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POKRtStrME LíSTV LItlE S E fW Tř PÁSKOU

Odznak
Českého Junáka
Ovodem si zpřesněme význam obou slov. Někdy
totiž uvádíme naši lilii jako znak, Undy jako
odznak. Správným výrazem je odznak. Znak
znamená v heraldice výhradně znamení utnlsté'
né na štítě (např. městský, státní znak]. Em
blém, který není podložen Štítem, jmenujeme
odznak a to je í případ české lilie a skaut
ských lilií vesměs i jinde.
O historii prastarého symbolu, kterým je lilie,
ani o výkladu symboliky zde hovořit nebudeme,
zůstaneme jen u techniky kresby.
Lilie Českých junáků prošla béhem let nSkolika mírně se od sebe lišícími tvary. Ani dnes
není tento odznak kreslen vždy jednotné. Způ
sobuje to značná náročnost na přesnost kresby.
Proto v tomto Čísle otiskujeme nákres odznaku
českého Junáka, podle kterého se dá odznak
vyobrazit jen s pomocí pravítka a kružítka (mi
mo psí hlavu}. Hodí se nám zejména při zvět
šování lilia např. při zhotovení nákresu před
lohy pro oddílovou vlajku, do propagační vý
věsky. pro účely skautských oslav atd. Nákres,
který zde reprodukujeme, není v přesných nor
mách technického kreslení, má úmyslné íonnu
populárního návodu.
Základem pro konstrukci lilie je obdélník
v poměru 3 ; 4. Obnáší 12 velkých čtverců, z
nichž každý je čtvrcením rozdělen na la ma
lých čtverečků. Do rozčtvercované plochy za
kreslíme úhlopříčky podle nákresu, které nám
vytvoří sít bodů pro prácí s kružítkem. Kres
líme jen levou polovinu lilie, pravou překopí
rujeme na druhou polovinu listu (propíchání
bodů]. Na kompletně připravené "síti* označí
me všechny body a podle nákresu rýsujeme kru
žítkem oblouky v abecedním pořadí. P^t hlavu
překreslujeme způsobem rozčtverečkování.
Někdy potřebujeme nakreslit 1 mezinárodní
skautskou Ulil ( , světovou* — jak se často říká).
I pro tuto kresbu lze použít konstrukce odzna
ku českého Junáka, jen štítek se psí hlavou
vynecháme a místo nej dokreslíme liliové listy
sepnuté páskou (viz nákres nahoře).
Nyní sí povězme o barvách skautské lilie, ve
staré heraldice je lilie ponejvíce zlatá, na ba
revných podkladech (červená, modrá, zelená).
Tón zlata )a tedy i na listech mezinárodní i česské skautská lilie. Pokud kreslíme lilii do kro
niky, deníku, či jí zhotovujeme plasticky (např.
do vývěsky], nanášíme na její listy buď zlatý
bronz, nemáme-lt jej, namícháme pastelový tůn
žlutohnědé. (Rozhodně ne kanárkové ostrou
ilu (l) Štítek nesoucí četnou psí hlavu, je bílý.
pastelové žlutohnědá lilie se nejlépe vyjímá na
tmavé zeleném podkladě. V tomto případě není
třeba vyznačovat rozhraní žlutá a zelené kon
turou, plné postačí styk barev. Vnitřní kontury
liliových Uštů pak kreslíme Šedohnědé a Cáry
docházející do hrotů lilie seslabujeme do ztra
cena. výrazně černé kontury působí na něžných
liliových lístcích značné tvrdl, jsou únosné jen
v perokresbě (černobílý tisk), nebo v osobitém'
grafickém provedení.
Jestliže kreslíme Ulit na bílém podkladě, a
chceme, aby zde výrazné vystupovala, tedy po
někud ztmavíme tón liliových listů (odstín sta
rého bronzu) a na Štítku místo bílé barvy zvo
líme světle šedivý tón (je to heraldicky pří
pustné). Ve dvoubarevném tisku lze z grafic
kých důvodů celou plochu lilie (tj. listy i ští
tek) položit jedním tónem žlutohnědé.
Jiným případem je užití Hile na vlajkách. Zde
jsou barvy jasné, výrazné, styk barevných ploch
dobřa kontrastující, neboť vlajka je určena pře
devším jako znamení dobře viditelné z dálky.
Podkladem české lilie na vlajce je vždy zelená
barva.
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Kouzelná moc malého odznaku
Snad to zní dnes ve dvacá
tém století trojku divně, kdyi
někdo mluví o kouzelné moci,
ale bohudík fe to pravda, ra
dostná pravda. Od té doby, co
jej nosím na klopě, dějí se
zvláštní věcí.
Všude, kam
vkročím, rozzáří se světla, jen
že nesvltlvajt tam, kde bývá
me zvykli je vídat svítit, ale
v očích těch, za kterými jsem
přišla jednat. Má přáni bývají
splněna dříve, než jsou pronesena.
Světla v očích ml to prozrazují a vzá
pětí následuje přátelský stisk levice.
Slyšívá ten kouzelný odznáček í tato
slova: „Dočista Je ml posvátné, když
se po tolika letech^dívám na ten milý
odznak, jak je to dávno, co jsem jej
nosila. Ještě jej mám někde schovaný,
ale ten tolik nezářil. Že by ten máj
byl opravdu jiný, než ty ostatní, mys
lím sl. Vždyť to je to nejjednoduSší
moct jej nosit, pronáším nesměle, jen
se zapojit a právo na odznak je zde.
Ale když já už jsem stará, slyším vzá
pětí a při sčítání let vyjde najevo. Že
vlastně já, která která jej nosím, jsem

d nějaký ten rok starší. Jsem
ročník 1925.
A hned pronáším slova na
šeho náčelníka br. Plajnera,
která řekl na prvníni veřejném
vystoupení junáků v Praze r.
1968. Bez nástupu nás, staré
gardy, nemohla by naše mlá
dež prožít radostné mládí. My
jí musíme ukázat cestu. Nevím,
zda padla má slova na úrod
nou pádu, ale v každém pří
padě za pokus to stoji.
Pokračovalo to u mého vedoucího,
u kterého pracuji již několik let a te
prve při sepisování úrazového proto
kolu, kdy jsem nebyla v pracovním
a můj odznáček zářil na klopě kabátu,
vedoucí se dovedl usmát, podíval se
jinak, než jsem byla zvyklá a dokonce
zapomněl na svou autoritu a jen se udi
veně díval na mně a na odznak. „Vy
jste skautskou'"? konečně pronesl, ja
koby sám sobě, „to jsem nevěděl. A odkdy?“ Odpovídám s úsměvem a necí
tím afii bolest. „Odjakživa a až do
smrti." I já jsem junák i moje dcera,
no tohle jsem nevěděl.

Je to trest?

a mysli na učení, když mu zakážete
napr. sledovat hokejové utkáni v te
levizi? Myslím, že ne. Po celý zápas
stejně myslí Jen na to, kolik gólů už
padlo a stejně se neučí. Stejně Je to
mu při zákazu účasti na schůzkách.
Ditě se v té době určitě doma neučí,
ale naopak stále Je v myšlenkách u
svého oddílu, který právě teď hraje
v klubovně nebo v lese pěknou vý
chovnou hru. Výsledek je právě opač
ný. Ke knize nebo k sešitu, který má
pro formu před sebou otevřenou, do
stává určitý odpor, učení se pro něj
stává trestem a jde pak od jednoho
malého neúspěchu třeba k neúspěchu
většímu." Na druhé straně ale nevi
díme, že by učitelé ve Škole zakázali
Žáku účast třeba na cvičení Sokola,
nebo účast v Pionýru. Není to třeba
také částečná zášť některých nám ne
přejících, že nám naše řady stále ros
tou, že děti nacházejí v Junáku to, o
čem třeba jen četly v knihách, anebo
o čem slyšely vyprávět?
Chtěl bych věřit tomu, že to Je jen
ojedinělý názor učitele nebo rodičů
a ža se takovéto případy jinde v oddí
lech nevyskytují. Hovořil Jsem s ně
kolika rodiči o této otázce a vždy Jsme
našli společné řešení. Někteří na otáz
ku, zda svého syna za trest nepustí
třeba do hodiny hry na housle, kam
chodí opravdu rád, odpověděli: „Tam
Jej přece musím pustit, tam se něco
naučí, co potřebuje pro celý život!”
No vidíte, nejenom „v houslích” , ne
jenom v tělocviku, ale také u nás
v Junáku se něčemu naučí, co potřebuje
celý život:
„Být dobrým a čestným
člověkem, být dobrým občanem, být
dobrým ochráncem přírody a všeho
krásného a myslíte, že to je pro život
málo?” Já myslím, že to je to zá
kladní. Být umělcem nebo odborníkem,
řemeslníkem apod. je sice také nut
né, ale být charakterním čestným člo
věkem, to je snad to základní, če
mu se má člověk naučit.
A když se snad bojíte, že pohyb a

Již behem krátké činnosti našeho od
dílu Junáka Jsme několikrát narazili
na otázku neúčasti Jednotlivých členů
oddílu nebo vlčat proto, že „Jim ro
diče nebo učitelé ve Škole zakázali
účast na schůzkách” .
Zamysleme se nad tímto druhem
„trestáni”. Junák má vychovávat a po
moci při výchově mladélM> člověka a
svou výchovnou činnost může usku
tečňovat hlavně na svých pravidel
ných schůzkách, v družinách, anebo
Šestkách vlčat. Je pravdou, že kde do
oddílu vstoupí, nestane se najednou
úpmě jiným, než býval dříve a že mno
hé nedostatky musí v sobě překoná
vat a odstraňovat Je postupně během
delší doby.
Nepokládám proto za správné, že ro
diče, chtěji-ll svého syna potrestat za
neplnění povinností vůči škole, za slab
ší prospěch, anebo nesplněn! úkolů
dětem uložených doma, použiji dosti
tvrdé metody zákazu návštěvy junáckých schůzek. Vždyť přece v Junáku
nemají naši členové zábavu, ale také
učeni, které jim pomůže i ve Škole,
učí se také v kolektivu Žit, učí se
ázni, učí se být prospěšnými všem. Tím,
že je do schůzek nepustí, Je činnost
vedoucích narušena, nemohou pravi
delně na chlapce působit a vzbudí tím
také pocit křivdy, že za malé provině
ní dostali příliš tvrdý trest. Ano, pří
liš tvrdý, protože chlapci mají svůj
oddíl rádi, a pro Junáka udělají všech
no, v Junáku vidí svů) Ideál a proto
zákazem účasti na schůzkách přijdou
opravdu o to nejhezčí, co dnes v mi
moškolní výchově mohou dostat.
Stejně 1 naši učitelé v ZDS -dělají
taková kázeňská opatření. Chtěl bych
k tomu také Jen poznamenat toto:
„Dosáhnete toho, že se vám dítě uČl
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Kouzla však přestává působit a pan
vedoucí si vzpomněl na svou povinnost
a věnuje se protokolu. Ale již stejně
jsme si tak nějak blízcí — díky kou
zelnému odznáčku.
Víš, ty kouzelný odznáčku, proč jsi
tak oblíben? Protože jsi musel být
dvacet let v temnu, ve skautském tem
nu. Tt, kteří tě měli schovaného, poíajnu tě hladíualt a když jsi chtěl se
beméně zazářit, rychle tě schovali a
lekali se toliká jasu. V té době to bylo
velikým
proviněním, vytvořit více
světla, než bylo dovoleno. Bylo jak
v říši černokněžníka, který miloval
zvláštní šero.-Leč doba dozrávala a
přišel princ, který přišel proto, aby
vytáhl stáhnuté Žaluzie, které ono še
ro dělaly. Vysekal všechny stromy, ose
kal haluze, které zarostly až do oken
a sluníčko nemohlo prosvítit tento
hustý krunýř; náhle zazářilo jasným
svitem sta a sta skautských odznáčků.
Hladím tě, ty malý odznáčku, ty ma
lý kouzelníku, který otevíráš dveře
i srdce těch, kteří mohou něco pro
skautlng udělat. Jen zař víc a víc, at
prosvítíš všechny kouty a rozptýlíš
všechno Šero. Chceme žít na krásné
pasece zalité sluncem a plné krás
ných jahod a malin.
Duška

pobyt v přírodě by špatně působil na
vašeho syna, tak vám doporučím jed
no: Podívejte se jen na černou kro
niku v novinách anebo soudničky, koíik tam sedí mladých lidí, kteří se do
stali na scestí jen proto, že nebyli vy
chováni v dobrém přátelském kolek
tivu. Ale těžko tam najdete odchovan
ce bývalého skauta, odchovance Foglarových románů. Právě tl, kdo jed
nou byli skauty, dovedou se probíjet
životem daleko snáze, než lidé, kte
rým bylo všechno zakazováno. A nako
nec ještě to, že si musíme my všich
ni uvědomit, že do Junáka vstupují
dnes mladí se všemi svými klady a ne
dostatky, že Junák není organizací Jen
nejlepších a nejpohodlnějších dětí, ale
tvrdou Školou, tvrdou průpravou pro
život.
Nemařte nám proto naši práci svý
mi neuváženými zásahy.
ING. OTTO BRODAK

NAŠE Vzory
PROFESUR MARIAN VAu n &k , akad.
malíř a dlouholetý skautský pracov
ník, opustil navždy naše řady. Dlouhá
léta působil v Plzni, kde byl žákem
prof. Skupy. Po svém návratu z ná
pravného zařízení se se svou rodinou
přestěhoval do Ledče nad Sázavou.
Středisko v LedČi v něm ztrácí ne
únavného spolupracovníka a bratra ry
zího charakteru.
R

I ZE ZAHRANIČÍ
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ny podmínky pro získání obou odznaků. Zhruba lze říci,
že např. ve skupině odpovědnost se pro první stupeň vyža
duje absolvování kursu pro vedení (nikoliv vedoucíl, kde
se hoch učí hlavně jednat s lidmi, rozhodovat v různých
situacích atd. Dále Je zde nutno prokázat znalosti v první
pomoci a záchranné službě a vykonávat určitou dobu dů
ležitou službu pro společnost nebo pro skautskou organi
zaci (mimo rámec vlastní jednotky). V druhé skupině je
hlavně třeba prokázat fyzickou zdatnost (Jsou stanoveny
limity v různých sportovních výkonech). Ve třetí skupině
(činnost) musí hoch dokázat určité znalosti a schopnosti
v různých činnostech, resp. vědních oborech v přírodě a
v místností (může sl vybrat). Paleta těchto činností Je velmi
široká (od astronomie a archeologie až po potápěčství
a od zhotovení amatérského rádia až po stolní tenis a bedminton). Konečně v poslední skupině se vyžaduje dokonalá
příprava pro výpravy do přírody a podniknutí výprav za
přesně stanovených podmínek.
Zbývá Ještě otázka. Jaké možnosti práce ve skautské or
ganizaci mají mladí lidé, kteří dosáhli věku, kdy musí opu
stit Jednotku venture-skautů. Jejich možnosti se příliš ne
liší od možností, Jaké mají naši starší Junáci. Mohou se
stát např. Cleny obvodního služebního týmu, který pomáhá
skautským Jednotkám, mohou se stát samozřejmě skautský
mi vůdci a instruktory, administrátory, kteří pomáhají skaut
ským jednotkám v administrativní práci nebo konečně tzv.
podporovateli (supporters), kteří pomáhají skautskému hnu
tí příležitostně. Oddíly dospělých, kteří by se věnovali
vlastní činnosti f aspoň převážně Jak to bylo kdysi v našich
oldskautských klubech) tedy neexistují ani ve Velké Bri
tánii. .
Tolik pro Informaci našich čtenářů. Nemyslím, že bychom
měli bezmyšlenkovitě kopírovat cizí vzory, které se mnohdy
vůbec nehodí pro naše poměry. Je však třeba znát, Jak to
děla{í Jinde (a to nejen v Jedné zemi), abychom sl pak
z různých systémů mohli vybrat to, co se nám bude nej
lépe hodit a abychom pak spojením s našimi zkušenostmi
vytvořili dokonalý systém pro výchovu našich dospívajících
chlapců a děvčat.
Sk

c o JE VENTURE - SCOUTING?
(DOKONČENI)
KromS této rozmanité Činnosti, Jisté velmi atraktivní pro
'mladé lidí. nezapomíná se v hnutí venture-skautú ani na
Jakési pokračování ve skautském programu, přizpfisobeném
pro věk venture-skautO. Každý hoch, který Je Členem Jed
notky, má během svého členství možnost a zároveň i povin
nost získat dva odznaky. První z nich se jmenuje anglicky
The venture award (doslovně odměna dobrodruha) a hoch
má podmínky nutné k získání tohoto odznaku splnit asi do
svých sedmnáctých narozenin. Odznak uděluje vedoucí Jed
notky, který se před udělením odznaku poradí s jejím vý
konným výtorem.
Druhý odznak je zvláštnost čisté britská. Nazývá se The
Queeii's Scout award (tedy královnina odměna skauta).
Předpokládá se, že hoch získá tento odznak nejpozdějl do
dosažení 18VŽ roku svého věku, takže po získání tohoto
odznaku zůstane Ještě asi 18 měsíců členem Jednotky.
V tomto posledním období má pracovat ve výkonném vý
boru Jednotky a zúčastnit se jejího vedení.
Když hoch splní podmínky pro dosažení tohoto druhého
odznaku, poradí se vůdce oddílu s výkonným výborem Jed
notky a podá zprávu obvodnímu vedoucímu (obdoba našeho
okrskového velitele), který před udělením odznaku Ještě
Jednou s kandidátem vážně pohovoří. Odznak dostane hoch
na recepci, pořádané čas od času pro venture-skauty, kteří
splnili podmínky pro dosažení tohoto odznaku. S odznakem
dostane také osvědčení podepsané britskou královnou.
Podmínky pro získání obou odznaků Jsou rozděleny do
Čtyř skupin. Skupiny Jsou pro oba odznaky stejné. Jen jed
notlivé požadavky se Uší. Téměř ve všech skupinách si
může kandidát odznaku vybrat z několika požadavků ten,
který rau nejlépe vyhovuje. Skupiny Jsou tyto: odpověd
nost, soběstačnost, činnost a průzkumnictví (toto slovo
ovšem nevystlhule úplně význam angl. termínu exploration).
Není v rámci tohoto Článku možno podrobně uvádět všech

