stanovy této vrcholné orga
nizace mladé generace. Protože 
členem této organizace se stal ta
ké Junák, nebude bez zajímavosti 
seznámit čtenáře se stanovami to
hoto sdruženi.

Ve stanovách je především obsa
ženo ustanovení, že sdružení je 
demokratickým spojením organi
zací détí a mládeže, které se do
brovolné přihlašují ke spolupráci 
na základé vzájemné dohody k 
vytváření jednoty organizované 
mládeže a détí, 1 k pomoci a pod
poře mládeže neorganizované. 
Smyslem sdružení je vytvořit pod
mínky skutečného vlivu mládeže 
a détí na tvorbu společenského 
systému v České socialistické re
publice v zájmu celé mladé gene
race. Posláním sdružení je prosa
zovat společné závažné požadav
ky a zájmy organizací v něm za
stoupených ve snaze důsledně re
prezentovat členské organizace a 
zájmy mladé generace.

Zdá se, že stanovy v tomto I v 
některých dalších bodech jsou po
znamenány chvatem, s nímž byly 
sestavovány. Časem bude asi nut
no tyto formulace upravit, proto
že je např. těžké sl představit, že 
by dšti, které mají být v dětských 
organizacích vychovávány, mohly 
a měly uplatňovat vliv na tvorbu 
společenského systému. U mláde
že je ovšem nutno s takovým vli
vem počítat.

Sdružení má jednak organizace 
členské, jednak přidružené. Člen
skými organizacemi mohou být 
všechny organizace mládeže a dě
tí, které souhlasí s programovými 
zásadami sdružení a s jeho stano
vami a jsou rozhodnuty spolupra
covat na základě společných do
hod a mají celonárodní čl národ
nostní působnost a podepíšl zaklá
dací listinu sdružení.

Přidruženými organizacemi se 
mohou stát ty organizace mládeže 
a dětí, které jsou rozhodnuty se 
sdružením spolupracovat na zá
kladě zvláštních dohod.

Zvlášť je třeba zdůraznit, že pro 
všechny členské a přidružené or
ganizace platí ve sdružení zásada 
naprosté právní samostatnosti, 
rovnoprávnosti a  dobrovolnosti.

Organizace se mohou ke sdružení 
kdykoliv připojit nebo je po vy
rovnáni dohodnutých závazků opu
stit. Členské organizace mohou 
být ve svazku s jinými organiza
cemi, případně s nimi uzavírat do
hody, a to i na poli mezinárodním, 
pokud to není v rozporu s již při
jatými úmluvami.

Protože všechny členské orga
nizace' mají v řadě sdružení stejný 
počet zástupců a v zásadních otáz
kách je třeba jednomyslnosti všech 
členských organizací, ponese i 
Junák svůj díl odpovědnosti za 
činnost této organizace a 1 na 
něm bude záležet, zda sdružení 
splní své poslání k prospěchu celé 
naší mladé generace. S

■

Papírová vojna
v obrovské obálce z dstředC Juná< 

ka bylo 38 cyklostylovaných stran. 
Když Jsem začal listovat, vzpomnél 
Jsem sl, že skauting předběhl ěkolu 
o 30 roků. Bylo to však před 35 lety, 
kdy ještě škola byla na výši a učitelé 
skutečně učili a žáček z páté třMy 
Ovládat bezvadně pravopis (určitě by 
nepsal „okrskový velitelé"), počty, 
vlastivědu, třeba neuměl noty. ale zpt> 
val spousty národních písní atd. 
Ovšem taková práce ve škole vyžadO' 
Vala celého člověka, lásku k práci i 
k dětem. A komu to dvakrát nevonělo, 
tak udělal zkoušky na inspektora, což 
ho opravňovalo řídit a mluvit do vše
ho, čemu nerozuměl. Nebudu se roz
šiřovat o dnešní škole, protože asocia
ce či sdružování myšlenek mě odved
la od tématu. Proč jsem se vůbec roz
čílil? Kdo ty oběžníky píše, nemá 
o skauttngu příliš mnoho vědomostí 
a o okresech a krajích vůbec žádnou. 
Měl bych se vlastně radovat, že už ne
jsem okresním, ani v oblasti za OS, 
ani ve Výkonném výboru OS (který 
musel dobrovolně zaniknout). Na 
okres jsem nestačil, protože z jedno
ho konce na druhý je 75 km a kolo 
je příliš pomalé. Nebudu polemizovat 
o jednotlivých zbytečných funkcích 
jak OJR ČI ORR nebo KJR čl KRR. Bu- 
de-11 chtít kterýkoliv okresní nebo 
krajský zpravodaj zvládnout svůj úsek 
Jen administrativně, musí mít přede
vším telefon, auto, psací stroj a roz
množovací stroj. Kdo ty krásné poky
ny, příkazy, rozkazy, oběžníky bude 
zpracovávat a množit, to nevím. A na
víc ten starý, upřímný kontakt s od
díly, protože bude úřadovat a zdržo
vat vedoucí od vlastní práce. Možná,

že mu zbude i čas jít občas do práce, 
aby uživil rodinu.

Kde jsou ty časy, kdy nás bylo víc. 
administrativy méně a ústředí vědělo 
o každém vlčeti. Dnes nž Asiředí sta
čí registrace jen činovniků a pár maiH 
žetových knoflíků. Vlčata af $i slibáky 
namalují třeba na papír.

I když skauting v oddílech a stře
discích zůstává hnutím, ve vyšších 
složkách se stane spolkem, vyplněným 
schůzováním a papírovou vojivou. Z to
ho se radovat nemohu a je ml nějak 
smutno. Ale ne, ty mladé tohle všech
no nezajímá, tl si opravdové skautují 
a tam jsem doma.

Vždyf 1 to spolkaření je zábavné, 
zvláště až se začne plánovat. Zas mi 
utekla myšlenka jinam. Když se stalí 
dobrovolní hasiči požárníky, tak tam 
nahoře nějaký výtečník plánoval a my 
vyplůovali: kolik bude požárů, kdy 
přijde velká voda, kolik budeme mít 
mrtvých a raněných, jaké vzniknou 
škody, a ještě štěstí, že my dole měli 
rozum a když plán nebyl splněn, ne
chodili podpalovat sami. Vím, že za 
takovéto příspěvky se odměny nedá
vají, ale mně je milejší pravda.

Cyril Jarý

Čtenáři 

se zpovídají
Zeptali jsme se mladé skautky, Han

ky Hrušerové z Dejvic: ^„Čteš také 
Skauting?"

Musím se přiznat, že jsem neměla 
prozatím dost času $1 prolistovat první 
čísla Skautingu. V prvním čísle minu
lého ročníku jsem tam četla o józe 
a to se mi skutečně zamlouvalo, jinak, 
myslím, by tam mělo být ještě více 
praxe a o něco méně teoretických 
úvah.

Ptáte se na generační problém. Mo
je matka vede oddíl. Často zpočátku 
hovořila o různých potížích, ale nako
nec všechno dobře dopadlo, neboť jak 
mladá děvčata, tak l hoši přece jen 
mají raději staršího vůdce, kterému 
mohou plně důvěřovat a vědí, že něco 
zná. Maminka také říkala, že by ve 
Skautingu měla být více zastoupena 
dívčí problematika.

Sestra Siková z 1. oddílu skautek 
v Olomouci nám řekla: Ve Skautingu 
by mělo být rozhodně víc odborných 
Článků, jak pro junáky, tak t pro 
skautky, světlušky t vlčata. Také více 
návodů k oddílové činnosti. Potřebo
vali bychom Jakési vodítko 1 ve hrách, 
ovšem nových, neboť většinu těch 
starých děti znají.

Br. Jaroslav Helmajer z 39. středis
ka v Praze 8:

Domnívám se, že Skauting Je dobrý 
časopis, ale potřebovali bychom více 
praxe. Nové hry (ne ty staré, které 
už všichni znají) a všechny další věci, 
které potřebují naši durůstající rádci.
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3r. Zd. Kratochvíl z Liberce:
Mně se časopis velice libí, snad jetí 

víc praxe a zprávy ze světa.
•

Br. Franta Talacko Ostrá sekera;
Do časopisu by málo přispívat vlc 

lesočkoláků, o kterých se přece říká, 
že jsou solí celého skautingu, že před
stavuji vlastnS skautskou universitu. 
Nemohli bychom mít ve Skautingu 
stálou rubriku?

]. Blatenský

Slovenskí Junáci 
v Službě vlasti

v p<^mutýcfa augustových dhoch 
minulého roku sa prejavila i na SIO" 
vensku vysoká aktivita celej mládeže, 
ktorá si zvlášť uvědomila svoj blbo- 
ký vztah k našej vlasti a pochopila 
potřeby národa. Prlam spemtánne, rov- 
nako ako v českých krajoch, Sloven
skí Junáci spolu s Pionermi vydali 
ohlas k mládeži, aby sa zapojila do 
hnutia SLUŽBA VLASTI, tato  výzvu 
přijala však l celá široká mládežnic
ká veřejnost a hned od prvých dní 
aktivity Služby vlasti sa připojili k Ju- 
nákom a Pionierom najmě vysokoškol
ská a vojenská mládež, středoškoláci, 
mladí robotnícl a rolníci.

Z iniciativy Slovenských junákov 
bol založený Slovenský štáb Služby 
vlasti, kterého predsedom sa stal Ing. 
Rébert Harenčár, předseda SOV CSZM, 
Clen předsednictva OV KSS. Jeho zá
stupcem a výkonným tajomníkom štá
bu bol zvolený ing. Dušan Janota. 
V štábe zastupuje dievčenské skautské 
bnutie sestra prof. L. Kyselová a Ing. 
Zora Václavové.

Při hodhotení 1. etapy činnosti Služ
by vlasti na Slovensku bolo udelené 
viacerým junáckym a skautským ocV- 
díelom ako i jednotlivcom čestná 
uznanie za aktívnu činnost a udelený 
odznak Služby vlasti.

V oktébrl m. r. Slovenský štáb Služ
by vlasti organizoval dubčekovské 
změny a svobodovské brigády, výsled
ky ktorých v rámci štafety boli z jed
notlivých miest, okresov akrajovsláv- 
nostne přinesené do Bratislavy, odklal 
sa pohla slovenská štafeta v koloně 
viac ako 20 áut do Prahy, kde boli 
účastníci štafety přijati spolu so zá- 
stupeamí českých krajov na Ostred- 
noDQ výbore CSZM s. dr. Z. Vokrou- 
hllckým a na pražské] radnici primá- 
torom hl. města Prahy. Nasledovný 
deň zástupcovia Slovenské] mládeže, 
medzi nimi l naši skauti a skautky, 
bolí přijati na staroslávnych Hradča- 
noch pánom prezidentem, ktorému 
odovzdali pozdravy a dary a připil na 
hrud odznak Služby vlasti, rovnako 
ako 1 dalším veřejným Činltelom. Spo
lu s pánom prezidentom, so s. Dubče- 
kom a Ing. Černíkom na památ lýchto 
historických dni vysadili na Hradča- 
noch v záhradě symbollckú Lípu slo
body.

Dila 30. októbra 1966 po historie-' 
kom akte podpíšanla zákrnia o fede- 
rácii CSSR na Bratislavskom hrade, 
slovenskí junáci a skautky požiadali
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pána prezidenta, s. Dubčeka, Ing. Čer
níka, Smrkovského a dalších, aby s ni
mi vysadili na hlstorickej půdě medzi 
staroslovanskou bazilikou a bratislav
ským hradom 3 lipky slobody.

Toto vlastně prvé veřejné a oficiál
ně vystúpenie slovenských junákov a 
skautiek bolo přijaté širokou verej- 
Dosťou i vládnymi predstavítelml s  ne
všednými sympatiaml.

V druhej etapa činnosti hnutia Služ
by vlasti skautské oddiele, zbory 1 
okresy na Slovensku sústredfujú svoju 
Cinnosf najmě na úseku pomoci pri 
zvefaďovani a okrašlovaní miest a ob
cí prostredníctvom akcie ako
1 zvýšenou aktivitou činnosti v mlé- 
dežnickom hnutí.

Túto etapu bude Slovenský štáb 
Služby vlasti vyhodnocovat koncom 
marca t. r., ked sa bude uzatváraf 
akcie DNI OCHRANY PRlRODY. v kto- 
rej sa chystajú Slovenskí junáci I na 
paměť 50. výročia skautingu na Slo
vensku vysadit v každom meste par
čík či álej alebo aspoh skupinku stro- 
mov. nad ktorými prevezmú jednotli
vé oddiely patronátnu starostlivost, 
rovnako, ako nad niektorýml historic
kými parkaml, městskou a příměst
skou zeleňou apod. čím v rámci Služby 
vlasti prispejú k obohateniu prírod- 
ného životného prosfredia naších spo- 
luobyvatelov.

