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Program schůzky
a výlety světlušek
(Pokračováni)
Na závSr JeSte struCný program
schůzky, kterou chceme celou vfinovat opakováni a kontrole různých
disciplin z Cestičky.
1. Zahájeni — pozdravem, přlnCmž
svůtluSky volají pokřik své šestky
(něho piseň svétluSek).
2. Opakováni a kontrola — Jádro
celé této schůzky. Snažíme se, aby
beseda s détmi byla radostná, aby se
Ji co nejaktlvnéjl úCastnlly,
ProC mají svétluSky svů] název po
dle svatojánských broučků?
Jak musí svítit?
Opakováni zákona, hesla, slibu a
příkazu — podle návodu her C. 1—3
(hry 3 kartičkami, ClsIy apod.J. Vybe
reme sl podle toho, co nám nejlépe
vyhovuje.
3. Mezlevlk — např. Jak brouCek
litá? Napodobíme křidélka, máváme
bud Jen na mlsté nebo s pohybem po
mlstnostL
BrouCek uklízí dřiví. (Nejdříve bá
ze nepořádné — napodobíme házeni
v hlubokém předklonu, potom rovná
— ze vztyku dřep, v předpaženl rov
náme, znovu vztyk apod.J
4. Některá pamětná hra — viz C. 5,
zase podle vyspělosti světlušek.
5. Hromádka starýoh novin. Kolik
různých předmětů bude umět šestka
složit? Zopakujeme tak skládanky,
které Jsme se uClly; kdo umí, skládá
to, Čemu se nauCU ve škole, ve škol
ní družině apod. Vznikne nám tttk ma
lá výstavka skládanek; lodička, pohá
rek, Čepice různých tvarů, pamlCek,
šipka apod.
Jindy skládají děti touž věc, ale kdo
nejpřesnějl, kdo nejrychlsjl, kdo nejmenšl.
Nebo máme na stole kousky stužek,
pastelky, tvrdé čtvrtky, zbytky barev
ného papíru, bavlnky různých barev
apod. Kdo vyrobí hezkou záložku a
komu JI daruje pro radost? Děti si
samy voli, který způsob práce z toho,
co Jsme s nimi dělali, Jlm vyhovuje.
Takové výchovné výtvarné práce Jim
působí vždy radost a učí se dělat ra
dost také druhým.
B. Po práci vsedě —
Venku Je ošklivo —
Prší, prší, krápě, stříká —
bonem prádlo do košíka.
Prsty napodobíme déšť — z výponu rychle do dřepu a skládáme prá
dlo.
To to zebe.
Je to z nebe.
Je to mráz, pálí nás,
nesni nás.
Vyběhneme Jakoby do sněhu, přešlapujeme, třeme sl ruce, tles'káme ru
kama před tělem a za tělem pro za
hřátí apod.

Písničkou, která se dětem nejvíce
Ubila nebo která byla nsjveselejši,
schůzku uzavřeme.
VoI(me-ll pro kontrolu vědomosti
děti vycházku (bude to samozřejmě
Jen za příznivého počasí), můžeme
cestou tam 1 zpět hrát různé hry
s písničkami, hlavně pochodovými
(viz č. 4), ne v zimě.
Cestou k clil můžeme Jit někdy po
značkách, které nám kladou skautky
nebo Jiná šestka. Během cesty musí
světlušky najit několik dopisů, v nichž
Jsou uloženy ůkóly ke kontrole jejich
vědomosti. Odpovědi se boduji, nako
nec se sčítají body a neJIepSI výkony
Jsou pochváleny na závěr vycházky
třeba před nastoupeným rojem.
V dopisech Json úkoly podle návr
hů č. 1 apod., v nalezeném dopise mů
že být pokyn pro další úkol, např.
Dopis s dalším úkolem Je odtud vzdá
len tolik kroků, kolik bodů má zákon
světlušek. Nebo: Na vzdálenost tolika
kroků, kolik bodů má váš slib.
D cíle sl můžeme zvláště s menšími
světluškami zahrát hru podle anglic
kých světlušek: Světlušky stoji v kru
hu, Jedna Jde po vnější straně kruhu,
zlehka uhodl někoho do zad. Jdou pro
ti sobě a když se setkají, pozdraví se
pozdravem světlušek a představí se
navzájem. Všechny pozoruji, zda to
bylo správně.
Nebo šestky nastoupl do zástupu,
každá šestka proti své Velké světluš
ce. Na znamení první vyběhne, hlásí
své Velké světlutee Jméno I barvu své
šestky, ev. 1 číslo roje, oddílu. Která
šestka bude nejdříve hotova? (Také
podle anglických světlušek.)
Můžeme sl zahrát 1 některou pa
mětnou hni v přírodě (viz některý
typ 5a, nebo 5b). Stačí na cestu roz
věsit nebo rozložit několik různých
předmětů. Světlušky se smi na cestě
zdržet nebo JI projit za určitou dobu
a pak seznam věci napíši apod.
Někdy v clil cesty vyznačíme třeba
fáborky okruh. Jimž každá světluška
musí p ro jit Během okruhu má něko
lik vyznačených zastávek, kde musí
splnit nějaké úkoly z disciplin své
Cestičky — ústně Velké světlušce ne
bo skautkám, které nám mohou pomo
ct dělat ,kontrolu“ — některé úko
ly mohou světlušky psát nebo kreslit.
Okruh můžeme ztížit a zpestřit něko
lika tělovýchovnými prvky — světluš
ky musí třeba přeskočit nepříliš širo
ký potůček nebo přikop, přejdou po
kládě, podlézají pod větvemi stromů
nebo pod napjatým provazem, část
cesty proběhnou se švihadlem apod.
Nápadů může být Jistě mnoho.
Pro radost všem doma mohou sl
světlušky nakonec udělat v lese do
přinesené mlstlCky nebo do ktmu pro
hnuté kůry malinkou zahrádku z růz
ných druhů mechu, do něhož zapích
nou větvičku bruslnčl I s plodem
apod. Děti dovedou vykouzlit často
velmi roztomilé mističky.

Hodně zdaru. Velké světluškyl Ať
se vašim světluldcám plni Cestičky, ať
Je vaše 1 jejich cesta hodně radostná
7.
Zakončíme veselou hron s písnič a kráaiál
Dr. V. Fišerová
kami — viz č. 4.
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s drakem , s urputnou sani, sled u je
c e lé osazen stvo hradu. Okna, střílny,
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a sn ad mu diváci d r il p alce. Z chrlleů

jeStě

p okap á v á

chladn á,

tě ik á ,

chm urná g otická voda. Až na ten zá
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Anebo tah le představa — m ladík na
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zn ěl t v četn ých p oh ád ká ch . Přlrodoplscl budou mít nám itky proti d ra
kům , jež n em ají kam zídadlt, osoby
z církevn ích kruhů radí s e příliš ne
ukvapovat, ž e svátý Jiří ješ tě stále
nen í h istoricky prozkoum án, a ta k ne
zbývá, jen ty n aše představy o rytíři
JtU kovl uchovat a patřičn ě je rozví
jet. Vždyt p ř e c e svátý Jiří je n ejen
patron em jara a m ládí, obrazem hrdin
sk éh o vítězství dobra nad zlem , prav
dy nad lží a k o n e c kon ců života nad
sm rtí, d le je l patron em skautů na c e 
lém světě, n eb ot on i všechn y ty Jeh o
d ob ré vlastnosti u vádějí vlastn ě v ži
vot.
Zdeněk Kraft
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Téměř před šedesáti lety nastoupil u nás bratr A. B.
Svojsík cestu práce na obrode našich mladých Udí s krás
ných a čistým cílem vychovat lidi dokonalé, vzorné vlasten
ce a dobré občany. Život hnutí jím započatého znamená
léta nadšeného úsilí, práce, obétí, zápasů, nadéjí i proná
sledování.
I. Mimoškolní výchova a zájmová činnost české mládeže
před skautingem
Krátce před I. světovou válkou nebyla mimoškolní výcho
va u nás obecné rozvinuta. Mládež byla z největší části
ponechána sama sobě. hrám a zábavám, jejichž úroveů byla
závislá na prostředí a vyspělosti mladých.
Téměř Jedinými Institucemi mimoškolní výchovy byly tě
lovýchovné organizace Sokol, Orel a p ln ičk é tělocvičné
Jednoty, v nichž vedle dospělého členstva cvičila 1 mládež.
Sokolstvf, vlastenecké tělocvičné hnutí začal r. 1862 or
ganizovat dr. Miroslav Tyrš jako český protějšek tělový
chovné organizace německé v Praze. Poukazoval při tom
na nutnost harmonie těla i ducha. Jako vášnivý milovník
přírody vyznačil za podstatnou část sokolského programu
vycházky a život v přírodě.
Orel byl založen r. 1908 Jako organizace pěstující mrav
ní a těle:mou výchovu na základě ideálů křesťanských.
Vzdělavatelskou práci tu vedli kněží. Početně byl Orel
slabší než Sokol.
Dělnické tělocvičné Jednoty (DTJ), utvořené r. 1903, pěs
tovaly tělesnou výchovu a měly zvyšovat zdravotní úroVeA
pracujícího lidu na novém ideovém základě socialismu,
koku 1913 sdružovaly asi tisíc hochů a čtyři tisíce dívek.""
Klub českých turistů, ktei^ý od r. 1888 vykonal mnoho
pro přiblížení městského člověka přírodě, neorganizoval
v té době Ještě vlastní dorost. Zřizoval však studentské
prázdninové noclehárny.

měsíčník českých a slovenských
j u n ó c k ý c h p r a c o v n í k ů pro t eorii
a praxi s k a u t s k é výchovy
mesačník českých a slovenských
j u n ó c k ý c h p r a c o v n í k o v pre t eóri u
a prax s k au t s k é] výchovy

k překladu díla Scoutíng for Boys (Skauting pro hochy).
Skautské hnutí studoval ještě v Belgii, Dánsku. Svédsku
a Německu, aby viděl, jak se osvědčuje převzetí myšlenky
z ciziny. Cítil, že pro tiaše poměry bude třeba dílo pře
pracovat a mnohým doplnit.
Plán organizovat český skauting realizoval Svojsík teprve
po poradách s pedagogickými odborníky Bílým a Klenkou
a po doporučení vynikajících osobností: universitních pro
fesorů Cády, Drtiny, Masaryka, politiků Kramáře, Klofáče,
dále A. Jiráska, Z. Wintera aj.
Ve školním roce 1911—1912 prováděl Svojsík řadu prak^
llckých pokusů skautského výcviku se svými žáky, stu
denty žižkovské reáiky: vycházky do Prokopského údolí,
k Radotínu, s pozorováním přírody, cvičením v orientaci,
signalizací, stavbou stanů, vařením v přírodě. Mezi skauty
se brzy přihlásili 1 studenti jiných středních škol a učni,
V březnu 1912 pořádal Svojsík první vůdcovský kurs, z ně
hož vyšlo celkem kolem dvaceti absolventů. Svojsfkovi
skauti se scházeli v advokátní kanceláři Jeho bratra.
. O prázdninách r. 1912 uspořádal Svojsík první stálý tá
bor ve Vorlovských lesích. Trval pět týdnů.
V táboře pod Lipnicí zbudovali účastníci tábora kuchyů,
můstek, loďku. Cvičili prostná, koupali se v přehrazeném
potoce, stříleli z luku, pěstovali šerm, cvičili se v orien
taci, pozorování přírody, za poledního odpočinku četli. Jí
delní lístek sl zpestřovali houbami, lesním ovocem i pstru
hy. Od Časného jitra do večera tu zněl v hlubokých lesích
Jásot prvních českých skautů. Vhod přišlo 1 nepříznivé
počasí. První český skautský tábor prošel všemi zatěžkáva
cími zkouškami vítězně. Svojsík vylíčil obraz tohoto tábora
ve spisku Den v táboře junáků. V prvním táboře českých
skautů byli se Svojsikem neúnavní skautští pracovnici a
vůdcové Sláva Buršík, Vladimír Herles, Jaroslav Novák
(později tajemník Svazu, skautský spisovatel), Josef Řehá
ček, Sláva Řehák (později náčelník a pak ! velitel Juná
ka), Vlád. Wíldmann a Vratislav Žídllcký. Mezi dalšími
SvoJ&íkovými skauty nacházíme pak jména Prokop Drtina
(od r. 1945 ministr spravedlnosti), Jiří Wolker, Rudolf PlaJner (náčelník Československého Junáka). MUDr. Ladislav
Filip. akad. Josef Charvát aj.
(Pokračování příště)'
Vratislav Hanzík-Mlchabo

II. Uvedeni skautinga do Cech A. B. Svojsikem
V letech 1911—1912 uváděl k nám skauting, založený r.
1^ 8 ve Velké Británii generálem R. Baden-Powellem, praž
ský středoškolský profesor Antouia Benjamín Svojsík
(1078—1938), pedagog, výborný tělocvikář á zkušený ces
tovatel, Jehož oči byly široce otevřeny kráse světa. A. B.
Svojsík měl Ještě jiný zájem: léta se zabýval studiem vše
stranné přirozené výchovy ve volné přírodě; na svých ces
tách, zejména za dvojího pobytu v Americe, pozoroval růz
ná zřízení tohoto druhu [předcházející skautingu). Rozhodl
se doma organizovat výchovu mládeže, prací a životem
v přírodě. Jako' sokolskému činovníkovi l pedagogovi mu
dávno byly Jasné nedostatky současné výchovy u nás. Na
vázal písemný styk s. B. Powellem (osobně se s ním teh- •
dy ještě nesetkal) a získal od něho výhradní povolení
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Hledání
výchovných cest
Mladí vůdcové smaCek vlčat volají stále naléhavfijí po pří
ručkách a radách, jak vést chlapce mezi šestým až desátým
rokem. Jsou nelrpéliví a soudí, že Jsme Jim za oplyaulých
devět měsíců mohli tyto rady dát.
Před krátkým časem dostali do rukou prozatimni vlčáokou stezka. Brzy dostanou další příručky — ale i ty bu
dou po dlouhý čas prozatímní. V létě přijdou někteří z nich
do lesních Skol. Budeme je učit a dávat jim rady. Proza
tímní rady — neboť nelze jinak.
Junáčtí vůdcové jsou na tom jen o málo lépe, ale 1 zde
nelze nic pokládat ze definitivní. Musíme si především uvě
domit, že začínáme znovu. A že nás je zatím hrstka. V čes
kých zemích něco přes čtyři tisíce vlčat a přes tři stovky
vůdců. Zatím není v našich sílách vytvořit za krátkon dobu
výchovnou Unii pro vlčata, která by splnila všechny poža
davky na Ideální mimoškolní výchovu dětí. K tomn bude
třeba mnoha a mnoha spolupracovníků z řad psychologů,
sociologů, pedagogů a pediatrů. A mnoha a mnoha experi
mentů, provázených úspěchy i neúspěchy.
Pohleďme na situaci, jak se vyvífela v Americe, zemi, jež
měla optimální předpoklady pro výchovnou péči o vlčata,
která tvoří jednu z nejmohutnějších složek amerického skantingn.
Bude to pro vás všechny velmi poučné, a jistě potom dáte
za pravda i naší opatrnosti. Zcela jiná situace — zvláště
na počátku nové cesty, je n nás, zcela jiná byla v Ameri
ce. Ať jde o situaci sociální, politickou, hospodářskou n^ho
náboženskou. Dnes, kdy n nás máme asi Čtyři tisíce vlčat.