Jediný posto) k životu, tof smích.
Anowith

Dobré vychování je umění snášet cizí
špatné vychování.
Drutexová

Nejhojněji obdařuje budoucnost, kdo
všechno dává současnosti.
A. Camus

Pomsta je sladší než život — míní
hlupáci.
Juvetalls
•
Nejurputnější boj Je ten, který člověk
bojuje sám se sebou. Je to zápas smys
lů s duchem člověka. A všechny cesty
Jsou posety utrpením a bolestí, Jež
teprve vede k pravému poznávání.
Toman: Don Juan

Nejčastěji v životě narazí, kdo vyroste
nad své okolí.
Záp. kniha moudrostí

Hrdiny je těžko stavět do Siku.
- Japonské přísloví

•

Cílem moudrého člověka Je život, kte
rý zmírňuje nemírnost života.
Jižní kniha moudrosti
Tam, kde Je smích zakázán, ani plakat
není dovoleno.
Lee

Nejeden nese následky činů. před kte
rými ucouvl.
Brudziňskl
•
V lidech je více věcí hodných obdivu,
než hodných pohrdání.
A. Caraus
Stručnost ~
mlčení.

Kdo snese mé chyby, je mým pánem,
byť by byl mým sluhou.
Goethe: Maximy a reflexe
Pravda ]e vždycky pokrok.
C. Sallmarl

druhá nejlepšf věc po
Arabské přísloví

Kde rozkazuje rozum, posluSnost je
snadná.
T. Fontáne

Mnoho lidí by raději umřelo, než aby
myslili.
Russel

Spatný je ten vedoucí, jehož nástupce
nepferostl.
Záp. kniha moudrosti

•

•
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1. Jak plníš svůj junécký slib vůči vlčatům?
2. ]ak organizuješ ve smečce práci pro vlčka cestovatele?
3. Jak hodláš sledovat pokroky svých vlčat» která přešla do
junáckého oddílu?
4. Jak dalece potřebuješ pomoc rodičů pro zdárnou práci
své smečky?
5. Vypracuj program celodenní výpravy pro smečku. PoČf*
tej i s případným deštěm.
6. Popiš tři hry» kterých na výpravě použiješ. Vyzkoušel jsi
|e už? Jak se ti osvědčily?
7. Jistě máš ve smečce chlapce, který má problémy ve
škole. Jaké myslíš, že jsou hlavní příčiny těchto problé
mů — a jak mu nejlépe pomoci?
3. Zvědavost je ten konec mysli, který stále rostel Jak se
tento výrok odráží v Životě tvé smečky?
9. Popiš stručně nejzábavnější neobvyklou Činnost, kterou
jsi uskutečnil se svou smečkou.
Toto je konec našeho písemného kursu. Jeho úkolem bylo,
aby posloužil vám k zamyšlení nad prací vedoucího smečky
a nám při výběru frekventantů lesní školy. Vaše zprávy
bude posuzovat poradní sbor předsedy odboru vlčat v ná*
četnictvu Junáka.
Chceme, aby z ústřední lesní školy pro vůdce vlčat vyšli
nejen dobří vůdcové, ale 1 dobři instruktoři a vedoucí vlčáckých lesních škol v krajích.
Dr. R. PIVEC

Skautský sfub je nepopleratefne jedna z najkrajších chví!
skautského života, chvila, na ktorú sa po celý život nezabúda. Skaut pri Ďom sfubuje na svoju Čest, nuž a čest Je
skautovi nadovšetko. Preto třeba, aby aj prostredie, v ktorom sa sfub vykonává, bolo vhodné a důstojné tejto slávnostnej chvíli. Takýmto vhodným prostředím je nepopieratefne příroda a v nej plápoiajúca slávnostnó vatra.
Ako však postavit takúto slávnostnú vatru?
Najslávnostnejšou je tak zvaný ohňový kříž. Povedzme
si teraz niečo o vzniku ohňového križa a Jeho význame.
Primitivný Člověk, keci sa začal soznamovaf s ohňom,
mal doista rŮzne vnOtorňé pocity, ktoré dnes už tažko
opísať. Mal z nebo velký strach, no súčasne přechovával
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Zlepšovák. .3

No jé, aeni nad putovní tábor.

najvyššiu úctu k páliacim a Žiariacim plameňom, úctu, kte
rá sa spájala s úžasom. Preto nečudno, že ohňů začal při
pisovat nadprirodzené vlastnosti, ba možno smělo povedaf,
že až vlastnosti božské. Dobře to můžme pozorovat najmtt
u Indiánov, ktorí oheň připisovali Velkému Duchu — Mani-<
touovi — a Slnku, prapčvodcovl ohňa a udržovatelovi Ži«*
vota na ZemL
Tak sa potom stalo, že Indiáni začali uctievat oheň ako
symbol s určitou, přísné vymedzenou mocou a obsahom..
Oheň to potom bol, čo napomáhal u Indiánov vypěstovat
tie ich osobné a morálně vlastnosti, pre ktoré si aj civili«
zovaný člověk primitivných Indiánov tak váži, že leh neza-*
raduje medzl divochov, ale medzi prlmitivov na určitom
vysokom morálnom stupni. Nuž a tak sa stalo, že uctlevaný,
oheň, slávnostný oheň,, dostal vývojom fixnú formu zná
mého ohňového križa. V střede tohto kríŽa je hlavný oheň,
ktorý si Indiáni představovali ako sídlo Manitoua. Aby však
sídlo tohto Velkého Ducha nebolo osihotené, rozkládali
Indiáni prl hlavnom ohni aj ohne menšie, rozložené presne

na štyrl světové strany a znézorAufúce $tyrl hlavné světlá:
SVĚTLO PRAVDY — SVĚTLO LASKY — SVĚTLO SILY —
SV*TLO KRÁSY.
Svetle pravdy znázorňuje čest. Čestné slovo musí byt
každému sváté. Preto každý čestný člověk must hra( vo
svojom žWote Iba tú najčestnejšiu hru a must sa riadlt
pevnými zásadami a přesvědčením. Týmto zásadám a pev
nému presvedčeniu musí ostat věrný za každých okolností,
no súčasne pri tom sl af musí vážtť zásady a presvedčenie
druhých, ak sú tieto zásady a presvedčenie myšlené po
ctiv''.
Světlo lásky znázorňuje lásky Člověka ku každému člo
věkovi. ale a] ku všetkému žijúcemu. Súčasne zn"'zorňuJe
ai vzájomnú úctu a porozuroenie. Přikazuje Člověkovi robit
vždy a všade iba dobro, každému pomáhat a svědomitě
pracovat. Láska sa však nemOže prejavovat iba k Iným
tvorom, ale aj k celému vlastnému životu, ktorý musí mat
každý z nás rád. Len člověk, ktorý má rád druhých, ale
a] seba samého, mdže sa plné teSiť zo života a rorrtítvat
radost aJ Iným tak, aby sa každý radovat.

zakladal vždy tak, aby člověkovi slúžil a nfe aby.sa stal
Jeho pánom a potom aj ntčitefom.
Zakladatetla skautíngu a to ako Američan Ernest Thomoson Seton, tak I Angličan Robert Baden-Powel, ale 1 náš
Antonín Benjamín Svojsík velmi dobré poznali tieto zákony
indiánského ohňového kríža, na základe ktorých potom vy
tvořili skautské desatero
skautský zákon — ktorý platí
pře všetkých skautov a skautky světa bez rozdielu fnrby
pleti čí vierovyznania.
Slávnostná skautská sTubová vatra má teda formu ohňo
vého kríža pri čom v střede je pagoda směrovaná tak, že Jej
rohy ukazujú Štyrl světové strany. Při každom rohu potom
Je menšia pframída, ako Jedno z hlavných svetiel. Plramídv
znázorňujú světlá tak. že tá, ktorá Je umlestnená na severe
znározňuje světlo pravdy a ostatné potom v smere pob^bu
hodinkových ručlčiek ďalšie světlá — lásky, sily a krás*
Pomocou fakly — zapafovača — sa zažíha najprv světlo
pravdy a potom postupné ostatné světlá, ako za sebou
nasledujú. Až keď tieto světlá pekne horia, zapálí sa stře
dová pagoda, pri žíarí ktorej sa skládá skautský sfub.
IŤO.

Světlo sily Je súčasne aJ svettom statečnosti. Iba stato^n^i
Člověk mdže mat silu ducha, ktorá sila mu napomáhá vážit
sl všetko okolo seba, no najviac si vážit starších a skúsenejších ludí. Statočný člověk Je potom vždy a| poslušnil
a disciplínovaý lebo vie, že bez poslušnosti a disciplíny niet
žladneho spoločenského poriadku a bez poriadku sa nemOŽe
nik cítit na tomto svete dobře. Silný a statočný č'ovek
bráni vždy pravdu a koná spravodllvo.
Světlo krásy Je prejavom čistoty teta i ducha. Čistota
okolia, kde člověk žije Je právě tak ddležitá, ako čistota
jeho ducha. Krása Je všade okolo nás. Je to nlelen příroda,
ale aJ vSetky Tudské výtvory, ktoré třeba chránit a udržiavat v poriadku. Nič neslobodno bezohlaďne ničit, čt už je
to mřtva hmota, alebo živý tvor, Preto neslobodno bezohFadne zabtjat chrobač, vtáctvo. zvěr apl ničit rastUny.
Ku světlu krásy patří aJ starostlivost o oheň, ktorý třeba

POTULNÝ OBCHODNÍK
PomAcky: Sáty pro toho, kdo délá podomního obchodníka.
Kufl^ík nebo krabice, v níž jsou asi dva tucty menších
předmětů.
Obchodník vstoupí pp dohodě s vůdcem se svým kufříkem
'do klubovny a představí se oddílu. Skauti ho obklopí a po
sadí se kolem něho do kruhu. Obchodník vytahuje Jeden
předmět za druhým a kamarádsky Je vychvaluje a o každém
něco řekne. Věcí pak ukládá zpět do kufříku. Když Je všech
ny ukázal, odejde.
Družiny se stáhnou do svých koutů a sepíší seznam před
vedených předmětů v pořadí, jak le obchodník ukazoval.
Bodování: Počítají se čtyři bodv za každý předmět ve
správném pořadí a dva body za správně uvedený
předmět, ale v nesprávném pořadí.
TELEGRAMY
MraJÍ tři nebo čtyři družiny. Každá družina si opatří pár
nůžek, lepidlo, list papíru a ledny noviny. Okolem každé
družiny je ve třech minutách vystříhat z novin písmena
nebo slova a přilepit Je na papír tak. aby tím vytvořila
telegram na daný námět. Příklad námětu: „Blahopřejný te
legram ke sňatku tety Kláry**, „Soustrastný telegram k sňat
ku lety Kláry**,
Vedoucí hry dává každých 30 vteřin časové znamení, poto ^ v poslední minutě každých deset vteřin.
ledování: Družina, která první odevzdá telegram, získává
20 bodů, druhá 15, třetí 10 a nejdeišf telegram 5 bodů. Za
telegramy, které budou odevzdány po uplynutí stanovené
lhůtv, odečteme oá dosažených bodů tolik bodů, o kolik
vteřin později byly doručeny.
PICASSDV ATELIER
Soutěž skupin o čtyřech hráčích — kreslířích.
Vodóucl hry navrhne prvé skupině, aby nakreslila osla
na ^ertié tabuli. První kreslíř ve skupině nakreslí se zavá
zanýma očima hlavu osla Druhý kreslíř napřed ohledá po
lohu nakreslené hlavy vzhledem k okrajům tabule, pak mu

Schéma ohňového krfža ‘

vedoucí hry zaváže oči a on nakreslí tělo osla. Třetí pak
nakreslí nohy, čtvrtý ohon.
Určená umělecká porota ocení dílo a přidělí mu známku;
druhá skupina nakreslí stejným způsobem slona, další ži
rafu ...
UZLOVÝ ŘETĚZ
Družiny v řadách, každý skaut má provaz. Rádce přiváže
smyčkou svůj provaz na svůj pravý kotník, druhý hráč při
v á b svůj provaz k volnému konci provazu rádce a pak si
přiváže provaz ke kotníku své nohy jiným uzlem a podá
volný konec třetímu, který JeJ přiváže ke svému provazu
opět líným uzlem a opět jiným uzlem ke svému kotníku atd.
Když jsou všichni svázáni, běží k cíli, která družina do
sáhne svého cíle dříve, vítězí. Cíl je vzdálen asi 10 m.
VAZANI UZLO V PARU
Hrajeme v klubovně. Chlapci jsou rozděleni v páry, každý
má nedlouhé lanko. Vyvoláme Jméno některého nováčkov
ského uzlu a dvojice skautů má uvázat uzel, přičemž Jeden
skaut použije ruky pravé, druhý levé. Paže v práci ne
zúčastněná ^ založená vzadu.
Obměna; dvojice může a musí používat obou rukou, pra
vých nebo levých. To Je pro některou ruku nezvyklé.
Vyhrává dvojice, která uváže dříve uzel.
c e s t o v a n í MILIONU
Je to veselý závod jednotlivců. V místnosti dáme' ha tři
až čtyři metry od sebe několik větších krabic, které značí
velká města na cestě, po níž putují milióny peněz letadlem
kolem světa: Paříž—New York—Tokio—Moskva—Praha, Hráč
se postaví na výběhovou Cáru na čtyři metry od Paříže. Je-li
místnost menší, naklademe menší krabice na kratší vzdá
lenosti. Hráči dáme naběračku, v níž Je 16 drobných mincí.
Každá mince značí milión. Hráč se na Jeden hod snaží
vhodit milióny do prvního města.
Vedoucí hry sebere „miUóny*, které padly mimo Paříž, za
tímco sl hráč vybere „milióny**, které padly dovnitř krabice^.
Pak se postaví do krabice Paříž a hází — „pošle
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— milióny do stanice New York. A tak hra pokraCuje až
do Prahy.
Potom nastoupí ke hře hráč a když se všichni vystřídali,
vyhrává ten, kdo dopravil do Prahy nejvíce miliónů.
SrAFETA S BURSKÝMI OŘÍŠKY
firají dv6 až tři družiny. Družiny stojí ve volném zástupu
vedle sebe. Každý hráč uchopí pravou rukou levé zápěstí
svoho souseda tak, aby jen hráči na obou koncích měli
volnou ruku.
Vedoucí hry dá do levé ruky prvých hráčů každému po
10 nebo 20 burských oříšcích.
Na dané znamení prví hráči předají oříšky do levé ruky
svých sousedů, které drží za zápěstí. Oříšky musí přechá
zet z ruky do ruky, aniž by se porušil řetěz, až se dostanou
na druhý konec do krabic Ležících u posledních hráčů zúčaslněných družin.
Družina, která jako prvá dopraví oříšky do krabice, zví
tězí.
Když některý oříšek nebo oříšky spadnou hráči na zem,
může se qelý řetěz ohnout, nesmí však nikdo porušit držení.
Hráč, který oříšek upustil, musí jej sebrat a pak teprve
pokračovat ve hře.
je samozřejmé, Že se oříšky po skončené hře „spotřebují“.
ZADEM 1 PŘEDEM
Tuto hru, která vyžaduje neobyčejnou hbitost obou ru
kou a na níž poznáte pravdivost rčení „mám plné ruce
práce", hrají dvě družiny čelem proti sobě. Vedoucí hry
stoji na konci obou řad a má pc ruce dvě hromádky, na
každé z nich leží osm menších různých předmětů. Vedoucí
hry strká předměty jeden za druhým krajním hráčům obou
družin — co nejrychleji.
Každý hráč je musí brát postupně do ruky a rychle je
podat dalšímu, až projdou celou řadou k poslednímu hráči.
Pak putují zpátky, ale za tělem. Vznikne tak mnoho žer
tovného zmatku, když hráč má současně plné ruce práce
s kolujícími předměty — před scbou i za sebou.
Vítězí družina, která se dříve vystřídá. Upadne-li někte
rému hráči předmět, musí jej sám sebrat, ostatní hráči jeho
družiny pak zastaví hru, dokud neni zase všechno v po
řádku.
SOUBOJ O BALÓNKY
Protivníci jsou ozbrojeni stočenými novinami velkého for
mátu do tvaru hole a za pasem na zádech mají zavěšený
na fouknutý balónek. Na dané znamení oba sokové začnou
souboj a snaží se jeden druhému prorazit balónek. Bojují
až do úplného rozhodnutí.
Když je hráčů větší počet a když máme dost balónků,
můžeme uspořádat soutěž o přebor v souboji.
Kp.

