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Devět úkolů
pro s v ě t l u š k y
Hvízdat dovede jistě každý. J:;ou vir
tuózové, kteří se svým uměním mohou
předvádět před širokým pubiikein a
pak je velká většina těch, kteří si pro
sebe zahvízdají občas nějakou melo
dii, občas hvízdnou na psa a případ
ně zahvízdají smluvený signál na ně
kterého známého.
A tady jsme u kořene věci. Hvízda
vý oddílový signál je jednou z nená
padných, ale o to důležitějších věcí,
na které by se nemělo zapomínat, je
to také jeden z prvků tradice oddílu,
jedna z věcí, které vytvářejí mezi čle
ny oddílu pocit sounáležitosti.
Jde o to, aby zvolený hudební mo
tiv byl krátký, nenápadný a snadno
proveditelný i pro hudební antitalenty. Stačí tři až čtyři tóny, delší melo
die je zbytečná.
Oddílového signálu se pak ovšem
nesmí používat k běžnému přivolávání
libovolných známých, ale musí se vy
hradit jen pro vzájemný styk mezi čle
ny oddílu. Chvíli to sice potrvá, než
si všichni navyknou používat jen jed
noho motivu, ale jistě se to časem
podaří. Horší je to již s návykem po
slouchat tento signál a naučit se jej
vnímat mezi desítkami různých jiných
a často mnohem intenzivnějších zvu
ků a halasů na ulici. Je to otázka sku
tečně dlouhodobého nácviku, který se
ale skutečně vyplatí.
Signálem bývá většinou začátek ně
které známé a v oddílu oblíbené pís
ně, ale jsou možné i jiné libovolné
tónové variace. Zásadně je ale nutno
vymyslet něco nového, co není dosud
mezi ostatní mládeží rozšířeno. Jinak
by signál nebyl vlastnictvím oddílu,
ale celé ulice či města a postrádal by
svůj účel. Smluvený oddílový signál
musí zůstat takovým polovičním ta
jemstvím mezi členy oddílu a moc se
o něm nesmí mluvit, aby jej nikdo ne
kopíroval. Trocha tajnosti v tomto pří
padě je na místě a vyplatí se.
Uvedu malý příklad z vlastní praxe
při použití hvízdaného oddílového sig
nálu. Až do likvidace junáka před
dvaceti lety byl v našem oddíle po
užíván jeden signál, krátký, jednodu
chý a výrazný. Když jsem stál loni
v březnu na schodišti mezi davem v
holešovické Domovině a čekal na ote
vření dveří na zahajovací schůzi znovuobrozeného junáka, slyšel Jsem v ha
lasu stovek debatujících úplně nená
padný a tiše hvízdnutý signál naší
staré „Dvojky”. Trhlo to se mnou a
okamžitě jsem se otáčel směrem za
zvukem. A za chvíli už jsem rozeznal
asi deset metrů od sebe skupinu ně
kdejších bratrů z oddílu. Protože to
byl mimopražský oddíl a s těmito bra
try nejsem v pravidelném častém s t y 
ku, neměl jsem o jejich přítomnosti
ani potuchy. Stačilo jen použít dvacet
let starého signálu a věděl Jsem, že
někde tady je někdo „od nás“.
Signál nemusí být hvízdán příliš
silně, protože to není ve městě ani
v přírodě vhodné. Nejde o zvukovou
intenzitu, ale 1 zakořenění do podvě
domí, aby se sebelehči náznak této
mluvené melodie stal pro zasvěcence
povelem.
Vladimír Pechar — Pluto

1. úkol
Hledáme broučky v trávě. Malá ko
lečka papíru nebo barevné fazole čí
kuličky. Za žluté je 1 bod, za hnědé
2, za zelené 3 body. Kdo má největší
postřeh a hbité prstíky?
Plní všechny světlušky najednou,
čas odměříme a pak už nikdo nesmí
sbírat.
Zatímco počítáme body, vyráží jed
na světluška, event. dvojice světlušek
na jakousi okružní dráhu, kterou ve
deme terénem třeba pomocí žlutých
fáborků, které značí směr broučkova
letu. Na několika místech pak jsou za
stávky, kde světlušky plní další úko
ly. Pokud nám mohou pomoci skaut
ky, dělají nám kontroly na určitých
místech, dohlížejí na dodržování pra
videl apod.
Trať neděláme příliš dlouhou, aby
chom ji pokud možno přehlédli ze své
ho stanoviště nebo snadno obešli, sna
žíme se, abychom ji zpestřili lak, že
by děti šly kus vysokou trávou, pak
zas třeba pres kládu, pak v předklo
nu pod hustým smrkovým mlázím ap.
2. úkol
Postavíme broučkovi domeček. Z ka
mínků, dřívek, mechu, rákosí, trávy,
jehličí apod. se snaží děti buď za ur
čitou dobu nebo v časově neomezené
době postavit broučkovi maličký do
meček. Hodnotíme vynalézavost, ná
paditost, úpravu okolí domečku apod.
3. úkol
Umíš aspoň 3 hádanky, které bys
mohla dát malému broučkovi? Každá
má 2 minuty na rozmyšlenou. Za kaž
dou hádanku 2 body.
4. úkol
Rozvěsíme na stromy obrázky žluvy,
výra a chrousta, kterých se brouček
polekal na své první cestě. Světluška
sl na svůj papírek poznamená, který
očíslovaný
obrázek
představuje
chrousta, který výra apod. Tady se
jistě žádná nesplete.
5. úkol
je pro světlušky, které se připravují
na I. hvězdu (jinak jej vynechásce).
Brouček se poranil, obvážeme mu to.
(Obvaz prstu — hodnotíme správnost
— ambul. uzel),
6. úkol
Sbíráme byliny pro nemocného
broučka — kolik ukázek léčivých rost
lin přinese světluška do tří — pěti
minut z nejbližšího okolí? (jistě tam
bude jahodník, malíník, ostružiník,
petrklíč nebo pampeliška, mateřídouš
ka, bříza apod.). Kdo dával pozor,
když jsme o minulých vycházkách o
tom mluvili, bude na tom lip (pak sl
můžeme v klubovně udělat malou vý
stavku sebraných léčivých rostlin).
7. úkol
Zhotovíme něco nemocnému brouč
kovi pro radost. U další mety jsou
v okolí skryty po stromech, pod keři
apod. archy novinového papíru. Kdo
z nich za danou dobu vyrobí nejvíce
skládanek? Jistě Jsme hodně z toho
dělali na schůzkách (pohárek, misku,
lodičku, čepici, bouchačku, šipku, per
níček, čertíka, ptáčka apod.).

0. úkol
Sbíráme dříví na zimu, aby brouček
nezmrzl. Kdo za 1—2 minuty sesbírá
více šišek? Házíme je do starého hrn
ce, kter? jsme tu našli — kdo má
nejvíce zásahů z 10 hodů? Nebo sná
šíme klacíky a lámeme na určitou dél
ku. Kdo v určené době má největší
hraničku? (můžeme puk použít na
uvaření čaje apod.).
9. úkol
Na 5 stromech za sebou visí tabul
ky s jednotlivými body zákona svět
lušek. Světlušky si do svých pozná
mek zapíší, který bod to je. (Věty úmyslně zpřeházíme, nezavěsíme ta
bulky v tom pořadí, jak jsou v zákoně
za sebou).
Podobných námětových úkolů samy
jistě vymyslíte mnoho, podle toho, če
mu se právě učíme a co si chceme
zkontrolovat.
Na závěr sečteme pečlivě body jed
notlivým světluškám, dvojicím nebo
šestkám a vyhlásíme vítěze.
V. F.

Signalizační
zařízení pavučiny
Každý skaut s radostí pozoruje v
přírodě pavučiny, protože ví, že mu
předpovídají krásné počasí. Tentokrát
však zaměříme naši pozornost blíže
a seznámíme se s principy signalizač
ního zařízení pavouka křižáka. Na
jdete ho v hlohových keřích nebo na
zdích porostlých břečťanem; tyto dře
viny má obzvláště rád. Ale není vy
loučeno, Že se někdy spokojí i bytem
II. a III. kategorie.
Pavučina není jenom loveckou sítí;
je opatřena zvláštním signalizačním
zařízením, které, je-li náhodou poru
šeno, nesignalizuje pavoukovi jeho
chycenou kořist. Signalizaci totiž slou
ží jenom určitá vlákna.
Křižák číhá na svou kořist v úkry
tu pod listem. Jednu nohu má opřenu
o signalizační vlákno, které k ně
mu přenáší otřesy, způsobené v pa
vučině chycenou kořistí. Vlákno ne
vede však k němu přímo, jako retrans
lační stanice slouží list B. jestliže pře
střihneme vlákno v bodě 1, pavouk se
přemístí na list B a položí nohu na
zbytek napnutého vlákna V. Jestliže
je přestřihneme opět v bodě 2, pa
vouk je odříznut od všech informací
o tom, co se děje na pavučině. Všech
ny skoky kořisti jej nechávají bez zá
jmu. Po chvíli, až zjistí, že se mu
signalizační zařízení porušilo, naváže
nové spojení se středem pavučiny
vláknem V 1, vedoucím ze středu pří
mo do jeho skrýše pod bodem A.
Toto pozorování Je velmi zajímavé
a naučí nás vážit sl pavouků ještě víc.
Předpokládáme, že nebudete ke stu
dijním účelům ani z jiných důvodů pa
vučiny ničit. Nejsou pouze projevem
krásy života v přírodě, ale věští svou
démantovou rosou jasný a slunečný
den.
Perun dle Tout droít
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měsíčník českých a slovenských
j u n á č k ý c h p r a c o v n í k ů pro teorii
a praxi sk a ut sk é výchovy
mesačník českých a slovenských
j u n ó c k y c h p r a c o v n í k o v pre teóriu
a prax s k a u t s k é j výchovy

ZÁKLADY IDEOVÉHO PROGRAMU JUNÁKA
Dokončení z minulého čísla

nArys programu pro jednotlivé
VĚKOVÉ stupně
Děti ve věku 8—11 let se sdružují v samostatných smečkách vlčat či rojích světlušek. Hlavní důraz je zde kladen
na vytváření základních návyků pro život ve skupině a na
získávání jednoduchých dovedností v oblasti manuálních
činností i tábornické praxe. I v tomto věku můžeme utvářet
vhodnými metodami základní návyky kulturně estetické
a morální. Většina činností probíhá ve formě hry. Vzhledem
k věkovým zvláštnostem dětí v tomto věku, je možno roz>
dělovat tyto skupiny na dvě části, a to zhruba do 9 let
a výše.
■ Děti ve věku 11--14 let se organizují v oddílech junáků
ěi skautek, rozčleněných do malých družin (většinou 6—8*
Členných). Program je zaměřen zejména na vytváření no
vých dovedností, na všestranný rozvoj schopností a na vště
pování řady etických hodnot. Dospívající mládež se učí
uskutečňovat tyto hodnoty konkrétní činností v oddíle a
později i mimo něj. V družinách se setkávají jedinci růz
ného stáří a různých zkušeností. Starší pomáhají mladším
a mladší se snaží vyrovnat starším. Kolektivní hry, soutěže
mezi družinami i překonávání obtížných situací při pobytu
v přírodě, vedou k odpovědnému chování, k samostatnému
rozhodování, k vytváření pocitu sounáležitostí a přísluš
nosti k družině a oddílu a k překonávání sobectví, junáci
se učí vyrovnávat se s obtížnými životními podmínkami
a připravovat se tak I pro potřeby branné výchovy.
Dospívající junáci a skautky se sdružují v roverských
kmenech. Kromě běžného skautského programu je jejích
hlavním úkolem služba, a to jednak při výchově mladších
junáků, jednak ve společenství prospěšné činností. Své
uplatnění nacházejí zejména při aktivní pomocí v sociál
ních službách. Na vytváření programu roverského kmene
se podílejí všichni členové vlastními návrhy. V praktické
činností se rozvíjejí schopností jednotlivých členů a vytvá
řejí se I předpoklady pro jejich budoucí povolání a životni
úkoly. Velký důraz klademe i na rozšiřování kulturního
rozhledu na na vlastní tvořivost.
Dospělí junáci, včetně těch, kteří sami vedou oddíly nebo
pracují ve vyšších organizačních složkách, se sdružují v od
dílech starších junáků. Pomáhají ve výchově též jako in
struktoři, pomocníci vedoucích pří řízeni hospodářství i při
zastupování Junáka na veřejnosti. Oddíly starších junáků
jsou nejlepším dokladem platnosti hesla „Skautem jednou
— skautem provždy**.

SOUČASNÝ STAV NAŠEHO HNUTÍ
Cinno.st obnoveného Junáka je v současné době elektrizována těmito skutečnostmi; dlouhá přestávka činnosti ved
la k porušení organického vývoje celého hnutí a chybí nám
jedna generace, která neprošla systematickou skautskou
výchovou. Rada vedoucích jsou poměrně starší lidé, bývalí
činovníci, mnozí z nich se potýkají s časovými i jinými po
tížemi, které znesnadňují jejich plné zapojení do výchovné
Činností. Ke spolupráci se však hlásí celá řada bývalých
junáků, kteří jsou ochotni spolupracovat na výchovné praxi,
ale nemají dostatek zkušeností.
Velký zájem o Junáka se projevuje mezi dětmi. Hlavni
část tvoří dětí na přechodu mezi vlčáckým a skautským
věkem, tj. zhruba mezi 9—12 lety. Poměrně málo se hlásí
dětí ve věku kolem puberty. Rada děti je dnes v prepu^
bertě poměrně pevně formována svými předchozími zkuše
nostmi a obvykle jen s mimořádným úsilím je možno z nich

vytvořit dobrý oddíl. Proto se v současné době soustřeďu
jeme na program a výchovu vlčat a mladších junáků a skau
tek. Při tom z hlediska dlouhodobé perspektivy předpo
kládáme, že výsledky našeho výchovného působení budou
právě v těchto věkových stupních nejúčínnější.
V současné době má Český Junák zhruba 60 000 členů.
Slovenský Junák zhruba 8000 členů. Během minulého roku
se vytvořila organizační síť obou hnutí, na sněmech bylo
zvoleno vedení obou organizací a koncem minulého roku
se vytvořil Československý Junák, do kterého byJi delego
váni paritně zástupci Českého i Slovenského Junáka. Za
čátkem ruku 1989 pak byly zvoleny i krajské a okresní rady
Junáka.
Při vytváření koncepce naší výchovné činnosti vycházíme
z toho, že současný životní styl celé společnosti se odráží
i v psychice dětí. V současné době se celkový způsob vý
chovy posunul směrem k výchově kolektivní a ve větší
míře se odehrává i mimo rodinu. Prohlubující se krize ro
dinného života vede k určité citové otupělostí dětí a k la
bilnějším vztahům jak mezí dětmi navzájem, tak i mezi
dětmi a dospělými. Rozvoj techniky pozměnil životní styl
člověka, objevují se též první příznaky života konzumní
společnosti. Rozšíření hromadných sdělovacích prostředků
vede na jedné straně k vetší informovanosti dětí, na druhé
straně však k jejich větší uniformitě a k pouhému pasiv
nímu konzumování zábavy. Postupně se též urychluje proces
dospívání a pohlavní zralosti dětí.
Z těchto skutečností plyne řada výchovných důsledků pro
Činnost Junáka. Větší uniformitu dětí se snažíme překo
návat výraznější individualizací výchovy než tomu bylo
v minulostí. Hledáme vhodné metody citové výchovy, která
je právě v důsledku oslabení rodinných vztahů nejvíce za
nedbávána. Labilní vztahy mezi dětmi se snažíme překo
návat novými zkušenostmi, které děti mohou získat v dobře
fungujících družinách a oddílech. Proti zvyklostem kon
zumní .společnosti, které se právě u mládeže projevují tím,
že sí zvyká dostávat od společnosti i od rodiny zdarma vel
ké hodnoty, je třeba postavit požadavek postupného získá
váni všech nezbytných zařízení pro život oddílu pouze
vlastním úsilím a vlastní prací. Jen tak můžeme naučit
děti hospodárnosti, oceňování hodnot, které lidstvo vytvo
řilo i pochopení významu lidské práce. Vyrovnáváme se
{ s tím, že děti bývají dnes přetížené a často i nervově la
bilní, z čehož plyne určitá roztěkanost a nekázeň. Je znám
i velký pokles tělesné zdatnosti dětí a proto věnujeme dnes
více času tělesné výchově, než tomu bylo před dvaceti
lety. Z těchto skutečností je však třeba vycházet při revizi
junáckých výchovných metod.
V současné době plyne i určité nebezpečí z idealizace
Junáka. Děti si mnohdy představují skauting nesprávně a
i mezi dospělými se objevuje tendence buď přeceňovat naše
možnosti nebo vykládat si naše cíle zkresleně. Proto chce
Junák informovat veřejnost o svých cílech a prostředcích.
Zároveň však potřebujame zvážit své vlastní síly a na
základě takového rozboru pak stanovit reálné úkoly, jejichž
plnění můžeme odpovědně přijmout.

aktuální úkoly jun Acké výchovy

v současné době klademe největší důraz na systematic
kou výchovu rádců a vedoucích oddílů. Tento článek tvoří
páteř našeho výchovného úsilí a právě proto bychom měli
na něj zaměřit co nejvíce sil. Hlavni důraz je v současné
době kladen na konsolidaci výchovné práce oddílů. Chceme
proto maximálně podporovat vedoucí oddílů a nvolnit je
od všech ostatních úkolů«
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Velmi D T áillT é chceme postnpirvat při výběru a výchově
vedoucích. V současné době máme tři geberace vedoucích.
První skupina tvoři starší, zkušeni skauti, kteří vedli od
díly \li před mnoha lety. Maji velké zkušenosti a dávají
nám záruku kontinuity naší výchovné práce. Drahou sku
pinu tvoří vedoucí, kteří sice prošli skautskou výchovou,
ale nemají přímé zkušenosti s vedením oddílu. Svou práci
skončili jako řadoví členové oddílu a mnohdy jen jako
vlčata. Většina z nich zná skautské diseiplýny, chápe dobře
smysl skautské výchovy, ale chybí jim dostatek zkušenosti
8 vedením. Třetí skupinu tvoří mladí vedoucí, kteří jsou
mnohdy na hranicích plnoletostl. Skautskou praží neprošlí,
mají však hodně dobré vůle a pozitivní motivace, což jim
pomáhá překonávat nedostatek poznatků I metodických
zkušenosti. Pro tyto vedoucí se snažíme pořádat co nej
větší počet kursů i lesních škol.
Při výběru nových vedoucích i rádců družin je třeba mazimální opatrnosti. Potřebujeme vedoucí morálně pevné a
Čisté, kteří budou zárukou, Že celé hnutí si zachová svůj
vysoký etický standard. Měli by to být mladí lidé s peda
gogickým taktem, kulturním rozhledem, fyzicky schopní
a zruční a přitom dostatečně uvážlivL Skautské disciplíny
se mohon naučit snadno. Zásady výchovného vedeni se však
učí obtížněji. Žádný rozvrh, žádné osnovy nemohou ve vý
chově nahrádit osobnort vedoucího. Vliv osobnosti vycho
vatele na dítě je základní výchovnou silou, kterou nena
hradí ani příručky ani mravní poučování, ani systém trestu
Či povzbuzování. K základní povinnosti zkušených vedoucích
však patří nejen řádné vedení oddílu, ale i příprava budou
cích nástupců.N
Každý vedoucí oddílu by měl mít též právo na určitý
experiment, který by byl kontrolován vedoucím střediska
Či okresu. Tak bychom si mohli zajistit nedogmatický pří