Předmětem výchovy Je člověk. Tedy hodnotě v kaiMé spo
lečnosti a v každém zřízení nejvyšší.
Někomu je dáno, že dokáže vrozenými pedagogickými
schopnoetmi, především smyslem pro pedagogický takt
a cit, rozpoznat a zavčas zabránit většině úskalí pedago
gického procesu. Většina z nás si však musí svoje výchovné
zkušenosti pracně a těžce získávat neustálou praxi i usilov
ným studiem. Proto uvádím v tomto krátkém Článku tři
velmi důležitá pravidla pro výchovnou práci, která zhruba
reprezentují všechny základní prvky komplexního pedago
gického působeni. Na tato tři pravidla bezprostředně na
vazuji tři kritéria úspěšnosti výchovného procesu.
Uvedená pravidla í kritéria pochopitelně nevyčorpávají
všeclmy prostředky bohatého pedagogického arsenálu, ale
patří mezi i>ejd01ežitější a poslouží zejména začátečníkům.
Pravidlo první: Každou činnost je nutno vhodně navodit
a zdůvodnit. U některých činností, zejména her, používáme
raději slova motivovat. Tato nutnost navození, či motivace
činnosti plyne především z přirozené potřeby dítěte najit
ve své činností konkrétní smysl. Děti nerady dělají cokoliv
samoúčelného; svůj smysl musí mít mytí zubů stejně jako
hra na Indiány. Všichni mladí lidé mají přirozenou potřeba
zmocňovat se dění kolem sebe rozumem, zpracovat a zvlád
nout rozumem každou životní situaci, každou svoji činnost.
Této potřeby vedoucí využije především k rozvoji Jejich
názorové sféry.
Při zdůvodňování nebo motivaci čhmosti vychází vedoucí
především z konkrétního obsahu činnosti a věku dětí. Jiný
bude pochopitelně v mnohých případech přístup k chlap
cům, jiný k dívkám. U těch nejmenšich bude zdůvodnění
Činnosti zprostředkované; tak například světlušky nebo vlča
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jsou jich v Americe přes dva milióny. A máme-li pro vlčata
asi tři sta vůdců, mají v Americe např. jen na tři sta tisíc
žen, které vůdcům pomáhají vlčácké smečky vést.
Stojíme tedy před ohromným výchovným hnutím, jehož
linie, dříve než byla prohlášena za závaznou, byla podlo
žena rozsáhlými a precizními studiemi, které trvaly řadu let.
První experimenty spadají do roku 192S, čili do doby,
kdy u nás mělo smečku vlčat každé větší skautský stře
disko.
Výchovný program pro americká vlčata byl studován
a adaptován po více než 10 let. Po celou dobu byl také
studován jeho vztah k pozdější výchově skautské. Vzhledem
k sociální, politické, hospodářské a náboženské situaci
v Americe je tento program amerických vlčat nesporně
nejlepším, co mohlo být pm chlapce vlCáekého věku vy
tvořeno.
Výchova amerických vlčat je soustředěna do rodin a je
jich nejbližšiho sousedství. Je naplněna řadou pro vlčata
nesmírně lákavých zábav a činností — a to za spolupráce
a spolnúčasfi jejich rodičů a přátel. Podněcuje chlapce
k pracím, hrám a zábavám, jež Je poutají — aniž bý k nim
byli vedeni dospělými, přičemž se však na nich dospělí,
hlavně rodiče, z velikým zájmem podílejL
To vede nesporně k vytváření nejužšich svazků mezi dět
mi a dospělými — a co víc, k vytváření radostných svazků
rodinných.
Jedním z nejpodstatnějších prvků, na němž je výchovná
linie amerických vlčat budována, je romantika Života Indiá
nů, jejich hrdinství, Čest, soběstačnost a smysl pro potřeby
celého kmene. Ve výchově jsou pečlivě zvažovány nejen
prvky ideové, ale i manuální zručnost a schopnost řeteai
problémů, s nimiž se chlapec denně setkává — a to vždy
s přihlédnutím k věkové kategorii. Přitom nikdy není je
dinec se svými schopnostmi a zručnostmi zanedbáván na
úkor kolektivu.
Základním cílem piáno amerických vlčat je dovést chlap
ce dobře připravené k branám skautské stezky. Američtí
skauti poznali, že i pro ně |e problém výchovy vlčat prvo
řadý, a že feho vyřešení přinese obrovský úspěch nejen
skautlngn, ale I rodinnému životn — a tím i šťastnémn
Životu celé země.
Dr. Rudolf Pivec

ta si čistí zuby a myjí ruce proto, že sl to přeje maminka
nebo vedoucí, tedy lidé, které mají rádi, tj. pro maminku,
pro vedoucího. Při hře závodí nebo se snaží získat první
místo, protože je Čeká sladká odměna nebo pochvala.
U děti středního věku bude navození činnosti vycházet
především ze subjektivního sebecitu dětí — z touhy vynik
nout. Zde již zdůvodnění činnosti obsahují přímé racionální
prvky kombinované prostředkovaným zdůvodněním. Typic
kým příkladem jsou některé výchovné přístupy Jaroslava
Foglara; jeho chlapci sl v kronice Modrého života vybarvují
denně políčka „mytí zubů, ranní cvtčení, dobrý skutek, hez
ký prožitek" apod. Vedoucí jim rozumově zdůvodni, proč
je třeba cvičit, mýt si zuby, i jak je krásné snažit se na
jít v každém dnu všedního života něco krásného, ale ne
spoléhá ještě na silu a aktivitu tohoto rozumového zdůvod
nění a motivuje činnosti dále ještě překrásnou historií Mod
rého života, krO'nikou a vybarvováním políček 1 touhou po
tom, aby všechna políčka byla náležitě vybarvena. U do
spělých lidí by taková činnost ztrácela svůj smysl — do
spělý člověk si pochopitelně nebude „dšlat čárky** za kaž
dý dobrý skutek; u dětí je však tento prvek nejen hnací
silou, ale i prostředkem ke zdokonaleni a k upevnění cha
rakterových kvalit.
U nejstarSích dětí a roverů vycházíme z jejich touhy po
sebezdokonalování, z touhy po poznání, z jejich společen
ské a politické angažovanosti a v případě her například
i z jejich potřeby snění a romantismu.
Ve všech věkových skupinách je možno využít typické
dětské nebo mládežnické sugestibility uvedením skutečné
nebo 1 románové osobnosti jako vzoru.

Praridki drahé: K olea každá IHniiosti |e třaba vzbadk
poxitivaé amoCni atmoaíéni. Tento emocionální prvek je vý*'
rázem vnitřního postoje dítéte k Činnosti, je i hodnotícím
m<Mnentem a nesmí být proto zanet^báván. Je proto nutné
hned od počátku činnosti postavit její prdbéh na dostatečné
silnou emoční základnu. Zde platí dflležltá zásada: každou
činnost, pokud je to jen trochu možné, dělá vedoucí s dět
mi. Do každé Činnosti musí vedoucí déti doslova strhnout
svým příkladem, nadSením a chutí. Děti se vSak nesmějí
do žádné činnosti nutit.
U prepubescentfi a pubescentfi je možno vyladit celkovou
náladu humorem i zpěvem, perspektivou vítězství, nejrěznějěíml překvapeními během činnosti, využitím všech ná
hodných vllvft vhodným zoOsobem. Dobrý vedoucí umí na
příklad využít náhlého deště a nenohody nebo jiné překáž
ky k citovému zesílení představ dítěte o svých schopnos
tech. zatímco nešikovnému vedoucímu může déSť úplné po
kazit program. U adolescentů a dospělých Udí převládá
spíS racionální prvek soutěživosti, spoluzodpovědnosti
a osobní cti.
Velmi důležité je prodchnout každou činnost prvky etic
kými. tj. smyslem pro poctivost a ušlechtilost v jednání,
pravdivost, sebepřemáhání. Dobrý vedoucí také dovede dát
každé Činnosti Ještě výraz své osobností; připraví JI tako
vým způsobem, jak to nedokáže nikdo jiný a obohatí ji
řadou nových nápadů.
Pravidla třetí; Každou činnost Je třeba dobře zorganizo
vat. Toto pravidlo jistě není nutné dále vysvětlovat. Vždy
se vyplatí, věnuJemo-11 organizaci činnosti více času; zku
šený vedoucí například ví, že při hře je vhodné vysvětlit
pravidla dvakrát, popřípadě kousek hry zahrát na zkoušku.
Patří sem však také náležité vysvětlení vzájemných vztahů
mezi dětmi a vedoucím v oddíle, důsledné' respektování
práv a povinností.

K

d ě t s k é

v e s n i č c e SOS
S kau tské organizace na celém soété m afl tém ěř stefn é zásady. Skautský
zákon, oyládřen c o nefkratšfm způso
bem , by zněl asi takto: L áska k bllž-t
ntmu! Máme-ll trpícímu pom oci, nelze
uvatooat, kd o a čím ten potřebný fe,
naopak, kd o rychle pom áhá, dvakrát
pom áhá. To platí i v tom to případě.
Všechny dětí bohu tel nem alí štěstí,
aby prožívaly dětství v kruhu rodiny,
obklopeny láskou maminky, tatínka a
sourozenců. Jsou Jistě l tragické dů
vody, kdy d íté rod iče ztratí — to fe
ovSem záletitost Jiná. Hodné z těchto
d ětí najde nový dom ov v SOS tfesníčce. Zřízení skautských oddílů přímo
ve vesn ičce Je Jistě reálným předpo
kladem , Jak se d o této humánní a k ce
zapojit.
Druhým problém em fe, Jestliže mat
k a nebo o tec odložen ého dítěte Jsou
známt, tak Je postihnout maximálním
finančním břem enem . Víme dobře. Jak
soudy posuzují a odsuzují drobné pře
stupky a krád eže sp olečn éh o m ajetku.
Jak většinou ostře vyměřují soudci vý
živné na dětí pří rozvodech. A Jak se
vymáhá, unlká-ll povinná osoba této
povinnosti. N estojí čin odloženi dítěte
d a le k o výSe co d o tíže provtrjění? Mo
tivy vedoucí k odložení bývajt zajisté
různé, mám na mysli však případy bez
hlubších sociálních nebo psychiatric
ký ch příčin. Na rodičích by bylo třeba
žádat o takových zločinných případech
opravdu finanční maximum, aby sl
uvědom ili, že není valné umění přivá
d ět děti na svět, velkou obětí však fe
dobře Je vychovat.
Rudolf Vecka

^ Zápisník a tužka, náčrtky, plánky, přehledy a výchovné
plány jsou důležitými pomůckami, bez kterýcti se život
v oddíle neobejde. Díky špatné organizaci dochází často
k vážným neúspěchům ve výchovné práci a ke zbytečným
ztrátám času.
Po ukončmií činnosti krátkodobé či dlouhodobé je nutno
se zamyslet nad jejím průběhem a zhodnotit jí. Na to zpra
vidla většina vedoucích zapomíná a je to chyba, protože dů
kladnou analýzou realizované Činnosti získává vedoucí prá
vě nejvíce zkušeností a nových poznatků. Uvedu nyní tři
kritéria pomocí nichž lze usuzovat na úspěšnost ČInnos! .
Kritérinm první: Déti by měly mít po skončení činnosti
pocit dobře splněného úkolu, popřípadě příjemný pocit
s dobře vykonané práce. To pozná vedoucí nejlépe podle
celkové nálady oddílu ČI družiny po skončení Činností. Dále
podle toho, zda děti příště přijímají stejnou činnost nadše
ně nebo chladně nebo dokonce 1 s odporem; nakonec 1 po
dle reakce rod. ;Ů.
Kritérium druhé: U většiny děti by měl vyvstat pocit sub
jektivního kladného hodnocení Cinimsti. Velmi vhodným
způsobem se může vedoucí o těchto citových kvalitách pře
svědčit zavedením tajného známkování činnosti. S odstupem
času se zpravidla tmito subjektivní hodnotící pocit dále
vyvíjí a je třeba proto u některých Činností provádět kon
trolu i za určitou dobu.
Kritérium třetí; Děti by měly mít pocit příjemné únavy,
ne vyčerpanosti. Zejména mladí vedoucí nebo rádcové kla
dou často na družinu nebo oddíl nepřiměřené fyzické ná
roky. Pubescenti se unaví často mnohem dříve, než třeba
1 mladší děti. Přitom pubescent díky své psychice únavu
často nepřizná, a to může mít někdy vái^é zdravotní ná
sledky. Při duševní činnosti musí vedoucí vycházet z kon
krétní mentální a věkové úrovně dětí. Přecehování této
úrovně způsobuje únavu, její podceňování nezájem.
Josef Havlíček

Zakládejté oddíly
starších skautek
Ano, máme dost starostí se světluš
kami a skautkami, chybí nám rádky^'
ně, potřebujeme každou obětavou
osmnáctiletou sestru, aby již prošla
kursem pro výchovu vedoucích a mo
hla se ujmout vedení oddílu. Z koho
by se tedy skládal oddíl starších skau
tek? Kdo by Jej vedl? A jakou by
měl náplň?
Skautský program, stupně zdatno
sti 1 odborky splní skautka v dobře
vedeném oddíle do patnácti lot. Ale
v té době také běžné stupně zdatno
sti pro ní přestávají být atraktivní
mi, neboť oblast jejích zájmů se roz
šiřuje, mění a prohlubuje. Je známou
bolestí skautingu, a to nejen u nás,
ale i vo světě, že nám odchází pat
náctiletá mládež. Není jen v zájmu
našeho hnutí, abychom sl tuto dospí
vající mládež udrželi, kdy se z roverů 1 starších skautek mohou stát vůd
cové oddílu, ale je předetSím v zá
jmu této mládeže samé, aby ve skaut
s k á hnutí zůstala 1 nadále. V tom
to Životním období sl mladí lidé volí
svoje budoucí povolání, často i celo
životního partnera a začkiají sl tvo
řit vlastní způsob svého života. Není
tedy lhostejné, s kým se přátelí, Jak
tráví svůj volný čas, jaké má zájmy.
Je to doba, kdy lze nejlépe působit
nejen rva city, ale i na rozum mladé
ho člověka. Mravní zásady junáckého
hnutí, junácká vzájeamost a přátel

ství se stávají pevnou oporou dospívajícf mlékleže. Ale 1 pro získání po
třebného počtu skautských vůdců je
výhodnější, zůstávají-ll naší skauti a
skautky až do svých osmnácti až dva
ceti let nepřetržitě v našem hnutí. Je
to tak lepší, než když se nám ve dva
ceti letech vrací k vedení oddílu.
U junáků Jsou Již dávno zavedeny
kmeny roverů, u nás však starší skaut
ky neměly ani vlastní program, ani
název. NáCelnlctvo dívčího kmene
Českého Junáka se proto rorfiodlo za
bývat se otázkou starších skautek
hlouběji. Dalo sl za úkol vypracovat
pro ně přitažlivý moderní program,
který by při zachování skautských
zásad I ideálů respektoval zájmy dneš^
nich dívek od patnácti do dvaceti let.
Vyskytly se však potíže s pojmenová
ním této věkové skupiny skautek. An
glický název „Rangers* se nám ne
zdá pro náš Jazvk a pro naše pomě
ry dost výstižný. Pomozte nám při vy
mýšleni vhodného názvu! Takového
názvu, který by hyl blízký tradici obou
našich národů. V příštím čísle vám
předložíme návrhy pro Ctamost těchto
starších skautek. Prosíme vás, aby
všechny sestry, které se o tuto pro
blematiku zajímají, nám napsaly svo
je nápady a náměty na adresu: sestra
Ing. Anna Machová, Brno-Lesná, Blaž
kova 4.
Anna Machová

51

Po dvacetileté přestávce se xase
v celé iíři obBovila Činnost Jnnáeká
OTganizace, která byla v poslt^ni do*
bé legalizována ministerstvem vnitra
fím, že byly schváleny předložené
stanovy. Organizace Junáka dostala
svou legální základnu. Má svou pfi*
sobnost v Cechách i na Slovensku.
Dostala tím charakter masové orga
nizace. Po jejím vzniku nastaly vžak
starosti s opatřováním finančních
prostředku a nemovitého majetku, ze
jména budov s klobovnami. Víme, že
^ a á k nezanikl vydáním normativního
aktu. K jeho zániku došlo na podkla
dě administrativního opatření, a to
splynutím do jednotné mládežnické
organizace CSM. Ooslo k převodu |nnáckého majetku na ČSM a z toho
pak později na ostatní společenské or
ganizace, zejména ROH a tělovýchovu.
V poslední době se jednotlivá středis
ka a okrsky domáhají navráceni své
ho nemovitého majetku. Dochází k jed
náním, při nichž současní majitelé vy
jadřují někdy neochotu junácký maje
tek vrátit. Předávají požadavky janákfi podnikovým právníkům. Vzhledem
k torno, že jsem se s podobnými dota
zy dostal do styku, zaujal jsem k uve
deným problémům právní slanovlzko,
jež bych chtěl činovníkům Junáka
sdělit. Podle § IIS starétM občanské
ho zákonika (zák. č. 141/1950 Sb.),
platného jen do 31. 3. 19B4, bylo mož
no nabýt vlastnického práva vydrže
ním tehdy, jestližp nešlo o nezcizitelné věci, které byly v socialistickém
vlastnictví. Práva vlastnického k vě
ci movitě nabyl ten, kdo ji držel
oprávněně (v dobré víře, že mu ná
leží) a nepřetržitě po tři léta. $lo-li
o nemovitou věc. bylo třeba desetile
té doby vydržecí. K přebíráni junáckého nemovitého majetku došlo před
rokem 1954 a noví oprávněni držite
lé po desetiletém drženi k nemovitos
ti nabyli vlastnické právo. Došlo-li by
ke sporu n soudu, musela by nová
organizace majetkový spor vyhrát. No
vý občanský zákoník, platný od 1. 4.
1984, již nezná instituci vydržení vlast
nického práva. I případně nový před
pis by těžko mohl působit zpětně a
rušit vlastnické právo, nabyté vydrže
ním. Tím je vlastně znemožněno na
vrácení původního junáckého majet
ku. Na základě těchto skutečností
bych proto doporučoval, aby místní
irifedstavitelé Junáka jednali s odpo
vědnými zástupci příslušných organixacl a pokusili se dosáhnout určitých
tistnpků a případného vrácení majet
ku dohodou. Případný soudní spor by
byl pro Junáka prohrán. Jeví se mi
proto schůdnější cesta k dosažení na
šeho cíle, když činovníci budou poža
dovat na národních výborech určité
finanční částky jako dotace za náhra
du za nevrácení tohoto majetku. StejBě jsou určité finanční částky státní
ho rozpočtu vybraženy pro podporu
organizací mládeže. Bude třeba nplatitoval nn národních výborech poža
davky na příděl místností pro klubov
ny. Nesmíme posléze zapomenout
nplatftavat finanční prostředky na
ústředních orgánech a závodech
z podnikových fondů. Bude ze zejmé
na jednat o investiční výdaje. Vždyl
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sl mládež chce postavit nové klubov
ny, sruby, chaty. Na tyto účely také
pamatuje 1 akce Z, a proto neopo
meňme své požadavky včas uplatňo
vat prostřednictvím svých zástupců a
členů Junáka na národních výborech
všech stupňů.
JUDr. Radomír Pek

Zakladatelky
dívčího
skautingu
f e všeobecně známo, t e zakladatel
skautingu se při prvním srazu skautu
velice podivil, když mezi hochy spa-t
íHl skupinu dívek v klobou cích a s ho
lem i. Af prý se vrátí k e kuchyni!
Skauting fe p řece záležitostí čistě
chlapeckou.
Dnes sl těžko představím e, že ještě
v ro ce 1931 bylo v náčelnictvu čtyřia
dvacet mužů a čtyři ženy, ja k nám
ukazuje fotografie, zařazená do po
hlednic o A. B. SvojsíkouU A tak úsi
lí pustit se do bofe nejen proti před
sudkům měšťáků, a le í sam otných
bratří, vyžadovalo nem álo odvahy. Ko
lébkou dívčího skautingu fe holešovic
k é lyceum, v č e le s PhDr. Annou Ber-,
kovcovou. Prom ovala v ro ce 1907, by
la profesorkou přírodopisu a m atem a
tiky. Její úsilí o výchovu m oderní ž e
ny dokum entují pu blikace „Kam z ly
cea" (1913), a „Kam ze střední Školy
dívčí" 1914. Po válce řídila Školu so
ciální p éče a později t dívčí zahrad
nickou školu v Krči, kd e působila ja
k o pro feso rka i dr. Alice Masaryková.
Odvaha dr. Berkoucové, která podpor
Tovala vznik dívčího skautingu v roce
1915, tedy v druhém ro ce první světo
vé války, vzbuzuje obdiv.
Sestry, jež se zúčastnily LS v Cernoštcich v ro ce 1945, poznaly dr. Berkovcovou osobně. Táborový oheň, k te 
rý zapalovala od východu dr. Berkovcová, od jihu sestra Milčicová, která
vedla skautky léty pohody, od západu
sestra Koseová, náčelnl v době straš
né bouře, a vůdkyně kursu od strany
severní, kd e září Polárka, byla neza
pom enutelným zážitkem, řfa 111. fu<
n áckém sněmu bylo nejvíc d eleg á tek
právě z tohoto kursu.

