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Hry ve vodě
vyorZ ležet  nad vodou

Je to závod jednotlivců. Voda po pás 
nebo po prsa. Stopovací hodinky. Kdo 
děle vydrž! ležet na vodS a mít hlavu 
potopenou. Hráči nastupuji po sobě 
a každému změříme čas od povelu 
k vynořeni. Hráči se odnaučuji stra
chu z vody a naučí se oddalovat ruce 
ve vzpaženi, když jim dochází dech.
retez  na prsou

Závod čtyřčlenných hlídek. Voda po 
prsa něho po ramena. Hlídky se posta
ví do zástupů vedle sehe, každá hlíd
ka tak, že se vždy následujíc! drží 
předcházejícího v pase. Vpředu je nej- 
lepšl plavec. Na pisknut! se odrazí 
všichni ode dna a v poloze na prsou, 
s hlavou nad vodou, se snaží soudobě 
dělat tempa nohama, aby se rychle 
dostávali vpřed. Hlídka se musí tro
chu — před závodem — sehrát. Vítě
zi hlídka, jejíž poslední člen prošel 
cílovou rovinkou. Ovšem nesmi se roz
trhnout. Později se pokusíme o řetěz 
vícečlenných hlídek nebo 1 celých dru
žin. Stejný závod, ale v poloze na
znak.
„v l eCný parn ík"

Závod dvojic, později trojic. Hraje
me na vzdálenost podle vyspělosti 
plavců na 10 1 více metrů. Za nohy 
plovoucího se zavěsí druhý plavec tak, 
že splývá na prsou s hlavou nad vo
dou a rukama drží druha v nártech 
a má paže napjaté. Nohama lehce hmi- 
tá. Která dvojice dosáhne dříve cíle, 
vítězi.

Dobrý „parník" vezme do vleku 1 
dva druhy, jsou-11 měkce položeni na 
hladině a zvláště, koná-il zadní pla
vec hmltavý pohyb nohou. Naznačuje 
jimi „lodní šroub".
HLEDANÍ PREDMETD O ZAVOD

Závod jednotlivců. Hloubka 2 až 3 
metry. Cistě a písčitě dno. Předměty 
je nutno vynést na povrch a uložit na 
udané místo na břehu. K vyhledáván! 
volíme nejlépe figuríny, zvláště k to
mu upravené, nebo 1 zvolna se potá
pějící; nebo také očíslované kameny 
nebo sáčky s piskem. Vítězi hráč, kte
rý vynese předmět z vody v nejkrat- 
ším čase. Obměna: 1. Kdo vynese z 
určeného počtu ponořeni, např. 3 až 
5, nejvíce předmětů. K tomuto druhu 
loveni předmětů se nejlépe hodí ko
vové mlsky s vypouklým dnem a zved
nutým okrajem, aby se lehčeji zveda
ly a neměly ostré hrany. Obměna 2: 
Dají se také lovit předměty šplhem 
po tyči.
zAchrana tonoucího ruCnIkem

Závod dvojic, z nichž jeden hraje 
tonoucího, druhý záchrance. Hrajeme 
na vzdálenost 20 až 3 0 m. Záchrancl 
jsou oblečeni do košile, kalhot, bot 
a každý má s sebou ručník.

Záchrancl se postaví do řady čelem 
k tonoucím, kteří jsou ve vodě, kaž
dý proti svému záchrancl. Na dané 
znamení se záchrancl svléknou do pla
vek, s ručníkem v zubech skočí do 
vody a rychle plavou k tonoucímu; 
hodí mu druhý konec ručníku a do- 
vléknou ho k břehu na přesně vyme
zené místo. Zachráněný se při přepra
vě chová trpně. Vítězi dvojice, která 
dostihne nejdříve břeh. R.

Dnes vedou bot)!'!. . .

B o j  o l i l i e
Jistě jste sl všimli, že na oddílovém 

razítku je malá lilie. Kdysi jsme si 
nechali vyrobit v družstvu Znak tako
vou lilii jako samostatné razítko. Stá
lo nás to jen pár korun a table malá 
lilljka nám od tě doby posloužila při 
mnoha hrách a soutěžích. V posled
ních měsících bojujeme při každé ce
lodenní výpravě za město o „barevné 
lilie". Stala se z toho zvláštní soutěž 
na pokračování, která proměňuje po
chod družiny na tábořiště v řetěz zá
bavných závodů.

Rádce nakoupil v papírnictví zásobu 
různobarevných kreslicích čtvrtek a 
nastřihal z nich proužky dlouhé 7 cm, 
široké 2 cm. Na třetinu proužků na
tiskl razítkem 3 malé lilie, na druhou 
třetinu 2 a na poslední třetinu jen 
jednu. Na první podzimní výpravu vzal 
s sebou zásobu zeleně zbarvených 
proužků s liliemi.

Když družina došla na kraj obory, 
rádce jl výbldl k soutěži: „Kdo bude 
první nahoře na posedu, dostane 3 li
lie. Druhý 2, třetí 1." Družina v té chví
li stála asi třicet metrů od myslivec
kého posedu, ale ten posed byl za dost 
vysokým plotem. Torny letěly do trá
vy a chlapci vzali útokem plot. Ně
kteří se vyhoupli nahoru, jiní hledali 
mezi tyčkami díru, kterou by se mohli 
protáhnout na druhou stranu. A za 
plotem se rozpoutal běžecký závod ve 
vysoké trávě, zakončený šplháním po 
žebříku na posed.

Tři nejhbitějši chlapci dostali po ze
ném lístku s liliemi a družina vykro
čila na další cestu. Asi po deseti mi
nutách vydal rádce znenadání další 
rozkaz: „Dotknout se turistické znač
ky." Byla to malá zkouška všimavosti, 
protože družina přešla modrobílou 
značku před několika vteřinami. Dru
há značka svítila na borovici asi o 60 
metrů dále. A šest chlapců se tam 
tryskem rozběhlo. Jen sedmý se klidně 
obrátil, udělal deset kroků a měl v ru
ce lístek se třemi liliemi dřív, než os
tatní uběhli poloviční vzdálenost k dal
ší značce.

Na této výpravě vymyslel rádce ješ

tě řadu podobných úkolů. Družina mě
la jednou přinést březový lístek (na
blízku byly jen mladé břízky, které se 
tak snadno nepoznají podle kůry], po
druhé vyšplhat aspoň do třímetrové 
výšky na kterýkoli kmen, pak zase rý
žovala v potoku a hledala hllý a čer
ný kamínek. Každý z těch malých zá
vodů byl docela jiný — a terén sám 
nabízel stále nové možnosti.

Vítěz pokaždé dostal třilllijkový lís
tek, druhý dvoulllijkový, třetí lístek s 
jednou lilii. Aby závodnlcká horečka 
neopadla hned po obsazeni prvních tři 
míst a aby se každý snažil úkol do
končit, zavedli jsme dodatečně další 
pravidlo. Kdo byl poslední, musel rád
ci vrátit jeden lístek, který získal v 
některém z předchozích závodů. Když 
měl jediný lístek, hylo to bez problé
mů — jestliže však měl už lístků ně
kolik, vyvstala otázka, který má vrá
tit. Vyřešilo to další dodatečné pravi
dlo: Poslední musel vzít do ruky vše
chny své lístky, vysunout ze sevřené 
dlaně jejich  špičky, aby nebylo vidět, 
kolik je na kterém Illll — a vítěz toho 
závodu měl právo jeden z lístků vy
táhnout.

V družině se rozvinula sběratelská 
vášeň, každý se chtěl vrátit domů s co 
největším počtem lilii. Na další vý
lety sl měl každý přinést všechny líst
ky, které předtím získal. A pokaždé 
družina soutěžila v jiných úkolech o 
lístky odlišné barvy: červené, modré, 
bílé, žluté, hnědé, šedivé. A první 
„stovkař", chlapec, který vydobyl cel
kem 100 malých lilii, dostal prémii — 
knížku, kterou družina koupila ze spo
lečné pokladny.

Vyzkoušej tuto zvláštní soutěž se 
svou družinou. Máš-11 v nl skutečně 
správné kluky, bude sl každý považo
vat za čest přinést ze skautské neděle 
co nejvíc lístků s liliemi.

Nemůžeš sl dát zhotovit razítko s 
malinkou lilii, protože nevíš, kde ra
zítka vyrábějí? Vyřež sl lllljkové tls- 
kátko z obyčejné mazací gumy, vyryj 
je do kousku linolea nebo sl je udě
lej z brambory. Lilie může být hodně 
stylizovaná, nemusí na nl být žádné 
podrobnosti. M. Z.
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KTEROU STEZKOU?
Dr. Rudolf Plajner

V rátil jsem  se nedávno z návštěv řadjr m íst a měst 
jak  na Moravě, tak  v Ceckách a odevšad jsem  odchá
zel s dvojím druhém dojmů. Na jedné straně s ne
popsatelnou radosti z početných shrom áždění junác- 
kého mládí, které zdolává všechny překážky a dere 
se jásavě k lepším zítřkům ; na druhé straně s jistým 
smiitkein z ne jistot starší generace, k terá  se obává, 
že se zužuje náš pracovní prostor.

Radost junáckého mládi nás všechny těší a přejem e 
mu, ahy se vyžívalo úměrně svému věku a aby je  na 
junácké stezce provázela hřejivé slunce.

Se starostm i generace vůdců je  to ovšem horši. 
Celá naše společnost je  v hluboké krizi mravní, poli
tické i ekonom ické a to nemůže zůstat bez vlivu ani 
na nás, junácké pracovníky. Není tu jednotného nazírá
na politický vývoj u nás, čím ž se stává, že zatím co 
jedna část společnosti nám k obětavé práci a rozvoji 
Junáka blahopřeje, jin í o našich poctivých úmyslech 
pochybují, vidi v junáku nežádoucího konkurenta pio
nýrské organizace, zkrátka, nedůvěřují nám. Do to
ho všeho vpadá pak naprostá bezradnost mladě gene
race , zejm éna „teenagerů", k terá  hledá řešení krizo
vého stavu jednou v naprosté pasivitě, jindy ve van
dalismu, alkoholism u, v sebevraždě, v útěku z vlasti 
nebo alespoů v nošeni placky na kabátě.

V této  složité a rozporuplné situaci, ustavičně pro
měnně, nelze proto počítat s jasným i perspektivam i 
zítřka. Jisto je  jen  to, že vítězství bude na straně 
nebojácných, obětavých, schopných budovat lepši so
cialistickou společnost a ve zm atcích bude přítomno, 
na straně těch, kdo netouží ani po slávě, ani pa moci, 
kdo nem ají dvojí tvář boha Jánuse, kdo nikoho nepo
nižuji, nikomu nekřivdí a nedají tak é  křivdit jiným, 
kdo jsou si ustavičně vědomi toho, že může být od 
nich požadována 1 oběť nejvyššf, oběť života.

Nejedem do lepších zítřků stokilom etrovou rychlos
tí po asfaltové dálnici, ale škrábem e se  každý se svý
mi drahými do příkrého kopce trnitou a kamenitou 
stezkou, plnou neznačených křižovatek a rozcestí.

Která stezka nás dovede na vrchol hory, abychom 
uviděli záři vycházejícího slu nce?

Političtí vůdcově tohoto státu, jim ž jsm e dali dů
věru a slíb ili podporu, pokládají za jedině správnou 
tu cestu, k terá  je  popsána v posledních známých do
kum entech OV KSČ a po níž bude kráčet i NF. Je to 
cesta, na je jím ž počátku je  kupa problémů objektiv
ních i subjektivních, k teré nutno překonat. Pro nás 
důležitou otázkou je  úprava vztahu k organizacím  
mládeže v socialistických  zemích.

Zůstaůme na půdě Junáka a uvažujme o ní takto :
My jsm e zcela přesvědčeni, že Junák je  společen

skou organizací s to jíc í cele ve službách Českosloven
ské socialistické republiky a dokazujem e to ostatně 
svou každodenní prací. President republiky, národní 
i federáln í vlády, NF, společnost, rodiče i škola nepo
chybuji o našem  postoji, čehož dokladem jsou  publi
kovaná uznáni.

Ale politická vedeni a s velkou pravděpodobností 
i m ládežnické a dětské organizace ostatních so cia lis
tických zemí soudí o nás snad jinak.

Co za takové situace dělat?
Můžeme sí ovšem hrát na uražené, můžeme sí s n á 

ležitým .sebevědomím říc i, že nás je jich  úsudek neza
jímá, můžeme se uzavřít do sebe, hrát si dál tak ř í
k a jíc  na vlastním písečku a živit v sobě zlobu jak  
proti těm, kdo nás kritizu jí ze zahraničí, tak  proti 
těm, kdo jsou je jich  příslušníky nebo představiteli 
politické či vojenské moci uvnitř našeho státu. Ta
kový postoj bych snad mohl schvalovat a radit k ně
mu, kdyby šlo o názor vlád států, vzdálených od nás 
půl zem ěkoule a hospodářsky pro nás nevýznamných.

