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stolování
na táboře
Na dobrém táboře se jl dobře a včasl
1. Kuchyně musí být zakázaným ůzemím pro každého, kdo tam nemá co
dělat.
2. Vodu na nádobí dáváme hřát
hned po uvaření oběda.
3. Do jídel z hovězího masa nedolévejte studenou vodu, aby se nesrazil
tuk (lůj). Používejte v případě po
třeby jen teplé vody.
4. Pří vaření těstovin mějte v druhé
nádobě připraven dostatek horké vo
dy, kterou doléváte do nádoby, kam
jste vsypal! těstoviny. Jejich vsypá
ním nemá voda přestat vřít.
5. Podlaha kuchyně má být vždy
suchá.
6. V čisté kuchyní připravují čistí
kuchaří čistá jídla pro čisté strávníky.
Opakujte si to desetkrát a dodržujte
pokaždél
Nedělejte oheň z každého dřeval Do
kuchyně potřebujete dřevo, které vy
dává veliký žár: habr, buk, javor, dub,
jasan. Toto dřevo je velmi výhřevné,
avSak vyžaduje, aby kamna nebo oh
niště měla dobrý tah.
V dokonalé kuchyni se také doko
nale vaří. To musí být heslem každé
ho junáckého tábora. Skutečnost, že
jíme mezi dřevem a pod stromy ne
znamená ještě, že musíme jíst zele
ninu s hlínou, nebo že je podáván sa
lát s masitým obložením ze slimáků.
Táborová kuchyně je čistá při va
ření, při podávání jídel 1 po nich. Tu
to obměnu by sl měli pamatovat také
někteří skautští kuchaři, junácký tá
bor není shrO'mážděním špinavých tu
láků, ale středisko zdravého, čistého
života v přátelské přírodě.
Racionální provoz je zásadou mo
derní kuchyně a řídíme se jí také při
Btavhě táborové kuchyně. Znamená to

především takové seskupení pracoviště
a nářadí, aby ušetřilo co nejvíce času
a umožnilo práci s nejmenSí námahou.
Náčiní musí být na dosah ruky a pro
vše musí být blízko.
Hygiena: Čistí kuchaři používají čis
tého náčiní. Proč by dokonce nemohli
mít čisté zástěry a kuchařské čepice?
Není třeha také, aby se po zemi po
valovaly špinavé hrnce a kastroly ob
sahující zbytky jídel.
Dřevo se připravuje předem, nase
ká a naštípá, srovná do dvou hranlček,
zvlášť silnější polínka a zvlášť slab
ší. Je stále na stejném místě, podlože
no příčnými polínky, aby se nedotý
kalo země, tak nejlépe proschne. Po
dlahu v kuchyni nikdy nepokrývejte
chvojím nebo pilinami. Sucho si tak
nezajistíte a zbytečně zvyšujete ne
bezpečí ohně.
Výlevka u kuchyně musí být. Je to
čtyřstranná jáma s vydlážděným dnem
a krytá mříží z polínek. Od ní vede
stružka, rovněž krytá polínky a dláž
děná, dlouhá alespoň 4 m, která od
vádí po svahu vodu z výlevky do sep
tiku (žumpy), hlubokého asi 1 m, avšak
naplněného až do tří čtvrtin kameny
a štěrkem. Pokryjeme ho rovněž ví
kem z polínek a občas výlevku pro
pláchneme čistou vodou. Výlevka nás
uchrání od much a zápachu.
Kamna musí být na táboře dostateč
ně vysoká a vaříme-li na ohništi, po
řídíme si pod ně zvýšený podstavec
z kamenů, polen a brázděného písku.
Nikdy nesmí být v kontaktu se zemí
nebo trávou. Pamatujte zde 1 na místo
pro zbytky jídel. Kuchyně musí být
také chráněna před deštěm, a to na
stálo, něho aspoň snímatelnou stře
chou.
Spížka: na táboře jsou v kuchyni
nejobtížnější mouchy a vosy. Nebude
me je zbytečně přitahovat a potravi
ny je lákající uzavřeme do visuté spížky. Je to v podstatě bednička obalená
drátěnou sítí, jejíž oka nepropustí
mouchy a jejíž dvířka těsně doléhají.
Pověsí se do stínu stromu nebo po
staví na podnožku z polínek stojících

v krabicích od konzerv naplněných
vodou s chlorovým vápnem.
Umyvadlo mají mít kuchaři k dispo
zici. Postaví se na trojnožku nebo je
nahradí zavěšená nádoha s hadicí.
Vždy však musíte opatřit před ně ro
hožku z polínek na odvodněném pří
kopě .
Příborník: žádné náčiní nemá ležet
na zemi, ale v příborníku. Klade se
dnem vzhůru něho se zavěšuje. Příbor
ník stavíme na vysoké nohy, aby se
kuchaři nemuseli ohýbat.
Věšák na kotlíky: kotlíky a vědra
s vodou rovněž nestavíme na zem.
Voda se rozlévá, špiní a zem se pro
máčí. Proto 1 vědra s vodou zavěšu
jeme na silný věšák. Prázdná vědra
zavěšujeme dnem vzhůru.
Spalovač: na čtyři kameny položí
me „vzdušný tunel" ze svinutého drá
těného pletiva. Za vydatného přístupu
vzduchu zde spalujeme všechny spa
litelné zbytky, před vyhozením do
jámy na odpadky.
Odpadková Jáma se vykopá nedaleko
spalovače, dosti hluboko, abychom
mohli odpadky každý den trochu za
sypat hlínou smíšenou s chlorovým
vápnem. Krabice od konzerv před od
hozením slisujeme. Jámu opatřete ne
propustným vlkem, aby zápach neob
těžoval okolí. Když je jáma skoro plná,
zasype se hlínou a vykope se nová.
Přípravný stůl postavíme dosti vy
soký, z desek nebo loupaných polínek.
Desku na maso vytesáme z polena
nebo nám ji nahradí plochý kámen.
Pozor! Pří stavbě kuchyně se musí
vzít zřetel na převládající směr větru,
který musí jít od tábora do kuchyně,
aby do něho nešel kouř a zápach.
Kuchyni opatřete dlažbou nebo po
dlahou. V opačném případě se země
prošlape a zbahní. Dopoledne strávené
kladením dlažby není nikdy ztraceno.
Kameny se podávají řetězem a práce
jde rychle od ruky. V každé kuchyni
hodné toho jména je k dispozici koště
z chvojí, březového proutí apod. Na
to všechno myslete už nyní předem.
Perun
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R u b a líc
v čem spatřu jem e progresivní fu n kci skautingu —
progresivní i vzhledem k so cialistick ém u vývoji naší
sp o lečn o sti? Tato stanoviska jsou ať již více či méně
uvědoměle sdílena n e je n značnou částí veřejn osti, ale
1 vedoucích státn ích činitelů . Jsou oceňovány cílové
í obsahové hodnoty našeho hnutí, přitažlivé form y
a metody jeho výchovně vzdělávacího působení. Vy
zdvihuje se vysoce positivní trad ice československého
skautingu a dobré celosp olečen sk é zkušenosti s ním,
a to ja k v m inulosti, ta k od března 1968.
Potud můžeme být plně spokojeni. Navíc se nám
takto dostává i sa tisfa k ce za ničím neoprávněné p ří
koří a křivdy, jim iž musel Junák a jeho rep rezentace
v m inulém d v acetiletí projít.
Důvěra, s níž je tedy naše hnutí většinou poctivých
lid í přijím áno, nás na druhé stran ě jistě zavazuje. —
Nezklam em e tuto důvěru? Jsm e za současných podm í
nek sku tečn ě schopni odpovědně a úspěšně pracovat?
Je jis té , že podm ínky, za nichž jsm e se odhodlali
znovu zah ájit svou činn ost, nejsou ani zdaleka takové,
ja k é bychom si p řáli a potřebovali mít (to p latí i za
předpokladu, že odm ýšlíme nepříznivé vlivy působící
na čsl. skauting zv n ějšk u ). — Pokládám e proto za
velm i potřebné, abychom sl nejprve všechna úskalí
a nebezpečí, k terá se nám budou anebo mohou stavět
do cesty, dobře uvědomili a abychom se poradili, ja k
jim — pokud možno již preventivně — čelit, anebo jak
se proti je jic h působení alespoň účinně bránit.
Myslíme, že z našich „in tern ích " problém ů a potíží
jsou to zejm éna tyto:
1. N ebezpečí by rok ratizace Junáka v rám ci fed erace
dětí a mládeže,
2. z o jící g en era čn í m ezera, jež se projevuje především
v nedostatku kvalifikovaných vedoucích oddílů —
osobností požívajících plné důvěry a m ravní auto
rity, sku tečn ých to vůdců svých m ladších bratrů,
resp. sester,
3. nedostatečn é využívání m ožností našich činovnických sborů (včetně je jic h základních jedn otek —
oddílů sla rších ju n nák ů : OSJ) k racionálním u, sy s
tem atick ém u a cílevědom ém u řízen í celého hnutí.
Pokusím e se uvést n ě ko lik k on k rétních poznám ek
k prvnímu okruhu zm íněných otázek. Věřím e, že se
k nim ozve svými zkušenostm i t připom ínkam i, nám ě
ty i radam i řada z vás, jim ž úspěšnost n aší společné
p ráce jis tě leží na srd ci. — Tedy nejprve k poten cio
nálním u nebezpečí nadm ěrné by rok racie orgánů Ju
náka:
To, že se Junák stal zak lád ajícím členem fed erace
dětských a m ládežnických org anizací a že se dokon
ce na je jím vytváření velm i aktivně podílel, je třeba
jistě hodnotit jed noznačně pozitivně. Konec konců to

měsíčník českých a slovenských
j u n á c k ý c h p r a c o v n í k ů pro teorii
a praxi skautské výchovy
mesacni
českých a slovenských
j u n á c k ý c h p r a c o v n í k o v pre teóriu
a prax skautské] výchovy

bylo jed in é rozum né východisko z neutěšené situace,
do níž se naše m ládežnické hnutí dostalo.
Junák se tedy, ve snaze po ozdravění současného
stavu, stal jednou ze složek nové fed erace a je p říp ra
ven ze všech svých sil a spolu se všemi ostatním i o r
ganizacem i, usilovat o lepší současnost i perspektivu
právě d o rů stající g en erace a to v souladu s p ro g re
sivním vývojem so cialistick é společnosti.
Jednotlivé organizace, s nim iž chcem e ve fed eraci
účinně spolupracovat, m ají pochopitelně své sp e ci
fick é zvláštnosti. V ětšina z n ich se zam ěřuje na užší
okruhy m ládeže přip ravu jící se k výkonu u rčitých pov o lán íj Juvena, Unie střed oškoláků a učňů. Svaz vo
jen ské m ládeže. Svaz p ra c u jící m ládeže CSSR i Svaz
vysokoškolského studentstva, který zatím členem fe 
d erace n e n í), jedn a je organizace národnostní (Svaz
polské m lád eže). Pouze čtyři d alší (T áb ornlck á unie.
Svaz klubů m ládeže. Pionýr a Junák) neom ezují okruh
svých členů profesionálně Cl národnostně a zdůraz
ňu jí význam ch arak te ristik program ových. Domnívá
me se, že právě úzká vazba k p říští profesi, k zabez
pečování skupinových zájmů, vede většinu org anizací
k tomu, že přejím á „již zaběhlé" form y řízení, k oord i
nování a zabezpečování veškeré své činn osti pom ocí
placeného aparátu. Ostatní organizace tak patrně čin í
i z nutnosti (n em ají dost dobrovolných pracovníků)
nebo ve víře, že „jedině tak lze všechno včas a dů
kladně připravit, projednat a zaříd it".
P ersonál aparátu ovšem na druhé stran ě nutně
in k lin u je k tomu, aby jednak dokazoval svou nezbyt
nost (časté schůze a porady, oběžníky, pokyny, ob
sáhlé zápisy z m nohostranných jed n ání atp. — od
tud sklon k zbyrokratlzování dané o rg an izace), jed 
nak se aktivně uplatňoval (což v krajním případě
může vést 1 k usurpacl vedoucí ro le — k zaparátlzování o rg an izace). V každém případě pak vydržování
m ohutného aparátu (včetně jeho m ateriáln ího zabez
pečen í: budovy, a u t a . . . ) sto jí spoustu peněz.
P řebu jelý aparát je tedy — podle našeho názoru —
potenciálním nebezpečím číslo jedn a a mohl by vést
k oběm a nežádoucím krajno stem — k zbyrokratlzo
vání a zaparátizování našeho hnutí. Došlo by k závaž
né d eform aci hnutí, k jeho přem ěně v těžkopádnou
a prak tick y nesvéprávnou organizací. — Kromě toho
máme sam ozřejm ě zájem vynakládat své fin an čn í p ro
středky co n e jú če ln ě jl (viz např. leto šn í rozpočet Ju
náka, v němž se zabezpečují především potřeby vý
chovné: lesn í školy, Svojsíkův závod apod.J.
Na druhé stran ě ovšem — protože jsm e členem f e 
d erace, kde jin é organizace svůj ap arát již m ají a po
čítám e s úzkou spoluprácí s nim i, jsm e stavěni do
těžko řešiteln é situ ace. S malým aparátem (tajem n ík
UR, n áčeln ictev a k rajsk ý ch ju n n áck ý ch rad) nedo
kážem e totiž „udržet k ro k " s ostatníntí organizacem i.
Zvláště b ratří z okresních ju n áck ý ch rad a ze střed i
sek nás na .své současné potíže oprávněně upozorňují.
Nadměrné zatížení spoustou organizační, ad m inistra
tivní, schůzovací a rep rezen tačn í činn ostí pociťují
však 1 složky vyšší. Myslíme si dokonce, že nebýt ob ě
tavé práce n ěko lik a d alších bratrů a sester, nebylo
by patrn ě ani možné, aby Junák přem íru v alících se
úkolů vůbec zvládal. Bohužel, což je ovšem pochopi-
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teln é, trp í tím to stavem n ejen zdraví exponovaných
binovniků, ale ta k é vedení vlastn í výchovně činnosti.
Ač již bylo popsáno tolik papíru, nem ám e je ště k d is
pozici dost p říru ček pro jedn otlivé věkové stupně
a sp e cializace ani m etodické pokyny pro je jic h ve
doucí.
Východiska z této, na delší dobu neúnosné a p ře
devším pak prin cip iáln ě nežádoucí situ ace, jsou v pod
statě dvojí:
a) bud se přizpůsobit Chodu jin ý ch org anizací a vy
budovat si vlastní, tech n ick y 1 m ateriáln ě zabezpeče
ný aparát v analogickém rozsahu, anebo
b) otevřeně se distancovat od dosud navyklé praxe
a snažit se postupovat jin ak . Mohli bychom např.
o ficiáln ě p rohlásit, že rozsáhlý ad m inistrativní aparát
budovat nechcem e, že se obávám e jeho poten ciáln ích
nebezpečí; byrokratizace a ap arátn lctví a že proto mů
žeme „zvenčí" přejím at pouze tolik úkolů a takových,
které jsm e schopni sam i, za pomoci om ezeného ad
m inistrativního aparátu, dobře zvládnout, aniž bychom
přitom m useli slevovat na intenzitě práce ve vlastní
výchovně ob lasti, pro niž naše hnuti žije.

Tato druhá cesta se nám jev í pro naše hnutí n e jen
jak o jed in ě schůdná a slu čiteln á s jeh o ideologický
mi principy, ale z celosp olečen sk éh o hled isk a 1 J a k o
jedině ob h ajiteln á. Nemáme totiž právo vynakládat
prostředky, k teré nám společnost ze svého m ála
poskytuje k zabezpečení výchovně vzdělávací čin n o s
ti. na Chod aparátu. — Bylo by svým- způsobem jis tě
velmi am orúlní, kdybychom těžce získaným i p ro střed 
ky vlastním i i celospolečenským i plýtvali — uvažová
no pro k ra jn í případ zbyrokratízování a zaparatlzovánl hnutí — a zabezpečovali jim i existen čn í zájm y
mnoha jednotlivců, aparátníků.
Vybudujme sl proto takový ap arát, „na jaký m ám e",
chceme-11 většinu prostředků investovat do v lastní
výchovné činn osti. Od začátku upřesněm e pracovníkům
aparátu je jic h fu n kci a nep řen ášejm e na něj kom pe
tenci orgánů d em okraticky volených anebo odborně
obsazovaných. Omezíme-11 šíři současné čin n osti
ústředí Junáka i jeh o podřízených složek v zájm u je 
jich íntenzívnosti ve vlastni výchově, bude na o rg a
nizačně správní a m ateriáln ě tech n ick é zabezpečeni
této činn osti náš skrom ný aparát, za účinné pomoci
činovníků z řad oddílů sta rších junáků, p atrn ě sta čit.