Ja k už fsem s e zm ínila, byla v Cernošicích I čestná n áčeln í E m ilie MiU
čicová, která začínala ve skautském
hnutí ja k o pro feso rka tělocviku na
stejném holešovickém lyceu a byla
náčelní skau tek do roku 1938. N eza
svěcen ý člov ěk by nikdy nevěřil, že
v této skrom n é tiché Ženě, kterou ses
tra M ilčicová byla, dřím á tolik en er
g ie a organizačních schopnosti. V lé 
tech kdy působila, vytvořila skupiny
obětavých vůdkyň. Její lesn í šk oly by
ly prodchnuty sesterským duchem , pa-*
m atovalo se i na tělesný a zálesácký
výcvik. Není tedy dtvu, že jsm e sestru
Milčteovou, která ovládala veškerou
techniku skau tské praxe, zvaly n a le s 
ní školy, které se kon aly po ro ce 1945
v Černošicích a ve Rtyni. Za zmínku
stojí fefl ku chařské speciality, které
nem ěly konkurenci. Ale k o léb k a dív
čího skautingu by nebyla úplná, kd y 
bych se n eroiep sala o sestře K oseové,
která po dlouhá léta udávala sm ěr
dívčímu skautingu v naší vlasti. Vy
chovávala nás vystupováním í vědo->
mostmi. C harakteristická pro ní byla
je jí skrom nost. Její u šlechtilý ch arak
ter vyrostl nejen ze vzdělání, a le i
z osobního utrpení. Prosím o prom i
nutí, že se o tom zmiňuji, a le bohué
žel m oudrost lidského ducha se musí
touto daní vykoupit.
Sestra Vlasta Štěpdnová-Koseová by
la již v ro ce 1915, kdy složila vůdcooskou zkoušku, zvolena zaplsovatelkou
dívčího odboru a oddíl, který m ěla,
vedla až do roku 1919. V této době
byla zvolena nejen pražskou zpravo
dajkou, a le krom ě skau tské práce,
k ter é nebylo málo, byla sekretářkou
dorostu Cs CK a tajem nicí prázdnino
vých kolon ii pro podvyživené děti. Po
návratu ze Zenevy, kam na dobu sed
mi let odešla za svým m anželem , se
stala čleiikou náčelnictva, a krom ě to
ho ř zahraniční zpravodajkou. V ro ce
1938 stanula v č e le dívčího skautingu
jako náčelní, když před tím JIŽ byla
zvolena do světového výboru. V álka
byla pro nt zvlášť bolestná, došlo
k likvidaci skautingu a ztratila man
žela.
V ro ce 1945, kdy se znovu postavila
do čela hnutí — s bílými vlasy, jak
jí znám e dodnes, se s nevídanou en er
gií pustila do další skau tské Činnosti,
a tak z iniciativy, která u ní nepo
klesla, vzešla celá řada významných
akcí.
K 22. únoru 1946 byla uspořádána
výstava m ezinárodní skau tské litera
tury a vydán pam ětní tisk s p osel
stvím činovnic světového dívčího skau 
tingu. Po světové kon feren ci jl9 4 6 f,
kd e byla zvolena m ístopředsedkyní svě
tového výboru, přijela do C$R světová
náčelní. V ro ce 1947 byla u nás kon 
feren ce zahraničních zpravodajek, jíž
se zúčastnili i zástupci n eskautských
organizací spolu s delegátem sovět
sk é a bu lharské m ládeže. Při festiva
lu m ládeže, který s e kon al v r. 1947,
jsm e uspořádaly v Praze na Střelec^
kém ostrově tábor Ostrov klidu, jehož
se krom ě český ch a slovenských skau
tek zúčastnilo i šestn áct francouz
ských vůdkyň.
Sestra Koseová, která byla na bra
tislavském sněmu zvolena náčelní
Č eskoslovenského Junáka, pracuje i
v Ostřední radě. P řejem e si, aby by
la ještě dlouhá léta nejen strážným
duchem n ašeho dívčího skautingu, a le
I příkladem pro všechny.
Vlasta Macková

N AŠE V ZO R Y

mezinárodním táboře skautek v 2e*nevě 1927 a svůj první oddíl na jam
boree slovanských skautů v Polsku
1935. Se svým oddílem putovala pb
Belgii r. 1928 a Řecku r. 1938. Po r.
1945 působila Jako odborná pracovni
ce v chebském muzeu a později
v chebské galerii umění.
Heda KaufmaniMTá

Větvička
pro Míra

Mladějovskou

Za oaoho času jsme ve staré pražské šestnáctce mívaly u táboráku
chvilky vzpomínání. Každá z nás si
připravila siině|ší kus vétve — byla-li
smolná; tím lépe — když se oheA
rozhořel, přikládaly jsme jedna po
druhé svoji větvičku za někoho, kdo
s námi právě nemohl bý't a koho jsme
měly rády, na koho jsme chtěly zavzpominat, zpřítomnit sl jej, jakoby
s námi seděl u ohně, zpíval, vyprávěl,
či mlčel.
Zapaluji svoji smolnou větvičku a
vzpomínám na tu, jež nás letos v led
nu opustila, na dr. Miru Mladějovskou. Na pohostinný dům, hlídaný vě
žemi Týnského chrámu. Na paseky
a stezky krásného polesí v západním
koutu Cech, jež jsme spolu prošly kří
žem krážem, i na rozlehlé a hluboké
losy Jizerských hor. Koncertní síně
a pražské kostely plné krásné muzi
ky, kdejaký historický kout staré Pra
hy a později starého Chebu — nic ne
uniklo Mířině vnímavé' pozornosti. By
la to Míra, Jež svojí hbitou hovorovou
znalostí šesti evropských jazyků se
nejvíc přičinila o dobré jméno Cs.
skautek. A opravdu je na co vzpomí
nat: na Široké vzdělání a břitký inte
lekt, na tichou hloubavost, jež jde na
kořen věci a sytí se stejně knihami,
uměním, jako stykem s přírodou a lid
mi. Kdo ji poznal zblízka, nemohl ne
vidět vytrvalou snahu o harmonii du
cha l srdce, stejně Jako cílevědomé
úsilí o fyzickou zdatnost. To vše vy
tvářelo celek, syntézu, osobnost, v níž
se zcela přirozeně zrcadlily všechny
skautské ctnosti zakotvené ve skaut
ských zákonech, které, jak víme, jsou
zákony čisté lidskosti. Zemřela letos,
9. ledna, a je pochována v Milíkově.
V '
Dr. Míra Mladějovská se narodila
9. 3. 1899 v Praze jako starší z obou
dcer prof. MUDr. Vladislava Mladějovského, zakladatele české balneologle. Po maturitě v roce 1919 v Praze
studovala na filosofické fakultě Uni
versity Karlovy umění a klasickou ar
cheologii. Promovala roku 1927. Skau
tovat začala roku 1917, vůdkyní prv
ního dívčího oddílu v Praze se stala
r. 1920. Později byle okresní zpravo
dajkou druhého pražského okresu a
členkou Výkonného výboru Dívčího
odboru Svazu junáků-skautů CSR.
Účastnila se všech významných skaut
ských událostí domácích, zejména Ná
rodních skautských slavností r. 1922
v Praze, Táborů slovanských skautů
T. 1931 v Praze. Vedla čs. delegaci na

. . . nebývalou občanskou aktivitou se
otevřela cesta těm zásadám a tradi
cím, na k ter é byl náš národ právem
hrdý. Mezi ně patři i skauting. První
schůze se kon ala 20. dubna 1988. ne
d a le k o ostrova, na levém břehu Labe.
Kapitán John vyprávěl o dějin ách
skautlngu a vysvětlit nám jeh o zása
dy. Předvedl u kázky n ěkterých uzlů
a vyprávěl o hodnostech řadových
vodních sk au tů . . .
JAK

Af prom luví
kronikv
K prahu loň ského Jara p atři da
tum, k teré st našlo význam né m ís
to ve skautském k alend áři. 29. březen 1988. Sál Domoviny na M ani
nách, v němž se konalo setk án i
Junáků a skau tek, byl nabit. Náěelnlk Československého Junáka
b ratr Dr. Rudolf P lajn er slo žil Junácký slib, ve kterém se pozmě
ňu je první bod na .m ilo v a t! v last'
svou S o cialistick o u rep ubliku č e s
koslovenskou. Tém ěř ve všech kou
tech naši vlasti začaly vznikat
sk au tské oddíly. Ale oddíly, k teré
se po d vacetiletém od m lčeni zno
vu vydaly po ju n áck é stezce, ne
vznikaly všude stejn ě. N epochyb
ně proto, že je jic h zrod byl závis
lý na podm ínkách, k teré v Jedno
tlivých m ěstech byly. N ěkolik vý
ňatků z oddílových k ronik hovoří
o znovuzrozeni Junáka tak to:
]AK TO ZAČALO
Druhý oddíl, N učice: . . . n a hfiStl
býoatého DTf se nás seSlo holém pa
desáti. Bylo to dvacátý Šestý den, m í
síc trávy. Takovou účast jsm e n eček a 
li. Vyprávět jsem chlapcům o junáctví v naSÍ obci po roce 1945, o naSfch
letních táborech, o druílnouých schůz
kách. U kázali Jsm e jim naSt starou
kroniku a oddílovou vlajku. Závěrem
jsm e vSem rozdali junácký zákon a
pfthláSku. V 19.30 jsm e se rozcházeli.
HoSt s hlavam i plnými m yšlen ek, my
starší se starosti, jak ty ch lap ce pod
chytit. Zájem nás však napliíoval ra
dosti a dodával nám novou chu l do
v elk é p r á c e . . .
,
'
David

o b s t o jím e ?

Druhý oddíl, Příbram: . . . provedli
jsm e opatrný nábor, který sliboval
účast asi patnácti chlapců. Na hvěz
dárna však přišlo šestadvacet hochů
ve věku od d eseti do patnácti let. By
lo nám nejen slavnostně, a le probu
dily se v nás l vášně obavy. Jsm e
opravdu schopni dát dětem vše, co od
skautlngu očekávají? Je nás pár o d ě 
li nás dvacet tet. Máme jen dobrou
vůli, bratrské pouto a závazek. Udělá
m e Jistě vše. O dvedeme alespoň část
dluhů. Stojím e tváří o tvář společnosti
dychtivých chlapců, kteří očekáv ali
naplnění snů, které v nich rod iče a
známí vzbudili. Jak obstojím e? Pře
vzal jsem družina Netopýrů, Liška
Ostříže, Ja ck B obry . . .
11. dubna 1988, Míša
MÍSTNOST NBSTACILA
Patnáctá sm ečka vlčat, Praha, Břev
nov: . . . dn e 9. dubna se kon ala první
informativní schůzka břevnovských
zájemců o skauting. Byla hojn ě n a
vštívena. Přišlo mnoho bývalých skau
tů a ta k é hodně m ládeže s rodiči.
Místnost skoro nestačila. Sbíraly se
adresy zájemců o aktivní činnost
u Junáku. Všichni budou uvědomění
poštou o dttlšt schůzce . . .
Rok obnoveného skau tlngu Je za
nám i. V ro ce, který Je ch a ra k te
ristick ý převratným sledem udá
losti, vznikla ce lá řada nových
oddílů. A tak kroniky, v nichž
Jsem zalistoval, se zaplnily svě
dectvím m inulosti, a le Cekají l na
události, k teré Jsou před nám i.
Strán ku za strán kou pokryji vz
pomínky z výletů, zážitky z tábo
rů, z různých oddílových podniků,
jich ž Je v ro ce bezpočet. Příběhy,
k teré k ro n ice svěříte, zpracová
v ejte s důkladností poctivých k ro 
nikářů. Vždyť se k nim budete
stále vracet. Jednou to budou cen n^ záznam y.
-mm-

NA LEVÉM BŘEHU
Devátý oddíl vodních skautů, Kolín:
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Mládež
Pro skautské
výstavy
novou cestou
Lukostfelecký sport byl vždy sotiČástí skautského života v táborech 1
na jamboree.
sportovní instruktor PKOJF Karel
Hron nabízí junáckým oddílfim zdar*
ma svoji putovní výstavku, která se*
stává asi z 15 tabulí, znázorňujících
výrobu Sípfl, tátiv, historii 1 archeo*
logické nálezy lukostřelecké, míficí
zafízení na luky apod.
Vyzýváme junácké oddíly, které ma*
jí o výstavku zájem, aby se písemné
přihlásily v redakci Skautingu a sdé*
lily termín, kdy si samy mohou září*
dit odvoz a opét navrácení exponátů
a pochopitelně i zajistit, aby nebyly
poškozeny. Nahlášení termínu je nut*
né, nebof bude nutno sestavit na pu*
tovni výstavku časový rozvrh.
A. K.