Velké jubileum
jednou z nositelek Řádu stříbrného
trojlístku, který byl letos 22. února
poprvé udělen, je také sestra Emílie
MilCicová, první náčelní. Ještě jsme jí
v tomto časopise ani k vyznamenání
nepopřály a již je tu další příležitost
ke gratuiacL 5. Června totiž oslavila
osmdesáté výročí narozenin.
Celý svůj život věnovala myšlence
dívčího skautingu, a proto těžko hle
dám slova, kterými bych dostatečně

Je to naše
povinnost
- Dobrý skutek by měl patřit k den
ním Činům každého junáka a skautky.
Nejen proto, že Je to jedna z nejvýraznějšich zásad junáckého života, ale
také proto, že dobrých skutků, jichž
je v naší společnosti tolik zapotřebí,
není stále dost. Tím víc musí vedoucí
usilovat, aby tato zásada přešla ju
nácké mládeži, jak se říká do krve.
Víme ale také, Že to není zrovna snad
né. Bylo by přehnané tvrdit, že no
váček,
který do junáckého oddílu
vstoupí, se v krátké době změní v ide
álního junáka. To je především otáz
ka schopnosti a výchovné metody ve
doucího. Nemá totiž význam o dobrých
skutcích jen mluvit, ale je daleko pů
sobivější, přlčiníme-11 se o dobrý čin
sami. Členové oddílu se nás pak bu
dou snažit napodobit. Najednou zji
stíme, že práce; Jíž Jste se trpělivě vě
novali, přinesla své ovoce. Svědčí o
tom konečně řada radostných příkla
dů: V Ovalské Králičlně se zásluhou
neopatrného kuřáka vznítil les. Ná
hodou se nedaleko pohyboval skaut
ský dívčí oddíl se svou vedoucí Rad
ko Sedimajerovou. A tak pohotovým
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stup k výchově a získávat nové poznatky. Abychom pod
chytili všechny positivní i negativní zkušenosti, bude třeba
vytvářet junácké semináře a na nich vyměňovat zkušenosti
a tříbit myšlenky, pokud možno I za účasti pedagogických
ČI jiných odborníků i z řad neskautů. Poznatky ze semi
nářů by měly být zobecňovány a zveřejňovány především
v časopise Skautlng, který je určen pro teorii a praxi ju
nácké výchovy, ale i v jiných odborných Časopisech a pří
padně i v rozhlasových či televizních relacích.
V současné době se vypracovává jednoduchá metodika pro
zjišťování zájmu a schopností dětí. Tyto informace, které
by měl mít každý vedoucí oddílu, mohou značně usnadnit
výchovnou práci a přispět jak k lepšímu poznání dětí, tak
I k objektivnějši výchovné práci. Postupem doby chceme
též analyzovat a soustavné sledovat poznatky moderních
věd o člověku a využívat je plné pro naši výchovu. Pro
teulo účel si vytvořil junák větší skupinu pracovníků, kteří
se podílejí na vědeckém řízení výchovy.

zAv Er
Okoly, které dnes stoji před Junákem, sl vyžadují od
všech jeho činovniků velké úsilí, nekolisajícf nadšení, plnou
odpovMnost a mnohdy i osobní oběti. Jsme přesvědčeni, že
náš cil, všestranná výchova nastupující generace, je spole
čensky tak závažný, že naše hnutí bude podporováno celou
veřejností. Výchova mladého Člověka je společensky po
třebné pro socialistickou společnost jak v současné době,
tak z hlediska dlouhodobých perspektiv. Jen generacm s pev-.
nou páteři, jasným myšlením a čistým srdcem je zárukou,
že osud naší společnosti přejde po letech do povolaných
rukou. Tomuto cíli chce Junák věnovat své eejlepší sily.

Ostředni rada Junáka

vyjádřila vděčnost nás všech, které
jsme Ji poznaly. Ne při slavnostech,
ale na lesních školách, neboť lesní
školy byly její láskou a hlavním zá
jmem. Vidím ji stále v tmavomodrém
chltonu s bubínkem, kterým udávala
takt při cvičeni, je jí lesní školy spo
jovaly výchovu charakteru s promyš
lenou výchovou tělesnou. Sestra Míl
ka, jak se jí říkalo, byla dokonalou
Instruktorkou nejen pro tělesnou vý
chovu, které vyučovala jako profesor
ka, ale také pro všechny obory skaut
ské praxe. Kamna postavená pod jejím

vedením zcela jistě hřála a je jí zálesácké pečeně byly bez konkurence.
Této skromné nenápadné Ženě se
podařilo vybudovat základy dobré or
ganizace dívčích oddílů. Spolupracov
nice, které svým osobním přudadem
získávala, zůstaly také celý život věr
ny službě mládeži. Zbývá tedy dodat;
Drahá sestro Milko, přejeme Ti vše
chny, abýs mohla mít Ještě dlouho
radost z ovoce své práce. Vděčně Ti
tiskneme ruku a děkujeme za vše
chno, Čím jsi obohatila náš Život.
Vlasta Macková

Zásahem děvčat se oheň podařilo uha
sit. Zatímco oddíl hasil, běžela spojka
telefonovat požárníkům, kteří se na
ohrožené místo rychle dostavili a lik
vidovali požár. Pani Lucie Foldynová
středisku junáka ve Svinově mj. na
psala: »Před několika dny jsem svá
žela ze silnice složený materiál. Jsem
stará osoba a nakládání na vozík ml
činilo potíže. Viděly to děti, chlapec
a děvče, a hned mi pomohly, pytle
samy naložily a odvezly domů. Odmě
nu odmítly, že jsou skauti, a že je to
jejich povinnost. S takovým přístupem
ke starým lidem se u mládeže Často
nesetkávám. Myslím, že je třeba ta
kové jednání vyzvednout a ocenit.**
Také Činnost skautek v Pardubicích
svědčí o tom, že ee tu nevěnují jen
zábavě. Skautky sl vzaly na starost
pomáhat přestárlým v Domě důchod
ců, jiné zahrály dětem v mateřské
školce divadlo. Junáci z Českobudějo
vické desítky, kteří se vypravili na
několikadenní výlet na Lipenskou pře
hradu, po sobě zanechali krásnou pa
mátku: vyčistili písečnou pláž v Čer
né od všech ostrých předmětů. Ko
nečně se v celé řadě měst osvědčila
známá Služba vlasti, jíž se s plnou
vážností věnují příslušníci'junáckých
oddílů, docházejí do bytů nemocných
a starých občanů, jimž pomáhají uleh
čovat jejich těžké postaveni. Obdob
nou službu příkladně zavedli z inici
ativy Českého svazu Žen v Ústi nad

Labem. Zelený praporek, který se ob
jeví nad oknem, je vlastně signálem
SOS. Starý člověk potřebuje pomoci
Junáci a skautky, kteří v ulicích měs
ta hlídkují, výskyt zeleného praporku
okamžitě hlásí. Napřed samozřejmě
zjistí, co takový člověk potřebuje a
je-li to v jejich možnostech, zasáh
nou sami. Do této služby, která se na
zývá ^Rychlé hlídky pomocí** se Ini
ciativně přihlásili nejen junáci, ale
i pionýři a příslušníci Svazu pracující
mládeže. A tak tyto skutky, které v ju
nácích a skautkách, v budoucích ob
čanech naši vlasti, vzbuzují pocity
odpovědnosti, jsou nejradostiiéjšim vý
sledkem junácké výchovy. SamozřeJ*
mě, že takové výsledky nespadnou jen
tak z nebe. Vzpomeňme jen, že mnoho
chlapců a děvčat, kteří se loňského
roku do oddílů přihlásili, po Čase,
když zjistili, Že musí plnit také povin
nosti, se junáckého života raději vzda
li. Aie ti, kteří vytrvalí, mají již před
poklady Junácky myslet a junácky
Žít. A ještě jednu větu na závěr: jest
liže jste v oddíle, v němž pracujeme,
vykonali skutek, o němž se domní
váte, Že je zvlášf významný, napište
nám o něm do redakce. Chtěli bychom
totiž o významných činech oddílů Či
Jednotlivců psát Častěji, později, budou-li k tomu předpoklady, bychom
s vaší pomocí rádi zavedli Hlídku dobcých skutků.
—wm—

Odpovědnosí
za škody
Junácká organizace vychovává m1á>
dež ve skautských Ideálech, zeimána
na spoleCných schůzkách, výletech a
letních táborech, které jsou vyvrcho
lením celoroční junácké výchovy.
I když zdůrazňujeme výchovu mláde
že v tom směru, aby byla vedena k pl
né samostatnosti, přesto nemůžeme
podceňovat určitý dohled zletilých
osob nad hochy a děvčaty. Zejména
na výletech a letních táborech nahra
zuje povinný a zákonný dohled rodi
čů nad jejich dětmi dohled odpovédného vedoucího oddílu Či vedoucího
tábora. Dět! fsou jim svěřeny do Ča
sové omezené výchovy. V takových
společných akcích se může výjimeč
né přihodit, že junák či skautka z plné
mladické nerozvážnosti způsobí byť
I nechténě jinému škodu na majetku.
Junák ČI slčautka fsou vychováváni,
aby se škodlivého úmyslného jednání
vyvarovali, neboť mafí být podle skaut
ského zákona ochránci přírody a cen
ných výtvorů lidských. Stane-li se však
přesto větší škoda, odpovídá zpravi*^
dla nezletilá mládež do osmnácti roků
svého věku plně za škodu, kterou způ
sobila. Nesmím však opomenout, že
spolu s ní za tuto škodu odpovídá též
vedoucí výpravy čf vedoucí tábora,
neboť má nad svěřenou mládeží vy
konávat povinný dohled. Tak zni stro
há litera ustanovení § 422 občanského
zákoníku. A za příklad takových ma
jetkových škod lze uvést protržení
plátna vypůjčeného stanu, f^ k o zen í
cenného táborového přístroje, zniče
ní hodinek, poškození hudebního ná
stroje. poškození lesních a polních
kultur a podobné. Nedochází jen ke
Škodám na ma tetku, které jsou někdy
prorainutelné. Občanský zákoník zná
1 škody ná zdraví. Z vlastní zkušeno
sti proto zdůrazňuji, že povinný do
hled vedoucího je vždy nevyhnutelné
nutný. Zejména na letních táborech
při společném koupání v rybnících a
řekách fe třeba, aby zletilí činovníci
nejdříve místo koupání řádné ohrani
čili pro neniace buď zvláštním vy
značením plovoucích bójí nebo jen
provizorně přínad od případu tím, že
několik dospělých činovníků se posta
ví na hranici rozhodulícího pásma ve
vodě. Vždv však 1e třeba, aby menší
skupiny luňáků čt skautek nejvýše
v oočtu deseti fledné družiny) se spo
lečně a organizované koupaly a hrály
oblíbené vodní hry. Na břehu musí
být zajiStén stálý dohled vedoucího
tak. aby měl přehled o všech svých
svěřencích. Nelze proto připouStět ne
organizované koupání nebo plavání.
Vedoucí má mít stále na zřeteli. Že
V žádném případě a za žádných okol
ností nesmí zanedbat svůj náležitý
dohled při vycházkách, průzkumech
okolí, nočních hrách a podobných ak
cích. Ke zranění může dojít za růz
ných okolností. Následky zranění však
posuziiie určený zdravotník, který od
povědně uváži, zda je třeba poskyt
nout ten první pomoc, lékařské ošet
ření nebo nemocniční péči Nechci po
jednávat vyčerpávajícím způsobem o
Všech možných škodách na zdraví a
o zdravotnických opatřeních. Chtěl

jsem fen poukázat na odpovědnost ve
doucích výprav a táborů tak, aby nezanedball svůj náležitý dohled. Pod
trhují však to, aby na táborech iako
vedoucí byly vždy zletilé odpovědné
osoby. Stanou-Ii se však škody na ma
jetku ČI na zdraví junáckých svěřen
ců a odpovídala by za né junácká or
ganizace jako celek, pak by mohla na
S k la d ě své centrálně sjednané po
jistné smlouvy přesunout svou odpo
vědnost k zaplacení příslušných pe
něžních náhrad na státní pojišťovnu.
V funáckém registračním poplatku je
zahrnut poplatek za poUstné. V pří
padech těchto pohstných událostí, to
jest ručení odpovědnosti za škodu, 1e
třeba, abv příslušní vedoucí nahlásili
celou událost Dříslušn*»»'u okresnímu
Inspektorátu státní poMSÍovny. Ten ce
lou věc proledná. zMstf a se svým
ústředím v Praze pak zallsří přísluš
nou likvidovanou peněžní částku;
)UDt. Radomír Pek

INFORMACE
0 POJIŠTĚNÍ
Sdružení organizací dětí a mládeže
v České socialistické republice uza
vřelo pojistky, které se vztahuií též
na všechny registrované členy Tuňá
ka. a to se zpětnou platností od 1. 1,
1969.
Jde o tyto poilstky:
<
1. úrazové po|litěnf
^
2. pojištění maietkii
3. pofiSténí zákonné odpovědnosti
vůdců
1. firazová pojištění je bez věkové
ho omezení a vztahnfe se na všechny
Členy Junáka. RnzUŠuje se;
al poškození na těle
b) trvalé následky úrazu
cl úmrtí
VÝSe odškodného se stanoví ná zá
kladě posudku lékaře a podle vyhl.
Č. 49^64 Sb.
Potištění se vztahuje jen na úrazy
á poškození, které nastanou při čin
nosti. která je prováděna v rámci čin
nosti Junáka (tělovýchova, turistika,
kulturní činnost, brigády, rekreace
Btd.l z a * dozoru odpovědné osoby
(vůdce) nebo osoby fí pověřené.
Rodičům dětí 1e třeba doporučit ješ
tě samostatné dětské úrazové pojiště
ní.
2. Majetek Junáka jakožto organiza
ce je pojištěn proti živelním pohro
mám, proti škodám ve vnitrostátní do
pravě, proti odcizení atd. Z této po
jistky je vyjmut vlastní majetek jed
notlivých právních subjektů, který je
třeba pojistit podle jeho hodnoty
Eviášť n místně příslušných inspektor
rátů Cs. státní pojišťovny.
3. PojiSléní zákonné odpovědnosti
vůdců se vztahuje na event. škodv.
které by vznikly z činnosti vedoncích
a za které tito vedoucí ručí dle nstannvení obč. zákona.
Nároky z prvé pojistné smlouvy
(úrazová) je třeba uplatňovat hláše
ním na tiskopisu „Oznámení úrazu",
který je k dostání ve všech inspek

torátech pojišťovny. K tomuto formu
láři se připojí potvrzení úrazu ffor-'
muláře byly v dostatečném množství
zaslány Okresním radám Junáka
Obojí řádně vyplněné zašle oprávně
ný přímo České státní pojišťovně. Pra
ha 1, Spálená 14. závod Zvláštní nrovozy. Kopie hlášení spolu s kopií notvrzení úrazu zašle vedoucí oddf^u
nebo střediska Ústředí Junáka, Praha
1, nám. Max Gorkého 24.
Nároky z dalších dvou pojistných
smluv se uolatňují na příslušných for
mulářích Státní pojišťovny, u místně
příslušných Inspektorátů České stát>»
ní pojišťovny.
Doporučuje se všechny nároky uplat
ňovat bezprostředně po pojistné udá
losti.
—IM—

S l e v y na dráze
pro děli
Mají iuBÚcké oddíly možnost poža
dovat slovv aa železnici, bodou-li jez
dit na výl«lv7
A. Větrovce, Praha
Železnice poskytule dětem, orga
nizovaným v Junáku (i dalším dětským
kolektivům společenských organiza
cí) slevu jízdného ve výši asi 6 0 %
podle zlevněných sazeb C. V. ve 2. vo
zové třídě. Podmínkou 1e účast nej
méně 6 osob ftj. pěti žáků, učňů nebo
chovanců — jen do 15 let — a jed
noho průvodce, kteří obdrží slevu ve
výměře poloviny obyčejného Uzdného Slevy se poskytují po celý^kalendářnf rok pro školní výlety, exkurse
a pro hromadné zájezdy ža účelem
zdravotním, zotavovacím, sportovním,
vzdělávacím apod.
Podlá Práce

Vlče zachráncem
Davíttletf Petr Hanni je členem'
smečky vlčat, do níž vstoupil loúského roka spolu s ostatními chlapci, kte
ří se rozhodli žít v janácké organi
zaci. A teď sl představte, že se již ve
svých devíti letech stal nositelem vý
znamného skautského vyznamenáni
Za čin funácki), které mu při osla
vách padesátého výročí Jnnáka v Ná
chodě. za účasti celého innáckého
střediska, rodičů a příbuzných, osob
n i odevzdal náčelník Cs. Junáka dr.
Rudolf Plajner. Cfm se tento malý
chlapec, jemuž se v útlém věku do
stalo tak vysoké pocty, vyznamenal?
Na podzim loňského roku, 25. listo
padu 1968. vyrval ze spárů řeky pěti
letého Mirka Hejnyše. který st hrál
na břehu Metuje a spadl do vody.
Petr nejenže neztratil rozvahu, ale
projevil se I jako chladnokrevný hrdi
na. Bez váháni skočil za tonoucím
Mirkem do vody a zachránil mu ži
vot. Tak se zachovalo devítilé vlče,
Petr Hanuš z Náchoda. který dokázal,
že skautský zákon nejsou jenom slo
va,
—m—
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Rozhovor s tajemníčkou Pioníérskej organizácie
Slovenska a predsedníčkoú Rady Združenia
v

pionierov CSSR L’ubou Vlasákovou
Aký je váš názer aa poslanie ^ postavenle detskej orga*
Bizácie v spolofiBOSti?
— Výchovné poslanie detskej organizácie je nemalé. Ak
sa jej daří nenásilné a zaujimavo organizovat dětský kolek
tiv a správné ho usměrnit, je veTmi potřebným doplAkom
školské) a rodinnej výchovy. Postaveni©? — Mohlo by to
byt lepšie. Myslím sl, Že o výchove «našej budúcej gene*
řá d e" sa u nás Často mnoho hovoří, ale v praktlckej politike sú otázky výchovy odsúvané do pozadia akútnejšími
prohlémami.
je to krátkozrakost, ktorá sa potom vymstí
o tom sme sa už neraz přesvědčili.
Naehádzate určité pojítko v programe vašej organizácie
Pionierskej organizácie Slovenska a t Slovenskoni Ju
nákovi?
— Iste. Zbližuje nás ciel — výchova dobrých ludí, dob
rých občanov tejto republiky. A zbližujú nás i problémy
— to sa ukázalo na našej spoločnej besede našich predstavitefov. Myslím sl, že dočasné spoločné besedy oddielových
vedúcich a junáckych vodcov, ak by boU otvorené a úprimBé, by ukázali, ako vela máme společných problémov v priamej práci s deťmi a aká malicherná je zbytočná rivalita
niektorých vedúcich a napokon ako je potřebné bojovat
za potřeby a práva dětí siX>ločne.
V čom predoTŠetkým očekáváte vzájomná spoluprácu
medzi nežimi dvorné orgenizáciemi?
— U oddlelov a skupin, v okresnom měřítku, by to mohli
byt niektoré spoločné podiijatla. Zdravé súfaženie v Službě
vlasti, spoločné zrazy mladých turlstov, orientačně preteky,
branné, sútažé a podobné by iste pomohli urobit našu prácu
ešte zaujímavejšou. U funkcionárov Či Činovnlkov bude iste
potřebná šptilUpráca v tlaku na společnost (v tomto případe
bude vari fmtrebné urobit určitá „nátlakové skupinu"), aby
sa potřeby výchovy dostali do popredia jej záujmu.
Myslíte sl, že rehabilitovaný Junák je konkurenciou pre
Pioniersku orgánizáciu?