Nebo je možně druhé řešeni: vést s mládeží a dětmi 
našich sousedů, s nimiž jsm e politicky i hospodářsky 
lak úzce sp jati, poctivý dialog, zvát je  k nám a jezdit 
k nim a trpělivě vysvětlovat a přesvědčovat, slovy, li
teraturou a zejm éna konkrétním i činy, že je jich  po
hled a inform ace nejsou správné, že skutečnost je  
zcela jin á  a že obavy je jich  otců a m atek z naší mož
né nepevnosti nebo dokonce zrady socialism u jsou 
zcela liché.

Přiznávám se zcela otevřeně, že nikým netlačen 
a nenucen jsem  pro toto druhé řešeni, jedině správ
né a odpovídající etice junáckého hnuti. Utvrzuje 
mne v tomto pohledu i naprostá jisto ta, že děti a m lá
dež našich socialistických  sousedů nech tě jí jis tě  zra
dit a znesvělit památku svých dědů a otců, k teří obě
tovali v letech druhé světové války v d esetitisících  
své životy na území naší republiky, aby nám umož
nili žit ve cti a svobodě. Před je jich  náhrobky jsm e 
stávali a budeme i v budoucnu stát s obnaženou hlavou.

Jsm e junáky a skautkam i, vyznavači ch art Organi
zace spojených národů o právech lidských, o právech 
děti i právech žen, jsm e demokraty a socialisty  k a ž 
dým coulem a sami, svobody si p ře jíc í, přejem e svo
bodu v nazíráni i vyjadřováni jiným a odm ítajíce kaž
dé násilí, chcem e všechna nedorozuměni, byf sebe- 
bolavější, řešit jednáním , jako rovný s rovným.

Čtvrtý článek junáckého desatera nám ukládá, aby
chom byli bratry každému junáku a skau tce a p řáteli 
všech lidi dobré vůle. Dobrá vůle, č istá  srdce a po
krokovost m ládeže a dětské populace všech rodů svě
ta jsou mimo jakoukoliv pochybnost. Proto my, čes
koslovenští junáci a skautky, ch tě jíce  již  dnes budo
vat lepši z ítře jší svět, hledáme a určitě  naleznem e 
cestu k srdcím dětí a m ládeže jak  socialistických, tak 
rozvojových kapitalistických států. Junácká mládež 
tolik toužící po míru, spravedlnosti a přátelství, by 
ch těla  učinit totéž, k čemu po návratu z m ezinárodní 
porady kom unistických a dělnických stran  v Moskvě, 
vyzýval na ruzyňském letišti s. dr. Gustáv Husák: 
lépe se zabývat doma, v Československu, otázkami 
bratrství s jinými národy, s jiným i stranam i.

Jsm e nejen připraveni k činu, ale podnikáme již 
všechny potřebně kroky k navázáni kontaktů s pol
skými harczery, sovětskými pionýry, jugoslávskými 
skauty i s partnerským i organizacem i Maďarska a Ru
munska. Věříme, že naleznem e dobrou vůli a poro
zuměni. Byli bychom rádi, kdyby naše junácké zá
sady byly i v tomto sm ěru chápány a prováděny vá
mi všemi, sestry a bratři, členové Junáka,
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Kladení věnce u pomníku J. A. Komenského při semináři o mimoškolní výchově v Uherskům Brodě 5. 7. 1B6S, t době uherskobrodských dnik 
J. A. Komenského.

Problém Vlachovy m ládele?  Generaéní problém? Problém  
a důsledky uplynulého obdobi centralizace m lúdeinické or  ̂
ganizace? Otázek podobného druhu stojí před námi celá  
rada. Je to opravdu Achillova pata vSech pedagogů a  pra
covníků s mládeží, ne však fen u nás, a le na celém  světě. 
Poněvadž však každá zem ě a  každý národ mají své speci
fic k é  problém y a  mohou je také nejlépe jen po svém řešit, 
nelze ani v obnoveném skautíngu u nás přejímat bez zbytku 
metody odjinud. Nutno hledat vlastni cestu, jak  nejlépe 
a  nejdůkladněji překonat vlastni nesnáze.

Redakce časopisu Skauting chtěla  přispět k  řešení pro
blému výchovy u nás (ím, že hned na počátku znoouvydání 
Skautingu, vypsala soutěž na nejlepšl m etodické zpraco
váni některé skautské disciplíny. Opravdu potěšující sku
tečností je , že příspěvků se  sešla  celá  řada. Většina úzce 
specializovaých. Právě příspěvek ing. Mtr. Macháčka z Par
dubic s původním názvem ^Bratře, je  Tvůj oddíl v k r lz ť ,  
který dnes začínám e otiskovat, se současně dotýká i vlastního 
problému výchovné práce s mládeži. V několika pokračo
váních seznámíme čtenáře s tímto materiálem a věříme, 
že nebude m álo těch, kteří nám pošlou své připomínky, ať
kladné či záporné. - j b -

O d d íl v k r iz i
Milý bratře vedoucf,

jisté jsi při obnoveni Činnosti Junáka pročetl znova né> 
kolik zbjlýcta knih z junáckábo prostředí a organizačních 
příruček. A přece se ti občas zdá, Že to u tebe neklape, že 
to nějak skřípe, jednou ti nepřijdou chlapci na schůzku, 
podruhé na vycházce nebo výpravě citiž, že ti jedna dru* 
Zina úplně uniká z programu a jede si nějak podle svého, 
jindy cítíš, že ti dva či tři starší chlapci „Švejkuji**. DalSi 
hoch ti vzkázal, že z oddílu vystupuje, protože ho to ne
baví a také tebie to začíná všechno nějak zmáhat.

Zdá se ti, že se setkáváš s černým nevděkem, chtěls tolik 
krásného rozdat a tolik volných chvil jsi oddílu věnoval 
a teď jako by o tu krásu nebyl ani zájem. Sond abych toho 
nechal, říkáš sí.

Máš toho nechal? Zmocňuje se té nž kompiez nepocho- 
psných hrdých, sice nezlomených, ale nepochopených okol* 
nim malým světem. Znovu se díváš na své knihy, Časopisy,
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vzpomínáš na vlastní junácké mládí — n teď ti připadá, 
že zapadáš ještě hlouMji. Byli jsme dříve lepší, teď těm 
klukům není nic dobrého a tak pomalu rezignuješ nebo 
trpkneš.

Rozepsal Jsi uŽ před rokem Členy do družin, jedna dru
žina se schází a druhé dvě abys honil, zbývají z nich jen 
zlomky původního členstva, poslal jsi ^ e ce  hochy na rád- 
cevský kurs a oni přestali chodit pak vůbec — je to zlé 
a Škoda času. . .  Chci ti napsat pár poznámek. Nejsou jen 
mé: zčásti se ústně tradovaly před 36 lety na lesních ško
lách, zčásti k nim přidal můj dnes již mrtvý vůdce, něco 
jsem přidal ze sončasnosti i já.

Je-li tvůj oddíl v krizí, pak obecné mohou být příčiny 
trojího druhu;

1. v to bě Samém,
2. ve složeni oddílu,
3. ve vnějším okolí (prostředí).
NejdůleŽitéjšf jsou vždy příčiny „v tobě**. Měl by ses za

myslet nad tím, kolik je ti služebně let a kolík let jsi dosud 
vedl oddíl. Možná, že Jsi vedl oddíl 1 až 2 roky před rokem 
1946 a pak již přišlo období tlaku dovnitř organizace. Mě
síce, kdy jsi již s oddílem jen „dojížděl** bez přílivu no
váčků a jednoho dne jsi likvidoval. Vii, že to bylo hezké 
a zdá se ti, Že dnes už to takové není a nemůžeš píljít na 
to p r o č .  Jenže ty jsi nikdy z tohoto důvodu nezažil, že 
i řada slavných oddílů s dlouholetou tradicí si prožila své 
měsfee krize. Krize jsou v oddílovém životě zákonité, jde 
jen o to vyjasnit si jejich příčiny.

Máš-li tedy nějaké takové potíže, zamysli se především 
nad složením oddílu:

1. Janák je hoch nebo muž, který se řídi junáckýmí zása
dami v nejSirším slova smyslu. Znám dvě definice junáctví: 
„Skauting je hra!** a „Junáctví je řehole!** Prvou řekl Baiinn- 
Powell, druhou bratr Plajner. Obě definice nejsou v rozporu. 
Lákáme hocha, aby hrou cvičil svoji mužnost pro Životni 
dráhu. Junácká stezka je mu intuitivně, aniž by si to uvě
domoval, životni stezkou, na kteron ho připravuje. Z toho 
plyne, že jsme hnuti výběrové, b e z d ě k y  výběrové. Ne
jsme sekta puritánů v tom horším slova smyslu, sekla, která

se zbavovala chybujících. Neopovrhuj proto těmi, kteří 
od nás odpadnou. Kdo od nás odpadává?

Odpadávají od nás jednak ti, pro které naše „řehole** 
je příliš těžká, pro které je k neunesení. My jsme hnutí vše
stranné výchovy. Výchovy morální, fyzické, výchovy vůle, 
rozumu i smyslů. Chceme, aby hoch uměl pozorovat vŠe 
kolem sebe a aby dovedl pozorované třídit z hlediska mrav-



nf Čistoty, zavaznleme fef k dokrému skutka a při tom 
chceme, aby dobrý skutek denaé mu nebyl popelavon po* 
vinnnstf, ale příležitostí k veselosti, která prý |e druhem 
odvahy. Ale aby byl schopen pozorovat přírtKlu okolo sebe. 
musí být schopen v nf prožít aspofl nCkolIk hodin nebo dnA 
a tak musí být fyzicky na výii. Na druhé straně vSak nevy
chováváme f e d n o s t r a n n é  osoby. Nedovedu ii dobře 
představit, že při dneinfch tréninkových dávkách ŽpiCko- 
vých sportů, nutné provozovaných již od átlého mládí nebo 
u jednostranného talentu hudebního virtuóza by takový 
fednostranný typ osobnosti uspokojoval život v junáckéra 
oddílu. Zdá se mi, že Žpičkový dorostenecký fotbalista, lyžař, 
houslový virtuos, účastník matematické olympiády asi bude 
odtahován z naSeho oddílu, který je pro néí příliš v š e 
s t r a n n ý ;  Na druhé straně však asi v oddfie nesetrvá 
hoch bez určité jistkry, která v něm zapaluje jeho vnitřní 
snahu zápasit a soutěžil o čostné místo ať v oddíle či 
životě. Pohodlný mazánek od nás odejde také.

Z této úvahy vyplývá požadavek, aby ses zamyslel nad 
sklony svých Členů oddílu. Ti, pro které je program oddílu 
jakkoliv příliš náročný, ti odpsdnou, i kdybvs k nim držel 
sebedolší přednášky o morální prospěšnosti. Dále ti ndeidou 
ony nadprůměrné individuality s jednostranným vyspělým 
zájmem .o něco, co sice možná i my máme na mysli, ale 
jen v nejžirSfm pojetí našeho programu.

Neměl bys iiádným způsobem uvádět u hochů v posměch 
ty. kteří odešlí. 1 pro ně je potřeba nějaké mimoškolské 
zájmové organizace a neměl bys svůj oddfl nad jiné zájmo
vé organizace vyvyšovat. Zájmy mladé generace vyžadují 
diferencované organizace mládeže, nesnaž se o morální mo
nolit junáka nad ostatními. Mají své nutné opodstatnění 
vzhledem k tomu, že živá mládež není monolitem.

Máš tedy oddíl průměrných chlapců, kteří si vědomé 
chtějí hrát a cítí, Že by jliu to mělo nějak prospět v ži
votě. Chtějí se zdokonalit a neuvědomují si to.

Proto Jim nevel silným hlasem, tvůj oddíl není vojenská 
jednotka. To neznamená, že oddfl nemusí umět pochodovat.

že nezná povelovou techniku, která je nulaá pro vystoupení 
na veřejnosti, ale oenf to hra aa vojáčky, feo když je po
třeba, musíš umět zvýšit hlas. jlaak musí tlačil více méně 
civilní projev.

Tvůj oddfl není oddíl dospělých mužů. jsou to hoši a hoši 
jsou vznětliví, fmpulslvní a někdy i náladoví. Ponhý akt 
sliba je těchto vlastností nezbaví a ant nemůže. Očekávat 
takový převrat mysli by bylo aereálné.

Tvůj oddíl tedy může upadnout do období deprese. Proč 
tvoji hoši nechodí a odhlašují se?

II. Krizová období junáka:
Po prvé či po druhé schůzce nepřijdou ti hoši, kteří sf 

uvědomili, neb vycítili, že to pro ně není. Může to být z po
vrchnosti a nezájmu, ale také proto, že u hocha se vy>> 
viji nějaký jiný, silnější jednostranný zájem, kterým se 
vyžívá a který ho uspokojuje.

Další krize přijde po 2—3 měsících. Hochovi se dosud líbil 
průběh schůzek, ale teď již poznal podstatu a buď se unavil 
nebo dodatečně pochopil, že feho zájem je někde jinde.