Korunka ke korunce
Ano, za zimním obdobím , které ce*
lou řadu oddílů přepadlo bez klubo
ven, }sm e už udělali dávno tečku. By
la by chyba sl však m yslet, že oddíly,
ftmž se střechu nad hlavou n epoda
řilo včas získat, spaly. Naopak. Čin
nost, QÍ fl i s klubovnou nebo bez klu 
bovny, byla v průběhu zimy natolik
pestrá, že stoji za zmínku ještě nyní.
Především jd e o podntkavost n ěkíei
rých oddílů, jejich ž vedoucí včas mys
leli na letni tábory. Svědčí o tom ne
kon ečný počet podniků, které se s e 
tkaly nejen s příznivým ohlasem vet
řejaostl, a le navíc — a to je také dů
ležité — přinesly néfakou tu korunku
d o oddílové pokladny. N echyběly ant
proslulé ju n ácké bály. Výtěžku bylo
použito nejen na vybavení kluboven
a táborů, a le t na vybudování vesni
č e k SOS. Bály se kon aly v Rožmttále pod TřemŠinem, kd e junáci uspořá
d ali i d ětský karneval v rázu U Tábot
rového ohně, v R okycanech, v Mos
tě, slyšel jsem , že l v H oraždovlcích,
a le také ve Zďáru nad Sáz. a jinde.
V Dolní Dobrouči se kon al velm i p ěk 
ný funácký ples, zpestřený dom ácí
zabiječkou, na němž vystoupila úspěš
ná rytm ická skupina junáků a skau
tek. Ve S taré Boleslavi m ěl ples, k te 
rý junáci uspořádali, takový úspěch,
že se o něm druhý den rozhovořil l
rozhlas po drátě: Taková zábava tu
ještě nebyla! S kautské bály navázaly
na tradice před jednadvaceti á více
lety, čím ž obohatily pestrou paletu
plesových podniků, a le hlavně ^ a to
je nejdůležltějšž, staly se dostaveníč
kem nejen junáků a skau tek, a le i
všech příznivců ju n áckého hnutí, k te
ří se přišli s m ladým i pobavit.
—mm—
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Březen patřil delegacím mládežnic*
kých organizaci, které se ve dnech
11. a 12. sešly ve Slovanském domě
v Praze na ustavujícím kongresu oř*
ganlzaci dětí a mládeže CSSR. Česko*
slovenský Junák byl zastoupen nejen
delegáty obon národních celků, ale
především svými hlavními představí*
teli: náčelníkem dr. Rudolfem Plajne*
rem a náčelníkem Slovenského Juná*
ka dr. Ivanem Jančekem, CSc. Dvou
denního kongresu se zúčastnila 1 celá
řada význačných představitelů naši
republiky v čele s jeifm presidentem
Ludvíkem Svobodou.
O tvář budoucnosti
Dčastníci kongresu projednali sta*
novísko Sdruženi organizace dětí a
mládeže v CSSR k vytvořeni společné
reprezentace. V programovém problá*
šeni, které bylo na kongresu schvále
no, se mj. praví: Mladá generace ve
de zápas o tvář budoucnosti. Každá
generace hledá prostor, způsoby a
prostředky pro vyjádření vlastních
názorů a představ za další rozvoj spo
lečnosti, ve které žije. Mladí lidé do
spívají dnes k socialismu jinými ces
tami než jejich předchůdci. Naše bu
doucnost nemůže být záležitosti na
šich otců, sami chceme být jejími
tvůrci a připravit se k převzetí odpo
vědnosti za řízení státu. Dčinně chce
me nplatoit svůj hlas také v meziná
rodním dětském a mládežnickém hnu
ti, zejména ve Světové federaci de
mokratické mládeže. Budeme pod
porovat
demokratické hnutí mlá
deže celého světa a prosazovat v něm
myšlenky všeobecné deklarace lid
ských práv.
O předání majetku
Delegáty pozdravil předseda sdmiení dr. Zb. Vokronhlický. Vyslovil pře
svědčeni, Že celoslátni kongres mlá
dežnických a dětských organizací spl
ní svoje poslání — najde formu pro
nové, kvalitnější jednoty dětského a
mládežnického hnotí v CSSR. Uvedl,
že nástupnické organizace, tj. Svaz
pracufící mládeže, Juvena, Svaz vyso
koškolských studentů Cech a Mora
vy, Unie středoškoláků a učňů, Pio
nýr, Junák, Svaz klubů mládeže. Čes
ká táhornická unie, ve Slovenské so
cialistické republice Svaz vesnické,
zemědělské a městské mládeže, Svaz
vysokoškoláků, Svaz středoškolské a
učAovské mládeže a Slovenský Junák,
přebírají také majetek, práva a zá
vazky bývalého CSM. Stane se tak na
základě jejich vzájemné dohody, kte
rá bude uzavřena do 30. dubna. Ko
nečné předání majetku bude provede
no nejpozději do 30. června 1969.
Jděte v duchu Ledna
Kongres pozdravil fwesident řepa*'
bliky Ludvík Svoboda, ktm^ na adre
su mladých Nkl: Loůský leden pH-'
nesl velký rozmach aktivity mládeže.
Začali jste hledat nové formy tvé čin
nosti i nové cesty svého uplatnění ve
veřejném životě. Upřímně bych si
přál, abyste svůj mladý elán dále roz
víjeli. Tím spíše. Že nejste tolik zatflen l různými přežitky. Abyste se

eprevdn stali tvořivoa silon další vý
stavby socialismu v naší vlasti. Tvoří
ván silou důsledného uskutečňováni
programu vytyčeného Komunistickon
stranou Československa. Abyste pro
blémy svého vlastního hnutí, své prá
ce a prostředí dovedli řešit moderně
a v souladu s rozvojem socialismu.
O samostatnosti především
Kongres schválil statut, v němž jsou
zahrnuta základní ustanovení Fede
rální rady dětských a mládežnických
organizací. Zdůrazňuje se v něm sa
mostatnost všech organizací, právo na
uzavírání dohod v mezinárodním rám
ci, povinnosti jednotlivých organizací,
funkce federálního ústředí. Rada je
koordinačním a reprezentativním or
gánem samostatných organizaci dětí a
mládeže na území CSSR. Vytvářejí ji
organizace dětí a mládeže CSR a
SSR, spfdupracujicí v národních cel
cích, a Svaz vojenské mládeže jako
organiiaoe s výlučně celostátní pů
sobností.
—mm—

Dvakrát z Třebíče
Příznivého počasí v minulých dnech
využila řada oddílů skautek, vlčat, ju
náků a světlušek k výletům do příro
dy, které měly za úkol prověřit Jejich
zdatnost. Během zimního období Junáci
nezaháleli. Vkusně provedli výzdobu
Bvé klubovny ručně vyrobeným inven
tářem. Najdeme zde totemy různých
velikosti, vyřezávané sedačky, věšáky
z parohů a svítidla, rovněž stěny jsou
vyzdobeny medlc. váčky a k o jn ý m i
pochvami na nože.
Jaroslav Foglar v Třebíči

^

Nikoliv však osobně, pouze jako au
tor filmu „Tábor černého delfína**.
Film natočený C$. státním filmem UČÍ
populárním způsobem táboření v pří
rodě, doplněný o veselé příhody. Pro
velký zájem mladých 1 „dříve naroze
ných** junáků byl fllnv několikráte pro
mítán v Třebíči a okolních obcích.
BOB

Osamělý skaul

v čele k o m ise
21. břeina 1969 koaala. te v Praxe
Bstavajfcí schAxe komise pro otáskf
mlAdeže, která bude pracovat při
ústřednía výboru Národní frontý
CSSR. Předsedou této komise, (ejímž
posláním |e problematika společen
ského ráxu, přraahuffcf rámec Jedno
tlivých organizaci dětí a mládeže, M
stal náčelník Ceskoskivettskélio Juná
ka dr. Rudolf Plajner.
m.

VÍTE ■NEVÍTE
/soutěž o ceny/
Při Špatném počasí
'•nrie se skau
ty hrát nejrúznější kvtí0 .ré hry v klu
bovně jako soutěže jednotlivců I ce
lých družin. Bude záležet zejména na
rychlosti, bystrosti i vtipu soutěžících.
Dnes přinášíme příklad 15 otázek, tý
kajících se malosti naší vlasti. Otáz
ky nejsou na prvý pohled těžké, vy
padají zcela jednoduše, a teprve při
vlastní soutěži skauti pochopí, kolik
toho ještě o naší vlasti neznají. Od
povědi zašlete redakci do konce mě
síce dubna, v pravém rohu obálky

Příkladná
spolupráce
Junáci, kteří Jsou příslušníky stře
diska Krakonoš ve Vrchlabí, se sešli
s ředitelem správy Krkonošského ná
rodního parku, s nímž se dohodil
o vzájemné spoluprácí. V čem tato
dohoda, kterou obé strany na sklon
ku minulého roku podepsaly, spočívá?
Junáci především vycházejí ze svého
zákona, z článku 6. a t«k obsah do
hody je přirozené zaméřen nejen na

ochranu přírody, ale 1 na hluboké po
znání přírodních hodnot, jimiž Krko
noše, naše největší české hory, oplý
vají.
Správa národního parku poskytne
junákém všestrannou metodickou a
podle možností f technickou pomoc.
Obsahy besed, které se uskuteční s od
bornými pracovníky jsou především
vyplněny populárními přednáškami
z botaniky, zoologie a ornitologle. ju
náci se však zúčastní 1 vycházek do
chráněného území národního parku,
při nichž se seznamují s praktickým
prováděním aktivní ochrany přírody.
Výsledkem této plodné spolupráce,
která je hodna následování, bude ne
jen poznávání přírody, ale I bližší
sžitf $ regionem Krkonoš.
lug. Saluý

označte Soutěž. Nejlepší soutěžící bu
8. Jo možno, aby se člověk zaživa
ocitl na onom svité?
de odměněn třemi knihami a do slo
sování bude zařazen každý, kdo od
9. Jak vznikl název rostliny devitpoví správně na osm otázek. Celkem
til?
vylosujeme 20 soutěžících.
10. Kde můžeme v naší republice
pozorovat nojvyžií odchylku od mag
1. Které je nefmenší české město?
netické
střelky?
2. Jak dlouhé trvala stavba Karl
11. Kde je v Československo nejštejna?
starií dub?
3. Na kterém místi v Českosloven
12. Jaký znak milí Chodové na svém
sku máženie podobni jako na moři
praporu, který dostali r. 1543 od čes
pozorovat zakulacení zemi?
kého
krále?
4. Která obec má v naší republice
13. Kde je v Cechách nejhlubší stud
nejkratší název?
na, uveďte přibližnou hloubku.
5. Který hrad je svou rozlohou vit14. Které české divadlo m ilo nej
Sf než pražské Hradčany?
dříve
zařízení na umělý vítr, déšť a
8. Máme v Cechách skutečnou
bouři?
poušť?
15. Kdy a v kterém státě bylo dosa
7.
Které jméno obce se v naší re
ženo 1 km kolmé hloubky dolu?
publice vyskytuje nejčastijí, uveďte
přibližai kolikrát.
A .K .

i
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si snad budeš moci předem účast
finančně zajistit.
Přeji Ti hodné úspěšné práce
pro blaho naší mládeže • juoáoky Tě pozdravuji.

Dopit )ana Richtra Břetisla
va Skaroupkoví z 30. 7. 1968
Vážený bratře,
obdržel Isen TrůJ dopis c^ledAé lesní školy a sděluji násle-dovnfi:
Souhlasím s teriníuem od 10.
do 2L srpna 1966 na Svagrov.
Jenže Ja v tom háCek. dovole
nou sice nám , ale dočetl jsem
ae, že se pletl 2S Kčs, což )«
pro mne' zarážejici, mám pětičlennou rodinu a mám pro ni
35 Kčs donně přijmu.
To znamená, že když dám na
lesní Školu denně 25 Kčs,
že
pro 4 Členy rodiny zbude jen 15
Kčs ne den, což není m yslitel
né. Jsem také toho názoru,
že
když chce někdo dělat funkci pro
néjekou společenskou organizaci,
tek ta or^aniizace je j musí získat
pro patřičně vzděláni zdarma a
má zl ctít funkcionářů, že mail
zájem o dobrou práci. Proto žá
dám mimořádně, aby tato Škola
pro mne byla zdarma. Jistě zde
budou funkcionáři jen dospěli.
Prosím o sdělení, zda mám
nastoupit lesní Školu v tomto ter
minu. Děkuji, podotýkám, že mám
3 malé détl, které nic nevydě
la jí a manželka nemůže ji pra
covat. Nemáme babičku.

Dopis Břotislava Skaroapky
Milý bratře,
odpovídám na Tvů) dopis, kte
rým žádáš o pobyt na lesní Ško
le zdaraM. je mi líto, že Ti mu
sím oznámit, že naše lesní ško
la není dotována z žádných ve
řejných či jiných prostředků a
musí být ledy hospodářsky so
běstačná. Prakticky to znamená,
že všechny náklady nesou spo
lečné všichni účastnici. Kursisté
i instruktoři si platí stravu,
cestovné i věcné náklady sami,
což pletl i pro mne jako vůdce
školy.
i když mám pochopeni pro
Tvou situaci, protože sám mám
dvé děti a přitom jsem si le
tos platil účast na třech kursech
a jedné lesní škole, nemohu Tvé
žádosti vyhovět, protože jediným
řešením by bylo přenést nákla
dy Tvého pobytu na ostatní účast
níky a s tím bys jisté ani Ty
sám nesouhlasil.
Nemohu však nechat bez po
známky ani Tvůj názor, že .když
ch ce aékdo dělat nějakou funkcí
pro nějakou s|x>lečenskou orga
nizaci, tak ta organizace je j mu
sí získat pro patřičné vzdělání
zdarma . . .
V junáclvf taková
preae nikdy nebyla, my pracu
jem e zcela dobrovolně a zcela
zdarma a nikdy nechceme za
svou práci jakékoliv hmotné vý
hody. A právě tim ae lišíme od
líných organizací, že pracujeme
bez nároků na odměny.
Mrzl, mě. Ze s Tebou musím
polemizovat hned, když Jsi pro
jev il zájem o junáctví. ale for
mulace, kterou Jsi použil, není
mezi Junáky obvyklá a je š tě
jsem se s nl v našem hnutí nesi.’tkal. Proto mě nutí. abych Tvé
názory opravil.
Jestliže nemáš
prostředky na úhradu kursovněno v lesní ik o le, pak jsou ještě
jiné možnosti, jak se s junáckou
praxi seznámit. Budou další kur
sy a semináře netůborového ty'U a lesní školy budou i v dál
ích letech, kdy snad budou lé 
pe finančně zajištěny a i Ty sáta

f
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otiskli Jsme tyto dva d ^ ls y aa
sávér diskuse nailcb č te n á ři o
léto véci. Ponechali Jsbm! volný
prfthék dopisům a jsme vdčnl
|p|icli plsaielám za lo, Že v nick
velmi často osvětlovali I Jiné sonvlslostl. Doufáme, Že naši čtenáři
vyvolají d alil diskuse o jiuýck
sparných a naléhavých otázkách
skantského hnuti h přispějí tak
k jejich správnému řešeni, fmenujme jen
namátkou problém
fceedukace.
Redakce děkuje všem, ktcM sc
diskuse zúčastnili 1 tém, jejichž
dopisy Jsme nž nemohli otlskaonl.
Shanling je VáŽ časopis a chce
Vém podle svých — omezených
mnžneslí — pln^. sloužit.
Redukce

Vyehováváme k socialismu?
Dr. MiU Brožková núm zaslala
tuto vzpominku:
Když jsme se loni na JařeopČt
poprvé veřejné sešly, členky bý
valé Dívčí Dvojky, přišlo na na
ši schůzku 1 mnoho cizích lidi,
protože j%em oznámila, .že hus
té jsou vitáni**. Do té doby jsme
se scházívaly v bytě, protože nás
bylo celkem 30 a při zaměstnáni
a rodinných povinnostech še se
šlo najednou vždycky jen asi ko
lem 20 děvčat. Ve všeobecné akti
vité loúbkého jara jsem sl my
slela, Že musiuie povědět o skuutingu také jiným lidem, protože
je třeba obnovit veřejné skaut
skou výchovu mládeže, když se
to v předcházejících letech j i 
ným organizacím
tak
špatně
dařilo.
Radila jsum se s bra:ry, vedou
cími chlapeckých oddílů, kde
obstarat místnost pro pořádáni
schůze většího počtu lidi — jx>čítala jsem asi tak pro 50 osob.
Upozornili .mne, že je ve veřej
nosti tak velký zájem, Že na
jejich informativní schůzku přiMo již půl hodiny před zaháje
ním tolik lidi, Že se nevešli do
přednáškové siné.
Také naše schůzka byla po
četné navštívena cizími zájemci
i bývalými skauty a skautkami,
které přišly i s dcerami a syny.
Všichni se ptali, kdy a jak bu
de obnoven skauUng. Hezi hosty
byla také mladá redaktorka, kte
rá žádala, abych ji podrobněji
vysvětlila, co skauting Je, že by
o něm napsala článek do Ve
černí Prahy. Musela jsem se vě
novat oslavním zájemcům a pro
to jsem ji zavedla do rohu místnosci,
kde
besedovaly
členky
Dvojky. Za chvílí jsem k nim
přišla a slyšela konec Nadina
výkladu: ‘ My jsme byly ve skaut
ském . oddíle vychovávány k so
cialismu. Nikdo núm to neříkal,
myslely jsme, že junák je nepo
litická organizace, jak bylo při
kázáno stanovami, a le ve sku
tečnosti jsme byly vedeny k so
cialismu. Žily jsiue T kolektivu,
učily se rovnoprávnosti, pravdo
mluvnosti, samostatnosti, navzá
jem si pomáhaly — zkrátka všem
všem krásným vlastnostem. Jaké
má mít socialistickÝ člověk. Pro
to, když jsme později v zaměst
náni přišly na politické školení,
bylo nám to všechno velmi b.*zké, samozřejmé, jen jsm e s t
občas divily, že někteří lidé,
kteří o socialismu a jeho zavá
děni tolik mluvili, žili zcela ji
nak".
Redaktorka - byla
zřejmě na
rozpacích — bylo teprve 21.
března. Ani jsem neměla v tom
spádu události čas sledovat, zda
byl ve Večerní Praze pak n ěja
ký Článek o skautingu napsán.
Ale myslím, že tehdy ještě ne,
že ona mladá redaktorka, která
přišla ne naši schůzku s nejlepšími úmysly, byla Nadiným
zhodnocením pončkud zmatena.
Míla Brožková

Jak tomn rozomSt

JeitS k 6. břexna

tarovy,* . . .> Má to snad zname
nat nějaké jwchybnostl o Poglarové způsobu výchovy? Nebo tam
mělo být napsáno: ”A my vši
chni sl važme co aejbodlivěji
rte e Foglarovy,” . . , Toto .si"
y dalo větě úplně jiný smysl,
kterému bych Já rozuměl, pro
tože J. Fogtar by si skutečně
zaslouží], aby sl jeho práce vši
chni vážili.