Koedukovaf
či n e k o e d u k o va f
skautské oddiely?
Skautíng yychováya u nás ako chlapcov, tak i dievčatá. Doterajšíá prax
našej výchovy však přísné oddělovala
a aj odděluje výchovu chlapcov od vý
chovy dievčat čo znamená. Že bolo
povolené zakladat bud výlučné chlapČenské alebo výlučné dievčanské od
diely, čo ako vleme, najmá v mlestach kde nebolo dostatok členstva, ro
bilo velké fažkosti. Preto sa mnohí
vodcovia alebo vodkyne stažujú na túto prax, ktorá bota vari na mieste
v dobách, keď sa začal skautíng bu
dovat, teda na začiatku 20. storočta.
Dnes sú všeobecne vychovávaní
chlapci a dievčatá spolu a to ako v
školách, tak i v mládežnických organízáciách a iba špecifické otázky, týkajúce sa chlapcov alebo dievčat preberajú sa separátně.
Som tej míenky, že by sa aj v na
šej organizácii málo uvažovat o povo
lení zakladat koedukované oddiely,
samozřejmé za vopred přísné stano-vených podmienok, ktorá podmienky
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Ano. A uielen on. Tiež domy dětí a mládeže, osvětové do*
my, záujmové krúžky v škole, dětské zoskupenta při spo
lečenských a záujmových organizáciach, kiná, divadlá, teíevízia, prlrodzené dětské „party" — teda všetko to, Čo v sdČasnostl, dieta láká, zábáva, umožňuje mu realizovat sa.
Ale veď je to len správné, že je tu bohatý výběr a že sl
dieta vyberie to, čo sa mu hodí. Pionlerska organízácia,
a samozřejmé i Junák, musí v tejto „konkurencii" nájsf
svojské formy práce, prispdsoblt leh době a přitom odlišo'v a t od toho, čo sa núká inde. Taká konkurencia, ktorá nás
núti premýšlat a pracovat, je velmi užltočná. Chrání nás
vlastně před zakrněním.
Co súdite o dvojčlenstve?
'
— V prvom radě to. Že sa o ňom vela hovoří. Táto otázka
sl nezasluhuje tolko času, koTko sa jej venuje. Myslím, že
dvojčlenstvo dětí je zbytečnost. V prvom radě preto, že
napr. plonier v našej organlzácll chce dobře plnit zákony,
skúšky, plamene a cesty, ak sl zvykne na svoj kolektiv
a bude sa v ňom dobré cítit, tak na inú orgánizáciu ani ne
pomyslí. Ak ho organízácia, v ktorej začal pracovat, ne
uspokojí, ak v ne] práca bude Iba formálha alebo nijaká,
tak vystúpl a pĎJde do tej druhej, ktorá porladne pracuje.
V druhom řade je to zbytočné preto, že tak my, ako
i junák, nemáme dost vedúcich — dost na to, aby sme
mohli přijat všetky děti, ktoré ša k nám hlásia. Bolo by
teda prepychom, aby sme volné mlestá „obsadzovali" taký
mi členml, ktori to aj tak len budú skúšat, lebo na dobrd
prácu v ďvoch kolektivech nebudú mat aj tak Čas a silu.
A nakoniec — čo odkážete junáckym Činovnlkom a Sloven
skému Junáku vdbec v předvečer 50. výročia ich založenia?.
]a som im to už vlastně povedala. Prajem im, aby sa.
im plnili všetky ich dobré predsevzatia, aby sa im dařilo
uskutečňovat program organizácie, nachádzali pochopente
vo veřejnosti. Je vraj pěkným a nezištným želáním, prlaf
druhým to, čo by sme chceli dosiahnut 1 my.
|«

by museli vodcovia alebo vodkyne
oddlelov přísné dodržlavat.
Dávám tento námět na uváženie a do
verejnej diskúsie. Na stránkách Skaullngu móže prebehnút diskúsLa, v kto
rej Činovnici, najmá však vodcovia a
vodkyne oddielov by sa k tejto otázke mohli vyjádřit a dat popřípadě
podnětné náměty a návrhy, ako koedukáciu v praxi zaviesf alebo i nadíalej zamletaf. Diskusně příspěvky by
potom iste boli výhodné aj jire náčelnfetvo, ktoré by málo o nadhodenej
otázke s konečnou platnostou roz
hodnut.
IŤO

JEZ 1/69
Upozorňujeme všechny pracovníky
Junáka na první květnové číslo junáckého ekonomického zpravodaje hos
podářské rady Junáka Praha — vydá
vaný ve formě cyklostylovaného oběž
níků pod názvem „JEZ".
Všechny objednávky ad r^ ujte na:
Junák, hospodářský odd. Capajevovo
nám. 6, Praha 3, na přední straně uvedte: Objednávám JEZ, dále příjme
ní, křestní jméno, ulici, bydliště, funk
ci, zadní stranu korespondenčního
lístku nechte volnou pro záznamy
hosp. odboru. Druhé Číslo JEZU Hos

podáři ORJ KRJ zašlou rovněž objed
návku, přičemž na zadní stránku, koresp. lístku napíší číslo bankovního
účtu u SBCS.
V prvním čísle JEZU upozorňujeme
na tyto Články:
Základní směrnice pro hospodařeni
organizace český Junált.
Metodické pokyny pro hospodaření.
Metodické pokyny pro sesiavování
rozpočtu.
—Jb—

Význačné jubileum
10. června se dožil význačného ju
bilea, pětasedmdesáti let bývalý ob
lastní náčelník Jiráskovy oblasti Ju
náka Ing. Eddy Němeček, jenž je nyní
čestným předsedou krajské junácké
rady v Hradci Králové. Do skautské
organizace v Hradci Králové se zapo
jil v dobách jejího zrodu a prošej
Četnými funkcemi. Podílel se n a. vý
stavbě prvého skautského domova v
Hradci Králové, přičinil se o založení
známé hradecké junácké kapely a byl
i spoluzakladatelem junáckého jezdecr
kého oddílu. K jeho význačnému ju
bileu mu junáci Východočeského kra
je přejí do dalších let ještě mnoho
dalších úspěchů v junáckém i osobním
životě a hlavně spokojenost a rodinné
štěstí.
Dr. Pek R.

JUN

Máme s(e<né cíle

konečně otevřena

Milí přátelé junácil Do plánů vaší
činnosti jistě také patří ochrana pří
rody v nejširSím slova smyslu. Jistě
vás také mrzí, když vidíte, jak někte
ří „milovníci přírody" trhají Icdejaké
květy do kytic, které brzy zvadnou
nebo vyrývají 1 naše vzácné rostliny,
aby s1 je přesadili do svých alplnek
— ovšem téměř pravidelně bez úspě
chu, nebof přirozené prostředí těchto
rostlin přenést nemohou (mimo to pře
sazují tyto rostliny ponejvíce v době
květu, kdy je to — jak známo — nej
méně vhodné 1. Jistě vás také .mrzí,
jste-ll svědkv hubení ptactva nebo na
šich Čtvernohých přátel ápod. a do
vedete se proti tomu postavit.
Rád bych vás upozornil na to, že
stejné cíle maíí lidé, sdružení ve Sbo
ru ochrany přírody při Národním m u-zeu a všude oři okresních národních
výborech, v Praze při obvodních ná
rodních výborech komise ochrany pří
rody se svými zpravodaii a konzervá
tory. Měli byste navázat spolunrácí
s těmito lidmi, opravdovými přáteli
přírody, kteří se nezištně starají o to,
abv se naše přírodní prostředí neoustošllo fnedevastovalo), aby se udrže
ly a dále rozvíjely všechny formy
rostlinného a živočišného světa fmimo
výložené škůdce ovšemj. Od těchto
pracovníků byste se dozvěděli, které

|ak u i iste jislě informoTéni, došlo
koneCnfi ke zřízeni dlonho očekávané
prode|nr ftJN, která má prozatímní
Bidlo v Praze 3, Vinohrady, Čapafevovp nám. B. Prodejna nemůže samozřej*
mé ihned nspokojít všechny nedočkavce. Přesto však bude mít postupné na
■kladé vSechny krojové doplhky, nově
schválené domovenky, čísla oddílů,
hodnostní označeni, drnžlnové symbo
ly, služební léta, označení světlušek
a vlčat a všechny další nezbytností,
které nesmí chybět na správném
skautském kroji. Mimo to můžete ob
držet vázankové spony se symbolem,
sněmové a klopové odznaky, starší Čís
la Skantingu a Skauta-Junáka, soubo
ry pohlednic A. B. Svojsika a další vě
ci uvedené v nabídkatém oběžníku,
který je zasílán na okrsky. Jistě vás
bude zajímat, že náš znak je chráněn
zákonem. To znamená, že veškeré objednávlcy n výrobců musí být předem
schváleny Ústřední radou Junáka. Jed
notlivé oddíly mohou kupovat a ob
jednávat veškerá krojové doplňky jen
prostřednictvím JUN. Kroje m zatím
nadále obíednávait v Dětském domě,
Praha 1, Příkopy 26.
—mm—

.O

totemuf
symbolice
a mytologií
N eblaze proslulé tzv. kritiky skauttnyu š e velm i č asto kdysi zam ěřovaly
na sym boliku, kd e'v y h led ávaly všechný souvislosti a vztahy s m ytologii,
prg faleSným ^rom antlsm em , únlkovostí atd. Podobné lacin é „objevy"' vSak
m ěly pom ěrně leh kou cestu, n ebot tijto
m om enty opravdu v e skauttngu extstufí — ovšem jejich negativní význam
a sm ysl jim byl přisouzen a nadřazen
ňad vSechny klady. Dnes tyto tradiční
prvky, tolik krltizovaně, znovu obno
vujem e; m ěli bychom a le ta k é uvažch
vat nad jejich významem a v nepo*
slední řad ě i nad tím, jakým způsobem
je budem e v družinové praxi uvádět a
vykládat. Nemám teď na mysli sym 
boliku vysloveně skautskou jUUe, po
zdrav a j.j, a le sym boliku převzatou
především z m ytologie am erických- In
diánů apod. Svádí opravdu současnou
m ládež z cesty, je to n ásledek falešn é
rom antiky? Stavíme-U např. na táboře
totem s použitím ty p ické sym boliky
z inventáře m ytologie určitých indián
ský ch km enů, napadnou nás neodbyt
né otázky: proč mýtus? a jak je to
vlastně v této souvislosti s onou „ro
mantikou". Domnívám se, že lze k s o 
b ě řadit tento sled motivů: jedním
z hlavních principů skau tské výchovy
je id ea stáléh o nalézání jednoty s pří
rodou. Jednoty, kterou civilizovaný člo
věk jinak běžn ě a denně ztrácí. /Mů
žem e zde použít bez obav i termín o d 

cizení, odcizovdnf č lo v ě k a ’ v příroděj.
Na rozdíl od znám ých negativních ten
den cí současné civilizace ch cem e pří
rodu nejen ovládat a využívat, a lé tou
žím e s ní spíše rozmlouvat. Proč by
chom se přitom úzkostlivě vyhýbali
tajem nosii tohoto rozhovoru? f „ ze m
zelená, tak živá po Udsku" — B. Brmvnigováj. V této souvislosti fa třeba
jen intuitivně) cítím e, že m ýtický člo 
věk, jenž nebyl ta k p říkře oddělen od
přírody, byl s nt v určité „m agické
vazbě"^fV. G aradavský), měl smysl pro
její puls — t když nedovedl všechny
její jevy pojm enovat, zařadit a objas
nit. Ostatně k la s ifik a c e n en t vždy pří
činou dorozum ění a pochopení. Mýtus
byl fan tastický odraz přírody, m ýtický
Člověk tuto přírodu zaplňoval, bohy a
bájnými bytostm i. Nás však stále vzru
šuje a dojím á naivita indiánských km e
nů na jedn é stráně a jejích mistrná
mluva na straně dru hé; m ůžem e to
srovnat třeba i s chápáním a vzruše
ním nad m albam i jeskynních mágůumělců. Není vůbec paradoxní, že sou
časný člov ěk rozumí a těší se z těchto
jeskynních m aleb. Podobně je tomu
i s m ytologií indiánských kmenů, tou
to „mluvou praslov, prasym bolů a prapohledů" (Thom as Mannl, kdy přírod
ní jevy jsou oživovány, ověřovány pří
mým účastenstvím člověka. Z jin ého
hlediska tu opět nacházím e jakousi
poetizací zdánlivě všedních a mrtvých
věcí, snad přím o t iden tifikaci s ni
mi. Mýty nejsou jen rom antickým
dráždluým pozlátkem , jimž si vy-,
pom áhám e,
případně
vypůjčujem e
z in dián ek a m ayovek. Mýty mají hod
notu samy o sobě. zprostředkuji nám
vstup do tajem né říše přírody. Nestačí
nám přírodu jen poznávat faico ve šk o 
le, ch cem e ji i prožívat. Místo vykořtsio v atelskéh o ovládání zdůrazňufeme
spíše soužití. Proto jsou nám blízcí
m ytologičtí obyvatelé Severní Ameri

rostliny i živočichové jsou zákonem
chráněni, společně byste mohli zakro
čit proti těm, kteří přírodu poškozuK.
Stačilo by, kdyby junácký činovnik
navštívil na odboru školství a kultury
ONV inspektora pro kulturu, který
pracuje s těmito, komisemi pro ochra
nu přírody a zde by se dozvěděl vše
potřebné. Milí přátelé funácil Vybíd
něte své vedoucí, aby tak učínitii
Inž. L. $míd

Z ústredla
Slovenského Junáka
Ministerstvo Školstva SSR zaslalo na
Uverejnenle redakcli Učltefských no
vin v Bratislavě nasledujúcf oznam:
Prosíme o uveréjnenie tohto oznatíiu:
Vzhfadom na nejasnosti vyplývajúce
z neinformovanosti niektorých peda
gogických pracovnfkov vo vec! prihlasovanía mládeže do organizácie
Slovenský Junák, Ministerstvo školstva
SSR upozorňuje rladitefstvá vSetkých
Btupňov škůl, že organizácia Sloven
ský Junák je legálna organizácia mlá
deže na Slovensku, schválená Minísterstvom vnútra CSSR po č. j. MV-III/fPokraČoifdnf na str. 102)

ky, proto používám e jejich sym bolů,
zvyků a tradic. Není to rom antický
útěk před civilizací Či falešn ý seb e
klam . N aopak, fe to impuls ve výcho
vě junáků k jejich vztahu Ic přírodě.
Myslím, že by bylo však potřebné o
těchto prvcích id eo lo g ie v družinově
praxi více hovořit a nezůstávat fen
u m echan ického vyřezávání často nezrozumitelnůch symbolů na totemu a
podobně, vždyf t ve šk o le než půjdou
žáci na farní vycházku, m ají alespoň
částečn é znalosti o přírodě. Činnost
v klubovridch by. tedy m ohla zařádit
do svého plánu výlety do m ytologie.
Myslím, že by p ak totem nebyl fen
form ální dominantou fu n áckého tábo
ra, a le opravdu tím, čím má být —
sym bolickým
vyjádřením
skau tské
m yšlenky o velkém bratrství Člověka
a přírod!^
Ladislav Hora