Vlk Nezmar

Slovenské vjéiadvo 

v aktivitě
Po skončení 3. Junáckého sněmu v 

Bratislavě bolo zvolané zasadanie 
vlčiackých pracovníkov na Slovensku. 
Po diskusi! o obnovení Činnosti vo 
vlčiactve a o metodách perspektivné
ho širokého zaktivizovanla vlčlackeho 
hnutia, ktoré zatial ako jediná ..orga- 
nizácia na Slovensku sa zaoberá sys
tematicky výchovou chlapcov od 6. do 
9. roku (Pionerska organizácia Slo
venska pre nedostatok vedúcich a ne- 
prepracovanosť výchovného programu 
zatial na Slovensku neorganizuje 
Iskričky, ale iba pionerov staršej vě
kově] kategóriej.

Přijala sa zásada, že pře nižší ve  ̂
kový stupeň vlčiactva na Slovensku 
základem ostává výchovný princip vo 
formě vefkej hry na Mauglího a jeho 
bratov. Pře staršle vlčatá připraví vý
chovná skupina vlčiackeho odboru po
drobný program a rozpracuje dalšle 
velké cyklové hry.

Základnou otázkou aktívizácie vl̂  
čiactva na Slovensku ostává problém 
výchovy vodcov, ktorý sa bude musieť 
riešiť vodcovskými kurzaml a semi- 
nármi pře vodcov vlčat, ako i obnove
ním činnosti Slovenskej vlčlackej 
školy.

Vážnou úlohou zasadania vlčlackycb 
pracovníkov bok) prerokovanie dopl- 
nenia a zloženla Vlčiebo kruhu Slo
venského vlčlebo národa.

Za vodcu Vlčlebo kruhu bol zvolen 
hý brat tng. Dušan Janota a za jeho 
zástupcov PhMr. Juraj Stéter a Ladis
lav Ozábal. Za dalších Členov VlČieho

kruhu boH zvoleni: akad. sochár T« 
Bartíay, laureát štát. ceny, E, Gab  ̂
mayer, ]. Frantíšová, M. Kamtnská, 
prof. dr. Ing. A. Piffl, A. Pongrác, 
}. Šikula a ppi. Ing. A. Slávik.

Dvanácťčlenný Vlčí kruh má násle-> 
dovných kamlídátcv členstva: Ing. 
S. Ďurovifi, J. Sablatúra a J. Sloséc^ 
ktorí zastávajú úlohu vedúceho orga-* 
nlzačne] a spravodajskej skupiny a 
tajomníka vlčiackébo odtoru.

Za vedúceho vlčlackeho odboru bol 
v kmeňovej řade zvolený na Junác- 
kom smene PhMr. Juraj Šréter. ^

Vlk Neimaz

NAŠE VZORY

FhDr. lo svf šim úneA 
* I I .  3. 1S63 
t  16. 9. 19S9

Na hnntí. Jakým je |nnáclví, lze jistě 
aplikovat zásadu, že trvá a zaniká, 
pokud žije nebo opouští myšlenky, z 
nichž se zrodilo. Je proto žádonci, aby 
nový a mladý činovnický sbor, jenž 
ttastupnje po dvaceti letech na vedou
cí místa v hnuti, si dobře nvědomil 
jeho mravní základ. Ten pak lze sotva 
ukázat názorněji, než na konkrétních 
případech životní pouti oněch bratři 
a sester, kteří stáli n jeho kolébky 
a byli na svá místa vybráai Náčelní
kem—Zakladatelem samým.

Takovým vzpomínkám budou věno« 
vány kapitolky nazvané „Naše vzory** 
První z nich věnujeme Junáku rodem 
I srdcem br. dr. Josefa Simánkovi. Le-̂  
toiního listopadu tomu bude 10 let, 
co se na konci jeho jnnácké stezky 
naposledy uzavřel tmavý stan na Vi
nohradském hřbitově.

Jindřichohradecký rodák spoluřídf 
Časopisy „Samostatnost**, „Týden svě«



„PokrokovoH reviii** a současně 
pfisoM jako literární poradce a redak* 
tor v různých nakladatelstvích.

Jeho jméno stojí mezi prvními, kdož 
roku 1917 podepsali manifest českých 
spisovatelů.

A nyní o $imánkově lásce v práci 
a v životě nepochybná největší — 
o junáctví. „Byl blízkým spolupracov
níkem prof. A. B. Svojsíka už od roku 
1917. Svojsíkovu hnuti dal celé své 
vřelé a obětavé srdce. Ve skautingu 
oceňoval ušlechtilé ideály mravní stej
ně jako lásku k přírodě. Svým nad
šením pro věc dovedl získat pro skaut
skou myšlenku.** Tak vzpomíná paní 
Ludmila Vysoká skautského zanícení 
svého otce. A nebylo ani možné, aby 
Šimánkovu vnímavému duchu a srdci 
hořícímu pro vše velké a krásné unik
la síla a hloubka myšlenky, kterou do 
českého prostředí vštípil A. B. Svojsík. 
Pracuje pro nt především perem v ča
sopisech i v ástředních sborech až do 
temných dub nacistické okupace a pak 
v ilegalitě; gestapo rau v té době 
uloupilo bolestně želemiu funáckou 
knihovna i jeho literární práce x obo
ru junáctví.

Svojsík, který uměl bystře zvážit 
vnitřní kvalitu svých spolupracovníků 
n postavit je na správná místa svého 
hnntf, povolává záhy mladého litwáta 
n umělce jako zpravodaje do NáCel- 
■ictva svazu. Když pak náš bratr 
|oset po dlouhé době obětavé práce 
odevzdává svou funkci do mladších ru
kou, byl poctěn hodností čestného ná
čelníka a nejvyšiím skautským vyzna
menáním „Stříbrného vlka**. Dr Simá- 
nek byl krásným, vyrovnaným člově
kem, jenž dovedl spojit citlivost a jem
nost básníka s hloubkou filosofa, za- 
BÍoení a hlubokou lásku k národu s 
obětavostí junáckáho vychovatele. 
V jeho prsou tlouklo prosté, bezelstné 
erdce dítěte, současně však hořící 
ohněm bojovníka za krásu, dobro 
a spravedlnost. Jebo duch usiloval o 
harmonické zladění křesťanského 
Ideálu čistoty, rytfřkosti a obětavé 
lásky k bližnímu s Ideály antické muž
nosti a krásy. Svým přátelům nesl své 
srdce na dlani a nepřátelům? Ne, ta
kových ani mít nemohl, neboť každý, 
kdo přišel s touto krásnou duší do 
styku, nemohl ji nemilovat nebo ale- 
spoů si ji  hluboce nevážit.

S dojetím vzpomínám několika ná
hodných setkáni s milovaným příte
lem v minulém dvacetiletí. Byl už še
divým dědečkem, avšak jeho jiskrné 
oči hořely hlubokou vírou a nezlom- 
nou nadějí v lepší příští úděl drahého 
junáctví. 2el, nedočkal se.

Nelze mi vhodněji uzavřít vzpomín
ky na bratra Josefa než posledními 
třemi slokami „Večerky**, básně, kte
rou se r. 1937 poklonil památce rod
ného bratra Jindřicha, zakladatele a 
náčelníka župy „Pěfllisté růže*'. Dnes 
Jsou tyto verše zpěvem i o srdci Jo
sefově.

Dozněly v mechu kroky Života, 
plod lesů Tvých již do Tvých dnů 

se nerdí.
Jak marné volání se třepotá 
spuštěná skautská vlajka v půli 

žerdi.

Zazářil stopou zjasněnou a Čistou 
luh. k němuž díval jsi se za živa. 
Zapadla rosa v růži pětlllstou, 
večerka skautská v poli doznívá:

Stín v louky pad, jde do cest chlad 
a slunce klesá za stromy.
Mha dýchá z blat. Jdi, srdce spát. 
jde s Tebou čisté svědomí!

Z literárního odkazu věnovaného 
janáckémn hnntf, kromě dlouhé řady 
článků, vzpomínek, veršů a příleži
tostných statí roztroušených po skant- 
ských t jiných Časopisech, vzpomena 
aspoli následujících obsáhlejších pra
cí: pedagogicko-filosofická kniha
„Skanting, jeho podstata, význam a 
etika** (Praha 1925, II. vyd. Praha, 
Rebac 19MJ, rozprava „Oldskauting** 
(Praha: Springer 1946), divadelní hra 
„Tvář Aigipova** (Praha: Svaz junáků 
Skautů 1933). vzpomínky vřelého přá
telství s A. B. Svojsíkem shrnuje kníž
ka „Prof. A. B. Svojsík** (Praha: Orbis 
1949, edice „Kdo je** sv. 7—8|.

Autor stati vřela dékaje paní Lud
mile Vysoké za poskytnutí podkladů 
k napsání této vzpomínkové črty.

Dr. J. O. Marlinovský

' Z a  b r a t r e m  

JUDR. K. MEJSNAREM

Dne 9. ledna t. r. zemřel náhle 
na svém pracovišti ve věku 66 let 
dlouholetý a neúnavný pracovník 
v junáckém hnuti, v poslední funk
ci velitel Hanácké ohlastl, bratr 
JUDr. Karel Mejsnar, občan města 
Kroměříže. Do skautského hnutí 
vstoupil za svých vysokoškolských 
studil, brzy po vzniku Českoslo
venské republiky, a zůstal mládeži 
věren po celý svůj plodný život. 
Byl od mládí přesvědCpným soci
alistou a demokratem každým 
coulem a jeho články, uveřejňo
vané v někdejším Vůdci pod pseu
donymem Paster, obracely pozor
nost našeho hnuti k otázkám 
mravní výchovy a politické anga
žovanosti.

Očastnll se slovenského Jam
boree ve Spále v Polsku, o němž 
napsal samostatnou knížku .Ces
ta po Polsku". Byl také členem 
velitelského štábu československé 
výpravy na světové Jamboree v Ma
ďarsku v roce 1933, které zvěčnil 
ve svěže psaném dílku Reportáž 
z Maďarska.

V bratru Mejsnarovi ztrácí Ju
nák vzácného spolupracovníka, 
jehož práce byla vysoce oceněna 
již před válkou udělením vyzna
menáni Skautské lásky, které se 
skvélo na podušce při kremačním 
obřadu dne 14. ledna v Olomouci.

Cest památce bratra Mejsnara 
a pokoj jeho popelu!

Dr. RUDOLF PLAJNER, 
náčelník Československého junáka

%

Pres
hřebeny Brd

Pražská oblast Junáka uspořádala 8. února zimní pře
chod Brd, Jehož se  zúčastnilo více než tisíc Junáků a  skau
tek, kteří na vgchodtStě závodu přijeli zvtáStním vlakem. 
Jednotlivé hlídky, k leré  se pochodu zúčastnily, putovaly 
z Řevnic přes zasněžené hřebeny Brd až do  Dobřichovic, 
kd e  byl cil závodu. Závod, o němž nechyběl pochod podle 
azlmutu, měření a  odhad vzdáleností, vázání uzlů a  Jíně 
disciplíny, se tak stal prověrkou znalostí, k teré  st Junáci 
a skautky během  zimního období osvoJtU. N ěkteré hlídky  
se  o polední přesídwcc daly í do  vaření oběda. Ten v Jed- 
notlwých disciplínách sice nebyl, a le  o to víc přlSel vhod 
těm. kteří se v podm ínkách zimní přírody do  polního va
ření pustili. —mr—
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z řady příspěvků, které 
nám ětenáři k dopisu J. 
Richtra zaslali, vyjímáme:

Br. J. Richtrovi 
na vysvětlenou

3. číslo Skautingu už pře
četl bezpochyby kdekdo ze 
skautských pracovníků. Mož
ná, Že i leckdo br. Richtro
vi napsal přímo. Rád bych 
se k těmto připojil. Finanč
ní otázka při členství v Ju
náku není zdaleka vysoká, 
natož neúnosná. Registrační 
poplatek je konec konců je
dinou oficiální sumou, kte
rou registrace od svých 
členů žádá. Výše příspěvků 
v oddíle je věcí místní. Od
díl může být tak situovaný, 
že ani příspěvky nevybírá. 
1—2 Kčs je částka nepatr
ná. Bratře, pár týdnů skau
tuji, resp. bych skautoval, 
nebýti dvou dlouhých pře
stávek', kdy „to nešlo". Za 
těch přestávek bys Ty, ani 
jiný, doslova ani nepíp," kdy
by bylo nařízeno zaplatit 
při nějakém tom členství 
mnohem vyšší částku. A „do
brovolně** a bez debaty.

Junák ovšem nebere Čle
ny „bez debaty". Skautem 
se stává člověk skutečně 
dobrovolně. A i nyní, když 
jsme dostali úřední požeh
nání pro svou činnost, 1 ny
ní skaut a Činovník nemá a 
nikdy nebude mít na rů- 
žích ustláno. Je to sice slo
vo do pranice, ale asi bu
de blíže pravdy než dále od 
ní. Přes ohromné sympatie 
ke skautingu bude také do
sti jeho nepřátel.