Desáté číslo Skautingu
Není to žádné význačné jubileum,
■ přece se nad touto pro celé junáckč
hnutí významnou skutečností, musíme
aspoň na chvilku pozastavit. Obnovili
jsme SKAUTING jako pokračovatele
Čin o vn ika a předválečného VODCE
za nesnadných okolností. Díky přízni
Vás, našich čtenářů, v počtu téměř
dvaceti tisíc a našich četných přispí
vatelů můžeme svým skromným podí
lem přispívat k prohlubování a roz
šiřování skautských ideálů, směřují
cích k nejvyšSfm cílům: vychovávat
mravní osobnosti, které jednou, po do
saženi dospělosti, se mohou plné
účastnit na řízení veřejného života k
prospěchu našeho národa a státu. A
nikoliv naposled se snažíme, aby mlá
dež prožívala ve svém volném Čase
radostné mládí. Celá tiba této odpo
vědné výchovné práce spočívá na vedoncich, kteří v této zemi největší za
městnaností mužů 1 žen věnují svému
poslání všechen svůj volný čas.
Chceme, aby se SKAUTING stal ne
jen zdrojem četných informaci o skaut

ské Činnosti pro širokou veřejnost,
která s nebývalým zájmem sleduje na
še počínáni, ale aby také byl ceným
nástrojem v rukou junáckýcb činovní
ků. Snažíme se také ze všech svých
sil, aby je vedl po osvědčených sta
rých cestách naších úspěchů i k hle
dáni nových cest, prostředků a me
tod, jimiž bychom účinněji pronikali
do myslí a srdcí mládeže. Působíme
k tomu, aby si vyměňovali názory a
přinášíme také teoretické i praktické
návody k usnadnění jejich denního vý
chovného -dila i ke vzděláni a zdoko
nalování jich samotných, výměnou
zkušenosti, názorů a kritickým hodno
cením celého našeho vlastního snaže
ní. Neváháme ani přijímat s povděkem
výrazy jejich nespokojenosti s obsa
hem našeho časopisu a zamýšlíme se
rovnéž nad projevy uznáni naši práce.
Bez živé účasti čtenářů nemůže úspěš
ně vycházet žádný časopis hodný toho
jména. Toho jsme si plně vědomi.
S tímto vědomím odpovědnosti za hod
notný obsah každého čísla a se stále

L ed en také pro děti
Pod tímto titulkem UDeřefnil REPOR
TÉR ve svém 16, čísle reportáž Zden
ky Éiastné. Navštívila Liberec a pobesedovala tam se Školními dětmi. Po
ptala se ílch, co si děti dnes myslí
D dětských organizacích a jaký mají
názor na PIONÝRA a JUNÁKA. Výsled
ky těch to pohovorů jsou v mnohém
pro nás zajímavé, l když pro om eze
né možnosti našeho časopisu nem ůže
me s laskavým svolením pant redaktorky otisknout celý Článek, p řece fen
sl dovolím e otisknout aspoň podstat
nou část: — „V junáku je to dobrý'",
říkají žáci a žákyn ě O.B jedné školy
.. protože se lam chodí do lesa a
dají se tam naučit všelijaký zálesácký
věci. — já nevím . . . já tam nějakou
dobu chodil, všechno je tam unifor
movaný, sam á šňůrka, píšťalka — to
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se mi tedy nelíbilo. Jsem zpátky v Pio
nýru. — To je fa k t: V junáku je všech
no na povel a přísný. V Pionýru je to
volný. — Vedle mne sedí v lavici klu k
a to je junák, pořád se mi sm ěje, že
jsem pionýr a já se zas vysmívám
jemu. Ale to se tak nebere. To je jako
Sparta a Slávie." A reportérka dodává:
Děti se sm ěji a člov ěk dospělý, který
nesnadno všemu novému přivyká, se
až divi, s jakou leh kosti se přes všech
ny ty změny p řen á šejí. . . Pionýrský
dům — nyní Dům m ládeže a dětí ~
slouží pionýrům i skau tů m . . . Dnes
je v o k r es e zatím registrováno na 250
pionýru a kolem 1000 skautů. H orečné
se shánějí a zařizují klubovny. Do ně
kterých jsem se podívala. Pionýři z 2.
oddílu m odrého kruhu hráli právě vel
kou hru — hlídky běhaly po m ěstě a

širším počtem našich spolupracovníků
a současně s vědomím toho, že na
malém počin stránek, které máme
k dispozici, nemůžeme zachytit všech
no, čím naše obrozené hnutí žije a
trvá. Přesto usilujeme o stále lepši
úroveň Skautingu. Děkujeme Jihočes
kým tiskárnám, n. p.. České Budějo
vice za pravidelné vycházeni Skautin
gu a vydavatelství Mladá fronta za
vlídné pohostinstvL
Dovolujeme si připomenout, Že Skaulíng vychází dvanáctkrát ročně. Vyjde
tedy i v Červenci a v srpnu. Přinese
me v nich opět mnoho podnětů, rad
i praktických návodů k prohlojbenf
skautské letni činnosti v přírodě, na
výletech i táborecb. Zajistěte si ledy,
pokud nemáte celoroční předplatné,
obě Čísla včas v prodejnách. Nejvýhodnějšf ovšem Je celoroční předplat
né u Poštovní novinové služby nebo
přímo u poštovního doručovatele. Pťolože máme omezený náklad, budete
těžko sháněl ke konci roku chybějící
čísla. Ostatně sí dovedeme těžko před
stavit ^autského vůdce a vúdkyni,
rádce i rádkyni, kteří by se vc své
práci obešli bez obou skautských čaBopifů.
REDAKCE

sháněly ao/novnl znamení, pam ětní
desky a schodiště, které má 36 scho
dů. Lišáci ze 7. skau tského oddílu
postříkaní
vápnem
a
vyzbrojení
Štětkami bílili
klubovnu po samou střechou starého, tajuplného
domu. První oddíl skau tek má zase
klubovnu v kočárkárn ě nového pan e
láku. jistou výhodou je tu ústřední to
pení, protože naproti tomu v lčácké
středisko T esák sídlí v bývalém kry 
tu, který je sice prostornější, zato se
tam n edají instalovat žádná kam na.
A co dospělí? N ebylo by toho č ilé
ho ruchu, říká uznale reportérka, kd y 
by nebylo dostatek vedoucích, jefich
lásky k dětem a vskutku bezm ezné
obětavostí. A hned uvádí příklad.
Chroustovi: Syn Pavel je tajem ní
kem okresní rady Pionýra. Oba rodiče
pracuji v náčelnictvu junáka. Kdo by
se potom divil, že je mezi oběm a or
ganizacem i výborná spolupráce? Polív
kovi: Eduard Polívka vypadá ja k o uěl-

tel tčlocffiku — sportovní, vážnfj,
osmahlý. Ve skutečnosti je vsak ve
doucím panelárny a
civilu" vede
v lčácké středisko Tesdk. Paní Polív
ková sl v edle p éč e o vlastní děti a
rodinu d okázala nalézt Čas na rádcovsk ý kurs a vede druilnu skautek. Ží
žala: Přffemná, usměvavá paní Jiřina
farní v ed e první dívčí oddíl skautek.
Vedla v Liberci 1. dívčí oddíl po vál
ce, když fí bylo 18 let. A teď po dva
ceti letech pokračuje. Z původního
oddílu se zachovala v lajka a Část kro 
niky. Družiny m ají svá tradiční jm é
na i pokřiky. A taky se zachovala pře
zdívka oddílové vedoucí. A závěr re
portáže? gVite," řekl ml pan Chroust,

„děti Žijí tím svým nenáročným svě
tem a pro nč jsou to všechn o velké
zážitky, když mohou jit na výlet a
opéci st n ěkd e vuřta. A tak hájí svůj
oddíl, svou partu a je flm dost jedno,
jakou má hlavičku. Proto se jich ani
zvlášť n edotklo, že se o loňském ro
ce sn esla taková kritika na pionýr
skou organizaci. Prožívaly to po svém
a kterým se v pionýrském kolektivu
Ubilo a chtěly tam zůstat — isou tam
dál."
Z dospělých zůstali v Pionýru n ěkte
ří vedoucí třeba taky proto, že jsou
tam koedu kou an é oddíly — a tatín ko
vě, kteří mají dcery, se musí postarat
zároveň t o své vlastni dětf. Do n ěkte

rých pionýrských kolekVvů choď> též
děti junáckých činovníků.
V šeobecně však bylo konstatováno,
že je prospěšně, exlstujl-li d ětsk é o r
ganizace dvě. každá z nich má p řece
jen svou specifiku a je tu určitá kon 
kurence.
Hlavní kritika při všech besedách
a diskusích se snesla na výrobu, k te 
rá nedodává vhodnou výzbroj a výstroj
pro pobyt dětí v přírodě. Nejsou le h 
ké, dvoudílné stany jehlany, vhodné
torny, pořádné sekyrky, lehčí spací
pytle apod.
Komu se $ tím podaří pohnout, do
stane od d ětí m edaili.
Dr. K. Průcha

ZÁKLADY IDEOVÉHO PROGRAMU JUNAKA
Na jaře r. 1908 došlo k spontánnímu obnovaní činnosti
luňáka. Záhy se ukázalo, že toto výchovné hnutí je natolik
životaschopné a silné, že i po dvacetiletém nsorganickéin
přerušení čtmiosU poutá i dnes zájem určité Části dčtí a
mladých lidí. Ke spolupráci se přihlásily stovky dospělých
osob, které prošly junéckou výchovou a na základě vlastních
zkušeností jl považují za mimořádně účinnou a prospěšnou
Jak z hlediska výchovy jedince, tak z hlediska společen
ských potřeb. Obnovený Junák se v nových společenských
podmínkách začleňuje do socialistického společenství jako
Jedna z organizaci mládeže a již při svém obnovení usiloval
aktivně o spolupráci s ostatními organizacemi mládeže i dětí.
Český I Slovenský Junák se stal zakládajícím Členem obou
národních Sdružení organizací dětí a mládeže. Aktivně se
podílí na politickém dění v naší zemi prostřednictvím čin
nosti v Národní frontě a plně podporuje program Komuni
stické strany Československa, zaměřený na všestranný rozvoj
socialistické společnosti. Své hlavní místo ve společenské
praxi vidíme v aktivní práci při výchově mladé generace.
PODSTATA SKAUTINGU A JEHO MYŠLENKOVÉ ZÁKLADY
Skautlng je výchovné hnutí, které pomoci svérázných me
tod a s využitím poznatků moderní vědy usiluje o všestran
ný a harmonický rozvoj osobnosti člověka a o jeho plné
uplatněni v společenské praxi.

Výchovné hnutí chápeme jako otevřenou a adaptivní sou
stavu, která se neustále obnovuje o obohacuje o nové prvky.
•Vycházíme ze spontánních potřeb dětí a snažíme se Je re
gulovat a usměrňovat ve směru společensky žádoucím. Vý
chovné i metodické prostředky skautingu nelze formulovat
jednou provždy; nechceme lpět ve všech detailech naší
Činnosti na minulých zkušenostech. Pří historickém rozboru
célé řady hnutí — ať již společenských, filosofických, vý
chovných Čí jiných — můžeme pozorovat, že ve chvílích
svého vzniku odpovídají potřebám doby. Jakmile však ustr
nou a přestanou sledovat společenskou dynamiku, stávají
se zastaralými a postupně ztrácejí na významu. Tomuto ne
bezpečí chceme čelil systamattekým sledováním i kritickým
hodnocením našich vlastních cílů 1 prostředků.
Během několika desetiletí své existence si Junák vytvořil
soustavu výchovných prostředků, které byly mnohokrát vy
zkoušeny v naší praxi. Těmito metodami se snažíme o při
rozený a nenásilný průběh výchovy každého jedince. Sna
žíme se, aby naše výchova byla individualizována a aby
pomáhala rozvíjet celou osobnost mladého člověka. Při tom
valná Část výchovy probíhá v malých a přirozených sku
pinách. (Bližší rozbor základních výchovných metod Junáka
je uveden v samostatné kapitole.)
Junák se v celé své činnosti snaží využívat poznatků mo-
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děrní v6dy, která přinesla celou řadu podnělá pro náš
výchovný program a zároveň též umožňuje kriticky hodnotit
naši vlastni praxi. Již při přípravě založeni Skautingu
v Cechách konzultoval jeho tvůrce prof. A. B. Svojsík své
pojetí celé organizace koncepci výchovy s tehdejšími ve
doucími představiteli České vědy, s filosofy, pedagogy, pří
rodovědci 1 s řadou umělců a snažil se tak o vytvoření
moderního výchovného systému. Obnovený Junák se snaží
analyzovat svou vlastní praxi vědeckými metodami a apli
kovat poznatky společenských věd do činností všech vý
chovných složek. Vztah mezi junáctvím a moderní vědou
může být oboustranný. Naše zkušenosti i poznatky mohou
být mnohdy cenným zdrojem informací pro vědu, a to hlavně
při dlouhodobém sledování vývoje dětí.
Junák usiluje o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti
Člověka. Tento požadavek má v tradici českého a slovenské
ho pedagogického myšleni hluboké kořeny. Byl výrazně
formulován již Komenským, a to nejvýstižněji v jeho Vševýchově, jejímž hlavním požadavkem Je, aby lidé byli vy
chováváni „všichni všemu a vSestranně“. Ideál harmonicky
vyvinutého člověka nechápeme Jako abstraktní požadavek,
ale Jako konkrétní cílovou strukturu. Univerzálnost výchovy
však nechápeme tak, že by bylo možno každého člověka
rozvíjet zcela stejným způsobem. Různé dispozice i různá
struktura osobnosti dětí nás vede k požadavku diferencované
výchovy, ve které ee snažíme rozvíjet ty dominantní schop
nosti a vlastnosti, pro které je člověk maximálně dispo
nován a kterými se může též plně uplatnit 1 z hlediska spo
lečenských potřeb.
Žádáme, aby děti a mládež, procházejíc! junáckou výcho
vou, se dokázala plně uplatnit ve společenské praxi. Naše
výchovné úsilí je tedy přímo řízeno jak potřebami současné
socialistické společnosti, tak i jejím předpokládaným per
spektivním vývojem. Našim cíleni není izolovaný jedinec,
ale člověk společensky angažovaný, který dává ochotně
a iniciativně své sily, svou práci, své nadáni 1 zkušenosti
plně do služeb společnosti a dokáže uplatňovat junúcké
zásady I mimo naše hnutí.
Při úvahách o zaměření československého junáckého pro
gramu analyzujeme myšlenkové pozadí našeho hnuti a ide
ály, o které se opírá. Rozebíráme-li základní etické hodnoty,
které jsou obsaženy ve slibu, v hesle, ve skautských záko
nech i v požadavku dobrých skutků, docházíme k těmto
základním hodnotám.
a) Humanita a sociální spravedlnost jsou základní ideály,
o jejichž realizaci skauting usiluje prostřednictvím výchovy
mladé generace. Uskutečnění těchto ideálů patřilo k cílům
mnoha společenských hnutí; v socialistické společnosti vi
díme reálné předpoklady pro jejich uskutečnění.
b) Demokratický způsob života a schopnost politicky se
angažovat ve společenském Životě jsou hodnoty, kterým se
mladý člověk učí po celou dobu své činnosti ve skautské
organizaci. V tomto směru má významnou funkci zejména
základní jednotka naší výchovné soustavy, kterou tvoři dru
žina. Je to malý kolektiv 6—8 chlapců či děvčat, který
vyvíjí iniciativně svou Činnost pod vedením rádce; má jím
být vždy ten nejlepší z nich. Oddíl je řízen oddílovou radou
a usilujeme, aby každý člen družiny l každý člen oddílové
rady se zúčastnil na vytváření programu své jednotky.
Všichni vyšil činovníci jsou demokraticky voleni a od členů
celé organizace vyžadujeme dobrovolnou kázeň.
c) Systém positivních mravních hodnot, které jsou stano
veny zákonem, slibem a heslem, chceme v podstatě zachovat.
Zároveň však budeme tyto hodnoty znovu promýšlet, uva
žovat o jejich formulacích 1 o případných změnách. Jakákoliv
ukvapenost a nedomyšlená řešeni by nám však neprospěla;
pro řešení těchto otázek jsme sl vytvořili vlastní teoretickou
skupinu.
d] Poměr k přírodě jako protiklad k jednostranně vyvíjené
technické civilizaci. Tento bod našich myšlenkových zá
kladů považujeme neustále za velmi aktuální, nebof růst
civilizace stále více omezuje vliv přírodního prostředí na
vývoj člověka a podlamuje jeho fyzickou i duševní rovno
váhu.
Junák se rovněž plně hlásí k socialistické demokracii,
k polednové politice KSC a Národní fronty. Za samozřejmou
považujeme naši aktivní práci ve Federací organizací
dětí a mládeže. Hlásíme se k Deklaraci práv dětí. která
byla formulována na půdě OSN a chceme bratrsky spolu
pracovat s organizacemi dětí jak ze zemi socialistických,
tak ze zemi s jiným společenským zřízením, pokud budou
mit o spolupráci zájem. Touto spolupráci chceme přispět
ke vzájemnému poznáváni a sbližováni dětí a jejich inter
nacionální výchovou podporovat i mezinárodni mírové hnutí.

84

spo leč en sk á

fu n k c e

sk a u t in g u

Ve svém výchovném úsilí se snažíme, aby se Junák n ^
soustřeďoval jen na svou vlastní činnost, ale aby byl zapojen
do politického dění v naŠI společnosti. Za současné situace
86 domníváme, že Junák může plnit hlavně tyto funkce:
a j Spoluúčast na výchově mladé generace. Jsme sl vědomi,
že svou činností můžeme působit pouze na část mládeže.
Tuto mládež chceme vychovávat všestranně a v duchu těch
myšlenek, které jsme uvedli výše. Zároveň však cítíme zod
povědnost i za výchovu velké Části mládeže, která v sou
časné době stoji mimo všechny organizace. Neuzavlráme se
systematickému působeni na ni prostřednictvím našich časo
pisů, vytvářením různých mikrokolektlvú, čtenářských klubů
i jinými výchovnými pi*ostředky. Při tom nepovažujeme za
nezbytné, aby tato Část mládeže do našeho hnutí vstoupila.
I v těchto otázkách chceme spolupracovat s ostatními orga
nizacemi dětí a mládeže i se všemi výchovnými institucemi
v zájmu zdravého vývoje nastupující generace.
b) Aktivní účast na společensky prospěšné činnosti pro
střednictvím různých brigád, společensky užitečných čin
ností, pomocí při sběru, při organizaci různých sociálních
akcí apod. Touto naši činností sledujeme jednak vlastni
výchovné cíle spojené s pochopením významu práce pro
život jedince i celé společnosti, jednak chceme přispívat
i k řešeni společensky závažných úkolů.
(D okončení příště)