Další krize může přijít po půlroce nebo po roce. Dokon
čila se nováčkovská, hoch má rozdělaný první stupeft a pro
gram je mu v hrubých rysech známý. Musíš zkoumat du
ševní vyspělost hochů. Začni jim svěřovat odpovědnější věci: 
pokladnu, nákupy věcí, kroniku, nějakou instruktáž, zá
vody. Musí mít pocit růstu. Další krize bude vážnější. Není 
totiž závislá na délce členství v oddílu, ale na věku hocha. 
Hoch dospívá, co s ním? Pozoruj jeho zájmy; dívá se po 
děvčatech? — kouří v partě starších? — vytváří opoziční 
skupinu v oddílu?

Jednoznačnou radu neznáme. Možná, že by bylo lei^f sa 
s ním slavnostně rozejít, pomoci mu při přechodu do star
ších junáků jrnverů), jejichž služeb můžeš často pak ještě 
léta používat při náročných pracích. Hoši se neodloučí v ta
kovém případě od oddílu úplně, ale nesmíš Cekal, že s Tebon 
budou chodit na vycházku a opakovat Morseovku.

Ing. Mir. Macháček 
Pokraihiváni příště

SVOJSÍKUV ZÁVOD
Koncem května skončila první část 

letošního ročníku Svojsíkova závodu 
— základní okresní soutěže. Do 15. 
června 1909 došly zprávy ze 13 okre
sů a obvodů, v nichž soutěžilo 113 od

dílů chlapeckých a 46 dívčích.
Největší účast stoprocentní účast 

všech 25 oddílů chlapeckých a 9 od
dílů dívčích — zaznamenali -v okrese 
Prýdek-Místek. Tamní oddíly soutěžily

v 16 disciplínách základní okresní sou* 
těže.

Vítězové ze základních okrosafeli 
soutěží, v pořadí, tak jak docházely 
správy okresních juoáckých rad;

Cktajiecké •adlly první
Oddíl

hodi druhý
oddíl

bedfi

o k r e s
Olomouc 1. Holice 323,6 1. Olomouc 322
Tátor 5. VS Tábor 105 1. Sudoměřice 99
Praha S 315. Praha 171 21. Praha 161
Plseň-mčsto 53. Plieft 256,3 5B. Plzeh 231.3
Praha S 224. Praha 153 33. VS Praha 145
Strakonice 2. Volyně 325 3. Dobrš 292
Praha 2 2. VS Praha 219 189. Praha 121
Náchod 1. Náchod 247 3. Náchod 229
Prýdok-Mlstek 4. Mí t̂ek 333 3. Místek 263
Praha l 53. Praha 220 74. Praha 134
Praha 7 7. Praha 233 —
Praha 9 1. Cakovice 253 17. Kbely 249
Praha 10 SOS. Praha 238 305. Praha 226

Dívčí oddíly první
oddil

hodd druhý
oddil

bodů

o k r e s
Olomouc 3. Olomouc 228.1 8. Olomouc 199
Tábor 3. Tábor IQl 1. Borotfn 72
Praha 6 21. Praha 159 18. Praha 154
PUeA-město 92. Plzeň 136 55. Plzeň 135,5
Praha 8 30. Praha 136 24. Praha 122
Strakonice 2. volyně 325 1. Volyně 309
Frýdek-Míslck 1. Místek 261 2. Místek 243
Praha 10 305. Praha 240

Jako první ze všech devíti krajských 
rad uspořádala krajský závod hlídek 
Pražská rada Junáka. Krajský závod 
se konal 8. června na Děvíně a v Pro
kopském údolí v Praze 5. Závodu se 
zúčastnilo 15 hlídek chlapeckých a 6 
dívčích.

Závod byl velmi dobře organizován. 
Všechny soutěžící hlídky projevily ma
ximální snahu. Oroveú v jednotlivých 
disciplínách odpovídala skutečnosti, 
že oddíly začaly pracovat teprve před 
rokem.

V závodu chlapeckých hlídek do 
ústředního závodu postoupily tyto od
díly:

1. 306. oddíl z Prahy 10 se ziskem 172 
bodů — ved. hlídky Lad. Hudec,

2. 305. oddíl z Prahy 10 se ziskem 170 
bodů — ved. hlídky Jindř. Vejsada. 
Dále se umístily tyto hlídky:

3. 33. oddíl VS Z Prahy 8 se ziskem 
166 bodů,
2. oddíl VS z Prahy 2 se ziskem 151 
bodů,
V závodu dívčích hlídek postoupily:

1. 24. oddíl z Prahy 8 se ziskem 73 
bodů — ved. hlídky Hana Relch- 
mannová,

2. 18. oddíl z Prahy 6 se ziskem 67 bo

dů — veá. hlídky Pavla Zertvové. 
Dále se umístily tyto hlídky:

3. 110. oddíl z. Prahy 6 se ziskem 66 
bodji,

4. 30Sr oddíl z Prahy 10 se ziskem 63 
bodů,

5. 30. oddíl z Prahy 8 se ziskem 58 
bodů.
V současné době jsou také v plném 

proudu přípravy na ústřední závod, 
který se uskuteční ve di\ech 27. a 28. 
září 1969 v Praze. Zúčastní se ho cel
kem 18 hlídek chlapeckých a 18 dW- 
čích ve 12 disciplínách. MP
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25; výročié Sldvenškého hárodného povsiania
v tomto roku připomínáme si 25. 

výročie slávneho Slovenského národ- 
ného pevstania. Připomínáme si ho 
pieto, že Slovenské národně povstaňte 
)e jednou z najsvetlejšich kapitol na- 
šich národných dějin, je obdobím, ke- 
dy náš národ dokázal, že je nielen 
Životaschopným, ale že má aj právo 
Žiť, ako slobodný národ a rovnocenný 
partner íných národov, v srdci Eu- 
rópy.

Po vypuknutí druhej světověj vojny, 
ktorej strašný požiar zapálilo v Eu- 
rópe fašistické Nemecko spolu s fa
šistickým Talianskom a na Východe 
s japonskom, dostávali sa mnohé kra
jiny do područia týchto agresorov. 
Němci a Talíani obsadili vojenskou 
mocou takmer celu Európu a dostali 
sa i do severnej Afriky; Japonci po
stupné vojensky obsadzovali Východ. 
Národy, násilné utláčané a zlovóřou 
okupantov ničené, obracali svoje zra
ky plné nádejí k velmociam, ktoré 
proti fašistom bojovali. Európa však 
najmá — Středná i Východná — u- 
pierala túžobne zraky k Sovietskému 
zvázu, ktorý sám gniavený na svojom 
okupovanom území, chystal sa na mo
hutný odpor a protiútok proti nenávi
děným agresorem.

Nemecki fašisti už jasali a opíjali 
sa svojimi víťazstvami na Východnom 
fronte, ked zrazu přišlo pre nich k 
neočekávanému zvratu. Stalingrad, 
Moskva, Leningrad, tri najváčšie mes- 
tá hrdinov a mestá prvých veřkých 
fašistických porážok. Po ne sa nemec- 
kí fašisti dostali při svojej ceste na 
východ na území ZSSR, při nich nú- 
tene obrátili směr svojej cesty a bolí 
prinútení na ústup zpať na západ, 
tam, zkade přišli.

Dlho ostávali západně mocnosti v 
nečinností, otálali, no konečne aJ oni 
aktivně zasiahli do bojov na európ- 
skom kontinente, utvoriac při Atlan
tiku druhý front.

V tej době však už aj porobené ná
rody Európy chytali sa zbraní. Juho- 
slovania, Bulhaři, Franeúzi, Nóri a aj 
iní začali pomocou svojich partizán- 
ských jednotiek narušovat velmi ci- 
tefne fašistickú mašiiiériu. A začali 
bojovat aj Slováci.

Z prvopočiatku sa na Slovensku vy- 
tvárali malé partizánske jednotky, ích 
vytváranie bolo však suverenné. Vzni
kali tak isto v Malých a Bíelych Kar- 
pátoch, ako na Beskydoch, vo fatran- 
ských horách Východného Slovenska. 
Tvořili sa z malých skupin hrdinských

odbojárov, riadené však bolí Z jedné- 
ho centra, ilegálneho povstaleckého 
centra, ktoré im dávalo k dispozicii 
letáky i organizačně oběžníky, rady 
l příkazy a aj zbraně. Toto centrum 
bolo riadené ilegálnym ústrednýra vý
borem Komunistickej strany Sloven
ska a ked konečne aj československá 
vláda v exile začala s partizánskym 
hnutím súhlasif a ho aj podporovat, 
došlo k 29. augustu 1944. Vtedy v Ban- 
skej Bystrici, v srdci Slovenska, bol. 
vydaný jednoznačný povel k otvorené- 
mU útoku a bojů. Partízáni chopili sa 
otvorene zbraní a udřeli vojenskou 
mocou na fašistov. K ním húfne sa 
přidávali posádky siovenskej armády, 
ktoré otvárali skladiská svojich zbra
ní a vyzbrojovali ešte tých, ktorí zbra
ně liemali. Takmer celé Slovensko — 
s výnimkou niekofkých malých obla
stí — připojilo sa zrazu na ich stra- 
nu.

Nemecki fašisti bolí z prvu překva
pení a potom zuřili. Východný front 
sa im rúcal, na západe boli porážaní 
a zrazu v samom střede ich okupo
vaného územia povstal proti ním malý 
ale smělý a hrdinský národ, povstali 
proti ním Slováci vo svojich tažko pří
stupných horách a dolinách. Sloven
sko sa zrazu stalo stredobodom po
zorností celého světa.

Do tohto odboja zapojili sa aj — 
čo bolo cefkom prirodzené — i skauti 
junáci, ktori malí v tom čase zakázanú 
svoju organizáciu. Z bývalých svojich 
výletov a táborov velmi dobře poznali 
naše hory i doliny, ich cesty a chod
níky. Vychovávaní v přírodě věděli 
sa v nej všade velmi dobré oriento
vat, vedell sa plížit i na diafku do- 
rozumievať a tak sa stalí platnými 
členmi povstania. Uplatňovali sa nie
len ako odhodlaní bojovníci, ktorí so 
zbraňou v ruke věděli hájit svoju 
vlast, svoj národ a jeho slobodu, ale 
uplatňovali se výborné aj ako spojky, 
pomocou ktorých bojujúce jednotky 
udržiavali neustály kontakt. Bojovali 
za Slovensko a Československo vědomí 
súc si svojho sřubu „Milovat vlast 
svoju Československá republiku a věr
ně jej slúžiť v každej době!" A bojo
vali hrdinskyl

Slovenské národně povslanie bolo 
Nemcami potlačené. Fašisti vyzbroje
ní najmodernejšími zbraniami dobili 
zpáť celé povstalecké územie, no ne
porazili hrdinských partízánov. Ti o 
hlade a zimě sa stiahlí do tmavých 
hor a lesov i nepřístupných dolin a

ztade neustálými a nenadálými výpad- 
ml ničili fašistické pozície. V tej do
bě, ako fašisti neraz uvádzali, strle- 
lal na Slovensku každý strom a z kaž
dej doliny vyletovali granáty a kanó
nové gule. Na každej ceste i chodní
ku, i na železničnýclí tratiach boli 
miny, ktoré nepriateřských vójakov a 
ich vyspelú techniku neustále ničili.

Slováci a celé Slovensko bojovali 
hrdinsky cíalej i ked fašisti vo svojej 
zúrivej bezmocnosti neštítili sa podni
kat proti ním akcie nehodné v žiad- 
nom smere „nositelov kultury" [Kul- 
turtráger), akými sa nemecké vojská 
vyhlašovali. Nemecki fašisti totižto 
v svojej bezmocnej zúrivosti začali bú- 
rať a vypařovat celé osady a dědiny, 
ničit požíarom i zbraňou celé obla
sti, ba 'neštítili sa ani neludského vy- 
vraždovania nevinného civilřiého oby- 
vateřstva: dětí, žien a slarcov.

Velké, preyefké ukrutnosti museli 
vtedý Slováci znášať na svojom území 
Dd okupantov. No národ sa nevzdával. 
Bojoval, tvrdo a hrdinsky bojoval a 

.v tomto neoblomnom a nerovnom boji 
vydržal až do tej doby, kým sa cez 
celé územie neprevalila fronta v kto- 
rej hrdinskí červenoarmejci vyhnali 
fašistov nielen zo Slovenska, ale ne- 
skór i z Moravy, Sliezska a Cíech.

Slovenský, ale aj bratský Český ná
rod — ktorého mnohí příslušníci sa 
aktivně zúčastňovali na bojoch v Slo
venskem národnom povstání — spomí- 
na dnes s hrdosťou na tieto události 
zpřed 25 rokov. S hrdosťou a pýchou 
v srdci spomína na všetkých známých, 
menej známých i neznámých hrdinov, 
ktorí neváhali i svoje životy obětovat 
za to, aby naše národy mohli žiť opát 
slobodne v slobodnej vlasti Slovákov 
l Čechov, vybudovanej podlá ich vlast
ně] vole.