A chce-li se Činovník, 
zvláště novopečený, trochu 
vzdělat, lesní škola je to 
nejlepší. Samozřejmě, že to 
není zadarmo. Dovolená, 
schůzky, výlety, bratře mi
lý, to se neodměřuje na pí- 
chacích hodinách. Ani pro 
statistiku, natož pro odmě
nu. To říkám jako sumární 
odpověď na obšírné vyčísle
ní nákladů v Tvém článku, 
co Tě skautování stojí. 
Skautský činovník musí mít 
nejen chuť, ale lásku k prá
ci s mládeží. Skauting je 
velká myšlenka a ideály se 
neměří finančními hodnota
mi. Organizace bude na To
bě vždy žádat hodně obětí 
a odměnou Ti často nebude 
ani uznání. Často Jen jiskřič
ka jistotyf že to děláš dobře. 
Jak nejlépe dovedeš. Tě udr
ží za mnohých těžkostí u

skautské práce, abys s ní, 
jak se říká, nesekl. Tak to 
prožívá i . leckterý starý 
skautský ostrílenec. Připrav 
se na tyto pocity i Ty, bra
tře. Až jednou nastane zla
tá doba, jako že asi nikdy, 
a když, tak ne brzy, a bu
dou finanční prostředky k 
tomu, aby nikdo nemusel tak 
kalkulovat jako Ty, pak jis
tě nebude se skautováním 
spojeno slovo: oběť. Když Ti 
ale jednou aspoň částečně za 
práci v Junáku zaplatí, pak 
mnohé se nedá penězi za
platit. Pak odejdou i Ti, kte
ří mluvili, že nemají peníze, 
poněvadž jim scházel ideál. 
Proto je lépe už od začátku 
si říkat tato slova: Ideál a 
oběť. Jinými slovy je to vy
jádřeno v hesle činovníků: 
Povinnost — odpovědnost — 
kázeň!

Rudolf Vecka z Cakovic

Vážený soudruhu Richtře!

Přečetl jsem sl se zájmem 
Váš dopis ve 3. Čísle Skau
tingu, k němuž mám něko
lik poznámek. Z toho-to do
pisu vysvítá, Že jste zkuše
ným veřejným funkcionářem, 
Že jste se zúčastnil již ce
lé řady školení, kde Vás 
zadarmo krmili a dali Vám 
i texty přednášek, čili, jak 
správně říkáte tím funkcio
nářským slangem — mate
riály školení. A to všechno 
zadarmo. Skutečně zadar
mo? Lituji, že jako funkcio
nář nevíte, že ROH v ma
lém podniku kolem 400 za
městnanců dostává od závo
du do fondu kulturních a 
sociálních potřeb, z něhož 
se také platí ty párky a 
řízky, ročně částku 0,8 pro
centa svého rozpočtu, což 
dělá v tom malém podniku 
80 až 100 tisíc Kčs. Z tako
vé částky se pak snadno 
„zadarmo" dají párky a ty 
potřebné materiály.

Nám junákům nedal až 
dosud nikdo ani korunu. V 
naší oblasti dal tajemník 
klobouk na stůl, aby měl 
na poštovné pro vedoucí od
dílu a na papír pro nutné 
zprávy a pozvánky. Skoda,že 
jste si v lesní škole neudě
lal průřez sociálních pomě
rů frekventantů, kteří se jí 
zúčastnili. Byl byste asi pře
kvapen, kolik sociálně slab
ších tam bylo s Vámi a ne
brečelo jako Vy. Oni si totiž 
uvědomili, že není z čeho 
jim platit materiály. Že jsme 
začínající organizace, která 
nemá bohaté konto s 0,8 
proč. dotací z rozpočtu. Pro
to je ten skautský klobouk 
prázdný a my z něho ne
můžeme brát, ale naopak 
podle svých možností do něj 
vhodit. A to je pro drtivou 
většinu skautů samozřejmé. 
To jsou ti, kteří se neptají 
„co za to", ale jdou za svým 
ideálem, v jehož duchu kdy

si rostli. Do lesní školy jdou 
proto, aby se rychle naučili, 
co jim minulých 20 let ne
dalo. Lesní škola není mí
stem pro ty, kteří podobně 
jako Vy si říkají: Když mě 
tam chtějí mít, tak ať mí to 
zaplatí. Nikdo Vás nikde ne
chce mít. Skauting je dobro
volná organizace. Domnívám 
se, že pro Vás by bylo lep
ší, kdybyste plnil povinnosti 
k rodině a skautování ne
chal těm, kteří dnes chtějí 
pracovat zadarmo pro do
brou věc, což by bylo nej
lepší řešení pro skauting i 
pro Vaši rodinu.

K těm Vašim zmateným 
poznámkám o náboženských 
Junácích bych Vám doporu
čil, abyste o věci více pře
mýšlel a nepapouškoval — 
a to ještě zkresleně — to, 
co Vám někde na schůzi 
řekli. Jednota Junáka není 
nijak porušena, Jestliže ně
kdo věří v ráj na zemí a 
jiný v ráj po smrti. Pokud 
v oddílové práci se hlásí 
k zákonům junáckým a ke 
skautské praxi, podporuje 
tím skutečnou junáckou 
jednotu. Jestli někdo jde v 
neděli do kostela a jiný na 
schůzí, to není rozhodující 
pro junácký život. Je přece 
pochopitelné, že junák-ko- 
munista bude vykládat ju- 
junácký zákon jinými slo
vy, než junák-věřící křesťan. 
Ale oba budou vykládat stej
ný zákon a v podstatě stej
ně. To Je ta živá jednota, 
protože se opírá o iniciativu 
lidí. Jestliže bude chtít něco 
diktovat, jakými slovy přes
ně se má mluvit, o tom kte
rém bodu zákona, pak tvr
dě pošlape vlastní Iniciati
vu a nastane zase útěk. Jen 
málo lidí dělá rádo bezdu
ché reproduktory. Skauting 
je typický tím, že využívá 
vlastní iniciativy maximálně. 
Dokonce na ní staví. A pro
to je tak oblíben." Jenom 
vůli mějme všichni rovnou, 
cesty k ní mohou být rozlič
né.

Ing. Jindřich Němec, Brno

Vladimír Kysilka 
z Havlíčkova Brodu

. . .  předpokládejme, že člo
věk, který projde výchov
ným systémem skautingu, se 
nestane kuřákem. Je to pro 
něho paik finanční efekt 
zhruba 1000 Kčs za rok, 
tedy 55 000 Kčs za život. A 
k ternu připočteme eventu
ální úsporu za alkoholické 
nápoje. , .

Bratře Průcho,

mám obavy o renesanci 
skautingu. Vidím (alespoň 
v našem středisku), že po 
velkém náboru a živelných

začátcích se blíží údobí kri
ze. Není dostatek mladých, 
schopných vůdců, rádců. 
Často se stává, že chlapci a 
děvčata, nenajdou-li v od
dílech potřebné vyžití, od
cházejí. To se jistě projevu
je v celé řadě dalších od
dílů, středisek a okrsků. 
Nad tímto stavem nemůže
me zavírat oči, oddávat se 
Iluzím a snění. Dnes je tře
ba za každého mladého člo
věka bojovat. Někdy se v 
Junáku hovoří pouze o skau
tingu ve vztahu k přírodě 
a zapomíná se na ideologic
kou náplň. Zapomíná se, že 
skauting je složkou ideje, 
praxe, morálky, humanity, 
na to, že se v něm může vy
žít nejen chlapec a děvče, 
ale i zralý Člověk. Z těch
to úvah bych chtěl vyvo
dit alespoň tři zásadní vě
ci, o kterých Ti píši. Před
ně k činnosti výchovného 
odboru. Nebylo by možné, 
aby výchovný odbor vydá
val pravidelně (cyklostylem), 
ucelené přednášky, pojedná
ní a statě, které by byly za
měřeny k určitým problé
mům a otázkám? Příklad
ně: historie skautingu, vý
znam skautské ideologie, ju- 
nácké stezky, zásady práce 
vedoucího oddílu, zkušeno
sti skautingu v jiných stá
tech apod. Je třeba dodržo
vat zásadu spojení ústředí 
se středisky, střediska musí 
mít styk s oddíly. Stačila by 
na to jednoduchá publikace 
(bez závislosti na tiskárně], 
která by pomáhala k jednot
nému postupu v té nejdůle- 
žítější zásadě skautingu — 
a to je výchoval Dal%í věc, 
která mi leží na srdci, je 
činnost starších junáků. Je 
třeba se zajímat o junáky, 
kteří již dosáhli zralejšího 
věku, nejsou činovníky a 
přece je spojují vzpomínky 
a dojmy, které v nich skau
ting zanechal. Tyto lidi jiŽ 
tolik neuspokojuje skautská 
praxe, ale o to víc Ideová 
náplň skautingu.

Myslím, že by bylo nutné 
se touto skutečností zabývat. 
Ideály skautingu se musí do
stat mezí nejširší vrstvy spo
lečnosti. Nejen, že společ
nosti pomohou, ale jedno
tlivci, kteří je přijmou za 
své, budou v každé době a 
na každém místě hájit zá
jem skautingu u nás. Potop 
bude vyloučeno, aby přišel 
rok 1950 s oficiálním zasta
vením Činnosti našeho skau
tingu . . .

Přeji Ti pevné zdraví, ne
boť Ty a ostatní v ústředí, 
kteří jste věnovali myšlen
kám skautingu celý život, 
jste zárukou, že se nám po
daří dostat Českého Junáka 
do popředí světového skau
tingu.

Sl mndrou oblohou Tvůj 
Kay
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z a h r a n i č í

Vždy s duchem času
Pozhovor s g en erá ln ím  s ek re tá ř em  Světového  skau tsk éh o  
ústřed í —  br. L aszlo  Nagym.

By] jste sám skautem?
N.: Jako chlapec jsem byl skautem, později skautským 

vDíífcem. Vždy jsem se zajímal o problémy mládeže a také 
jsem o tom psal, neboť práci s mladými lidmi mám rád. 
Není to práce v pravém sm.yslu slova, spíše povinnost a ra
dost.

Jak došlo k tomu, že jste byl vybrán za generálního se
kretáře?

N.; Před časem mě požádala Fordova nadace, abych pro
vedl vědecký průzkum a zhodnocení mezinárodního skaut
ského hnutí a současně připravil náměty pro další práci 
v budoucnosti. Studie a výzkum jsem prováděl ve spolu
práci s Ústavem mezinárodních studií v Ženevě. Potom 
byla práce předložena světovému výboru a v roce 1967 
světové konferenci v Seatlu, jež mě požádala, abych se 
ujal úkolu provést celkovou reorganizaci hnutí. Byl jsem 
tehdy velmi zaneprázdněn a zpočátku jsem se bránil úkol 
přijmout. Nicméně po týdenním rozmýšlení jsem se nako
nec w>zhodl, že to bude přece jen práce, jež bude plně 
vyhovovat mému založení.

Co přesně stojí v „Nagyho zprávě"?
N.: Je to opravdu nesnadné říci to několika slovy, neboť 

zpráva má 250 straň. Hlavním účelem je ukázat problémy 
týkající se základních principů a jednoty hnutí, stejně tak 
problémy týkající se organizace ve světovém měřítku.

Jaké úkoly tedy očekáváte v Ženevě?
N.: Především chceme špolupracovat s nejrůznějšími me

zinárodními organizacemi, jako jsou UNESCO, ILO, FAO, 
Mezinárodní červený kříž, YMCA a další, jež mají něco 
společného s mládeží.

Za druhé: některé více abstraktní zprávy musí být rozpra
covány pro potřeby lidí přímo v terénu. Například skautský 
oddíl v jedné zemi se může potýkat s problémy, jež byly 
v jiné zemi, 300 mil odtud, už vyřešeny.

Za třetí a možná je to nejdůležitější, musíme zlepšit ko
munikační systém uvnitř hnutí.

Tyto úkoly jsou jen zlomkem našich celkových úkolů 
v Ženevě.. Máme před sebou dlouhou a svízelnou cestu. 
Věříme však, že dosáhneme cíle.

Jak velké je světové ústředí a jaká je jeho přesná 
funkce?

N.: Začínali jsme s velice malým obsazením. Doufám 
však, Že se nám ústředí rozroste na 20 pracovníků. Ústředí 
má pouze moc výkonnou. Legislativní moc přísluší Světové 
konferenci, jež se schází každý druhý rok. Mezi konferen
cemi je nejvyšším orgánem Světový výbor. Výbor repre
zentuje všechny hlavní sekce a zájmové oblasti skautského 
hnutí. Moc je tedy rozdělena mezí jednotlivé složky hnutí. 
Prvořadou funkcí světového ústředí je funkce koordinační. 
Je to tedy sekretariát Světového skautského hnutí.