Tábor
na slunečném ostrově
Bratr Antonín Arnold, šestatřicetiletý ekonom, je vedou
cím druhého oddílu Junáka v Nučicich u Berouna. Vedení
oddílu, který vznikl 29. dubna 1968, se ujal se svými dvěma
zástupci. Společně si vzali na starost třicet chlapců, kteří
utvořili družiny bobrů, tygrů a orlů. A tady Je oddílový;
pokřik:
Voda je pro bobra, modro nebes pro orla, tygr loví v džun
glí. Blesky, hromy, vichřice, druhý oddíl Nuěice.
Pokřik vznikl ve Zloukovlcich. Junáci z NuČic se tam
zúčastnili kurzu pro rádce družin a někteří bratři zde po
zději složili slib. Ale chtěl jsem se dozvědět také něco
z historie loňského tábora. Vždyt všichni víme. Že připravit
tábor nebyla žádná legrace. Leckterého činovníka z toho
pořádně zabolela hlava.
Jak jste to všechno dokázali?
Pomohlo nám nadšeni. I když oddíl vznikl až na sklonku
dubna, zařadil se mezi ty, které se v šibeničním termínu
stačily připravit na letní tábor. Začínali jsme, jako všude
jinde, s holýma rukama. Stany půjčili rodiče, o pozemek
se postaral místní národní výbor. Ten nám pomohl jiŽ ne
jednou. Má pochopeni pro naši práci a pomáhá nám stále.
A tak nám bylo umožněno, že jsme svůj tábor vybudovali
v kouzelné krajině, nedaleko Skryjí. A to dokonce na ro
mantickém ostrově, kolem něhož proudí Berounku. Spojení
s břehem obstarali dobři lidé, kteří nám zapůjčili nejen
pramici, ale i kanoi. Také nějaký proviant, hlavně bram
bory, Odvoz táborového zařízení obstarali požárníci. A tak
tábor, který trval čtrnáct dní a jehož se zúčastnilo dvacet
chlapců, se nadmíru vyvedl. Chtěli jsme totiž, aby chlapci,
kteří do oddílu vstoupili, měli na první měsíce skautování
ty nejkrásnější vzpomínky. Ty jim mohl poskytnout přede
vším život v táboře. A ještě něco: protože celých čtrnáct
dní svítilo horké Červencové slunce, začalo se tu říkat na
slunečném ostrově.
Říkáš, že Jste chtěli aby chlapci, kteří do oddílu vstoupilí,
měli na prvni tábor ty nejkrásnějši vzpomínky. Kolik Jicb
v oddíle vydrželo?
Zpočátku jich bylo třicet. Nyní je v oddíle sedmnáct členů.
Ti, kteří přišli jen ze zvědavostí, anebo ti, kteří se domní
vali, že ve skautingu neexistují žádné povinnosti, nevytrvall. Pro některého chlapce bylo zatěžko naučit se i junácký
zákon. Takový se však neučí dobře ani ve škole. Dnes po
roce, je oddíl sice početně slabší, ale vedoucí se na ty,
kteří zůstali, může spolehnout. Dnes už víme, co od jednot
livých chlapců můžeme očekávat a jaký úkol jim můžeme
svěřit.
A ca výchova mladých rádců?
Představovali jsme sl to dost idealisticky. Domnívali jsme
še, že sí v krátké době vychováme zástupce, kteří budou
schopni samostatné práce, že někteří z nich povedou dru

žiny. Ale to se nám dost dobře nepod«iřilo. V loňském roce
$e sice díky berounskému okrsku dostalo budoucím rádcGm
pětidenního školení. To však byli nejstarší chlapci, kteří
krátce po opuštěni školy odešli do internátě a junácké výchově se dál nevěnovali. Na jejich místa nastoupili mladší,
ti však nemají dostatek zkušenosti. A tak máme dál stálý
dozor nad každou družinou. Po většinu roku jsme však
víceméně pracovali pohromadě s celým oddílem. Chlapci
tak nejlépe poznali, jak se vedou schůzky a oddílové podniky. Počítáme tedy s tím, že po skončení tohoto junáckého
roku začnou jednotlivé družiny konečně pracovat samo
statně.
To Jsou potíže, které jsou i jinde. Dvacet let je dvacet let.
Ale to vám jistě nevzalo chuť k další práci. Jak to vypadá
s přípravami na letošní tábor?
Letos je to mnohem snadnější. Nepochybně proto, že při
bylo nejen zkušeností^ ale i mnoha pomocných rukou. Chys
táme se opět na svůj ostrov. Vždyť ten romantický koutek
není jen východiskem dobrodružných výprav na zříceninu
TýPov, na jezírka, do povodí Zbirožského potoka a Beroun
ky, ale ostrov sám, který je tři sta metrů dlouhý, je Ideálním
tát>ořlštěm, jakých je málo. Je ohraničen, s výjimkou jižní
strany, hradbou listnatých stromů, za níž Je tábor, který

bude letos trvat tři týdny, jako v úkrytu. S výstrojí to dosud
není zrovna nejlepší, ale jsou tu již určité výhody a hlavně
— což je nejdůležitější — máme potřebný čas na přípravu
táborového progra'mu, do něhož jsme se pustili jíž začátkem
dubna. Počítáme s plněním technických disciplín prvního
stupně, uspořádáme velké polní hry a sportovní soutěže
družin. . .
Hovoříme o letošním táboře. Zajímala by mě proto neméně
důležitá otázka. Jak je to u vás s vařením?
To už je horší. — Loni nám vařil starší bratr, který se ku
chařskému řemeslu naučil na vojně. Chceme, aby se o le
tošním táboře do kuchyně pustili I ti nejmladší, ale o ně
jakém samostatném vaření, s výjimkou těch nejjednoduSSích
pokrmů, nemůže být zatím řeč. Tábor není jednoden.nl
výlet. A tak zůstane hlavně pří službách. Máme již před
běžný rozpočet, počítáme s třlstakorunovou Částkou na
účastníka. Za to uŽ se dá slušně vařit. Jak to budeme dělat?
Musíme se o vaření postarat sami s tím, že nám malí bratři
budou pomáhat. Vždyť letos jedou na tábor ti, kteří v od
díle od jeho vzniku vytrvali. A to Jo záruka, že se nám
tábor jaksepatří vyvede.
Děkuji za rozhovor a přeji vám na vaši skautské stezce
mnoho úspěchů.
MILOSLAV MOLZER

Skauti
v mezinárodním roce výchovy
Uzavíráme první rok obnovené čin
nosti JUNAKA a místo složité rekapi
tulace si můžeme říci, že to bylo údo
bí zasvěcené především spontánnímu
zakládání junáckých oddílů, přiroze
ně 1 dívčích, a že jsme v souladu s
členěním státu ustavili všechny orga
nizační složky. Demokratické volby
první rok práce uzavřely. Všichni ví
me, že to vždycky nebylo snadné, že
fie to neobešlo bez složitého jednání,
kdo pro nejbližší léta bude v Cele jed
notlivých skautských útvarů.
Dvacet let odmlčení přineslo ne
snáz, kterou bychom jinak v takové
míře nepocítili. Střídání generací by
bylo přirozenější, plynulejší, nedochá
zelo by k trpkostem, bez nichž jsme
se neobešli tam, kde byl do Čela po
staven někdo z mladších činovníků.
Reku Jsme si už před rokem, hned
v prvních týdnech obnovené práce,
že každý ze starších si postaví vedle
sebe Činovníka mladého, který dříve
či později funkci, do níž se zapracuje,
převezme. Bylo to dobré rozhodnutí,
a také ho plníme. Trpkosti nenastaly
tam, kde problém střídání generací
vyřešili s junáckým taktem. Víme pře
ce, že ke kladům našeho hnutí patří
přirozená, ba řekl bych zakořeněná
úcta k těm, kdož přes svůj vysoký věk
nezůstali stranou, loni přišli, posta
vili se v čelo tam, kde byli a kde to
bylo zapotřebí, a dotáhli svou káru až
do letošních nových voleb. Dokázali
svým postojem a svými činy, že svůj
skautský slib, složený třeba uŽ před
mnoha desítkami let, čestně splnili.
Většinou pro vysoké stáří předali svá
žezla mladším. Nijak to ovšem nezna
mená, že tím opouštějí prostředí, v
němž celý život — až na nucené pře
stávky — žili a pracovali. Není k tomu
Eápotřebí žádného usnesení vrchol
ných Junáckcýh orgánů, ani žádného
čestného členství, abychom tyto za
sloužilé a obětavé skautské činovníky,
kdykoliv mezi nás přijali, uvítali s

upřímnou radostí. Nikde to není psá
no, každý z nás však cítí, že jim ne
jen zůstává titul skautského vůdce a
čestné oslovení hodností, kterou na
posledy zastávali. Nejde ovšem o th
tuly a hodnosti, nýbrž o to, abychom
svým jednáním dávali najevo, že o Je
jich prácí víme, že je máme rádi.
A jak je všichni známe, není pochyb,
přljdou-li mezi nás, nepochybně i v
mnohém ještě pomohou a jistě zmizí
každý stín trpkosti, uvidí-li že mladší
generace činovníků vede svěřené
skautiky v témže duchu a k týmž cí
lům, jako kdysi oni. A k tomu má
na prahu druhého roku obnovené čin
nosti každý činovník mimořádnou pří
ležitost. Valné shromáždění Spojených
národů schválilo, aby příští rok byl
vyhlášen „Mezinárodním rokem vý
chovy", a to u příležitostí 300. výročí
narozenin Učitele národů Jana Amo
se Komenského. Je nemyslitelné, aby
Československo a jeho mládež zůstalo
stranou. Navíc my, junáci a skautky,
máme k odkazu Komenského zvlášť
blízko. Vždyť on to byl, který u í před
staletími navrhoval, aby výchova dětí
se děla nikoliv Školometsky, nýbrž
praktickými cvičeními těla l ducha,
aby ruční práce se staly samozřejmo
stí, aby děti znaly dobře přírodu a cí
tily její zákony, aby usilovně hledaly
zdroje pravdy a krásy.
Co to je námětů pro práci skaut
ských vůdců l těch, kdož zastávají
funkce ve vyšších orgánech! Do zahá
jení „Mezinárodního roku výchovy"
uplyne ještě mnoho měsíců. Vždyť po
Jarních vycházkách teprve přijdou le
tošní prázdninové tábory a pak pod
zimní výlety a činnost v klubovnách.
Letošní junácké sezóny tedy můžeme
využit k důkladné přípravě, k ubUotnému nácviku skautských disciplín,
zdokonalování znalosti a to tak, aby
na závěr roku přibylo co nejvíc dru
hotřídních a leckde i prvotřídních ju
náků a skautek. Letošní měsíce budou

také ve znamení výcviku tisíců nových
rádců, bez nichž je dobrá činnost JUNAKA nemyslitelná. Dokažme ještě
letos všem těm starým skautským pra
covníkům, že chceme a dovedeme jit
v jejich stopách, že junácké oddíly
povedeme pevnou rukou novými ces
tami tak, abychom na prahu „Mezmá->
rodního roku výchovy 1970" tu stáli
jako velké hnutí mládeže, které nejen
početností, nýbrž i kvalitou má prá-<
vo na své místo na slunci. Máme tedy
cíl. Splníme-li ho se ctí, pak se starým
bratřím a sestrám budeme moci smělé
podívat do očí, u vědomí, že jsme vy
konali velký junácký Čin,
IVAN MIKŠOVIC

A znáš snad lepší způsob, jak pod jedním
stanem ubytovat celou družinu?
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Výstup
na ivaačenu
Přes 2500 úCnstníkú mž^la
karavana junáků a skautek
Severomoravského kraje, jež
26. dubnu vystoupila na Ivaníremi pod Lysou horou v Beskydech, áby uctila památku
pěti skautů, které nacisté zaslrehlí koncem války v Čes
kém Těšíně. Pietního aktu se
zúčastnil také náčelník Čes
koslovenského Junáka br. dr.
Rudolf Plajner, který přinesl
kámen z památného Vyše
hradu, kde odpočívá zakla
datel československého skautingu A. B. Svojsík a vložil
^| jej do mohyly, jež roste na
^ Evančeně od r. 1946 z volně
(m)
kladených kamenů.

Dr. BOHUSLAV REHAK
se narodtl 17. 3. 1695 v Jičíně a zemřel
26. 12. 1967 v Praze.
Osobnost br. Slávy ]e úzce spjata s vývojem českého i Československého junáctvt
Vždyť nejen stál u Jeho kolébky, ale také
spolupracoval 1 na jeho rozkvětu. Narodil se
v Jičíně, kde dlouhou dobu působil jako pro
fesor učitelského ústavu, prožil tam svá nejkrásnější junácká léta jako skaut (od r.
1912], pak spoluzakladatel nejstaršího mimo
pražského oddílu a konečně jako zaklada
tel a organizátor a župni zpravodaj župy
Ríegrovy. Právě sem spadají jeho nejšťast
nější prožitá lidská léta po boku milované
choti Růženy, jež mu svým pochopením a
obětavostí připravila příznivé rodinné mi
kroklima k rozvinutí přebohaté a mnoho
stranné práce. V době nacistického ohrože
ní ho br. náčelník - zakladatel povolal až do
Prahy, kde si za svou skautskou činnost
vysloužil pětiletý pobyt v Buchenwaldu. Po
návratu v květnu 1945 se vrací do Prahy,
aby zde po dvaceti letech podlehl bolestné
chorobě.
Rozdával se plnýma rukama, rozumem
i srdcem ve výchově naší mládeže ve škole
i v junáckém hnuti, osvědčil se všude jako
skvělý organizátor, mistr pera 1 neohrožený
bojovník za poznanou pravdu. Ve Škole, přís
ný na sebe, žádal i solidní práci od svých
Žáků. Nebyl z rodu těch „hodných** kanto
rů, kteří sí žiskávaji přízeň žáků povolno'
stí, slevováním. Platil tvrdou mincí svých
nevšedních vědomostí a náročně žádal Její
návrat ve svědomité práci Žáků. Jeho, jak po
stránce metodické tak obsahové, vynikající
učebnice botaniky nebyla dosud nahražena
lepší. Jeho „Vycházky do přírody** jsou vý
bornou pomůckou nejen pro Školní praxi,
nýbrž 1 pro potřebu junáckých vůdců.
Když po Slávově příchodu do Prahy (1914J
br. náčelnik-zakladatel poznal jeho zname
nité organizační schopnosti, svěřoval mu po
stupně řadu zodpovědných akcí. V letech
1919—20 Je pražským krajským vůdcem, r.
1920 řídí týdenní propagační tábor ve Stro
movce, r. 1922 čtyřtýdenní tábor u příleži
tosti jubilejních slavností Svazu, r. 1931 je
velitelem táborů na Slovanském jamboree
v Praze, r, 1933 vede výpravu na Světové
jamboree v GddOlĎ a v téže funkci vede naše
účastníky na Slovanské jamboree do polské
Spaly. Pod jeho vedením jako župního zpravní?T=e pak se uskutečňuje několik župních
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srazů (Liberec 1935, Mladá Boleslav 1935,
Hořice 1936). Současně zastává v ústředním
vedení funkci místostarosty Svazu v letech
1930—1938.
Našemu junáctví nebylo nikdy nic darová
no a své místo sl v českém a českosloven
ském životě musilo většinou tvrdě vybojo
vat houževnatou a obětavou prací od vůd
ců oddílů až po ústřední vedení. A ve všech
těchto zápasech br. Sláva se osvědčil jako
tiGiiiailouvavý bojovník. Po prvé světové vál
ce to byly nejprve boje o tvář a jednotu
našeno skautingu, kdy se terčem útoků stal
sám br. náčelník-zakladatel, jemuž stál věr
ná po boku i br. Sláva a proto mu náleží
velký podíl na vítězném dobojování těchto
zápasů. V bolestných letech před druhou svě
tovou válkou stihla hnutí ztráta nejbolestlvější: umírá Svojsík. V této kritické době
stála v čele hnutí trojíce silných mužů —Charvát, Plajner a Řehák. Poslední z nich
jako náčelník (1938), pak jako velitel (1939).
V této funkci byl téhož roku zatčen gesta
pem. Po návratu z Buchenwaldu řídí hnutí
Ještě po několik měsíců jako velitel Junáka;
ť. 1946 ustupuje mladším silám. Ani poslední
dvacetiletí nezůstalo br. Slávovi nic dlužno.
Odmítá výzvu na napsání hanopisu na br.
náčelníka-zakladatele, což ohrozilo jeho po
stavení jako vysokoškolského učitele a při
pravilo mu mnohou trpkou chvilku. Přesto
své junúcké přesvědčení nikdy nezapřel.
Jeho literární a přednáškové činnost ve
službách hnutí byla přebohatá. Po nejrůznějšlch naších časopisech i kompendiích je
rozseto na půl druhého sta článků a statí,
absolvoval na 60 veřejných přednášek, v
nichž probojovával cestu ideálům junácké
výchovy. Jeho „Skautský vůdce**, vydaný spo
lu s br. Fanderlíkem, vychoval hnutí dosta
tek vůdců a činovníků. Poměru školy a ju
náctví Je věnována studie „Skauting a škola“. Praktickým potřebám sloužila příručka
„Jak založit nový oddíl**. Milovanému učiteli
a vzoru — br. náčelnlku-zakladateli — po
stavil krásný pomník životopisnou publikací
„Jak šel životem zakladatel Československé
ho junáctví**.
Hlubokou brázdu, kterou pro ně br. Sláva
vyoral, ocenilo hnutí nejvyššími vyznamená
ními. Byl nosrtelem Stříbrného vlka. Zlaté
syringy, odznaku Svatého Jiří, Junáckého
kříže 1939—45, válečného kříže 1935—45 aj.
Vánoce 1967 mu přinesly osvobození z bo
lestné nemocí. Než však oheň strašnického
krematoria sežehl jeho tělo, zazněl nad je
ho rakví památný signál vzkříšení toho, co
on celým svým srdcem miloval, čemu od
daně sloužil a pro co trpěl, v rozloučení
br. náčelníka dr. Plajnera.
Dr. I. O. MARTINOVSKÝ