A preto i vy, milé sestry a bratia, 
ked pojdete na výlety alebo tábory na 
Slovensku a budete prechádzať po
při niektorom z nesčíselných hrobov, 
a památníkov hrdinov Slovenského ná- 
rodného povstania, ked budete pre- 
chádzať popři miestach pripomínajíi- 
cich nám toto slávne obdobie našej 
histórie, nezabudnite zastat na tých
to, pre národ tak posvátných miestach 
v tichom zadumaní. A prosím ešte jed
no: nezabudnite nikdy tieto miesta - -  
všetkým nám tak drahé — ozdobit ky- 
ticou kvetov. Neohrožení hrdinovia 
Slovenského národného povstania si 
to od svojich potomkov plné zaslúžia!

ITO

V Á Ž ÍM E  S I J ICH?
Současná doba je pro junácké hnuti 

příležitostí k nejrůznějším jubilejním 
oslavám. Půl století, třicet let, samá 
zaokrouhlená desetiletí junácké prá
ce. Na výstavách, skautských veče
rech, u táboráků, všude se setkáváme 
se skautskou historií jednotlivých 
měst a obcí. Pražské ústředí doslova 
vře neúnavným ruchem, o nic méně 
rušnější to není v sídlech krajských 
junáckých rad. A pak najednou přijde 
zpráva z Vejprt, z nejsevernější vý
spy u našich hranic, kde žije vlastně 
jen hrstka Cechů, kteří jsou skoro do
slova odkázáni sami na sebe. Kde je 
Praha a kde jsou Vejprty! Co tam 
vlastně dělají jujiáci a skautky? Kolik
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jich je, jak se drží? Stačí stisk levice 
a trochu díků za to, co dokáží tak da
leko od centra.

Na prahu léta byly celé Vejprty 
vzhůru o slavnostním večeru vejprt- 
ského střediska Junáka. Předseda 
městského národního výboru Mrázek 
odevzdal veliteli střediska Emanueli 
Vaňkovi krásnou střediskovou vlajku 
se znakem města a poděkoval juná
kům a skautkám za nadšení, s nimž 
pracují, ocenil, že skauti jediní byli 
přítomni oslavě svátku pracujících, a 
připomněl jim, aby měli své město na 
hranicích rádi, aby se naplnil skut
kem symbolický svazek městského 
znaku a junácké lilie na nové vlajce. 
Ředitel ZDŠ Janouch odevzdal 18 čle
nům střediska diplomy za školní pro
spěch, který je opravňuje nosit odbor-

ku vynikajícího žáka. Za přítomnosti 
velitele posádky, představitelů města 
a dalších milých hostí složilo 16 vl
čat, osm skautek a 14 junáků slib. 
Jedenáct junáckých činovníků si při
pomnělo svůj slib složený už před 
lety. Kruh přátelství a lásky, skaut
ská večerka. Konec?

Kdepak! Skautských slavností už by
lo letos desítky. O té vejprtské se 
však zmiňuji proto tak podrobně, pro
tože bych byl rád, aby velká, silná 
střediska z vnitrozemí nezapomínala, 
že máme také obce odlehlé, že tam 
budovat a dobře vést smečky vlčat, ro
je světlušek a oddíly junáků a skautek 
je dokonalou. zkouškou odvahy, kázně 
a obětavosti. Navštěvuje odlehlé 
'skautské rodinyl 'A važme si jich!

Ivan Mikšovíě



lodenním shonu sám k  sobě. Za všech
ny snad můžeme odpovědět — ať du- 
mafí o  čem koliv, fistě fe  to dumání 
plné radosti a  štěstí.

Z kroniky fihoCeské divCí LŠ

CELÁ STRANA JUNAKUM
o  isásliizaé p rá ci n ašich  tiskových zpravo

dajů , k te ř í sp o lu p racu ji s  red akcem i novin 
a in form u ji v eře jn o st o ju n áckých  krocích , 
jsm e již  p sali v únorovém  č is le  Skaiitin j{u. 
Nadále z jišťu jem e, že skau tských  tiskových 
hlídek, je ž  se  sta ly  pravidelným i příloham i 
časopisů a novin, s tá le  přibývá. Nejsou to 
již  je n  obvyklé sloupky, kurzivy a fo tog ra
fie , a le  někdy 1 ce lé , velm i p estré  strán ky . 
Červnové čís lo  Novin ja b lo n eck á , k te ré  jsou 
orgánem  O kresního národního výboru v jab - 
lunci nad Nisou, nás p otěšilo  m im ofádně. 
V časop ise je  n e jen  n ěk o lik  výstižných skau t
ských sním ků, a le  1 c e lá  zv láštn í strán ka , 
jež fe věnována skautském u zpravodajstv í. 
Kuzhuvor s vedoucím  jab lon eck éh o  střed iska

Ju náka, s  b ra trem  Zdeňkem K ratochvílem  
p řip rav il MIKI, o vlčatech  bez tram pot p íše  
Akela, navíc se  seznam ujem e s nočním  po
chodem druhého oddílu a dovídám e se o č in 
nosti m ladého tanvald skéh o střed isk a  |oná- 
k a , k te ré  vzniklo  teprve 14. února letošního  
roku. a le  d nes již  nechybí mnoho, aby pučet 
člen ů dosáhl první stovky. Zajfm ávou ju nác- 
kou stránku , k terá  svým obsahem  zaujm e 
i nesk a iitsk é  č ten áře , p řip rav ila  red akce  
spolu s  tiskovým  zpravodajem  bratrem  Mik- 
iem. —m—

RADOSTNÉ SETKÁNÍ
Sraz ju n ák a fab lon ecka. k te rý  se  k on al na 

B la ten sk é p íle  v jizersk ý ch  h o rách , p řin esl 
účastníkům  n e jen  radost z ju náckých  sou
těži, a le  n av íc i velké p ře k v a p e n í:-p ři ranní 
procházce zavíta l k je jic h  táboru  pan p re s i
dent Ludvik Svoboda. S ch u ti si pohovořil 
s vedoucím striřdiska bra trem  Gigou, s rado
sti vyslechl střediskový pokřik  a je n  litov a l. 
Že se táb o řen í nemůže zú častn it d éle , i kdy^ž, 
ja k  p roh lásil, by se  rád vyspal v některém  
stanu. —m —

K vlajce hleď . .  ,1

ODBORÁŘI JSOU ŠTĚDŘÍ
S radostí jsme vyslechli zprávy ve

doucích jednotlivých oddílů o tom, že 
tia letošní junácké tábory, které trva
ly tři až Čtyři týdny, přispěly závod
ní organizace ROH. A nebyly to žád
né almužny, ale úctyhodné částky, 
za něž se v táborech dalo už ledacos 
pořídit. 39. oddíl z Prahy 7, který tá
bořil na Šumavě, hlásí: Dostali jsme 
příspěvky ve výši 700 Kčs, v někte
rých případech dokonce až 800 Kčs 
na hlavu. Také 3. chlapecký oddíl z 
Českých Budějovic zaznamenal na 
svém kontě příspěvky, jež se blížily 
k hranici 1000 Kčs a stejně tak ju
náci ze Strakonic, kteří měli svůj 
střediskový tábor v půvabné krajině 
u Cekanic, dostali od podniků, mezi 
nimiž nechybí Zbrojovka a Fezárna, 
až 400 Kčs na jednoho účastníka.

Slunce života
Rozcvičku vede sestra Kalová, a  to 

strašně důkladně. Ono se řekne, že je 
třeba klást velké požadavky, že osob
nost roste. Jo, roste. Eva místo toho  
bourá nosem táborové náměstí. A pro
tože toho je málo, další nás čeká  ještě  
na přednáškové stráni, kde po teorii 
vyzkoušíme plno cviků obratnosti. Ne
bo lépe  — vyzkoušíme svou neobrat
nost. Ale je  nám dobře. Vůbec je  nám 
tu strašně dobře a rozumíme si, jako  
bychom spolu trávily kolikátý  rok ži
vota. A cítíme pravdivost Ciceronoua 
výroku, který byl včerejším  heslem  
dne: — Kdo by chtěl vzít přátelství ze 
života člověka, ten by bral slunce z je 
ho ž ivota . . .  A tak se nám i hezky  
usíná. Z dálky se občas ozve bouřka, 
a le  mine nás, je  klid, jen hlídky ob
cházejí a  bdí. O čem  asi přemýšlí kaž
dá ve své hodině bdění? Tyhle hodiny 
ticha, jsou přece jako  stvořené k to
mu, aby se člověk mohl vrátit po c e 

Spomienky junáka 
partízána

Ilegálně protifašistické hnutie, kto- 
ré započala íhneď pri vzniku tzv. Slo
venského štátu dňa 14. marca 1939, 
vyvrcholilo dňa 29. augusta 1944 vy
puknutím Slovenského národného po- 
vstania.

Celé obdobíe Slovenského národné
ho povstanía, ako i obdobie po ňoin, 
vyznačuje sa urputnými bojmi proti 
nacísticko-fašistíckým okupantom. Pri- 
chodí sa zamyslieť na slávne dni bo- 
jov, ktoré viedli jak jednotky povsta
lecké] armády, tak aj partizánske jed
notky. V čase počiatočných bojov za 
Slovenského národného povstanía pó- 
sobil som u štábu povstaleckej armá
dy v Banskej Bystrici. Němci v dů
sledku vefkej posily do dňa 4. sep- 
tembra 1944 zatlačili vo východnej 
časti povstaleckého územia jednotky 
povstaleckého pešieho pluku 5. až do 
priestoru Červená Skala — Telgárt 
(dnešně Svermovoj. Situácía na tom
to priestore vyzerala tak kriticky, že 
keby sa bol Nemcom dařil ich další 
postup, tak mohli v krátkom čase 
ohrozif od východu priamo priestor 
Banskej Bystrice, srdca to povstanía.

Generál Ján Golián, velitel povsta
leckej armády, rozobral so mňou do 
podrobná situáciu v priestore Červená 
Skala — Telgárt a určil ma na pře
chodný čas za velítefa skupiny po
vstaleckého pešieho pluku čís. 5., da- 
júc mi k díspozícii niekolkých dó- 
stojníkov, rotu leteckej školy a 3 od- 
diely partizánov. Pri tom bolo zdůraz
něné, že ide o podchytenie vlastných 
jednotíek, o zastaveníe Nemcov a při
padne ich odraziť protiútokom.

Okolo Ifi.QOhodín dňa 4. septembra 
1944 převzal som v.elenie nad skupi
nou pešieho pluku 5., ktorú som na- 
šíel v decimovanom stave po jedno- 
týždenných ťažkých ústupových bo- 
j.och, takže som musel vynaložit ve
škeru energiu, aby nedošlo k hro
madnému uteku z fronty. Za pomoci 
leteckej roty a 3 partizánskych od- 
díefov (od brigády Jegorova, Bieltka 
a Sečanskéhoj podařilo sa mi zasta
vit postupujúce nemecké jednotky, 
podchytit vlastně ustupujúce časti do 
tej miery, že ráno dňa 5. septembra 
1944 vyrazila skupina pešieho pluku 
5. k protiútoku.

Behem 2—dennej bitvy podařilo sa

nielen Nemcov zastavit, ale dokonca 
protiútokom ich hodit spát o 2 kilo
metry. Ovšem, obec Telgárt bota z 
/̂i úplné zničená (zhorelo okolo 284 

domov), nakofko Němci pri ústupu ju 
podpálili.

Po ustálení frontu a zaujatí pevnej 
obrany bolí partizánske jednotky od
volané.

V následiijúcich dňoch podařilo sa 
mi podchytit viacej prebíjajúcích sa 
jednotiek od slovenskej východnej 
armády, ktorým sa podařilo unikitúf 
z obkFiičenía Nemcov a přebit sa na 
východnú část povstaleckého územia. 
Tieto jednotky som začlenil do bojo- 
vej skupiny, ktorej som velel. Do
20. septembra 1944 bola skupina pe- 
šíeho pluku 5. preorganizovaná na 
zmiešenú brigádu pod krycím menom 
„Plesnívec**, v síle 4 samostatných 
práporov pěchoty, 1 jazdeckej ko- 
rúhve o 2 slabších eskadronách, 1 
kombinovanáho dělostřeleckého od- 
dteTu o 4 bateriách a viacerých samo
statných rotách (ako príeskiímná ro
ta, ženijna rota, rota KPOV, oddíeF 
pofného četnictva apod.). Početný 
stav bojovej skupiny „Plesnivec^ v tej 
době bol okolo 3200 mnžov.

Zatiaf čo na ostatných frontech 
povstaleckej armády sa viedli tažké 
obranné boje, vyrazila bojová skupi
na „PIesnivec“ na rozkaz velitefstva 
1. čs. armády v ranných hodinách dňa
21. septembra 1944 k útoku na ne
mecké pozície. Hlavným cielom úto
ku bojovej skupiny „Plesnivec** bolo 
zmocnit s^ priestoru kóty 1000 Bes- 
nik, kluča to do údolia Hronu.