HRA NA ORIENTACI
je to závod družin a hrajeme ji v krajině s nesnadnou
oiientací.
Pomůcky: mapy nebo náčrty, buzoly, zápisníky a tužky.
Dvě nebo více družin odejde na vycházku společně za
vedení rozhodčího. Rozhodčí se občas zastaví a klade dru
žinám rozmanité otázky z orientace nebo ze znalosti mapy.
Na každou otázku musí odpovědět jiný člen družiny. Odpo
vědi bodujeme a vítězí družina, která dosáhla většího počtu
bodů.
Příklady otázek:
1. Udělejte panoramatický náčrt křižovatky, na níž právě
jsme — v tom mohou soutěžit všichni hráči.
2. Clení mapy: určení hráči vyčtou z mapy cestu, kterou
jsme až dosud urazili.
3. Hledejte kolíky podle označení na mapě.
4. Odhad vzdáleností.
5. Udejte přesný severozápadní směr.
PRŮKOPNICI JAKO SOUPEŘI
Hraji tři i více družin, rozmanitý terén. Pomůcky: potřeby
ke kreslení panoramatického náčrtu. Všichni hráči mají
šátek za pasem.
Tři družiny hráčů Jsou průkopníky, kteří spolu soupeřL
Mají za úkol nakreslit panoramatický náčrt krajiny, vyme
zené přesnými hranicemi: cestami, potoky, pasekami, okraji
lesa atd. Každý hráč má šátek za pasem. Družina se musí
uspořádat tak, aby:
1. zajala co největší počet protivné družiny a zničila jejich
náčrtky,
2. udělala společně nejlepši panoramatický náčrtek dané
krajiny,
-3. se od svých protivníků nedala chytit.
Hra trvá jen hodinu. Body počítáme takto: Panoramafický náčrt 0 až 50 bodů podle vypracování. Výhoda na konci
hry: Bod za každou minutu před stanoveným časem. Za
jatec: sedm pokutových bodů. Zajímá se odnětím šátku.
Oojde-li k přepadení, může být náčrtek ukryt v Částech
obleku, které rozhodčí předem určí. Zajatec se dá prošacevat bez nejmenšího odporu.
PRAPORKY NA MAPĚ
je to závod j^n otlívců v nerovném a pokud možno les
natém terénu.
Pomůcky: Každý hráč mé mapu, nejlépe v měřítku 1:50 000.
Více praporky vymezíme dráhu, kterou nutno projít. Prapor
ky jsou každý Jiné barvy nebo aspoň mají jiný tvar.
Každý hráč má mapu, podle níž hledá cestu, ale nemá
na ní vyznačeno umístění praporků.
Na každém stanovišti určí rozhodčí další praporek.
Hráči si poznamenají ve svých mapách umístění každého
praporku, a to jak jen je možno nejpřesnějl a udají také
pásmo viditelnosti kolem praporku. K usnadnění bodováni
je každý praporek jiné barvy nebo aspoň jiného tvaru a má
své číslo.
Hráče bodujeme takto: 1. Podle Času, ve kterém hráči
proběhli dráhu; 2. Podle přesných údajů, kontrolovaných
rozhodčím hry.
R

VYSVOBOĎTE ZAJATCE PODLE MAPY
Hrají dvě 1 více družstev v terénu kopcovitém a lesna
tém. Pomůcky: mapy a kompasy.
Tuto hru hrajeme nejlépe v pěti družinách. První čtyři
družiny Jsou „hledači" a zůstanou v táboře. Vedoucí každé
družiny hledačů určí jednoho hráče jako zajatce lupičů.
Potom lupiči odejdou se zajatci do terénu a na místě, které
urči rozhodčí, si postaví tajný tábor. Zajatce uzavrou do
Čtverce a ti tam Čekají na vysvobození. Okolo čtverce roz
hodčí vyznačí neutrální kruh o poloměru 30—50 m. Zatím
dáme hledačům mapu nebo náčrtek cesty a vyznačíme na
něm stanoviště tajného tábora. Na dané znamení hledači
odejdou do terénu, snaží se podle mapy najít tábor a osvo
bodit zajatce.
Každý hledač, kterého zajme některý lupič, rovněž sé
stane zajatcem a musí odejít a zůstat v zajateckém táboře.
Hledač nemůže být zajat v neutrálním kruhu. Lupiči jsou
nezranitelní a stejně tak i osvobození zajatci, kteří se vra
cejí do svého tábora. Ale jakmile se vrátili, stávají se hle
dači. Lupiči zajímají hledače na dotyk ruky.
4ru vymezíme časově podle vzdálenosti tajného tábora
0(1 tábora hledačů. Vítězi strana hledačů, podařilo-li se jí
v daném Čase osvobodit všechny zajatce: nezdařilo-li še
jí to. vítězí lupiči.
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Hry ve městě
O NEJLEPŘtHO POZOROVATELE
Každé družstvo Jde po dané cestě a hráči mají tužky a
papír. Mají za úkol zaznamenávat po cestě věci, které se jim
zdají nenormální. Nepř.: vyhláška nakřivo, rozbitá okenní
tabule, prázdný výklad atd. Všechno, co je v pohybu a co
by nemohla pozorovat i Jiná družstva, např. osoby, vozidla,
se nesmějí zapisovat.
Tuto hru můžeme hrát buď po družinách a pak každá
ž nich si určí svého nejlepšího pozorovatele; nebo ji hra
jeme závodně za účasti několika družin. Za každý pozoro
vaný nenormální předmět získá družina bod.
CIZINCŮV DOPIS
V některé předem určené Čtvrti města cnoai cirmec v ur
čenou dobu sem a tam. Cizincem je některý dospělý, náš

známý, který se ochotně účastní hry. Hráčům oznámíme
obsah dopisu cizince. Každý hráč dostane své Číslo.
Na dané znamení v určený čas se hráči rozběhnou po
udané čtvrti a každý samostatně se ho snaží najít. Na
smluvený pohyb, který hráč udělá, když se domnívá, že má
před sebou hledaného cizince, musí mu cizinec stejné od<
povědět. Potom hráč nenápadně odevzdá své číslo.
Vítězí strana, která odevzdala cizinci nejvíce čísel.
fe-ti to závod jednotlivců, vítězí ten. kdo nrvnf odevzdal
cizinci své číslo.
bud b ystr o zr ak ý

Vedoucí hry pořídí určitý počet kreseb věcí. které hráči
m''** •'nozorovat v několika určených ulicích.
vySIe hráče, aby zlistill a zaosaM věci s udáním místa,
kd« ie nalezli Věci nemusí být ořílIS nápadné; citace z pla
kátě. obchodní značky, rftzné domovní ozdoby, hydranty,
mo*o»*ové značky, íméns domA. v7ácnfi*Sf stromy anod.
MORGANOVA HRA INDIÁNSKÝM KROKEM
ř Indiánský krok znamená proběhnout danou vzdá’e^ost
střídavě během a chůzí — vždv 50 m běh a 50m chůze
střídavě — stejným ruchem. Např. dva kilometrv musí hráč
ui}éhnout přesně za 15 minut, ani dříve a au! v horšíc
Čase.)
Vedoucí hry určí výklad některé prodefnv asi na kilometr
od klubovny. Každá družina jde indiánském krokem až
k určenému výkladu, pozorufe vyložené předměty po 1 mi
nutu a vrátí se zase Indiánským krokem do klubovny.
Kf^ždá družina, která urazí vzdálenost 2 km — to je nejvhodnfijgí vzdálenost — za 15 minut, získává 50 bodů. Za
vteřinu nad nebo nod tento čas. ztrácí družina bod.
Po návratu každá družina p o říd í seznam p o z o ro va n ý ch

předmětů ve výkladu a za každý vymyšlený předmět ztrácí
bod.
Vítězí družina s větším počtem bodů.
bezpeč n o stn í o r g an y

v

č in n o s t i

Vedoucí hry vydá vyhlášku asi tohoto znění:
„Před několika dny jste četli v novinách, že se SNB
chystá zatknout Václava Stonožku. ÍNesmí to být osoba
známá.) Před půl hodinou došla zpráva. Že se hledaná
osoba zdržuje v úseku vymezeném ulicemi .... přes které
nesmí přejít. Bezpečnostní orgány vydaly tento popis bio,
dané osoby: Věk 45—50, postava: zavalitá, oči: hnědé, pief:
snědá, vlasy: černé, Šaty: sportovní kabát, bílý límec, modrá
vázanka s bílými pruhy, zelená košile, šedé flanelové kal
hoty. hnědé šněrovacf boty, bez klobouku.
Pomůžeme prohledávat ulice. František Zázvorka a Zby
něk TrlpiS budou spojkami na kolech. František Nohell n
Zdeněk Roháč budou na stanovišti na rohu., ulice. Ostatní
hráči vvidou ve dvojicích a pátrají v určených jim ullcírh.
r.uoič Stonožka nosí zbraě, která má takovou moc, že tě
omráčí a pak se musíš vrátil na stanoviště. Lupič však
použít zbraně jen proti hráčům iednotlivým nebo ve dvniicTch, nikoliv však proti skupině tfí či více příslušníků
SNR.
Setkáte-li se s podezřelou osobou, přivoleltc Ihned pomoc,
aniž byste byli zpozorováni. Zatčení proveďte tak. že pode
zřelého obstoupí kordon několika hráčů, kteří st podali
ruce nebo ho a.snoů tři hráči ofitlačt k® ‘thi 7atčon^
hrář*! se vzálemně nesmí napadat.
Zopakuii oopls.
Hra trv.i *>0—.'ÍO minut.
Pozvolné »voří»ní kruhu kolem lupiče, které má být uta
jeno nřed ♦tm. vdo hraie lupiče Stonožku, a hledání lunlče
podle oopisu vám nřlnravf napínavé chvíle. Velmi zálesí
na výběru osoby, která hraje lupiče.
R

2. Souboi dvojic: Mohou tU každý na každého nebo I dva'
na lednoho. Vítěz se hned po zdolání jednoho souoeře
vrátí do hry a pokračuje v boji proti zbývajícímu hráči.
Souboj trolle.
Souboj čtveřic.
Bitva celých družin proti sobě.
MEDVED v p a s t i
BO] MUŽE PROTI MUŽI
Udělej na zem! dvě rovnoběžné čáry (metyl na 3m od
sebe. Dvě družiny sedí proti sobě v řadě 2 m za metou.
Kapitán jednoho družstva urči soupeře ze svého druž
stva. který se postaví na metu. Kapitán druhého družstva
určí také jednoho soupeře, pokud možno stejně silného.
Na dané znamení se oba soupeři vyřítí proti sobě a snaží
se vzájemné se přetáhnout za svou metu. Poražený musí
přejít všemi částmi těla přes nepřátelskou metu. je dovole
no přetahovat za kteroukoliv část těla nebo použít libo
volných nebolesUvých chvatů. Vítěz získává pro své druž
stvo bod. Všichni se musí vystřídat, nikdo riesmí jít dvakrát.
Boiule se vždy až do úplného rozhodnutí.
Můžeme sl hru obměnit, aby byla napínavější a zajíma
vější:
1. Každý soupeř má právo si volit soupeře.

Družina utvoří kruh a všichni sí podají ruce. Uorostřed
kruhu je medvěd a ten se snaží dostat ven podlézáním,
přeskočením spojených paží nebo t prorážením. Podaří-ll
se mu to. běží ostatní hráči za ním. Kdo se ho nrvní dotkne,
stáv.l se mptivědem.
SOUBOJ MEDVEd O
Bojovníci stolí v pozorném Dostavení na předpažení proti
sobě. jeden druhého se snaží udeřit plochými dlaněmi na
ploché dlaně a vychýlit ho z rovnováhy. ítný úder není
dovolen.
in d i á n s k ý