Jak závažné je dnes učení Baden-Powella?
N.: B. P. zásady jsou dnes stejně platné jako v roce 1908, 

kdy byl poprvé zveřejněn „Skauting pro chlapce". B. P. 
jako vychovatel byl revolucionář. Aplikace jeho idejí se 
neomezuje pouze na skauting. Neměl totiž úmysl vtěsnat 
skautské hnutí do rigidní formy a vždy poukazoval na to, 
aby hnutí kráčelo s duchem času, zlepšovalo svoji cestu

i práci. Metody měly být přizpůsobeny potřebám každé ze
mě a každého sdružení. Žijeme v moderním světě a mu
síme naší mládeži předkládat nejen to, co potřebuje, ale
1 to, co chce. Musíme být proto nejen pokrokoví, ale mu
síme zůstat i klidnými a šťastnými v dnešním životě.

Jakými novými metodami chcete postupovat při uplatňo
vání principů B. F.?

R : Základem 'je, že se chceme pokusit o celkovou vý-< 
chovu. Znamená to, Že chlapci, který Žije v městském pro-̂  
středí, musíme umožnit, aby se ve svém volném čase dô  
stal ven, do volné přírody. Pro chlapce, který žije v pod
mínkách s minimální příležitostí pro rekreací, musíme za
jistit veškerou dostupnou výchovu.

Očekává se od vás, že skauting zprofesionalizujete. Co 
tím máte na myslí?

R : Jak jsem řekl, dnes tu musí nastoupit rozumná míra 
profesionalismu. Trvám na adjektivu „rozumná", neboť mi 
není nic vzdálenějšího, než odvrátit se od dobrovolných 
pracovníků nebo snížit jejich důležitost. Domnívám se, Že 
tyto dobrovolníky musí podporovat skupina profesionálů, 
kteří musí být připraveni kdykoliv pomoci tak, aby dobro
volní pracovníci se mohli rozvážněji, ale i důsledněji roz
hodovat, Skauting v budoucnu bude totiž vyžadovat dob
rého ducha, důvěru, kvalifikaci a nikdy nekončící výcvik 
těch, od nichž požadujeme předpokládanou odpovědnost.

V některých zemích je víc než jedna skautská organi
zace?

N.: Důvody jsou různé podle zemí. V některých přípa
dech tkví příčiny v historických nebo náboženských koře
nech, sahajících až k počátku století. Konstituce Světové 
konference zásadně připouští reprezentaci pouze jednoho 
národního sdružení z každé země. V některých případech 
vytvořilo proto několik národních skupin federaci, aby 
mohly být uznány a přijaty.

Jak se chováte k politickým konfliktům uvnitř skautské
ho hnuti?

R : Musím říci, že jsme jednou z mála světových orga
nizací, jež by v nejmensím trpěla ve své vnitřní organizaci 
politické konflikty. Samozřejmě, vyskytnou se někdy něja
ké politické nesnáze, doufám však, že je překonáme ve 
skautském duchu.

Jaký je statut skautingu v socialistických zemích?
N.: Každá ze socialistických zemí je případem sui gene- 

ris. Všeobecně — před II. světovou válkou tam existovaly 
silné skautské tradice i hnutí. V Jugoslávii, kde byl skau
ting obnoven v roce 1949, dnes existuje 150 000 skautů. 
V Polsku bylo obnoveno hnutí v roce 1956 a je tam dneí
2 milióny hochů a dívek. V Československu stoupl počét 
skautů na 50 000.

41



Jsou tato hnutí uznána?
N-: Ne.
Je naděje, že tato hnuti bndon nznána, a jaká je pod* 

minka jejich uznáni?
N.: Základem pro uznání le přijetí základních směrů a 

principů skautingu, jak je stanoveno v konstituci, včetně 
skautské přísohy a zákona. Konference vítá všechny, kteří 
toto mohou přijmout.

Zpracoval |. Blatenský
(Podle ,W elt Scouting**)

Ve sjíětoznámém  muzeu voskových (igurin madame Tus- 
saud o  Londýně jsou, fak  známo, umístěny nefuýznamněfšt 
osobností naší historie. Na konci minulého roku tam při
byla také figurína našeho Alexandra DubČeka. Skauty 
bude leště zajímat, že je  tam umístěn také Baden Poioell, 
zakladatel skautingu. Koncem minulého roku si ft uypájčiU 
am eričtí skauti a vystavili ji ve skautském  historickém  mu
zeu v Brunswlcku. - i f c -

Ze skautského světa
Západní Fákislán

Máte-Ii zájem o-rádiová spojení s Pákistánským Radia. 
klubem, upozoríiujeme: jejich volací znak Je APZ NMR. 
Na vlnách Jsou každé úterý od 15 do 17 hodin západo- 
pákistánského Času, což je 12—lá hod. G. M. T. V sou
časné dobá jsou páklstánštf radloskautl ve styku s Tašken
tem — 018 AG, Teheránem EPZ DA, Marokem UD — 6V 
a Thajskem HS — 3 — TOP. Velice rádi by slyšeli jaká
koliv hlášení z kterékoliv Části sváta, jejich poštovní adre
sa; The DIrector Amateur Scout Radlo Club Pákistán Boy 
Scouts Assoclalion, NHQ „Amin House ott Queen’s Road, 
Karaclu 1, West Pákistán.
SvýcarakD

Ve dnech 27.—29. září m. r. še konala v Bernu V. 
evropská skautská konference. Hlavní projev mál generální 
sekretář svátového ústředí Dr. Nagy na téma: „Rozvoj skau
tingu v Evropé". Na konferenci se taká hovořilo o přípra
vách na skautský rok pomocí a přátelství v r. 1972.
Korea

V Seoulu se konala ve dnech 28. září až 5. října m. r. 
VI. skautská konference Dálného východu. Na konferencí 
promluvil dr. Nagy o plánech rozvoje svátového skautingu.
Itálie

Chystáte-li se se svou skupinou na cestu do Itálie, na
pište sl o Instrukci v angliCtiné, francouzštiné nebo Ital— 
štiné na adresu: CENTRO dl ospttalita SANTA MONACA, 
Via s. MONACA, 5012Í, Flrenze, Italy. —ib—

S K A U T I N G
ve světě v roce 1969

Na cloporučeDí světového skautského výboru rozhodla 
2. konference světové skautské organizace, aby rok 1969 
byl prohlášen za rok roverských mootů, což pro rovery 
znamená totéž, co pro chlapce jamboree. Všechny oblasti 
světové skautské organizace byly vyzvány, aby v tomto 
roce uspořádaly roverské mooty, které budou vyhrazeny 
nejstarší skautské generaci mladým mužům ve věku 
17—23 let, sdruženým v oddílech skautů a jednotkách ro* 
verů, dobrodruhů apod.

Z významných skautských podniků, které budou uspořá* 
dány v tomto roce uvádíme alespoň tyto:

Šestá meziamerlcká konference o lesních školách (Mexi* 
ko — duben), Čtvrté národní jamboree (Filipíny — kvě
ten), Sedmé národní Jamboree v USA a roverský Mikro- 
moot ve Švýcarsku (květen). Třetí karibské jamboree v 
Guayaně, 22. konference světové organizace v Otamiemi ve 
Finsku, Desáté národní jamboree a roverský moot v Izraeli, 
Arabský roverský moot v Káhiře (srpen), Oblastní rover
ský moot (Mexiko, září], Národní roverský moot v Quens- 
landu v Austrálii a devátý středoamerlcký tábor (Campo- 
ree) v El Salvadoru (prosinec).

Na leden 1970 se připravuje oblastní shromáždění roverft 
a rangers ve spojení $ oslavou stých narozenin Gandhiho 
v Pachmarhl v Indu. —Isk—'

iSWťaVrf***** *

Blmbafs, to je  ast ten gordický uzH, neř.
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Úvod do praxe
Kki skaaling fe |ako itvol. Nikdy nekonM, stále se vyvíjí, stále séco 
objevuje a podalká,
A skautský vůdce?
Má plnou hlavu nápadů proniknutých romantikou a dobrodružstvím.

R

Více cyklistiky 
do našich oddílů

Mopedy, skútry a motocykly nahradily do velké míry 
u dospívající mládeže i u dospélých jízdní kola. Ale pfes 
to sí Jízda na kole uchovala svÚJ půvab a jisté nenahra
ditelné tělocvičné hodnoty. V poslední době však cyklisti
ka prožívá své znovuzrození v zájmu mládeže — u nás 
i jinde.

Kolo je vlastně první stroj, který si dítě může samo řídit. 
Když se uČÍ jezdit na kole, cvičí si současné smysl pro 
rovnováhu, učí se přemáhat strach z pádů a spoléhat se 
jen na sebe. Nemluvě o jejích fyziologických hodnotách, 
je Jízda na kole skvělým cvičením obratnosti a hned po 
chůzi je nejlepšfm turistickým prostředkem k poznáváni 
přírody, kraje, vlasti.

K jízdě na kole je však zapotřebí rozvážných vedoucích, 
aby se kolo nestalo nebezpečným. A nebezpečným se stává, 
dojde-li k přetížení mladého srdce po přílišné námaze. 
Také pohyb po silnících vyžaduje rozvahu a nikoliv na
posled znalost dopravních předpisů.

jarní čas ještě nepokročil natolik, abychom se mohli pře
stěhovat z tělocvičny na hřiště, ale na kole se už můžeme 
odvážit na hříště a zahrát si několik napínavých her v te
rénu. Proto přinášíme v naší rubrice několik cvičení na 
kole pro výcvik obratnosti a několik her v terénu.

E)odejme jeStS, že cviky obratnosti na hřišti můžeme 
později směle zařadit do pořadu místních 1 okresních ve-

řejných vystoupení. Pobaví závodníky a budou mít i u obe
censtva příznivý ohlas. «

A co byste řekli tajným výletům na kole za světla i za 
tmy?
Na h ř i š t i :
Závod v pomalé jízdě

Zvítězí ten, kdo projede určenou trať v nejdelším Čase, 
aniž se nohou dotkl země.
Závod v oblékání

Cyklisté mají kabáty. Jedou k danému cíli a zpět nebo 
objedou dvakrát kruhovou dráhu hřiště. Při jízdě k cíli 
— asi v polovině prvého kola svléknou si kabáty a pustí 
je na zem. Při zpáteční Jízdě nebo v druhém kole seberou 
své kabáty a obléknou se za jízdy tak, aby do cíle. vjeli 
se zapjatým kabátem.

Každý jezdec, který při svlékání nebo vůbec při jízdě 
spustí nohu na zem, je ze závodu vyloučen.

Vyhrává ten, kdo dojel nejdříve.
Závod v porážení stanových koliku

Každého závodníka postavíme před řadu stanových nebo 
jiných kolíků, které zarazíme do země tak lehce, aby se 
jen držely ve svislé poloze. První kolík bude ve vzdálenosti 
10 m od výběhové čáry, mezi ostatními kolíky bude meze
ra rovněž asi 10 metrů. Délku řady si upravte podle roz
měrů hřiště.

Závodník jede na kole, nese v ruce tyč 13 až 15 metrů 
dlouhou a snaží se srážet tyčí kolíky.

Není to lehký úkol, protože, míne-li se rána cíle, není 
zpravidla čas na opakováni pokusu.

Hráč, který srazil největší počet kolíků v nejkraiším 
čase, vyhrává. Kdo Šlápl nohou na zem, je ze závodu vy
loučen.

O b m ě n a :  Každý cyklista veze spolujezdce, který ko
líky sráží.
Štafetový závod s miskon vody

Je to celkem známý závod, ale získá na zajímavosti 
cyklistickým provedením. Odevzdává se miska s vodou, 
kterou drží závodník za jízdy v jedné ruce. Vyhrává druž
stvo, které v nejkratším čase dopraví největší množství 
vody, má nejméně ztrát.

Jfzda s překážkami
Vymyslete si několik překážek a dejte je do cesty zá

vodníkům. Může to být:
1. l a n o  upevněné ve výši asi 60 cm nad zemí. Závod

níci před překážkou seskočí a proplazí se s kolem pod 
lanem.

2. d v ě  p r k n a ,  která položíme za sebou s vyvýšeným 
spojem, takže jezdec vyjede po nakloněné roviné a na dru
hé straně zase sjíždí dolů.

3. p r k n o ,  maličko podepřené pod středem. Je to vlast
ně houpačka, jakmile závodník přejede střed, prkno se 
sklopí na druhou stranu.

4. d e l š í  s i l n é  f o š n a ,  spočívá jedním koncem na 
zemi 8 druhý konec podložíme cihlami nebo nižší bednič
kou. Bude to skok s můstku.

5. p ř e n á š e n í  k o l a  přes Švédskou lavičku.
6. p r o j í ž d ě n i  b r a n k o u :  dva stojany na skok 

s laťkou: Výšku laťky upravíme podle zdatnosti závodníků 
tak, aby projel značně sehnutý jezdec.

Takových překážek si můžeme vymyslet celou řadu. Zá
vodníky vysílejme v malých intervalech po sobě.
V t e r é n u :
Cyklistický průzkum

Vedoucí hry vytyčí cestu, kterou nikdo z hráčů nezná. 
Hráči vyjedou z bodu A a končí u cílového praporku.