Behom 3—dennej bitvy podařilo sa 
bojovej skupině „Plesnivec” zatlačit 
Nemcov asi o 20 kilometrov do pries
toru Poprad, pri čom bolo dosiahniito 
severných okrajov lesov Nízkých Ta- 
tier. Bojová skupina „Plesnívec** bola 
by postupovala ďalej, ale na rozkaz 
velitelstva 1. čs. armády přešla na 
čiare Hranovnica—Hrabušíce—Mlýn
ky—Štilová (sev. vých. Dobšinej) do 
obrany. Na smere Dobšina—Rožnava 
bola obrana zaujatá v priestore Vel
ká a Malá Poloma, a na smere Čer
vená Skala — jelšava v priestore juž- 
ne od Revúcej.

Až do dňa 16. októbra 1944 viedla 
bojová skupina „Plesnivec** tvrdé ob
ranné boje. Medzitým Němci zhro- 
máždíli váčšíe sily v príestoroch 
Poprad—Levoča—Spišská Nová Ves a 
ďalej v priestore Rožňava a ]elSava.

Dňa 17. októbra 1944 v ranných ho
dinách vyrazili Němci s vefkou pre-
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Oddíl na cestč.

silou a převahou ťažkých zbrani z 
uvedených priestorov k sústredenei 
ofenzívě na bojová skupinu MPlesni- 
vec**. NaSi vojáci a pariizání sa tvrdo 
a udatné bili. Po 6—denných ťažkých 
obranných a ústupových bojoch, po* 
čas ktorých bolo na 39 německých 
velkých útokoch odrazených, bola 
bojová lu p in a  „f l̂esnivec** Nemcami 
za vefkých strát na Životoch a materi
ále zatlačená do priestoru Telgárt— 
Cuntava—Červ. Skala, tam obkfúčená.

Po 2—denných tažkých bojoch v 
obkfúCeni sa bojová skupina „Plesni- 
vec** na rozkaz velitelstva 1. čs. ar
mády za podpory 2 pancierocých via- 
kov (:pancierový vlak „T. G. Masa
ryk** a „Hurban**:) přebila na nové 
obranné postavenie v priestore Poho
řelá Hefpa, a potom pod úhrozou 
zo smern Tisovec—Závadka ustúplla 
na obranné povstaňte v bacúchskej 
súteske. Nakofko opat hrozilo bojo- 
vej skupině „Plesnlvec** zaskoCenie 
zo strany Nemcov na smere Tisovec— 
Březno nad Hronom, bola prinútená 
ustápif západně Března nad Hronom 
na obranná líniu Bystrá-^Valaská— 
Podbrezová—Hronec, kde bránila aŽ 
do dňa 30. 10. brezianskou kotlinu.

Na rozkaz velitelstva 1. čs. armády 
nstúpila sline zeslabená bojová sku
pina „Plesnlvec** do hor Nízkých Ta- 
tier, kde splynula dohromady s 2. čs. 
paradesantnou brigádou pod velením 
brata plukovníka Vladimíra Přikryla! 
Vo svSzku tejto brigády, ktorá niesla 
aázov „2. čs. paradesantná partizán- 
ska brigáda Gottwald", tvořila 3. para- 
desantný partizánsky prápor a pokra
čovala v dalších bojoch proti nemec- 
ko-nacistickým oknpantom partfzán- 
skym spósobom boja až do konečného 
vHazstva.

Před 25 rokmi, po dobu 2mesačných 
bojov za Slovenského národného po- 
Tstania přivodila bojová skupina 
„Plesnivec** Nemcom fažké straty — 
vyřadila z boja na 300 mužov, zničila 
1 lietadlo, 22 tankov, vačší počet diel, 
minometov a tažkýcb gulometov, a 
napokon ukořistila velké množstvo 
pušiek a iného materiálu. Sama viak 
na oltář vlasti taktiež priniesla velké 
obcte — 216 mrtvých, který sú po 
celom Horehroní a aj v Níkýcb Tat
rách (:2 velké hroby so 113 mrtvými 
sa nacházajú na telgúrtskom cinto
ríne vo $vermovom:j a na 270 rane- 
D ých a nezvěstných. Pri přechodu do 
partizánského spOsobu boja, bola bo
jová skupina „Plesnivec** prinútená 
zničil veškeré fažké zbraně, aby sa tie-' 
to nedostali do rúk německých vojsk.

Barová skupina „Plesnivec** so svo-

jimi bojovými výkonmi sa zapísala 
zlatými písmenami do bojovej hístó- 
rie našich národov a čestne splnila 
úkoyl, ktoré bolí na hu kladené.

Bývalý velitel bojovej skupiny „Ples-
D ivec": plk. gšt. v záL JÁN STANEK,
„2K**, a čestný starosta Slovenského
junáka

Problémy skautské 
historiografie

To, že dosud nebyly napsány a vy
dány, byf i stručné, avšak ucelené, dě
jiny skautingu, je prvnim problémem, 
který snad v době poměrně krátké 
může být zažehnán. Půjde zde pře
devším o jakousi populární syntézu. 
Cl rozšířenější osnovu, která by po
sloužila jednak lesoškolákům a po
tom také, a to myslím hlavně, potře
bám a požadavkům skautských stup
ňů.

Lidé, kteří se hlouběji touto histo
rií zabývají, budou samozřejmě usilo
vat o to, aby dějiny skautingu byly 
zpracovány co možná neJpeClivějl, na 
vědeckém základě, kritickými meto
dami srovnávacími a do všech detai
lů. Proto je také snaha pomoci jed
nak studijním střediskem, kde by se 
všechny archivní a bibliografické ma
teriály shromažcřovaly, byly plně k 
dispozici zájemcům a za druhé snaha 
rozdělit si práci podle jakýchsi časo
vých etap skautingu a snad i podle 
různých oblastí, se kterými skauting 
byť i okrajově měl a má cosi společ
ného. Zde mám na mysli např. vysle
dování určitých „prvků skautingu** 
v Komenského díle (správněji aplika
ci Komenského myšlenek ve skautské 
výchově], dále použití některých 
skautských metod a praktik při škol
ní výchově [např. Krch, Volná Škola 
Práce Kladno a j.). Není sporu o tom, 
že to bude práce mravenči, pomalá, 
a neobejde se bez rozporů. Někdy vě
ci zdánlivě jasné a všeobecně platné 
dostanou právě časovým odstupem ji
né dimenze, jiné významové náplně, 
stanou se třeba mlhavějšími a někdy 
i problematičtějšími. Neustále nám 
přibývá nových historických poznat
ků a neznámých detailů (např. br. 
náčelník o nových detailech okolo ro
ku 1939) a tyto Je třeba shromažďovat, 
konfrontovat s oficiálním stavem a 
zařazovat do dějinných souvislostí. 
Při této příležitosti je velmi aktuální 
otázka pamětníků. Bylo by nanejvýš

nutné co nejrychlejl a pokud možno 
systematicky zachytit vzpomínky těch
to skautských pracovníků (písemně, 
na magnetofonový pásek, dokumen
tární film opod.), protože ti Jsou za
tím z pochopitelných důvodů, nejvěr- 
nější interpretací tehdejší skutečnos
ti, l když mnohdy ne nejvěrohodnější.

Dalším problémem bude zpracová
ni vztahíTmezi skautskými organiza
cemi, které stály z jakýchkoliv důvo
dů mimo oficiální Svaz, kriticky 
zhodnotit jejich činnost, případné 
klady a zápory tak, jak se nám jeví 
dnes s odstupem času a s chladným 
rozumem. To předpokládá mít zachy
cenu knižní produkci publikací, kte
ré tyto organizace vydávaly (na 
skautské bibliografii se, tuším, Již pra
cuje), seznam skautských časopisů, 
excerpta Článků o skautingu v den
ním tisku i odborných žurnálech (na
příklad hodně objektivního materiálu 
je ve Smotlachově Nové tělesné vý
chově), zpracovanou všechnu dostup
nou korespondenci a další.

Tedy práce téměř nadlidská. Je sa
mozřejmé, že tuto práci může s úspě
chem provést Jedině tým historiků 
skautingu, který sí veškerou práci sy
stematicky rozdělí a určitým systé
mem bude prostupovat od Jedné etapy 
k druhé, komplexně se vším všudy, 
tzn. od sběratelské, archivářské, his
torické práce, až po konsultační 
shrnutí 1 rozpracování dosažených vý
sledků. Samozřejmě nejlepŠÍ by bylo, 
kdyby na stránkách Skautingu se mo
hly objevovat odborné historické sta
tě, které by výše uvedeným účelům 
sloužily. A co možná z nejširšich ob
lastí historie skautingu. Víme dobře. 
Že některé etapy už mají bratři zpra
covány, některé čekají na historický 
výzkum. Myslím, že by nebylo marné 
formou někdejší Knihovny Junáckého 
činovníka vydávat malé brožury ka
pesního formátu věnované všem mož
ným oblastem skautské historie, které 
by byly takovým předstupněm k velké 
kolektivní historické práci.

K jednomu z nejzákladnějších úko
lů skautské historie patří zpracování 
vzniku skautingu v jednotlivých měs
tech, větších celcích a nakonec i his
torie nejslavnějších a nejstaršich od
dílů. Tu by mohli pomoci pamětnici 
ve střediscích a poznenáhlu by měli 
sepsat historii svého města a tak hy 
mohli poskytnout historikům dostatek 
materiálů k setavení historie téměř 
celé republiky. Další úkoly čekají na 
poli vodního skautingu, dívčího ekau- 
tíngu, historie vlčat aíd. Mnoho otá
zek je otevřených, mnoho práce před 
námi. Čas však nečeká — historie 

v nám nejen každý den předkládá mno
ho nevyjasněného, ale každým dnem 
se znovu a znovu naplňuje.

 ̂ Z. Kraft

Úsměvy z táborů
Tábor junáků z Klecan, kteří se 

usadili v šumavských hvozdech neda
leko Kapllce, se jmenoval Ztracená ře
ka. Měli tu, jako všude Jinde, spoustu 
problémů. A nelze se ani divit. Vždyf 
ti starší, z nichž mnozí tábořili před 
Jednadvaceti lety, museli sbírat nové 
zkušenosti. A tak' činovníci zdrceně 
přiznali, že měli nemalé starosti ne
jen s výstavbou táborového kruhu, ale 
současně t s hledáním vhodného pros
toru pro parítovánl vozů.
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Příslušníci 16. chlapeckého oddílit 
z Prahy, Jehož vedoucím Je bratr 
Ivan Síbrt, tábořili v divokém údolí 
na březích Malše. A právé tady se 
ujal velmi pěkný zvyk: záznam o prů< 
běhu hlídky. Malý sesit, do něhož se 
zapisovalo předání a převzetí služby, 
zajímavé postřehy a zážitky. Ale čtě
te sami: — Sel Jsem se podívat k po
toku na máslo, ale to uplavalo. Dvě 
másla jsem vylovil. U vůdcáku něco 
klape. Jdu se tam podívat. Na obloze 
Jasně zasvítil měsíc a Petr šel na lat
rínu. V dálce byl slyšet jedoucí vlak. 
Sedím celý zkoprnělý a pozoruji oko
lí. — A ještě zápis z knihy hlídek 
druhého oddílu z Příbrami, který měl 
tábor v malebné dolině u Smololel; — 
Má hlídka zatím běží dobře. Stan čís
lo 10 hlasitě chrápe. Svíšt se krmil 
sušenkami a mlaskal. Zapomněl jsem 
hodinky a proto jsem je sháněl. Ra
cek mě však vyhodil, Petr tvrdě 
spal, Viktor je neměl, Medvídkovi stá
ly. Až u Standy jsem se dozvěděl čas. 
V kuchyni nic není, všechno jsem 
vyjedl. — Zapsal Kožuch.

Červený Hrádek u Sedlčan se stal 
dějištěm ústřední LŠ, Jejíž příslušníci 
66 stále na něco ptali. Z toho důvodu 
musela být zřízena jakási — Dota
zovna —, z níž Jsme si poznamenali: 
— V místě, kde bydlím, Mokropsy na 
Berounce, byl poslední orel ubit po
dle pověsti silným Bivojem. Kde mám 
tedy sehnat orlí pera? Nestačila by 
pera slepičí nebo holubí? Oboji ptac
tvo se totiž u nás dosud vyskytuje. — 
A další naléhavý dotaz: — Skauti 
dnes běžně jezdí na tábor autem. Pro
tože Jsem vodní skaut, stojím před 
těžkým rozhodováním. Mám jet vlast
ním torpédoborcem nebo ponorkou? 
Organizační předpis k tomu dosud 
mlčí. — Navíc se rozmohla i inzertní

rubrika. — Prodám rozsáhlou sbírku 
táborových pokřiků, výkřiků a skřeků. 
Vhodné zvláště pro klidné nedělní od
poledne. Zn. «Na požádání i na mag
netofonovém pásku". A na závěr 
Je^tě Jeden dotaz: - -  Hledáme místo 
pro L$. Podmínka: V blízkosti dosta
tek ovocných stromů, rybník s kapří 
osádkou, drůbežárna, včelín, kravín 
a vepřín. Zn. „Samozásobitelé*.