ZAPAS

Soupeři stojí rozkročmo proti sobé tak, že se špičky je
jich nohou dotýkají. Uchopí se za pravé nebo levé ruce
a snaží se tlakem a trhem vyhodit soupeře z pevného po
stoje. Hraje se na dvě vítězství.
VINNETOU
Na zemi narýsujte kruh o průměru 250 cm při počta
hráčů nejvíce 20 Na dané znamení se snaží jeden druhého
vytlačit z kruhu. Kdo zůstane poslední — je Vlnnetou. Bo
jovat pažema nebo nohama není dovoleno, paže po celou
dobu hry zůstávají založeny na prsou,
DIVOKÝ MUSTANG
Na Dalekém Západě v Americe jsou nejoblIbenělSími zú^
bavami ukázky jezdeckého umění, zvané „rodeo". Na polodlvokých hřebcích nebo býcích snaží se kovbojové udržet se
co nejdéle v sedle. Zkusme rodeo napodobit!
Jedno družstvo vyšle divokého koně, druhé kovboje, který
vysedne koni na záda.
Na dané znamení se kůň snaží shodit kovboje na zemi.
Cas se měří od okamžiku započetí rodea až do okamžiku,
kdy se kovboj dotkne některou Částí těla země. Cas se
sečítá celému družstvu. Vítězí družstvo^ které má po vy-;
střídání všech kovbojů lepší čas.
R
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1. Historický výlet
Očel: Prozkoumat historické památnostl urCitého obvodu.
Na přiklad okolí budoucího tábořišté apod.
PHprava: Přípravný výix>r, nebo jedna z družin prozkou
má prQvodce, prostuduje knihy v knihovné, hoši sl rozdělí
úkoly tak, aby každý z nich převzal jeden úsek práce.
Prouedení: Na výletě uprav cesiu jednotlivých družin, nebo
celého oddílu tak, abyste prošli příslušnou Částí kraje a
navštívili památná místa. Hoši pověření přípravou výletu na
příslušných místech pak vysvětlí, co se kde důležitého událo.
Nemusí to být pouze suchá forma výkladu, ale třeba
i scéna, kterou sehrají, výklad, kterým napodobují starého
kastelána, který o věci vypráví apod. —
Samozřejmě, Že při této příležitosti budete také pama
tovat na obvyklý skautský program jako vaření v přírodě,
hry, orientaci, chůze podle mapy apod. —
2. Pouť BB historické místo
Uspořádej výlet na místo známé historické události, nebo
k pomníku slavného muže. Spoj vhodně s výletem a pověř
některého hocha, kdo se o věc zajímá a jí také rozumí,
aby si připravil výklad.
Při výkladu o svedených bitvách je bezpomínečně nutno,
aby měli všichni mapu, jednak aby v krajině se ukázalo,
kde vojska stála a jak se odehrály jednotlivé manévry.
]de-ll o návštěvu pomníku slavného muže neb podobného
místa, kde bývá hodně obecenstva, jděte ve formaci, po
zdravte pomník a pak teprve dej rozchod, aby se hoši po
rozhlédli a poslechli výklad a vysvětleni.
3. Butanieká vycházka
PfípravQ a vyzbroj: Každá družina st s sebou vezme no
že, zápisníky, klíč rostlin, neb jinou vhodnou příručku
o rostlinách a sešít s tvrdými deskami sešitý z novinového
papíru jako herbář na vkládání rostlin.
Po cestě sbírají družiny rostliny, bobule apod. botanické
zajímavosti a zaznamenávají si své nálezy i zajímavosti
o nich do zápisníku. Na místě (srazu družin) vůdce, po
případě odborník pozvaný k toinq účelu vysvětli hochům
rostliny, které nepoznali, poučí je o použití rostlin apod.
Uspořádej hru, kde hoši mají najít rostliny účelné. Např.
řervené, modré barvivo poskytující, nebo žluté apod. Dřevo
na určité nářadí a k určité potřebě (jasan na topora seker,
jilm na držadla, luky apod.).
Neopomeň ukázat hochům botanické zajímavosti, jako
různé cizopasníky na stromech a rostlinách, korkové ná
lety, na babykách, různopohlavné květy, dvojdomě a jednoďomé rostliny a stromy, reakce některých rostlin na dotek
(netýkavka, dříšfát). Zvlášt pak jim ukaž a vysvětlí rostli
ny jedlé (puškvorcový kořen, divokou mrkev, osladič, šfavel, řeřichu apod.},
Můžeš-)i, vypůjC a vezmi s sebou alespoň lupu, nebo malý
kapesní mikroskop, abys mohl ukázat více. Doneste sl po
případě leccos s sebou domů a na další schůzi se hoši mo
hou více těmito věcmi zabývat.
Určujte stromy podle tvaru koruny, celkového vzhledu,
barvy listí (na jaře, v létě a na podzim) podle kůry a pupenců (hlavně v zimě) apod
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4. Přírodovědecká
lovecká vycházka
Podobně jako botanickou vycházku uspořádej přírodo*
vědeckou. Můžeš také obojí spojit. Hoši mají zápisníky,
náčrtníky a kukátka (alespoň jedno pro družinu, stačí dí*
vadelní kukátko) na pozorování ptáků.
Dej družinám za úkol vypozorovat, kde který pták hnízdí,
jak je zbarven, jak chodí, jak poskakuje na větvích, jaké
má zbarvení samička a sameček. Af se hoši nepřibližuji
příliš k hnízdům (jen na několik kroků a nikdy nesahají
do hnízd). Rodiče by hnízdo opustili ze strachu před lidmi.
Af si zakreslí, jakým způsobem který pták létá. Jeho vo
lání apod. Ať se naučí )e napodobovat prostě ústy nebo
vyrobenými primitivními píšťalkami.
Stejně nechť pozorují drobné Čtvernožce, jako lasičky,
králíky, kunovité, myšky a jiná zvířata. Dej jím za úkol
vypátrat a přesně popsat jak skáče veverka ze stromu na
strom a proč nespadne.
Ať si zakreslí stopy zvířat, sesbírají vývržky sov a jiných
dravců. Odborník snadno pozná Čí jsou. Nechť si všimnou
barvy a tvaru (velikosti] trusu pod hnízdem. Podle toho
se nejlépe dá vypátrat hnízdo dravcůf 1 když je velice
vysoko na stromě.
5. Hvězdářská vycházka
V sobotu odpoledne a večer, v zimě třeba i ve všední
den večer. —
Vyber noc, kdy je jasno a Měsíc je v první nebo poslední
čtvrti. To Je nejvhodnější doba pro začátečníky, protože
menší hvězdy není vidět a souhvězdí se snadněji hledají.
Pro hvězdáře dokonalé je lépe noc bez Měsíce.
Možno-11, vezmi teleskop 10—16X úplně stačí. Polním
triedrem 8X je dobře vidět Jupiterovy měsíčky a Saturnův
kruh, divadelním kukátkem již je vidět sopkový tvar Venuše
a Marsu, dvojhvězdy v souhvězdí Blíženců, mlhoviny v Orio
nu a jiné zajímavosti.
Družiny mají mapy hvězd a kapesní svítilničky a kukátka.
Vysvětlí hlavni souhvězdí, ukaž, jak se hledají, pověz, proč
se tak jmenují, vyprávěj antické pověsti o nich, aby si je
hoši mohli lépe zapamatovat. Upozorni na zajímavosti a
ukaž v kukátku neb teleskopu.
0. Honba za vzácnou rostlinou
Zjisti si u místního odborníka, která vzácná rostlina se
ojediněle vyskytuje v okolí. Bude to třeba druh brambořiku
(v některých krajích je jich u nás na Moravě dost] nebo
orchidea (stavoč), některá alpská TOoťUnka (astry, kroku
sy ) neb stepni.
Na schůzce vyprávěj hochům, jak odvážní badatelé ve
střední Africe, nebo zase někde v tundrách se pustili do
neproniknutelných krajů, aby vypátrali vzácnou rostlinu a
co vše přitom zažili.
Opatři si přesný popis a co možná obrázek rostlinky,
uved třeba i kde v muzeu neb ve sbírce ji mohou vidět
a co nejvíce o ní můžeš povědět, pověz.
Na příštím výletě družiny jdou samostatně na výlet do
poledne a mají za úkol rostlinku najit cestou i>a sraz (od
poledne ve 3 hod. na určitém místě).
Která družina ji najde, dokonale poznamená místo, aby
zpět trefila, ale rostlinku nikdy netrhá. Po případě jen je
den list utrhne (lze-11 to, aniž se rostlina poškodí).
Na srazu hlásí každá družina co našla a celý oddíl se
vypraví na nejbližši naleziště, aby rostlinu viděl.

R.
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To byla slova okrskového zpravodaje /. Klímy, která za
psal před třiceti lety do kroniky nymburských skautů. S je
ho slovy přímo souvisí účast na našich táborech. Vzpomí
nám na svůj poslední tábor před dvaceti lety, kdy jsem vedl
skautlky z pěti obcí, ve kterých se začínalo ujímat junáctoí.
V překrásném prostředí jesemků, u Kout nad Děsnou, jsme
postavili tábor pro 36 účastníků. Přestože se chlapci dosud
mezi sebmi neznali, ve velmi krátké době se zcela sžilí.
Prováděli jsme běžnou skautskou výchovu jako na každém
táboře, založenou na družinovém systému, zaměřenou ke
kolektivu tábora. Naši vesničtí junáci byli velmi šikovní
a bystří hlavně pří bojových hrách, jen v těch skautských
disciplinách byli pomalejší a méně ukáznění. Tábor s^plnil
svůj účel a po prázdninách se začalo vesele skautovat jak
na Loučeni, na Patříně, v jlzbicích či v Kosíomlatech a na
Zavadilce. SArodo, že jsme museli svou práci skončit na
vyšší příkaz a čekat na znovuvzkříšení junáka až do loň
ského rokul
Po uplynutí tak dlouhé přestávky jsme se rozhodli, že
iaké letos začneme s táborem pro ty nejpotřebnější, se kte
rými se počítá na místa rádců a budoucích vůdců. Okrskový
tábor byl uskutečněn ve Zďáru nad Sázavou pro junáky
z Nymburka, z Poděbrad a z Milovic. Byl to první tábor
těchto skautíků a já jsem měl možnost srovnávat dnešní
mládež s tou, kterou jsem vedl kdysi. Po dobu deseti dnů

se tito chlapci ve věku 14^15 let, seznamovali s tajem
stvím junáoívi, s vedením skautského tábora, s jeho zákony
a zvyklostmi.
Během tábora se sice ozvali hlasy, že se na nich — jako
na tábornicích — stále něco chce, že se stále sledují, jak
a co z daných úkolů již provedli a co se dosud neudělalo,
nakonec však pochopili, že právě z těch jednotlivých drob
ností vznikne celkové dílo, at u l dobré čí špatné. Ono totiž
nestačí jenom chtít, např. uvařit oběd dobře a včas, přitom
však mít mokré dříví a na nějakou tu maličkost při nákupu
zapomenout. Obědvá se pak ve 3 hodiny odpoledne a 3$
skautíků doplácí na něčí lehkovážnost.
Stálé zaměstnání, stálá činnost, at uŽ v době služby nebo
v době volna, skautská náplň tábora, poskytovaly hochům
to, co jim dřívější tábory ROH či PO nedávaly. Nebylo snad
dne, aby nepřišel některý z chlapců s novým nápadem,
jak např. zlepšit prostředí na táboře. Vyráběly se sušáky
na prádlo, různé police na nádobí i nářadí, prkénko na
vydávání obědů, družinové jídelny, věšáky na jídelní misky,
lavičky, pozorovací věž atd. V tak krátké době 10 dnů se
vykonalo opravdu mnoho užitečné i zábavné práce. Před
skončením tábora, po složení nováčkovské zkoušky, v ovzdu
ší lesní přírody, za svitu hvězd a v záři plamená, skládali
budoucí junáci skautský slib. Oči chlapců zářily něčím no
vým, něčím, pro co stojí za to být mladým člověkem, plným
ideálů ^ jejich oči vyjadřovaly touhu být dobrými skauty.
Když vhazovali do ohně svůj osobní symbol, stálí před námi
lidé, kteří mají jasný cíl. Takofí se vrátili z tábora do svých
od(álů, stalí se skauty, se kterými se musí počítat.
Myslím si, že je nutné, abychom všichni teď v začátcích,
po tak dlouhé přestávce, ukazovali těm, kteří přicházejí po
nás, to, co tvoří podstatu skautingu. Věřím, že v budouc
nosti našeho národa — v mládeži, zůstanou krásné skautské
ideály, které spojují svět.
K. ftiHA - DEDEK

větším ochráncem a jejich nejbližším přítelem. Na něm pak
je, aby byl jejich největším vzorem. Ať má Jakékoliv pro
blémy, musí z něho denně vyzařovat optimismus, aktivita,
nadšení — a všechno to musí také naplnit srdce vlčat.

Vlčácký tábor není a nesmí být Jen rekreační záležito
stí. Očekáváme od něho delší pokroky, a to ne]en ve vý
chově charakteru, ale 1 ve výchově k získání nových zna>
lostí, kterých nelze nabýt ani při schůzkách v klubovně,
ani při výletech.
Nejldeálnější samozřejmě je, mohou-ll vlčata tábořit sama.
Vůdce takového tábora se však neobejde bez pomoci cvičné
družiny roverů čl starších Junáků, případně bez pomoci
několika ochotných pomocníků z řad rodičů. Tuto poslední
eventualitu však zvolí, nebude-11 jiného východiska.
A( Jsou to však Jedni, druží nebo třetí, je třeba, aby měli
pomocný malý tábor stranou od tábora hlavního, a aby
počítal] s- tím^ Že se nezbytně musí přizpůsobit dénnimu
programu těch, pro něž plní své krásné heslo „Službal*
SVŮJ

Pokud by Šlo o rodiče, prospějí celému táboru, budou-ll
se do Jeho programu vměšovat co nejméně. Chlapci sami
tábor nevystaví, sami nestačí na péči o kuchyni ^ a vůdce
sám nemůže řídit hospodářské záležitosti při starostech
e výchovný a rekreační program. Cvičná Cl pomocná dru
žina musí tedy především dbát, aby tento program mohl být
co nejlépe dodržován.

Rada studií, které se vlčáckou výchovou už před dávnými
lety zabývaly, kladla hlavní důraz na výchovu k samostat
nosti, vytrvalosti a trpělivosti.
Nic pro tyto vlastnosti neplatí tolik, jako osobní příklad.
Vlčata se v Akelovi vidí. lakýra je on, takovou je nakonec
1 jeho smečka.
Svými silami sice vlčata nestačí na vybudování tábora a
všech jeho potřebných zařízení — i když mají chuť chápat
se l jeho nejtěžších úkolů. Jejich snahy je naopak nutno
mnohdy krotit. Vidl-U Junáky v plné práci, nechtějí zůstat
pozadu, přepínají neúměrně své síly a s únavou potóm při
chází ruku v ruce pocit opuštěnosti, stesk po domově —
a pro vůdce nahrazovat maminku, utěšovat, ba 1 uspávat.
Mnohé vlčata budou poprvé ve svém životě trávit dlouhou
řadu dni v přírodě. Teprve zde Ji budou opravdově pozná
vat, nalézat v ní útočiště, vidět v ni sílu a krásu, ale i raoc,
proti-, níž je člověku třeba bojovat, aby zůstal pevným
a svobodným.

Co od vlčáckého tábora očekáváme. Uvedl Jsem, že jsou
to vedle rekreace pokroky ve výchově charakteru a v zís
kání dalších znalostí. Předpokládejme, že většina táborů
bude plánována ha tři týdny. Že vsak bude 1 mnoho vlčáckých táborů Čtrnáctidenních. I takové minimum je nejlepší
příležitostí k mnohem bližšímu soužití vlčat s jejich vůdcem.

Mnohdy Čítáme v táborových denících hezkou větu: Bylo
to báječné, měli jsme se rádi, byli Jsme Jako jedna rodina.
Tábor však nemá být pro chlapce náhradou rodiny. Tábo
rový Život musí být vázán tvrdšími podmínkami, než Život
v rodinném kruhu. Pravidelnost, neodkladnost a vzorné
plnění úkolů bez úlev i bez výmluv, bezvýhradné podřízení
se celku — to vše znamená, pro malého chlapce růst k sa
mostatnému, daleko silnějšímu jedinci, růst v občana. Te
prve táborem se vlčatům plně otvírá jejich budoucí stezka
do junáckých řad, a proto je nemyslitelné, aby vůdce od
jížděl s vlčaty na tábor bez pevně stanoveného programu,
do něhož musí zahrnout jak práci, tak poznávání přírody,
tábornických znalostí a zkušeností, úkoly pro Stříbrnou
a zlatou stopu, úkoly pro získávání vlčků, sportovní zápo
lení, Ideovou a kulturní výchovu 1 poznávání okolí na vý
letech. Vůdce, který pečlivě sleduje záznamy o svých chlap
cích, pozná, že při dobře připraveném táborovém programu
dokázali za tři týdny daleko víc, než za desítky schůzek
6 výletů.
Jestliže to Je jen trochu možné, snažte se mít samostatný
vlčácičý tábor. Není-il vyhnutí a musite-li se připojit k ju
nákům, trvejte na vlastním programu. Jinak svou velkou
letní chvílí pro ty, na nichž nám nejvíce záleží, ztratíte.

Teprve na táboře vlčata poznají, že Akela je jejích nej

AKELA - Dr. R. PIVEC

Bývalo tomu tak v mnoha střediscích před dávnými lety
— a víme, že tomu tak bude někde 1 letos — Že vlčata
půjdou na letní tábor společně s junáky. Nejbrubší chybou
by však bylo přiřazovat vlčata do junáckých družin. Vždyť
na výchovný program junáků zdaleka nestačí. Při společném
táboření s Junáky je necháme v jejich šestkách a máme
pro ně předem připravený samostatný výchovný vlCácký
program. V takovém smíšeném táboře musí být přirozeně
dva vůdcové: vůdce vlčat a vůdce Junáků. Společně musí
řídit běh tábora — ale každý sám svou výchovou. Vlčata
mají své stany v určené části tábora. Musí mít svůj vlastní
svět, do něhož věkem patří.
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DENNÍ PORAD NA TÁBOŘE
Tábor bez předem sestaveného denního programu — a ovšem také dodržova*
ného — Je jako skladiště v nepořádku. Chlapci přecházejí od věci k věcí bez
urěitého systému, náhodně a živelně, bez cíle, stále se na něco Čeká nebo
něVam pospíchá a tábor se stane nezajímavým.
Oddílové rady se proto přemění na táborovou rada a stanovíme program na
každý den se zřetelem na počasí a jiné podmínky na táboře. lakmile máme
stanoven pořad, vybereme tzv. denního rádce, který dohlíží na dodržování pro
gramu. Musí to být skaut, který sí dovede zjednat autoritu, v případě potřeby
I „přesvědčivými** dňvody. Ovšem u pravých skautě k nim nemusí takto přistu
povat. protože ti si kladou za Cest být přeaií, neboť přesnost dokazuje jejich
pohled na druhého a slušnost.
Denní pořad vytyčuje ovšem pouze hlavní body dne. Jejich náplň a podrob
nosti záleží již na družinách. Tábor není nějaký pensionát. Den rozdělíme na
tyto úseky: 6.30 až 8.00 budíček, ranní půlhodinka, snídaně. 8.00 vztyčení vlajky,
12—12.30 oběd, 19 hod. večeře. 20.30 večer u ohně. 21.30—22 noční klid.
Ve skautském věku potřebuje chlapec na táboře spát 6—9 hodin, stejně jako
jíst v pravidelnou dobu. Při dodržování této zásady budou táborníci zdraví a stále
v dobré náladě. Tábor, který obědvá z různých dfivodii až po druhé hodině,
není znakem skautského ducha a zdraví dětí nepřidá.
Tábor představuje jedinečnou příležitost Žít v přírodě a s přírodou; vstáváme
brzy a čilí, plni chuti do života Ráno přicházíme na nejkrásnější myšlenky
a nápady, nejlépe pozorujeme zvěř l rostliny. Ráno jde vše dobře od ruky. Časné
vstávání ovšem znamená na druhé straně jít brzy spát, ale l v tom budeme
následovat přírodu.
Oklid tábora se provádí před vztyčením vlajky, která se má rozevlát až nad
úplně čistým a uspořádaným tábořištěm. To ovšem neznamená, že by se měl
pořádek dělat jednou za den a potom žít v nepořádku a nečistotě.
Předem stanovený pořad nevylučuje nápady a fantazii, ovšem pouze ve výimečných případech Proč bychom si např. se starými táborníky neuspořádal!
jednou ..denní" pořad tak, že bychom po odpoledním spánku zahájili den bu
díčkem v 19 hod., se snídaní ve 20 hodin a s obědem o půlnoci atd.. . . s uleh
nutím ke spánku v 9.00 ráno.
Tábořit lze na několik způsobů, ale pouze jeden je opravdu skautský. Nebo se
vám zamlouvá tábor „autocamplng* se skládacím nábytkem, matracemi z umělé
pěny, tranzistorovými aparáty, televizi a obědem z konzerv? Myslím, že ani opak •
takového tábora nenajde mezi vámi mnoho příznivců; chatrče a Špína už nejsou
romantické.
Dodržujte zákon vyrovnanosti: po velké noční hře nebo delším táborovém ohni
podáváme vydatnější snídani. Po větší výpravě nebo sportovním utkání, po zá
vodech. je třeba dopřát všem vydatného odpočinku. Varujte se toho, aby na
stoupila na táboře únava, byla by to známka, že Činnost není vyvážena, Harmo-ické spojení různých druhů činnosti vytváří dobrou náladu.
Táborový život neuplyne v nečinnosti a zahálce, ale ve stálé činností a ruchu.
Chlapci a děvčata touží po poznání a po prožití nejkrásnějšlch dobrodružství
roku. Na dobrém
n\ida. ani apatie, ani prostřednost.