Před chvíli jBein se vrútlln
z malé oslavy, kterou k 8. t^oznu uspořádala děvčata z 1. ud^
dílu skautek v Dobrušce pro ve<
doucl oddílu a svoje maminky.
Ano, 12—141etá děvčata byla na
prosto sama z vlastní iniciativy
pořad^telkami. Celý program byl
sestaven z básní b ciferia, Neru
dy, Bezruce a prózy M. Majero
vé. Vtipné a opravdu hodnotné
pásmo bylo doplněno zpívanými
a hranými písněmi, určenými jed
notlivým matkám. — KromÓ své
oblíbené pisné dostala každá ma
minka květ karaíiátu. Jsem jista ,
že skromnější, a le také hezči a
upřímnější oslavy MOŽ Jsem do
dnešního dne neprožtla.

g

Dále se píše, že .věděl to však
před dávnými léty,
kdy víc
myslel na své .kluby", než na
junácké oddíly". Proč jo to klu
by v uvozovkách? MÉ to snad
znamenat, že kluby byly -méně
hodnotné než Junácké oddíly? Co
by potom měli na vesnicích?
Sám jsem ve válce byl členem
klubu I. Foglara a po válce jsem
se stal vdoucim junáckého oddí
lu a jsejn jim nyní zase. Ostat
ně na str. 16 v recenzí se píše
“Foglar byl vždycky především
skautem a jeho skupina chlapců
byla vždycky skautským oddí
lem". s tímto plně souhlasím,
mél Jsem bratrance y Jeho oddíTe. mám Cigoliga z jeho oddí
lu od r. 1943 až do r. 1948 a
z těchto jsem jasné vyčetl, že
to po celá léta byl skautský od
díl. Rovněž bych chtěl podotk
nout, že převážná část jeho rad
a her v Bobří hrází byla urče
na právě' pro početnájšl oddíly,
poněvadž to přirozeně čerpal ze
svého oddílu. Proto by se mu
nemělo vyčítat, že se vice věno
vat klubům, i>onévadž tato práce
byla velice záslužná a v těchto
klubech bylo Vyčhováno mnoho
chlapců a to ve skautském du
chu, kteří bv jinak neměli mož
nost se do junáckých oddílů za(>o]it. Byl bych rád. kdyby dr.
Pivec tento odstavec v jinak vel
mi dobrém článku uvedl na
správnou míru.
-Bača- |esef Hosnedl s Velbarile

Ani jsme zpočátku nevěřili, že
dnešní mladá generace bude mít
takový zájem podřídit se dobro
volné kázni, jak přikazuje skaut
ský zákon.
A dnes jsem se přesvědčila,že naše práce není marná. Snad
je to i dobrá zkušenost, jsm e
o 20 let starší, máme rodiny a
málo času. Ale takový zážitek
je pro nás pobídkou, abychom
se práci v Junáku věnovali i na
dále.
Libuše H u b k o v á ,
vedoucí I. oddílu skautek
v EKtbruŠce

K
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K dopisu bratra Mirka Šafrán
ka, který vyjadřuje pochybnost
o přesnosti ^ t a zrušeni junáka
nacisty v roce 1940, uvádím:
U .události Jde ve skutečnosti
o data dvé. 26. ffje n 1940, ve vý
ročí československé svobody, vy
dal K. H. Frank své známé
„verfůgung" o zrušeni Junáťb.
K jeho provedení, přesněji likvi
daci ústředí Junáka gestapem,
došlo pak 4. listopadu 1940.
Vratislav Hanxik — MMabe

Piie nám Jaroslav Jarma ~
BOBR X Litoměřic
O nejlepii kroniku
Ano, nebyl to snadný vý
běr. Vždyť kroniky, |ež nám
jednotlivé oddíly do soatéže
zaslaly, jsou vesměs tak hod
notné, že jsme se dlouho ne
mohli rozhodnout, které z
nich udělit prvou cenu. Ale
nakonec přece jen zvítězil
druhý oddH Junáka v Nučicích, který získévá věcnou
odměnu v hodnotě KCs 500
(dle vlastního výběraj. Oztatnf oddíly, které se soutěže
zádastnily, obdrží knižní od
měny. Děkujeme vám za vaši
poctivou práci, s níž jsme by
li velmi spokojeni. Jen tak
dáli
REDAKCE

Po přečteni únorového Skautin
gu jsem se musel pozastavit nad
některými dopisy činovníků. Ru
brika .DOPISY" by neměla obsa
hovat jen polemiku k jednomu
problému, který může vyřešit
středisková rada.
Hysliin lim
otázku finančních výdajů a časo
vého zaneprázdnění činovníka.
Aby se nám ještě lépe praco
valo, doporučuji činovnikům, aby
rubriku vypIAovalí dobrými zku Šenostml, řadami a návrhy z vý
chovné práce. Všichni bychom se
rádi dovědéli, co se kde dá ob
starat, nakoupit, vyměnit, či na
bídnout z
vlastních
přebytků,
doporučit výrobce atd. Zkrátka
je toho ješié mnoho, co nam
v naši dobré práci chybí. Napří
klad v naši smečce potřebujeme
pro vlčata Čepice nebo zelené
barety, které marné sháníme.
Výrobcům skautských opasků do
poručujeme, aby si vzali míru
od skutečných junáků a vlčat.
Takhle to vypadá, že Je brali od
vedoucích. Opasky, které jsme
nakoupili, jsme museli a Ž o lS e ra
zkracovat. Kratší by mohly být
levnější.
Podle našich zkušeností dopo
ručujeme, aby věkovou hranici
vlčat bylo ukončeni páté třídy
povinné školní docházky. Teprve
na začátku šesté třídy převádět
vlčata do junáckých oddílů. Ni
koliv hranici 10 let. Při devíti
leté školní docházce budou je š 
tě čtyři roky aktivními junáky.
V současně době je výhodné, aby
si velitel smečky vlčat ponechal
šestniky ještě o rok starší. Jsou
nejen zkušenější a zručnější, ale
při vlastni skautské výchově vel
mi pomohou.
Očekáváme, že se v rubrice
.DOPISY* objev!
řada
návrhů,
podnětů a rad. které nám v naši
výchovné práci pomohou lépe,
než )a polemika jednoho p r o l^

au.
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Za krásami Llptova
Okresní dům Pionýrů a n lé deže v Liptovském Mikuláši připcavil pro pionýrské tubory ROH
třínáctidenní «puták", jehož ira sa
vede ncjkrásnéjšlm i kouty Liptdva. Cestou uvidíte nejen cn oč.
Malinu, železno. ale i Korytntcti
kúpele — malé lázně, ktere se
choulí pod hřebeny Nízkých Ta
ter. Liptovský Ján. Kvačiansku a
Pvosíecku dolinu a navíc pt^niknete túru na Beranec. ťro účast
níky, kteří půjdou po značkova
ných turistických stezkách, a Tfjdou přes patnáct kilometrů den
ně, je připraveno ubytovaní
tři koruny za jednu noc. čéjcinčí
mohou podat přihlášky na adre
su Okresní dům Pionýrů a m lá
deže, Liptovský Mikuláš, Beiopotockého ul. č. 6, kde jim o lúcbto
turistických výpravách, které sé
uskutečni během července a srp
na. budou poskytnuty podrobnějš i ialorm ace.
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Vyzkoužejfe sl
svoji znalost
mozinárodnfch
orqanizacf
1. Svfitová výzva m láde
že —
2. Rok Evropské o ch ra 
ny přírody
3. O rganizace zem édélstvi a potravy
4. Lidská práva
5. Svétová zd ravotnická
organizace
6. Evropská rada
7. Z em čdělská a potravi
n ářsk á org an izace
8. UNESCO
9. Svétová nad ace na och ran u divoké zvéře
10. OSN
-íb-

CO JE
VENTURE - SCOUTINGt
Otázka, co s dospívajícími chíapci a mladými niuži vs
skautské organiza:! a otázka, co v našem hnutí s dospalý
mi vůbec, není ojlehavá jen u nás. Jestliže skautské hnutí
n a celém svété „stárne**, tj. procento dospělých stoupá, za<
jímá tato otázka všechny skautské organizace na světě.
Nebude pro4o bez zajímavosti povšimnout sl, jak tuto věc
vyřešila nejstarší skautská organizace na světě a největší
organizace v Evropě, totiž organizace britská, kde už v ro
to 1966 vytvořili dospělí 11,5 % členské základny.
Touto otázkou začal se ve Velké Británii zajímat po první
ávétové válce sám zakladatel skautského hnutí R. B. Powell a vyřešil ji tedy založením tzv. třetí větve, kterou
tvQřUl roveři. Roverské trnutí se rozšířilo po celém světě,
postupem doby se však v jednotlivých zemích podstatně
měnilo a b ě h ^ let se neubrtoíla změnám ani britská
organizace. Dnes je ve Velké Británii roverské hnutí na
hrazeno venture-scoutlngem, což by snad bylo nejlépe
překládat jako d<^odruttný ^auting nebo hnutí skautůdobrudruhů.
Hned na začátku je třeba poznamenat, že se nejedná
Jen o změnu názvu. Venture-scoutlng se v mnohých smě
rech značně liší od dřívějšího roveringu. Příručka pro nové
odvětví skautského hnutí říká ve svém úvodu asi toto:
Venture-scoutlng je součástí veliké a jednotné mezinárodní
oiTganizace skautské, která mé v celém světě přes 11 mi
liónů členů. Cílem skautského hnutí je, podporovat fyzický,
mentální a mravní rozvoj mládeže a tak jí pomáhat, aby
zaujala konstruktivní místo ve společnosti. Dosahuje toho
tím, že mladým lidem nehizi radostný a přitažlivý program
Činnosti, Jejímž Ideovým podkladem je skautský slib a zá
kon a která Je řízena dospělými vedoucími. Všimněme si,

že účel skautské výchovy je zde formulován poněkud Jinak,
než jak ho známe z prvních prací zakladatele skauUngu. Déle se v příručce praví: Venture-scouting není static
ký. Musí se neustále vyvíjet, přizpůsobovat a rozvíjet, aby
stačil rychlému rozvoji společností. Normálně se ventureskautem může stát každý hoch mezi 15. a 16^/^. rokem
věku, výjimečně 1 dřív, nezáleží na tom, zda byl předtím
skautem nebo ne. V hnutí může zůstat až do 20. narozenin.
Na rozdíl od roverského hnutí je zde tedy pro Členství
stanovena i horní věková hranice. O tom, za Jakých okol
nosti může mladý muž i po překročení této věkové hra
nice zůstat ve skautském hnutí, se ještě zmíním.
Základem organizace Jsou Jednotky [unit), což Je ob
doba skautských oddílů. Tato jednotka má zpravidla 15
až 24 členů, Jsou jednotky, které mají výjimečně jen 12
Členů, ale nikdy nemá počet členů klesnout pod devět*
Jednotky mohou vzniknout při skautských složkách, odpo
vídajících asi našemu středisku (group) nebo mohou exis
tovat samostatně, po případě na školách, farnostech nebo
jiných organizacích, případně mohou spolupracovat s ně
kolika skautskými skupinami. Jednotka má sice dospělého
vůdce, ale ten zůstává Jaksi v pozadí. Ve skutečnoeti Hdf
činnost několtkačlenný výkonný výbor v čele s předsedou
jednotky. Jednotky venture-skautů se nesdružuji ve vyšší
organizační složky, předpokládá se však, že se vůdcové
jednotek budou scházet v rámci obvodu (distrlct) nebo
hrabství (county) na společných poradách.
Jednotka venture-skautů může navázat styky se skupfnou starších skautek (rangers-guídes). Se souhlasem Činov
níků chlapecké 1 dívčí organizace může se tato společná
Činnost stát pravidelnou, takže se vlastně vytvoří společná
jednotka. Jak je z toho vidět, posunuli ve Velké Británii
dolní věkovou hranic! pro společnou činnost obou pohlaVÍ
hodně nízko, zatímco u nás byla pro koedukační činnost
oddílů starších junáků stanovena dolní hranice na 21 lé^
tedy na dobu, kdy ve Velké Británii mládež už je rok mi- ,
mo Jednotky venture skautů.
Zatímco někde roveři nenosí kroj (NSR), venture-skauti
kroj nosí. Je ovšem velmi Jednoduchý: dlouhé kalhoty,
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prostá kos=>, hnŘdá vázanka a skautský opasok. Kroj je
možno doplnit pulovrem nelK> bundou. V příručce se ho
voří o tom, že kroj se nemusí používat při každé činnosti.
Chce-li se stát členem jednotky hoch, který nebyl dosud
skautem, má se zúčastnit některé činnosti v přírodě, kte
rou určí výkonný výbor jednotky a alespoň pětkrát činnosti
v místnosti. Přitom si má osvojit potřebné znalosti o mezi
národním skautském hnutí a vytvořit si vlastní názor
o skautském slibu a zákonu a přijmout jejích zásady za
své. Potom složí před celou jednotkou skautský slib a sta
ne se členem jednotky. Také hoch, který přichází ze skaut
ského oddílu, musí se zúčastnit některé činnosti v přírodě,
prohloubit své znalosti hnutí a chápat zásady slibu a zá
kona z nového pohledu, totiž ze stanoviska mladého muže.
Po obnově slibu se stane plnoprávným Členem jednotky.
Činnost jednotek venture-skautň je velmi různorodá.
V sez-namu činností, kterým se mohou tyto jednotky vě
novat, jsou uvedeny všechny druhy sportů a sportovních
her, nejrůznéjší vědní obory, specializace motoristická, le
tecká, parašutistická, námořní, potápěčská atd. Zvláštní

důraz se vša,k k^ade na táboření a výpravy, často hodně
dobrodřu&iého rázu. Tak některé jednotky lyžují ve skot
ských horách, některé podnikly výpravy do severního Nor
ska za severní polární kruh, putovaly do jižního MaroJoa
a na Saharu, pomáhaly při záchranných pracích na Sicílii
v krajích postižených zemětřesením, cestovaly na koních
na Islandě atd. Je zajímavé, že někteří venture-skauti na
vštívili i Sovětský svaz. Venture-skauti věnují se také vý
cviku v první pomoci a v záchranné službě při různých
nehodách a pohromách, jakož i práci s postiženými dětmi
(tzv. extension-scouting).
Jak jsme si jiŽ řekli, propaguje se i společná činnost se
staršími skautkami. Doporučují se i společné tábory chlap
ců 1 děvčat z jednotek venture-skautů a rangers, o-všera
zdůrazňuje se při těchto táborech nutnost smyslu pro od
povědnost a nutnost zachovávání skautského zákona. Ne
vylučují se ani společné výpravy čtyř až pětičlenných sku
pin během tábora.
Pokračování příště

Ze skautského světa

faponštl skauti, kteří &e zúčastnili V. Essexského mezinárodního
jamboree, vyzdobili svůj tábor tradičními národními lampióny.
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CEYLON
Ceylonští skauti museli vynaložit mimořádnou částku
10 000 Rp na nutnou opravu střechy a podlahy svého Ostředí. Škodu způsobily milióny bílých mravenců. Podlaha
i strop jsou nyní vybudovány z betonu.
FINSKO
Letos v srpnu se koná v Helsinkách Světová konference
skautů, které se má zúčastnit 2000 delegátů ze 64 zemí
světa. Konference bude uspořádána v pozoruhodném stře
disku Dipoll.
SALVADOR
Koncem července minulého roku konala se v San Sal
vadoru 7. Mezinárodní skautská konference. Poslední meziamerická konference byla v roce 1964 v Kingstonu na Jamaice.
FINSKO
„SUOMEN PARTIOPOIKAJARJESTO“, čili finští skauti na
bízejí laskavé zaslání bohatě ilustrované barevné brožury,
určené především/rodičům i všem ostatním skautům. Adre
sa; Suomen Partiopoíkajárjestó, HA MEETIE 20, Helsinkí 53,
Finland.
KANADA
V dokumentu čí.sla 25a ze 7. skautské meziamerické kon
ference uvedl zástupe^/ náčelníka kanadských skautů le
tecký vícemaršál J. B. Harvey několik zajímavých údajů
o skautském hnutí mezi kanadskými Eskymáky. První po
kusy o založení hnutí byly uŽ ve třicátých letech, ke sku
tečnému založení však došlo až ke konci let čtyřicátých.
Eskymáčtí skauti získali největší podporu od nejrůznějších
státních podniků, které začaly po II. světové válce ro-^víiet
v této oblasti svoji činnost. Hnutí začalo provozoval ’ ’edein k mimořádné odlišnosti podnebí — různé jiné
iv
činnosti než jsou normálně zahrnuty v dosavadní ska >ké
výchově. Loni re konalo první Arktické jamboree severně
od 60“ s. š. poblíž jezera PŘELUDE nedaleko YELLOWKNIFU„
ŠVÝCARSKO
Loni na podzim se sešlo v Ženevě několik výborů světo
vého ústředí — především výbor pro reořganizaci a finanč
ní podvýbor, které zevrubně probraly své plány činnosti
na rok 1969.
—jb —