Z ř 62báfských prací kanadských indiánů.
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(D okončení ze str. 101 f
/3-2420/6S. Jej programové vyhlásenie
1 metodika skautskej výchovy su zanierané na mimoškolskú výchovná
činnost, ktorá navHzuje a pomáhá rozvijat vlastnú výchovu a záujmovú Čin
nost v škole.
Vedáci I. odboru
Dr. Hařgaš, CSc., v. r.
Tajemník OV KSS s. Iiig. Julius Turřek prijul dclegáciu náčelnictva SloVviuskébo Junáka. Clenovia náčelnictva informovali s. Turčeka o situácíl
v nasej organizácii.
Súdruh Turček blahoželal núCelnfctvu k 50. výročiu založenia skautingu
na Slovensku a vyslovil presvedčenie,
Že vycbádzajúc z pokrokových tradicií
Junáctva, sa Slovenskému Junáku, ako
členovi NF SSR podaří splnit význam
né spoločenské poslanie v zmysle nášho programového vyhlásenla Junák a
šučasnosf.
Cesty do zahraničla:
Upozorňujeme Činovnikov a Jednot
ky, že všetky oficiálně zahraničné
styky (návštěvy zahraničia, výměnné
tábory a pod.) musia byt vopred a za
včas nahlášené a schválené náčelnictvom. V Žiadosti o povolente podujatia týkajúceho sa zahraničia musí tak
Jednotlivec ako aj organizačná Jed
notka vždy uvlest přesná adresu part
nera v zahraničí a účel cesty.
Rozhodnutím náčelnlctva Slovenské
ho junáka splňuje sa návrh III. juiiáckeho sněmu a udeluje sa vyznamenanie —
ta meroeriam
JUNACKA HVIEZDA
1. stapfta — bratorm:
MUDr. Mikovi J a n č e k o v i , Pilina,
Alojzovi J a n s o v i , Vysoké Tatry,
Ottovi M a t z e n a u e r o v i , Bratisla

va, ako přejav vďaky za neúnavná a
vytrvalá prácu v prospěch rozvoje
Junáckeho hnutla no Slovensku.
Slovenski Junáci hlásia . . .
V Kremnici bol založený I. oddtel
slovenských junákov. Vedle ho skúsený činovník brat Júlíus Stanek.
V Zarnovici vznikni I. oddiel Juná
kov a. I. oddiel skautiek. Nové oddicly patria k I. zboru junákov a skau
tiek Dolné Hánire, ktoré vedle brat
Urban.
V Banskej Stiavnici bol založený už
třetí oddiel. Jeho členmi sú Studenti
lesnícko-technickej školy.
(Zo zprávy Túlavého Vlka)
Junáci a skautky v Banskej Belej sa
Činia naclalej. Po sútažnom večeři a
po skončení školenia v regionálnej
vlastivědě začali ihned s kurzom es
peranta, ktorý vedle br. Fr. Cernaj.
Zo skautov $a přihlásilo 8-Členiié
'družstvo, ktoré miestní požárníci zaučla pře protlpožLarnu službu. „Junácka hliadka*, pravidelné týždenné roz
hlasové relácie v mleslnom rozhlase
pokračujú. Cez zimné mesiace bol vyúelaný radcovský kurz.
Bratislavskí junáci majú svoj oblast
ný časopis TOTEM. Vyšli zatial dve
čísla a tretie je na ceste. Zalistujeme
sl teda trocha v bratislavskom Tote
me:
V samotné) Bratislavě je 29 oddlelov a asi 700 členov. Do oblasti Stefánlkovej patria aj města Malacky, Pezinok a Senec. Junáci a skautky sa
však hlásia iba zo Senkvíc, kde Je
dobrý zboř.
Z míestných oddlelov Je 15 chlapčenských, 9 dlevčenských, 1 voj vlčat a 4
roje včielok.
Podlá Juttáckych zrestf

Příbramské oslavy
Letos Jako by se roztrhl pytel s růz
nými skautskými akcemi. Někde osla
vují 50 let trvání skautingu, jinde po
řádají akademie, výstavky, táboráky a
srazy. Není týdne, aby v některém
městě republiky skautský lid dělný
něco nepodnikal. V Žilině a Ružom
beroku oslavovali půlstoleté výročí za
ložení skautingu, také v Náchodě, v
Brandýse n. Labem i v Benátkách n. J.
vzpomněli svého výročí slavnostním
programem a táboráky, v Táboře, v
Teplicích a v Berouně měli výstavy,
oslavovala též města Stará Boleslav
a Prostějov.
V Příbrami se konaly podobné osla
vy k 5U. výročí založení skautingu
v Příbrami-Březových Horách ve dnech
5.—8. Června. Začátek byl pozname
nán nepřízní počasí, protože první dny
pršelo, takže byly pochybnosti o usku
tečnění programu vůbec. Ale dobře to
dopadlo a nedělní vyvrcholení nako
nec napravilo vše. Po tři dny se zde
setkávalo skautské mládí se starými
pamětníky začátků skautingu ve měs
tě. Promítaly se skautské filmy, po
dobu oslav byla otevřena výstavka,
která byla zaměřena zejména k histo
rii. Výstavku slavnostně otevřeli brat
ři dr. J. O. Martinovský a prof. Frant.
Němec. Sobota byla zasvěcena závo
dům a táboráku. Na oslavy neváhal
přijet jeden bratr, který před 2. svě
tovou válkou vedl 2. oddíl, až z Ostra

vy a přinesl dnešním Jeho nástupcům
v tomto oddíle jako dar Českosloven
skou státní vlajku. Shledali se staří
bratři, kteří se mnohdy neviděli té
měř půl století, ale na svoje skautské
začátky nezapomněli. Vyvrcholením
bylo nedělní setkáni s br. náčelníkem
Dr. R. Plajnerem a sestrou náčelní
Vlastou Mackovou. Jejich projevy skli
dily bouřlivý souhlas a potlesk.
Z. K.

N aše
první dívčí
lesní školy
Již roku 1925 se plán ovala první dítfčí lesn í Škola Svazu (unáká Skautů
RCS, a le náčelní sestra Em ílie M/ř čicová
m usela odlet na léčenU
Š kola byla proto odřeknuta. Příštím
rokem fi potom od 4. d o 14. srpna 1920
na Moravě usk^Jtečnila zpravoda/ka náčeln icíva sestra Lída Sobotová. f/bptovatelka s. Hela Radochová-Kubisovd
z Olomouce našla p ěk n ě tábořiště na
břehu Bečvy u m ěsta Hranic, řek a s e
však rozvodnila a louku nelítostně za
plavila. Proto nás p o příjezdu d o Dra*
hoíuš vedly značky k P aršovické mys*
livně na návrší, její půda nám poskyt*
la první dva noclehy. Na vhodném
m ístě na pokraji lesa jsm e zbudovaly
stanový tábor a život v něm zaháltly
slavnostním vztyčením státní vlajky.
Program školy byl sestaven tak, aby
zasahoval do všech oborů skau tské
praxe. Přednášely sestry L. Sobotová,
M. JanuSííková, L. Fišerová, Slávte Mi
chálková, H. Radochová a Violka Za*
chovalová Králová. Jednou navštívil
školu m ísíon áčeln ík Svazu bratr Jo se f
N ebeský.
Přednášky se střídaly s cvičením ,
hrami, botanickým i vycházkam i a nor*
málními táborovým i pracem i. Vypravi
ly jsm e se ta k é d o Hranic k fotografovl a ta k vznikl obrázek ku rsistek
s vedoucí školy Lídou Sobolovou a tnsíruktorkam t uprostřed.
Z Cech bylo 14 ku rsistek:
Marta B oháčková, Anna Drejslarovd,
Jiřina Fišerová, Méďa Machová a Běla
Veselá z Prahy — Růžena Casiová z
Unhoště — Ant. Čtrnáctá z Kladna
Marie Frontová z Horního Jelen i —
Jana K,alousková, zvaná teta Mrázka
z N áchoda — Máša Klobásová a Greta
Procházková z TepUc-Trnovan — Ma
rie Stůfová z Kladna — Marie Zourková z Č eské Třebové — Pavla Žalu
dová z V ysokého Mýta.
Z Moravy a Slezska 7 p oslu ch aček:
M. Chlapíková z Derjll — R. Led
vinková 2 Vh. Hradiště — M. Herrm annová-Smitalová z K rom ěříže — H,
Radochová z Olomouce — Ant. Svobo
dová a M. Stojanová z Brna — E liška
Zeíllerová z Frýdku.
Ja k é jsou osudy všech těch to jrek*
ventantek 1. OLS?
Všechny jsm e byly pobytem v LS
nadšeny, uzavřely jsm e krásn á přátel
ství a touha znovu s e sejít byla im
pulsem k pokračován í lesní šk oly v
příštím roce.
Do k o n c e října Ism e p a k musely
předložit své i^ipom fnky sestře Sobo
lové k posouzení.
15. června 1927 Ism e obdržela schvá
lení pozn ám ek a Imenovánl řádnou ab 
solventkou 1. dívčí LS. v d oložce byla
připom ínka n ašeho slibu, že budem e
vždy vzorně plnit sk au tské povtnnostL
Při zahájení 2. kursu v ro c e 1927 byl
nám slavnostně předán odzn ak absol
ven tek, bronzový trojlísek s tntclálkami DLS — dívčí lesn í šk ola
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Odznak absolventek 1 0L9

V ro c e 1927 se kon aly doa kursy,
ten tokráte u C echách na ostrúoku v
Luinici pod zříceninou hradu Příběntc.
Proni s opakováním programu morav
s k é LS v edla od 27. červ en ce d o 7. srp
na sestra náčelnt E. Mtlčtcová. Po nt
fsm e převzaly postavený tábor my,
účastnice druhé DLS, od 7. do 19. 8.
1927. Opét nás vedla sestra Sobotová.
Denně za námi doch ázela sestra náčeln í MilCicová, fež se zatím ubyto
vala v n edalekém mlýně.
Našimi milými hosty byly ^hoslovan ské skautky a tak s e na stožár
vztyčovaly tři vlafky — naSe, fihoslovanská a vlalka lesn í Školy, kterou d a 
rovala s. fen a Kalousková z N áchoda.
Pracovní skupiny byly sestaveny vždy
t fed n é fihoslouanky a dvou našich se
ster. Mám na pam átku feflch podpisy:
Kosina Lfuba-Lfublfana, S ek a PopovičBeograd, Vesna Pavlovtč - Split, Olga
P olfana - Maribor, Branka Kurir, S.
Botortč - Split a feftch vedoucí s. Lfuba Strbofa. Ač fsm e ffm příUS n ero
zuměly, m ěly fsm e fe rády, tičastntly
se všeho táborového podnikání, nauči
ly nás tančit srbské k o lo a zpívat své
písně.
Poněvadž základn í skau tské disci
plíny byly probrány v prvním kursu na
Moravě, tentokrát byla na programu
tém ata z oboru přírodovědného, působ
nosti ženy a p sy ch olog ie dívčí mlá
deže.
H ned na počátku nás přifela navští
vit j^ ed sed ky n ě Dívčího odboru spiso
v atelka sestra Bronislava H e r b e n o v á . Zapalovala náš první táborový
oheň a p a k vyprávěla, ž e fsm e na his
to ric k é půdě našimi husitským i předky
posvěcené, zanotovala píseň „Kdož fste
Boží bofovnícf*' a další v lasten ecké pís
ně. Druhého dne p ředn ášela o posta
vení ženy v rodině a p ak fsm e se
s ní. vzácným a drahým nám hostem ,
rozloučily.
Dále p ředn ášela sestra Dr. Malínská,
Dr. Konová. Otla Stelnová a S lavie Mi
chálková. Na dua dny přtfel Dr. Cyril
S tefskal. Vyprávěl o psychologii dospfvafících d ív ek a zafím avě líčil roz
manité případy ze své praxe. Pak rych
le sestavil od b ífen kářské „mužstvo"
a hrálo se náruživě až d o tmy. Rád
zpíval a učil nás žertovným písním,
znám je podnes.
Na této šk o le fsm e užily i příjem né
h o koupáni v Lužnicí. Cas však běžel
ja k o ta voda v ře c e a n adešel den lou
čení.
To fe tedy Historie prvních dívčích
lesních Skol. Odvážným feftch prů kop
nicím patří náš vřelý dík.
Marie Smílalová

OCa&trtice L Ol S na Moravd r. 1920

NASE VZORY

Frantiiek Kulik,
nar. 10. 9. 1090. t 19. 6. 1945
Není Jisto náhodné. Že zakladatel
československého skautingn a řada Je
ho prvních spolupracovníkft bylt vy
chovateli z povolání. Ostatně kdyby
chom zjišťovali percentuální zastoupe
ní Jednotlivých profesí mezi současný
mi junáckými pracovníky, byli by uči
telé všech stupňů nepochybně zase
zastoupeni nejpočetněji. Vysokým pro
centem Jsou zastoupeni také lékaři.
Poslední cíl Junáctví — výchova
mládeže v mravně silné a fyzicky
zdatné občany tohoto státu — dosta
tečně vysvětluje, proč právě zmíněná
dvě povolání Jsou mezi Junáckými či
novníky vůbec nejpočetněji zastoupe
na. Vždyť právě od nich se očekávalo
a očekává, že se v Jejich řadách na
jde nejvíce těch, kteří nejen mohou,
nýbrž i chtějí mládeži zprostředkovat
to, co junácká výchova nabízí.
Tato vzpomínka Je však věnována
bratrovi, který zdánlivě vybočuje z pe
dagogické řady. František Kulík byl
mlynářem, což Je zajisté povolání, kte
ré svým zaměřením a náplní má málo

společného s výchovným Ideálem
skautingu. A přece neběží o výjimku;
také Kulík byl původně učitelem. Uči
telský ^stav vystudoval v Praze a po
několik let působil jako učitel na ves
nických Školách v okolí Vlašimi. V té
době Jej láká přírodověda a historie.
V r. 1916 odchází do prvé světové vál
ky a když se po dvou letech vrací,
ujímá se zděděného mlýna. Mlynářství
zůstává František věren aŽ do smrti.
Už jako 23tetý učitel stál u kolébky
českého skautingu. V roce 1913 se se
znamuje se Svojsíkem a zahořel na
dšením pro Jeho dílo. Tato láska jej
doprovází až do hrobu. Nebyl však jen
jeho obdivovatelem, nýbrž věrným a
oddaným spolupracovníkem prof. Svojsíka. Brzy zakládá ve Vlašimi chlapec
ký oddíl — byl to nepochybně jeden
z nejstarších mimopražských oddílů
vůbec — a s ním buduje na Blatnici
skautskou reservaci — Měsíční údolí;
název dostala podle Londonovy povíd
ky. A Měsíční údolí zasáhlo hluboce
I do soukromého života bratra Fran
tiška. V roce 1919 hostilo 22. dívčí od
díl pražský, který vedla Zofka Hammerová. „Ta si v r. 1921 vzala mého
tátu. Od té doby máma 1 táta žili
skautingem a k tomu vychovali 1 nás“,
tak mě lapidárně Informuje syn Jiří.
Svojsík, který dovedl bystře odhad
nout své spolupracovníky, nemohl sl
nepovšimnout vzácných kvalit vlašlmského mlynáře, zejména jeho oběta
vosti, pracovitosti a hluboce prožíva
ného skautingu a svěřoval mu postuoně řadu významných funkcí. Bratr
František se stává zemským místonáčelnfkem, místonáčelníkem Svazu a
.nakonec Jeho místostarostou. Po řadu
let Je Členem náčelnlctva a ústřední
rady. .
Za vynikající zásluhy byl Kulík už
r. 1922 vyznamenán Svaztikou, pozdě
ji Skautskou láskou, Syrlngou II. stup
ně, stříbrnou medailí sv. Jiří a nejvyšŠím skautským vyznamenáním Stříbr
ným vlkem.
Od r. 1937 bratr Kulík postonával.
Dočkal se sice Ještě osvobození milo
vaného národa, ale už v červnu 1945
umírá ve stáří 55 let. Hnutí v něm
ztratilo krásného člověka. Jemuž byly
skautský slib a zákon náplní života.
Odešel vzácný skaut, který Junáctví
vvTTiávat ústy, plnil rozumem a žil
srdcem.
Dr. J. O.
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tkauting nebo přo rodinu Orga
nizovaným skautmn jsem byl až
do roku 1938, kdy jsem skončil
íko zpravodaj zdravotnictví a
len ftáeelnielva. Byl jsem s brat
rem náčelníkem a bratrem ROslerem-OřOvským dvakrát na Svétovém jam boree v Anglii a jednou
jako vůdce naši výpravy na svčtovém jamboree ve Svédsku (G6leborg) a v roce 1929 ve Stock
holmu s bratrem ing. jelenem.
Nejen já. ale všichni ti, která
iroenuješ mezi prvními Cleny skau
tů, se na mne pamatují a ještč
dlouho díive před n>mi jsem pra
coval na stará Rychlé a na Ovoc
ném trhu s doktorem Klikou a
bratrem Slávou ftehákem.
Ostatné na loňském sjezdu jsem
se se všemi (Ztdlický, Buršík, ing,
jele n . dr. fitip , Vlasta Koseovú
a další) sešel. Přitom hodné z nich
už zemřelo' (Vodenka, Novotný,
Nebeská, a jn Novák a td .j.
Abychom zachovali pro vzor a
přiklad mladším pře;>nou historii
nejen zdarů, a le také bojů na
všechny strany a našli pro naše
následovníky ušlechtilý vzor čis
tého skautstvi, doporučoval bych
uváděnou historii skaulingu do
plnit.
V životé, který se ke mnO cho

ř

V&ianl l»ratřl. Ve 4. Cisle Skautingu jsem t l přečetl úvodník Po
čátky Českého skautíngu & odvatu jl se Jako jeden z prvních svojsikových skautů doplnit a upřes
nit nekterú údaje.
v roce 1912 jsem byl totiž Žá
kem prof. Svojsíka na reálném
gymnasiu v Křemencové ulici v Pra
ze 2, ale také jedním z prvních
skautů, u nás vůbec. Mimo to jsem
velmi Často byl poslíčkem ze ško
ly do jeho bytu v Náplavní ulici
C. 5, když nčco potřeboval pro

^

val velmi m acelsky, jsem se pře
svědčil, že mnoha lidem skautská
výchova pomáhala z nejhoršiho a
akúzala, že zůstali charaktern í,
nesobečtí a stateční.
Zdravím junáckým pozdravem
MDDr. |. Kazil