VÝLETY NA TÁBOŘE
Na táboře nezůstávejte jako pod skleněným zvoncem. Každý skaut a skautka
touží stále po novém a neznámém, objevovat nový svět a neznámou pevninu.
Na táboře je k tomu dost příležitostí. Ovšem nestačí jet stovky kilometrů, po
stavit tam tábor a nevycházet z jeho brány, nevyužít příležitosti k navázání
styků s lidmi a přírodou kolem tábora. Poznáme je nejlépe na vycházkách nebo
výpravách. Vycházky podnikáme bez přenocování, pří výpravách strávíme jednu
nebo dvě noci mimo tábor.

Výstroj
Vycházky nebo výpravy podnikáme s družinou nebo s celým' oddílem, coŽ
umožňuje velkou pohyblivost a nesení jen nepatrné výstroje. Na vycházku be
reme studené jídlo a materiál rozdělený do dvou vaků, které chlapci ponesou
střídavě: lékárničku, mapy, fotoaparát, náčrtkový blok, polní láhve atd.
Na výpravu sl opatří každý účastník nepromokavý plášť nebo aspoň stanový
dílec, který slouží k přenocování. Na výpravách se však nemusíme zříkat uby
tování pod střechou. Do batohu dáme spací vak. pyjama, kapesní svítilnu, příbor,
naplněnou polní láhev, toaletní potřeby, náhradní košili, svetr, fotoaparát, blok.
Pro družinu: kotlík s poklicí, lékárničku. Potraviny: uzeniny, těstoviny, sušené
ovoce, čokoládu, sušenky fchléb koupíte po cestě, jdete-li přes vesnici).
Plánr ještě před odjezdem na tábor sl prostudujeme všechny pamětihodnosti
krajiny, v níž táboříme fměsta a vesnice, přírodní zajímavosti, historické pa
mátníky atd.}. Vypracujeme plán našich vycházek a výprav s cílem 1 trváním.
Za objevy se však nemusíme vypravovat mimo tábor. Můžeme se stát objevi
teli i na táboře samotném. Pozveme okolní obyvatele na návštěvu po dennfm
zaměstnání nebo k táborovému ohni. jistě přijdou chlapci a děvčata, toužící po
znát skautování a vy sl získáte přátele a uděláte pro skautlng kus propagace.
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Dobrodružné a výzkumné výpravy
/ V>prava zeměpisná: Návštěva města a obce, muzea, pamětihodností. Získání
popisného materíáiu: fotografie, kresby, kameny, rostliny, zkameněliny, pohlednice, speciality kraje, např. lidová výroba.
Výprava za lidskými vztahy: Navázáni styku s obyvatelstvem. Jejich způsob
živind a tráveni volných chvil. Jaký je oblíbený sport v kraji? Návštěva továren,
zemědělského družstva, staveb atd. Zúčastnit se některého podniku pořádaného
v těchto střediscích.
Výprava za poznáním nmeni: Tance a zpěvy v kraji. Místní slavnosti, tradice,
krOjO. Zúčastnit se místních slavností. Navštívit střediska umělecké výroby: por
ce anu, keramiky, bižuterie, skla, krajek apod. Návštěva jesliček, dudáka atd.
Výprava kuchařská: Cílem je poznat krajová speciální jídla, žlvanskou, morav
ské vrabce, kubu apod. Opsat si recept a vyzkoušet ho na táboře. Navštivte
viince, chmelnice, mlékárnu, sýrárnu, továrny na výrobu potravin apod. U rybníků
navštivte porybného a rybáře, poznejte, jak se loví ryby a jak se připravují...
Výprava dějepisná: Poznáni dějin kraje a dějin vlasti, které se odehrávaly
v Oiíolí tábora. Rozhovor s kustodem muzea, návštěva hradů a zámků. Erby měst
a rodů v kraji. Místní pověsti a legendy.
Na tábore: Pozvete mládež z okolí, aby prožila jeden den na táboře s vámi.
Uspořádejte pro obyvatele z okolí táborový oheh, kde uplatníte výstupy čerpa
jící látku z místního folklóru: zpěvy, tance, pověsti.
n
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s t a v ím e

STAN

Stavíme: u smrků, které obyčejně rostou na jílovlté půdě, pozor však na oheň;
u bříz, které rostou na písčité a kamenité půdě.
Nestavíme: pod jilmy,' mají hustý stín a jejich větve se často lámou, pod
duny, kde je vlhká půda, různý hmyz a padají větve zdánlivě zdravé.
jestliže tábor stojí na nepropustné půdě, |e třeba hned při jeho stavbě vy
kopat sí( odvodňovacích rigolů a svést do ní všechny stružky kolem táborových
staveb. Síť zakončíte dostatečně velikou žumpou nebo jiným druhem odvodnění.
Stružky a rigoly musíte udržovat v řádném stavu.
Jakmile se dá do deště, popusťte napínací lanka od stanu. Vlhkem se zkracují
e mohla by vytrhnout kus plátna nebo aspoň koliky do země.
Stružky kolem podsad vykopejte dostatečně široké a hluboké. Stan nesmí být
přeplněn tak, aby se některé předměty dotýkaly plachty. V místě doteku se
látka stane propustnou a stan začne „kapat".
Ne z a p o m e ň
pH baleni: na náhradní baterii a žárovku do elektrické svítilny, dopisní obálky
opatřené známkou, film, krém na opalování, toaletní papír, pinsetu na třísky,
Zvětšovací sklo, zapínací špendlíky; pro družinu: motyku, žehličku, rekvizity
k táborovému ohni, skládací metr, nůžky.
Perun

MESICJAKO KOMPAS
Měsíc se pohybuje po obloze v podobném oblouku jako slunce od východu
k západu.
V „novu" je neviditelný.
V první čtvrti má tvar D (d o r ů ^ J jnbo cípky jsou obráceny k východu, v 18
hodin stojí na jihiL
Oplněk >e plně osvícený měsíční kotouč, o půlnoci stojí přesně na jihu.
V třetí Čtvrti má tvar C jcouváj a jeho cípky jsou obráceny k západu. V 6 ráno
stojí na jihu.
nu.

Každý pořádný skaut, rádce 1 vůdce, když se chystá na tábor, přemýšlí o tom,
jaký osobní cíl na něm chce dosáhnout; cíl, který je však jenom jedním stupněm
k dalšímu zlepšení. Chlapci ve družině sl o nich ještě před táborem povy
právějí . . . Složím si aspoň jednu odbornou zkoušku, např. plavce, kuchaře, hou
baře, zákopníka apod.; budu psát domů pravidelně; do svého skautského zápis
níku si poznamenám všechny dobré nápady jiných družin a sám jim sdělím
náměty naši družiny; připravím se svou družinou k táborovému ohni bezvadný
výstup; budu se snažit, abych byl vůči svým kamarádům přívětivý a ztratil
drsnost, kterou mi někdy vytýkají, nenechám se unášet špatnou náladou apod.;
naučím se plovat kraulem; z kraje, kde budeme tábořit, dovezu rodičům nebo
sourozencům nějaký suvenýr, malý a vkusný, pohlednice s pamětihodnostmi,
známky apod.
ff.

SLUŽBA VLASTI

«i/KÍ.AÍ>Y KéíŽOVRMíl VAXÁNl

Tábory dnes pořádá skoro každá organizace, ale skautské tábory se musí od
všech odlišovat mnoha věcmi; na skautském táboře vládne pravý junácký duch,
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kprý se projevuje bratrstvím, kamarádstvím a prací pro dnibábo. Skatitsk^ váVon
se orojévuje též ve Službě vlasti.
Mechť není ani jeden tábor, který by o prázdninách nedělal též aspoti jeden
ve^ký dobrý čin. Může to být např.:
^Jprava vyhlídek (úprava terénu, průklest křoví, výroba pevných sedátek,
ukazatelé cesty na vyhlídku apod:]; úprava stezek a cest (k těmto pracím je po*
třebí vejít ve styk s lesními úřady, MNV a komisemi pro zvelebení obcí); práce
v obcích (úklid na návsi, čištění potoka, stavba mostku, očištění stěny od zbytku
plakátů apod.). Pří těchto pracích je třeba dohody s MNVl
tf.

ČISTOTA PUL ZDRAVÍ
Někteří skauti si myslí, že pravý zálesák se nemyje a že je na štíru š Čistotou.
Avšak I zálesák musí dbát na čistotu a ví, že prohřešky proti ní ho mohou při*
pravit o život.
Vaštěstí nežijeme na poušti a tak skauti mohou svůj zákon o čistotě plnit bez
velkých obtíží. Junák je Čistý především pokud se týče tělesné Čistoty. Nebof
tělesné Čistota má velký vliv na morální čistotu.
Čistota na táboře? Ano, a dodejme: především na táboře. Právě proto, že zde
je podmíněna určitou námahou a nepohodlím — potok je vzdálen 300 m, rána
jsou chladná. . . Skaut nebo skautka ji provádí každodenně, myjí se od hlavy
k oatě a na nic nezapomínají. Všechno na nich musí dýchat Čistotou a zdravím.
'^ravý junák se může plížit prachem nebo schovat při polní hře do blátivého
příkopu a Čtvrthodinku poté se objeví zase čistý a upravený. Skautka si dovede
vždy zachovat svůj půvab, a to 1 v primitivních podmínkách. Ohánl-U se seke*
rou, neznamená to, že musí mít vlasy v nepořádku, špinavé lokty í košilí.
e.

CYKLISTIKA NA TÁBOŘE
Každé kolo na táboře slouží celému táboru podle pravidel stanovených od*
dílovou radou před odjezdem na tábor. Kapacita kola se může $ trochou fanta*
zíe ztrojnásobit. Průzkumník na kole znamená pro tábor velkou výhodu. Vyřídí
záležitosti v obci brzy a zabezpečí odpočinek, občerstvení apod. pro družinu
pochodující za ním. Signalizace v noci. Reflektor z kola je účinnější než obyčejná
elektrická svítilna. Kolo, pohánějící dynamo, vyřadím z provozu kamenným pod*
stávcem nebo můstkem ze dřeva.
Měřeni vzdáleností: počítáme sešlápnut! pedálem a násobíme obvodem kola
—* výsledek neobsahuje však vzdálenosti ujeté na kole z kopce přL použití volooběžky.
Sledování stopy na silnici je velmi lákavé, i když musíme uhánět.
Polní hry: spojka na kole nebo pátrač zažije při nich spoustu dobrodružství.
A kromě toho můžete pořádat na kolech: vyjížďky, hry, výstupy u táborového
ohně, soutěže, závody, spojení, posílky, výpravy do vzdálenějších končin. S ko
lem bude skaut hltat kilometry a zdesateronásobí svůj okruh působnosti.
P.

JA K PŘETRHNOUT PROVÁZEK BEZ NOŽE
Jak přetrhnete provázek v požadovaném místě, když nemáte ani nůžky, ani
nůž, ani cokoliv jiného na přeseknutí?
První metoda; provázek ovineme několikrát kolem palce, pak vedeme přes
hřbet ruky a podvléknutím přes dlaň utvoříme smyčku. Poté sevřeme dlaň
a prsty přidržíme obě dvě části provazu souběžně vedle sebe. Volný konec
uchopíme pravou rukou a prudkým trhnutím se provaz přetrhne.
Druhá metoda: začneme s ovinutím prostředničku, potom ovineme třikrát
kolem ukazováčku, přes hřbet ruky do dlaně a provlečením se utvoří kolem
dlaně smyčka. Prudkým trhnutím volným koncem se provázek přetrhne.
n
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CtyřplálBový slaň s podsadou stavíme nejčastěji pro vůdce stálého tábora. Stan je tak prostorný, Že může sloužit
)ak pro ubytování, tak pro kancelář.
Skládáni pláten, půdorys stanu 1 celkový pohled podává
nákres. Před sepnutím dílců vyberte ze zásoby taková 4
plátna, která se k sobě skutečně hodí, tj. která mají tytéž
rozměry, nejsou příliš sražená ani vytahaná, jejich spojování
provádíme s rozvahou, kladouce vrchní plachtu nad spodní,
aby při dešti nezatékala voda pod plátna. Budete-li skládat
plátna podle vyobrazení, pak stačí pamatovat, že dílec,
označený vyšší číslicí, klade se na dílec nižší (tj. pře
krývá jej).
Vnitřní zařízení nelze ani navrhovat, ani popisovat; zá
vis! na počtu nocležníků a účelu, jemuž tento stan slouží.
Latrína bude umístěna vždy stranou tábora, na závětrné
straně, ve stinném místě, nejlépe v lesním porostu. Nedělejte
ji nikdy zbytečně daleko a pamatujte, že musí být snadno
dosažitelná nejen ve dne a za pěkného počasí, ale i v noci
a za deště (zvlášť důležité, jsou-11 v táboře mladší hoši).
Podstatnou části latríny je jáma, hluboká asi 100 cm