z dopisu Kliirších sk.iutPk z Kro<
mériži! vyjínáme:
. . . NOiidiiie schůzku ka/dý tý*
den, bývá jednou za Tněsíc, ats
Um více se na ni tůšíme. A i munia těch malých děti přijde vCas.
|e nás 12 rádných čicnek. ka/dú
je vedoucí družiny nebo oddílu čí
střediska, každá má svůj pracov
ní úsek, z něhož sklúdú čas od
čjsu účty. Orovch na&ich schůzek
dik skvělé vedoucí je výborná a
je vždy velkým pHnosem. Ale
nemyslite. že je potřeba pt stale
výš, neustrnout na jednom místě?
jediné v kolektivu se dá zdoko*
nulovat a sebekriticky kontrolo
vat způsob vedeni. Dobré nápady
uplatúujentc vn svých oddílech a
družinách, jsme rozhodné proti
tomu, aby starší junáci a skautky
se )cn vyžívali, nebo lépe řečeno
vyhřívali na skautském sluníčku
a druzi se až po krk utápěli
v práci a neměli možnost po skaut
sko se ani osvěžit. Právé dnes,
kdy je nedostatek zkušených či
novníků, musí být podmínkou
staršího junáka a skautky, aby
působili jako vedoucí družin a
oddílů. A naopak každý člen
junáka po 15 letech by měl pra
covat dál, aby se mohl zdokona
lovat a jediné tak bude mít zá
ruku dobré úrovně družin, oddílů
i středisek. Samozřejmé, žc ve
doucí oddílů starších junáků a
skautek musí hýt li ncjicpší. A
tešte otázka: Myslíte, žo jen muži
dovedou být dobrýaii vedoucími?
jisté ne, jen ina|í víc času. Mají
|en UvĎ profese. Zaměstnáni a
skauting. Kdežto my máme nejen
caměstnáni, ale i péči o rodinu
R skauting. A už jsem u toho, co
vlastně mně přináší členství v
klubu starších skautek. Dává mi
duševní osvěženi, kterého je to
lik třeba, možnost růstu a zdo
konalování se.
Plánejcinc tábor za spoluúčasti
všech členek na vedeni s účastí
70 dětí ve věku 9—14 let. Rády
obětujeme svou dovolenou pro
dobrou věc, i když víme, že volna
budeme mít pramálo.
Vyzýváme i ostatní starší skaut
ky, aby nám sdělily své zkuše
nosti.
Duška
PANTOFLIČEK
Dnes už jen vzpomínám. Byla
to trpká Škola, kterou nás, hdi
Skautem a sokolem odchované,
vlekla
tehdejší .spravedlnost*.
Připravila nám všem mnoho bole
stí i duševních muk. Mohou o tom
vyprávět mnohé naše zápisky a
deníky.
Už je vše daleko za námi, ala
obracime se zpět v místa, kde pres
ta všechna protivenství a pres
všechnu zlobu doby vyvstávaly
okamžiky teplé, radostné, pro
dchnuté silou obapoinčho bra
trství.
V březnovém čísle Skautingu
četl jsem m. j. článeček Papírová
vojna. Autor tohoto článku sdílel
rovněž s námi ony apokalyptické
způsoby násilí, aniž by jeho čistě
nitro utrpělo úhony. Radostný
stisk ruky pri loučení a cosi rnnČ
podunúho do ruky, to byl posled
ní výraz pospolito.sU. „je to ještS
nedodělané, ale to už si doděláš
. . . až to vezmeš do ruky, vzj?t>mert.*
Ano . . . beru po čtení Tvého člá
nečku onen Tebou řezaný .pantoflíček* v původním stavu, lak, jak
jsi mi jej podal, abych nesctřel
onu zlatou krásnou stopu, o kte
ré řekl Beethoven: „Uznávám ve
likou ctnost člověka, dobrotu,*
N. VARHANÍK

p o d s k a u t s k o u lilií

Na jamboree
arabských skautů
Na své cestě severoafrickými zeměmi jsme navštívili H.
Jamboree arabských skautů v Alžírsku (1968}. Místo konání
jamboree bylo vybráno velmi pHhodně na břehu Středozem
ního moře asi 40 km západně od hlavního města Algeru.
Tábor byl rozložen nedaleko půvabných mořských lázní
Seídi FaraC v rozlehlém borovém háji, jakých je v celém
Alžírsku velmi málo.
Vlastně tu byly tábory dva, chlapecký a dívčí. V prostran
ství, které je oddělovalo, byly postaveny tribuny a slavn^ostní rekvizity ozdobené vlajkami zúčastněných států. Tady
12. srpna v 17 hodin slavnostně zahájil Jamboree sám pře
sldent Alžírské republiky plukovník Bumedíen.
Sešlo se zde na 2500 skautů a také 500 skautek ze 14 arab
ských zemí Asie a Afriky. Vedle Alžiřanů co by hostitelů
tu byli zástupci Maroka, Tunisu, Libye, Egypta, .Kuvajtu,
Kataru. Libanonu, Sýrie, Saudské Arábie, Jordánská a Pale
stiny. Početnost jednotlivých delegací byla značně rozdílná.
Za povšimnutí stojí poměrně značná účast skautek. Byly
sice na arabském jamboree teprve podruhé, ale tak Jako
tak je to velký pokrok v boji za rovnoprávnost žen. V arab
ských zemích je totiž dosud postavení žen ve společnosti
velmi špatné. Vykonávají často nejhorSí práce, jsou vydány
doslova na milost a nemilost mužů, kteří je mohou kdy
koliv zapudit a podle majetiKisti si opatřují případně větší
počet žen. Občanská práva žen jsou velmi omezená. Ještě
dnos chodí arabské ženy i v horkém létě zcela zahaleny
s výjimkou štěrbiny pro oči, některé si dokonce ponechávají
volný otvor pouze pro jediné oko. Pro moderního Evropana
se tyto arabské obyčeje zdají již nepochopitelnými. Nelze
popřít, že právě skauting hraje velmi pozitivní úlohu v po
zvolné emancipaci arabských žen,
Procházka táborem v doprovodu alžírské delegace po
skytovala mnoho zajímavého. Skupiny skautů zúčastněných
zemí měly přiděleny jednotlivé úseky tábora. Každá dele
gace se snažila vytvořit co nejlepSI táborové prostředí s vý
zdobou charakterizující folkloristické zvláštnosti příslušné
země. Některé rukodělné výrobky, napf. ze dřeva, by podle
našeho názoru, mohly být klidně hodnotnými ukázkami lido
vého umění v národopisných muzeích.
V každodenním programu jamboree nechyběly rozmanité
soutěže tábornlcké dovednosti, např. v lezení na laně, ře
zání dřeva, výstavba stanů, signalizace apod., dále řada
sportovních soutěží a utkání např. v lehké atletice, spor
tovních hrách, piiig-pongu aix>d. Při večerních táborových
ohních předváděly jednotlivé delegace svérázná vystoupení
k pobavení 1 k poučení všech účastníků. Až do večerky
rozléhaly se táborem skautské písně pro nás nezvyklých
melodií.
Účastníci jamboree měli též možnost poznat některé pří
rodní n kulturně historické pozoruhodnosti Alžírská, kterým
Jsme se i my s překvapením obdivovali. Pro většinu Arabů,
kteří žijí v pustých bezlesých krajinách, často v přelidně
ných čtvrtích měst, obklopených pouštěmi Cl polopouštěml,
mají zejména zalesněné Kabylské hory s porosty korkových
dubů a ve vyšších polohách cedrů, neobyčejně romantický
půvab. Na některých místech zde žijí ještě dnes opice. Jinak
ovšem většina alžírského území je pustá, směrem k jihu
ee rozkládá Sahara. V přímořské oblasti je všude mnoho

vinic, které právě v srpnu skýtají bohatou úrodu sladkých
tmavých hroznů.
Z antických památek zvláště překvapují návštěvníka roz
lehlé zbytky římského města Djemllla. Od rozkvětu římské
říše tu v horách stojí kamenné kvádry a sloupy, v jejichž
nakupení lze poznat zbytky chrámů, vítězných oblouků, di
vadel, lázní, obytných domů, dílen. Pozornost upoutají dů
myslná starověká hygienická zařízení, dlážděné ulice, mo
zaiková výzdoba a řada dalších zajímavostí.
Litovali jsme, že neznalost arabštiny nám nedovolila ještě
hlouběji poznat život arabských skautů. Molill Jsme se do
rozumět pouze s některými účastníky prostřednictvím fran
couzštiny a angličtiny. Znovu jsme se přesvědčili. Jak skaut
ské hnutí prospívá v mnoha směrech i v myšlence vzájem
ného porozumění mezi lidmi l mezi národy.
MUDr. Jos. Kvapilík, MUDr. }oi. Bucbbcr«er
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Zlaté jubileum
v GILLWELLU
V červenci 1969 se dovrší zlaté jubíleiun Gilwellu, neboť
zde bylo před 50 lety založeno středisko pro výchovu skaut
ských vůdců. Letos se zde pořádají kromĎ téchto .Lesních
škol** velké oslavy, v jejichž ránici se budou konat Dny
vlčat. Tábory otců se synem a Tábory rodin, které propagují
na rozdíl od Skautlngu pro chlapce (název původního díla
Baden-Powella) Skauting pro rodiny. Normální skautský
program na téchto táborech nového typu Je doplněn skaut
skými závody, dýchánky se starodávnými písničkami, tébo*
rovým oliněm, přípravou specialit na rožni, volbou dětské
Miss 1969, setkáním s divokými zvířaty atd .atd.
Zajímavé na těchto podnicích je mimo jiné 1 to, že se
někt«*é z nJch pořádají za finanční 1 organizační pomoci
velkých obchodních firem jako Coca-Cola, Schweppes aj.
Jinou zajimavůstkou těchto podniků je, že se jich může na
jeden den zúčastnit každý i neskaut — což přispívá k propa
gaci skautlngu.

rviiíTHí víutíř
(Dokončení)
7. Sběratelská vycházka
Nejlépe po družinách. Družiny jdou samostatně a sbírají
po cestě přírodopisné a jiné zajímavosti.
Každá má s sebou sešit z novinového papíru (viz bota
nická vycházka) kladívko (geologické s dlouhým topůrkem), krabici na sbíráni kamenů a jiných drobností, sádru
na odlévání stop, nože a 2^pisniky.
Dej družinám přibližné úkoly* a nástin čeho si mají vŠim-<
Dout.

Na společném srazu neb na příští schůzce se nálezy
zhodnotí.
B. Hcurolezecký výlet
Vyprav se s menší skupinou zdatnějších hochů a nejsl-lí
sám odborník, opatři sl ho. Ukaž jim jak se zlézají skály,
spoj s geologickým poučením.
Vezmi potřebnou výzbroj, lana apod.
9. Jeskynéřský výlet
V zimě neb na podzim, kdy není nebezpečí náhlého deště,
se vyprav do jeskyň. Pamatuj na bezpečné světlo, lana a
zaačkování cesty. Snadno se zbloudí. Kompas, barevná křída
a značkovací kolíčky nevyhnutelné.
10. Cyklistický výlet
MáS-li v oddíle řadu cyklistů l kol, uspořádej velkou
polní hru na kolech neb výlet se speciálními úkoly pro
cyklisty. Používej jich 1 na oddílových výletech jako rychlé
přední stráže, které zařídí vSe dříve, nežli se dorazí na
místo s .valným vojem".
11. Výlet na Člunech.
'^"■'tobně jako cyklistický. Neber s sebou nikdy nepla^cel
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Všichni znáte ono zázračné skautské zařízeni siwčívajfcí
v krabičce od zápalek, do níž si vložíte maličkosti, které
vám pcunobou v nouzi (menši bankovka, pětadvacetnik na
telefon, pár zápalek, hřebík, Špendlík atd.). Dovedete-11 vlo>

Krabička poslední pomoci
žit do krabičky desetkrát více takových užitečných drob
ností, můžete se zúčastnit soutěže TemŽské televize v An
glii. Výhru vám ovšem nemůžeme zaručit, neboť např. le
tošnímu výherci se podařilo směstnat do krabičky 204 před
mětů! Bylo to devítileté vlče z Birminghamu, Richard Broadbridge.
Per

12. Výlet ztroskotanců.
řAa ktmréimkoliv výletě urči, že veřetní vš€iK>, co si hoši
donesli, se musí použit bez jakýchkoliv nádob. Každý má
pouze kapesní neb skautský nůž.
(Statní zařízení ztroskotalo.
13. Výlet Robinsinnů.
Opačně máme sice nádobí a nástroje, ale nemáme zásoby
a muskne vařit z toho. co najdeme v lese a co příroda
poskytne.
Připrav se předem, abys mohl bezpečně rozipoznat „po
traviny** a houby, které hoši donesou.
Povolená potraviOia je pouze cunastek jatkéhokolW druhu.
Vol pro tento ezperiment nejlépe podzimní dobu, kdy je
dosti plodů (bobulí apod.) a ořechů v lese, kterých se dá
použít.
14. Exkurse do muzeí a sbírek.
Vždycky tam, kde probíráš cokoliv ze skautské naukové
látky, nebo z přírodopisu, historie u jiných nauk, upozorni
na příslušné sbírky v muzeu nebo ve sbírkách veřejně pří
stupných, aby si je hoši prohlédli. Je pak úkolem družin,
aby uspořádaly „studijní exkursi".
Někdy můžeš uspořádat s menší skupinou (podružinách]
výpravu do muzea, do obrazárny apod. a vysvětlit chlapcům
nebo pozvat odborníka, aby vysvětlil.
v.
15. Exkurse do továrny, dílny.
Předem vyjednej se správou podniku přesně kdy a kolik
hochů může přijít a podmínky dodrž.
Na předcházející schůzce vysvětli iKiChům zhruba, co se
vyrábí, aby měli o věcí základní ponětí. Odborníci — prů
vodci v továrnách obyčejně nedovedou vysvětlit podstatu
věci, protože jim je samozřejmá a nezajímavá.
Hoši nechť si s sebou vezmou zápisník a tužku, ale svoje
poznámky ať dělají teprve, když podnik opustili. Zaměst
nanci podniku nemívají rádi, když si někdo poznamenává
věci, které vysvětlují.
16. Exkurse do úřadu.
Podobnou exkursi uspořádej do velkého obchodního pod
niku, kde jsou kartotéky, adresáře a složitá kancelářská
zařízení, aby hoši poznali Chod obchodního podniku a jeho
vedení.
17. Badatelé.
Připrav pro každou družinu obálku a do ní vlož náčrtek
cesty a úkoly, které má po cestě splnit. Rozkaz bude třeba
ve formě dopisu zeměpisné společnosti, které družinu ba
datelů posílá do neznámé krajiny, asi tohoto znění:
„Přistáli jste letadlem v bodu znaCenérp ,X'.
Prozkoumejte krajinu směrem k bodu ,Y*, ,Z’ a zakreslete
mapku s udáním všech pěšinek, potůčkb a praménků apod.
Zjistěte a popište geologický útvar, všeobecný tvar kra
jiny, Jaký porost. Jaké stromy, ptáci, zvířata, ryby. cesty
a stezky.^
Družina se musí rozdělit na dvojice, aby stačila úkol
zvládnout ve 4 hod. Rádce rozdělí úkoly 1 prostory jednot
livým skupinám a ty se rozejdou po své práci.
Určí sraz na některém mistě, aby tam všichni mohli po
hodlně dorazit a tam porovnají svoje poznámky a sestaví
společnou zprávu.

Obálky smí družiny otevřít teprve když přijdou na místo
předem označené, jako výchozí bod.
IB. Daleký výlet.
Uspořádej výlet, jehož hlavním úkolem je projít co nejrychleji (krokem] určitou cestu a strávit co nejméné Času
vařením a tábořením. Neber malé a slabé hochy na takové
podniky.
19. Plavecký výlet.
V červnu neb jindy v lété uspořádej výlet, jehož hl>avním <a téměř jediným pi*ogiroaiean je koupáni. Ho^ af se
podle totío ustrojí a vyzbrojí. Nechť vezmou s sebou jen
jídlo <a nutné potřeby ik jel>o přípravě, sportovní nářadí,
Klky, š^ y npod. Střídej koupání s ptAybem na slunci e odpočmkeni ve stínu. Nedovol, aby se hoši hodiny váleli na
slunci a opaioivali se. Lépe se opálí při pohybu na výsluní
a odpočiiKm si v chládku. Pozor na úpal. Zajisti si pitnou
vodu a její dopravu (kihve, džber). Dbej na bezipečnost
plavců a neplavců.
Předtím než se mohou hoši v řece nebo v rybníce kou
pat, dej prozkoumat dno plavcům. Nechť zjistí- není-11
prudký schod do hlubiny, kde je nebezpečný proud, neb
vír, nejsou-li na dně střepiny, o něž by se někdo n^ohl po
ranit a kde je dostatečná hloubka na skákání.
Z každé družNiy stále jeden hoch .Neptun** musí býtl
na břehu a sledovat ostatní tak, aby neměl na starosti
více než 6 hochů. Tito „Neptuni** se střídají po Čtvrt hodmé.
Nikdo se nekoupe sám mimo čas organizovaného koupá
ní a mimo stanovené místo.
Každý z koupajících se Neptunovi hlásí a odskoČí-11
c koupaliště, opět se hlásí, aby Neptun véděl, kde je.
Záchranné potřeby (lano, pás) musí býti stále po ruce
na břehu.
Vyvaruješ se tak zbytečnému neštésti a hoši se naučí
„s vodou zacházet**. Zanedbání této opatrnosti není hrdin
ství, ale trestuhodná nezodpovědnosti
ZO. Výlet otců.
Někdy v květnu, kdy je vhoiKié počasí k přenocování
venku, uspořádej výlet oddílu, na nějž pozveš otce hochů.
Otce rozdělíš do družin s jejich vlastními syny a rádcové
se o ně budou starat tak, jako by byli Členy družiny.
Uspořádej pochod na místo s nějakými úkoly po cestě,
popřípadě nějakým cvičením a na místě se utábořte.
Vezmi s sebou dostatek stanů a nádob na vaření, aby
1 pro otce stačilo. Ponesou si ovšem výstroj sami. Večer
zařiď noční hru, ne příliš namáhavou a pak táborák.
Otcové se účastní programu se svými družinami ,mohoú
však také přispět společnými čísly „starých pánů** nebo
výstupy jednotlivců.
20. Okolový výlet.
Rozděl hochy po družinách a urči jim cestu podle mapy
jako při orientačním výletě. Můžeš pro všechny družiny
určit stejnou cestu a pouštět je za sebou v intervalech asi
půl hodiny.
Na různých místech po cestě, rozestav rozhodčí (starší
skauty z cizího oddílu, bývalé Členy oddílu nebo Členy kme
ne roverů apod. ] a každý z těchto rozhodčích dá družině
na určeném místě úkol.
Tok napf. u boží muky X Y si jeden z hochů zlomí nohu
a ostatní ho mají ošetřit a podat signální zprávu do „tá
bora”, (na vzdálenost asi 1 km, kde se dovolají pomoci).
Rozhodčí zjistí, zdali správně zraněného ošetřili a zprávu
odeslali a pošle je dále. Na jiném místě dá jim za úkol,
opravit propíchnutou duši kola, jinde opět postavit mostek
a opět za sebou složit.
Zařiď výlet tak, aby pro Jeden úkol u všech družin byl
tentýž rozhodčí, aby mohl spravedlivě posoudit výkony dru
žin a porovnat je.
21. Signalizační výlet.
Na význačném místě, které je zdaleka vidět, udělej svůj
hlavni stan. V hlavním stanu měj k dispozici nejméně dvě
signalizační stanice.'
Každá družina, vybavená mapami, vyjde z určených míst
a má určenou cestu nejprve pouze k místu, z něhož je
vidět hlavní stan. Jakmile tam dorazí, hlásí se signalizujíc
o další rozkaz. Signalizační stanice H. S. dá JI další roz
kaz kam má jít a určí zase bod, odkud družina má signa
lizovat. Po cestě můžeš družinám dávat různé úkoly, aby
byla cesta zpestřena.
Družiny mají rozličné cesty, které musíš předem připra
vit podle mapy tak, abys měl vždy další úsek cesty přlp avon, jakmile se družina ozve.
^0 to velice dobré cvičení v signalizování a zaujímání
st-'*l?: při signalizování.
22. Orientační vycházka.
Dej družinám nebo i skupinám hochů po 3—4 mapách

a na lístku papíru mají označeny body, jimiž mají projít
Některé body označeny podle mapy Jako; kóta 308 SS2 od
vesnice Llpůvka (tato kóta je na mapě zakreslena nebo:
Starý dub na pěšině z Lipůvky ke zřícenině hradu Kraví
hora asi 1 km za vesnici, apod.
Urči cestu tak, aby se celý oddíl sešel iia konec na
jednom místě, kde družiny podají referát a zjistíš, zdali
správně prošly stanovenou drahou.
Každá družina si vede po cestě zápisník a zaznamená
vá popis jednotlivých bodů a zajímavosti, které po cestě
viděla.
23. Rybářský výlet Či výlet dobrých skutků.
Urči plán výletu tak, že družiny jdou odděleně a mají
se sejít na společném srazu odpoledne.
Po cestě inaji vykonat co nejvíce dobrých skutků. Tak
např.: upravit studánku, zábradlí na lávce, přechod přes
potok, ukázat cestu cizinci, nakrmit hladové zvíře, upevnit
pytlík se senem koní, nasypat ptákům a upravit (vyčistit)
krmítko apod.
24 . Ztracený dokument.
Na některé schůzce předem upozorni, aby si družiny or
ganizovaly dokonale službu pohotovostní, aby mohly kdy
koliv svolat všechny v několika hodinách, kdyby toho bylo
potřebí.
Jednoho dne odpoledne udělej poplach a svolej všechny
členy družiny na výchozí místo na okraj města.
Sděl jim. Že byl ukraden, nebo ztracen důležitý dokument,
uložený v pouzdře nebo krabici, kterou podrobně popiš. Je
podezření. Že pouzdro s dokumentem bylo ztraceno nebo
odhozeno v určitém úseku krajiny.
Urči bud úsek asi půl čtverečního km, nebo řekni na
cestě z A do B asi 4—5 km, podél cesty, která není však
přesně určena (zkratky, pěšinky apod.).
Přiděl jednotlivým družinám úseky, které mají za úkol
dokonale prozkoumat, aby nalezly ztracený dokument.
Pošli mezitím svého zástupce, který krabici (pouzdro)
pohodí někde v úseku a dobře si poznamená kde, aby místo
sám potom našel (průsečíky dvou průhledů).
Urči dobu, která je vyměřena k hledání a po jejím projiti
místo
VF