Středisko prof. Skoumala
708-01 w Přerově hlásí: Byli
jsme prvni, kteří dali výzvu
k sbírce na vesničku SOS
(rozhlas 1 televize vysílala).
30. října 1966 Jsme odešla*
U 25 956 Kčs.
Darem jsme získali 25 Čtyř*
lůžkových stanů od Přerov*
skýcb chemických závodů.
RovnČž Jsme zakoupili 20
stanů dvoulůžkových.
Od MůstNV Přerov jsme
získali krásný pozemek v
těsné blízkosti parku a řeky
Bečvy o výměře 7000 m*. Le
tos uspořádáme: jeden pu
tovní tábor chlapecký, jeden

stálý dívčí tábor (3 oddíly),
1 střediskový chlapecky stá**
lý tábor {4 oddíly), 1 chla
pecký tábor oddílový.
Dosud jsme odevzdali do
sběru 2010 kg starého papí
ru a 300 kg železa a mědi.
Odpracovali jsme jako bri
gádníci 1400 hodin na úpra
vách x>^rku pro MěstNV a
OONZ.
Některé oddíly se dohodly
8 národními jpodnlky o bri
gádách (lehčí práci), což
však nemá být na úkor vlast
ní skautské výchovy.
Ve středisku dnes pracuje
305 členů a 36 Činovníků.
Členové střediska se účast
nili jako pořadatel mezistát
ního utkání CSSR-^NSR v
chůzi na 50 km v sobotu 31.
května t. r.
Bobr s Přerova

S v ě t p o d s k a u t s k o u lilií

V zemí pod H im a lá jí
Znak, který dnes uvádíme, určitě ještě neznáte. Neboť
- )e to znak poměrně mladé skautské organizace nepálské.
Skauting byl založen v Nepálu až v roce 1952. Aby organi
zace získala co největší i>odporu, jmenovala svým hlavním
patronem nepálského krále, náčelďikem nepálských skautů
se stal korunní princ Btrendra Bir Blkram Ehah Dev, kte*
rěho vidíte na našem snímku. Mladý náčelník, že? Nepálští skauti navázali okamžitě nejužsi spolupráci se skauty
z Indie, Malalsie, Austpálie, Filipín a Thajska. V roce 1967
se účastnili světového Jamboree a v roce 1966 skautské
konference pro Dálný východ. V současné době má organi
zace asi 7600 Členů a je hlavním hnutím mládeže v tomto
himalájském království.
~ jb —

Ze s k a u t s k é h o s v ě t a
Pu stopách Alexandra Velikého se vydá skupina holand
ských skautů z Hilversumu nazývající se Argonauti. Bude
to už druhá Část jejich jpozoruhodné cestý, jež je tentokrát
zavede do Afganistánu a Pákistánu. /První část cesty pod
nikli v roce 1965 na Střední východ. Skauti se už na první
část cesty^někollk let pečlivě připravovali. Podrobně studoVoli neýen hislorii a kuituru krajin, kterými měli procházet,
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ale učili se také Jazykům oněch zemí. Příprava také zahr*
novala dokonalé zvládnutí fotografické praxe, jakož i pO'
drobnou dokumentaci viděného a prožitého. Po návratu
první části výpravy zužitkovali skauti všechny své poznatky
nejen v novinových a časopiseckých Článcích, ale i v řadě
rozhlasových a televizních programů, Jakož 1 samostatných
přednáškách. Ospory z této publicistické a populárně vě
decké činnosti jim nyní umožnily podniknout další část své
výpravy. Tentokrát hodlají také sbírat speciální materiály
pro muzea a kulturní střediska.
UNESCO na pomoc Indonésii. Z popudu indonéských skau
tů zahájilo UNESCO ve spolupráci se světovým ústředím
speciální akce ^Program dárkových kupónů*, účelem akce,
navržené organizací GERAKAN PRAMUKA - - skautské hnutí
v Indonésii, je naučit indonéské rolníky hospodařit a ob
dělávat půdu podle nejnovějšich vědeckých metod a zvýšit
také výnosnost půdy. Prodejem dárkových kupčnů hodlají
Indonéšti skautf získat dostatečnou finanční základnu pro
svůj plán výchovy mnohdy primitivně hospodařících rolníků.
■ Skauti archeologové mají svůj vlastní vědecký ranč v Mbvém Mexiku, kde se mohou přihlásit do odborného vědec
kého kursu pro studium prehistorie amerických Indiánů.
Archeologické vykopávky budou probíhat na území 237 000
akrů. Kursy budou 12denni a organizátoři doufají. Že se
V nich letos vystřídá asi 20 000 skautů. Program bude

opravdu různorodý: horolezectví, zlatokopectví, pěstování
dobytka, střelba z pušky, rybolov, geologie, astronautika
B všechny druhy ochrany přírody, kromě hlavní náplně kur
sů archeologie. Není bez zajímavosti, že geologické kursy
mají na tomto skautském ronči tak výborné jméno, že se
jich zúčastnila i většina amerických kosmonautů.Cejlonské ministerstvo výchovy uvolnilo ze Školy na dva
dny všechny cejlonské skauty, aby se mohli zúčastnit
jakési H&kce Z* ve své zemi. Pod vedením skautských vůdců
měli ošetřit zařízení škol, školní zahrady 1 parky a vůbec
přispět k tomu, aby jejich obce 1 města byla čistá a upra
vená. Umývali dokonce poštovní schránky, lavičky v par
cích, upravovali dětská hřiště a každý skaut měl povinnost
zřídit si doma několik zeleninových záhonů.
Skauti ve skotricém REN EREW SHIRU se budou trvale
starat o městské osvětlení. Dostanou do opatrování veškeré
městské svítilny, o které budou pečovat tím, Že jakmile
zjistí ve svítilně závadu (poškození, bliká, nesvítí), oka
mžitě to oznámí příslušnému oddělení na radnici, aby vadná
svítilna byla Ihned opravena.
Výroční zpráva skautské organizace v Saúdské. Arábii
úvádí, kde a jak je jí příslušnici v uplynulém roce pomáhaU.
Mnoho skautů se totiž zúčastnilo různých veřejných prací,
takže nejeden občan Saúdské Arábie poprvé poznal význam
a podstatu skautského hnuti.

Cvičte si paměí
podle kimpvky
Opravdu s málo materiálem a při tom v krátké době sí
můžete zorganizovat hru, jež ověři, kdo z vás má lepši pa
měť. Pro každého je při tom výborným tréninkem.
Z bílého papíru (nejlépe ťitvrtky] $1 nastřihejte kartičky,
velikosti asi 4 x 4 cm. Kolik? 120—150 kusů. Potom na každá
dvě kartičky namalujte tentýž motiv, nejlépe ze života v pří
rodě nebo skautského života vůbec. Samozřejmě, že můžete
rovněž vystřihovat obrázky ze dvou
stejných ilustrovaných Časopisů, která
nalepíte po jedné straně každé kar
tičky.
A potom už můžete začít hrát. Nej
méně dva hráči, máte-li dost kartiček,
ti'eba celá smečka. Všechny kartičky,
obrátíte tak, aby obrázky byly zakry
té. Kartičky na stole promícháte a po
tom seřadíte do sloupců, při 120 ku
sech na přiklad 8X15, při 150 kusecb
10X15. První hráC odkryje jednu kai^
tlčků. Potom druhou. Nenl-Il na druhé
kartičce stejný motiv jako na první,
obě kartičky opět obrátí a nechá ležet
na jejich místě.
Jde o to, zapamatovat si z odkrýva
ných kartiček, kde v kterém sloupd
a na kterém místě jsou kartičky se
stejnými motivy. Kdo najde stejný pár,
vyřadí jej l e hry, získává bod a může
táhnout ještě jednou.
Hra výborně ukrátí chvíle při deš
tivém počasí na táboře. Navíc je vlast
ně nekonečná, neboť ponechává fanta
zii Účastníků na vůli, jaké motivy
chtějí použit.

Ú
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Ze zálesácké
kuchyně

Samostatně nebo na stefném ohni jako přikrm, sl můžete
upéci i „hada**. Z těsta doneseného z domu nebo připra
veného i na výletě, uválíme dlouhého hada, natočíme na
silnější prut a opékáme. Při současné přípravě masa 1 příkrmu můžeme zachycovat šfávu z ražnlčl na hada.
Ohniště si udělejte v malém příkopě, přes nějž pak mů
žete položit oba rožně, ztlumit oheň, což vám umožní vě
novat se Jiné práci a jen občas rožném pootočit.

KEBAB
- TAK SI UVAftÍM ROZBITÉ VAJÍČKO
Kebab Je staré tméno pro každý masitý pokrm, který Je
Často se nám stane, že I pečlivě zabalené vajíčko „na
připravován na ohni ve volné přírodě bez použití jakého^
tlučeme" nebo Je dostaneem nakřaplé z obchodu. Co sním ?
koliv nádobí. U nás se používají také jiná jména, Jako ražVařit Je nemůžeme, protože by z něho bílek vytekl. A tak
nlČl apod. Příprava pokrmO na rožni se pro skauty výborně
se obyčejné nechá do těsta nebo na vaječinu. Máme-U však
hodí. Nevyžaduje nosit nádobí a kromě toho má své zvláštní
na výletě chuf na vařené vajíčko, lze si snadno pomoci.
kouzlo. Při opékání na rožni vznikají v mase i těstu zvláštní
Nakřaplé vejce omotáme papírem a ten při vaření za
látky, které zvyšují chuf.
brání, aby bílek vytek). Použijeme čistého bílého papíru
Za rožeň použijeme čerstvě uříznutý prut, Jenž nám snad>
nebo v nouzi l novin, příp. čistého kapesníku.
no neohoří. Kůru z prutu raději sloupneme, aby nám ne
ovlivnila chuf opékaného. V každém případe si její chuf
v a Ri C z k o n z e rv y
zjistíme a Je-li hořká» nebo Jinak výrazná, nepoužíváme
E této dřeviny ani oloupaný prut.
Obaly z větších konzerv nám poslouží jako vařič, ze
Maso nařežeme na malé. tenké kousky a pak napícháme
jména v písčité krajině, kde nemůžeme v blízkosti nalézt
tia rožeň. Kousky nenavlékáme těsně vedle sebe, protože by
kameny. Z konzervy odkrojlme otvíračem dno a zároveň
se nepropekly, a ponecháváme mezi nimi mezery přiměřené
vyřízneme otvor do pláště válce, kudy budeme přikládat.
tomu, zda chceme péci na prudko (větší mezery) nebo stá
Na protější straně u víka vyřízneme menší otvor, kudy bude
lejším žárem (menší mezery). Naklepáním masa si zaji
odcházet kouř a přebytečné plameny. Postavíme na prázdné
stíme jeho křehkost a nezapomeneme ani osolit a opepřit.
dno a máme vařič 1 s plotýnkou. Přikládáme malé kousky
Sál a pepř si neponechají svou pQvodní chuf, ale smísí
suchých větví, které mohou vyčnívat z „kamen", hlavně
se se šťávou z masa.
když plamen z jejich hořícího konce jde pod plotýnku.
Chuf masa můžeme také měnit vložením plátků salámů
Má-11 plotýnka dosti vysoký okraj, můžeme přímo na ní
nebo cibule mezi maso. I v tom případě ponecháváme mezi
smažit slaninu, vejce a opékat chlebíčky.
jednotlivými plátky menší mezery, anebo pečeme pomalu
Míla Feitová
na stálém žáru.

Stavba
táborových kamen
Jednou z nejdůležltějších staveb na každém táboře Je tá
borová kuchyně, jejím srdcem jsou pak pochopitelně spoleh
livá kamna. Bez Jejich dobré funkce můžeme zažít mnoho
trampot a nepříjemnostt Jak na to jít, aby vše dobře slou
žilo a Jak organizovat vlastní postup jejich výstavby, si
povíme v tomto článku.
Nejdříve se musíme rozhodnout. Jaká kamna postavíme.
Existuje mnoho typů a každý zajisté podle své zkušenosti
bude obhajovat ta svá, která hřála ze všech nejlépe. Pro
zjednodušení sl však řekneme/pouze o dvou typech nejzákladnějších.
Stavebně snadná Jsou kamna typu „ R o št**. Postavit Je
dokáže i každý začátečník. Je to v podstatě otevřené ohni
ště mezi dvěma zídkami z kamenů .vystavěnými. Na nich
Jsou pak nahoře položeny napříč kusy armovacího (sta
vebního) železa nebo vhodně)! železné trubky, položené ve
vzdálenosti asi 10 cm od sebe. Na takto vzniklý rošt se
dávají hrnce. Oheň zapálený pod nimi Je pak přímo zahřívá
plamenem. Výhoda tohoto typu spočívá v jednoduché stavbě
a též v tom, Že velmi rychle vaří. Nevýhodou ovšem je, že
přímý oheň svým žárem 1 kouřem obtěžuje kuchaře při va
ření. Není možno je také krýt nějakým přístěnkem.
Kamna s výrobní značkou „ P l á t o v á * * fsou Již doko
nalou stavbou s uzavřeným ohněm, komínem a vším, co
8 tím souvisí Vyžadují pečlivější provedení. Jestliže dodrží
me určitá pravidla při jejich stavbě, není důvodu, proč by
nám věrně nesloužila. Zvláště když Je schováme pod přístěnek, nebo stanovou střechu. Vyplatí se nám to při dešti
vém počasí. Již při přípravě tábora se musíme rozhodnout,
který z uvedených, případně Jiných způsobů budeme stavět.
Je totiž třeba přivézt s sebou na tábořiště již vše potřebné.
Co tedy budeme muset do táborového inventáře koupit?
Rozhodneme-ll se pro typ „Rošt**. Je vybavení celkem jed
noduché. Stačí nám 10—20 kusů železných tyčí, asi Im
dlouhých, o síle přibližně 1 cm. Pokud seženeme železné
trubky, poslouží nám lépe; odolávají totiž mnohem lépe
žáru ohně a váze plných hrnců. Nebudou se nám prohýbat.
Jestliže přípravě věnuieme větší pozornost a necháme sl
tyto železné prutv nebo trubky přivařit na 2 —3 podélně po
ložené kusy (délka podle velikosti kamen 1—l,5 m ), vznikne

106

nám krásný železný rošt. Ten budeme mnohem snadn6|l
pokládat na ztdhy z kamenfl, než Jednotlivé tyče. Zmenší
me též nebezpečí, že kamna nám při provozu pMpadnč zač
nou povolovat.
■
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Plátové kamna jsou stavbou náročnější. Pro nS potře
bujeme základních části více. Nejprve si musíme stanovit
přibližný rozměr vařící plotny, je to důležité pro nákup
plátů. V železářství koupíme zároveň železný rošt, raději
větší. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na kouřové
rourý. Budeme jich potřebovat asi 5 m, k nim jedno ko*
léno. jejich průměr volme podle možnosti větší.
,
Pro stavbu budeme ještě potřebovat nějaký nosič litino
vých plátů. Lze je sice klást na urovnané kameny nebo
cihly, ale oba postupy jsou poněkud komplikované. Přírodní
kameny se obtížně urovnávají pro dokonalé uloženi plátů.
Cihly, pokud nejsou z místních zdrojů, se při dopravě snad
no poškodí.Mnohem lépe se osvědčil rám-rošt, vyrobený
svařením několika kusů silnějšího železa. Ten se zabuduje
pevně do celé stavby a poslouží nám dobře zvláště při ne
stejné délce plátů. Pro upevnění komínku budeme potře
bovat několik metrů vázacího drátu. Aby nám do kamen
nepršelo, vyrobíme sl ještě před odjezdem na tábor z po
zinkovaného plechu klobouk na komín.
Při vyhledáváni tábořiště a jeho průzkumu je třeba sl
všimnout kromě jiného, jaké je složeni zeminy v nejbližším
okolí. Najdeme-11 jílovltou půdu, bude se nám pro naši stav
bu dobře hodit. V opačném případě je třeba doplnit inven
tář pro stavbu kamen trochou šamotu.
Pokud jsme vše v přípravném období před táborem ob
starali, můžeme se hned po příjezdu na tábořiště pustit
do stavby. Povíme sí nejdříve o tom, jak to budeme dělat
a jak sl práci účelně rozdělíme.
Nejdříve sí musíme ujasnit, co budeme potřebovat z míst
ních zdrojů. V okolí nasbíráme slušnou hromadu kamenů,
větších 1 menších. Narýpeme hromádku jílovité půdy. Z lesa
doneseme 6 kulatin asi 150 cm dlouhých o průměru 5—10
centimetrů a větší množství drobnější tyčoviny nebo sil
nějších větví. Kůly na jedné straně zašpičatíme. Tím jsme
s přípravou hotovi. Můžeme tedy slavnostně zarazit prvý
kolik na předem dobře promyšlené místo. Podle zásady
dvakrát méř a Jednou řež, si na zemi vyměříme půdorys
budoucích kamen. Pak odstraníme drn. Do každého rohu
zarazíme ^ v n ě připravený kolík tak, aby pevně držel. Nyní
začneme dávat drobnější tyčkovinu, předem uříznutou po
dle vyznačené délky. Dáváme ji na vnitřní stranu kolíků
srubovým způsobem, to znamená vždy střídavě jednou na
detší a jedno na kratší stranu (viz obr.]. Pro zpevnění při
tlučeme vždy hřebíkem. Při vytyčení půdorysu kamen vy
cházíme z rozměru plátů nebo poštu. Nesmíme zapomenout
připočítat dvakrát poloviční tlouštku nosné kamenné zídky.