Oprava z 3. Cis. Skautingu

ARMQRIALE SIGNUM ANNUALE — 1968
Světové ústředí skautingu v ženevě nabízí tuto průhlednou plaketu
z barevného skla, jež vkusně ozdobí nejen okno klubovny, ale i ja 
koukoliv stěnu. Poněvadž těchto plaket byl vyroben jen omezený
počet, vyzývá ústředí, aby se zájem ci prihlúsíU co nejdřív.
Pro nás však prozatím asi 1 tento vkusný dárek zůstane nedostup
ný. neboť jeho cena je 12 dolarů. Nicméně pro úplnou informaci
uvádíme také adresu odesílatele; B^^y Scouts World Bureau, Čase
Postale 280, 1211 Geneva, Switzerland.
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T iskařšií Soikoyé ř á d í-l mezi
našimi řádky. Prosíme proto na.še
čtenáře, aby si laskavě opravili
tato sdělení; Na str. 42 má znít
podpisek pďd čPankem správně:
Podle World Scoutingn.
V rubrice Ze skautského světa
si laskavě opravte:
Švýcarsko
ve dnech 27. až 29. 9. t. r.
se koná v Bernu V. evropská
skautská konference. V zahajova
cím projevu promluví generální

sekretář na téma „Rozvoj skau
tingu v Evropě". Na programu
této konference jsou díla; tróning, spolupráce s vůdci, koordi
nace skautské pomoci a příprava
skautského roku pomoci a přátel
ství 1972.
Korea
Ve dnech 28. 9. — 5. 10. t. r,
se koná v Scoulu VI. skautská
konference Dálného východu. —
Konference se zúčastní také ge
nerální sekretář dr. Nagy, jenž
promluví o plánech rozvoje svě
tového skautingu.
Děkujeme.
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Ve své práci o vúdcovských zkouškách, uveřejněné v zá
řijovém čísle Skautlngu, uvádí profesor Vondráček jako no
vinku domácí písemné zkoušky. Ty už před dávnými lety
byly a dodnes jsou samozřejmou součástí pro absolutorium
lesní školy. Jejich zavedení pro vůdcovské zkoušky však
musíme velíce vítat, neboť jistě přinese mnoho dobrého
pro zkoušené — ale i pro mnoho dalších činovníků, budouli některé vybrané práce uveřejňovány v tomto Časopise.
Ve světě jsou však také samozřejmou součástí vůdcovských zkoušek a přípravy na ně písemné kursy. V nich
se zkoušející předem seznamuje sé zkoušeným a otázkami
je j nutí ke studiu odborné literatury ~ žádá dokonce uve
dení prostudované knihy a v některých bodech i stránek.
Mnohaleté časové ztráty, které jsme utrpěli, nesou s sebou absolutní nedostatek této potřebné literatury, kterou
je nutno shromažďovat z celé řady jiných pracovních úse
ků — nesou však také nedostatek poznatků nejmoderněj
ších skautských výchovných metod, k nímž za uplynulá
léta dospěli jinde v cizině.
Nic nelze uspěchat, prozatímní náhražky mohou být jen
nejzákladnějším vodítkem a soudnost s odpovědností nás
nutí k rozvaze při formulaci nových cest.
Loňského roku byly ještě lesní školy velikou vzácností
a přísnější měřítko snese z nich snad jedna Či dvě. Jsme
si dobře vědomi, že letos se už neobejdeme bez lesní školy,
pro vůdce vlčat. A že bude třeba vybrat pro tuto školu
nejlepší z nejlepších, kteří by se potom ujali vedení les
ních škol v oblastech.
Podle anglického vzoru jsme připravili písemný kurs pro
naše nové vůdce smeček, s nimiž bychom se rádi touto
cestou seznámili a s nimiž bychom chtěli spolupracovat
i v budoucnu. V tomto a v dalších číslech Skautingu uve
deme otázky, na něž očekáváme vaše odpovědi. Rozsah
těchto odpovědí neomezuje. Žádáme jen, aby byly odeslá
ny vždy nejpozději do měsíce po uveřejnění otázek.
CAs t

11. Jaká úřední a zdravotní opatření je třeba učinit při
přípravách na tábor vlčat.
12. Co bys učinil, kdyby rodiče nového vlčete měli námitky
proti tomu, aby jejich chlapec skládal slib?
13. Co soudíš o nošení vlčácké čapky?
14. Jdeš-li s vlčaty na výlet, po které straně silnice musíte
jit?
15. Co potřebuje rostlina k tomu, aby zdárně rostla?
16. Uveď hry do klubovny (dvě) a Jednu do přírody, které
se ti ve smečce nejlépe osvědčily a které tvá vlčata
mají nejraději. Zdůvodni proč.
17. Uveď dvě písničky, které tvá vlčata nejraději zpívají.
18. Jakým způsobem jsi nahradil vlčatům slibový odznak,
který nebyl k dostání?
19. Co pokládáš za největší potíž při své současné práci
s vlčaty?
20. Jaké je tvé občanské povolání? Kolik je ti let? Byl
jsi už někdy delší dobu ve stanovém táboře? Uveď své
jméno a adresu.
CAs t druha
1. Jsi ve styku s rodiči svých vlčat? Jak Často? Znáš pro
středí, ve kterém tvá vlčata bydlí?
2. Jistě ses už přesvědčil, že chlapci z tvé smečky mají
pranepatrné, většinou žádné vědomosti o svém národě
a jehu historii. Uveď tři díla z naší literatury, která bys
pro tento výchovný úsek pokládal za nejvhodnější.
3. Jak by ses zachoval v těchto situacích?
a) Do smečky jste přijali chlapce, u něhož jste však
brzy poznali jeho agresivní a nedružné chování.
b) Při schůzce selže osvětlení a vy máte ještě víc než
polovinu schůzky před sebou.
c) Jste s vlčaty na vycházce. Na silnici, v místě vzdále
ném 6 km od nejbližší obce, vás předjelo nákladnf
auto, z něhož v zatáčce vypadla starší žena, která
zůstala v bezvědomí a se silně krvácející ranou na
hlavě ležet v příkopě. Auto jede dál, řidič netuší, co
se stalo.
4. Jaké záznam*' pokládáš za nejlepší pro zdárné vedení
smečky?
5. Navrhni učební pomůcku, která by ti pomáhala při pří
pravě vlčat v jedné z těchto disciplin: oheň a ohniště,
cvičení pamětí, jedovaté rostliny, uspořádání stanu na
výletě, zpravodajství, průvodce v místě bydliště, stopy
zvěře a ptactva, řezbářství.
6. Jaký Gíl sis vytkl při výchově vlčat?
Odpovědi zašlete na adresu redakce, levý spodní okraj
obálky označte Písemný kurs vůdců vlčat.
Svými zprávami a odpověďmi se podílíte na tvorbě no
vých výchovných cest pro vlčata — proto Je pokládejte za
povinnost každého vůdce smečky. A kdo dosud nezaslal
odpovědi na první část, učiňte tak současně s částí druhou.
Rudolf Pivec

p rv n í

1. Kdy vyšla Baden Powellova „Příručka vlčat"?
2. Kdy vyšla příručka československých vlčat podle BadenPowellovy „The Wolf CubS Handbook"? Kteří dva auto
ři ji přeložili a upravili?
3. Znáš některou jinou knihu o vlčatech a pro vůdce
vlčat? Prostudoval jsi ji a řídíš se jí při své výchovné
práci?
4. Jaký počet vlčat pokládáš ve smečce za nejvhodnější?
5. Kolik dospělých by podle tebe mělo vést spiečku o 24—
33 vlčatech?
6. Domníváš se, že by se na vedení smečky měla účastnit
i žena?
7. Máte ve vaší smečce totemovou hůl? Jak se vám osvěd
čuje? Jak si ji chlapci váží?
8. Užíváte i vlajek pro jednotlivé šestky, tak jako junáci
pro družiny?
9. Kladeš větší váhu na jednotlivé stupně nebo na odborky?
10. Uveď tři návrhy řemeslných (ručních) prací, které tě
zajímají a které bys rád se smečkou vyzkoušel?

Podle nejnovéjšiho rozdělení má chlapecký Kmen náčelnictva Junáka šest odborů:
1. Odbor pro junáckou ideologii a didaktiku
2. Odbor pro ústřední akce
3. Odbor pro vlčata
4. Odbor pro junáky
5. Odbor pro rovery
6. Odbor pro činovníky
Předsedou 3. odboru je br. dr. Rudolf Pivec. Všechny do
tazy týkající se vlčat, případně připomínky, přání, zprávy,
o práci vašich smeček a články o vlčatech pro junácké
časopisy, zasílejte třetímu odboru náčelnictva chlapeckého
kmene Junáka, Gorkého nám. 26, Praha 2 — nebo přímo
předsedovi odboru: Potštejn, Jarníkova 26.
Ústřední vlčácká lesní škola bude od 30. června do 12«
Července na skautském hradišti v Potštejně. Přednášet na
ní budou naši nejvýznamnější instruktoři lesních škol a čle**
nové náčelnictva, v čele s br. dr. R. Plajnerem, raístonáCel-*
niky, prof. ing. dr. Fanderlíkem a doc. -r. Břiebáčkem,
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Jakáž i s proslulým, obávaným a legendami opředeným^ Junáckým cvlčUelem dr. K. Průchou.
Jak Jfi to se slibovými odznaky pro vlCata? Toto Je nej*
Častější dotaz vůdců našich smeček. A nám všem Je známo,
že vlčata na nic nečekají tak netrpělivě jako na tento
odznak.
Předseda hospodářského odboru, br. Ing. Moravec, nás
ujistil, že vlčácícé slibové odznaky byly objednány — a do*
drží-U výrobce dodací lhůtu. budou brzy v prodeji.
Zasílejte proto své objednávky na slibové odznaky vlčat
hospodářskému odboru Junáka, Capajevovo nám. 6, Pra*
ho 3.
Dr. Rudolf Plvec

Vycházky a výlety vlčat
Vycházky ueoo výlety bývají dvakrát, nejvíce třikrát za
měsíc. V letních měsících zařazujeme výlety celodenní, po
zději 1 dvou až třídenní, na jaře, na podzim a v zimě za
řazujeme vycházky polodenní.
Snažte se, aby hoši postupně získali nejnutnější výbavu
na výlety, jako je torna, jídelní mlska, spací pytel, stan,
dobré boty apod.
Rovněž tak, jako program schůzky, musíme I program vý
letu důkladně promyslit a připravit:
Pří vedení výletu nebo vycházky dbejme těchto hlavních
zásad:
1. Výlet nesmí nadmíru unavit a vyčerpat (čekáme asi
5—10 minut na opozdilce. Ty, co přišli včas, pochválíme.
Naučme hochy, že doba srazu je současně dobou odchoduj.
2. Musí mít kladný vliv na tělesnou soustavu. (Přes měs
to chodíme v útvaru, mimo město ye volné skupině. Po
cestě vyprávíme, dáme si vypravovat od hochů a vůbec
vedeme zábavu vcelku nenucenou.)
3. Musí být výchovný. (Do programu zařadíme drobné
a závodlvé hry. po^rování přírody, stavbu ohnišť a stanů,
jednoduché vaření, ruční práce se dřevem, kůrou a lesními
plody, télesnou zdatnost,' Jednoduché pořadové cviky.)
4. Musí být pestrý a zábavný. (Při jídle netrpíme pobí
hání apod. Po hlavním Jídle odpočinek, kdy můžeme vy
právět povídku, hrát různě nenáročné hry, hoši se samo
statně rozhlédnou do okolí.)
5. Program má mít spád a vyvrcholení
dobrou hru
apod.
6. Musí přinášet stále něco nového.
Základní rozvrh (kostra) výletu nebo vycházky: srazaodchod, cesta na určené místo, dopolední program, desátka,
pokračování dopoledního programu, oběd, po obědě povin
ný odpočinek, odpolední program (v podstatě stejný jako
dopolední, má být však vyvrcholením celého dne), zpáteč
ní cesta >jmů a rozchod). Při zpáteční cestě zařaďte různé
terénní pochody, přelézání, přeskakování, prolézání, pod
lézání apod. Ve městě opět pochodujeme v útvaru. Po pří
chodu na místo rozchodu provoláme pokřik a vlčata se
rozejdou rovnou domů.
i Zardecký — Ježek

Znalosti přírody
ve Svojsíkově závodu
v krajských závodech I v závodě ústředním bude všem
členům hlídek postupně předloženo 10 rostlin běžně ros
toucích ve volné přírodě, dále 5 dřevin — budou to větvič
ky bez listí, a 5 hornin, často se vyskytujících. Všem čle
nům hlídek budou dále předloženy obrázky (nebo odlitky)
pěti stop volně žijící zvěře. V dalším textu Je uvedeno
deset otázek z oboru ochrany přírody a lesního hospoda
ření, z nichž pét bude vybráno a položeno účastníkům zá
vodu.
1. Proč chrání junáci přírodu?
2. Zásady, které je nutno zachovávat při výletech do pří
rody a táboření.
3. Které státní a dobrovolné organizace se zabývají v naší
vlasti ochranou přírody?
4. Vyjmenuj 10 chráněných rostlin.
5. Vyjmenuj 10 chráněných živočichů.
6. Vyjmenuj 6 kategorií chráněných území v Českosloven
sku (podle zákona č. 40 z r. 1956).
7. Které znáš národní parky, chráněné krajinné oblasti
(všechny), a které státní přírodní rezervace (několik.).
8. jaký mají význam naše lesy?
9. Organizace lesní správy v CSSR.
10. fak si počínat při lesním požáru.
Odpovědi budou požadovány stručné, věcné, bez podrob
ností.
Podle ustanovení řádu Svojsíkova závodu končí základní
okresní soutěže dne 25. května. Do tohoto data je třeba do
končit plnění jednotlivých disciplin okr<»nf soutěže .tak,
aby pověřeni členové okresních rad Junáka mohli rychle
vyhodnotit okresní soutěž, vyhlásit pořadí oddílů a krajské
radě Junáka oznámit oddíly, které postoupily do krajského
závodu hlídek. Krajské závody se uskuteční v měsíci červ
nu. Na konci června pak budeme znát již všechny účastníky
ústředního kola.
MP#

Každý skautský činovník ví, že hra je pro oddíl nebo
družinu jedním z neJdůIežitéjSích skautských výchovných
prvků. Dobře připravit a sehrát hru je těžké a každý to
nedovede. Při organizaci hry se často setkáváme s poučkou:
V nejlepiím přestat. Co vlastně tato poučka znamená?.
Jestliže se nám nějaká hra s oddílem povede, děti JI
zpravidla chtějí hrát znovu a znovu. Někdy to vypadá do
konce tak, že se jí děti nemohou ani nabažit. Zkušený ve
doucí ale ví, že po takovém opakování zpravidla dochází
k vrcholu, jakési katarsl činnosti a potom zájem o hru
opadá. Někdy je tímto vrcholem Jen první přehrání. Jakmi
le vedoucí zjistí, žo k takové katarsl došlo, měl by se hrou
přestat a znovu ji neopakovat, i když děti o to sebevíce
prosí, a začít s jinou.
Dětem tak zůstane v mysli příjemný pocit a hezká vzpo
mínka na hru a kdykoliv se k ní rády vracejí.
Pokud vedoucl-začátečník stržen nadšením dětí hru opa
kuje a tento vrchol programu přejde, hra dětem zevšední,
přestanou po ní toužit a příště ji buď n-«htějí Již hrát
nebo ji hrají nerady a bez nadšení.
A ještě malá připomínka. Vedoucí, který třebas ! po
dlouhé době opakuje nějakou hru, měl by ji alespoň trocha
pozměnit nebo upravit. I když je to jen maličkost. pťO
děti, které hru jíž znají, získá ještě více na přitažlivost!.
Jaroslav HavUček-J

Dobrý detektiv nevidí Jen to, co pootřehno každý obyčejný Člověk, ale
zaznamená 1 takové podrobnosti, které
oko normálníbo Člověka v rychlosti
nepostihn e. Tvým úkolem je pře<
zkoušet si vlastní postřeh, pozorovací
talent. Připojenou kresbu sl můžeš pět
minut prohlížet. Potom kresbu zakryj
a odpověz:
1. Podškrtni správné pořadí čísel,
které jsi viděl na obrázku: l'3-4-5,
2-3.4-5-6, 1-2-3-4, 4-S-7-6.
2. Podškrtni názvy všech předmětů,
které nejsou na obrázku: kapesní
hodinky — čepice — sekera ^ buzola — vrták — šroubovák — píš
ťalka — kotlík na vaření — klíč ^
polévková lžíce
perořízek.
3. Hodinky mají římské nebo arab
ské Číslice?
4. Na mapovém výstřižku Je uveden
plánek města: Beroun
Brno —
Bratislava — Bystrica
Benešov.
5. Na obrázku Je šroub s kulatou hla
vičkou —> se čtyřhrannou hlavič
kou — Sestihrannou hlavičkou —
plochou hlavičkou.
6. V každém rohu obrázku Je Jedno pís
meno. Podtrhni, která písmena to
Jsou: E-T-L-N-F-H-P-U-S-R-Ó-M-Z.
7. Z trouby gramofonu vychází slo,
vo: vůdce — ahoj — tábor — po
zor — skaut.
8. Jaký čas udávají' hodinky: 10.38,
9.12, 3.16, 6.08, 12.11.
9. Napiš Jména zvířat na obrázku.
ÚO. Uved všechny předměty, které
jsou na obrázku k řezání.
11. Kolik a Jaké části ukazuje otevře
ný ^K>rtovní nůž?
12. Kde podle nakresleného kompasu
a jeho střelky Je západ?
13. Příbor na obrázku se skládá z:
jedné velké polévkové lžíce —
dvou vMllCek — malé polévkové
lžíce a lžičky: jedné velké polév
kové lžíce
dvou naběraček na
polévku — nože — lžičky; nože
— lžičky — naběračky — dvou
velkých polévkových Ižlc; nabě
račky — lžičky — vidličky — ma
lé polévkové lžíce — velké polév
kové lžíce; dvou vidliček — dvou
naběraček — jedné velké lžíce.

Příklady osobních znakA v psané podobě
bez výtvarného zásahům

Tak jako má ve skautském oddíle každý svou přezdívku,
která se více či méně vžije, že často í po létech se staří
kamarádi neoslovují jinak, tak je zvykem zvolit sl svůj
osobní znak. ]e to většinou symbol, vyjadřující zájmy, cíle,
snahy či charakterové vlastnosti svého nositele.