Skautský tábor
Jako vláda a parlament
Skautský tábor se odlišuje od ostatních táborů svým du
chem 1 formou. Skautský tábor je podnikem, v němž nikdo
není tichým společníkem, každý přispívá k jeho vytvářeni.
Ale i skautské tábory se liší jeden od druhého, af již mlmovolně, nebo úmyslně. Každý lidský výtvor totiž nese stopy
svého tvůrce, stavba 1 organizace. A tak může se tábor po
dobat zakládání města, výstavbě republiky, pustému ostrovu,
kde přistáli trosečníci atd.
Každá z těchto forem, kterou si můžeme vybrat ke z(>estření našeho tábora, předurčuje způsob Života a zařízení na
táboře. Při zakládáni města si vzpomeneme na zakladatel
skou činnost českých králů a zřídíme na táboře organizaci
vyplývající ze starobylé kolonizace. Dáme-li našemu táboru
ráz bratrské obce táboritů, budeme mít na tábore hejtmany,
práčata, obrněnou vozbu atd. atd. Budeme-U mít tábor jako
základnu pro badatelské výpravy, bude zařízena rovněž
podle toho.
Proč uvažujeme o těchto exotických rámcích pro naše
podniky? Abychom měli něco nového, originálního, abychom
se odlišili od ostatních? Možná, Že i tato hlediska nejsou
dnes zanedbatelná. Ale k tomu přistupuje hlavně okolnost.
Že taková vyhraněná organizace v rámci hry skýtá možnost
specializace a navodí způsob myšleni a jednání, které je
naším cílem.
Kdy sl máme vybrat tedy náš rámec pro tábor? Při plá
nování tábora nebo až na místě? Nejlépe je zvolit jej pře
dem, což umožní, abychom sl lépe připravili všechny zvlášt
ností vyplývající z vybraného rázu.
Samozřejmě, Že při výběru našeho zaměřeni se budeme
řídit hledisky skautskými, nebo těmi, která jsou v souladu
se zásadami junáckého zákona.
Skautský tábor nebude nikdy královstvím, kde všemocní
vládci (vedouc!) by vládli neomezeně svým poddaným
(skautům). Musí být společností, kde společná práce
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každému jednotHvcí a kde práce
jednotlivce slouží
celku.
NejblížŠi skautské píedstavě o správné organizaci spoIeč<
ností )G naše socialistická republika. Podívejme se na příklad,
podle néhož bychom mohli zorganizovat tábor.
REPUBLI KA
Provedeme volby do Národního shromáždění. Nebo, lépe,
budeme předpokládat. Že účastníci tábora byli zvoleni za
členy tohoto shromážděni, které se v naši republice nazývá
Federálním shromúždětiliii. skládajícím se ze dvou sněmo
ven; Sněmovny lidu a Sněmovny národu Na táboře mohou
skauti utvořit Sněmovnu lidu a vlčata Sněmovnu národů.
Federální shromáždění
Shromáždění všech členů tábora projednává ústavu repu
bliky (táborový řádj, otázky zahraniční politiky (výlety do
okolí a podniky pro hostyl, otázky vnitřní politiky (svo
lávání besed, pořádání táborových ohňů).
Vláda
Vláda je nejvySSím orgánem státní moci. Skládá se z před
sedy (oddílový rádce), místopředsedů a ministrů. Imenuje
ji president (vůdce tábora nebo oddílu). Každý ministr spra
vuje svěřený úsek vlády po celou dobu tábora, president
má však právo jej z funkce odvolat, neplní-li ji řádně.
Práce na táboře se může rozdělit podle těchto minister
stev:
Ministrestvo výstavby a techniky: má na starostí výstavbu
tábora, Jeho zařízení, stavbu studánky, přístavního můstku,
mostků, koupaliště atd.

Uděleite si »Pepíka«
Jistě se vám stane, Že bude na táboře pršet „Jako z kon
ve" a budete hledat pro své svěřence vhodné zaměstnání.
Tak Já vám poradím. Udělejte sí „Pepíka". Kdo Je to? Inu
maketa lidské kostry z přírodního materiálu, která vám
poslouží hned třikrát. Nejprve sl na ní ověříte své manuální
schopnosti, za druhé se báječně procvičíte v tělovědě a za
•třetí, když se to povede, získáte náramného společníka.
Jakéhosi dalšího člena oddílu, který nebude smět chybět při
žádných leeracích a táborových radovánkách.
Na výrobu toho moc nepotřebujete. Lafku asi 70 cm dlou
hou (postačí i silnější rovná větev), starou krabici z tužší
lepenky, proutí (nejlépe vrbové) na hrudní koš, několik
bezových proutků na prstové články, motouz, trochu ma
lých hřebíčků, kladívko, nůž a šikovné ruce.
Nejdříve sl vybereme živý vzor, abychom měli na čem
měřit „proporce". Potom vezmeme lafku, která bude tvořit
páteř kostry, přiměříme ji a upravíme délku dle živého
vzoru. Na laťce bud zářezy nebo barvou vyznačíme patřičný
počet obratlů a dáme se do výroby hrudního koše, což Je
neJpracnějSí záležitost na „kostrounu". Na příslušný obratel
přibijeme malými hřebíčky a pro jistotu slabým provázkem
křížově přivážeme vrbový prut tak, aby na obě strany pře
čnívaly přibližně stejné délky. Takto na páteř upevníme
dvanáct vrbových prutů. Z odpadu laťky uřízneme mečovou
prsní kost. Na ní hned v hoření části přibijeme z každé
strany klíční kost ze silné větve. Zde se musíme uchýlit od
skutečnosti, kost klíční musí být přibita opravdu pevně, aby
poskytovala dobrý závěsný bod pro lopatku. Potom prvních
sedm párů Žeber přibijeme a pro jistotu ještě přivážeme ke
kostí mečové — prsní. Další tří páry žeber na koncích za
lomíme a přivážeme slabým provázkem vždy k předcháze
jícímu žebru. Aby nám spoje dobře držely, vyřezáme nožem
na prutech žlábky, do kterých se provázek zatáhne. Na
dolní část páteře přibijeme v rozvinutém tvaru pánev vy
střiženou z lepenky. Potom teprve v místě přehybu lepenku
nařízneme a spojení dokončíme ták, že do vyříznutých dírek,
v místě stydké spony, navlečeme provázek a ten zavážeme.
Do takto vytvořené pánve navrtáme nožem otvory v místech,
kde budeme připojovat nohy. Kosti holení i stehenní uříz
neme ze silnějších větví, na koncích provrtáme nebo pro
pálíme, případně vyřízneme nožem žlábky pro uchycení spo
jovacích provázků.
Spoje děláme dostatečně volné, aby
„Pepík" byl >áležitě pohyblivý. Kosti zanártní a patu pro
jednoduchost uděláme z lepenky a kostí vyznačíme barvou.
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Ministerstvo zdravotnictví: dohled nad zdravotním stavem
obyvatel tábora, lékárnička, ošetření drobných poranění,
otázky karantény apod.
Ministerstvo zemědělství a výživy: zásobování obyvatel
stva potravinami, vodou a palivem.
Ministerstvo zahraničních věcí: styk s úřady a obyvatel
stvem z okolí, organizace podniků pro hosty, vitací obřady.
Ministerstvo pro mládež a tělovýchovu: hry, sportovní pod
niky, závody, olympiády, skautské poutě atd. Výlety, tu
ristika. putovní tábor.
Ministerstvo kultury: táborový časopis, vývěsní deska, tá
borový oheň, hudba a zpěv.
Ministerstvo vnitra: péče o pořádek v táboře. Úklid a
Čistota, vzorné krojování a chování, denní služba (hlídka)^
rozvrh dne, vlajka čistoty, sankce schválené .federálním
shromážděním'*.
Ministerstvo financí: vedení státního rozpočtu, všechny
finanční operace, kontrola pokladního deníku, peněžních
dokladů atd. Na tomto úseku je ovšem možná kontrola ze
strany vedoucího tábora a fantazii je třeba držet v mezích.
Název a náplň ministerstev si můžeme ovšem upravit
podle svého.
A na závěr několik zásadních připomínek. Těmto velkým
hrám se nemusíme vyhýbat. Tábořime-li však s oddílem po
prvé, nebo druhý rok, vytyčme sí za cíl' uskutečnit pravý
jiinácký tábor bez příměsí všeho toho, co by chlapcům při
pomínalo život kolem nás.
—íf—

Rovněž z lepenky Je i Češka. Kostí nártni a články prstů
jsou nejlepšl z bezových prutů, které zařízneme na patřičnou
délku a zbavíme „duše". Články potom navlékneme jako
korálky na provázek, který vždy na konečcích prstů řádně
zakončíme. Podobně jako dolní končetinu vytvoříme i horní
končetinu, kterou upevníme na lopatku trojúhelníkového
tvaru, vystřiženou rovněž z lepenky. V Jednom vrcholu lo
patku přivážeme k pevné kostí klíční, z téhož vrcholu Ještě
delším provázkem upevníme k obratlům krčním. Druhý
vrchol lopatky rovněž provázkem připevníme na vhodném
místě páteře tak, aby lopatka byla dostatečně fixována. Pro
vázky nám totiž nahrazují pletence svalového lopatkového
pásma. Naposledy připevníme na krční obratle hřebíky lebku,
vystřiženou z lepenky, vyříznutou z prkénka, zhotovenou
z plechovky od konzervy, nebo z tykve, prostě fantazii se
meze nekladou, a „Pepík" je hotov.
Přejí vám hodně zdaru v práci i zábavy s „Pepíkem".
Kál

Skauti z Dolních Královic, zátopová oblasti žclivkjr.

z kresleného humoru
Vladim íra Pechara

A musíS cvilit opravdu každý den?

Hm — nčjak se ml ten velkozubý zlepšovák nezdál

Ové jednou ranou

Mám dojem, ž« takhle ten budíček moc nezapůsobi. ••

Od Filhamonio tc je sice hezké, že nim ty kotle pAj£iU.
«le s tim vařením to bude horší. . . .

Nepřeháníš to s třmi odborkami?
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Táborový oheň
V letních nocích tohoto roku vzplanou po celé nagí vlasti
na skautských táborech tisíce ohňQ, kolem nichž se shro
máždí nová skautská generace. Pří té příležitosti je vhodné
sí připomenout, Že táborový oheň spojuje poslání strážních
ohňů s kovářskou výhní, která umožňuje tvarovat ušlechtilý
kov. Junácký vůdce má tento obraz vždy před sebou, když
jeho oddíl připravuje táborový oheň. .
Aby tato příprava zajistila opravdu krásný junácký oheň,
uvádíme zde několik námětů. Dobře připravený táborový
oheň přináší radost a hluboký citový zážitek a je důležitým
výchovným prostředkem. Odlišuje se od táboráků ostatních
organizací po mnoha stránkách, které zná každý skaut.
Vzhledem k tomu, že se mnohde začíná skautovat zcela
znovu, připomínám tu i takové věci, které bývaly dříve sa
mozřejmostí.
unácký táborový oheň je věc slavnostní, mimořádná a
skoro posvátná. Zejména tehdy, jestliže se při něm skládá
junácký slib. Také při zakládání ohně na to pamatujeme.
Ohniště děláme stranou od tábora v malém zákoutí. Udržu
jeme je v naprosté Čistotě a do kruhu nikdo nevstupuje.
Kolem táborového kruhu rozestavíme sedátka a u vůdcovského křesla můžeme vztyčit totemy. Dříví přikládáme jen
„70stlé“ a nespalujeme na něm ani papíry ani odpadky. Oheň
byl vždy našim předkům posvátný a také my jej ctíme a tak
na táborovém ohni neopékáme maso apod. O vatru se
stará „ohnivec", tj. zvlášť určený junák jako vyznamenání.
?ri táborovém ohni nemluví ten. kdo není vyzván a pořad
u ohně řídí vůdce sám, nebo při pozdějších ohních předem
stanovený junák, který také uvádí jednotlivé body pořadu,
písně a výstupy. Náplň táborového ohně musí přinést všem
účastníkům yiiitřnl uspokojení a radost každému, že se po
těšil, rozesmál a obohatil své druhy, že dával a byl obda
rován přátelstvím, srdečností a veselím. Známe několik druhů
táborového ohně, lišících se náplní — slavnostní, slibový,
propagační atd., ale všechny tyto prvky můžeme spojit do
jednoho ohně. Na tábore lze uspořádat na zahájení jeden
slavnostnější oheň (jen pro oddíl) a na závěr veselejší
(s pozváním hostů).
^ b ř e stanovený program zvýší kvalitu jeho jednotlivých
částí. Obsahuje tyto body. zahájení, zpěv, vyprávění a re
citace. výstupy a i tanec, zakončení a rozloučení. Výstupy
řadíme tak. aby se všechny druhy střídaly — avšak 1 toto
střídání musí být v určité harmonií. Nelze za sebou dobře
zařadit sentimentální vzpomínky a frašku. Dodi*žujeme ur
čitou linu — od vážné a klidné polohy k veselejší, pak se
veselí vystupňuje a opět převede do vážnějšího laděni. Me
zery mezi jednotlivými čísly vyplní písně zpívané všemi
účastníky. Někdy můžeme z těchto písní udělat celý rámec,
např. v rázu Letem světem — s uvedením písní ze všech
končin světa.
1< jednotlivým bodům pořadu bychom mohli uvést několik
přiDomínek:
1. Zahájení: oheň zahajuje vedoucí oddílu několika slovy,
vzpomínkami nebo plánem další práce. Potom všichni zazpí
vají kánon Červená se líne záře, chorál Engonyama nebo
Junáckou.
2. Písně u táborového ohně — skautské, zálesácké i lido
vé — zpívají všichni společně. Některá družina se však
může představit tak, že si připraví a zazpívá samostatně
nějakou písničku s novým textem, např. na notu Na tom
pražském mostě složí sl popis ň la Ten náš bratr rád ce. . .
S kramárskými písněmi chodily dříve dvojice, vyvěsily na
papíře jednoduché kresby a podle nich zpívaly o různých
událostech, jeden z nich pak ihned ukazoval, o Čem se
zpívá. Začínaly všechny podobně; Slyšte zvěst tu hrůzostraš
nou . . . Na tyto melodie může některá družina předvést a
zazpívat zprávy z oddílu, tábora apod. Z pokladnice písní
znění kánony, tj. písně, v nichž druhý a třetí hlas vzniká
tím. že druhá a třetí skupina začíná zpívat stejnou melodii
o tři nebo šest taktů později. Z takových lidových je známa
např. Na Bílé hoře... a ze skautských Červená se line
z á ř e ... feště veseleji mohou pak zaznít zpěvné hříčky jako
Na tv louce zelený, Hercegovina atp.
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3.
R ecitace: k ohni na táboře jsou vhodné k recitaci bás
ničky složené junáky na některou příhodu z oddílového
života. Skládání básniček a nových textů k písním je prv
ním krůčkem ke vstupu do umění.
é. Drama: nevyčerpatelným zdrojem zábavy jsou drama
tické výstupy. K ohni se naučíme celé divadelní hry, ale
improvizujeme drobné scény. Tak předem jako na divadle
různé písničky (Pásol Jano tri voly. Žalo děvče, žalo trávu
atd.l, můžeme zdramatizovat též pohádky (O Smolíčkoví,
O perníkové chaloupce. Jak Honza zabil draka atd.). K dra
matizaci jsou vhodné pověsti z kraje, kde táboříme, různé
vtipy a scény se strašidly a duchy, charakteristickými pro
kraj, kde máme tábor, nebo odkud pocházíme atd.
Látku k dramatizaci najdeme též v Junáckém zákonu nebo
v událostech z minulého tábora. Při všech těchto výstupech
se skauti — herci naučí slova nazpaměť, jen se předem
domluví o dějí, a obsahu, o jeho důležitých momentech —
a každý hraje svými slovy a svým zpňsol^m a prožívá svou
roli jako ve skutečnosti.
Můžeme též vše provádět mlčky — a dostaneme němohru.
Při junácké dramatizaci je důležité i přestrojení, kde mů
žeme rozvinout fantazii chlapců a dívek nejplnějí, na přípra
vě přestrojení a masek se může zúčastnit každý, i ten, kdo
má trému, má-lí vystupovat na veřejnosti. Dramatickými vý
stupy se chlapci i dívky uČI zvládnout svou obrazotvornost,
získcivajř sebejistotu ve vystupování a celou řadu jiných
dobrých vlastnost'.
5. Tanec: zpestřením táborového ohně je 1 tanec. Není to
tanec společenský, ve dvojicích, ale tanec, který tančí jed
notlivec (kozáček) nebo tance kolové apod., oblíbené u pří
rodních národů — indiánský tanec, černošské tance, n-^bo
tance z džungli podle Knihy Džungli atp. I z našeho fol
klóru můžeme čerpat — tance zbojnické, šavlové apod.
6. Hudba: kytara, housle nebo harmonika pomohou ne
jen ve zpěvu, ale také jako samostatné vystoupení. Některá
družina si může založit celou kapelu z vlastnoručně vyro.bených hudebních nástrojů, kastaněty, bubínky, hřebínky,
miska na hřebíky, kus kolejnice atd. — to vše může dobrý^
kapelník použít pro svou hudbu.
7. Podívaná: pravou pastvu pro oči skýtají různé nestvůry,
za které se skauti přestrojí pomocí pokrývek a přírodního
materiálu na táboře (nestvůra z Loch Ness, drak, který su
žoval okolí, skupina Marťanů nebo Venušanů). Jejich pří
chod k táborovému ohni dodá lesku každému pořadu. Budou-U mluvit nesrozumitelnou řečí, zvýší se dojem exoliky,
ale může se najít 1 tlumočník a dovědět se od nich mnoho
zajímavého.
8. Slavnostní obřady: pro slavnostní táborový oheň si vy
pracuje každý oddíl své vlastní obřady zahajování, zapalo
vání, skládání slíbu, zakončení ohně atp.
Vq veselé části programu lze však napodobením starých
obřadů na způsob i>asovdní na rytíře apod. uvést ve známost
zásluhy některého skautíka o spálení oběda, uplavání kufru
a podobně.
Celý pořad je provázen slovem a vtipem konferenciéra,
který neopomene ke spoluprácí přizvat také ostatní v kruhu;
skandovaný potlesk, pokřiky a jiné zvukové projevy po
chvaly a kritiky předváděných čísel.
To je pouze několik námětů k povzbuzení skautské fanta
zie, která musí být zapřažena od první přípravy aŽ do po
sledního kroku a slova ve výstupu.
Pamatujme však, že k přípravě nestačí jen odpoledne před
táborovým ohněm. Dobrý táborový oheň sl zajistíme tím, Že
již dávno před táborem, na schůzích či výletech, zpíváme
a hrajeme různé dramatické hříčky, jimiž cvičíme smysl
junáků pro tento druh umění a usnadníme sl rychlý výběr
na táboře.
Z dramatických hříček Je nejvděCnější dramatizace pří
sloví. Jedna družina zahraje některé přísloví (např. Kdo Ji
nému jámu k o p á ...) a druhá má uhádnout, jaké přísloví
bylo představeno.
K obezřetné přípravě také patří rekvizity pro výstupy.
Budou to .barevné signalizační vlajky, Jež lze využít jako
pláště rytířů i exotických hostů, šňůry, staré šavle, tropické •
přilby atd. atd. Stačí jen říci chlapcům a děvčatům, a uvi
díte, jaká garderoba se na táboře objeví. Promluvte si s nimi
o táborovém ohni ještě před táborem, vyprávějte jím o úctě
k ohni I o vydařených výstupech. Nebudete musit potom
na táboře ani přikazovat, ani zakazovat.
Věnujete-li táborovému ohni několik chvilek ještě před
táborem, z»*’Stanou vám potom chvíle prožité u táborového
ohně v paměti po celý život.
PeruQ
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Ústřední lesní Škola na iridcnníni srazu u Jilovúho 9.—11. 5. I9t)0 (poprvu po 21 letech].