Ta Je různá podle velikostí kamenů, které ;sme nasbírali.
Průměrně lo Dyva asi 30 cm.
Za chvíli náiu začne růst opěrná hrázka. Do ni začneme
skládat kameny, pokud možno tak, aby se v jednotlivých
vrstvách překrývaly.
Budeme postupovat podobně jako zedníci při stavbě zdi
z cihel. MMaltu” si uděláme z hlíny a vody. Tento způsob je
stejný pro oba typy. V případě, že nemáme jíl, použijeme
dovnitř zdi jakoukoliv hlínu. Spáry mezi kameny směrem
do ohniště však musíme vymazat šamotem. Samotový prášek
rozděláme s vodou na hodně hustou kaši a řádně osolíme.
Sůl totiž velice zvyšuje pevnost této „malty".
Pro typ „Rošt" vystavíme takto dvě zídky rovnoběžně vedle
sebe. Na ně nahoru položíme připravený rošt nebo samotné
železné pruty a zatížíme ještě několika vrstvami kamení.
Pro kamna plátová postupujeme podle obrázku. Nesmíme
zapomenout na zabudováni popelníkové části. Při stavbě
je velmi důležité dodržet tvar ohništé, zvláště pak rozvá
děči plamenné zídky, jinak kamna nehřejí. Po dokončení
zdivá, osazení litinového roštu nad popelníkem a dvířek ke
Kamnům, zabudujeme rám a uložíme nakonec pláty.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na komín. Zde platí
zásada; Clm je delší a širší, tím lépe hoři oheň. jeho výška
by měla být asi 4 m od vyústění z kamen. Aby nám plecho
vý komín nepadal, je třeba Jej zajistit. Ve vzdálenosti asi
30 cm od kraje kouřové trouby zarazíme pevně do země
tři delší dřevěné tyče. K ním na několika místech přichytí
me vázacím drátem náš komínek. Aby nám do něho ne
pršelo, nasadíme nahoru plechový klobouk.
' Na závěr několik slov k organizaci práce. Je vhodné při
dělit práci celé jedné družině. „Vrchní stavitel", obvykle
rádce nebo nejzkušenější člen, se stará o dobré zajišténí
spolupráce všech, vytyčí půdorys a třídí přinášený stavebrf
materiál {Mdle vhodnosti k použití. Určí jednoho aŽ dva
„kamnáře", kteří se starají o vlastní stavbu a pomáhá Jim
podle potřeby. Zbývající Část družiny rozdělí do dvou sku
pin. „Dřevaři" shánějí a opracovávají potřebně dřevo a „ka
meníci" nosí z okolí kameny. Ti, kteří jsou dříve hotovi,
připraví „maltu". „Kamnáři" zatím stavějí z dodávaného
materiálu.
Po dokončení práce a vyschnuti „malty" se slavnostně
zajpáli oheň a k^mna, aby dobře sloužila, se pokřtí.
iDg. fosef Skalický

Test pro táborníka
Dobrý táborník se pozná především při stavbě stanu. Ale
můžete to zkusit i na vašich odpovědích. Přečtěte si našich
dvanáct bodů a označte, které jsou správné a které chybné.
Odpovězte zcela poctivě bez nahlížení do příruček nebo
časopisů. Některé z těchto myšlenek nebudete pokládat za
příliš tábornické, věřte však, Že táboření není jen stavba
stanu nebo kopání odpadová jámy, je to způsob Života ve
volné přírodě a schopnost obejít se bez všech vymoženosti
civilizace.
Tak a nyní do hryl
1. Měsíc T novu vidíme za letních aoci na západě.
2. Staa si postavíme pod jilm, využijeme tak jeho stinn.
3. Když prší, musíme aapínaCe stanu ještě více aapnouti
aby nám je vlhkost nezkrátila.
4. lilmové a kaštanové dřevo špatně hoří.
5. Těstoviny sypeme do studené vody a potom vaříme.
8. Vodu oa myti nádobí začneme ohřívat hned po obědě,
7. Stan stavíme pokud možao pod břízami; je zde pís
čité nebo kamenitá půda.
8. Abychom cbréaili ostři sekery, zasekáváme ji do drnn.
9. Nestavíme stan pod dnbem, jo tn vlhko a padají větve.
10. V kuchyni používáme na otop habr, huk, Javor, neboř
tvrdé dřevo je velmi výhřevné.
11. Je-li v nocí zima, zahřejí nás více dva tenké svetříky
než jeden silný.
12. Čerstvé dřevo řeže lépe pila s velkými zuby.
SPRAVNC ODPOVĚDI:
1. Spatně, není vůbec vidět. — 2. Spatně — padají větve,
— 3. Spatně — napínače se musí povolit. 4. Dobře. 5. Spát-
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né — do vařící vody. 8. Spatné — zároveň s obédem. 7.
Dobře. 8 Spatné. 9. Dobře. 10 Dobře. 11. Dobře. 12. E>obře.
Zkontrotufte si své odpovědi Máte-if dvanáct správných
bodů, |ste výborným táborníkem. Deset správných odpovědí
znamená, že sl musíte na táboře dát lepší pozor. Při pěti
správných odpovědích se musíte leště mnoho učit Mátedi
méně než pět správných odpovědí, Jste teprve nováčkem
9 Čeká vás k táboření strastiplná cesta.
Podle Tout droit Perua

M aškarní na táboře
Možná, že si řeknete — co s tini? Ples, to )e přece čistě
společenská záležitost dospělých nebo přinejmenším těch,
kteří už chodí do tanečních. Omyli Maškarní bál můžeme
uspořádat nejen během školního roku — v „plesové sezóně**,
abychom zpříjemnili oddílu některé pošmourné, nevlídné
nedělní odpoledne. Maškarní bývá však 1 vítaným zpestřením
tábora, kdy lze uspořádat večerní program, na který se
děti nadšeně a nedočkavě těší a připravují s horečnou
radostí.
■ K večeři připravíme „studenou mísu**, aby kuchařky
měly čas se také naparádit: obložené chleby a hlavně, hodné
„pltí**, totiž vody se Sřávou, popřípadé nějaké „sladké do
plňky** — sušenky apod.
Ráz může být Jednotný — například „V klínu přírody**,
kde se uplatní u dětí tak oblíbené masky zvířátek, květin
apod.; „Světová národopisná výstava** pomůže nenápadně
přiblížit dětem kroje a zvyky různých národů (hodí se lépe
do klubovny, kdy si můžeme všechny rekvizity 1 improvi
zované kroje lépe připravit): dětmi milované a vděčné téma
Je „Z pohádky do pohádky**; rovněž „Rej duchů, strašidel
a příšer** se jistě setká s pochopením skautlků každého
věku od 6 do 80 let; snobskou eleganci můžeme parodovat
například „Nocí na luxusním zaoceánském parníku** apod.
Anebo můžeme zvolit všeobecně nezávazný ráz „co je komu
do toho** apod. Prostě nápaditostí a iniciativě se meze ne
kladou.
Jediným omezením by mělo být — a to nejen v „polních**
podmínkách tábora, ale 1 v klubovně — aby děti k výrobě
masek nepoužívaly žádných umělých pomůcek jako je kre
pový papír apod., nýbrž aby se snažily co nejvíce vykouzlit
z „místních zdrojů", totiž z pokrývek, triček, tepláků, šát
ků, obyčejného či balicího papíru, čtvrtek apod.
Po nástupu, k němuž zahraje řízený pochod místní juaácká kapela, složená z kytar, pokliček, kotlíků, hřebenů,
vařeček a dalších Improvizovaných hudebních nástrojů, je

vhodné zařadit první část programu, kdy jednotlivé sku.*
pinky nebo jednotlivci mohou předvést kratičké charakteri
stické výstupy. Současně se může uspořádat mezidružinová
soutěž vtipnosti a zručnosti, kdy porota složená ze zástupců
všech družin, anebo všichni přítomní hodnotí jednotlivé
masky. Následuje taneční rej, který však je dobře proložit
veselými společenskými hrami, „kouzly", žertovnými sou
těžemi (polykání kostky cukru na niti o závod, prokousá
vání se ke koruně zapečené v koláči apod.]; nespoléhejte
se, že se nálada udrží sama sebou, neimprovizujle, celý
večer musí mít řád, gradaci 1 závěr! Zábava ponechaná ži
velnému vývoji se může zvrhnout v „trsání" šlágrů na ky
taru, které zná jen několik málo lidí — a ostatní, zejména
malé děti se začnou nudit. V závěru odpoledne či večera je
vhodné sesednout se a zazpívat si některé oblíbené oddí
lové písničky, od nichž přejdeme pro uklidnění na národní.
„Přehlídku maškar" doporučuji zařadit hned na začátek,
nikoliv na závěr, nebof když se děti rozdivoCt k z^ Sru
večera, není téměř v lidské moci je dostat na lůžko a zjed
nat l udržet noční klid.
Takovýto večer či odpoledne výchovně působí Jednak tím,
že podporujeme dětskou fantazii i tvořivost — děti se ne
smírně rády převlékají „za něco" Cl „někoho", — a dále
přistupuje I prvek žádoucího uvolnění — „řáděním" vese
lým, rozjařeným, avšak nikoliv bezuzdným a nekontrolóvaným.
MUDr. Jarka Srámková

Bývalo to prosté; Buď se koupila nebo dala zhotovit u kni
haře kniha obsahující čisté lisíy a ustanovil se kronikář.
Tady máš a piš. Taková byla kronlkářská praxe v minulosti
a snad proto existuje tolik kronik, kde je parádní titul
a úvod a dál už se to bělá nepopsanými stranami.
Je faktem, že tato archaická forma kroniky skautskému
oddílu nevyhovuje. Již z psychologického hlediska: Chlapci,
kteří denně zápolí se školními úkoly^ dostanou celou knihu
Čistého papíru a s ní představu. Že má být jimi popsána.
To množství papíru fxlpuzuje. Dále působí f jistá tréma.
„Taková krásná kniha, a co když v ní udělám kuňku?"

obává se skautík nad novostí zářící kronikou. Stejné obavy
se dostaví. předložíme-H mu dílem již popsanou, „historic
kou kroniku. „Tolik je v ní úhledných stran a nádherných
obrázků, a co když to právě Já teď zkazím?"
Kronika starého typu nevyhovuje 1 z praktického hledi
ska. Například zjistíme. Že zápis z předminulého podniku
je nutno doplnit důležitými, dodatečně zjištěnými údaji,
ale doplnit je nemůžeme, protože místo už zablokoval zápis
jiný. Konec konců 1 ta kaňka či jiný estetický úraz se do
kroniky může dostat, a následují mrzuté gumování, vyškra
bování, či i vytrhávání listů. Vlepujeme-l! mezi zápisy kres
by, dokumenty a podobné přílohy, pak nám kronika-knjha
začne na protilehlé straně hřbetu nabubřovat, což je také
nepěkné.
Připomenutý souhrn nedostatků nás přesvědčuje o tom. že
je nutno zvolit novou, pružnější formu junácké kroniky.
Nákladem způsobu vedení kroniky, o kterém budě řeč fia
příštích řádcích, je souhrn kronikářského materiálu na vol
ných listech NejosvědCenějSt formát kroniky je A4
210 mm na šířku a 297 mm na výšku (velikost normálního
kancelářského listuj. Kvůli pozdější vazbě budeme častěji
než listy používat archy (oficiálně „půlarchy" A3, Cóř je
formát, 420x297 mm, který se v půli přeloží.
. Nyní, jaký druh papíru použít. Běžný psací kancelářský
papír není pro naši potřebu vhodný. Je příliš slabý, kresby
na něm prosvítají a při nalepování příloh se papír kroutí.
Vhodný je slab^ hlazený karton, druh papíru, jaký známe
například z památníků, vizitek a pozvánek. Ten však nebývá
v papírnictvích vždv k dostání. Jeden čas se prodávaly
vázané kroniky s papírem, jaký potřebujeme. Poklid bychom
ještě takovou kroniku sehnali, rozpářeme opatrně její vazbu
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a obsah rozdělíme na archy. Také je možné pokusit se
vyprosit slabý kartonek v tiskárně, nebo použít nejslabši
L íiT V - A n c H V
jfKOlN^ KACSUcr
druh kladívkové čtvrtky.
bESKY t KUPKAMI
$LABé’H«
O E S K V * V NICH
Z 8C VCHOVXVAHC r
Máme-li papír, přikročíme k dalšímu bodu přípravy. Na
tCARTONV
r^eVAVAHE AKCHV
KkONiKv 90 řáupKnC
každou stránku nakreslíme slabé měkkou tužkou rámeček,
K VAz»£
ohraničující plochu, ve které se bude psát a kreslit — asi
2,5 cm od okrajů. Zachovávání stejných okrajů je význam*
fiým prvkem v úhlednostl kroniky.
A ted si povězme, jak praktikovat vlastní zápisy. Při
psaní kroniky je základním požadavkem, aby všechny udá
losti byly zapisovány co nejdříve. Je nutno zachytit bez
prostřední dojem, náladu, zaznamenat zajímavé myšlenky,
nápady a poznatky. To všechno brzy po prožitku vyprchává.
Kronika, kde jsou věčné resty, nestojí za nic. Právě proto
oceníme pohotovost „kroniky na volných listech**, jak toomto druhu kroniky budeme říkat.
Obr. 1
Příklad: Oddíl končí výlet. Při závěrečném proslovu vy
táhne vůdce ze své torny desky (běžné Školní kreslicí des
ky), ve kterých jsou 2—3 archy „kronikového" papíru a ma
teriál vhodný do kroniky, získaný na cestě. Například po
'!
DETAIL V Řezu
hlednice z místa, které oddíl navštívil, železniční jízdenka,
POToenArm
vstupenka do hradu, plánek, který hrál roli v polní hře, fA5KV Z sTLéNO KAATWV
A ro o . X
zdařilý panoramatický náčrtek, kresba stopy, někdy i mini HA VYROVNXn Í TLOUŠŤKY
S
aturní suvenýr — ptačí pírko, lístek typické rostliny z místa, HŠBETU
kde jsme tábořili. (S podobnými doplňky se přihlásí i sami
chlapci.) Rozmístěním a nalepením těchto drobností mezi
text bude zápis zpestřen.
„Kdo, chlapci, máte chuť zapsat dnešní den?" zeptá se
vůdce. Taková dobrovolná dohoda je jistě lepši, než oka
mžité přidělení kronikářskó povinnosti. Teprve nenajde-li
se dobrovolník, přidělí vůdce kroniku rádci družiny, která
^
. ..... . .
se Již dlouho na zápisu do kroniky nepodílela. Je věcí rádce, ^
POTKBBY |
^
provede-U zápis sám, či jím pověří některého Člena dru
žiny.
Obr. 2.
Je pravidlem, že desky s provedeným zápisem musí být
bdevzdány do příštího oddílového podniku. Podobně se děje
I na táboře při večerním nástupu ~ o příštím večerníiQ
nástupu je odevzdán zápis předchozího dne.
Junák, který Se zápisu ujal, pracuje bez trémy. Kdyby
snad své dílo pokazil, má k dispozici rezervní papír. Píše
podle svých schopností a zaměření (je přirozené, že někdo
se více rozepíše o přírodě, jiný zaš o Sportovním zápolení),
vyžadujeme však,, aby alespoň ve stručnosti zde byly všech
ny podstatné údaje o provedeném podniku. Současně řeší
zapisovatel i grafickou úpravu stránky. To je zmíněné při
lepování doplňků, přikreslováni titulků a vlastních kreseb.
Povoluje se vlepit l výstřižek z časopisu čl novin, jestllá^
jde o přímou souvislost se zápisem v kronice. Přiklad: Pouf
oddílu vede okolo památné stavby. Junák objeví v novinách
článek o této stavbě a použije jej. Výstřižků však nesmí
být příliš.
' Zápisy v kronice píšeme scrlptolem nebo „úředním" in
koustem, který se pod dotekem vlhkých prstů nerozpouští.
Zápis protlačený vypsanou propisovací tužkou rozhodně kro
boto důvodu také nelepíme fotografie a další přílohy blízko
nice na kráse nepřidá. Obrázky kreslíme pastelkami Či tuši
u hřbetu ~ svázaná kronika by se špatně otvírala. Veškeré
(kótpvacím Čili dámským perem). U kresby tužkou, paste
přílohy umisťujeme od hřbetu nejméně 6 cml
lem či uhlem je nutný postřik flxativem. Vodových barev
lze také použít, ale opatrně, abychom list příliš nerozKdy se rozhodneme k vazbě? Tehdy, jestliže nám složené
močlll. Přílohy nalepujeme hnědým tekutým kancelářským
archy vydají tloušťku knihy ~ ne více než 6 cm silné, při
lepidlem — u větších ploch nanášíme lepidlo pouze v rozích.
volném navršeni archů. Ideální je, jestliže svazek zaujme
List po nalepení příloh zatěžkáme.
jedno ucelené období oddílové činností. Nejlépe skautský
rok (od začátku září po tábor), případně tábor sanM»tatné.
Při popisu výletů a poutí neopomeneme zakreslit jedno
S vazbou počkáme ještě nějaký čas po uplynutí oMobí, aby
duchou orientační mapku s trasou cesty, po straně opa
byl čas na shromáždění všech materiálů. Potom si kroniku
třenou poznámkami. Velmi působivé jsou obrázkové mapy
na volných listech přečte redakční rada — vůdcovský sbor,
8 množstvím drobných kresbiček s motivy navštívených
a posoudí, zda Je obsah dokonalý, zda není třeba ještě n&co
míst. Karikaturisté sem připojí obrázky připomínající le
doplnit, či snad nějaký pokažený list vyměnit.
grační epizody cesty.
Je tu 1 praktická příprava. Aby se nám kronika pro
Lze vyslovit námitku: Junák obdrží k zápisu arch —
množství nalepených příloh nerozvírala, musíme provést
i strany. NepopIše-11 všechny, co se zbytkem Čistého místa?
vyrovnání hřbetu pomocí pásků. Jsou to proužky z bílého
Do těchto míst nalepíme dodatečně íotograřle z podniku,
kartonu v délce hřbetu (297 mm], široké 2 cm. Próužek po
O kterém je řeč. Fotografie je nad jiným významným do
délně v půlce přeložený navlékneme na hřbet archu, který
kumentem, ale ztrácí na ceně, není-li známo, kdy a kde
obsahuje nalepené přílohy.
byla pořízena a kdo je na ní. My to dnes víme, ale co ti,
kteří s biudou prohlížet naše fotografie za padesát let?
Vazbu volíme celoplátěnou. Jelikož nalepované přílohy
Proto doporučujeme umísťovat fotografie přímo ke krovytvářejí mezi listy mezery, je vhodné pořídit si pro svá
nikářským zápisům. K nalepování používáme jako obvykle
zanou kroniku krabici, aby kronika byla chráněna od pra
fotorůžků, u větších fotografií ohnuté lepicí pásky umístěné
chu.
v rozích a uprostřed rubu fotografie. Pokud máme foto
Kronika je vedle vlajky nejvýznamnějším majetkem od
grafii více, zařadíme další kartony, tentokrát to mohou být
dílu, požívá proto patřičné úcty a ochrany. Na skautské
pro zpestření kartony různých pastelových barev.
výstavce nenecháme návštěvníky v kronice volně listovat,,
Podle potřeby můžeme také , arch zmenšit jen na list,
nepřechováváme kroniku v klubovně. Má ji u sebe vůdce
odříznutím druhé půlky 1 cm za ohybem. Nebo papír odříz
nebo jeho zástupce, a dobře váží, komu může kroniku
neme přímo v ohybu a nalepíme na zvláštní pásek. To
svěřit k zapůjčenL
Jan Cáká
proto, že počítáme s* budoucí vazbou volných listů. Z to-
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Neien
značkované cesty
Chůze podle značek přestala jíž lákat skauty, neboť každý
ušel po nich pékný pár kilometrů třeba jen po kratších
úsecích. Chůze podle značek se mezi mládeží tak rozšířila,
že je na skautech, aby přinesli opět něco nového, je to
chůze podle značek na pět, deset i dvacet kilometrů. Ne
jedná se ovšem o značky kreslené se shrbeným hřbetem
každých deset metrů, jde o značky dalekých cest. Nejsou
to již šipky, ale orientační body, panoramatické náčrtky,
průzory apod.
Chůze podle orientačních bndů
Vybereme pro ni příhodný terén s orientačními body
viditelnými z dálky. Zprávy o dalším postupu zanecháme
vždy u některého význačného bodu. Výběr těchto bodů není
ovšem náhodný. Rozhlédneme-li se např. z našeho stano
viště, uvidíme několik orientačních bodů, jež jsou mnohem
výraznější než body ostatní {věž, osamělý strom, zvonič
ka). Za ukazatele naší cesty bychom sl mohli vybrat který
koliv z nich. Nejlepší však Je vybrat ten, který je na první
pohled nápadný. Musíme se totiž vžít do postavení těch,
kteří budou z našeho stanoviště hledat další bod, možná
s obavami, aby neztratili cestu. Vyhledáme proto pro ně
zcela zřetelné orientační body. A potom už Jen stačí napsat
a ukrýt přesnou zprávu.
Panoramatický náčrtek
Tento postup je odvozen od předcházejícího. Zpráva však
se nahrazuje zběžně načrtnutým panoramatickým náčrtkem,
na němž se označí smluvenou značkou další orientační bod
a místo ukrytí dalšího paůoramatlčkého náčrtku. Metoda
je výhodná, není-U procházený terén příliš Členitý. V opač
ném případě to vyžaduje od vytyčovatelů cesty značně
pracné náčrtky.
Postup podle panoramatického náčrtku má tu výhodu,
zejména při boji dvou nebo více družin, že náčrtek může
mít označen orientační bod nějakou tajnou značkou, ne
známou druhé nepřátelské skupině, čímž se znemožní, aby
postup družin byl prozrazen. Může to být např. tečka tuž
kou nad orientačním bodem, letící pták ne1x> jiné nená
padné označení.
Průzory
Vyhlédnutý orientační bod označíme na našem stanovišti
dvěma holemi, které zapíchneme do země v prodloužené
čáře směrem na orientační bod. Blíže k němu použijeme
tyče s hrotem nahoře, v metrové vzdálenosti od ní pak tyče,
které opatříme nahoře zářezem v podobě V. jejich výška
se musí upravit tak, aby oko přiložené ke hledí bylo s „muš
kou" a s orientačním bodem v jedné přímce.
Tento způsob je velmi pohodlný, protože hůlky s hledím
a muškou se mohou vyrobit po cestě z větví a nemusí být
příliš vysoké. Mohou se dokonce zaměřovat vleže. Nízké
hledí a nízká muška má tu výhodu, že je nezasvěcenými
snadno přehlédnuta. Průzor nese s sebou nebezpečí, že ve
Frekventované krajině může být poškozen a vyvrácením
jedné hůlky je celá trasa ztracena. Proto jej používáme
jen mimo cestu, v opuštěné krajině, kde jsme jisti, že prů
zorem nikdo nepohne, ať Již úmyslně nebo náhodou.
Výhodou těchto způsobů značkování cest Je rychlost, so
kterou se vytyčují 1 sledují. K oživení cesty se mohou také
střídat různé druhy, ať již ty, které jsme vám zde uvedli,
nebo ty, které sí sami vymyslíte.
Podle Časopisu Tout droit