U J

Protože skautská výchova používá velmi hojně prvků tra
dice, ze které čerpá, pomáhá 1 tato zdánlivá drobnost k vy
tvoření jednoho z kvádrů, které tvoří tradici oddílu. Není
třeba dlouze popisovat jednotlivé Členy oddílu, stačí načrt
nout pár symbolů a zasvěcenec již ví, o koho se Jedná.
Pomáhá to 1 při různých hrách, soutěžích a závodech. 1 při
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značicovánt se touto formou d»Jf zajftnavé sdělovat zpráv/
a příkazy konkrétním osobám. Tyto symboly vétSínou čer
pají z oblasti přírodní, kdy se používají nejrAznájŠÍ schema
tické zkratky obrazA stromů, květin, zvířat nebo fantastic
kých subjektQ. Značkou může být i velmi zjednodušená
kresba indiánských symbolů, různých prvků ornameatiky či
heraldiky. Je ovšem třeba mít ke své zvolené značce urči
tý vnitřní poměr.
Znak musí být co nejjednodušší. aby jeho kreslení neza
těžovalo a bylo zvládnutelné i nekioslíři. Pochopitelné je,
že dovední a zkušení výtvarníci zvolí znak úměrný svým
schopnostem a že jeho provedení bude dokonalé.
Výborně působí výzdoba části klubovny těmito znaky.
proveden’^'mi v přírodním materiálu plasticky. Březová ko
lečka o průměru 5—7 cm s vydlabaným nebo naopak plas
ticky vystupujícím znakem, kolorovaná decentními odstmy
přírodních barviv, působí při instalaci na klubovní zdi vel
mi dobře a udržuji kolektiv pohromadě t v případě, že
někdo z oddílu odchází. Jeho kolečko zůstane na svém
místě a při pohledu na ně se každému objeví příběhy,
kterých se tm , kdo již není v řadách oddílu, zúčastnil.
I na táboře lze těmito osobními znaky zdobit podsady
stanů místo čísel či jmen. Pochopitelně se tento znak stane
nejzávažnějším předmětem při zhotovování malých osobních
totemů. Použití je skutečně mnoho a záleží na vlastní fan
tazii, kde se dá tohoto osobního rozlišovacího symbolu
použít.
..
Vladimír Pechar — Plata

Junácká tělesná vý ch o v a
Kdysi bylo mezi skauty dost formalismu. Dnešní doba
Chce však činy. Ukaž co umíš, jaký jsi chlap. Dnes je
pořádný junák už chlap od dvanácti let.
Snadno se řekne: plň podmínky odznaku zdatnosti. Ovšem
není správné, aby chlapec okamžitě závodil. Pro další jeho
rozvoj to musí být f škodlivé, nebof ctižádostivý chlapec
si musí osvojit chybné návyky, které pak těžko opouští.
Každý sport má v sobě prvky rychlosti, obratnosti, síly
I vytrvalosti. Chceme proto doporučovat takové hry, ve kte
rých by byly tyto prvky obsaženy. Velikou chybou by bylo,
kdybychom posilovalf jednu malou svalovou partii za dru
hou. Každé cvičení má být v souzvuku se všemi svaly těla,
ale i s myšlením a postřehem. Vyvarujme se proto chyb
sportovců, kteří např. celé dny vzpírali jenom činky. Zís
kali potom obrovskou sílu, nicméně sílu statickou, trakto
rovou, přičemž ztratili veškerou výbušnost.
Jako první doporučujeme pálkování, ve kterém je zaklet
především postřeh, jedna z nejdůležltějších vlastností kaž
dého sportovce. Potom 1 sila na pravém místě. VzpěraČ stě
ží odpálí míček na padesátimetrovou vzdálenost, zatímco
obratný sportovec, pracující celým tělem, odpálí míček za
dvěstěmetrovou hranici.
První pálku si musíme koupit, abychom měli vzor pro
výrobu vlastní. Nejdříve se učíme zasahovat míč. Praváci
drží pálku levou rukou na spodním konci, pravá uchopí
pálku poněkud výš. Začátečníkům doporučujeme širší ucho
pení. Při prvních pokusech je nejlépe, nadhazuje-lt hráč
svému spoluhráči obratně míček, případně hráč si nadha
zuje míček sám. Nácvik nováčků lze urychlit tím, že sl
hoši postaví šibeničku, na kterou zavěsí míček uložený v si
lonové síťce. (V lese na vhodně umístěnou větev.) Zasahuje-li hráč už s jistotou klidně visící míček, je možno
míček volně rozhoupat, až konečně míček oblétává šibe
ničku jako družice. Nejprve zasahujeme míček o průměru
asi a cm, později I míček menší, ale stejně těžký. Hrajeme
však pouze s míčky osmlcentimetrovýml, hra s menšími
míčky je nebezpečná a hodí se pro chlapce od 16 let,
kteří musí při hře nosit ochrannou masku.
Základní cvičení musíme řádně procvičit. Nezapomeňte,
že je dobré cvičení všestrannosti, postřehu a současně st
posilujeme celé tělo. Věříme-li si konečně, začneme $ jed
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noduchou, přesto však vysilující a namáhavou hrou — od
palováním. Hrají buď dva hráči proti sobě nebo dvě dvoji
ce hráčů, čímž je hra živější.
Pravidle: Odpaluje se z místa, kde se podařilo míček za
stavit. ChylMi soupeř míček letící, má právo na tři vícesko^
ky z místa, kde se mu podařilo míček chytit. Na skoky se
potom mů3to i rozběhnout, odrazit se však Jen od místa, kde
míček zachytil. Každý má právo na tři pokusy. Klepneme-ll
málo a soupeř je daleko, může si pro míček doběhnout. Je
to však nepodařený pokus. Bývá dobrým zvykem, že hráč
opouštějící metu, položí na nl pálku. (Pro přehled I pro
vyvarování se rozporů.) Vyhrává ten, jemuž se podaří do
stat míček na určenou hrací plochu.
Hráč brzo pozná, že minout míček úderem, do kterého
vložil plnou sílu, je bolestivější a namáhavější, než čistá
Pána přímo do míčku. Tato hra je zvlášť vhodná v zimním
období, nebof hraje-li se v čerstvě napadaném sněhu, musí
hráči vysoko zvedat kolena.

Probíhaná: Pro za£átečníKy stačí břištS velikosti teniso
vého hfišté, pro menší chlapce je možné hMšté ješté men
ší (viz nákresy). Pálkovač stojí z důvodu bezpečnosti
v ohraničeném území sám. Pravidlem je, že v dosahu pál
ky nesmi nikdo stát. Každý má tři pokusy. Míček, který
se zastaví v území AMND, je neplatný, počítá se však za
pokus. í'řl zdařilém odpálení musí všichni hráči, včetng
pálkovače, proběhnout čarou BC. Cestou nesmí opustit ani
krokem hřištfi ABCD. Platný míček musí dopadnout do
otevřeného trojúhelníku MSN. Povšimněte si, že chytači
stojí připraveni i mimo území hřiště v autu.
Chytači se snaží chytit míček ve vzduchu. Podaří-li se
jim to, pálkovač je vyřazen ze hry. Chytači se snaží chy
tit 1 míčky skákající a kutálející se po zemi. Snaží se do
tknout míčkem nebo zasáhnout útočníka. Trefený tím vy
padá ze hry. Obránci někdy mohou vyřadit i dva hráče
ze hry. S míčkem se útočníka dotkne a po druhém mlček
hodí. Obránci se staví jak je uvedeno v plár-ku. Otočnlcl se na pálkovišti střídají. Při třech vyřazených se
celá družstva střídají. Hraje se na 6—10 střídání. Čisté
proběhnuti bez ztráty'hráče znamená pro útočníky bod,
naopak zasažený nebo vyřazený hráč je bodem pro obrán
ce. Tato hra je pro mladé sportovce nepostradatelná. Do
každého cviku se totiž chlapec naučí zapojovat nejen celé
tělo, ale 1 svoji vůli. Při hře naběhají hoši velký počet
kratších úseků, a protože se soustřeďují na hru, běhají bez
únavy. Kdyby byli nuceni běžet stejný počet krátkých úseků
podle tréninkových plánů, byli by dávno vyčerpáni.
Víme totiž, že pocit únavy přichází mnohem rychleji než
skutečná únavo. A my na ni ve hře nemyslíme, a to je
veliká výhoda. Pálkováním 1 chytáním sl mimoto hráči zvy
šují postřeh a rozhodnost. Dobrým doplňkem pro pálková
ní a jiné, mnohem těžší hry, je chytání ostře mířených, vo
dorovně letících míčků.
Když už mluvíme o posilování, nezapomínejme na prostě
štípáni dříví, je to dobré cvičení. Konečně na to přijdete
časem sami, že na pravé místo vedená rána postupně zrych
lovaným pohybem polínko rozdělí sama. A opět máme pro
sport dobrou zkušenost, na kterou ovšem musíte přijít sami.
Chceme-11 mít dobrou přípravu na hod oštěpem, diskem,
a konečně i vrh kouli, ani to štípání nám plně nevyhovuje.

Proto si najdeme pořádně veliký a měkký špalek, rozžha'veným železným prutem propálíme díru (aby i tato práce
byla zálesácká) a potom špalek zavěsíme na silnou větev.
Pořádné ostrým tomahawkem s dlouhým topůrkem tré
nujeme zasekávání s dlouhým rozmachem. Napřed z místa
a pak z rozběhu. Uvidíte, že to není tak snadné cvičení,
ale je to veselé.
'
Otakar Jandera

Svoboda je největším cílem ,
dobrovolná povinnost n ejvětšíhi příkazem .
T. G. Masaryk
. . . dnes žádám e ne viru, nýbrž vědět a pozorovat,
vědět, co máme dělat a proč.
T. G. Masaryk
Na světě jsou je n dvě m ocn osti: m eč a duch.
Duch vždycky zvítězil nad m ečem .
Napoleon Bonaparte
Kdykoliv Jsm e zvítězili, dálo se to po každé v íce
převahou ducha nežli m ocí fyzickou.
Fran tišek Palacký
fiekne-11 padesát m iliónů lid í něco hloupého, zů
stává to pořád hloupé.
Anatole F ran ce
N em ůžete v ěřit všem u, co sly šíte, a le m ůžete to,
bohužel, opakovat.
B ernard Shaw
}e hloupé, když jed en člověk sl m yslí, že je ch y
tře jš í druhých, a le je je ště h lo u p ější, je stliž e celý
národ si m yslí, že je lep ší než jin é.
L. N. Tolsto}
Zas bude tak , ja k bývalo,
svět jin a č í už nebude:
učených m noho, m oudrých m álo,
znám ých až tm a, a p řítel — k d e?
A. S. Puškin
i

Vybrala Jan a P lachá

Oprava z lednevého Cfsla

V článku Milana KySky • Unkaso ^kručnast nefsaa žá4né Čáry* sl
laskavě opravte Váček na léky na Medicinový váček. Redakce sa
eralDuvá za chybu.
Potn. r e a k c e .

Pohádky světadílů
Ve dn ech 22, února až 22. března
probíhal v Utuínouě osmý festival lou‘
tek, jehož s e zúčastnily i lou tkařské
soubory z Cech a Slovenska. Není ná
hodou, že se tohoto tradičního festiva*lu, který sf v rám ci lou tkařských pod
niků vydobyl jedno z předních míst,
zúčastnil i ústřední skautský loutkařt
ský soubor Pimprle z Prahy. Soubor
s e uvedl zahajovacím představením ,
jež se kon alo jíž o sobotu 22. února,
a nedělní reprízou. V režii VI. Lešiiny zahrál Pohádky tří světadílů, které
napsal Ed. Vavruška spolu s A. Janíč
kovou. Pohádky jsou vlastně pásm em ,
v němž na seb e s pom oci vypravěčky
navazují tři příběhy. Chytrá včelka.
Sam bo a tygří a Tuláček Vlhio. Oštřední motiv, který vystupuje v podobě
Chytrosti, vtipu a nápaditosti, vítězí
cím i nad silnějhim nepřítelem , se pro
líná vSemi částm i hry^ V pořadu,
v něm ž s e střídají barvité záběry vzdá

lených svétc^ílů, zvláši působivě vy
niká závěr, kdy se na scén ě objeví
m alý skm itík: vtipně řešen á loutka
v širokém klobouku, která se za
provodu večerky, j e l zaznívá z jeviš
tě, loučí s dětm i. P ohádka, která má
u m alých diváků úspěch, bude uvede
na i na dalších scénách.
—mm—t

f$oem
Stezkou Nesketonu
Napsal Medvěd—Hiawafha, vydalo
středisko junáka „Thekumtha** v Pra
ze, tištěno na rozmnožovacím stroji.
JIŽ po druhé světové válce se stalo
zvykem, že některá střediska Junáka
v Praze i v jiných městech přijala
symbolická jména a začala si vytvářet

vlastni zvyky a tradici. Středisko
„Thekumiha** čerpá z indiánské tradi
ce a hodně 1 z děl E. T. Sotona. Z této
publikace, kde autor vysvětluje histo
rii jednotlivých složek střediska \ je
ho zvyky, je zřejmo, že propracovalo
svou myšlenku hodně hluboce, a tak
v této publikaci najdou poučení i jiné
oddíly a střediska, pokud nebudou
myšlenky zde obsažené mechanicky,
kopírovat, ale budou se snažit vytvá
řet sl podobným zpQsobem vlastní zvy
ky a tradice. Skoda, že knížka vyšla
zatim v nepatrném nákladu — snad
jen 100 výtisků.
-Iz k
Mušketýři s hokejkou
Napsal }. A. Palouš, vydala Mladá
fronta 1968, včetně osmi fotografic
kých příloh. Cena 15 Kčs.
Hokej soustřeďuje od podzimu do
jara pozornost široké veřejnosti. De
setitisíce mladých mužů p u tu jí ho
kej a jen malému zlomku se podaří
vynllcnout. Jak těžká a trnitá je
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ta ka slávě, ukazuje právě Paloukva kniha, psaná na podkladě vlastní
ho prožitku. Svědčí o nefalšovaném
přátelství, obrovské píli, nadšení a
obětavosti, s Jakou naši „lední muš
ketýři*' začínali. Mezi pátým dvorem
a stockholmským stadiónem zazname
nali celou řadu kluzíšt — pouhých
dvorečků i hladkých ledových ploch.
VSechny navzájem spoutalo pevné
přátelství, společná naděje, úzkost i
obrovská radost z vítězství. Kniha je
psána svěže, humorně a nechybí zde
ani dobrodružství. Čtenář se srdečně
a upřímně zasměje při situaci, kdy se
naši mušketýři dostali poprvé na za
hraniční mistrovství do Chamonix, kdy
vůbec nevěděli čím budou hrát — ne
znali mistrovský tou^í a hokejky shá
něli až ve Francii. A přece se už bě
hem zápasu dali dohromady tak, že
dokázali vstřelit Kanadanům jednu
branku. Již tehdy řekli KanacTané, že
československý hokej bude jednou
hrát velkou roli ve světovém měřít
ku.
Dnes má naše mládež k dispozici
stovky hokejových hřišť, kluby mají
finanční prostředky. A ti nejmladšT sl
už dnes ani nedovedou představit, ko
lik obětavosti, odvahy, elánu a sou^
držnostl museli naši mušketýři vyna
ložit, aby překonali nepochopení teh
dejší doby pro sport Mušketýři s ho
kejkou nejsou jen četbou zábavnou,
ale i poučnou. A známá jména, jako
PalouS, farkovský, Fleischmann, Gruss,
Hamáček, Loos, Hartmann aj. si urči
tě zasloužila už mnohem dříve, aby
byla přiblížena naší mládeži, jako se
to podařilo J. A. PalouSovi, jednomu
z nejlepších hráčů minulýcii let.
Nepochybuji, že přečtení této knihy
povzbudí naši dávnou skautskou ho
kejovou tradici.
A. K.
Ernest Thompson Seton: Stopy ▼ divnČ iD i

Z anglického originálu přeložil Mi
loš Zapletal, Ilustrace autorovy, vyda
lo v r. 1965 nakladatelství Olympia.
V knize jsou zveřejiněny dvě Seto-

Z p r á v y

z ú s t ř e d í
Olomoucká setkáuí
Ve dnech 14. až i8. února 1969
pobývala v hanácké metropoli
delegace Československého funáka, která se v čeie s náčelní
kem br. dr. R. Plajnerera. zúčast
nila řady jednáni a ndvštčv.
Společsé eá|eiy
Prvni den se uskutečnilo vý
znamné setkání junáckých či
novniků olomouckého okresu s
představiteli okresního národního
výboru. — Naše zájmy jsou spo
lečné, řekl předseda ONV Boh.
M acek.. |de nám o naSi mládež
a proto věřím, že se budeme
scházet častěji. Oblastní velitel
braty ing. Alois štefka předal
pak do rukou představitelů ONV
h lále n i o dosažených výsledcích
v akcí Služba vlastí. Olomoučtí
junáci sebrali 5600 kilogramů od
padových surovin, 610 kilogramů
kaštanů, odpracovali 3128 hodin
při úpravě hřišť a sadů. zúča.stnill se lesních brigád, pomáhali
starým a nemocným občanům,
spolupracovali s Dětským
do
mem a do celostátní akce SOS
přispěli částkou 15 419 Kčs^ kte
rou získali při veřejných sbir-
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novy samostatné práce, totiž ro7fomilá povídka „Medvěd Monarcha" a „Do
mino, životopis stříbrného lišáka".
Klidně můžeme říci, že v r. 1968 byl
v Československu znovu objeven E. T.
Seton, protože v době, kdy píšeme tu
to recenzi, jsou hlášena nová vydání
Betonových spisů. Skoda, že tolik let
nemohla naše mládež číst Setonovy
romány a povídky. Ale ani dnes, kdy
máme i v české literatuře řadu pů
vodních prací o naší přírodě a zvířa
tech, která v ní žijí, neztratily Seto
novy povídky své kouzlo a budou se
v našich družinách a oddílech hod
ně číst. Je dobře, že nakladatelství
Olympia nedalo knihu znovu ilustro
vat, ale že použilo původní Setonovy
ilustrace, které tvoří s textem nedíl
ný celek.
—Isk