Vybral -mr-

O romantice
Ztleme ve velice uspěchané, zrado- 

naltzované a zmechanlzované době. V 
době natolik nakažené cioillzací, t e  
neponechává ant chvíli č lověka sama 
sobě, a le  útočí na něf vSeml možnými 
způsoby. Snad fe to dobře, že třeba 
k  překonání vzdálenosti nemusíme v0- 
hradně používat své nohy, snad fe io  
dobře, že místo měsíčních paprsků nám 
svítí neonové reklamy.

Pravím — snad. Pro nás, pro dospě
lé. Ale současně se domnívám, že tento 
svět není fen nái. Je to í svět dětí, 
které chápou mnohé civilizační sku
tečnosti poněkud flnok než rny. Kdesi 
fsem četl, že nyněfSf mládež fe  finá, 
s fin^mi požadavky, s flnýmf hodno
ceními než fsm e měli my, dospělí, vá
žení a  vousatí lidé. Ale Jedno zůstává: 
Touha po dobrodružství, touha po ro
mantice, touha prožít něco, co  nepro- 
žll nikdo fin^, něco velikého a krásné
ho. Myslím st tedy, že právě skauHng 
může naplnit klukovské touhy. Oble
vování věcí klukovskym a očima. Ziv- 
vení pravidel J / e lk ě  hry" pro celý  
život.

Ale současně sl myslím, že z života 
našich oddílů (a  nejen ze života od
dílů/ se. vytrácí prvek, který tato pra
vidla zfemňoval, zahaloval do  oparu

lákavosti, k terá  nás ftehdy  m lad é/ nu
tila připomínat sl fe  den c o  den, do
držovat fe  a  v dodržování fich i od li
šovat od ostatních „obyčejných" klu
ků — prvek romantiky.

Snad všechno na světě se  dá  říct 
několikerým  způsobem. H ledejm e tedy  
způsoby, které by vyhovovaly těm, k te 
ří na nás visi rozzářenýma očima, těm, 
které máme před sebou. Já vím — dá 
se říci třeba: , . . .  tenhle potok se  fme- 
n u fe . . .  o t e č e . . .  A pojďte, a t nám 
nesní o b ě d . . Ale o každé věci se  
dá hovořit l Jinak. Třeba o  vodách, 
které přinášejí život, o  vodách, které  
osvěžují a  o  vodách, které civilizace 
ničí. O potoku, který přichází ze skal 
a kterému my budeme říkat třeba ji
nak, než se doopravdy jm enuje, pro
tože . . .

A jak  je  to se  symbolikou? Snad se  
mnozí spokojí íen s vysvětlením, co  
znamená funácká lilie, co  troflUtek. 
Ale při rukodělných pracích jsem vi
děl i hezky vyřezaný malý osobní to
tem. Chlapec, který hó vyřezával, ne
jenže nevěděl, proč ho vyřezává, a ie  
ant nevěděl, co  vyřezává — jak  se  
totem čte, co  má vyjádřit — nevěděl. 
Zhotovil rukodělnou prácH

Říkám tedy  — nezapom ínefte na to, 
co  nám bylo tak vzácné a co  fe  snad 

. Ještě vzácněfši naším dětem. N edělej
me ze schůzek fen schůzky k  nabyft 
skautských praktických vědomosti. 
Možná. Že m ofe šlová fsou zbytečná. 
Ze všichni vůdcové oddílů dokáží uká
zat dětem  věci i z jiné. než funkční 
stránky. Ze se dokáží bavit spolu s 
dětmi třeba o  smrkové větvičce. Jako  
symbolu narůstáni a mohutnění života.

Možná, že všichni činovníci dokáži 
poslouchat řeku, c o  vypráví.

Možná, že všichni dokážem e dětem  
vyprávět starý, vznešený příběh o 
stoupání na Horu. M ožná. . .  Ale ne
jsem si tím zcela fist.

Miloslav Bisek

Vážení bratři!
Také můj syn, jako tisíce 

dalších bratrů, odejel letos 
na Junácký tábor. Druhou ne
děli — návštěvní. Jsem se vy
dal za ním do lesů u Tate- 
nic. Trochu netrpělivá a ne
dočkavě! Zase jsem ucítil tu 
divnou a přece tak krásnou 
touhu po lese, vodě a příro
dě. Zjišťuji, že síla volání je 
stále stejná, i když už uběhla 
hezká řádka roků od doby 
mého prvního tábora.

První skautský pozdrav a 
informacé o přesné dislokaci 
tábora od čekající táborové 
hlídky. Známé a přece vždy
cky milé Junácké kroje. Ješ
tě kousek cesty a typický po

zdrav tábora. Naše státní 
vlajka vlající na 17metrovém 
stožáru.

Potom už dlouhá, nepřetr
žitá lavina dojmů. Vpravdě 
bratrské přivítání, rodičov
ská inspekce tábora, ochut
návání vlastnoručních ku
chařských výrobků, ukázka 
skautské praxe, upŇmná be
seda o skautingu vůbec a 
kus, byť I nevyřčené hrdosti 
na syna, který je Jeden z 
těch 25 příslušníků 4. oddílu.

Znovu vzpomínám na dobu 
svého skautování a Jsem 
opravdu rád, že řetěz tradicí 
nebyl přetržen. Olomouc byla 
vždycky a je stále junáckou 
baštou.

Současně si však uvědo
muj! ten ohromný kus práce 
vedoucích tábora bratrů 
Hlinky a Vodrážky. Chtěl 
bych jim touto cestou podě
kovat! Za všechno a za vše
chny, které na táboře mají. 
Je to jejích první tábor a jis
tě bude 1 pro ně nezapome
nutelný. Odjíždím spolu s 
ostatními rodiči s těmi nej
hezčími dojmy. Trochu se 
smutkem, že návštěva tak 
rychle uběhla, a s hrdostí, že

4. oddíl 6. střediska TRIGLAV 
OLOMOUC v praxí naplňuje 
skautské ideály. A znovu s‘i 
uvědomuji, že i pro mě bude 
vždycky platit: skautem jed
nou — skautem navždycky.

S bratrským pozdravem 
PhMr. Zdeněk Spáčil, 

fungmannova 20, 
O l o m o u c

rODCOVSKŽ ZKOUŠKT

Okrei>nl rada h m jk a  uspořáda
la zkoušky pro vůdce oddílu ze 
střed isek  T řebíč, Mor. Budějovice 
a Budišov.

Před zkušební kom isi, je jím ž 
předsedou byl b r . Skaruupka z 
Brna, slo žilo  všech I I  uchazečů 
úspěšnĎ vůdcovskě zkouSky. Tyto 
byly ziímúrcny na tém ata; Idea 
skautingu, psych ologie a  pedago
g ika, tě lesn á  výchova, poskyto
váni první pom oci, o rgan izace  tá
b ořen í, vedeni adm in istrativn ích  
p rací oddílů apod. V šichni při- 
stiip ovah k  zkouškám  s  veške
rou odpovědností a vážností. Ro
diče junáků mohou být naprosto 
bez obdv, neboť noví vůdcové 
oddílů jsou  dobrou zárukou pro 
výchovu je jich  důll a  budou pev
nou oporou ju n áckéh o  hnutí. 
Vždyť výchova junáků nespočívá 
v m asovosti, kde vzniká form a- 
lisim is, nýbrž v Indivtduálni vý
chovů. Každý jed n otlivec m á svó 
zařazen í podlá svých schopnosti 
tě lesn ých  I duSevnfrh, m j svou 
p rá ci. « le  také  povinnost.

•■OB"

českolipská služba vlasti

v ce lo stá tn í soutěži ve sběru 
odpadových surovin se  n e jlép e  
um ístil br. M ála. k terý  se  sta l 
nejtepším  skautským  sb ěračem  v 
Severočeském  k ro ji j s  p řih léd nu 
tím k prům éni na jednoho Clena 
oddílu) a za odměnu se  zúčastn it 
14denního zájezdu do Rumunska.

DalSích 16 člen ů Českolipských 
oddílů dostává odměnu v o k re s
ní soutěži. Celkem se b ra li sk au ti 
7000 kg papíru . 300 kg  tex tilu , 
7000 kg železa . 200 kg barevných 
kovů. 200 ks kožek.

Skauti z 1. odd. p řip rav ili ve 
sp o lu p ráci s  MěstNV na Den d ěti 

'Tadii dětských  a tra k c í. Provedli 
úklid česko lip ské pam átky — 
staréh o  židovského h řbitova. 
Oklid pom ohli t)rovést po dokon- 
& n l staveb ních  p rací v m ateřské  
šk o le  v E liášově u lici. Skautky 
z 1. odd. pmmohly p ři p říp rav
ných p racích  před otevřením  no
vých je s l í  na Slovance. Odpraco
valy b rigád n ické  hodiny pří zna
čen i o b lečen i pro sv ěřen ce  je s lí. 
Skauti z 3. odd. sp a la  s  žáky 
učňovské ško ly  pom ohli p ří p ř í
pravě přírodověd né expozice 
o kresn íh o  m uzea. SvčtluSky pro
vád ějí sb ěr pom erančové kúry. 
Sim ipStf ju n áci vybrali n a  ves
n ičky SOS 1400 Kčs.
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SKAUTIN6 VE FINSKU
Znáte bostitelskou zem 22. světové konference skautÁ? 

Uvádfme proto dnes z pera Petra Hállstena, mezinárodního 
sekretáře Únie finských skautů, několik informaci.

Jako v Jiných zemích, také ve Finsku prodělal skauting 
mnoho nesnadných období. Hned na počátku po svém za
loženi musela organizace přejít do podzemí a teprve od 
roku 1917, kdy Finsko se stalo nezávislým státem, mohl 
také skauting vystui>ovat veřejně. Během druhé světové 
války počet členů značně poklesl. Začal opět stoupat te
prve po roce 1945. V současné době je ve Finsku asi 31000 
skautů. Finsko patří mezí zakládající členy Světové kon
ference v roce 1922. V oné době byli finští skauti sdruženi 
ve federaci. Unie finských skautů vznikla až počátkem roku 
1940. Skládá se ze dvou sdružení, rozdělených podle jazy
kové rt^ íln o stí v zemí. Finsky hovořící skauty a švédsky 
hovořící skauty. Švédštinou hovoří menšina, asi 8 procent 
z celkového počtu obyvatelstva. V roce 1966 došlo k dalšímu 
zjednodušeni v unii, kdy švédsky hovořící skauti a současně 
17 skautských okrsků se připojilo k unií.

Skautská unie se stará o veškeré mezinárodní vztahy, 
záležitosti finanční, jakož l o organizaci nejrůznějších skaut
ských soutěži a závodů v celonárodním měřítku. Všechny 
ostatní záležitosti si organizují jednotlivé okrsky samo
statně. Nejvyšším rozhodujícím orgánem unie jsou Gene
rální shromáždění, svolávané každý třetí rok, a rada, schá
zející se dvakrát ročně.

Finské skauty vždy přitahovaly požadavky přísného a ob
tížného skautingu. Mimořádně vhodnou příležitost jim k to
mu poskytuje samotná finská krajina. Rozsáhlé, pusté lesy, 
tisíce jezer a velice vhodné oblasti pro pěší turistiku. Proto 
také už před 25 lety zorganizovala skautská unie první 
soutěže zdatnosti. Dnes se pořádá ve Finsku asi lOOO sou
těží ročně, kterých se účastní 12—14 tisíc skautů. Hlavní 
zásadou je, aby sl každý oddíl organizoval vlastní soutěž, 
Vítězové potom postujiují db okrskového kola a nakonec 
do kola celonárodního. Národní soutěže se potom účastní 
asi 150 hlídek $ 600 účastníky. Celonárodní soutěž Je uspo
řádána dvakrát ročně. Poprvé v létě a podruhé v zimě, kdy 
při teplotách kolem —30 stupňů Celsia musí finští skauti 
osvědčit svou fyzickou 1 morální zdatnost. Soutěž 3—5člen- 
Dých hlídek je rozdělena do tří skupin: šedé, červené a ze
lené. Sedá skupina má nejobtížnější podmínky, kdy tříčlen
né hlídky sedmnáctiletých skautů musí urazit 20—25 mil 
zimní krajinou. Červená skupina má hlídky čtyřčlenné, při
čemž společný věk hlídky nesmi přesáhnout 70 let. Tyto 
hlídky musí urazit vzdálenost 15—20 mil. Konečně zelená 
skupina s hlídkami rovněž čtyřčlennými a stejného věko
vého omezení Jako u skupiny červené, kde musí hlídky 
urazit 5—10 mil.