Cestu, vedenou nerovným a zalesněným terénem, ozna
číme zastávkami, kde Jsou rozhodčí. Každý jezdec má 
s sebou list papíru, na němž jsou poznamenány zastávky. 
Každému hráči na každé zastávce klade rozhodčí otázky. 
Odpovi-li jezdec uspokojivě, může pokračovat v cestě k dru
hé zastávce, až se dostane k cíli. Odpoví-li hráč špatně, 
dostane pokutu v podobě ujetí doplňkové dráhy tam i zpět, 
čímž si zvýší přeběhový Čas.

Hráče vysíláme ve dvou minutových intervalech.
Příklady otázek:
1. z a s t á v k a :  Kolik je hodin? (Není dovoleno se po

dívat na hodinky) Dobrá odpověď: Ochylka 10 minut ve 
srovnání s přesnou hodinou dovolena: od 0 do 10 bodů. 
Spatná odpověď: nad 10 minut; jezdec se musí vrátit na 
výběhovou Cáru, dát si potvrdit svůj list, vrátit se k za
stávce číslo 1 a znova se podrobit otázkám.

2. z a s t á v k a :  Udej sever — bez použiti buzolyl Dobrá 
odpověď: až do 20 stupňů se chyba toleruje; bodování: od 
0 do 5 bodů. Spatná odpověď: Zůstat na zastávce tak dlou
ho, až jiný chybující ho vysvobodí: dojet a dotknout se 
stromu vzdáleného asi 200 m, který stojí přímo na severu 
a vrátit se na dráhu.
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3. z a s t á v k a :  Jak daleko Je od startu k tfetí zastáv> 
ce? Spatná odpověď: 4idat vfc nebo méně o čtvrtinu vzdá- 
lenosti. Pokuta: Vrátit se k druhé zastávce, projet zase 
přes třetí k další.

Hru připravte předem. Velmi záleží na rozhodčích. 
Obchvat

Rozdělíme hráče na dvě stejná mužstva. Mužstvo A má 
za úkol vypátrat v nepřátelském území mužstvo cyklistů B, 
Jež pojede v určité době po určené silnici.

Mužstvo A vyjede Jako první a ukryje se vhodně opodál 
silnice. Mužstvo B rozdělíme na dvě hlídky: C a D. G má 
Jet určeným směrem a D zatím odjede jinou cestou, aby 
vypátrala mužstvo a vpadla Jim do zad.

Kdo je spatřen a zjištěn jménem, vy^dne ze hry. Vyhrá
vá mužstvo, které má méně „mrtvých^.
Dobývání rozcestí

Určíme pásmo nejméně 8 km široké a ve vzdálenosti 
20 km určí dva výchozí body. Asi uprostřed mezi nimi na
jděte si 3 nebo 4 rozcestí nebo jiné body, které leží stejné 
vzdáleny od obou východisek.

Hráče rozdělíme ve dvě skupiny. V každé nejméně dva
cet jezdců, jejich úkolem je v danou hodinu vyjít z vý
chozího bodu a obsadit přes polovinu rozcestí. Obě skupi
ny sl vzájemně zajímají hráče. Jednotlivec zajímat nemůže. 
Skupina početnější zajímá celou skupinou nepřátelskou 
méně početnou, musí však jednoho zajatce na místě pro
pustit, aby donesl svému veliteli zprávu. Zajatci nesmějí 
prchat, ale vždy na 10 zajatců musí být dva hlídači, a jsou- 
li hlídači zajati, osvobozují se také zajatci. Při zajímání 
skupin platí za jednu skupinu hráči, kteří jsou v okruhu 
50 m v souvislém řetězu, kde mezery mezi jednotlivci, ne
jsou větší než 10 m. Zajatci se nepovažují za bojovníky, 
dokud nebyli osvobozeni. Vyhrává ta strana, jež v určité 
době drží obsazenu většinu rozcestí.

Přibifží-li se skupiny na 10 metrů, je méně početná za
jata. Stačí, když se přiblíží jediní dva nepřátelští hráči 
ze skupiny.

Vycházky - základ 
družinové a oddílové práco

Po zimě, která pro obratného vedoucího nebyla hlubo
kým spánkem, ale velkou příležitostí prohloubit a rozšířit 
výchovný program o zajímavé a jistě i napínavé zimní čin
nosti, volá nás jarní příroda neméně vábně. Jako v každé 
roční době, tak 1 na jaře platí naše zásada, že vycházka 
musí být dobře uvážena a připravena. Z každé vycházky 
st musí odnést chlapec či děvče všech našich výcvikových 
stupňů mimo zdravou tělesnou i duševní únavu 1 vědomí  ̂
že se naučil něčemu novému, co stálo za to.
Klubovna je nám ve všech ročních obdobích jenom přípra'- 
vou na činný a zdárný pobyt v přírodě. Vedoucím — za
čátečníkům doporučujeme, aby zatím podnikali kratší vy
cházky, jakési toulky bližší či vzdálenější krajinou, a tepr
ve když nabudou větších zkušeností, aby se odvažovali 
na delší. Nezapomínejme, že vycházka Je vlastně výprava 
za dobrodružstvím — i když v něm nepůjde nikdy o život, 
ale vždycky o dobrodružství poznání a o provádění zábav
ných, výchovně však cenných zaměstnání, jakými jsou na
příklad stopováni, studium pHrody a tělesná cvičení, aby
chom jmenovali Jen ty. pro jaro nejběžnější. Nejvlastnější 
íormou pobytu na vycházkách a výletech, putovních l s pře
nocováním, jsou polní hry.

Lékárničky a přiměřenou výstroj a výzbroj vždycky s se- 
bou. Přinášíme několik příkladů zaměstnání v přírodě a bu
deme přinášet dalšL 
Zapomenutý nůž

Hra pro vlčata i junáky. Vůdce vede skauty do lesa, 
kde sl pod některým nápadným stromem odpočinou a po
slechnou si nějaký krátký výklad. Přitom vůdce zabodne 
nepozorovaně starý nůž do země ve vzdálenosti asi 30 cm 
od některého stromu.

Pak zase všichni odejdou a když jsou daleko, vůdce 
oznámí, že zapomněl nůž u stromu, u něhož družina nebo 
oddíl odpočívaly. Družiny dostanou za úkol vrátit se k to
mu místu a nůž přinést. Která družina se vrátí s nožem,
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vyhrává. Když je družina sama na výletě, je to závod jed
notlivců.
Hlídači tábora

Okolo dočasného tábořiště narýsujeme kruhovou čáru, 
kterou nazveme o b raaD O u  čárou, a jinou soustřednou hra
nici, kterou nazvema hranící tábora. Hráče rozdělíme na 
stejně početné strany: útočníky a obránce. Útočníci se 
rozptýlí po okolí a Čekají na znamení k zahájení hry. 
Obránci musí rozbít tábor, postavit stany, zažehnout ohně, 
dělat některé povinné obvyklé táborové práce, které musí 
být skončeny „do konce hry*. Vědí, že budou přepadeni 
a proto mají hlídky, aby se chránili.

Žádný obránce nesmí překročit obrannou hranici. Na 
znamení začne utkání. Útočníci se snaží proniknout do
vnitř hraníce tábora a nedat se zajmout. Hlídky upozorňují 
obránce a tl se snaží zabránit útočníkům, aby přišli aŽ 
k nim, ale současně nesmí přestat pracovat na výstavbě 
tábora aspoň pro část obránců.

Zajímání hráčů se děje prostým dotekem. Vítězí útoční
ci, proniknou-ll s třetinou svého počtu do vnitřní hranice 
tábora, nebo nemohou-li obránci včas dokončit své táboro
vé práce.

Útočníci, pronikající do vnitřní hranice tábora nemohou 
být zajati. Nesmějí nijak ztěžovat prácí obránců, ale každý 
vstup útočníka zkracuje Čas hry o tři minuty.
Velký Manilou

V této zajímavé hře uplatníte obratnost, rovnováhu a zlé* 
zánf. Vyberte sl nějaké návrší na prudkém svahu, zatara
seném křovím nebo skálou, kterou je nutno zdolat 

Velký Manftou sedl na vrcholku skály, je korunovaný 
květy a v ruce třímá hůlku, ovázanou barevnými stužkami. 
Důstojně přijímá pocty davu, t. J. hráčů seskupených na 
úpatí jeho strmého sídla.

Hráči pak jeden po druhém snaží se vyšplhat na skálu, 
třikrát se poklonit Manituovi, zase se vrátit, ale přitom 
všem nesmějí upustit předmět, který nesou na aluminiové 
lžíci. Spadne-lt některému hráči předmět, musí je j najit 
a sebrat a pak se zase může pokusit vyšplhat po skále 
Čf prudkém svahu, aby se poklonil Velkému Manituovi. 
Spadnout může hráč třikrát pN čtvrtém pádu je ze hry 
vyloučen. Hrajeme na body jako závod Jednotliveů.
Kde |e mé ěUlo?

Hra pro vlčata l junáky. Hrají dvě družiny proti sobě 
v zalesněném terénu. V každé družině odpočítáme hráče 
od dvou do osmi až desíti, oba rádcové Jsou čísfo jedna. 
Před odchodem sl hráči obou družin pečlivě zapamatují 
Čísla hráčů druhé družiny, protože nikdo nemá číslo na 
sobě. Pak se každá družina odebéře na své východisko 
pochodu a na dané znamení se dají na pochod (v určenou 
hodinu]. Postupují proti sobě.

Každý hráč se srjažl zpozorovat dříve hráče druhé druži
ny, který má totéž Číslo jako on. Jakmile ho spatřil, vy
křikne jeho Jméno. Každý hráč takto vyvolaný vypadne ze 
hry. Zpozoruje-ll hráč jedné družiny hráče s jiným číslem, 
než má sám, pokusí se varovat svého spoluhráče. Je tedy 
třeba, aby hráči každé družiny udržovali mezi sebou spojení.

Vítězí družina, jejichž hráči vyjmenovali v daném čase 
větší počet protivníků. Kp

i
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Svojs íkův závod

Od začátku roku probíhá další ročník Svojsíkova závo
du, jehož hlavním posláním je ověřit vyspělost jednotlivých 
oddílů v rámci okresů. Oddíly se současně připravují na 
krajský závod hlídek, který bude uskutečněn v jednotli
vých krajích v červnu.

je samozřejmě, že krajského závodu se zúčastní jen ty 
hlídky, které se v základní okresní soutěži umístí na před
ních místech, zpravidla to budou ~  podle počtu okresů 
v krajích —> hlídky prvních odvou oddílů.

Důležitou změnou Svojsíkova závodu je počet členů hlíd
ky v ústředním kole, hlídky budou stejně jako v kole 
krajském Šestičlenné. Z každého kraje postupují do ústřed
ního kola dvě hlídky, jejíchž průměrný věk, jak bylo v Rá
du stanoveno, Je nejvýše 15 let. Vedoucí smí být nejvýše 
171etý, nejmladší 12Ietý. NejstarSími účastníky hlídek smí 
být chlapci a děvčata narození v roce 1952, neJmladSími 
ročník 1957.

V základní soutěži bylo provedeno celkem šest úprav. 
Upouští se od hromadného dobrého skutku (odst. — Dl), 
předložené zprávy o činnosti v uplynulém období [odst. 
A2), „Službu vlasti** (D6) bude hodnotit vedeni okresní Ju- 
Qácké rady. Klubovny se budou hodnotltl jen v okresích, 
kde je mají všechny oddíly. Upraveno bylo 1 hodnocení 
plnění I. stupně junácké zdatnosti a rozšířen byl bod BS —> 
oddílové sbírky (sádrové odlitky, listy, plody, herbáře apod.j.

Splnění všech dílčích soutěží základní okresní soutěže 
a současně příprava na krajský závod hlídek jsou natolik 
náročné, že by zejména v tomto ročníku bylo nereálné 
uspořádat i hlídkový závod v rámci okresů. V krajském 
a ústředním kole se z technických důvodů neuskuteční lu
kostřelba. Místo toho budou stavěny vojenské jehlance. 
Podle tabulek, které budou do zahájení závodů vypracová
ny, budou bodovány nejen krajské, ale i ústřední závody 
hlídek. M. P.

Pro vlčata
tentokrát ze zahraničí

Vybrali jsme pro vás několik námětů činnosti vlčat ná 
únor, březen a duben, jak se používají v některých zemích 
8 nejvyspělejšim skautským hnutím.

Témata pro tyto tři měsíce jsou: únor — cvičení, březen 
^  rodičovské večery a duben — první pomoc.

I když máme únor za sebou, uvádíme program i na tento 
měsíc, neboť lze tak zpestřit program březnový.

Na 22. března připadá výročí 112. narozenin zakladatele 
skautingu B. Powella. Z hlediska dospělých je třeba začít 
u vlčat s utvářením charakteru právě proto, že chlapci 
8i tuto potřebu sami neuvědomují. Touží pouze po dobro
družství a pO kamarádech. Musí jim proto poskytnout obo
jí, přitom však nenásilně, avšak důsledně upevúovat jejich 
charakter. Při tom vzpomeneme, proč byl založen skautlng 
a uplatníme všechny základní myšlenky jeho zakladatele.