Perun

Několik obratností na kok
Rád bych se zmínil o pěkném sportu — cyklistice, který
má spoustu přívrženců. Můžeme se při něm nejen zname
nitě pobavit, ale t zdokonalit v jízdě na kole a vycvičit
v odvaze, obratnosti a pohotovosti. Tedy několik námětů
^ pro méně I více zdatné cyklisty:
1, Dovedete nasedat na kolo z pravé ! z levé strnnv?
2. Ze stoje levou nohou na šlapadle (za jízdy) kolo ůnoŽ-
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mo nazad přes sedlo, vrchní rámovou trubicí fodvá^nějSÍ
so pokusí i přes řídítka) opět do stoje na šlapadle.
3 Jízda v lehu na břiše (v kleku, dřepu) na sedle —
opravdu již pro pokročilé.
4. Jízda pozpátku v sedu na řídítkách — rovněž pro po
kročilé.
5. Jistotu v jízdě na kole prok<1že ten. kdo dovede za
jízdy svléknout a obléknout kabát, jako ten,
6. který se dovede otočit na neJmenSí ploše, anebo
7. kdo projede se sklenicí vody (sklenice se drží za dno]
mezi různě rozestavěnými kameny, aniž by vodu vylil.
8. Zajímavá je také štafetová jízda se sklenicí vody. Vy
hrává to družstvo, které dopraví ve stejných sklenicích nej- *
více vody.
9. Zajímavá je také jízda na koni, při níž není dovoleno
dotknout se řídítek rukou. Řídíme kolo pomocí motouzu,
jenž pevně uvážeme k držadlům a držíme v rukou jako
uzdu koně.
10. Prkno, podložené cihlou nebo kamenem maličko pod
středem je houpačkou, po níž se vždy a každému tak snad
no přejet nepodaří.
11. Nejvíce smíchu je spojeno s porážením kolíků po
mocí dlouhé tyče. Po obou stranách dráhy, jíž musí jezdec
projet ve vzdálenosti 5—8 kroků, zarazíme lejice do země
asi 50 cm dlouhé kolíky. Jezdec jede kolem a tyčí tyto
kolíky sráží. Vyhrává ten, kdo jich srazí v nejkratším čase
co nejvíc. Není to tak snadné jak se na první pohled zdá.
12. Také „klání rytířů** vyžaduje velmi značné pohoto
vosti jezdců a jistoty v jízdě. Při něm totiž jezdec v jízdě
na vytyčené dráze — jen asi 50 cm široké — se snaží bod
nutím dlouho tyčí shodit starý hrnec nebo čepici apod.,
postavený na nějakém podstavci, třeba na lavici nebo na
tyči, vzdálených asi dva metry od dráhy.
A. |. Rychlík

Zákon, heslo
a příkaz světlušek
Jestliže skautský zákon, heslo a příkaz je základem mrav
ního života skautek t junáků, nemělo by tomu být jinak ant
u světlušek. I u nich je jednou z podmínek nováčkovské
zkoušky dobré chování. Jako součást zkoušky se požaduje
znalost zákona, příkazu a hesla světlušek — a to samo
zřejmě nejen znalost pamětná, ale také denní snaha řídit
se podle toho doma, na ulici, ve škole, všude.
Vštípil dětem všechny tyto zásady není ovšem lehké.
Děti samozřejmě už mnoho z toho slyšely ve škole, od ro
dičů i jinde, nám jde ovšem o to, aby tyto zásady přešlý
dětem do krve a aby si uvědomovaly to, co Jsem slyšela
z úst jedné světlušky: „Tohle nebudu dělat, to bych nebyla
světluška."
Začínáme-Ii seznamovat děti se zákonem světlušek, s je
jich heslem a příkazem, mnoho záleží na tom, jak staré
děti Jsou. Pokud se tvoří roj ve větším městě, je možno děti
Ihned rozdělit do šestek podle věku. Doporučuje se, aby
děti zůstaly nějaký čas pohromadě a brzy zpozorujeme, že
se samy sdružují podle svých zájmů, některé chodí do téže
třídy, bydlí blízko sebe apod. Ponenáhlu děti usměrňujeme
tak, abychom měly šestky dětí přibližně stejného stáři. Na
pomáháme třeba rozsazením dětí u stolu, rozdělením do
skupin při závodivé hře apod.
V menších městech nebo na vesnici obvykle vznikají šest
ky s dětmi věkově od sebe dosti rozdílnými. Vždy dbáme
o to, pokud jsou šestky dvě, aby v jedné byly děti starší,
ve druhé mladší. Máme-li fen jednu šestku, získávají ob
vykle mnohem víc mladší děti od starších. Nesmíme však
dopustit, aby se děti starší na schůzce nudily, část pro
gramu musí být vždy zaměřena pro ně. Program musí být
také náročnější, abv starší děti nezůstaly pozadu v rozvoji
svých vědomostí a znalostí a aby ie práce, nepřestala bavit.
Svěřuieme jim také vedení pokladní knihy šestky, práci na
nástěnce zápisky o pozorování přírody, při výtvarných pra
cích itm dáváme práci těžší, složitější nebo při téže práci
vvžnduieme od nirh více přesnosti, větší
«?inžitější výzdobu výrobku apod.
Dr. V. Fišerová

V ý z n a m e s te tic k é výehovs^
Zdůraznění významu estetické vý
chovy v dívčím skautíngu neznamená,
že bychom se snad měly vzdát toho
hlavního, co nám skautlng přináší, ne
bo ochudit jej oproti chlapeckému fa*
kouši skleníkovou výchovou. Právě na*
opak. Znamená to obohatit skautíng
právě tím, co mu mohou dát přede
vším děvčata. Chceme přece, aby %na
šich děvčat vyrostly harmonické osob
nosti po stránce tělesné, duševní I
mravní, a k dosažení tohoto ideálu fe
estetická výchova nezbytným předpo
kladem.
Jako ve všem, i zde nejvíce záleží
na vůdkyni. Estetika není disciplina
Jako třeba morseovka, aby se jí člověk
mohl naučit jednou provždy. Je to
oblast velmi citlivá a záleží na sebe
vzdělávání vedoucí, na jejím stálém
stykn 8 uměním a prohlubováním
smyslu pro krásné věci, aby ve výcho
vě víc nepokazila než prospěla. Este
tická výchova nemůže být formou
přednášky zařazována jako jeden bod
každé schůzky, ale musí prostupovat
celou naší Činností v průběhu roku,
na schůzkách, výletech i na táboře.
Bude se organicky promítat i do Ži
vota osobního. Vždyť právě příroda,
která je naším oejvlastnějším prostře
dím, je vlastně jedním z nejdokonalejSich zdrojů krásy.
Příroda — to jsme také my, a 1 zde
bychom měly dbát o estetiku. Snad
|e to tak trochu i naše vina, že se
na nás veřejnost leckdy dívá jako na
bytostí veskrze nepůvabné, mírně ošun
těle vyhlížející, mající zájem jen na
Životě zálesáckém. Snad je to tím, že
někdo příklon k primitivnímu Životu
v přírodě domněle demonstruje třeba
zmazanou sukní nebo roztrhaným
svetrem také v civilu.
Tělesná zdatnost, otužilost, pohyb

na čerstvém vzduchu jsou zakotveny
v samé podstatě skautské Činnosti a
jsou i předpokladem zdravého a spor
tovního vzhledu moderního děvčete.
Je tu však mnoho problémů, zejména
kolem puberty, které by bylo chybou
přehlížet. Děvčata často trpí mnoha
komplexy danými vadou pleti, příliiDon hubeností nebo tloušťkou, větši
nou se v módě stylizují do žen střed
ního věku, nebo naopak do klukovské
obhroublosti. Není náhodou, že např.
v americké příručce pro starší skaut
ky je i kapitola o zvýšení přitažlivo
sti zjevu. To všechno totiž není jen
otázka vnější, ale i prostředek k potlaČeni'pocitů méněcennosti a zvýšeni
zdravého sebevědomí, který děvčatům
pomáhá pohybovat so přirozeně ve
společnosti a na veřejnosti.
Estetickou výchovou rozumíme taká
výchovu uměním. To je ovšem pro
blematika velmi Široká a bude jistě
dobré, vrátfme*li se k ní znovu v bu
doucnu. Vá^yť všechny druhy umění,
ať už je to hudba, divadlo, film, lite
ratura, umělecká fotografie, výtvarné
nmění, jsou naším velkým spojencem
ve výchově, protože působí bezpro
středně na citovou stránku děvčat a
tím pomáhají účinné rozvíjet jejich
osobnost. Prostředků, jak jich využí
vat v naši celoroční skautské prácí,
je bezpočet. Především by to nemělo
být jen pasivní konzumování umění,
ale s živou aktivní účastí děvčat, jed
nou za čas to může být společná ná
vštěva muzea, galerie nebo některého
výtvarníka v ateliéru, kde děvčata po
znají, že umění je i kus těžké práce.
Světlušky a mladší skautky rády dra
matizuji pohádky a povídky, pro kte
ré si mohou samy vyrobit i náznako
vé kostýmy a dekorace. Najde*li se ně
kolik děvčat, která mají zájem o lout

kové Či mafláskové divadlo, mohoo si
snadno vyrobit loutky třeba jen s kra
biček od sirek či z malých gumových
míčků. Určitě by děvčata zaujala i ikebana — staletími vypěstované nměnf
aranžování květin, kterému se v Ja
ponsku učí už malé děti ve Školách
a ovládají je jak universitní profesoři,
lak i venkovské ženy. Většinou je to
jen křivolaká suchá větvička Či snitka
borovice s jedním nebo dvěma květy,
jejichž krása teprve lak vynikne. Podcbylíme-lí u děvčat velmi oblíbené
hraní s pokojíčkem pro panenky, mů
žeme se naučit účelně a vkusně za
řizovat skutečnou bytovou jednotka.
Starší děvčata mohou soutěžit v zaři
zováni třeba jen na čtverečkovaném
papíře nábytkem vystříhaným z papí
ru ve zmenšeném měřítku. Velkou mí
ru vkusu musí osvědčit i při zařizová
ní klubovny, aby tu bylo všochno úCelné a hezké. Jistě si raději vyrobí
všelijaké skříAky a poličky samy, než
aby použily odloženého haraburdí. Jen
pozor, aby se tu nekombinovaly třeba
tří vzorky různých kretonů na závě
sech. Také při instalaci výstavek ruko
dělných prací se musí pozorně vybírat,
které předměty se budou vedle sebe
dobře vyjímat. Kulturu stolováni si pak
můžeme procvičit v útulné zařízené
klubovně při slavnostní přiležítosti.
Na vycházce si můžeme zahrát hra
„skoro detektivní** na způsob „Tajem
ství třináctí klíčů**, nebo dát děvča
tům za úkol, aby samostatně vypátra
la všechno dosažitelné o určitém pa
mátkovém objektu, aby musela na-"^
vštívit třeba místního kronikáře, ob
jekt vyfotografovat nebo nakreslit.
Při návštěvách hradů a zámků, které
bývají často cílem našich výletů, se
nespoléhejme jen na výklad průvodce.
Bud se předem na návštěvu přípra-

m

vfm8, n"*ho se po výletu k t'5matu zno
vu vraťme, aby poznatky byly hlubSí.
Nezapomínejme ani na lidové umSnf,
kroje, výšivky, hraCky, keramiku, je 
jichž prvky můžeme v našich rukoděl
ných pracích tvořivě zužitkovávat.
Také lidové hry, zvyky, přísloví, ří
kanky či písničky se dají dramaticky
zpracovat pro táboráky neb besídky.
Skautská vedoucí chodí s očima ote
vřenýma a najde všude kolem sebe
plnu námětů, které může v praví za
jímavě použít.
Marie Černá

Starou
dobrou stezkou
Josef Kainar
Po, vlastn ích nohou,
tf. p ěšk y ,
na vlastn ích zád ech
batoh těžký,
vídám fe čím d á l ča stěf nyní,
la k m íří k hvozdům
za B echyní.
Nemluvní, mužní,
prostí, hrdl,
už m noží s e h a Podbrdt,
ba h lásí s e ml o bčas,
ž e prý,
l Šum ava už m á sv é trejpry,
své sto p aře, sv é z álesák y ,
k te ř í přivřeným i zraky
zkou m ali p o d le sm ěru k ou ře
zda bu de k rá sn ě n ebo b o u ře;
Idou lese m tiší la k o duši,
ž e le lín e k /e nevytuší,
tam , k d e s e oni utáboří,
tá b o rá k len la k je h la hoří,
když o d ch á z ejí, sle h lá tráva
ja k o b y n ic s e narovnává,
je š tě s e osm ý lís te k vzchopí
— už p o n ich n ikd e
ani s t o p y . . .
/
Oni s e štítí ja k o m oru
té h rozn é éry tranzistorů,
a n e ch tějí žít v čern ém stínu
m ěst, k te r á sm rdí
o d benzínu,
po. vlastn ích nohou o d ch á z ejí
h led a t své ta jn é kaň on y,
a lou ky, k d e s e ranní m lha
na obvaz ranám v srdci trhá,
ti n ebojí s e v h o rá ch blesk ů :
h led a jí
Starou Dobrou stezku . . ,
Ř íkáte tom u: sny a žerty,
z a ř a d lte ln é . . . d o puberty,
též a ta v ism u s. . . Já však říkán,
je příliš m noho jin ých cest,
k te r é jdou d o prázdna
a nikam .
H led ejte, ch la p ci, d á l tu svoji,
ve sk a lá c h , v plán ích,
v h o r s k é chvoji,
s tou odvahou, i bázní tou!
Při tom vám pom oz
' .
Manitou.
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FOTOSOUTĚŽ
časopisu Skauting
Redakne Časopisu Skauting vy
pisuje fotosoutCž na nejlepši sní
mek z letošního roku.
Podmínky soutěže:
Námět: junácká činnost v klu
bovně, na výletě, na táboře, na
vodě.
2. Zpracování: dynamické pojetí
obrazu, černobílá leštěná fotograíle, formátu nejméně 13x18
cm.
3. Termín: uzávěrka soutěže 15.
září 1969.
4. Na zadní straně fotografie uvedte jméno, věk, adresu, číslo
oddílu, název snímku. Snímky
zasílejte na adresu: Redakce časoplsu Skauting, Na Jezerce 47,
Praha 4, Nusle. - Fotosoutěž.
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Příroda
Vladimír Zoubek, Josef Kunský a kol.
Svazek I., I. díl Československé vlasti
vědy. Vyd. 1968 Orbis. Kčs 90,—.
Svazek obsahuje úplný výklad o geo
logii a fyzickém zeměpisu Českoslo
venska. Zahrnuje geologický vývoj, ne
rostné bohatství, vývoj povrchových
tvarů, horopís, podnebí, vodstvo, půdy
a přírodní oblasti státu. Kniha poslou
ží dobře všem skautům, kteří se za
jím ají o přirozenou tvář své vlasti
a učí se mít „oči pro krajinu**. Zejmé
na starším hochům bude tu mnohé
blízké. Kde se budují skautské knihov
ny, nebudou jistě chybět základní díla
o přírodě naší vlasti.
Vratislav Hanzík

Bibliografický soupis
Velmi vítanou publikací je biblio
grafický soupis 1949—1963, který vy
dalo Státní nakladatelství dětské kni
hy. Je to pečlivý záznam knih, časo
pisů a jiných publikací, které vyšly
od založení nakladatelství r. 1949 až
do konce r. 1963. Zaznamenává celkem
2451 knižních Jednotek, přičemž zá
kladní část obsahuje soupis knih po
dle autorů, popř. věcných názvů. V od
díle druhém jsou zaznamenány teore
tické práce o dětské literatuře, kdež
to v oddíle třetím jsou shrnuty kniž
nice z edice SNDK. Zvláštní část je vě
nována kníhám vyznamenaným v CSSR
a v zahraničí. Kniha je doplněna rej
stříky, a sice rejstříkem knih vhod
ných pro určité věkové stupně, rej
stříkem překladů ze 30 jinojazyčných
literatur do češtiny a rejstříkem dět
ské literatury a výtvarné stránky knih.