Po<lstatou soutěže je perfektní práce s mapou a kompa
sem. K tomu přistupují nejrůznější testy (asi deset). Testy 
provádějí hlídky bud jako celek, nebo Členové hlídky jed
notlivě. V testech se odrážejí témata, probíraná v uplynu
lém roce. Soutěžní podmínky Jsou účastníkům známy pře
dem, takže jednotlivé hlídky mohou trénovat a připravo
vat se.

V čem taková soutěž spočívá? Šedá skupina hlídek bude 
mít v letošní soutěži za úkol: řešit mezinárodně orientované 
kimovky, dále potom zdvihnout velkou krychli vysekaného 
ledu a umístit ji dva metry nad zem. Použít lze pouze pro
vazů a klád. Každý pohyb je časově kontrolován. Soutěž 
je dvoudenní, hlídky přenocují venku a mohou použít pouze 
výstroj, se kterou startovaly a kterou mají po celou dobu 
soutěže. Jinak smějí použít pouze to, co poskytuje volná 
příroda. Při těchto velice tvrdých zimních podmínkách se 
potom v praxi ukáže celoroční fyzická příprava skautů, 
stejně jako jejich odolnost, přežít ve volné, mrazivé pří
rodě. Vítězové mohou být skutečně hrdi na svou morální 
i fyzickou zdatnost. Poraženi poznají své slabiny a mají 
možnost soutěžit ještě jednou pfiští rok. Organizátoři sou
těže při tom dbají o to, aby zkušenosti hlídek z různých 
částí země si skauti vzájemně předávali, nebof i to je dů
ležitá součást soutěže.

V týdnu nazvaném Finnhike (něco jako flnturistika) po
řádají finští skauti podobnou soutěž pro přátele ze zahra
ničí. Letos se bude tato soutěž konat již potřetí.
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22. SVŽTOVA SKAOTSKA KONFERENCE 21.-M . SRPEN 1«M — HBI.SINKI 
(FINSKO)

V letošní soutěži pro zahraniční přátele bude kromě zá« 
vodu hlídek na dlouhé vzdálenosti, zimního přenocováni ; 
ještě opékáni zvěřiny, sjíždění dravých řek a plachtěni nú 
jezerech. Podmínky této soutěže připouštějí smíšené mezi
národní hlídky, přičemž v hlídce nesmí být víc než jeden 
finský skaut. Nedivme se proto, že o týden „Finnhike** jo 
mezi zahraničními skauty opravdu značný zájem.

V roce 1966 strávili finští skauti celkem $3 000 dní na 
táborech, 8500 dní na jednodenních výletech a 7800 dní na 
nočních pochodech. Nejvýšší vyznamenání ze speciálních 
turistických výprav — Medvědi zub — bylo uděleno 104 
skautům. Toto vysoké vyznamenání mohou získat také 
skauti ze zahraničí, zvitězí-ll v některé celonárodní soutěži 
finských skautů.

Finsko je země tisíců jezer, je ideálním místem pro vodní 
skauty. Bohužel tamější podnebí značně omezuje jejich čin
nost, nebof se mohou plavit pouze od května do září. Zbytek 
roku jsou jezera, moře i ostatní vody zamrzlé. V zimě se 
proto stahují vodní skauti do kluboven, nejčastěji umístě
ných v nějaké lodi, aby aspoň tak neztratili kontakt s vodou. 
Provozují rovněž zimní turistiku a soutěží jako skauti nor
mální. Navíc musí zdolat nejrůznější vodácké a námořní 
disciplíny.

Velkou událostí jsou pro finské vodní skauty tábory 
SATANANKA, o kterých sí povíme příště. Vodní skauting 
je dnes ve Finsku velice populární a neexistuje ve Finsku 
pobřežní město, ve kterém by nepůsobili vodní skauti. Jsou. 
rovněž Členy skautské unie, která vysílá každý rok do 
všech jejich oddílů odborníky, aby překontrolovali všechna 
plavidla. Jestliže jsou plavidla v naprostém pořádku a po 
všech stránkách bezpečná, mohou' ee jejích vlastníci těšit,' 
Bby^lpdy z'hůských vod co nejdříve zmizely.

— jb —



Vzestup a p á d
Posledním velkým válečníkem  rudokoiců na severoam eric

kých pláních hyl Sedící Býk, syn Skáka}ictho Býka, náčelník 
prérijních Siouxů a vůdce svazku. Silného srdce udatných.. 
Když 5. července 1876 oslavily Spojené státy sté výročí své 
státní nezávislosti, spojené sily Siouxů a Cheyennů, vedené 
Sedícím Býkem a Divokým Koněm přinutily plukovníka 
George Armstronga Custera, aby v U ttle Bighornu našel 
své poslední útočiště. Custerova elitní Sedmá kavalerie, 260 
speciálně vycvičených zabijáků indiánského obyvatelstva 
bylo zničeno. Vítězství Sedícího Býka znamenalo však na 
druhé straně konec svobodných a  mocných severoam eric
kých Indiánů. Hrdi rudokožci, m ajitelé bohatých stád bi
zonů a vládci nad am erickým i prériemi, od chvíle kruté 
porážky zabijáků v Ltttle Bighornu byli soustavně vyhla
zování do  zem ě se hrnoucími bělochy, kteří netoužili jen 
po pomstě, a le především po bohatství zem ě na západě.

Letos koncem  května vyšla v Londýně nejnouější studie 
Petra Farba o indiánské civilizaci o Severní Americe, o tom, 
jak  Indiáni získali západ am erického kontinentu a opět jej 
ztratili.

Většina lidi $i představuje typického Indiána jako  poma
lovaného hrdinu a  válečníka se všemi odznaky, s válečnou 
pokrývkou hlavy, shrbeného nad šíji pádícího koně, na k te
rém  jed e zcela bosý, právě se chystá přepadnout supící vlak 
uprostřed prérie. Všechno w krásných sytých barvách Tech- 
nicoloru. Pitoreskní kultura prérijních Indiánů se vynořila 
t$ĚiápQdně v polovině osm náctého století, spolu s jejím  
katalyckým  zprostředkovatelem  — koněm , jenž v oné době 
se  začíná rozšiřovat z jižně položených španělských used
losti v Novém Mexiku. Během několika generaci se rozšířil 
kůA po středním kontinentě tak, že teprve potom se rozlily 
Indiánské kmeny po všech am erických prériích.

Původně hovořili Indiáni mnoha různými jazyky a Ctili 
také různé km enové kultury. Pro všechny však znamenal 
kůfí nový výrobní prostředek k  získání da leko  většího počtu 
bizonů, než si mohli 'kdy jejich předkové představit. Získá
vali najednou bohatství, o kterém  nesnili ani ve svých nej- 
divočejších představách. A jako  sen jim toto bohatství na- 
Ifonec uniklo. V polovině devatenáctého století je  prérijní

Hlava irxlianskťho túkaře — kou zeln íka.

kultura na ústupu v důsledku dravosti rostoucí síly Spojě' 
ných států, k teré  nezadržitelně postupují prériem i za bo
hatstvím západu.

Osud prérijních Indiánů byl určen příchodem  prvních zla
tokopů a  prérijních „trojstěžniků". Vyhlazovací mezi
prérijními Indiány a  Severoam erickou kavalerii vytvářejí 
vlastní obrovškgu am erickou epopej — am erickou Illíadu, 
Aeneidu i Severní ságu. Nicméně ani tato epopej nebyla  
o nic pravdivější než všechny předchozí.

Přes všechna obležení pevnosti, uchovávání poslední zá
chranné kulky, nahodilých heroických činů a  nepřestávajtcí 
bestiality na obou stranách, přes v eškeré Idealizování Velké 
am erické epopeje, k vlastním formálním bitvám docházelo  
málokdy. Smrt a  násilí kosily sice neúprosně-pTérijní Indi
ány, nicméně hlavni, příčina jejich  katastrofáln ího konce, 
hlavni příčina hrom adného vymíráni Indiánů byly hlad, 
opuštěnost, nem oci, brutalita a alkoholism us. A teprve na 
posledním místě n epřátelské severoam erické kulky. Ve všech 
bitvách mezi bílými vojáky a Indiány padlo na obou stra
nách jen několik  tisíc obětí ku lek  a  šípů. Prérijní války  
nebyly epopejem i, a le vyhlazovacími operacem i. Nejdříve 
zmizely z prérii milióny bizonů a prérie se  proměnily v za
prášenou, spálenou pustinu. Kdysi hrdý Indián na koni byl 
najednou zlomen na tě le  l na duchu.

Když v šestnáctém století se  ocitl poprvé na prérii špa
nělský konkvistador Franciso Vasquez d e  Coronado, proslu
lá kultura prérijních Indiánů v plné slávě ještě neexistovala. 
Nalákán pověstmi o bohatství země, k d e  králové jsou údajně 
uspávání zvonkovou hrou zlatých zvonů, dosáhl Coronado 
Kansasu asi v roce 15 il. Zde poprvé ^panělé spatřili d ivoké 
zvíře, o  kterém  toho tolik slyšeli: pozoruhodnou krávu, tedy  
bizona, zvíře velké jako  španělský býk, s obrovskou hřívou 
a malými zahnutými rohy.

Setkali se  také s n ěkolika zuboženými Indiány, kteří žili 
v typických konických kožených stanech, jak  píše tehdejší 
kronikář španělské výpravy — vybudovaných jako  pozoru
hodné přírodní pavilóny. Bpanělé byli ohromeni především  
mírou užitečnosti bizona, jenž poskytoval Indiánům opravdu 
všechno: z kůže sl budovali především obydli — stany. Kůže 
používali na obleky  t ozdoby, z kůže vyrobili provazy i lana, 
z hřívy vlnu. Ze Šlach vyráběli vlákna, kterými sešívali své 
obleky l stany.'Z kosti zhotovovali nástroje. Hnůj sušili 
a používali jako  topivo, neboť v kraií neexistoval žádný jiný 
vhodný m ateriál na topení. Měchýře používali jako  konve 
a nádob na piti.

Lovit bizona pěšm o nebylo vůbec produktivní a  nem ohlo 
také většině Indiánů postačovat. Tento způsob lovu pouií- 
oalt většinou zbídačelí nomádi, kteří se  stěhovali z místa na 
místo a  spokofovali se chřadnoucími zvířaty, která mohli 
leh ce zabit nebo fe mohli zahnat na sráz, odkud se  zřítila. 
Většina půvoúnich kultur na planinách a prérijích byla zo» 
ložena Jia pěstování kukuřice, bobú a  tykví. Zemědělství se  
šířilo od východu z lesnaté krajiny, především podél řek, 
suchopárnou Dakotou i Texasem až k  úpatí hoř.

Lov bizonů byl pro tyto obyvatele jen příležitostnou zá* 
ležitostí jako  doplněk k  základnímu zaměstnáni — j^plnictvt 
Vycházeli na lov většinou jednou ročně, aby doplnili svou 
vegetariánskou stravu, především však, aby získali všechen  
onen potřebný m ateriál z kůže, hřívy t kostry.

jakm ile se objevil na planinách kůfí, způsob Života só 
podstatně změnil. Indiáni se uŽ nespokojovali zesláblými 
zvířaty. Stáda teď  pronásledovali na rychlých koních a vy*-' 
bíráll si nejlepší kusy. Nezužitkováualt už také ani tak  peiS> 
Itvě ulovená zvířata, takže i kronikář Coronádovy výpravy 
by byl už zklamán. Indiáni teď žili luxusněji, s mnoha pře
bytky. Stany si naplňdííali zásobami: , masem, sušeriým na 
slunci, nebo směsi roztlučeného masa, tuku a zrni, nazý
vanou pemtkan. I když většina Indiánů nespatřila nikdy  
bilou tvář, vliv bělochů se šířil nezadržitelně: zboží a  vý
robky plynuly pravidelně z východu přes planiny či prérie  
na západ zem ě a  jednotlivé indiánské kmeny se  věnovaly  
Čilému výměnnému obchodu. Indiánské stany zvané ttpis, 
mající obvykle 12 metrů v průměru, byly naplněny nej- 
různějšim zbožím.

Zbohatlí Indiáni nevědom ky prožívali ekonom ickou revo
luci, na kterou však je  indiánská tradice vůbec nef^ipravUa. 
Zeny už neobdělávaly pole, neboť tato činnost nebyla tak  
výnosná jako  lov. Nebylo možno ji také provozoval sou
stavně, neboť muži teď Žili většinou jako  nomádSií jezdci 
na koních. Vpadlo řem eslo hrnčířské, neboť běloši dodávali 
kovové nádoby. Zmizela trvalá indiánská sídliště a s  nimi 
ustálený obchod i řem esla, stejně jako  upadla pravidla ro
dinného života, týkající se  sňatků, bydlení a  rodinného ži
vota vůbec.