Co vařit na táboře
Základem spokojenosti osazenstva junáckého letního tá>
bóra je bezesporu vydatná a- chutná strava. A jo třeba do>
dat: i strava biologicky hodnotná, nešetřící vitaminy. To
vedlo podepsané — junáckého zdravotníka, takto lékaře,
dietologa, a starší skautku > dietní sestru — k sestavení
vzorového jídelničku. Má být táborovým vedoucím a hospo'
dářúm vodítkem k pomoct při sestavování rozpočtu a zajiš«
továnl potravin při přípravách na letní tábor. Poválečné
jimácké příručky, kde najdete vzorové jídelničky, nám při
výběru jídel mnoho nepomohou; jsou poznamenány příliš
tehdejším nedostatkem některých potravin a úrovní stra
vování. (Zpestřením bývaly —> jak sí dobře pamatujeme —
jedině konzervy z americké akce UNRRAl) I dnešní mládež
má daleko větší nároky, nežli jsme měli my, dnešní „old".
Prošla v minulých letech namnoze rekreačními tábory,
E nichž mnohé byly skutečné „výkrmny". Éra, kdy ke sní
dani stačila černá káva a chléb s marmeládou, patři minu
losti. Dnes klademe důraz na vydatnější a pestré snídaně,
přesnídávky a svačiny s mlékem a ovocem. Knedlíky odkaEujeme do rozumných mezí. Hodně využíváme lesního ovoce
k přílohám (borůvky, maliny a j.), které nasbírají družiny.
Co do střídání a pestrosti jsme jídelníček sestavili tak, aby
|ídla masitá Či převážně zeleninová nebo moučná se střídala
ve směru horizontálním l vertikálním. Všechna jsme je vyEkoušeli na táboře karlovarského střediska „Pagoda" v létě
196a Ceny za stravní jednotku nám vyšly dosti nízko —
0,25 až 13,00 Kčs denně, tábořící byli spokojeni a ještě nám
zbyly peníze. Volili jsme jídla zásadně s jednodušší pří
pravou, na něž svým kucliařským uměním stačí starší bratři
— bez asistence manželek, a bohužel Ještě někde zavede
ných „táborových maminek". Doporučujeme však vzít na
tábor některou z běžných knih kuchařských receptů (např.
„vaříme levně, chutně a zdravě") k občasnému nahlédnutí,
vyskytnou-U se problémy. Jak co uvařit. Dobrou chuť, tábor
nici!
Táborový jídelníček:
1. den: příjezd a stavba tábora, oběd: chléb 150 g, máslo
10 g,
ks tavený sýr, 2 ks rajčat, Čaj 1 g, cukr 20. Svačina:
chléb 150, mléko 250. Večeře: spagety po Italsku (spagety
100, olej 15, cibule 20, raj. protlak 20, sýr 30, salám 20,
kys. okurka 1 ks. čaj šípkový 250, cukr 20.
2. den: snídaně: čaj 1 g, cukr 20, džem 30, chléb 150,

máslo 10. Desátá: mrkev nebo kedluben 1 ks, tvaroh' 80,
chleba 150. Oběd: polévka květáková bílá, margarin 50, kvě
ták 80, mouka 10, mléko sušené 5, masox; hovězí pečeně
na slanině - maso 80, slanina 10, rýže 80, okurkový salát
150, cukr 5, ocet, sůl, čaj šípkový se sirupem. Svačina^
chléb 150, máslo 10, čaj ruský 1, máslo 10, cukr 20. Večeře;sázená vejce s brambory a sýrem - vejce Ik s , brambory 300,
sýr 20. Ovoce 150.
3. den: snídaně - bílá káva suš. 15g (1 lžička), chléb 150,
máslo 10, džem 30. Desátá: vejce na tvrdo 1 ks, chléb 150,
kedluben 1 ks. Oběd: polévka - vývar s nudlemi (15), ho
vězí vařené, koprová omáčka, knedlík - hrubá mouka 90,
vejce 1/5, mléko (event. sušené) 50, prášek do pečivá (6 ks
na 35 porcí), žemle staré 50, omáčka z lOg margarinu,
mouky hladké 20, mléka 100 a vývaru, dále kopr, ocet, sůl.
Maggi. Svačina: mléko 250, sušenky. Večeře: bramborový,
guláš s chlebem, brambory 200, margarin 20, cibule 20, pa
prika, salám 40, Šípkový čaj 2 ^ , cukr S, sirup 15.
4. den: snídaně - kakao 3, rohlíky 2 ks, máslo 10. Desátá:
tvaroh s rajským protlakem 5, cibulí 10, chléb 150. Oběd:
polévka hrachová (margarin 5, mouka 10, cibule 10, hrách
30, majoránka), palačinky tlusté (mouka hrubá 120, cukr
20, mléko 1/8, vejce 1/3 - na snih, olej 30, borůvky 200, cukr
30. Svačina: chléb 150, máslo 30, ovoce 150. Večeře: květák
ů la mozeček s brambory a vejcem (květák 200, brambory
300, vejce 1, cibule 20, margarin 20], čaj šipk. se sirupem
15.
5. den: snídaně - čaj 1, chléb 150, máslo 10, džem 30. De
sátá: chléb 150, sádlo 20, cibule 10. Oběd: polévka krupko
vá (vývar z uzeného masa), uzené maso vařené (100) s
brambory (300) a zelím (200), olej 10, cibule 10, mouka 10,
ocet, cukr, sůl. Svačina: jQgurt 1 Ihv., ovoce lesní, rohlík
1 ks. Večeře: zapečené flíčky 100 s vejcem
a sýrem 40,
margarin 20, mléko 100, salát hlávkový
hlávky), cukr
10, ocet. sůl, čaj šipk. 5 se sirupem 15.
B. den: snídaně - bílá káva suš. 15, chléb nebo veka 100^
—150, máslo 10, džem 30. Desátá: tvaroh s koprem 80,
mléko suš. 10, chléb 100. Oběd: polévka krupicová s vejcem
(krupice 15, vejce 1/5, zelenina 40, masox, fazole s rajským
protlakem - fazole 120, tuk 20, protlak 20, zelný salát (zelí
hlávk. 200, olej, ocet). Svačina: čaj se sirupem 15, houska 1,
máslo 10, Večeře: haše z vepřového masa s bramborem maso 80, vejce
brambory 300, tuk 20, cibule 20, mrkvový
salát se směsí z lesních plodů (borůvky, maliny, sirup).
7. den: snídaně - Malcao, chléb 150, máslo 10, džem 30,
cukr 20. Desátá: sýr trojúhelníček 1 ks, kedluben 1 ks, chléb
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100. Oběd: Polévka bramborová s houbovým výtažkom •
brambory 150. zelenina 30, tuk 5, niajoránka, Masox. Ovocné
knedlíky s tvarohem a meruňkami nebo švestkami, tvaroh
200, vejce
mouka hrubá 120, máslo na omaštění 20, cukr
20, tvaroh na posyp 30. Svačina; chléb 100, sádlo 20, osa*
Icné salátové okurky 150 Večeře: chléb 200, drožcřová po
mazánka — droždí 50, margarín, olej neb sádlo 20. cibule
20. salám 30. vejce 1 ks, rajčata 2 ks, čaj ruský 1 se siru
pem.
8. den: snídaně: topinky 200, vejce na tvrdo 1 k.s, sádlo 20,
čaj Šípk. Desátá: chléb 100, kedluben 1 ks. Oběd: polévka
z těstovin - zelenina 40, těstoviny 15, masox. E>žuveč zele
ninový • rýže 100, tuk 10, cibule 20. rajčata, slanina 20,
salát zelný • zelí 200, olej 5, sůl, cukr, ovoce. Svačina: lesní
plody, chléb 100, jogurt neb tvaroh. Večeře: krupicová kaše
• krupice 60, mléko 250, máslo 10, cukr 2Xi, kakao, chléb
5 máslem 10, ča).
9. den: snídaně - čaj, rohlík 3 ks, máslo 10, džem 30. De
sátá: chléb 100, mléko 250. Oběd: kmínová polévka s chle
bem - mouka 10. tuk 10, zelenina 40, kmín, masox, tuk na
osmaženi 10, chléb 50. Hovězí plátek na rajčatech s rýží •
hovězí zadní 80, rýže 80, tuk 10, cibule 20, raj. protlak 10,
tuk do rýže 5. Hlávkový salát s Česnekem (utřený česnek
z konzervy 1, sůl. olej 5. Svačina: tvaroh třený s ovocem,
borůvkami neb malinami, tvaroh 100, cukr 20. chléb 100.
Večeře: halušky (mouka hrubá 100, brambory 200, sůl, vejce
373, mléko 80, sádlo 20. slanina 20, sýr strouhaný 20, ze
lená paŽItka nebo peti'žel. Salát okurkový • okurky 200,
cukr 10, sůl, paprika, ocet, čaj.
“
10. den; snídaně • kaše ovesná z Aveny, džem neb lesní
ovoce, máslo 5, cukr 10. Desátá: chléb 100 s paprik, poma
zánkou 1/3 konzei*vlčky. Oběd: polévka zeleninová s vaječnou
mlhovinou - zelenina 50, vejce 1/5, mouka hrubá 10. Smažený
kotlet vepřový - vepřové s kostí 100, brambory 300, tuk 40,
hlávkovým salátem hlávky, cukr 10, olei, ocet. Svačina:
sušenky „Petit**, lesní ovoce, čaj. Večeře: zapečená těsto
viny se salámem a vejci - těstoviny 100, salám 30, vejce
sýr 20, zelenina 50, mléko 80, tuk 20. kyselá okurka kva
šená 1 ks. čaj.

K čemu využijeme
znalostí uzlů
na výletě a táboře
Víle, proč pořádný skaut s sebou stále nosí lanko nebo
aspoň kus provázku? No prostě — jako se nemůže obejít
bez nože, tak potřebuje stále i provázek. Znáte Jistě to
říkání, k čemu je provaz tulákovi, jak se o tom piše v kní
žečce „Radosti a taje Junáctví**. Ale nás zajímá, jak použit
třeba nováčkovských uzlů na výletě a táborech.
Tak při baleni torny a oblékání se uplatní první uzlařské
vědomosti. Zavážeme-lí boty na kličku obyčejným „babským**
uzlem (čili „křížovou** spojkou], poleze nám stále některý
konec či klička šňůrky do boty — stojí totiž napříč vazby.
Nestane se to, pouŽIJeme-li ambulančniho uzlu. Někdy se
nám na výletě tkanička u bot přetrhne. Abychom co nejméně
zkrátili spojovací konce, použijeme rybářské spojky. Na tor
nu připevňujeme raději řemínky, ale batoh již mu
síme nahoře zavázat šňůrkou — její konce proti zpětnému
protažen! dírkami zajistíme uzltnkou. Toto znají i vodáci
při balení lodních pytlů. Pripevňujeme-li výstroj na nosič
jízdního kola, přivazujeme lankem a zakončíme lodní
smyčkou. Také každý správný lyžař má s sebou provázek.
Co když se poškodí vázáni? Na ohnutý zbytek řemínku,
který se přetrhl, uvážeme lehce lanko Skotovým uzlem —
spojkou, již můžeme uvázat do jakéhokoliv oka (které na
hrazuje kličku). Velmi kluzké řemení sváže pevně každý
starší skaut turbanovým uzlem.
Šátek na kroji, jehož cípy spojujeme uzlem dobrého skut
ku. máme před límcem stažený turbánkein. Ten si každý
má umět sám uplést. A jsou turbánky „trojdílné" (nejjednoduššf typ), čtyřdílné nebo pětldílné. V občanském životě
si vážeme vázanku, a to buď jednoduchým nebo složitým
„americkým" uzlem.
A což teprve na výletě nebo dokonce pří tábořenil Po
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11. den: snídaně - kakao, rohlíky 2, máslo 10. džem 30.
Desátá: chléb 100, sádlo, salát, okurka, cibule. Oběd: polévka
z ovesných vloček a zeleniny - oves. vločky 20, zelenina 30,
mléko 60, tuk 5. masox. kapustová karbanátky s bramborem
- vepř. maso 60, vejce Vi, kapusta 150, tuk na smažení 30,
angreštový kompot. Svačina: kys. mléko 250, chléb 100. Ve
čeře: ztracená vejce s kopr. omáčkou a bramborem - vejce
na tvrdo 1 ks. brambory 300, kopr. omáčka - tuk 10, mouka
20. mléko 200, cukr 3, sůl, ocet, kopr, do hotového nakrá
jet hlávkový salát; čaj.
12. den: snídaně - čaj. chléb 150, máslo 10, džem 30. De
sátá: sýr tavený Vi, Chléb 100. mrkev. Oběd: polévka kapus
tová se slaninou - kapusta 150, tuk 10. mouka 15, masox.
Vdolky s borůvkami a tvarohem - mouka hrubá 120, ve»ce
1/3, mléko 100, tvaroh 50, cukr 30, tuk na smažení 40, mléko
na rozdělání tvarohu 50, tuk dovnitř 5, droždi 5, borůvky
apod. Svačina: čaj, chléb 100, sádlo 20, cibule 10. Večeře:
opukané vuřty 100 se zelím 200 a brambory 300. tuk na
opečení, do zelí 20, mouka 20, sůl, cukr 3, cibule 10, tuk 5,
Čaj.
13. den: snídaně - ovesné vločky z Aveny neb Kalorky
s džemem 30, máslo 5, cukr 10, čaj. Desátá: chléb 150. raj
čata 2 ks, Oběd: polévka rýžová s bramborem - růže 10,
brambor 30. margarin 5, vývar z kostí, zelenina, maggi.
Svačina: kys. mléko 250, chléb 100. Večeře: nudle s mákem
(100 a 10). cukr 30. máslo 15, čaj šípkový, nebo brambory
s tvarohem - brambory 500, máslo 20, mléko 500, tvaroh
na strouhání.
14. den; snídaně - bílá káva suš. 15, veka 150, máslo 10,
džem 30. Desátá: chléb lOO s tvarohem 100, rajCs 1 ks. Oběd:
polévka rajská - nudle, mouka, rajský protlak, tuk, cukr.
Hovězí .s bramborem • hovězí 80. luk 10. brambory 300,
mouka 20. cibule 10, vejce V4. Svačina: mléko 250, sušenky
1 bal Večeře: Čočka »'«* kyselo s vejcem 100, vejce 1 ks,
luk 20, mouka 20.
MUDr. |iřf Kolomlnský - Maugli
Marie Stadlmaonová