Dalším pomocníkem pro upevňování charakteru jsou hry, 
musí být však provozovány disciplinovaně. Teprve potom 
Jsou oním výběrovým stimulem ducha, sportovního založe
ní, osobnosti a v neposlední řadě i smyslem určité perspek
tivy vlastního úsilí. Snahou vůdce vlčat musí být stále 
nové hry. Nikdy neopakujeme stejnou hru během prvních 
dní, neboť základním požadavkem pro Činnost vlčat je růz
norodost. Jedině tak udržíme jejich zájem a zanícení pro 
věc.

Tajnou zbraní Akely mohou být vždy dobrodružné povíd
ky a příběhy. Je to vůdcova metoda nepřímého vyučování, 
která však nesmí být nikdy moralltnf. Vlčata sl dokážou 
dobro nebo zlo vymáhat sama. Nezapomeňme, Že chlapci 
mají živou představivost. Povídky musí být dobrodružné, 
romantické, humorné, historické i udatné. Někdy mohou 
vyznít i tak, Že záleží na posluchači, jak příběh dopadne.

Na každé schůzi vlčat by měla být uvedena povídka o pří
rodě. Povídky vyprávěné mimo klubovnu musí být zvláště 
napínavé.

Výbornou věcí pro vlčata Je naučit se využívat jejich 
důmyslu, představivosti a romantického instinktu a pro 
vás, jako pro vůdce to bude mít tu výhodu, že dokonale 
poznáte jejich individuální charaktery a budete už předem 
vědět, jak s kterým chlapcem Jednat

Hlavní součástí výcviku a celého programu bude pra
covní Činnost. Nezapomeňte, že právě vlčata touží učit 
se stále novým* věcem. Důležitou součástí pro vytváření 
charakteru je rukodělná práce. Nezapomeňte, že mnohdy 
ostýchavý chlapec, nenápadného, plachého vystupováni je 
velice zručný a nápaditý, má-U vytvořit něco vlastníma ru  ̂
kama. Nemusí to být jen modely, ale velmi často věci den->

• ní potřeby, které můžeme plánovité s vlčaty vyrábět a přU 
pravovat se nejen na tábor, ale zlepšovat si 1 zařízení 
vlastní klubovny.

Každého chlapce ovládl romantický duch. Vlčata proto 
potřebují, aby měla příležitost tento svůj romantismus úplat** 
nit. Jejich představivost bývá Často bezmezná, je proto na 
nás dospělých, abychom se dokázali odpoutat od svého 
střízlivého, realistického myšlení a plně se vžili do roman
tické dětské duše.

Velice dobrou institucí je šestníkový výbor v každé smeč** 
ce. Sestníci mohou svou šestku zkoušet na vycházce Čí 
výpravě a potom se radit s Akelou. Mohou si vést vlastní 
zápisník o svých členech, mají zodpovídat za výzbroj pro 
hry, případně upozornit Akelu, zda některý z členů šestky 
nemá pŇměřenou váhu.
Ukázka vlastního programa:

10 minut — zahájení, vztyčení vlajky, prohlídka rukod 
a kolen,

20 minut •  chytání ryb, hra pro vlčata
20 minut — práce ve skupinkách o základních údajích' 

týkajících se zakladatele skautingu
15 minut — každá Šestka pl^dvádí 3 minuty nějakou 

událost ze života B. P.
20 minut — každý Člen šestky spolu s vůdcem Či rádcem 

si udělá lívanec na pánví, naučí se je j I přehodit 
a samozřejmě si je j také sní

20 minut — vyprávění o náčelníkovi
10 minut každý Clen šestky klade ostatní smečce otáz  ̂

ky týkající se života B. P. Kdo nejlépe odpoví, získť  ̂
prrvní cenu (knoflíky, žaludy apod.j

5 minut — nástup, stažení vlajky, společná píseň. P<x 
známky, rozchod.

Omelety
Nezavrhujte toto pečení lívanců. Na podlahu rozprostřít 

papír, rozložit po něm několik plynových vařičů. Opatřit 
si několik pánví. Potřebné těstíčko si přinést připraveni 
již s sebou.
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C îytáiif ryb
Nil podlahu se nakresli dvft čáry vzdálené od sebe asi 

metr. Mezi nimi teče voda (řeka), ve které je rozházeno 
deset papírových ryb. Dvě vlčata sl kleknou na každou 
stranu řeky a v ruce raají plácačku z lepenky. Na povel 
začnou touto plácačkou přehazovat papírové ryby na pro
tější břeh, případně ze svého břehu odtahuji vhozené ryby. 
Po 2—3 minutách Akela „chytání ryb“ zastaví. Vítězí stra
na, která má na svém břehu méně ryb.

Disciplína
Základem dobré schOzky vlčat je disciplina. Skutečná 

disciplína musí vycházet z vlčat samotných a lze ji defino
vat jako: „Dělat správné věci ve, správnou dobu. neboť 
vlče musí vědět, že správné )e to, bo právě ted dělá.*

Zpracoval —Jb— •— Pokračování příště.

Vof víčat bol na nedelnom  
Dýlete. Práue sa tm dom rll 
dobrý guláši, a  ták kotlík  
zobrali z ohňa, aby Im. fed- 
lo  trochu vychládlo. Zrazu 
prlbehol za vodcom malý Ct- 
m o a celý  nelfastný hlásí:

^Brat vodca, dve muchy 
nám padli do guláša!"

Brat vodca sa nafí pozřel 
a pooGdal: JVo nič, nebol 
sa, Cimo, tle muchy i tak  
celý  ten guláS nezoterd. 
ESře ti z něho os/íine/* ItO

Jednou ze závodních disciplín ústředního kolo letošního! 
fočiiřku Svojsíkova závodu Je kreslení panoramatického ná
črtu ve směru udaném rozhodčím. Je to určitý druh krajin
né skicy. kreslené hlavními, charakteristickými čarami a 
doplněné pouze těmi podrobnostmi, které mají pra nás 
skutečnou cenu. Náčrt kreslíme tak, aby na pozorovatele 
činil dojem Jako pozorovaný úsek terénu skutečnosti, tj. 
perspektivné.

Kdo se učí kreslit panoramatický náčrt, stěží se obejde 
bez mřížky, zhotovené z tlustší lepenky a opatřené napja
tými nitěmi ve směru vodorovném i svislém, jimiž se rozdělí 
krajina v jednotlivá pole, pomoct nichž přenášíme kresbu 
na podobnou, zvětšenou síť kreslícího papíru.

Nejdříve 29akreslime průsečíky význačných čar s horizon-  ̂
tem, tj. myšlenou, vodorovnou čarou, vedenou krajinou ve 
výši očí a* zakreslenou v náčrtku přímkou HH (a střední 
vertikálou VV), potom vyznačíme linii obzoru a všechna 
důležitá místa v krajině, dále obrysy bližších horských 
břbetů, silnice, křižovatky, domy a význačné stromy. Vzdá
lené partie jsou načrtnuty slabými Čarami a zesilujeme je 
tím více. Čím jsou kreslené objekty blíže.

Nakonec propracujeme nákres plasticky stínováním. Stí
nujeme zpravidla pouze lesy, strmny a svahy; tyto vždy ve 
směru největšího sklonu. Polohu zvláště důležitého prvku 
nebo pozici nepřítele při polní hře označujeme barevnou 
tužkou (červeně).

Ačkoli kresba má býti pro přehlednost co nejjednodušSÍ 
é  prosta popisu, přece na nl označujeme směry komunika
cí, odkud a kam vedou. Ostatní nutné popisy a vysvětlivky 
umístíme na okrajích nákresu.

Pamatujeme ještě, že máme kreslit tak, aby náčrtek byl 
upotřebitelný i tehdy, kdybychom neměli čas je] dokončit. 
Musíme být zkrátka v každém okamžítku hotovi.

Panoramatický náčrt má praktickou cenu jen pro toho, 
kdo bude pozorovat nakreslenou krajinu z téhož stanoviš
tě, ^ k u d  byla kreslena. Proto nutno na okraji náčrtku 
stanoviště přesně popsat a vyznačit, buď sever, nebo upo
zornit zvláště na některé srovnávací místo, podle něhož 
by bylo možno náčrtek správně orientovat.

Jakmile nabudeme určitého cviku v kreslení panorama
tických náčrtků popsaných způsobem [postup viz obr.), po
kusme se kreslit bez pomoci mřížky, pouhým odměřováním 
nataženou rukou (visováním).

Dr. Rudolf Plajner

Každá skautská družina 1 každý oddíl má zpívat. Je to 
všeobecně známé zásada, která se více Cl méně úspěšně 
propaguje a  prosazuje i nyní v době rozmachu reproduko
vané hudby pomocí tranzistorových přijímačů, gramofonů 
a magnetofonů. Že nám lidé zapomínají zpívat, Je známá 
skutečnost, konstatovaná na kompetentních místech našimi 
muslkology.

Zpívat si bc^užel odvykli i, naši mladí a tím tedy 1 naši 
noví skauti. Je na předchozí generaci, která se po dvace
tileté přestávce chopila řízení československého skautlngu, 
aby naučila s. ostatními skautskými praktikami a etickými 
zásadami naši junáckou mládež i zpěvu.

Není třeba obšírně popisovat význam sborového zpěvu 
v oddíle — sborového ovšem v neakademickém slova smy
slu. Každý, kdo prošel táborovým životem, ví, co znamená 
píseň zpívaná za posvátné rfe ady u táborového kruhu, nebo 
co znamená včas zazpívaná lehká veselá píseft za úmor
ného pochodu.

Protože není možno se smířit s myšlenkou, že zpěv při 
všech podobných příležitostech může obstarat hudba re
produkovaná, jak je tomu velmi často v hromadných re
kreačních oblastech, autokemplncich a v některých tuři*
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•tlckých zákl4Mřnách, }e třeba vhodnou formou, ate relml 
cilevédomd vypěstovat v našich skautských adeptech cit 
pro zpěv a lásku k hudbě. AiespoA k jedné její části, pro* 

. tože široký obzor múzického umění není možno obsáhnout 
ani základní Školní výukou, natož mimoškolní zájmovou 
výchovou ve skautských oddílech. Zůstaňme tedy pouze 
u zpěvu s případným minimálním doprovodem, většinou 
kytarovým, harmonikovým či tam-tamovým.

Není třeba zdůrazňovat, že nácvik zpěvu má vést zpě* 
vák, případně doprovázeč. Vyhmátnout celou Širokou škálu 
nálad, ke kterým se hodí ta která píseň, to je právě v ru
kou vedoucího nácviku.

Aby zpěv stál skutečně za něco, je možno pomoci mu 
také formou „osobní písně**. Každý Člen oddílu Či družiny 
si podle zájmu, mentality, citu Či jiných ukazatelů zvolí 
svou nejoblíbenější píseň, svou osobni píseň. Tu musí po
chopitelně zvládnout stoprocentně, protože jenom tak splní 
tato myšlenka svoje poslání. Je třeba, aby každý o své 
osobní písni znal maximum z její historie, několik texto
vých I nápěvových variant, aby uměl text dobře rozebrat, 
pochopit a vysvětlit. ]e-ll píseň mezinárodně rozšířena, je 
vhodné znát i více cizích textů. Získat jakýkoli dokladový 
materiál, který by mohl blíže vysvětlit vznik tohoto dílka. 
Zkrátíta vše, co se kolem této osobní písně dělo a děje. 
Předpokládá se ovšem i dokonalá znalost a schopnost tuto 
píseň přednést.

Při společném zpěvu v oddíle máme pak záruku, že to 
bude repertoár přibližně dvaceti písní, které vždy ntHcdo 
stoprocentně táhne a nedojde k blamáži, když se zjistí, že 
text je znám v několika variantách, ale nikdo neví, kterou 
má zpívat, melodie je obměňována a rytmus není přesně 
dodržován. „Majitel** písně musí poopravit ostatní v jejich' 
chybách a stává se jakýmsi leadrem, případně sólistou, 
zná~U další sloky, které již nejsou v běžné praxi používá
ny, či jsou-li to texty cizojazyčné. Zbytek oddílu pak může 
doprovodit stMistu tohoto m ^ ě známého textu brumendem 
a končit poslední sloku opět ve známé verzi.

Po létech sl bude kus každý dobře pamatovat, při náhod
ném zaslechnutí některé z písni $1 uvědomí tváře těcti, 
kterým tyto osobni písně patřily. Je to kus oddílové tra
dice, kus mýtu.

Vladimír Pechar — Pluto

f e t i i t  s  iecftn lkou . i/etAm, n^t^m —* u t pocftodu  
$ tím  fironím  butíou asi potíte^.