i více, široká asi SOcro, délky až 2 m, podle počtu účastníků.
Na obou koncích jámy jsou zaraženy do země vždy dva kůly
do vidlice, v niž je zaklíněna hladce oloupaná tyč, na niž
se sedá. jedna noha vidlice může být prodloužena a na ni
přibijeme opěradlo. Není-li opěradlo za zády, udělejme u se*
dadla držadla. Nemá-11 latrína ani sedadla, musíme obložit
její okraj prknem, zajištěným dobře proti sesmeknutí. Tento
druh latríny, kdy při konání potřeby jsme v podřepu, je
nejuživanější.
Není-li latrína umístěna v porostu a tím skryta, masku
jeme ji větvemi, chvojím nebo plachtami. Cesta k latríně
má být schůdná, vhodně označena (aby ji bez vyptáváni
našel 1 návštěvník) a opatřena zřetelným semaforovým
signálem „volno" nebo „obsazeno*.
Nadevšecko důležitá je hygiena latríny a jejího okolí.
Výkaly zasypáváme po sobě hlínou, získanou hloubením
jámy; musí proto být při ruce vždy lopatka. Kromě toho
je nutno občas desinfikovat latrínu chlorovým nebo haše
ným vápnem. Na záchodě budiž vždy zásoba papíru a ná
cestě z latríny k táboru měla by být umístěna nádoba s vo
dou k umytí rukou. Dobře se nám pro tento účel hodí staré
menší soudky, opatřené pípou.
Odpadová jáma slouží k odklízení všeho, co nelze v pecí
spálit, jako plechových krabic, kostí, hnijících zbytků jídel,
zkažených potravin, pecek a slupek z ovoce, popela a sazi
(Pokračováni na str, 78)
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etrt f«»|t rozitiéry volte
a fejf polohu náoodnS
vyznačte, pflpadnč opatřete záhradtCm, aby do n! nikdo
nespadl. Hnijící látky zasypávejte rovněž hlínou. Je-li od
padová jáma plná, zapalte ji na povrchu, srovnejte se zemí
a vyhrabte jinou.
K oi na smetí — Papíry a nehnijící odpadky hážeme do
koše na smetí, který je umístěn tak, aby byl snadno dosa
žitelný, nejlépe hned za některým stanem.
Zálesácky upravíme koš z několika tyček zabodnutých
do země a propletených chvojím. Takový koš neruší celko
vý dojem tábora a jeho obsah není také nápadný. V někte
rých táborech nebo prázdninových koloniích mají drátěné
pletivo, stočené do válce, a postavené volně na zemi.
Ráhna. — Táborová hygiena vyžaduje každodenní vět
rání pokrývek a polštářů, dále sušení ručníků, mokrého
nebo propoceného prádla, punčoch, sušení bot atd. K tomu
slouží ráhna, zbudovaná nejlépe za stany a upravená tak,
že tvoří ohradu kol tábora. Na těchto malých ráhnech
ráme své svršky před ranním úklidem. Kromě malých ráhen
stavíme ovšem jedno nebo několik ráhen velkých, stranou
táborového náměstí, na slunném, nenápadném místě, a tam
sušíme po celý den.
Kuchyni umístíme stranou tábora, na závětrné straně,
v polostínu, blízko užitkové vody a pokud možno na mír
ném svahu.
Třebaže velikost, úprava l zařízení jsou téměř v každém
táboře jiné a odvislé jednak od počtu strávníků, jednak od
zručnosti stavitelů a zkušeností tábořící jednotky, přece
jen možno říci, že rozměry její bývají asi 5X2,5 m. Kostru
kuchyně tvoří zpravidla 8 tyčí kulatiny, z nichž 3 kusy,
přední, mají po 240 cm délky. 2 střední asi 225 cm a 3 zadní
cca 210 cm, přičemž je počítáno se zapuštěním 30 cm do
země. Střecha může být buď z plátna nebo z lepenky; druhé
řešení je rozhodně lepší. Stěny chráníme před deštěm zpra
vidla starými plachtami nebo chvojím. Prozíravý táborník
nezapomene také odvodnit kuchyni stružkami.
Kromě kamen, která umístíme k okraji, abychom nemuseli
dělat ve střeše díru pro komín, vybavíme kuchyni pracov
ním stolem, výdejním prknem, bednami na nádobí, policemi
a háčky na náčiní, příp. kotlem na teplou vodu, skrýší na
dřevo atd. atd., podle potřeby, možnosti a vkusu. Zásobárna
je v bezprostřední blízkosti kuchyně nebo je s ní přímo
spojena.
Sklep zbudujeme vždy ve stinné stráni. Nejsou-ll naše
zásoby příliš značné, postačí vykopat ve svahu díru, dno
vystlat malými větvičkami jehličí a zpředu přikrýt závěsem
nebo prknem. Zakopeme-li do svahu bednu, jejíž víko je
možno otvírat jako dveře a postaráme-11 se občasným po
kropením hlíny v okolí o mírnou vlhkost, máme vskutku
Čistý, levný, praktický a vzdušný sklep.
Stožár stojí vždy uprostřed táborového náměstí. Je nej
méně 10 m vysoký, krásné oloupaný, na horním konci opa
třený očkem, jímž je provlečeno lanko pro vlajku. Stožár
se vztyčuje pomocí „nůžek**, tj. motouzem převázaných
tyček, z nichž jedny jsou krátké, druhé dlouhé. Hlínu ko
lem stožáru řádně udusat!
Dr. RUDOLF PLAJNER

Recenze
F. A. E I s t n e r; Uzly a laso
cena 13.— Kčs.
Známý castovatel. skautský pra
covník, první absolvent proslu
lého Ciiwellu z CSR B instruktor
lesních Skol vydal knihu, která
bude základem jedné skautské
bude základem jedné skautské
di^iplínjr — uzlováni Na 130
stranách textu, bohatě doprovázoných instruktivními kresbami,
se br. Elstner rozepisuje formou
vZípomínek, příhod a přfbéhé o
všech možných uzlech, od nejjednoduěSí smyčky po složité
vazby turbánků a odborných lod
ních uziA, ze všech končin svě
ta. Vždy nabídne vtipnou přího
du, ale I přesný návod ke slo
žitému vázání, fe tu také atrak
tivní disciplína lasovánl, která
opět proniká na tábory a da
skautského života a navíc a nás
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zcela neznámá disciplína, nazva
ná „dlouhý btC*. Trochu mi vadl
kovbojský nádech celé příručky,
ale I zde platí rčení „Kdo dřív
přijde . . ,* První se chopili pří
ležitosti ostravští trampové a
tak je zde na místě ta roman
tika divokého západu, junácká
edice, v jejiž řadě by se příruč
ka jistě vyjímala, má svého nad
řízeného. méné pružnějšího,
fo
na. škodu věci. že dlouhé výrob
ní termíny příruček rozvoj skautir.gu a -nás ^ iš e brzdi.
Před
Ostravou vydato podobnou ElstncroTU přímčku O vázáni uzlů
Slétni nakladatelství technické
literatury v Praze. Ta je oproště
na od romantického nádechu a
je nesena Čisté polytechnlckým
duchimi.
A nakonec o knize Uzly a laso
mážeme říci ústy f. A. Elstnera:
Ctěte tuto knihu s provazem v
ruce, a co přečtete, tomu se hned
naučte.
z. K.

•
Jaroslav H a r o u t:
Poklady minulosti
Vydat Vlastivědný ústav v Šum
perku — cena 7 Kčs.

S'ále bMrtfime vvMedával a na
lézat knihy a příručky je t by za
plnily dvacetiletsu mezeru odmlče
ní skautingu a které jsou i přes
starší data vydání vhodné pro
práci skautských oddilá a dru
žin. Hcroutova me'odická přlruč
ka je určena zájmovým vlasti
vědným kroužkům. Příručku mů
žeme použít k doplnění védomosri při skládání I. a II. stup
ně. při poznáváni historických
objektů ve svém okolí, při sklá
dání určitých odborek a zvláště
při záchraně historických pamá
tek, při dokumentaci apod. Jsou
v ní podrobné vysvětleny základ
ní pravidla a zásady dokumenta
ce, průzkumu vlastivědných ob
lastí, sběru materiálu a uspořá
dáni sbírek. Hlavní kapitolou je
šíření poznatků o p lá tk á c h ,
propagace památek a péče o né.
Zde by junáčtl vedoucí načerpa
li množství námětů k podrobné
práci ve svém okolí. Např. vý
pravy za historií míst. měst a
hradů,
shromáždování pověstí,
zhotovováni mapek s historický
mi objekty atd.
Heroutova příručka (c sice po
technické stránce skrofnná, ale
obsahově bohatá, doplněná ná
zornými
kresbami
na okraji
textu, vše suma sumárum zají
mavá a velice potřebná publika
ce, rozvádějící do podrobností
bed zákona junák je ochráncem
přírody a cenných lidských vý
tvorů.
Z. K.

řr-dku pomník Mistra jana Husa.
kvétna též upravili pomník
jana Nepomuckého.
- ja r - *

1.

Výsledky nakí soutěže
IS. dubna t. r. skončily také
obě soutěže vyhlášeně v posled
ním čísle loAského ročníku Skoutmgu. V soutěži výpisků z kmh
se o první a druhé místo dělf
sestra dr. Véncexiava Fišerovu z
C. Lípy s dr. Viktorem Palivcem.
V soutěži metodického zpracová
ní některé junácké disciplíny,
získala první místo práce br.
Ing. Miroslava Macháčka z Par
dubic, nazvaná „Bratře, je tvůj
Oddíl v krizi?"
Všem výhercům blahopřeieme
a těšíme se na další spolupráci.
V dalších číslech našeho časopi
su se podrobně k oběma soutě
žím vrátíme a zveřejníme také
úryvky 70 zaslaných vítězných
prací.
—jb —

ZPRÁVY
Z ÚSTŘED Í
Příprava letních táborů

Zajímavosti
z okrsků
Na letošní výstavě Ostrava OŮ.
která proběhne ve dnech 7. až
29. června 1969, se představ! i
ostravští junáci. Upro.střed zelénč vo Stromovce vyroste pravý
skautský tábor, na němž se
uskuteční i setkání junáků. Ná
vštěvníci výstavy, kteří st táix>r
prohlédnou se seznámí s denním
programem a s ukázkami tábo
rového života.
Středisko funáka v Uherském
Brodě vydalo v rámci své ediční
knihovničky junáckou hymnu a
ukázky z písní z připravované
ho zpěvníku Zpěvem k srdcí, ce
na jednoho výtisku je l.SO Kčs.
Při hromadných objednávkách je
poskytována sleva.
Objednávky
zasílejte na adr.: Lihoslav Svach,
náměstí Míru 183, Uherský Brod.
Okresní rada [unáka v Rokyca
nech jednala s OV Českosloven
ské požární ochrany, junáci se
ztíčastní letních hlídek, které bu
dou uskutečněny v rámci
akce
Ochrana přírody. Nejtepšt junáckě hlídky budou odměněny.
Rada ONV v Lounech ve svém
rozpočtu schválila organizaci ju
náka 50 tisíc korun, schválená
částka je jednou z nejvyšších,
které byly mezi mládežnické or
ganizace rozděleny. Loftského ro
ku dostali lounští junáci dar od
ONV v částce 25 000 korun, pod
poru 5000 Kčs od Okr. sdružení
mládeže a prostředky k vnitřní
mu vybaveni Skautského domo
va v hodnotě několika tisíc ko
run od kulturního střediska MěstNV.
'^pUčtí janáiň otevřeli první
skautskou výstavu, jejíhož zahá
jení, které se konalo 3. května
1969 v Teplicích, se zúčastnili ju
náci a skautky z celého okresu.
Výstava
je
vénována
historii
sícautingu a prvního roku skaut
ské činnosti po dvaceti letech.
Slavnostního otevřeni výstavy se
zúčastnil šéfredaktor našelio Ča
sopisu. Dr. Karel Průcha.
O Irýdecko-místeekých
junáků
došlo k pojmenování 2. středis
ka, které na počest 30. výročí
místeckého odporu, nese název 9
slezský pěSi pluk.
junáci ve Stratictch si vzali
za úkol udržovat v čistotě a po-

Plénum náčelnictva chlapeckéhe
kmene schválilo na schůzi dne 12.
dubna 1869 tyto pokyny pro pří
pravu skautských letních táborů
v roce 19S9;
I. po d m ín k y pro po v o len í
TABORA:
1. Vedoucí
tábora musí být
schválen vedoucím střediska fpo«
kud pod středisko spadáj a okres
ním výchovným zpravodajem. Do
poručuje se, aby byli vedle ve
doucího po dobu tábora přítomní
dva jeho zástupci (pro vedoucí
ho I zástupce je předepsán věk
nejméně i « roků). V roce 1969 se
povoluje výjimka, že vedoucí tá
bora nemusí mít složenou vůdcovskou zkoušku; v tom případě zod
povídá za jeho schopnost okresní
výchovný zpravodaj, který ho ja
ko vedoucího schvaluje.
2. Rovněž pořádání tábora (včet
ně jeho příprav a zajištění j musí
schválit okresní výchovný zpravo
daj.
3. Pro hospodářské vedení tábo
ra je ustanoven hospodář, který
vede hospodářskou stránku až do
konečného finančního uzavřeni tá
bora po jeho skončeni. Může jím
být některý ze zástupců vedoucí
ho tábora, nebo kdokoliv jiný. Za
jeho práci, jakož 1 za celý prů
běh labora zodpovídá vedoitcí tá
bora.
4. Uspořádání tábora musí být
hlášeno krajskému výchovnému
zpravodaji prostřednictvím okres
ního výchovného zpravodaje a
současně náčelntciví junáka v
Praze. (Adresovat: junák, ústředí
skautské výchovy. Gorkého 24.
Praha 1; v záhlaví uvcefte číslo
protokolu 12—3).
5. Vyhledat tábořiště se doporu
čuje nejpozději do konce kvétna.
Při tom je třeba:
a| Projednat s příslušným národnim výborem.
b) Získat písemný souhlas maji
tele pozemku (nár. výbor,
správa státních lesů. |20. Stát
ní statek apod ).
Cj Souhlas okresního hygienika,
který schválí tábořiště pokud
jde o pitfwju vodu. nevyskytujíli se infekční choroby í ostat
ní náležitosti. Písemně, nejpozději 4 týdny před zahájením
tábora.
d| Projednat zdravotní dozor t
příslušným ONZ.
0 } Projednat zásobování potravi
nami z nejhližšícb prodejen a
zajištění jejich přisunu na tibořiStěf] Projednat s příslušnou správoa
lesů sběr dřeva na lepení
gj Zajistit potřebné krajinky, ki-