5. Oceněny budou nejlepší tři
snímky a odměněny peněžitými
odměnami Kčs 200 — 100 — 80.
Kromě toho za každý zveřej
něný snímek náleží autorovi ho
norář.

V upom ínku na zaslo u ž iléh o skau t
s k é h o p ra co v n íka O takara Rybáka-D ěd och a, vypisuje O bvodová ju
n á ck á ra d a v Brně V. foto so u těž
„M em oriál br. O takara R ybákaD ědocha". Sn ím ky form átu IS ^ IB
s ju n áckou tém atikou z a s ílejte d o
k o n c e září leto šn íh o roku na a d 
resu : M irko Ř ezn íček, N ohavicova
19, Brno 16.
-jb-

fe pamatováno i na seznam literárních
pracovníků. Bibliografický soupis, kte
rý je doplněn ilustracemi Karla Svolinského, Antonína Pelce, Adolfa Zá
branského a dalšími výtvarníky, je
praktickou ukázkou bohaté Činnosti
SNDK za období 15 let.
—mm—

Dobrý čin Růže
Českobudějovické nakladatelství Rů
že udělalo velkou věc. Založilo levnou
edici dobrodružných románů. Edici na
zvalo po úvodním svazku Statečná
srdce.
Román Statečná srdce napsal zná
mý skautský autor Jaroslav Novák a
soustředil se na výpověď o jednom
skautském táboře. Románek je psaný
formou deníkovou, tedy ich formou,
ovšem dějově velmi rozvedenou. Děj
je zasazen do krásných lesních zá
koutí na Berounce.
Druhým románem, který vydává Rů
že v této edici je indiánka Jaroslava
Moravce Klekí Petra, bílý otec ApaCů,
Autor zde vědomě navazuje na Karla
Maye a některé hrdiny nechává do
konce užít. Myslím, že stylisticky se
podvolil svému vzoru, Mayovi. U čte
nářů, kteří přelouskali u nás dosud vy
dané mayovky,. bude mít samozřejmě
úspěch. Neboť Vinhetou i Inčun Cuna
prozatím ještě přitahují čtenáře, kteří
s radostí kvitují každé dobrodružství.
Přimlouval bych se však za úplné vy
dání děl Karla Maye, jako je tomu
v NDR 1 v NSR, abychom my i autoři
měli možnost řádné konfrontace.
V dalších svazcích edice Statečná
srdce mají vyjít díla Miloše Kosiny,
Eduarda Fikera, facka Londona, Fran
tiška Běhounka a dalšího skautského
autora Jaroslava Svojše. Se zvědavostí
čekáme, co nám. tento nový román
z prostředí skautského oddílu Jezero
sedmi světel přinese.
Nakladtelství Růže patří náš dík. že
jako první systematicky začíná vydá
vat vedle dobrodružné beletrie také
beletrii skautskou.
Z. K.

ZP R Á V Y

pomínky a provést úpravy
v konečné redakci, emblémy
modernizovat ve spolupráci
3 odborníky a estetiky.

Z Ú ST Ř ED Í

Z náčelnictva

dívčího kmene
Ze šesté plenární schůze
náčelnictva Junáka, která se
konala 17. května 1969, jsme
Náčelnictvo dívčího kme
pro vás vybrali:
ne soustředilo svou pozor
Klobouk nebo baret?
nost na pomoc vedoucích od
Nejen o junáckých stejno
dílů, protože ví, že podsta
krojích, ale také o jejich do
tou dobré práce celého hnutí
plňcích se vedla již celá řa
je oddíl. Ovšem dobrý oddíl.
da rozprav. Naposledy se o
A
dobrý oddíl potřebuje zapraktičnosti a vhodnosti sou
ce dobrou vedoucí či vůdkyčasných junáckých stejno
ni. Proto naše vedoucí dostá
krojů jednalo na schůzi ná
vají pravidelně náměty k ve
čelnictva. Po živé rozpravě,
dení schůzek světlušek a
jejímž terčem se tentokrát
skautek. Pokyny obsahují
stala pokrývka hlavy, bylo
hry, rukodělné práce, skaut
doporučeno ponechat sice
skou praxi, první pomoc a
tradiční klobouk, ale jen pro
slavnostní příležitosti, kdež nechybí ani náměty na skaut
ské besídky.
to pro ostatní účely (výlety,
Kromě toho byly uspořá
táboření) atd., používat da
dány
čtyři semináře, které
leko praktiětější baret nebo
vznikaly z popudu mimo
lodičku.
pražských sester. Zvolily
K vůdcovským zkouškám
jsme obory, pro jejichž ná
Zatímní řád pro vůdcovské
cvik má Praha nejlepší pod
zkoušky byl doplněn o kapi
mínky: Záchrana tonoucích,
toly o zdravovědě, hygieně
planetárium, umělecká výro
a první pomoci, ale také o
ba a modelování, návštěva
zkoušky tělesné zdatnosti. V
stanice mladých přírodověd
průběhu jednání, jež se za
ců, kterou doplnily instruk
bývalo i přípravou orientač
táže našich pracovníků. Vel
ních testů, bylo navíc roz
ký zájem byl o seminář „Prá
hodnuto, aby činovníci, kteří
ce s dřevem“ (Skupina LŠ
ztratili vůdcovský dekret, do
junáckého kmene), ale také
stali duplikát. Ten však mů o psychologii, estetickou vý
že být vydán jedině na zá
chovu v
oddíle,
zásady
kladě místoprísežného pro
správné výživy atd.
hlášení.
Pro vůdkyně, které před
Změny také v odborkách
dvaceti lety již pracovaly ve
U věkové skupiny přes 16
vedení oddílu a nemají po
let dochází ke zrušení někte
tvrzení o složených vůdcovrých odborek. Plénum náčel
ských zkouškách, uspořáda
nictva správně vycházelo z
lo náčelnictvo pohovor v Pra
toho, že existovala celá řada
ze a v Brně. Do Prahy při
příliš konkretizovaných odjelo 78 a do Brna 38 vůdborek a že tedy bude napro
kyň. Všechny sestry napsaly
sto dostačující, zůstanou-li
referát na vybrané téma z
pouze odborky směrové, v
teorie i praxe a hovořily s
nichž by byla
obsažena
instruktorkami o problémech
schopnost pro vůdcovství, po
vedení oddílu. Otázky se tý
znávání (poutník) apod. To
kaly teorie skautingu, meto
znamená, že by pro tento věk
diky, psychologie, zdravově
zůstaly v platností asi čtyři
dy a první pomoci a junácodborky. Pokud jde o odborké praxe. Kroniky a alba,
ky, které jsou přidělovány
které sestry přinesly jako
chlapcům mladším, zůstává
doklady své činnosti, by sta
v platnosti odborka chemi
čily na pěknou výstavu. Oba
ka, navíc však bude zavede
srazy vůdkyň byly skutečně
na odborka radioelektroukázkou životnosti skaut
nik a jezdec. Dosavadní od
ských ideálů. Všechny tyto
borka filatelista se mění
ženy vedou oddíly kromě své
na odborku s označením sbě
ho normálního zaměstnání
ratel. Konečně bylo doporu
a péče o vlastní rodiny. Vše
čeno — a je to tak nejsprávchno to dělají s láskou, na
nější — aby označení několi
dšením a ovšem zadarmo.
ka odbor, odznaků bylo na
Doufáme, že z letošních
hrazeno třeba jen jednodu
Lesních Škol vyjdou stejně
chým barevným obdélníkem,
nadšené a obětavé vedoucí,
čímž se odstraní přílišné
abychom doplnily mezeru,
zdobení rukávů. V závěreč
která vznikla přerušením
ném usnesení, které bylo
činnosti Junáka.
schváleno, se pak v jednot
P oznam enejte si:
livých bodech praví: doplnit
Junák, ústředí sk au tské vý
náplně jednotlivých odbochovy, G orkého nám. 24, Pra
rek, projednat všechny při
ha 1.
B

Ústřední rada č. tel. 226974,
lin ka 035
N áčelnictvo ch la p e ck é
221041, lin ka 316
N áčelnictvo dívčí 221041,
lin ka 317
H ospodářská rada Junáka,
C apajevovo nám. 6, Praha
3, tel. 727795.
JUN, h osp od ářské zařízení
Junáka, C apajevovo nám. 6,
Praha 3.
Organizační rada Junáka, U
viaduktu 6, Praha 3 - Kar
lin, tel. 232348.
—IM—

Zajímavosti z okrsků
Stretlisko Ktášterec, jehož pří
slušníci táboří u Kozojed na Be
rounce, obdrželo od ZV ROH Elek
trárny Prunéřov vítaný příspěvek:
KCs 300,— na úCastníka.
Středisko Junáka „Lípa“ v KynSperku n. O. slavnostně otevřelo
svůj junácký domov. Slavnosti se
zúčastnil předseda MěstNV pan
Pavel Horný, který junákům a
skautkám
předal
střediskovou
vlajku a popřál jim do jejich dal
ší činnosti mnoho zdaru. Středis
kovou vlajku, na níž je mistrně
vyšitý městský znak, obdrželi též
junáci v Plzenci.
K oživeni junácké činnosti se
připravují i v Sabinově. Zásluhu
na tom mají prešovští skauti, kte
ří novým oddílům přislíbili po
moc. Podporu přislíbil i MNV v
Sabinově.
Za počátky hradeckého skautin
gu se jmenuje publikace o histo
rii junáckého hnutí v Hradci Krá
lové, která vyjde na podzim le
tošního roku. Hradec Králové pat
řil mezi devět Českých měst, v
nichž vykročily první skautské od
díly.
Junáci z Dolan zabránili lesní
mu požáru, který se začal šířit
na Kopečku u Olomouce. Za svůj
pohotový čin obdrželi nejen dě
kovný dopis od Lesního závodu
ve Šternberku, ale i finanční od
měnu.
Junáci ve Veselí nad Lužnicí bu
dou mít svou klubovnu na sou
toku Lužnice a Nežárky. Vděčí za
to MěstNV, který má pro junáckou činnost mimořádné pochope
ní.
Členově střediska Junáka v Ro
kycanech vysázeli v polesí Kotel
již přes 2000 stromků, které bu
dou v pozdějších letech i ošetřo
vat. Plní tak svůj závazek, který
si dali k padesátému výročí vzni
ku naší reoubliky.
—m—
Hodnotu 260 000 korun budou
mít junácké klubovny, které bu
dou postaveny v akcí Z v Čes
kém Odolí. Rozhodli se tak po
slanci na Borech, kteří mají po
chopení pro rozvíjení Junácké čin
nosti.
Pomoci našim lesům se rozhod
li libochovičtí junáci a skautky.
Nezahálejí ani junáci na Podbrdsku. Příslušníci oddílů z Příbrami
a Rožmitálu se zúčastnili již ně
kolika brigád v brdských lesích.
VlašimStí junáci, kteří získali
vhodný materiál z demolice jed
noho objektu Blanických strojíren,
se pustili do výstavbv klubovny.
Příslušníci děčínského střediska
Osvit uklízejí park pod Stoličnou ,
horou v Děčíně. Finanční odmě
nu, kterou tímto způsobem od
Technických služeb získali, použi
li na úhradu výloh spojených s
letním táborem.
Dvouměsíční rádcovské školy,
kterou uspořádalo junácké stře
disko Stopa v Plzni, se zúčastnilo
30 Junáků a skautek. Znalosti, jež
ve škole nabyli, využijí jako rád

ci a rádkyně při vedení družin.
MěstNV v Hořovicích přidělil ju
nákům příspěvek v částce 4400
Kčs. Mimo to jím přispěl i na le
tošní tábor, Junácké. středisko ob
drželo Kčs 1155.
0|R v Berouně shromažďuje po
znatky z období začátků skautingu
na Berounsku před druhou svě
tovou válkou, které budou pod
kladem k podrobnému zpracování
historie skautského hnutí na Be
rounsku. Materiály přijímá Anto
nín Ladislav, předseda ORJ, Be
roun II, Černý vrch.
50 tun smetí odvezli příslušníci
junáckého střediska v Mladé Bo
leslavi. Pustili se totiž do gene
rálního úklidu objektu, který pat
řil mladoboleslavské plynárně a
kde si teď stavějí novou klubov
nu.
Pomáhat se dá všude. A tak ju
náci, kteří jsou členy 2. střediska
lana Palacha v Budějovicích, na
bídli pomoc Pozemním stavbám,
kde pomáhají při výrobě panelů.
Jablonečtí Junáci měli dobrý ná
pad. Po dohodě s vedením oddí
lu kopané LIAZ prodávali na
sportovním
stadiónu
Střelnice
Zpravodaje jabloneckého oddílu a
sázenky na tipování výsledků zá
pasů. Odměna, kterou tak získali,
byla vítaným příspěvkem na tá
bor.
Junáci z Kutné Hory budou bě
hem letošní sezóny pomáhat s
úklidem na koupališti, je to jeden
z bodů, které vyhlásili v rámci
soutěže „O vzornou obec okresu
Kutná Hora",
Děčínští junáci uspořádali bran
né a lehkoatletické závody. Závo
dů, které se konaly na Sokolském
vrchu, se zúčastnilo 23 tříčlenných
hlídek z chlapeckého i dívčího
kmene, které soutěžily ve střelbě
vzduchovkou, topografii. Na po
řadu byl navíc odhad vzdáleností,
signalizace, hod granátem, stav
ba stanu, první pomoc a vaření.
Vlčata 2. smečky v Litoměřicích
nasbírala 6563 kg odpadových su
rovin. Odměna Kčs 2488 je určena
na vybavení klubovny. NejpilnějŠími sběrateli byli Mirek Maňá
sek, Petr Novák. Jarka Jarma, Pa
vel Pokorný a Miroslav Růžek.
—mm—

Skautské dny v Žilině
V roce 1919 začal v Žilině půso
bit prvý junácký oddíl. A tak ne
ní náhodou, že padesáté výročí
vzniku junáckého hnutí na Slo
vensku bylo podnětem k uspořá
dání důstojných oslav, které se
konaly 17. a 18. května právě v
tomto městě a vyvrcholily slav
nostní přehlídkou, již se zúčast
nilo pět set slovenských junáků
a skautek. Na oslavách, jichž se
za Cs. junáka zúčastnila náčelní
sestra Vlasta Koseová, náčelník
br. Dr. Rudolf Plajner, starosta
Českého junáka br. dr, Antonín
Sum, další představitelé Českého
a Slovenského Junáka v Čele s br.
dr. Ivanem jančekem, bylo dv*acet junáckých pracovníků vyzna
menáno za dlouholetou a zásluž
nou Činnost a tří in memoríam.
Na slavnosti, jíž se zúčastnil též
předseda Sdružení organizací dětí
a mládeže a člen předsednictva
Ov KSS ing. Harenčár, tajemník
[<SS s. Turček, čestný starosta
Slovenského junáka plukovník Jan
Staněk, známý železný kapitán od
Telgariu, obdrželi nejvyšší skaut
ské vyznamenání Rád stříbrného
vlka bratři dr. M. Stržínek, Vik
tor Horník a dr. Ivan Jandek, CSc.
Řádem Stříbrného trojlístku byly
vyznamenány sestry Jančeková,
Uhnatová-Smetanová a Mikulová.
Nejvyššího ocenění se pak dostalo
našim státním představitelům, kte
ří byli dekorováni Zlatou junáckou hvězdou, nejvyšším sloven
ským skautským řádem. Mezi vy
znamenanými Je president ČSSR,
armádní generál Ludvík Svoboda,
první tajemník OV KSČ dr. Gustav
Husák, předseda Federálního shro
máždění Alexander Dubček, plu
kovník jan Staněk, ing. R. Harenčár a Valér Gliser.
—m—

z O BSA H U
ZÁKLADY IDEOVÉHO PROGRAMU JUNÁKA, JE TO NAŠE POVINNOST, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY,
INFORMACE O POJIŠTĚNI, JUN KONEČNĚ OTEVŘENA, Z OSTREDIA SLOVENSKÉHO JUNÁKA, O TO
TEMU, SYMBOLICE A MYTOLOGII, NAŠE PRVNÍ DlVČl LESNÍ ŠKOLY, STAVBA TÁBOROVÝCH KAMEN,
MAŠKARNÍ NA TÁBOŘE, VÝZNAM ESTETICKÉ VÝCHOVY, FOTOSOUTĚŽ.
Autoři fotografii v čisie: Miroslav Khol, přední strana obálky (tábor vodních skautů u Lužnice), 4. strana
obálky, M. Adamík, str. 103, Ing. Josef Skalický, str. 106.
Kresby Vladimíra Pechara, str. 102, Ing, Josefa Skalického, str. 107, Jiřího Guttwlrtha, str. 108, 111, Jana
Cáky, str. 108, 109.
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