^NEVIDITELNÉ PÍSMO

Psát neviditelným inkoustem zprávu, která jen za urči
tých podmínek je viditelná, je poměrně snadně. Běžně po
užívaný Inkoust je v podstatě sloučenina železttých solí 
s třlslovinaml, tvořící modročernou, velmi jemnou sraženi
nu. Neviditelné inkousty jsou v podstatě bezbarvé roztoky 
látek, které použity ke psaní, po zaschnuti nezanechávají 
viditelných stop, ale lze jimi psané písmo snadno učinit 
viditelným, zahřátím podkladu (papíru) nebo působením 
roztoků jiných látek, chemikálií, par, plynů apod.

NejprirnitIvnějŠf způsob je psaní mlékem, citrónem, čer
stvým výtažkem duběnek bez přísad nebo výtažkem plané
ho šafránu; vaječný bílek zředěn vodou 1:1 a důkladně pro- 
třepán, poskytuje rovněž neviditelný inkoust, nebo 20^  
roztok cukru, který při tence psaném písmě zanechává jen 
nepatrné stopy — je-li však papír opatrně zahříván nad 
svíčkou (plamen vzdálen asi 5—6 cm), písmo zhnědne a 
stává se viditelným jak je uvedeno na přiloženém obrázku* 

Lesklé a křídové papíry nejsou vhodné, protože již písmo 
psané Čistou vodou zanechává na nich viditelné stopy 
(jemné rýhy, způsobené ostřím pera). Také špatně klížené 
nebo barevné papíry nejsou vhodné. Nutno věnovat náleži
tou pozornost i psaní vlastní zprávy. Písmo musí být psáno 
tence a to ne v pravidelných řádcích, neboť Inkousty vždy za
nechávají určité stopy, byť i jen Zdánlivě nepatrné. Písmo 
nutno psát měkkým pérem, Stétcera nebo brkem tak, aby 
nezůstaly rýhy a stopy písma nebyly zvláště patrny. Na
psané písmo se nesmí prudce osušit, aby povrch papíru 
nezkrabatěl.

Neviditelným inkoustem můžeme psát buď mezi řádky 
viditelného písma, nebo v řádcích (v mezerách) a to bude 
Záležet Jednak na délce zprávy a jednak na použitém vidi
telném i neviditelném inkoustu. Ing. V. K. Markaat

Přípravu tábora můžeme rozdělit na tři Části: přípravu 
ideovou, technickou a programovou. Zatímco o druhých 
dvou druzích přípravy tábora bylo toho hodně napsáno 
v časopisech a příručkách, na ideovou přípravu se  hodné 
aapomínalo. jejím účelem je ukázat chlapcům smysl jejicti 
účasti na táboře. Dokladem toho, jak se tento způsob 
osvědčil, jsou moje zkušenosti z táborů, které jsme často 
pořádali za tvrdých podmínek v drsné horské přírodě a 
někdy i na pokraji skutečných pralesů.

Víc než dlouhé výklady ukáže konkrétní příklad, jafc 
Ideovou přípravu tábora provádět již v průběhu roku.

Březen: Družinám uložíme, aby do příštího měsíce každá 
Z nich zhotovila model stanu a jeho vnitřního zařízmii tak, 
jak by $i představovala, že by měly stany na táboře vypa
dat. Před tím upozorníme, >akó požadavky klademe na za
řízení stanu. Modely doporučuji zhotovovat ve větším mě
řítku. Případně mohou družiny zhotovit modely jiných sta
veb, které by chtěly na táboře postavit (brána, kuchyň^ 
věž at<L).

Duben: Provedeme zhodnocení modelů. Zároveň na schůz
kách pohovoříme o významu hlídek na táboře, o odpověd
nosti hlídky za bezpečnost tábořících a oddílový majetek 
a o chováni I povinnostech hlídky.

Květen: V tomto měsíci začínáme ve větší míře tábořit. 
Pohovoříme proto o táborových ohních, o tom, co pro nás 
táborový oheň znamená, jak ho připravujeme a zapalujeme, 
jek se při něm chováme a jaké jsou zvyky při táborových 
ohních. Na víkendových láborech všechny oddílové zvyk
losti dodržujeme tak, jak je budeme dodržovat na letním 
táboře. K. S.
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Junák
před 300 lety

Na brezen  připadá  377. výročí na- 
Fození J. A. K om en skéh o  (28. l i l .  
1592), o d  jeh ož  sm rti uplyne v příš
tím  ro c e  300 let. S kau tské  odd íly  si 
přib líž í K om en ského , n a v štív ili v 
březnu m ísta, k d e  J. A. K om enský til  
a  pracova l, m uzea apod . (P řerov, 
Fu ln ek, U herský  Brod, N ivn ice). Měs
to  Fu lnek zříd ilo  zvláštn í muzeum  
K om en skéh o  a  vhodně upravilo i há- 
) e k  s e  v čelím i úly, k d e  K om en ský  se  
svým i ch la p c i „skautoval" .

Abychom blíže poznali jeho názory, 
které  jsou předobrazem  skautingu, 
uvádíme n ěkolik postřehů, jež m o
hou sloužit k  poznání Komenského ja
k o  vzoru junáckého vůdce.

S lov en ský  název „junák" znam en al 
vždy m lad istvého  č lo v ěk a , s ta tečn éh o  
a  zdatného, s vysokou  m ravní úrovní. 
J ih o s lov an é  je j  používali pro hrdinu a  
z ak la d a te l čs . skautingu A. B. Svoj- 
s ík  je j  zvolil za p ř ek la d  a n g lick éh o  
skau ta . Tento název m ůžem e též  při
sou d it  / .  A. K om enském u z n ěk o lik a  
důvodů : z tělesříoval všechn y  u veden é  
po jm y  a  nadto  vytvořil a  propagoval 
výchovný systém , jeh ož  h lavní rysy  
jsou  d n es  usku tečň ován y  v č e s k o s lo 
ven ském  skautingu. Je  pravda, že  
skau tin g  k  nám p ř iše l z Anglie, a le  
i an g lický  výchovný způsob stá l pod  
vlivem  m y šlen ek  K om en ského , a ť  již  
nepřím o, kd y  putovaly sko ro  všem i 
evropským i státy , n ebo přím o v době, 
k d y  K om en ský  pracov a l v Anglii.

Bez zajím avosti není ta k é  sku teč 
nost, že na m yšlen ku  založit skauting  
p ř iše l B aden  P ow ell v jižní A frice, 
k d e  žili po tom ci K om en skéh o , h lá s íc í  
s e  k  jeh o  duchovním u děd ictv í. Ostat
n ě  první družiny hochů-skau tů  viděl 
B. P. právě  zde, a  to  na stran ě Burů, 
potom ků  H olanďanů, to  je  národa, 
k te rý  posky tl K om en ském u  posledn í 
dom ov.

M yšlenky K om en skéh o  tvoři zák lad  
p ed ag o g ik y  na c e lém  světě . N ěkteré  
z n ich  ja k o  by vypadly  z ju n ácké  
p říru čky  a  sam a p ostava  K om en skéh o  
ja k o  by  by la  p ředobrazem  ju n áckéh o  
vů dce svou houževn atostí, touhou po  
v ěd ěn í a  snahou  šířit to to  vědění.

Č asto  ch od il p ěšky , jednou  podn ik l 
cestu  až  700 km  a  v ěděl, jak  putování 
slou ží zdraví, je h o  záliba  v k re sb ě  
m ap  nám  d a la  slavnou mapu K om en
s k é h o . Je h o  duch s e  nezastavil před  
žádn ým i záhadam i, k te r é  by rozšířily  
obzor  č lo v ěk a  a  u káza ly  cestu  k  le p 
ším u životu.

Snaží s e  zapo jit vědu a  techn iku  
k  tom u c íli a  sám  p ř ek lá d á  a  publi
k u je  v ě d e c k é  pozn atky , p okou ší s e  
o  ses tro jen í perpetuum  m obile, p ro 
p ag u je  nově vzniklý těsn op is, p okou 
š í  se  o  pron ikn utí do  záhad  ep ilep s ie  
a  p rorokován í. Avšak n ejvětší u č itel
ku  vidí v přírodě.

N ejšťastn ějš í čá st sv éh o  ž ivota p ro 
žil v e  Fulneku , k d e  p racov a l ja k o  
sp ráv ce  ško ly . S družinou d ětí c h o 
d il na vycházky  do  b líz k éh o  h á je, 
k d e  je  učil pozn ávat rostliny , strom y  
a  kam en y , hrál p e d a g o g ick é  hry , p o 
stav il úly a  učil je  včelařit.

O sobnost a  d ílo  K om en skéh o  jsou  
ta k  s lož ité  a  obsažn é, ž e  je  n e lz e  p o 
stihnout v jednom  článku . Pokud se  
tý č e  podoby  se  skau tin gem , zm iňm e
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s» je š tě  aspoň  o  ir en is iický ch  sna
h ách  K om en skéh o  po  světovém  bra
trství (sk au tsk é  sv ětové  bratrstv í), 
ja k ož  i o  zásad ě  výuky hrou a  d ivad
lem , k terou  p rok lam u je  d ílo  „Škola  
hrou" (h e s lo  B. P ow ella : Skauting je  
hra, a  jeh o  názor na ju n áck é  d ivad 
lo ) . Bližší pozn án í osobn osti K om en
sk éh o  n a jde skau tský  vedou cí ve sp i
sech  dr. E. Č apka : K om enský ~  vy
ch ovatel, a  dr. f. N ováka: N ové m yš
len ky  ve starém  K om enském .

Dr. Ferdinand FoU

První pomoc hrou
je název knihy, kterou vydal CsCK 

známému skautskému pracovníkovi 
1'hDr. Karlu Průchovi. Vtipný ilustrá
tor Jiří Nosek vyplnil knihu kresbami, 
vynikajícími ladností linií a názornos
tí kontrastů.

Fosaefme se nad stránky této útlé 
knihy, na kterých Komenského myš
lenka — škola hrou — je naplňována 
v každé ze 146 popsaných her. Jejím 
účelem Je rozšířit znalosti první po
moci cestou výchovné nejspolehlivěj
ší. Je nutno pochválit pracovníky 
CsCk , že po přečtení rukopisu před 
dvéma roky, ix)chopili úmysl autora, 
tehdy proskribovaného manuálního 
pracovníka, vrátivšího se ze třinácti
leté internace a dnes opět vedoucího 
pracovníka skautského hnutí. Prvních 
deset stránek, určených instruktorům, 
rádcům a pedagogům vůbec, vás do
nutí k zamyšlení nad vyslovenými po
střehy a pravdami. Jejich vzájemné 
souvislosti jsou utkány perem jemné
ho p02»rovatele a vzácného vychova
tele. Pěstování uvedených her přive
de skutečně mládež ke službě bližní
mu, povede k potlačování sobectví, 
xozmnoží znalosti z několika vědních 
oborů a zasadí semínka ušlechtilosti. 
To, co Je napsáno v kapitole Hra jako 
meloda, by mělo být vytištěno jako 
úvod ke každé sbírce her. Dr. Průcha 
cituje sice více pramenů, ale Jeho kni
ha vyniká něčím, co jej řadí mezi nej- 
lepší současné autory her: kouzlem 
tvůrčí originality a abnormálním 
smyslem pro detail. Při tom nechává 
ještě prostor na iniciativu vedoucího 
a projev hráčské inteligence. Souhrn
ná poznámka: není možno vzít tuto 
příručku na schůzku a tam se teprve 
po přečtení rozhodnout pro určitou 
hru. Instruktor si musí osvojit zásady 
uvedené v úvodních textech a pak 
určit výhledový plán her, se zaměře
ním k výcviku, který je postupně a 
systematicky prováděn.

Pod každým názvem her je uvederí 
počet hráčů či družstev, potřebné po
můcky, případně další podrobnosti, 
jako terén atd. Okol je zdůrazněn a 
podrobností jsou uvedeny věcně. Au
tor někdy předpokládá dávku důvtipu, 
a proto doufejme, že se kniha dosta
ne do rukou takovým, kdo jej mají. 
To, co je šíří každé hry, jsou její ob
měny. Záleží jen na instruktorovi, jak 
bude každou možnost aplikovat a oži
vovat. Výcvik se tím ozřejmí, praktic
ké zákroky procvičí a znalosti pro
hloubí.

Ve všech jedenácti skupinách her, 
do kterých je osnova knihy rozděle
na, najdete takové, které můžete při

způsobit speciálním účelům. Ovládání 
těchto her vás nesmí svádět k tomu, 
abyste ve skutečné první pomocí vidě
li jen hru a soutěž. Ty jsou zde jen 
prostředkem. Cílem je výcvik pro služ
bu druhému, který vaší pomocí potře
buje a tyto hry jsou uvedením-na tu
to cestu. První pomoc a její nacvičo
vání je popsáno podrobněji v jiných 
knihách a dílech odborníků. Těžřště 
této příručky je v herní systematíce 
a i v metodice, v nichž je autor nepře
konatelný.