třebujeme přivléci dříví na oheň — a už vážeme tesařskou
nebo liščí smyčku. Při šplháni na stromy a spouštění dolů
vážeme kotem sebe dračí smyčku nebo dokonce dračí dvofjsmyčku nebo i dvojsmyCky Jiných typů (calřat, vodácká ap.).
Sestrojíme případně 1 provazový žebřík, kde použijeme přezkové vazby. Ta se dá využít např. i při sestrojení visuté
lávky nebo připevnění zátky do lahve jak to dělají lékár
níci. A to jsme nezačali stavět stan! Slavíme-ll stan na
tyče, vážeme nahoře — dle potřeby —* lodní nebo dračí
smyčku, na kolík zachytíme zase lodním nebo I Skotovým
uzlem, má-ll kolík v hlavicí otvor. Příliš dlouhé kotevní
lanko zkracujeme některou ze zkracovačsk (ovčí nožka,
včelková zkracovačka aj.), nebo můžeme zkracování pro
vést o „pomocemi", vlastně několikanásobnou lodní smyč
kou se závity daleko od sebe. K uložení kroje sl sestrojíme
ramínko. Ne)rychle|l z prutu délky asi 40 cm, na který —
jako na luk — přivážeme lodní smyčkou oběma konci asi
dvakrát tak dlouhý provázek. Uprostřed pak provázek opa
tříme pevnou — třeba vfidcovskoii smyčkou, aby se dalo
ramínko pověsit. Když je provázek kralSf, stačí uprostřed
provléci „přezku", na kterou prostrčíme konec „jedniCkv"
z nějaké větvičky. Vodáci uvazují ke kování lodi šňůru
dračí smyčkou, loď ke kolíku nebo stromu lodní smyčkou.
Měli jste někdy na výletě žízeň, objevili studnu bez pum
py a měli na nabrání Jen polní láhev? Někdy to zkuste
a zjistíte, že plnou láhev vody při vytahování neudrží žádný
jiný uzel než lodní smyčka. Nesete-íl neskladnou plechovku
jen tak v ruce, oceníte nošení v „závěsu do uzlíku", právě
tak, Jako přesun horkého nebo Jen těžkého hrnce v „sedací
smyčce".
Na táboře přicházejí v úvahu ovšem l vazby. Nůžková
při svazování základních tří tyčí pro indiánská teepee,
křížová a šikmá, ale I hlavicová při vazbě táborových
staveb. Zasekne-Ii se lanko na vysokém stožáru, nebo máme
zdolat silný a vysoký kmen bez větvi, na který nelze dobře
šplhat — tady pomůže jen „žebřík* z tyček nad sebe váza
ných přímo na kmen nebo stožár, nemáme-ll umělce ve
šplhu. Francouzští skauti používají na táborech k spojování
dřev jen vazeb provazy, protože Je u nich „hřebík v nemi
losti". Však takový vázaný — třeba jeň z provázků sestro
jený — most to už je výkon! Vazeb použijeme i k sestrojení
nosítek nebo táborového nábytku, jsou mezi námi odborníci,
kteří uméjí plést sítě — třeba i dvěma způsoby, košíky,
pomlázku nebo koště, ba ovládají i lasování. Jsou i Inženýři,

kteří sestrojí pravý úhel podle provázku, jsou tu i ozdobnici, kteří upletou řetízek, kulatou šňůrku, šňůrku rower*
&kou nebo lesoškoláckuu tl Jinou.
Aie každý zkušenější Junák zná l ošetřeni lana. Sein patří
eakončovánl, třeba i splétáním či vpletením hondy. Při pře
tržení provazu dokáže i spletení obou konců. Nakonec tu
nt-ime i kouzelníky, kteří dovedou s provazem předvést neiivt;iitelné triky. Aby byl provázek vždy po ruce, je vhodné
&í Ještě na chlebník nebo tornu přišít menší pouzdro, kam
BG právě takové jedno či dvě stočená lanka vejdou. Velmi
Be to majiteli osvědčí! Doma vidíme často maminku plést
či háčkovat — což je vlastně také práce s provázkem. Na
šich zkušeností s vázáním využijeme při ovazování balíčku,

Sbíráte hmyz?
Hmyz Je rozšířen v celém světě v počtu nejméně 1 mlličnu druhů, v našich krajích asi 35 000 druhů. Stále jsou
popisovány nové druhy, zejména z oblasti exotických. Nejznámějšl rády brouci (Coteoptera) a motýli (Lepidoptera)
Jsou ovšem tak obsáhlé, že se sběratelé zhusta specializují
na jediný rod. Nejpočetnější rody mají stovky druhů, variaci,
absraci a místních specií. Entomolog do sbírky zařazuje
hmyz se štítky, na nichž zapisuje den a místo sběru se
jménem nálezce na jednom štítku a jméno rodu a druhu
příslušného jedince. Větší hmyz se napichuje na entomolo
gické špendlíky přímo, menši exempláře se lepí na Štítky.
Hmyz a štítky se napichují na společný špendlík.
Entomologické špendlíky jsou vyráběny v různé síle z oce
lového drátu, jsou černě lakovány a mají mosazné hla
vičky, jsou 38 mm dlouhé. Pro sbírky se používají krabice
(musejky) o velikosti 297X210X52 mm s víkem. Do dna
krabice je v.lapena rašelina přelepsná křídovým papírem
a do ní se vpichují špendlíky.
Protože hmyz žije v různém prostředí, používáme k lovu
rozličných pomůcek. Motýly a vůbec hmyz létající lovíme
do sítěk z jemného tylu, do podobných síti lovíme vodní
hmyz. Brouky žijící na travinách lovíme smýkadly z plátna,
což jsou sítě, jimiž před sebou pohybujeme při chůzi, aby
chom do nich setřásli hmyz. Zetlelé listí, jehličí, přfp. části

S k a y t s k é oe b o ta
Skauti na tátKire robili nový tolém.
tli ho malí takmer .hotový, keď okolo
Išil turisti. Pozerali sí prácu chlapcov
a zrazu ta jeden z nich spýtal:
„Možem si ten totém sfotografovať?"
wNech sa páfii," zněla slušná odpo
věď, no skant Bímbo k nej ešte přidal:
„Ak prídete o týžden, bude totém nieten zafarbený, ale kvůli fotografovaBiu nrobíme na ňom aj neónové osvetlenie.“
• IŤO

Vodca sa pýtá při skúške skauta,
ktorý chce dostat odborkn z knehárenia: „Ako poznáš, Že hus, ktorú peCiež, nebola stará?*'
„Podfa zubov," odpovedá pohotové
kuchársky adept.
„Aie veď hus predsa nemá zuby,"
Cuduje sa vodca odpovědí.
„Nuž, ale brat vodca, veď mám zuby
|a," odpovedá skóšaný.

výrobě papírového draka (lodní smyčka na spojování a
přezka na připevněni „bábrlat” na ocasu). Staví-li mladší
sourozenec ze stavebnice stroje, kde Je převod lankem přes
dvě kladky, spojíme lanko ambulančnlm uzlem.
A budete-li už dokonalými zálesáky, budete vědět, jaKý
přírodní materiál se hodí na vazby a jak se da použít Při
pomeňme si jen indiánské košíky, eskymácké kajaky, ale
l naši starší generaci zemědělců, kteří používali slaměných
povřísek a voraře, kteří houžveml přepevně svazovali vory.
Ale tím se zase dostáváme do volné přírody, kde si skaut
Umí vždy správně poradit. To přece Již říká jeho známé
heslo; Buď připraven!
TIŘí CERMAK

mraveniště prosíváme sítem s příslušně velkými oky. Sbírky
se leckdy doplňují všemi vývojovými stadii (vajíčko, housen
ka, kukla, imago).
Ulovený hmyz vhazujeme do smrtičky, což Je láhev se
širokým hrdlem, v niž máme vatu napuštěnou éterem. (Po
zor! Páry jsou jedovatěl.) Do široké zátky vkládáme slabou
skleněnou zazátkovanou trubičku, již vkládáme hmyz do
vnitř (aby neunikaly éterové výpary). Hmyz doma vyjmeme,
necháme dobře uschnout. Před preparací necháme opět dobře
navlhčit, aby se křehké Části těl nelámaly. K tomu stačí
plochý taliř s několika vrstvami savého papíru, který se
přikryje skleněnou miskou. Brouky preparujeme na des
tičce rašellny, pokryté papírem, motýlí křídla na přípravku
z lipových prkének mírně skloněných do V (3—5 st.). jedno
prkénko může být pevné, druhé pohyblivé, aby se mezi nimi
dala nastavit mezera podle šířky těla preparovaného mo
týla. Při preparaci si pomáháme špendlíky, jimiž části těla
připevňujeme do žádaného tvaru, motýlí křídla v celé šíři
přikrýváme pásky celofánu nebo igelitu, jež mimo křidla
připichujeme špendlíky. Destičky s hmyzem dáme vyschnout
a teprve pak zařazujeme do sbírky, resp. zásobní krabice
na výměnu.
Sbíráni hmyzu je ušlechtilá zábava, jež vede k lepšímu po
znání a pochopení přírody. Zájemci v našich řadách by se
měli spojit v entomologické kroužky a navázat spojeni
5 entomologickými odděleními muzei, příp. I entomologic
kými společnostmi nebo i jednotlivými sběrateli a vědci,
kteří jisté mladým nadšencům přispějí radou nebo i zapůj
čením odborné literatury, které bohužel je trvalý nedo
statek.
M. MOTYČKA

Co s tranzisiorovým rádiem
na táboře
Rozhodně nepatřím k lidem, kteří
bez „tranzistoráku" přes rameno ne
udělají ani krok. Spíše naopak: když
někde v klidu u vody by se člověk
tak rád zaposlouchal do jejího šumění,
do bzučení hmyzu na prosluněné pase
ce, a zatím někde nedaleko kdosi hluč
ně vyhrává na svůj tranzistorový při
jímač, zatracuji tento vynález mezi
„vynálezy zkázy" a přimlouvala bych
68, aby proslulé vývěsky „tužkové ba
terie nejsou* vydržely na vchodech
Elektry co nejdéle. A tak na první do
taz v debatě o kultuře na táboře „co
s tranzistory na skautském táboře*
bych nejprve kategoricky odpověděla:
„nechat doma, anebo zabalit až na dno
nejhlubší zásobní bedny, a vybalit je
až po návratu domů!"
Ale po chvíli se první rozhořčení
utiší a nastoupí klidnější úvahy, jistě
nejsou naším Ideálem komfortně vy
bavené, dokonale civilizované letní tá
bory — nebo spíše ozdravovny — kte
ré po léta 2 mnohých dětí dělaly nu
dící se malé rekreanty. Na druhé stra
ně však do Činnosti oddílů 1 do tábo
rové praxe samé přistoupily Již někte
ré prvky, které přece jen odlišují tá
bory od zcela robinsonovských ten
dencí nejprimitivnějšího přírodního ži

vota. Noční hlídka třímá v ruce bater
ku, ranní služba zatápí zápalkami (a
nezískává oheň třením dřev), neřídíme
se jen podle slunečních hodin, ale
v mnoha podobných situacích využívá
me dobrodiní civilizace docela bez
rozpaků. Specifickým rysem skaut
ských táborů je však co nejtěsnější
přimknuti k přirozenému životu v pří
rodě, a všichni, kteří jsme jimi prošil,
vzpomínáme nejvřeleji právě na ty
chvíle, kdy jsme se od oněch darů ci
vilizace co nejvíce osvobodili. Proto
naše hlídka — navzdory baterce v ru
ce — snaží se proniknout svými smys
ly temnotou a poznat hlasy, pohyby.
Bliny ve svém okoli a tím právě tylo
své smysly rozvíjet, zdokonalovat.
Vzpomínáme na dny osaměni, kdy od
hadujeme čas podle slunce, vzpomí
náme na vařeni v ne)primitivnějším
prostředí, zálesácké způsoby přípravy
potravy — třebaže v restauraci jen
několik kilometrů vzdálené bychom
mohli stolovat „co hrdlo ráčí".
Ze to S tranzistorovým rádiem ne
souvisí? Ale ano, a velice těsně, jsme
— zejména my z měst — jako ohlušeni
přemírou zvuků, které neustále dolé
hají na náš sluch. A když se hluk uti
ší, jakoby nám bylo ticho na obtíž: za-
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plašujeme je zvukovou kulisou neustá
le zapjatého rádia. Zkusme na táboře
nejprve — stejné jako z plic hluboký
mi vdechy čistélio vzduchu zapudíme
prach a pachy méstského vzduchu —
osvobodit svůj sluch od hluku a ote
vřít jej zpěvu přírody. Ono na první
poslech „tícho“ v přírodě je ve skuteč
nosti plné zvuků, tónů, šelestů . . . jen
je objevit! Jen sl vzpomeňme na ran
ní hlídky se zpěvem či voláním ptáků,
B šuměním potoka, s hučením jezu —
s tou vší hudbou přírody, která nám
tak často uniká a kterému bychom
měli umět děti naučit naslouchat: uka
zujeme si v přírodě leccos krásného,
B na to, co můžeme slyšet, se někdy
zapomíná.
Další námět k úvaze: nerozlučnou
součástí skautského táboření je zpívá
ní. Společné, slavnostní, žertovné, i jen
tak pozpěvování jednotlivce nebo dru
žiny třeba při škrabání brambor nebo
koulení nekonečného množství ovoc
ných knedlíků... Jak snadno přesta
neme sí pří mytí nádobí prozpěvovat,
když to za nás obstará na hřebíku
visící „tranzistorák" — brrr, hrozná
představa, prosím vás, nezkoušejte to!
Tak tedy přece raději tranzistorové
rádio zabalit__ ne. leště zadrž-te a

znovu je položte na poličku ve svém
„vůdcáku" — aha, sem asi patří nej
spíše. Stejně jako mnoho jiných věcí
měl by tranzistorový přijímač — po
dle mého názoru — a jeho případné
využití být výlučně záležitostí vedou
cího tábora. Rozhodně nepatří do jed
notlivých stanů, aby si každý, kdy se
mu zachce, poslouchal. Uvažme totiž
ještě jednu — a možná právě nejdů
ležitější skutečnost. Skautský tábor —
to je člmiost, aktivita; a naproti tomu
„tranzistorák" stále po ruce například
aktivitu zpěvu přímo potírá (nepovažujome-Ii za zpěv přizvukování zná
mým zpěvákům populárních písní).
Ale kromě toho, že rádio bude ve
doucímu někdy vítanou pomocí při
získání „správného času", může být
I nenadálým zpestřením programu a
nositelem i skutečně uměleckého po
žitku. Chce to jen trochu přípravy:
především znát rozhlasový program a
podívat se na něj z hlediska táboro
vého programu. Možná, že po takových
prvních dnech „sluchové hygieny" —
jak o tom byla řeč. po oproštění od
zvuků a hluků všedního prostředí, na
skytne se docela příhodná chvíle pro
soustředěný poslech některého přístup
ného hudebního díla. třeba Dríivě in

Vzpomínka
na českého vědce

H rdličky v d o p is e d o ta zo v a l na h o d 
notu d íla E. T. S eto n a , p o d á l mi snad
n e jo b je k tiv n ě jší o c en ěn i to h o to z a k la 
d a te le skau tin g u v A m erice. S e skau ty
by l dr. H rd ličk a vždy v p ř á tels k ém
sty ku , č a s to je j v je h o p racovišti
S m ith son ian institutu v e W ashingtonu
n a v štěv ov ali a n ě k te ř í ta k é s e ú častn i
li je h o sv ěto v ý ch výprav.
L ze vzpom en ou t t a k é H rd ličk ov a
u p řím n éh o vztahu k e sta ré vlasti, je h o
četn ý ch p o d p o r a o d kazů č e s k é v ěd ě
a z v lá ště je h o přím luv u p resid en ta
R o o sew elta o sp ráv n ém p o stav en í s e
USA na stranu p rav d y a práva na p o 
čá tk u d ru h é s v ěto v é v á lk y , d á le o mí
rov ý ch sn a h ách č e s k é h o b a d a tele, o
srd ečn ém p řátelstv í s č e sk ý m i v ědci
a řad y d a lších vztahů a pom ěrů . Je h o
jm én o trv a le zů stan e u chován o ve s v ě 
tov ý ch d ě jin á c h ro z v o je věd y o č lo v ě 
ku i v le to p is e c h p rů bo jn é sily č e s k é 
h o in telek tu .