proveden odjezd do tábora a jak
2. družina: Celodenní vycházka
ly, prkna pro výstavbu tábora
s programem sjednaným s vedou
a kdy bude proveden návrat z tá
a jejich dovoz na tábořt£té.
cím tábora.
bore.
ti) Ohlásit konáni tábora prislužně stanici VB.
4. Poslední týdon před odjez
3. družina Výcvik v junáckých
) Zjjistit dopravu materiálu i li
dem do tábora zařídit lékařské
disciplinách (v táboře nebo nojdi na tábořiště a zpět.
prohlídky.
bližším okolí). Práce na táborové
kronice, táborovém časopise apod.
ti. Vzhledem k tomu, že v nč5. Tři dny přód odjezdem oddí
Výcvik v stupních junácké zdat
kterýcii střediscích a okresech nelu odjedu přípravná skupina (3-4
nosti.
lu dosud dostatečný počet zodpočlennáj, která na místě joště za
voJných vedoucích, není námitek
jistí bezpečně dovoz stavebního
4. družina. Sportovní program,
prou lomu, aby se letos sdružily
zátesácký
program, rukodělné
materiálu (krajinky atd.) i ]>otábory několika oddílů pod jedno
práce, totemy, výzdoba tábora
travin na první den.
veduiii. Doporučuje se však. aby
(křesla k táboroveniu ohni, růz
V.
LIKVIDACE
TABORA:
byla volenu výstavba tak, aby
ně stavby apod.).
Před odjezdem se tábor (pokud
jednotlivě oddíly tvořily uzovřenú
První tři dny se střídá pouze
se nepředává dalšímu oddílu)
celky, 1 když v těsné blízkosti a
služba. Ostatní jsou zaměstnání
sbourá. Během tábora projednat,
používaly společné kuchyně (stra
po družinách jednotlivými úkoly
zda materiál na výstavbu ne
vováni).
výstavby tábora. Poslední den
bude po táboře odprodán na
stejně, ale místo výstavby — bou
7. Usnesením společného presi
oif-stě, např. jako palivové dřevo,
dia náčelnictev chlapeckého a dív
rání. Zvýšit opatrnost na možnost
nebo jako odpad.
zrančnl (hřcbikyl)
čího kmene z 26. března ldó9
Po návratu z tábora do 14 dnů
Večer: Nekoná-li se táborový
se iiopuvoliiji koedukační tábory
provůst
konečné
vyúčtování.
oheň nebo „beseda u kamuii** Či
skautů a skautek. Povolují se však
Do 4 týdnů po skončení tábora
koedukační tábory vlčat a světlu
v hangáru (prší-li), které jsou
podat písemné hlášeni o průběhu
denním programem organizovány,
šek. a to pouze v nejnutnčjších
tábora, jeho hlavním junáckém
platí, že 15 minut po večerce je
případech letos.
programu, o celkovém hospodář
ve všech stanech a na tábořišti
II. ZDRAVOTNÍ 2ASADY TABORA;
ském výsledku (přehled vyúčtová
úplný klid, ve stanech se již ne
1. Za bezpečnost a zdraví zod
ni nákladů] okresnímu výchovné
sviti.
povídá vedoucí tábora.
mu zpravodaji.
Táborové ohně nepořádat denně.
Připojit jako zvláštní přílohu
2. Táborová lékárna musí být
Správné je uspořádat táborový
popis tábořiště, jeho klady a zá
vyoavuna podle předpisu |viz do
oheň první po skončení výstavby
pory,
vhodnost
pro
junúckě
tá
tábora, poslední den před odjez
plněk].
bory atd. pro kartotéku táboříSf.
dem (to jsou olmé slavnostní).
3. K čiStěni Zubů, piti, myli ná
X tomu bude zavčas rozeslán kraj
Při posledním se vyhlašují ti, kto
dobí se používá pouze pitná voda.
ským
výchovným zpravodajům
ří dosáhlí odznaku „Tři orlí pe4. Musí být zajištěno denní záso
vzor, jak má býi tato evidence
ra**, výsledek závodů družin (po
bováni čerstvými potravinami. Va
tábořiší vedena v okresech, na
případě jednotlivců). Asi uprostřed
řené jidlo se nesmi přechovávat,
krajích a jak eventuálně u vhod
tál^ra jeden slavnostní slibový
ale musí být ihned zkonzumováno.
ných míst navrhnout Ústřední ra
táborový oheň. K tomu asi 2 oh
V táboře je samostatný zásobní
dě junáka dlouhodobé zajištěni
ně s veselým programem.
stan a sklípek (improvizovaný].
tábořiště pro junáckó účely.
Táborový oheň zahájit po sou
5. Umýváni řešeno podle míst
mraku a neprotahovat dlouho do
P ř 1 1• k y :
ních poměrů při zachováni zásad
noci. Má skončit do 22. hodiny a
1. Vzer lůborovéke řáde
ních hygienických pravidel. Zá
pak do stanů a za 15 minut noční
1. Nikdo neopustí tábor bez
klid.
chody (latríny] musi být vzdá
souhlasu vedoucího nebo jeho
leny nejméně 30 metrů ve směru
K rannímu vztyčeni a k večer
zástupce.
nímu spuštěni vlajky nastupuji
po převládajícím směru větru.
vždy všldini v krojil
Průběžně musí být zasypávány
2. Do zásobního stanu a do sta
hlínou.
Latríny nejméně SOera
nu s nářadím má přístup jen ve
lil. Materiál, nářadí a zařízení
hiubokě.
doucí tábora a správce nářadí,
A. P r o
vlastní tábor:
resp. správce kuchyně.
6. Odpadky,
pokud je nelze
Krajinky na podsady: Na 1 stan
spálit, se odstrahuji do odpadko
3. Nářadí se půjčuje se svolením
(jehlan)
16—20
kusů krajinek 2 m
vé jámy, umístěné poblíže tábora
správce. Kdo si něco vypůjči, vra
dlouhých a 3 kusy na lůžko, cel
po větru, a zasypávají se pravi
cí bez upomínek a v pořádku,
kem 22—26 kusů.
delně. Podle potřeby se desinfivždy týž děni
police v zásobnám stanu; asi 15
ku(i.
4. Služba v táboře se střídá po
kusů krajinek po 2 m. Stolky v
III. LEHARSItfi proh líd ky
družinách. Rádce předává službu
kuchyni: asi 6 kusů.
UČASTNIKO A PRACOVNlKO
s veškerým Inventářem a nádobím
Stoly v Jídelně: Na 25 hochů
TABORA
večer před- spuštěním vlajky.
• prken (fošen) 4m dlouhých.
Kuchyňský stůl: 2 prkna po 4 m.
X. Činovnici (a v případě ku
5. Ve stanech se nejí a nepře
chařek i tyto) musí mít lékařskou
Kůly na podsady: Na 1 ^dsadu
chovává jidlo.
B kusů délky 110 cm. Na l lůžko
prohlídku pro pracujici, vykoná6. Do vůdcovského stanu má
vujici činnosti epidemiologicky zá
2 kusy 200 cm a 5 kusů 100 cm
přistup jen vedoucí tábora a je
vazná (vyhluška č. 47/M sb.. část
•ř kusů 40 cm (kůly). Střecha na
ho zástupci. Ostatní tam smějí jen
ka 17, tzv. potravinářský zdravot
kuchyň průměrně 8 kosů po 2,5 m,
s jejich svolením a v Jejich pří
ní průkaz).
stůl v kuchyni 6 kusů po 150 cm,
tomnosti.
lavičky v kuchyni 10 ks po 60 cm,
2.
Děti musí mít očkovací prů 7. Dřiví se sbírá pouze na vy
stoly v jídelně průměrné 20 ku
kaz (jaienovitč proti loLanu), a
kázaných místech.
sů po 100 cm, lavice v jídelně
podrobit se před nástupem do tá*
6.
Hlídka hlídá mimo stan, pře průměrně 20 kusů po 60 cm.
[iora lékařské prohlídce. Při ná
chází po tábořišti, dbá o bezpeč
To jsou údaje přibližně, pro
stupu do tábora se prokáži všich
nost a pořádek, chová se tiše.
orientaci o potřebě dřeva.
ni (děli i dospěli) potvrzením o
]e-li
nebezpečí,
vzbudí vůdce. Dbá,
bezinlekčnosti, ne starším 3 dnů.
B. P r e
knehyi:
aby v noci nikdo nedělal hluk.
Tato poivrzeni bude mít v táboře
Poloha vzhledem k táboru: Po
vedoucí k dispozici pro kontrolní
9. Denní hlídka se stará o po
větru I Pokud možno ve stínu.
řádek, neopouští tábor, je oble
organy.
Potřeby:
čena v kroji. Pomáhá své družině
2 balíky dehtové lepenky.
IV. DOPORUČENÉ LHOTY:
při práci, hlásí příchod cizích lidí
5 plátů na kamna, i rošt, 1 dvíř
1. Počátkem Června (v případě,
vůdci tábora a provede návštěvy
ka. Komínové trouby (a koleno)
le tábory začínají počátkem čertáborem.
dostatečného průměru.
v«l^ce) předložit rodičům táboro
lU. Pitná voda (1 na zuby a ná
2 velké hrnce 20—25 1, 2 velké
vý oběžník. V něm seznámit rodi
dob!) se bere jenom ze studánky.
kastroly, velké pekáče, menši
če o době, místě, trvání tábora,
hrnec, mísa na zadélávání těsta,
11. Koupáni je dovoleno jeiumi
o podmínkách přijeti chlapců do
kotel, pánve, poklice k hrncům a
na vykázaných místech v určenou
tábora, poplatcích na tábor, or
kastrolům, 2—3 konve na pitnou
dobu
a
společně,
jednotlivci
se
ganizaci tábora s vytčením účelu
vodo, konve na mléko, škopek.
koupat nesmí.
tabura.
Kromě toho: menši hrnky, kast
12
.
Oheň
se
rozdělává
pouze
v
2. V polovině června seznámit
roly. talíře, skleničky, vařečky,
kamnech v kuchyni, jinak pouze
na oddílové schůzi všechny účast
kvedlačky, metla na Šleháni, nože,
na pokyn vedoucího tábora.
níky s osobni výstroji jednotlivce
vidličky, škrabky, palička na ma
(předat jim rozmnožený seznam
13. Používá se pouze vykázaná
so, struhadlo, kruhadla, prkénko
toiu>, co musí každý mít) a se
latrína (i v nocijl
na maso, štouchadlo na brambo
znam věci doporučených. Vysvět
ry, vývrtka, otvírák na kon
14. Odpadky patři pouze do od
lit, jak bude tábor organizován.
zervy,
rezervní
lžíce , lžičky,
padková
jámy.
Kdo
udělá
nepo
Jcuy a jak bude odjezd, výstavba.
naběračky velké a malé. cedníky,
řádek, uklidí jej sám.
cedníček na čaj.
3. Ve druhé polovině června
15.
Ve
stanu
a
před
stanem
udrDostatečný počet utěrek pro ku
(nejméně 10 dní před odjezdem
Ihiji pořádek jeho obyvatelé.
chyňské nádobí, drútěnky, pro
do tábora) svolat schůzi s rodi
16. Nikdo nemá u sebe v táboře
středky na mytí nádobí (jar ap.),
či. Vysvětlit jim podmínky tábo
soukromě peníze. Ty patří do od
prací prostředky, kolíčky na prá
ra, jeho zajištěni, táborový řád,
dílové pokladny, kde má každý
dlo, žehlička, ubrus na kuchyňský
stanovit určitou neděli, ve kterou
své konto.
stůl, petrolejově osvětlovací lam
JSOU povoleny návštěvy rodičů (po
případě v sotmtu a v neděli], upo
py ( 2 ).
17. V táboře není dovoleno pře
Doporučujeme vchod do zásob
zornit, že není dovoleno, aby rochovávat jakékoliv zbraně.
ního stanu přímo z kuchyně.'
dičo zůstali v táboře přes noc.
11. Příklad rámcového programe
Upozornit dále. Že návštěva v jiné
C. N á ř a d í ;
tábora:
dny může vést ke zklamání, pro
Společné (áborové:
Pro případ labora oddílu o 4
tože jejích synek může být např.
3 oblouková pily; 1 pásová pila
družinách
po
•—a
chlapcích.
na celodenním výletě apod. Z a 
(břichatka); 1 truhlářská pila;
povědět všechny dotazy rodičů.
Denní schéma;
2—3 malé ruční pity (ocásky);
Oznámit datum lékařské prohlid1. družina: služba (hlídky, va
2—3 velké sekery; 3 kleště a 1
’ ky účastníků, nutnost potvrzení o
ření, dovoz zásob a opatřeni dře
kleště „kombinačky**; poříz; dláta
bezlnfckčnosti. Vysvětlit, jak bude
va na topeni, denní lilídkaj.
různé Šířky; hoblík; rašple plo

1

chá a půlkulatá; vrtáky do dřeva'
2—3 pilníky na železo.
Skelný papír různé zrnitosti.
6—6 kg hřebíků S cm; 5 kg hře
bíků 7—8 cm; 50 kusů hřebíků
10—15 cm; l kg hřebíků na lepen
ku; zásobu napínáčků na upev
nění balicího popíru zevnitř pod
sad; příslušný počet pantů na
dvířka p<^sad (po dvou); skoby,
háčky, vázací drát.
Rýč, krumpáč, lopatu, několik
polních lopatek, 3 železně hrábě,
dřevěná palice na zatloukáni ků
lů. Balicí papír na vnitřní úpra
vu podsad.
Pásmo [20 m| pro rozměřovánf
a umístění táborových staveb; 3
dvoumetry (dřevěné skládací ne
bo ocelové).
Štětce, barvy, lak. ředidla (vý
roba totemů apod ), dostatek slab
šího motouzu, šňůra na prádlo,
silnější provazy, lana, skautské
tyče. kolíky ke stanům, náhradní
.olivky**, režné nitě a příslušné
jehly. Chlorové vápno apod. na
zasypávání latríny a odpadkové
jámy.
Materiál pro ruční práca (kůže,
řemínky atd.]; provazy na vázáni
uzlů.
Vozová petrolejová lampa, pet
rolej. svíčky, zápalky.
Státní vlajka s přišitými krouž
ky, šňůra na vlajku a stožár sa
dvěma karabinami, oddílová vlaj
ka, družinově vlajky a totemy.
Vlojky na signalizování, vlajka
čistoty.
Jednotlivci:
Kromě osobní výstroje a vlast
ních nožů:
Na každý stan jedno kladivo a
jedna aoalá sekerka. Kapesní svl
tilny, svíčky, zápalky.
D.O d d í l e v i t á b o r e v A

l ékárna:

Každá lahvička, lék a nástroj
musí mít svoje místo Léky po
psány!
lUO g čistého lihu; 100 g Čistého
benzínu; 200 g peroxidu vodlka;
50 g zásypu na rány. Do)K>ruCu|e
se praktický a hodně používaný
„Akutol Spray** (cena 7.50 KČsj,
100 g borové vody, hofmanské kap
ky, acylpyrin, octan hlinitý, soda
bicerbona, talbin (proti průjmu),
projímadlo v tabletách, cítrokarbon. prášky (tablety proti bole
stem). mast na spáleniny, ichthyolová mast, borová vazelína,
kloktadlo, hypermangen.
Obvazový materiál: Větší počet
hydrofilových a kalikových obva
zu šířky 3 cm .Sem, 10cm. Hydrofilový gáz, l^otové obvazy, spofaplast různých šířek, trojcípý Šá
tek, větší balík vaty. Lékařský
teploměr v pevném pouzdře, nere
zavějící nůžky, pinseta ostrá, pli^
seta plochá, zavírací špendlíky.
B. p e t ř e b y p r o

kancel ář :

Konceptní papír, průklepový a
karbonový papír, dopisní papír
s hlavičkou „junák . . .**. Oddílové
razítko a j>oduSka. obálky formá
tu G6, CS, B4. Pořadač pro korespondetM:i.
Samovazné desky pro:
přihlášky do tábora,
zdravotní prohlídky,
denní rozkazy,
denní jídelní lístky.
Soupis táborového inventáře
(sešit), účetní kniha pro příjmy
a vydání 4- blok proplsovacich
stvrzenek pro příjmy a pro vý
daje.
Táborová kronika. Inkoust, tu
še (i barevné), tužky, pastelky,
vodové barvy, štétečky, gumy. le
pidlo. lepicí páska, pera, redlspera, děrovač, sešívačka, kance
lářské sponky, drátky do soŠívaCky, razítková barva, připínáčky,
nůžky na papír, přeno^ý psací
stroj.
Doplňujeme tylo pokyny uvede
nými 4 přílohami proto, aby ti ve
doucí, kteří ještě nemají mnoho
zkušenosti s přípravou tábore,
měli alespoň pro orientaci urči^
vodítko. Podle okolností, popří
padě vlastních zkušeností, sl to
upraví, jak je zapotřebí.
Prof. Dr. Milota Feederlik,
místonůčelnik luňáka
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L e sn í šk o l y
1.

fnstriikhirská l(*sní škola se
bude konat 1.—13. 7. 1909 na Čer
veném Hrádku u Sedlčan. Zájem
ci o účast se předběžně přihlásí
na adresu doc. Prem. Hauser,
Praha 2. Václavská 18. Podmínkou
přijetí je absolutorium or.S nebo
Zí.S. V předběžné přihlášce uveď
te: data narozeni, adresu, datum
a místo absolvování LS a svou
skautskou specializaci. Definitivní
přihlášky budou rozeslány při
výběru.
2. Sraz lesoškoláků proběhne ve
dnech 31. 5. a 1. 6 1969 na Potštejně. Bližší podrobnosti srazu se
zájemci dozví od krajských zpra
vodajů LS.
Ing. Jiří Kulík

•
Nová struktura
náčelnictva
chlapeckého a dívčího
kmene
Nová struktura náčelnictva má
zabezpečit jednak cílvčdomé a sy
stematické vytváření podkladů pro
výchovně vzdělávací činno-st hnu
tí, jednak jejich racionálně od
stupňované využívání jednotlivý
mi kategoriemi členů, a to od v^ku vlčáckóho až po věk Cinovnický.
Náčelník
chlapeckého kmene
'fbr. dr. R. Plajner) tedy řídí prá
ci náčelnictva
prostřednictvím
předsedů jednotlivých odborů, a
to odboru studijního (br. doc. V.
Břicháček), čtyř odborů jednotli
vých věkových kategorií: vlčat
(br. dr. R. Pivec), junáků (br.
prof. ing. Dr. M. Fanderlíkl, roverů (br. P. Mucha} a činovníků

SETKÁNÍ

Cílevědomé a systematické vy
tváření podkladů pro výchovně
vzdělávací činnost zajišťuje pře
devším odbor studijní,a to jednak
po linii více méně pedagogické
fved. odd. br. doc. dr. E. Pachman], jednak po linii více méně
didaktické (vod. odd. br. ing. V.
lager).
Vlastními pracovními kolektivy
tohoto odboru jsou jednotlivé stu
dijní skupiny vedené zpravodaji:
teorie skautingu (br. dr. O. Sed
láček). antropologické základy,
‘sociologické základy., metodika a
praxe skautské výchovy (br. B.
Skaroupka), příroda, kultura a
estetika (br. ing. Stefka], tělesná
výchova a brannost (br. dr. K.
Průcha).
Poslední skupinou studijního od
boru je skupina pro skautskou
zdatnost (br. V. Princ a br. J.
Tomsa). Shromažďuje „požadav
ky" ze všech skupin prvního od
boru, a to jak požadavky základ
ní (vlčácké stopy, junáckó a ro-

PRÁCE

President republiky Ludvík Svobo
da udělil Řád práce za dlouholetou
obětavou politickou a veřejnou čin
nost sestře Vlastě Koseové, náčelní
dívčího kmene Čsl. Junáka. Řádem
práce byl současně vyznamenán i br.
náčelník Dr. Rudolf Plajner, Předsta
vitelům CsL Junáka se tak dostalo
vysoké ocenění za jejich příkladnou
práci na výchovném poli mládeže.
Riahopřejerael
Redakce
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jen- jednotný postup obou náčelnictfiv v zásadních otázkách, ale
umožní se roziimná koordinace a
předcházení různým komplikacím
i v otázkách dílčích. Společným
orgánem' obou náčelnictev je též
koordinační (výkonný) výbor OS),
který pracuje při ÚR (předs. br.
dr. V. Novák).
Poklid (sou vytvářeny též různé
„střechové orgány" se slovenský
mi junáky v rámci celostátní fe
derace (při hlavním stanu Cs.
Junáka), jedná se o orgány ko
ordinační, které jsou odpovědná
náčelnictvům luňáka obou repu
blik — nejsou tedy vybaveny vlast
ní pravomocí [zatím byl vytvořen
koordinační dohoř pro výchovu .se
skupinou pro lesní školy a sku
pinou pro brannou výchovu. Styk
s jednotlivými členy náčelnictva,
jeho odbory, odděleními, skuoinami a zpravodaji je třeba vést
— z důvodů růdné evidence —
přes sekretariát náčelnictva íkorespondenci adresujte na náčel
nictvo Českého Junáka — sekre
tariát, Praha 1, Gorkého nám.).
Eit. Pachamann