Knihu je možno obdržet v každém 
okresním sekretariátě Cs CK nebo při 
hromadných objednávkách v ústředí 
Cs Ck , Praha 1, Thunovská 18. Tam 
také zašlete vaše připomínky a poža
davky pro další vydání.

PhMr. Václav Ettler

Jaroslav Novák: Skautská družina
Vydal Junák, ústředí skautské vý

chovy, v Mladé frontě, Junácká edice, 
cena Kčs 4,50.

Konečně první publikace obnovené 
Junácké edice, která bude vycházet v, 
nakladatelství Mladá fronta. Oblastí, 
kraje l Jednotlivá střediska, a v ně
kterých případech i oddíly, již dávno' 
a s neutuchající vervou vydávají růz
né příručky a metodické materiály. Je 
to samozřejmé, neboť Junácká edice 
v Mladé frontě bude schopna podle in
formací vydat letos snad jen 4 příruč-' 
ky, a to je velmi málo.

Junácká edice přišla s příručkou 
hejpotřebnější, protože základ junác
ké práce je v družině. Jaroslav Novák 
-Braťka, starý skautský pracovník a 
spisovatel, věnuje této problematice 
příručku, která jednoznačně odpovídá 
na otázku, o kterou se vedou dlouho
leté spory: co je základem junácké 
výchovy — družina či oddíl? Po svých 
zkušenostech, které načerpal ze své 
skautské praxe, autor říká a má jistě 
pravdu, že základem skautské výcho
vy je družina. Tam se rodí iniciativa, 
duch a atmosféra nejen družiny, ale 
I celého oddílu, neboť družiny mezi 
sebou zdravě soutěží, jak v oddílovém 
bodování, tak I v bodování družino
vém. Jaroslav Novák vychází z celkem 
známého psychologického hlediska při 
zakládání nových oddílů a družin. 
Ovšem dvacetiletá odmlka skautingu 
přinesla s sebou i jiné problémy, kte
ré v příručce nejsou a ani nemohou 
být zodpovězeny, neboť jsou příliš 
dnešní a bude nějaký rok trvat, než 
si každá družina a oddíl vybudují své 
pevné zázemí. Příručka Jaroslava No
váka přichází včas, neboť přináší nej
základnější materiál ke stavbě do
brých skautských družin.

Z. Kraít

Václav $olc.
Nejstarší Američané

Ilustroval Jaromír Vraštil, v edicí 
Modrá stuha vydalo SNDK 1968.

S podtitulkem Kniha o Eskymácích 
a Indiánech vyšla pěkná kniha, která 
je vlastně malou indiánskou encyklo
pedií, na rozdíl od dříve již vydané 
knihy M. Stingla, Indiáni bez toma- 
hawků, je tato určena mládeži. Najde
te tu historii nejstarších indiánských 
národů Máyů, Inků, Aztéků, dočtete se 
podrobnosti o přepadení těchto vyspě
lých indiánských kultur Španělskými 
dobyvateli, o Indiánech Severní Ame
riky, Jižní Ameriky, o Eskymácích a 
jejich životě. Je to přehršle historic
kých materiálů, které dr. Václav Šolc 
o Indiánech nashromáždil. Z. K.



ZPRÁVY 

Z ÚSTÍtEDÍ
PO třetím junáckém snSmu se 

nově zformovala organizační rada 
z členů bývalého organizačního 
odboru a z dalších, kteří pra* 
covalí v organizační skupině ju> 
náckého sněmu a v přípravném 
výboru starších junáků.

Svou činnost zahájila vydáním 
pokynů č. i.
— k volbám do okresních a kraj
ských rad junáka a pokynem Č. 2
— k prozatímní registrací na rok 
1989, k informačních poradám v 
krajských městech a seznamu 
oblastních a okrskových velitelů 
a velitelek a vedoucích středi
sek.

Viděli jsme, že musíme říci 
všem činovníkům, v jaké jsme 
situaci v otázce znalosti adresá
ře středisek, jejichž prostřednic
tvím máme sloužit oddílům.

sám jsem se zúčastnil infor
mačních porad v Severočeském, 
Středočeském, severomoravském a 
Jihomoravském kraji a v Praze. 
Zjistil jsem, že to byl dobrý 
krok vpřed. Děkuji vám za pro
kázané pochopeni pro problémy 
a obtíže v naší práci. Bratr ing. 
K. Vaněk a sestra Eva Wondrey- 
sová doplnili tyto adresáře při 
poradách v krajích a tak jsme 
mohli organizační pokyn C. 3. tý
kající se registrace 1989, razítek, 
vydávání průkazů, vyznamenáni 
brzy zaslat již přímo všem nám 
známým střediskům a zvoleným 
OR). Zaslali jsme jej i oblastním 

.a okrskovým velitelům. Na zmí- 
'něných poradách nám byly kla- 
ideny otázky týkající se problé- 
'mů, kterými hnutí Žije. Uvedu 
I aspoň některé z nich. Hlavně to 
ibylo udělování právní subjektivi
ty, kroje, razítka, jak nazvat oř- 

,gány v místě, kde je více stře
disek, dotace, placená dovolená 
Jedoucích a vůdců oddílů (refun- 
dače mezd], pojištění, navrácení 
skautského majetku, členství ve 
Sdružení organizací dětí a mlá- 

-deže, Lesní školy, OSJ a další.

Z uvedeného výčtu je patrné, že 
jsou to otázky, které nelze zod
povědět jednoznačně.
Propůjčení právní subjektivity ře 
šl právnická skupina při Ústřed
ní radě. V nejbližSí době vyjdou 
příslušné pokyny pro ORj, jak v 
tětp věci postupovat.

Kroje a jejich součásti jsou 
předmětem stálých dotazů. V Pri
oru — Dětský dům se již pro
dávají schválené skautské košile 
pískové khaki a kolenky (krátké 
kalhoty z manšestru). Rada krojo
vých součástí byla již Prioru pře
dána k výrobě a čeká se na vzorky 
ko schválení, všechny krojové sou
části budou označeny chráněným 
znakem — lilií se psem.

Byla již schválena barva štítů 
pro činovníky, středisko zelený, 
okres hnědý, kraj modrý, náčel- 
nictvo a OR karmínový. Funkční 
označení pro zvolené činovniky 
zlatožlutým „V* ve štítu s lilií. 
Ve středisku — zelený itit
1 V — zástupce vedoucího oddílu.
2 V — vedoucí (vůdce oddílu),
3 V — zástupce vedoucího stře
diska, 4 v ^  vedoucí (vůdce) 
střediska.v okresní radě Junáka — hnědý 
štít
1 V — Clen ORJ, 2 V — zpravo
daj ORJ, 3 V — místopředseda 
ORJ, 4 V — předseda ORJ.
V Krajské radě Janáka — mod
rý štít
1 V — Člen KRJ, 2 V — zpravo
daj KRJ, 3 v — místopředseda 
KRJ. 4 V předseda KRJ. v náčelnictvu' Junáka — karml- 
nový štít
1 V — člen náCelnictva — volený 
a kooptovaný, 2 V r-  zpravodaj 
náčelnlctva, 3 V — mlstonáCelník, 
místonáčelní, 4 V — náčelník — 
náčel ní.
V Ústřední radě Janáka — karmí- 
nový štít
1 V — člen ŮR, 2 V — předseda 
rady, 3 V — mlstostarosta, 4 V — 
starosta.

Rozlišení mezi náčelnlctvy a UR 
Je pouze v domovence (náčel- 
nictvo, ústřední rada.)

Jednáme • o tisku těchto štítků 
v barevnéih provedení včetně u- 
místění a tvaru domovenek, čísla 
oddílu apod. Podrobnější zprávu 
uvedeme příště.

V místě, kde je více středisek, 
je  nutné, aby byl zvolen „Společ
ný výbor* ze zástupců těchto 
středisek, který pověří 2 /členy 
výboru zastupováním Junáká vůčl 
MěstNV, nebo MNV a zajišťuje 
zastoupení Junáka při jednání s 
ostatními organizacemi v fnístě. 
Tento společný výbor není v, žád
ném případě nadřízený středis
kům. Střediska však jednají s 
MěstNV, nebo MNV pouze pro- 
středniptvim zvolených zástupců 
společného výboru junáka, které 
tento oznámí MěstNV a MNV.

Razítka nemění svůj tvar: ob
délníková, kulatá, střední a ma
lá.

U obdélníkových je však nutné 
z evidenčních důvodů uvést při
dělené organizační číslo středis
ka, Okresní čl Krajské rady. stře 
diska, která již razítka vlastní, 
opatři sl malé razítko s tímto 
číslem (703.10, 505.07, 604.12 apod.) 
a doplní jím v každém dopise 
své razítko, hlavně však ve styku 
s ústředím.

Toto je vedle adresy odesíla
tele (která není často uváděná) 
mnohdy jediným vodítkem pro 
zjištění příslušnosti střediska do 
okresu a kraje.

Příspěvky na tábory Junáka a 
refundace mezd vedoucích tábo 
rů projednává Ústřední rada a 
je rovněž v programu nově zvo
leného ministerstva mládeže a 
tělovýchovy.

Pojištěni projednává přímo U* 
středí pro všechny členy a Či
novníky Junáka.

Majetek Junáka byl - již v mno
hých případech vrácen junákům. 
Předpokládá se vrácení majetku, 
který je dosud v držení CSM a 
o ostatním majetku bude nutné 
s příslušnými organizacemi jed- 
.nat. Ur vydá v dohledné době 
směrnici pro jednání v této věci 
a určí, kdo . je oprávněn vést tato 
jednání za junáka. Tato otázka 
je v přímé souvislosti s  propůj
čením právní subjektivity.

Oddíly starších junáků (OSJ-dří- 
ve OS) je nutno registrovat pro-- 
středníctvím střediska (víz. pokyn 
č. 3. organizační rady). Jejich 
činnost koordinuje koordinační- 
výkonný výbor pří Ůr ! Touto pra
cí byl pověřen v UR br. Mudr.

Vladimír Novák. Registrační čís
la těchto OS) se budou přidělovat 
centrálně ústředím, tak jako to- 

. mu bylo dosud. ,
V organizací radě pracují tyto 

skupiny:
1. registrační, 2. vnitřní organi
zace, 3. organizační řády a věci 
právní, 4. skupina krojová. 5. 
skupina pro výzbroj, 6. čestné 
odznaky, 7. tiskopisy a grafika, 
8. hromadné akce -> ‘sném, srazy, 
doprava. .9. stavebně technická — 
bude pravděpodobně převedena 
db hospodářské rady.

Tyto skupiny pracují v sou
časné době v omezeném počtu 
pracovníků. Hledáme spolupracov
níky a spolupracovnice v těchto 
skupinách, nejen z Prahy, ale í 
mimopražské, kteří se mohou svým 
profesním zaměřením, případně 
známostmi, pomoci urychlit spl
nění úkolů. Přlhlašte se laska
vě v organizační radě Junáka.

Budeme se na vás obracet v 
pravidelných informacích a zprá
vách z činností organizační rady 
a odpovídat na vaše dotazy. 'K 
volbám do ORJ a KRJ se vrátíme 
v naší příští zprávě.

Za organizační radu
Mirek Bryeh

•
Příspěvky patovnim tábor&m

Ministerstvo školství v dohodě 
s ministerstvem vnitra a mini
sterstvem financí stanoví na zá
kladě vládního usnesení číslo 
274 ze dne 1. srpna 1968 ty
to zásady pro poskytování fi
nančních příspěvků pro účastní
ky putovních táborů: 1. rada ná
rodního výboru může na návrh 
odboru školství a finančního od
boru poskytnout účastníkům pû  
tovnich táborů příspěvek, a tp 
ve výši 5 Kčs na dítě a den á 
20 Kčs na vedoucího a den. Pur 
tovní tábory mohou být sedmir 
denní až Čtrnáctidenní, 2. pří
spěvek na putovní tábory se po
skytuje dětským organizacím^ 
které jsou členy Sdružení děti- 
ských a mládežnických organiza
cí a Domu děti a mládeže, 3. žár 
dost o příspěvek podá organiza
ce, která putovní tábor pořádá', 
s udáním počtu účastníků.

—mr-r

JEN  S DOBRÝM VYBAVENÍM 
DOKONALE OCENiTE 
k r a s y  PŘÍRODY!

Lehké stany 
praktickou obuv
— pahorky v různých druzích 
a vBlikostech 
skautské polobotky

kotlíky a stojánky 
pod kotlíky
lasa
dýky
skautské nože 
batohy, chlebníky 
spací pytle
a ostatní potřeby pro pobyt 
v přírodě

l Y R á Ů V  D Ů Mv á m  d o d á  t r a d i č n í  s p o r t o v n í  p r o d e j n a
v PRAZE 1, OJEZD 42 

telefon 53-1B-95
Oddflům a télovýchorným Jednotám dodáváme na fakturu. Mimopražským zájemcům posíláme objednaná zboží poštou do 
všech obcí a měst v CSSR.

B
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