•

Vzhůru do přírody
Zpracoval Jan Vrátný a koL, ilustr.
Josef Paleček, vydala Ústřední rada
Cs. Pionýra v Mladé frontě, edice
Knihovnička vedoucího, sv. 32.
Po dříve vydaných knihách, např.
Vlast. Rogla U táborového ohně, Bře
zina—Matras Zálesácká příručka, kte
ré jsou konglomeráty praktik převza
tých z nejrůzněji zaměřených prame
nů, vydala Ústřední rada Cs. Pionýra
příručku Vzhůru do přírody. Je urče
na zájemcům z pionýrské organizace,
kteří hodlají získat odznaky Mladý tu
rista I,. II. a III. stupně, a Je doplně
na o kapitoly — šifry, Morseova abe
ceda, signalizování, stopování, základ
ní uzly a terénní hry, které však
s plněním odznaku nemají souvislost,
ani nejsou v podmínkách.
Ad 1. Pakliže Jde o mladé turisty,
měla by být větší pozornost autorů
věnována tábornlctví, hlavně stavbám
různých typů stanů a kombinaci sta
veb. Delším táborům je např. věnová
no pouze pět řádků a o pomocných
táborových stavbách (kuchyně, latrí
na, spíž, jídelna, táborový kruh atd.J ,
není ani zmínka.
Ad 2. Autoři zajisté čerpali z růz
ných příruček, samozřejmě se nevy
hnuli ani skautským. Bylo by dobré

Hlavní stan zasedal
15. února došlo k první schůzi
Hlavního stanu Československého
Junáka. Zúčastnili se jí pověřeni
činovnici slovenského a českého
náčelnictva, kteří jednali o nefbližších úkolech junáckého hnu
tí. V zásadě bylo dohodnuto, že
národní organizace si budou své
problémy řešit samy, na pořad
jednání Hlavního stanu, který se
bude scházet jednou za čtvrt ro
ku. budou zařazeny jen takové
otázky, jež se dotýkají obou or
ganizaci. Za předsednictví náčel
níka dr. Rudolfa Plajnera bylo
jednáno o lesních školách ch la
peckého a dívčího kmene, jimiž
se budou zabývat zvláštní celo
státní porady, které proběhnou v květnu. Zatímco v Čechách a
na Moravě se budou lesní školy
konat nadále formou tradičních
kursů, na Slovensku to bude in
stituce s cetoročním programem.
Se zastupováním československé
ho junáka v zahraničí souvis!
ustavení zahraničního odboru. —
S časopisem Skaut-junák, který
se stane celostátním orgánem,
bude spolupracovat slovanský re
daktor, což je v plném souladu
Ccsko-slovenskě spolupráce. Účast
nici jednání pak uspořádali be
sedu, jíž se zúčastnila početná
skupina činovníků z olomoucké
ho okresu.
Olomoucký sněm
Městské divadlo se stalo svěd
kem Oivesního iunáckůho shů-

jednak citovat prameny, neměnit itstál^ o u terminologii.
Ad 3. Příručka nic nového nepřiná
ší, některé rady, jako např. značky
ve sněhu (pomocí stopy botj jsou ne
domyšlené, v praxí dost problematic
ky použitelné.
Celé pojetí příručky je návodné, ínstruktivmí, což se odráží v textu. Mno
hé je stylizováno naivně. ...N a cestě
se objeví zamrzlá kaluž — využijte
ji ke klouzání. Ze sněhu postavte i
kosmickou raketu s kosmonauty nebo
velký tank . . .
Ilustrace Josefa Palečka jsou na
opak podle mého soudu spíše llustrice, než instruktivní kresby. Samozřej
mě začínající turisté základní infor
mace, rady a návody tu najdou, ná
ročnější si zase jinde najdou cestu«
podle čeho dále rozvíjet turistické a
tábcMmické dovednosti.
Z. Kratt

•

Skautská praxe
Vydala v roce 1968 jako svazek 2.
oblastní knihovníčky PodjeŠtědská
oblast Junáka v Liberci, tištěno na
rozmnožovacím stroji.
Před časem Jsme zde vyslovili přá-*
ní, aby nebyly stále přeti^ováciy sta><
ré ^ ám é tabulky vyobrazení zeskauN
ské praxe a aby autoři podobné ta
bulky doplnili novými věcmi. Koneč
ně se toto naše přání splnilo, protože
v této publikaci, kterou podle americ
kého originálu E. Jaegra „Wildwood
Wisdom* nakreslil, upravil a textem
doprovodil Zdeněk Kratochvíl, jsou na
96 tabulkách z velké části nové typy.
táborových staveb a zařízení, ohnišť,
indiánských a eskymáckých mokasínů
a součástí oděvu atd. Najdou zde te
dy podněty pro svoji práci nejen no
vé oddíly, ale I oddíly vedené starý
mi zkušenými skauty.
Je jen velká škoda, Že stále vychá-*
zejí dobré příručky jen v omezeném’
počtu výtisků, nedokonale rozmínožené na různých rozminožovacích stro-^
jich. Tato příručka by si rozhodně za
sloužila dobrý papír a tisk a dobrou
typografickou úpravu.
—isk

tnu, jehož se zúčastnili Celní
představitelů veřejného života.
Na sněm se dostavili nejen zá
stupci ONV a MěstNV, ale i zá
stupci OV KSC, OVNF a dalších
složek. Náměstek ONV Zd. Dobeš
uvedl, že skauti nečekali se za
loženýma rukama a v průbělm
roku vyvíjeli záslužnou činnost.
Práci junáků mezi jinými ocenil
í předseda OVNF ppik. Vrbůák,
ktarý vzpomněl na dobu, kdy
byl sám členem junácké organi
zace. V průbčhu sněmu, na němž
bjflo předneseno programově pro
hlášení olomouckých junáku", pro
mluvila náčelňí dívčího ' kmene
sestra Vlasta Macková, náčelník
Slovenského
junáka
dr.
Ivan
janček CSc a další hosté. Na zá
věr promluvil br. dr. Rudolf
Plajnor. který zhodnotil činnost
olomouckých junáků a poděkoval
jím za jejich práci. Ze sněmu,
na němž byl do funkce vedoucí
ho Okresní junácké rady zvolen
b ratr Dvorský, byly odeslány poZjlravné telegramy našim státním
představitelům.
—mm—

Porada vodáckých oddílů
Koncem letošního února kona
la se pracovní porada vedoucích
chlapeckých I dívčích vodáckých
oddílů za účasti 55 vodáckých
Činovníků a činovnic, jednalo se
nejen o výsledcích práce vod
ních skautů za minulé období,
Ole i o výchovné Unii vodácké
ho výcviku pro příští léta. Dále
se jednalo o záležitostech orga

nizačních. o náplní Kapitánské
pošty a příručky Vodní skauting.
josef Slok

Krátce z okrsků
{anáci v Holicích, příslušníci
střediska Emila Holuba, zakou
pili starší nákladní automobil,
s nímž organizují sběr odpado
vých surovin, junáci, kteří spo
lupracují s MěstNV, se s ta ra jí o
pořádek v městském parku.
Druhý oddíl junáka v Krnově
navázal spolupráci s místní po
bočkou Federace lokomotivnkh
čet, která skautům nabídla i ft- nanční pomoc, s niž se počítá
pro zEiboznečenf činnosti jednoilivých oddílů.
luňáci v Třebíčí jsou členy
skautské esperan tské' ligy, mají
živě styky se zahraničními osjjerantisty. Výsledkem této činností
Jo pozváni na tábor do NSR. Ju
náci rovněž pozvou do Třebíče
mladé esoerantisty z Rakouska.
Prázdninový pobyt v táboře a
další pěkné ceny čekají vítěze
soutěže, která probíhá od 12. 1.
do 31. 5. v Mladé Boleslavi. —
Soutěže se může zúčastnit, každý
chlapec a děvče ve věku 6 —12 let.
Soutěžící mají za úkol odpoví
dat na otázky o přírodě zví
řatech. o městě Boleslavi a musí
se zúčastnit tři společných vý«
prav.

v Náchode objevili starou Junáckou vlajku, která byla vyro
bena v roce 1920, a {útřlla 37.
oddílu old. skautů kladského poojezl. Nález historické vlajky
se stal podnětom k obnovení od
dílu, jehož dleny jsou zkuSenl a
dospěli junáci.
Junácká hudba v Hradci Krá
lové, která se v roce 1947 zúčast
nila Jamboree ve Francii, pokra
čuje va své činnosti. Vzpomínky
na první kroky tohoto skautské
ho hudebního télesa, jež vzniklo
kolem roku 1936, zasílejte br. Zd.
Sanderovl, Labská Kotlina 1133,
Hradec Králové, který se zabývá
historii této hudby.
MéstNV v Třebechovicich pod
poruje Junáky nejen slovy, ale
blavné skutky. Na podporu tu*
nácké Činnosti věnoval skautům
2000 KČS.
jarní setkáni. První oddíl Ju
náka v Ubfiněvsi uspofádá ve
dnech 25. aŽ 27. dubna jam l
setkání junáků, skautek, vlčat a
světlušek, na 'které zve všechny
oddíly. Sraz, který bude uskuteCnta za každého počasí, má na
programu vybudování společného
tábora, soutéže oddílů a družin
a orientační závod. Samozřejmě
se počítá i a tradičním táborákem. při némž zazní junácké pí
sně.
Členky prvního dívčího oddí
lu z vratimova se mají na co tě
šit. Při tradičním setkání, jež se
uskuteční 27. dubna u skautské
mohyly na Ivančeně pod Lysou
horou, převezmou z rukou bratra
Františka Wenllcha starou vlajku
oddílu. Vlajka byla před několi
ka roky nalezena v Cs. automo
bilových opravnách mezí starými
hadry, přivezenými na čištění
strojů.

MéstNV Sokolov se zap ojil do
soutěže národních výborů, v níž
5i rovněž uložil, že junákům,
kteří so nem ají kde scházet, po
může vybudovat klubovnu.
Slavnostního zápisu novoroze
ňat, který uspořádal Sbor pro
ob^nskě záležitosti v Pre^vě,
se zúčastnili junáci v krojích. —■
Přivítali tak nového občana Ro
berta Hanudela, syna vůdca prv
ního oddílu Junáků v Prešově.
Vodní skauti v LounMh vlast
ní již dvě nové pramice a počí
tají 8 výstavbou klubovny a lo
děnicí.
V Turnově připravuji nejen roverský sraz, ale i závod zdat
nosti, jehož se mohou zúčastnit
starší junáci
roveři, ve věku
^ tn á cti až devatenácti let. Zá
vod, o němž vám zašle podrobné
informace bratr Josef Lukeš, Tur
nov, Zd. Nejedlého 939, který
současné přijímá předběžné při
hlášky. je dvoudenní. Podmínkou
účasti Je řádná registrace účast
níků.
Skautské výstavy. Druhý oddíl
v Příbrami uspořádal v době od
20. března do 7. dubna 1969 vý
stavu Příbram a skautlng, na níž
byly vystaveny rukodělné práce
Členů oddílů, staré 1 nové kro
niky, Časopisy a další ukázky.
Obdobnou výstavku uspořádali l
berounští junáci. Také světlušky
v Havlíčkové Brodě se pochlubi
ly celou řadou výrobků. Byly to
nejen tepané předměty, textilní
koláže, ale 1 různě tvarované
svíčky a kraslice.
Také litoměřičtí funád a skaut
ky se dočkali kluboven. Vrátili
se do historické katovny, v niž
se scházeli po druhé světové vál
ce. V prostorách katovny se bu

de scházet nékolik oddílů. V oko
lí pokratického potoka se počítá
s vybudováním malé lesní rezer
vace.
V Jablonci se scházejí starší
Junáci, kteří prohlašují, že již
odrostli krátkým kalhotám,' ale
v žádném případě nezapomněli
na skautské ideály. Rozhodli se,
že budou pomáhat při obnově ži
vota ■oddílů junáků a skautek,
smeček vlčat a rojů světlušek.
InstruktorsJcý oddíl, který vede
bratr Jarka Slavik, se schází
každý sudý čtvrtek.
opavští skauti se pustl do vý
stavby chaty, v níž bude šest
samostatných kluboven. Při stav
bě objektu, který bude mít hod
notu 50 tisíc korun. Jim pomo
hou Branecké železárny.
Na skautské světové Jamboree,
které se bude konat v době od
2. do 10. srpna 1971 v Japonsku,
se chystají dva junáci z Ostravy.
Cestu mají v úmyslu podniknout
pěšky.
—m r~

Uznanie slovenským
Junákom
Ostredný výbor Národného
frontu v Prahe udělil pri příle
žitosti 50. výročía vzniku Česko
slovenské] republiky za doterajSiu záslužná veřejná činnost a
aktivitu v skautskom hnuti na
Slovensku PANATNO PLAKETO následovným činovníkem Slovenské
ho Junáka; prof. Lýdii Kysefovej - jurajovej. miestonáčelničke
Slovenského Junáka, Dr. Ivanu
Jančekovl CSc, náčelníkovi Slo
venského Junáka, doc. dr. Prant.
RudaSovl esc, miestonáCelníkovi
Slovenského Junáka, íng. Dušano
vi Janotovi, vodcovi Vlčleho kru
hu Slovenského Junáka,
Památné plakety horeuvedeným

slávnostne odovzdal v mane ústr.
výboru NP íng. Robert Harenčár,
předseda SOV CSZM a člen predsednicťva OV KSS.
Ifo

Slovensko hlásí
Skautské ratnfitky
Pravidelná reláclu .Skautská
mlnátky* bude ráž týždenne vysielaf v okresnej relácii rozhla
su po dráte redaktor rozhlasu
jozef Orof. V relácii budá struč
né informácie o živote skautov
vo světa, v republika 1 v okrese.

(JI)

Nováčky skaut
Na stará tradiclu dobrej prá
ce navSzuje obnovený skaut v
Novákoch. Dnes už má 90 Clenov
a spolupracuje při spoločenských
akciach s pionierskou organlzáciou. Takou spoloCnou akciou bo
to t spololhié vysadenle .Llpky
slobody* ako syipbol jednoty na
ších národov.
(íJI
Nové skautské rubriky
Slovanský Junák eStě nemá
vlastný časopis a tak mu ochotné
vyšli v ůstrety v redakci! denníka Luď a mesaCníka Krásv Slo
venska. kde zavledll pravidelné
Skautské rubriky s informáciaml
o činnosti skautov doma i vo
svete.
lIJ)
Skauti a j v Prievidzi
Aj v banickom meste v Prievid
zi ^ obnovuje činnost skautu,
kladá v meste skautská organlObetavosťou br. ToméŠika sa zazácia. Svojů spoluprácu a pomoc
ponúklo už 40 prlaznivoov Juná
ka zo všatkých vrstlav obývátelov.
(JJJ

KDE N A J D E T E P R O D E J N Y TESLA?
Všude Ještě ne, i když Jejich poCet na území obou
našich národních republik postupně vzrůstá. Kdo však
JIŽ prodejny TESLA navštívil, ten Jim zůstává věrný,

protože mají dobré zázemí: spolehlivý technický ser
vis, dobře zásobený náhradními díly a souCástkami.

Adresy prodejen TESLA:
PRAHA 1 — Martinská 3; PRAHA 1 — Národní 25-pasáž Metro; PRAHA 2 — Slezská 4; PRAHA 1
— Soukenická 3; PARDUBICE — Jeremenkova 2371; KRÁLlKY — nám. Cs. armády 362; Ostí n./Lab.
— Revoluční 72; D£C1N — Prokopa Holého 21; LIBEREC — Pražská 142; CHOMUTOV — Pnehmajerova 2; CHEB — tř. Svobody 26; C. BUDĚJOVICE — Jfrovcova S; BRNO — Masarykova tř. 23; BRNO
Františkánská 7 (jen součástky); JIHLAVA — nám. Míru 66; PROSTĚJOV — Žižkovo nám. 10; OSTRA
VA — Gottwaldova 10; OLOMOUC — nám. Rudé armády 21; FRfOEK-MlSTEK — sfdUšté Riviéra
(Oňm služeb); BRATISLAVA — Červenej armády 8—10; B. BYSTRICA — Malinovského 2; KOŠICE
— Nové Mesto-Lunfk 1; MICHALOVCE — Dom služieb, II. posch.; KEŽMAROK — Červenej armády 50.
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skauting
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výchovy.
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