Ze schůzí náčelnictva
8. II. 1969 — Org. struktura náčelniclva a jeho jednací rád. Pro
jednány obě varianty návrhů or
ganizační struktury náčelnictva a
schválena pak varianta B. Obě
funkce místonáčelníků budou čest
né a nemusí být spojovány s ve
dením určitých odborů, resp. sku
pin náčelnictva.
Součástí odborů pro ústřední
sekce a zvláštní úkoly budou též
zpravodajové nro styk s orgány
OR (organizační, hospodářský a
zpravodajský). — Plénum náčel
nictva bude mít při dobrém Cho
du dva poločasy: 1. poločas jako
parlament, schvalování dokonale
připravených podkladů, 2. poločas
jednání ve třech až čtyřech sku
pinách podle důležitých materiá
lů jednotlivých odborů. —• Bratr
Grimrn podává zprávu o současné
situaci v přípravě LS v roce 1989,
Pokračování na str. B

SKAUTŮ

Dne 26. dubna se konal v hanácké
metropoli první seminář skautských
zpravodajů a dopisovatelů, uspořáda
ný tiskovou radou Junáka, jehož se
zúčastnili redaktoři skautského tisku,
Skauta—Junáka a Skautingu. V prů
běhu semináře, jehož hlavním poslá
ním bylo upřesnění úkolů spolupra
covníků skautského tisku a dopisova
telů novin, byl předběžně schválen
návrh uspořádat skautskou žurnalis
tickou školu, jíž se zúčastní vybraní
zástupci jednotlivých krajů. Informa
ce o této škole, s níž se počítá v příš
tím roce ve formě týdenního táboro
vého soustředění, budou podrobně
rozvedeny v časopise Skaut— Junák.
Olomoucký seminář se tak stal nejen
podnětem k upřesnění této formy stu
dia pro dopisovatele, ale i východištěm k dalším schůzkám spolupracov
níků skautského tisku, které budou
postupně uspořádány v dalších měs
tech.
-mm-

ŘÁD

verské stupně, požadavky k vňdcovským zkouSk.áml. tak specialízovapě (vlčci, odhorkyl.
Do programu ostatních odborů
se práce skupin studijního ndhnru
má promítat bezprostředně tím,
že v každé skupině studijního od
boru mají pracovat minimálně
čtyři bratři — specialisté na jed
notlivé věkové skuoině — vlčata,
junáci, roveři a činovnfcíl: tito
bratři pak
mají být hlavními
referenty při projednávání pří
slušných úseků konkrétní činno
sti v odborech vlčat, junáků, roverů a činovníků.
Zmíněným opatřením tedy náčel
nictvo zabezpečuie, že podkladů,
vytvořených studijními skupinami,
může být skutečně racionálně vy
užíváno, a to při respektování návazposti vvchovpQ vzdělávací čin
nosti v základních věkových ka
tegoriích
(prňpravnost
stuoně
vlčáckého, základní funkce stup
ně junáckěho, speciální charakter
činnosti roverň a zabezpečující
povaha práce činovníků).
Kromě základní skautské výcho
vy musí náčelnictvo řídit i činnost
nástavbových složek, kterými jsou
jednak již tradiční vodní skauti
[styk náčelnictva s hlavním ka
pitánem VS zabezpečuje br. ).
Navrátil), jednak nově vytvářené
oddíly'technické (cyklistické, mo
toristické, letecké atp.) a oddíly
zvláštní ínapř. oddíly hluchoně
mých junáků).
V náčelnictvii fna místech před
sedů odborů, oddělení nebo na
místech zpravodaiň) pracuje také
Šest místonáčelníků. přičemž dva
z nich (br. Martinovský a br. Břicháček) jsou zároveň zástupci br.
náčelníka. Náčelník, místonáčolníci, předsedové odborů a oddě
lení vytvářejí předsednictvo (pre
sidium).
Zcela analogicky k struktuře
náčelnictva chlapeckého kmene
má být organizováno i náčelnictvo
dívčího kmene. Skupiny studijních
odborů obou náčelnictev plánuji
úzkou spolupráci, případně práci
společnou (což bude patrně v mno
ha případech nejen řešením eko
nomičtějším, ale i racionálnějším
až nezbytným). Zajistí se tak ne

(br. K. Grimm}. Posledně uvedený
odbor se člení na dvě sddětení,
z nichž jedno obhospodařuje člen
skou základnu činovníků v OSf
(br. F. landus} a druhé pak při
pravuje vedoucí pracovníky hnu
tí _ od. lesních škol fbr. Grimrn).
Šestým odborem náčelnictva je
odbor pro ústřední akce fbr. dr.
J. O. Martínovskýl, který zahr
nuje jednak skupiny zabezoečující určité speciální úkoly. Svojsíkův závod, dějiny a výstavnictví,
mikrokolektivv (v Cele těchto sku
pin jsou zpravodajové • kooptování členové náčelnictva — podle
stanov může mít náčelnictvo kro
mě náčelníka a 6 místonáčelníků
ještě 8 členů volených a maxi
málně 8 dalších členů kooptovaných. Dále jsou členy náčelnictva
zástupci kolektivních složek luňá
ka, br. Hofman za Junák-Zálesák — br. M Pergler, br. }.
Bayer a br. f Simáně. Styk s
ústřední radou se zajišťuje pro
střednictvím zpravodaje organleačního odboru fbr. I. Řehák) a
epravoclaiů odboru edičního a
zdravotního. Součástí tohoto od
boru je i br. tajemník a sekre
tářka.

Kořen všeho zla: nedostatek poznání.
Buddha

•

Přestoupí-li se určitý stupeň, stává se
shovívavost spoluvinou.
Čínské přísloví
•

Na rozličné způsoby lze z moudrého
udělat hlupáka, žádným však opačně.
Jižní kniha moudrosti

Bezpečného přítele poznáš v nebezpeč
né situaci.
Vých. kniha moudrosti
•

Všechna vznešená vítězství jsou více
méně odměnou za zmužilost.
Severní kniha moudrosti

•
Dobré příklady — polovina kázání.
Jižní kniha moudrosti

•

Lidé, kteří se nikdynesmějí,
smějí brát vážně.

•

se ne
Allais

Kdo stále deptá právo,zřídka stojí
pevně na nohou.
Lee

Ani strach, ani trest ať nejsou hlav
ními pohnutkami, jimiž bychom vedli
mládež k tomu, co pravé je a dobré,
ale přívětivost a láska.
Pertalozzi

•

Ideje se mohou přirovnat k semenům,
která vzejdou pouze tam, kde je pro
ně vhodná půda.
Dobrý proslov k vojsku — polovice
bitvy vyhrána.
Římské přísloví

Ten není rekem největším, kdo udeřen
zas udeří.
Hálek

Chceš-li uhájit autoritu, musíš vědět
třikrát tolik než tvůj odpůrce.
Palacký

Hloupému, jehož rozum je malý, vše
chno je malé.
Východní kniha moudrosti

Někoho přesvědčit: nejdokonalejší for
ma vítězství.
Severní kniha moudrosti

Lidi je třeba vidět takovými, Jakými
mají být.
^
Bonald

Pozornost, toť život sám.
W. Goethe: Vilém Meister

Hlad je dobrý kuchař, ale k jídlu ti
neuvaří nic.
Opravené přísloví

•

•

S hloupostí i bohové marně bojují.
Chiller

předpokládá se asi 17 LS v tomto
roce. v průměru připadne asi 25
tisíc Kčs na Lš v každém kraji.
Rozhodnuto, že rád Lš z roku
1947 zůstává v intencích 3. junáckého sněmu v platnosti. Nová kon
cepce LS bude náčelnictvu před
ložena v podzimním termínu. —
Br. Brych informoval o nejdůležitějáích opatřeních organizační
rady. V diskusi k jeho zprávě by
lo jednomyslné doporučeno neru
šit názvy oblastí a zachovat je
pro tradiční okresy, případné
spory nechť řeší krajské rady.
Ořední razítka pro manipulaci s
financemi v bankách jsou důle
žitá. — Br. Skaroupka urguje po
kyny k provádění vůdcovských
zkoušek a vyslovuje nespokojenost
s mechanickým
ustanovováním
(volbou) výchovných zpravodajů
všude, i tam, kde nevytvořili pod
mínky pro pečlivý výkon takové
funkce. — Br. Tomsa oznámil do
končení podkladů koncepce a řá
du vůdcovských zkoušek v únoru.
Kde nelze k vůdcovským zkouš
kám přistoupit na jaře, odložit
na podzim. — Bratr Skaroupka
navrhuje znovuotištěni zvláštního
čísla Skautingu (Činovníka) 2
1946. Jednomyslně schváleno. Pro
vedením pověřeni bratři: Průcha
Princ, Skaroupka, Burda. — Br
Macháček uvedl návrh spoluprá
ce s armádou a se Svazarmem.
Podkladové materiály byly pozdě
rozmnoženy a zaslány. Rozsáhlá
diskuse potvrdila základní myš
lenku přístupu náCelnictva a všech
pracovníků Junáka k otázkám
brannosti a spolupráce s armádou.
Dá se stručně vyjádřit takto: Junácká výchova - branná výchova.
Potvrzuje se perspektiva speciali
zovaných oddílů a družin podle
zálib a zaměření jejich členů. —

Br. Milota Fandrlik předložil pod
mínky nováčkovské zkoušky a
druhotřídky, vypracované skupi
nou br. Svobody. Dále navrhuje
dokončit práci na kartotéce tá
bořišť. Schváleno.
schůze 8. III. 1969 — Památka
119 let od narození T. G. Masa
ryka uctěna na návrh br. Grimma povstáním. — Státní dotace
podle sděleni br. náčelníka činí
6 mil. 200 tis. a bude rozdělena:
pro ústředí 40 %, pro nižší orga
nizační jednotky 60 %. LS budou
zatím zajištěny ústředně. Investi
ce 130 000 Kčs, mzdový fond 870
tis. Kčs. — ústřední rada jmeno
vala 8 Členů do koordinační bran
né komise Cs. Junáka. K tomu po
znamenává br. Řehák, že Or nemá
právo jmenovat orgán s výchov
ným posláním jako je koordinač
ní komise pro brannost. Br. Ska
roupka se táže, proč byl vůbec
materiál rozmnožen a proč ne
byl jmenován branný referent náčelnictva br. Průcha. Br. Princ
žádá revokaci usnesení OR. Br.
Mucha poznamenává, že spis ne
měl být odeslán a že členy musí
Jmenovat náčelnictvo a musí být
také náčelnictvu jmenováni. Br.
Řehák pak navrhuje náčelnictvu
tyto členy branné skupiny: bratři
Průcha, Vít, šafář a Vlk. Dále
navrhuje zaslat Or usnesení ná
Celnictva v této věci. — Br. místonáčelnlk BřicháCek referuje o chy
stané ideologické brožuře Junáka,
která bude 10. 4. připravena pro
tisk. — Br. místonáčelník Martinovský podává zprávu odboru zvi.
služeb. V běhu je akce „Člověk
člověku*, v níž Junák zprostřed
kuje dodání přijímačů od dárců
do opraven. Oživuje se akce sbě
ru surovin a sběru léčivých rost
lin (převzala sestra Páleníkové i

pro chlapecký kmenj. Předseda
je také zástupcem Junáka v d
vadelním
loutkovém
soubori
Pimprle a je spojkou mezi Juná
kem a Českým svazem turistů
Dále vyřizuje náčelnictvu poštu
a usnesení presidia a pléna ná
Celnielva. — Br. Simáne sděluje
že je asi zatím 900 míkrokolek
tlvů. — Bratr Ureš oznamuje, že
byla ustavena delegace k mini'
strovi Bezdíčkovi: br. náčelník
bratři Vitáček, Jager, Vojtěch:
Pachman a Průcha. — Filmová
skupina chce vybudovat půjčovní
středisko. Bratr starosta jedná o
vrácení kina Skaut. — Personální
komise navrhuje přijetí nových 13
zaměstnanců. — Br. Liška chystá
poradu zdravotníků o způsobu
práce ve zvláštních oddílech v
Choceradech u Benešova. — Br.
Brych byl pověřen vypracováním
jednotné skautské terminologie.
— Okresy obdrží automaticky
právní subjektivitu od 1. dubna.
Střediska musí o ni žádat ÚR. —
Bratr Němec jedná s ROH o refundaci mezd činovníků vedoucích
táborů nebo působících jako In
struktoři v Lš. — Jedná se o vrá
cení Stiřína. — Vodáci podají stíž
nost proti zrušení odznaku stří
brného bobra. Věc s nimi projed
ná br. náčelník. — Br. Tomsa
oznamuje, že vůdcovské zkoušky
Jsou v tisku. — Schválen návrh br.
náčelníka na obnovení závodu vl
čat a totem náčelníka. — Br. Martinovský podává zprávu o záchra
ně dítěte (Mireček HejnyS) vlče
tem, Petrem Hanušem z Náchoda.
Usneseno,
potvrdí-li se sdělení
školy a VB, udělit záchrancí bron
zový stupeň „Za čin junécký*. —
Bratr náčelník doporučuje založit
„Knihu hrdinů", v níž by byly vy
líčeny význačné Činy a přiloženy

fotografie. Schváleno. — Bratr
Grimm podává návrh na omezení
kouření mezi mládeží a přikládá
návrh. — Br. Průcha urguje schvá
lení zavedení „Odznaku tělesné
zdatnosti*. Bude předloženo příš
tímu náčelnictvu.
Schůze 12. 4. 1969 — Bratr ná
čelník oznamuje, že br. Slavoj Chodounský je novým tajemníkem náčelnictva. Tajemnici Ostřadní ra
dy je sestra dr. Tenorová. — Prů
běh návštěvy u ministra Školství
prof. dr. BezdiČka, měl vysokou
společenskou úroveň. Ministr Bezdíček sdělil, že byl také skautem.
Mimo to bylo jednáno taká s mi
nisterstvem mládeže a tělesně vý
chovy, a sice s doc. Jandou o na
šich záležitostech; klubovny, do
volené atd. Pracovníky minister
stva jsou také bratři ing. Marhoul
a Vaněk z organizačního odboru.
— Br. Milota Fandrlik referuje
o letošním táboření, jeho zpráva
schválena a předána čas. Skauting k uveřejnění. — Dr. Jiří Ře
hák Informuje o řádech a vyzna
menáních. Návrh vypracoval org.
odbor. O návrhu se rozvinula či
lá diskuse. — Br. Princ referuje
o nové úpravě odborných junáckých odznaků, v nichž se má do
statečně
zdůvodnit
výchovná
stránka. Omezit počet odborek a
přihlížet k věkovému rozvrstvení.
Doporučuje také uvažovat o za
vedení, resp. obnovení stupňů
zdatnosti — Lví skaut. Dále na
vrhuje návrh formuláře „Hlášeni
táborů*. — Br. Pergler referuje
o dosavadním průběhu Svojsíkova
závodu. Okresní soutěže mají pro
běhnout do konce května, kraj
ské do konce
června. — Br.
Grimm referuje o směrnicích pro
letošní l 5 a o prozatímním řádu
LS.
Dr. K. Průcha

J e všude s vámi a inform uj e
Kdo? Elegantní tranzistorový radiopřijímač DOLLY. Má střední, velmi krátké a dlouhé
vlny, bateriové napájení, zásuvku pro další reproduktor nebo nizkoohmové sluchátko, vý
suvnou anténu.
Nechte si tohoto důvěrného informátora a zábavného společníka předvést v prodejnách
TESLA. Stojí 1100 Kčs.
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DOBRÉ
D O B R É

V Ý R O B K Y
S L U Ž B Y

Adresy prodejen TESLA v České republice;

PRAHA 1 - Martinská 3; PRAHA 1 - Národní 25 - pasáž Metro; PRAHA 2 - Slezská 4; PRAHA 1 - Sou
kenická 3; PARDUBICE - Jeremenkova 2371 - KRÁLÍKY - nám. Cs. armády 362; ÚSTÍ n. Lab. - Revo
luční 72; DECIN - Prokopa Holého 21; LIBEREC - Pražská 142; CHOMUTOV - Puchmajerova 2; JABLO
NEC - Lidické 8; CHEB - tř. Svobody 26; Č. BUDĚJOVICE - Jírovcova 5; BRNO - Masarykova tr. 23;
BRNO - Františkánská 7 [jen součástky); JIHLAVA - nám. Míru 66; PROSTĚJOV - Žižkovo nám. 10;
OSTRAVA - Gottwaldova 10; OLOMOUC - nám. Rudé armády 21; FRÝDEK-MlSTEK - sídliště RIVIÉRA
(Dům služeb); HAVÍŘOV IV - Zápotockého 6.
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skauting

měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi skautské výchovy
mesačník českých a slovenských junáckých pracovníkov pře teóriu a prax skautskej
výchovy
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