M ezi sv ěto v á v ý ročí le to šn íh o roku
z a ř a d ilo UNESCO, d ílč í o rg a n iz a c e
OSN, ta k é jm én o C ec h o a m er ič a n a dr.
A leše H rd ličky . S té v ý ročí u plyn ulo
le to s v březnu o d n a roz en í to h o to vy
n ik a jíc íh o s v ěto v é h o b a d a te le v o b la 
sti n au ky o č lo v ěk u . H u m p oleck ý ro 
d á k již v e 13 le te c h s e v y stěh o v a l
s rod iči d o A m eriky a zd e v y n ik a jící
p ílí a h o u ž ev n atosti v y stu d ov al a n a
sto u p il cestu b a d a te le a o b je v ite le s ta 
k ov ý m i v ý s led k y , ž e je h o jm én o s e
s ta lo znám ým p o c e lé m sv ětě. Je h o
r o z s á h lé životn i d ílo s e jev í je š t ě d n es
s tá le živ é, p o d n ě c u jíc í a p ř ík la d n é,
v m n ohém d o su d n e p ře k o n a n é. At jsou
to je h o v ě d e c k á zjištěn í z oboru a n a 
to m ie, p sy c h ia trie, a n tr o p o lo g ie n ebo
v y řešen é z áv a ž n é p ro b lém y o původu
a vývoji č lo v ě k a . Byl to u č e n e c , k t e 
rý na z á k la d ě p řesn ý ch výzkum ů z
řad y výprav k o lem sv ěta a sn ad d o
v š ec h sv ěto v ý ch n a lez išť d o k á z a l je d 
notn ý původ d n ešn íh o lidstva. Výzkum
lid s k ý c h p lem en v ed l H rdličku t a k é
k a m eric k ý m Indiánům . Snad není
je d n o h o in d iá n sk éh o k m en e v sev ern í,
a le i jižn í A m erice, k te rý by n en av ští
vil, n ep ro z k ou m al, n ep o m oh l a svá
d o b rá zdán í o je jic h ž iv o tě n ep o d al.
D okázal tá k n ejen je jic h tě le sn ý ú p a
d e k , s o u v isející s e zm ěn ou života, a le
t a k é a s ijs k ý původ a cestu , jíž Šli z
A sie p ř es B eringovu úžinu, K om an d éry na A leuty a A ljašku. Je z ajím av é, ž e
na svých terén n íc h p ra c o v ištíc h žil
H rd lič k a s e svým i p o m o cn ík y d o c e la
p o s k a u tsk o . P oln í o h eň , c h ý š e z p ří
r od n íh o m a teriá lu , o rie n ta c e , vaření.
Z braně n ik d y s seb o u n en o sil, by l z á 
sadn ím n e p řítelem zab íjen i. „Víte,
k d y ž č lo v ě k ta k ž ije v p řírod ě," s d ě 
lo v a l mi v jed n o m z e sv ý ch p o s le d 
n ích d op isů z r. 1937, „vidí Či pozn á,
ž e vše, c o ž ije , j e s nám i ja k o sp říz 
něno.'’ A jin d y z a s e . kd u ž jsem s e dr.
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Dr. V. PALIVEC

spirovaného přírodním prostředím. S
jakým požitkem si v tichém letním
večeru možná poslechneme Beethove
novu Pastorální symfonii, nebo idylic
kou Mozartovu Malou noční hudbu. No
vákovu temperamentní i zasněnou Slo
váckou suitu, Dvořákovu nebo Sukovu
Smyčcovou serenádu. . . a třeba i jen
některou část takové skladby, kdyby
chom viděli. Že děti přestávají poslou
chat a jsou již unavené, jindy bude
příhodná chvíle poslechnout si něco
z poezie v pěkném přednesu, anebo
za deštivého počasí nebo při nedělním
odpoledním klidu vysílání pohádky.
V takovém případě jistě nepůjde o bezmyšlenkový poslech, kterého jsme ze
jména u „tranzistorákň" Často svědky.
Naopak, takový poslech dobře volené
ho pořadu, a nikoli často, může uká
zat, že i poslouchání rozhlasového po
řadu je aktivní činností, jestliže je sou
středěné, pozorné a v pravou chvíli.
A tak přece jen své tranzistorové
rádio asi přibalíme do táborových za
vazadel — ale budeme ho užívat jen
po dobré úvaze a k obohacení skaut
ského programu, jako jiných přístrojů
nebo zařízení, která jsou životu v pří
rodě poněkud cizí.
Růža

9

Ivan Brychta:
KNIHA PRO VEDOUCÍ SMECEK VLCAT
Krajská rada JUNÁKA v Brně vydala
nedávno přetisk z knihy, která po
válce svou bohatou náplní posloužila
vedoucím vlčat k prohloubení výcho
vy a výcviku. I nyní má Ještě co říci
našim vedoucím vlčat, zvláště v iiy*i
nejším nedostatku našich příruček.
Proto Ji vřele dojKiručujeme všem,
jimž záleží na lepší výchově této nej
mladší výchovné větve. Příručka stojí
12 Kčs a lze ji objednat v Junácké pro
dejně, Brno, Zámečnická 5.
R
W. L. Comřort - Z. K. Dost:
ZVÍŘATA A LIDÉ V DŽUNGLI

Junácké táboření
je mimořádné vydání Skautingu, tiš
těné na rotaprintu, které vydáváme na
základě usnesení náčelnictva na pod
poru organizačního a výchovného ve
dení letošních skautskcýh táborů. Je
to vlastně doplněný přetisk z r. 1948.
Z obsahu čísla uvádíme: První chvíle
na táboře — Stavba stanových pod
sad — Organizační pokyny pro život
na táboře — Rozvrh táborových za
městnání — Tělesná výchova na tá
boře — Hry: polní, pálkovači, slepé,
odpolední, lasování a střílení lukem
“ Zvláštní podniky na táboře — Tři
příspěvky k praktické psychologii v tá
boře — Táborový duch — Dobře a
Špatně vedené tábory atd.
Kp

^

Z anglického originálu přeložil Zde
něk Vančura, vydalo nakladatelství
Omnia, knihovna dobré Četby, cena
Kčs 12.—.
Konečně došlo i k reedici této na
nejvýš zajímavé knihy, která líčí sice
životní román manželské dvojice Ame
ričana a Indky, kteří sledovali život
v indické džungli, ale starší skauty
tato kniha zaujme hlavně napínavým
líčením života zvířat, žijících volně
v índickcýh džunglích a života Udí,
kteří s nimi přicházejí do styku a do
vedou je ovládnout. Myšlenka hlavní
ho hrdiny knihy, že Člověk, vyjde-11
s úmyslem zabíjet zvířata, poučí se
jenom o jejich vztahu ke smrti, nikoliv
o jejich vztahu k životu, která by moh
la stát jako motto na začátku této
knihy, je nám, skautům, velmi blízká
a hlavně starší skauti a roveři, začnou-li tuto knihu číst, neodloží jí,
dokud ji nedočtou.
—Isk—

zprávy

z ú stř e dí
zápis X jednání presidia náCel*
nlctva chlapeckého kmene,
konaného 6. 5. 1989, za přítomno
sti br náčelníka dr. Plajnera, br
BřlcháCka, Janduse, Jagera, Fachmana, Průchy a Prince.
Br. náčelník sdéluje, že došla
pozvánka na sraz v Bílině, který
se koná ve dnech 10. a 11. 5.
1969. Protože nikdo z přítomných
se nemůže uvolnit, aby náčelnictvo zastupoval, požádá br. náčel
ník některého dalšího bratra. Náčelnictvo dívčího kmene zaslalo
dopis s konkrétními návrhy na
spolupráci: svolávat každých 14
dní před plenárním zasedáním
společná presidia. Schváleno . . .
Na plenárních zasedáních, která
se konají ve stejný den, určit ho
dinu pro společné jednání. Roz
hodnuto, aby to nebylo pravidlem,
ale dělo se v případech naléha
vé potřeby. . , Chtějí spolupraco
vat ve studijních skupinách náCelnlctva chlapeckého kmene. Při
jato . . . Žádají, aby rozhodnutí,
týkající se obou kmenů a jsou
závazná 1 pro činovníky, byla
schvalována
náCelnictvy
obou
kmenů fnapř. vůdcovské zkouš
ky]. P ř i ja t o ... Byly projednány
písemné připomínky skupiny pro
vnitřní organizaci Organizační ra
dy ke „Svojsíkově družině", JeJIŽ
název použila redakce Skauta-junáka. Upozornit redakci, aby ná
zev dále nepoužívala a vhodně
záležitost uzavřela. — Br. Grimm
předložil k podpisu dekrety pro
instruktory Ol S a pro sebe jako
vůdce Ol S. Protože seznam in
struktorů nebyl náCelnIctvem pro
jednán a schválen, bude předlo
žen ke schválení. — V Chotěbořl
zemřel br. FirkuSný. Pohřbu se
ziWastnil za ústředí br. jandus.
Br. Flrkušný byl navržen na vy
znamenání za svou dosadavní prá
ci. je třeba urychlit udělení těch
to vyznamenání starších bratří. —
Sraz instruktorů L5 bude konán
9.—11. května 1969 v lilovém. —
Sněmu v Zllině se zúčastní br.
náčelník. — Materiály pro ple
nární schůzi náCelnictva dne 17
5. 1909 stupně zdatnosti — zašlá
no 5. 5.. odborné zkoušky — bn
de odesláno do fl. 5. — Br. dr
Průcha urguje vyřízení svích ná
vrhů — odznak tělesné zdatnosti
(bude realizován a zařazen mezi
odb. zkoušky zvi. název — Odznak
tělesné zdatnosti junáka], kurs
pro Instruktory plavání a kurs
logy — nelze v r. 1969 uskutečnit
pro nedostatek finančních pro
středků. Sermířský oddíl br. Vla
cha — nebude zatím realizováno.
Odborná l S pro tělesnou výchovu
— nebude r. 1969 uskutečněna. Ev
ropské skautské hry — po disku
si rozhodnuto, aby bvla vytvoře
na zvláštní skupina, která vvoracule návrh na uspořádání „Národ
ních táborů". Br. Průcha předklá
dá k informaci zápis z 20. 3.1989
o jednání tzv. branné komise, je
jíž činnost (e v rozporu s rozhod
nutím náCelnjctva, Bude předáno
OR k vyjasnění. — Br. BřIcháCek
referuje o Jednání na předsed
nictvu byra pro řízení stranické
práce v českých zemích, kterého
se zúčastnil spolu s dr. Peško
vou a br. Ing. Marhoulem (za
min. mládeže], jednáno s taj. doc.
Průšou. Jednání se zúčastnili zá

stupci všech organizací, které
jsou členy SODAMU. Podle sděle
ní doc. Průši se nebude nic mě
nit na vnitřní struktuře dětských
a mládežnických organizací. —
Br. náčelník informuje o rozho
vorech, které měl 30. 4. t. r. s
presidentem Svobodou a soudruhy
Dubčekem,
Husákem,
Císařem,
Smrkovským, Ráziem aj. Všichni
jsou Junáku nakloněni.
V. PRINC

Z a j ím a v o s t i
z okrsků

Oblast Junáka v Ostí nad
Labem vydává Zpravodaje Se
veročeského kraje, v němž je
promítnuto skautské zpravo
dajství o junácké činnosti ze
všech okresů kraje.
55 junáků a skautek v Dě
číně získalo odborku zdravot
níků. Členové jednotlivých
oddílů se zúčastnili školení,
které zprostředkovala míst
ní pobočka Cs CK.
Vítaný dárek dostalo stře
disko Junáka v Kostelci nad
Orlicí. MěstNV mu zakoupil
stany pro letošní tábor.
Také v Novém Boru začali
se stavbou Skautského domo
va. Junákům pomáhá Měst
ský národní výbor, který na
výstavbu kluboven poskytl
potřebné finanční prostřed
ky.
V deníku Lud Bratislava
vychází pravidelně obsáhlá
junácká hlídka, která věnuje
pozornost nejen současnému
dění ve skautingu, ale vrací
se I k jeho historii.
Před padesáti roky — 24.
dubna 1919 — vznikl v Bra
tislavě první junácký oddíl,
jehož příslušníci složili slav
nostní slib na Železnej studnlěke.
V roce 1948 vznikla v Nym
burce akce kuchařský den,
která byla obnovena znovu
loňského roku. Letos v květ
nu se této užitečné akce zú
častnila celá řada oddílů z
okresů Nymburk, Litoměřice
a z dalších míst. Junáci a
skautky pomáhali maminkám
s vařením, čímž získali zna
losti, které jim pří letošním
táboření přijdou velmi vhod.
Litoměřický okres, který
sdružuje přes 1500 junáků a
skautek, se ve dnech 30. a 31.
května sešel v Libochovicích.
Nad skautskými dny převza
ly patronát místní průmyslo
vé podniky. NejlepšI výstup
u táborového ohně byl od
měněn pohárem, který daro
val MěstNV.
—MR—

Junáci ve Strašicfch uza
vřeli smlouvu o bezplatném
používání zanedbaného po
zemku, na němž vybudují
hřiště, bazének, především
však klubovny, které postaví
namísto starých vojenských
budov. Každá družina pracu
LesnS Školy v roce 1969
je jeden den v týdnu na úpravě pozemku. O práci ju
I. Krajské lesní školy — dívčí
náků projevili zájem předsta
kmen: Kraj Praha ~ 13.—27. 7.
vitelé MNV, kteří společně s
Červený Hrádek, vedoucí Draho
pracovníky JZD skautům po
míra Kuliková, Koněvova 243,
Praha 3 — Středočeský: 1.—15,
máhají.
8. Kaliště u Hvězdonic, Jožka KuStředisko Junáka v Hrono
báčová, nám. Komenského 57,
Brandýs nad Labem — jihočes
vě zorganizovalo úspěšný
ký: 29. 8.—12. 7, Malonty na
sběr
odpadových surovin.
Kapličku, Věra Benešová, české
Výsledek je překvapující: ju
Budějovice, Dukelská 18 — Zá
padočeský 5.—17. 7. Rájov u Mař.
náci sebrali 39 tun železa, na
Lázni, Marie Benešová, Špičák
jehož odvezeni nestačilo ani
115, okr. Klatovy — Východočes
šest železničních vagónů. Ta
ký 13.—27. 7. Potštejn, Dagmar
Bednářová, Na Okrouhlíku 983,
ké junáci ze Zblroha sebrali
Pardubice — Severomoravský 20.
společně se Spartakem 90 q
7 .-3 . 8. Svagrov, MUDr. Věra
starého
šrotu.
Šindlerové U botanické zahrady
4, Olomouc — Jihomoravský 20.
V letošním červnu proběh
7. - 3 . 8. Pod vlčím kopcem, Ing.
nou oslavy 50. výročí Junáka
Marie Kvíčalová, Zampachova 10,
Brno — Hanácká 15. 7.-29. 7.
v Prostějově, jichž se zúčast
Rajnochovlce, Marie smlialová,
ní náčelník Československé
Tyršova 5, Kroměříž.
ho Junáka br. dr. Rudoll
II. Krajské lesní školy — chla
Plajner, který stál u koléb
pecký kmen: Praha KLŠ 9 .-2 2 .
6. Červený Hrádek u Sedlčan,
ky skautingu na ProstějovjUDr. Karel Skála, Praha 4, Dě
sku. Během oslav budou po
kanská vinice 10 — středočeský
loženy věnce skautu Jiřímu
KLŠ 23, 7 .-3 . 8. (2.—15. 8)
Stvolínky u České Lípy, prof. A.
Wolkrovl a prof. Janu Sed
Thorovský, Mnich. Hradiště, Mí
láčkovi, kteří odpočívají na
rová 391 — Jihočeský KLŠ 29. 6.
prostějovském
hřbitově.
až 12. 7. Rohanský potok na Šu
mavě, Václav .Dvořák, Praha 1,
Úspěšnou sbírku uspořáda
Jungmannova 20 -ř Vlčácká 29.
ly nymburské skautky, které
6. -1 2 . 7. tamtéž Ing. Jaromír
Marek, Č. Budějovice, Větrní,
zorganizovaly sběr obnoše
Česká Koruna 8 — Západočeský.
ného šatstva. Akce Člověk
KLŠ 17.—30. 8. BrCálnlk u H.
volá člověka našla u nym
Stráže Jan Kraus, Plzeň, U tržiš
tě 1 — severočeský 13.—27. 7.
burských občanů plné po
Bořek, Troska pod Troskami,
chopení: skautky shromáždi
PhMr. Zdeněk Jochman, Liberec
ly 40 pánských svrchníků, 16
1, j. jiskry z Brandýsa 1213/5 —
Východočeský KLŠ 3.—17. 8. Pot
dámských plášťů, 65 párů
štejn prof. Dr. Ing, Milota Fanbot, klobouky, čepice a další
derlík, Hradec Králové, nám.
doplňky.
Osvoboditelů 820 + KLš 2.—18.
8. Hlásná Lhota u Jičína Josef
Oddíly v Teplicích vydaly
Lukeš, Turnov, Zd. Nejedlého 939
junáckou ročenku, v níž je
+ KLŠ 27. 7.-10. 8. mlýn Vortorozvedena
činnost skautů na
vý u Chrudimi, Evžen Sláfl, Hav
Tepllcku za uplynulý rok. Ro
líčkův Brod, Ledvinková 877, Brno
KLŠ 2.-1 4 . 8. Pod vlčím kopcem,
čenka je doplněna pestrou
SKAUT REKTOREM
Náměšť n. O., Hugo Rosendorf,
škálou snímků, jejichž auto
Brno, Jana Uhra 28 + VlČácká
Bývalý starosta Junáka, vy
rem je br. Řeháček a vyšla
16.—28. 8. Kaštanové údolí, Ná
nikající vědec mezinárodního
měšť n. O., Eva MrskoSová, Ovoz
při příležitosti výstavy Skaut
54, Brno — Jihomoravský KLŠ
formátu,
hrdina socialistic
ské jaro 1968-1969.
1.-14. 8, St. Hrozenkov Líboslav
ké práce, nositel Řádu Stří
Svach, Uherský Brod, Nám. míru
Junáci ze střediska v Po brného vlka, zasloužilý skaut
163 — Severomoravský KLš 10.
ličce na Hradecku uspořádali
až 24. 8. Moravice 19 km Jaromír
ský pracovník, který 1 ve
sbírku na vesničku SOS. Na
Večerek, JureČkova 14, Opava +
svém soukromém životě je
+ KLŠ 16.—30. 8. Chlebovice,
konto 777 poukázali 13 000
vzorem junáckých
zásad,
okr. Frýdek-Místek Josef Jaroš,
korun. Rovněž junáci z Děčí
Frýdek-MIstek, Nová Osada, S. K.
akademik MUDr. Josef Char
na společně s pionýry vybra
Neumanna 1840 + KLŠ 9.-2 2 . 8.
vát,
přednosta
III.
Interní
kli
Švagrov pod Mravenečníkem Bře
li více než 10 000 korun.
niky, byl zvolen rektorem
tislav škaroupka. Vodová 100,
MěstNV
v
Litoměřicích
dal
staroslavné University Karlo
Brno.
souhlas k tomu, aby bývalá
III. Lesní školy společné: Vo
vy v Praze. Bratr akademik
dácká LŠ 2.—16. 8. Světlá n. Sáz*
Křížová ulice nesla jméno za
Charvát se statečně hlásil ke
Josef Stok, Praha 6 — Střešovikladatele ěs. skautingu. Ve
svým junáckým zásadám I v
ce. Pionýrů 10.
Svojsíkově ulici je klubovna
Dívčí kmen: Instruktorská 20.
době, kdy to nebylo populár
7. —1. 8. Branka, Míli Králové — litoměřických skautů — Ka
ní. O uvolněni z nejvyšSI
LŠ pro vedoucí světlušek 20. 7.
tovna.
funkce požádal jen proto,
až 1. 8. Branka, Anna Moravcová
— Krajská LS 15. 8.-2 8 . 8.
aby mohl plnit závazky, jež
Junácké odborky vydala
Branka.
mu vyplývají z titulu jeho vě
ORJ
Teplice.
Knížečka,
která
Chlapecký kmen: Instruktorská
decké práce a z členství v
má kapesní formát, stojí 2
LŠ 1.-14. 7. Červený Hrádek
mezinárodních vědeckých In
Kčs a jsou v ní obsaženy
u Sedlčan, Doc. Přemysl Hauser,
Praha 2, Václavská 18. — LŠ pro
stitucích. Působí dodnes jako
podmínky jednotlivých zkou
vedoucí vlčat 30. 6.—12. 7. Čer
člen sboru nositelů Řádu
šek. Expeduje jlřl Řeháček,
vený Hrádek Jan Remišer, Praha
Stříbrného vlka.
Teplice, Školní 2a.
3, Slezská 103.
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