—ib ^
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Deset orlích per
Jak to deset? Vždyf jsou orlí péra jen tři! Máte pravdu, 

v podmínkách té proslulé skautské zkoušky se mluví jen 
o třech orlích perech. Ale nám v oddíle se to zdálo trochu 
málo, a tak jsme z vlastni pilnosti přidali dalších sedm per. 
Abyste dobře rozuměli, neodvážili jsme se o vlastní újmě 
změnit podmínky zkoušky „tři orlí péra**, ani nenosíme na 
rukávě odznak, na němž by místo tří orlích per bylo per 
deset. Těch sedm dalších per — říkáme jim „malá orlí 
pera” skládáme sami dobrovolně. Zavedli jsme je před 
lety, abychom zdůraznili význam sebeovládání. To je totiž 
důležité pro každého člověka a dnešní výchova na ně úplně 
zapomíná. Skautský vůdce dnes z vlastní praxe ví, jak jsou 
kluci pohodlní a zhýčkaní. Každá třetí, čtvrtá rodina roá 
auto. i v docela malých městech je pouliční autobusová do* 
prava a kdo nemusí, neudělá zbytečně krok navíc. I docela 
malí špunti mají v kapse ustavičně desetikorunu a když se 
jim n^eho zachce, bez váhání $1 to koupí. Moderní doba 
zkrátka lidi odnaučila něco si odpírpt. Jenže skautský pro* 
gram člověka přivádí hodně často do situace, kdy si něco 
musí odepřít, kdy musí prokázat, že umí sám sebe ovládat. 
Dokud svým klukům na výletě říkáte, nepijte tolik, jsou to 
pro ně jen slova. Ale když jim připravíte zkoušku na téma 
„ovládání Žízně", přestane být pro ně požadavek „nepijte** 
napomínáním a promění se v zajímavou hru.

Když jsem začal přemýšlet o intenzivnější výchově k se
beovládání, sepsal jsem si nejdřív náměty nových zkoušek. 
Zeptat jsem se: V jakých situacích se musí Člověk ovlád*

nout? Když má hlad a není co jíst. Když má na výletě žízeú 
a nikde ani kapka vody. Když má jít sám potmě lesem. 
Když pocUuje nějakou bolest. Když se má pustit do něčeho 
nepříjemného. Když se mu chce spát, ale musí bdít. pro* 
tože má třeba hlídku. Když musí mlčet, přestože se mu 
strašně chce něco říci sousedovi. Když je smrtelně unavený 
a musí ještě udělat nějakou práci. Když se rozčílí. Když 
má velkou chuť na něco, o čem ví, že to není správné. Ve 
všech těchto kritických situacích hraje Velkou roli sebe* 
ovládání. Kdo se neumí ovládat, selže. Napije se z potoka 
a onemocní. Do temného lesa se vůbec neodváží. Na hlídce 
usne. Vybuchne vztekem a začne nadávat a vyvolá hádku.

Z těchto námětů jsme pak sestavili sedm zkoušek. Každý, 
kdo zkoušku splnil, získal poctu — malé orlí péro. Poprvé 
jsme orlí pera jen kreslili — kdo vykonal zkoušku, nama
loval si „malé orlí péro**, s příslušným číslem ve špičce do 
svého skautského zápisníku na zvláštní list. Na táboře pod
nikly družiny občas výpady do okolních vesnic a sháněly 
tam bílá husí brka. Špičky per jsme barvili, označovali pří
slušným symbolem a pak je upevňovali na hole. Každý měl 
svou hůlku se získanými orlími péry u svého sedátka v tá
borovém kruhu.

Když jsme ohlašovali podmínky zkoušek, uvedli jsme je 
dvěma citáty ze staroindické sbírky průpovědí správného 
života:

Tisíce porazit v boji lze, tisíckrát nad lidmi zvítězit, ale 
kdo zvítězí nad sebou jediným, pravý je hrdina.

Přemoci sám sebe vyšší je, než kdybys přemohl druhého, 
jestli se přemůžeš jednou, pak nadále stále se ovládáš.

Těmito myšlenkami jsme pak doprovázeli u táborových 
ohňů předávání získaných „malých orlích per**. Prvn^v^^V 
tuto slavnost otvírala, druhá zavírala.

„Malá orlí pera* jsme udělovali za splnění těchto zkou
šek:

1. Za ovládání žízně. Podmínky se vždy trochu měnily 
podle okolností. Když jsme dohráli na louce za táborem 
rušnou pohybovou hru, po zádech nám stékaly potůčky potu 
a jazyk se nám lepil na patro, nechali jsme tábor nastoupit 
a oznámili jsme: „Kdo chce získat první malé péro, nesmí 
se od této chvíle po tři hodiny napít, ani najíst ovoce**.

S pitím jsme měli špatné zkušenosti 1 z dřívějška, při 
každém delším pochodu se chlapci vrhali ke kdejaké stu
dánce nebo pumpě a někdy bylo třeba ostře zakročit, aby 
se nenapili rovnou z potoka.

Kdo první malé péro získal, musel i napříště dokazovat, 
že M ovládne, 1 když má velkou žízeň. Nesměl už nikdy po 
cestě fňukat a dožadovat se pltí, dokud vůdce sám neza
vedl oddíl ke studánce. Za porušení této druhé podmínky 
jsme získané orlí péro provinilci odebrali a musel si je za
sloužit v nové zkoušce.

Budete-lf tyhle zkoušky zavádět i u vás v oddíle, stanovte

K ontrola úklidu ^taoul. 
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vždy délKu ^oby podle toho, zda ]e žhavý letní den nebo 
[ouká studený vítr — i podle plánovaného programu.

2. Za ovládání bolesti a Bepříjmnýcii pocitů. Podmínky 
jsoil pro všechny stejné.

Vlez do studené vody a zůstail tam po stanovenou dobu. 
Na táboře v podhůří jsme tuto zkoušku plnili v říčce, která 
ttiěia ledovou vodu. Každý se musel ponořit až po krk a vy- 
dizet tam minutu. Na tábore u přehradního jezera jsme 
vybrali pro tuto podmínku studený deštivý den, kdy se ni
komu nechtělo ze stanu •— uchazeč o druhé malé pírko 
musel uplavat 100 metrů.

Tuto Část plníme od jara až do podzimu, ale promíjíme 
ji těm, kdo nemají úplně zdravé srdce a samozřejmě chlap
cům, kteří mají nebo měli nemocné ledviny. Samozřejmě, 
že k ní nemohou nastoupit ani adepti s rýmou, kašlem nebo 
r&Konvalesceati. Jak dlouho má uchazeč zůstat ve vodě, 
určí vůdce pHino na místě a vyzkouší to nejdřív sám na 
sobě. V horském jxjtoku může být voda tak studená. Že 
postačí, vydržíte-li v ní 30 vteřin i uprostřed léta, nebo 
přebrodíte-Ii z jednoho břehu na druhý.

B. Uchazeč sí za horkého letního dne lehne v plavkách 
do trávy a podstoupí „vodní mučení*. Z vědra naplněného 
studenou vodou mu zvolna lejeme tenký pramínek na paže, 
na nohy, na břicho, na obličej. Nejenže nesmt vydat jediný 
hlásek, ale ani sebou hnout, jinak musí zkoušku opakovat.

C. Utrhni holýma rukama kopřivu, kterou určí vůdce 
(pro starší jsme vybírali kopřivu se silným, houževnatým 
stonkem uprostřed kopřivového záhonku, do kterého musel 
uchazeč o malé orlí péro vstoupit jen v trenýrkách. Mladší 
měli úkol poněkud lehčí).

D. Uchazeč si utrhne pružný proutek a bez hnutí vydrží 
trojnásobné bolestivé švihnutí. První ránu proutkem do
stane do lýtka, druhou přes natažené paže, třetí přes záda. 
Komu vyklouzne bolestivý výkřik nebo kdo iiskočí, pro
padá.

E. Získané druhé orlí péro se odebírá, když jeho nositel 
nedokáže později vzdorovat bolesti, at tělesné nebo jiné 
a rozpláče se.

3. Za přemáhání spánku. Plníme je v malých [2—4Člen- 
ných) skupinách, především na táboře. Vůdce probudí při
hlášené uchazeče v dobu, kterou předem neoznámil. Např., 
když usnou po noční hře, po namáhavém celodenním výletu 
nebo po táborovém ohni. Vyzve je, aby od této chvíle bděli 
celou hodinu (starší skauti i dvě hodiny). Musí zůstat ležet 
na lůžku, potmě a nesmějí nic dělat ani mluvit. Bdění za 
těchto podmínek je mnohem těžší než bdění na hlídce. 
Hlídka ví o zkoušce a podle vůdcových j^kynů se čas od 
Času zastaví u stanu, v němž leží bdící a zeptá se: „Spíš?* 
Otázku vysloví tiše, aby jl zaslechl skutečně jen ten, kdo 
je vzhůru, ale aby neprobudila toho, kdo nedokázal přemoci 
spánek a usnul. Když se neozve žádná odpověď, hlídka opa
kuje otázku ještě jednou a pak rozsvítí před stanem ba
terku. Bdící má mít otevřené oči a jestliže se sám neohlásí, 
ani když stanovým plátnem pronikne dovnitř světlo, Je to 
důkaz, že skutečně spí. Třetí malé péro plníme i na dvou
denních výletech a při zimním táboření v horském srubu.

4. Za přemáhání straehu. Přejali jsme je ze Betonových 
Dvou divochů. V knížce se měli chlapci každý sám vy
pravit o půlnoci k osamělému místu, kde byl pohřben ja
kýsi voják, a na důkaz své odvahy odtud přinést označený 
kámen. Nám ke zkoušce odvahy stačila osamělá lesní cesta 
večer po setměni. Mladší měli ujít jen asi SOO m ke starému 
dubu na rozcestí, vzít tam z dutiny jeden bílý lístek a při* 
nést ho na důkaz zpátky. Starší se vydali ke kapličce 
a zrušenému hřbitůvku, vzdálenému asi kilometr za posled
ními domy. Každý šel sám a nesměl mít s sebou světlo 
ani nůž.

5. Za vzdorováni nepříznivému počasí. Poprvé jsme Je 
udělovali každému, kdo se přihlásil v táboře k dobrovolné 
vycházce za vytrvalého deště. Vycházka trvala jen dvě ho
diny, ale nikdo předem nevěděl, že je to zkouška, nové 
orli péro. To bylo oznámeno teprve po návratu, k velkému 
překvapení celého tábora. Příjemně překvapeni byli ti, kdo 
na vycházku Šli, nepříjemně ti, kdo dali přednost ležení ve 
stanu. Později se mohli k získání pátého malého péra při
hlásit chlapci vždy za silného vytrvalého deště, když oddíl 
šel místo na výlet do klubovny. Vůdce jím určil nějaký 
úkol — např. jednou poslal skupinu uchazečů na pochod 
k cíli vzdálenému '10 km, podruhé měli vykonávat po 3 ho
diny v dešti určené práce.

B. Za překonáni únavy. Také při této zkoušce měníme 
podmínky podle okolností. Když se vrátíme z celodenního 
výletu o volné sobotě a chlapci jsou rádi, že už jsou doma, 
řekne vůdce: chce získat Šesté malé orli {^ro, půjde
teď Ještě do velkého lomu a zpátky." Velký lom je od 
města asi 5 km, znamená to tedy další dvě hodiny chůze. 
Jindy se uchazeči vydají na zvláštní dvacetikilometrový po

chod s plnou táboniickou výzbrojí na zádech. A někdy do
stane šesté péro dubrovulnik, který se po celodenním pro
gramu v táboře přihlásil ke splnění nějakého nesnadného 
úkolu (nikdo ovšem předem nevěděl, že za to bude orlí 
péro).

7. Za ovládnuti hněvu. Pro mnohé chlapce je to nejtěžší 
zkouška Vůbec. Musí totiž celý týden kontrolovat své jed
nání. Po dobu zkoušky se uchazeč nesmí ani jednou rozzuřit 
nebo vztekle vybuchnout, nesmí vyslovit jedinou nadávku 
ani se s níkýin pohádat. I kdyby to vydržel celých šest dní 
a sedmého dne některou z těchto podmínek porušil, musí 
začít znovu od začátku. A vůdce má později právo získané 
péro odebrat za jednání, které ukazuje, že Jeho nositel 
neumí ovládnout svůj hněv. Moudrý vůdce neodebere sedmé 
malé orlí péro za jediné slovo, gesto nebo bezvýznamný 
spor. K tomuto opatření sáhne, jen když vidí, že chlapec 
SG proti pravidlům soustavně prohřešuje nebo při velkém, 
neomluvitelném přestupku. Toto malé péro jsme připravili 
podle třináctého bobříka z proslulé Foglarovy knihy Hoši 
od Bobří řeky.

Budete-ll to chtít s malými orlími péry také zkusit, uprav
te sl jejich podmínky tak, aby vám dokonale vyhovovaly, 
nčkterá péra třeba vypusťte a jiná naopak sami zaveďte.

Miloš Zapletal

P o l n i c e  a t e c h n i k a
Většina nezasvěcených posluchačů si představuje, Že trou

bení na polnicí je otázkou síly dechu a že při troubeni je 
především nutno nabrat hodně vzduchu do plic, nadmout 
tváře a pak uŽ jen břeskně vytrubovat příslušnou melodii.

Jako hraní na kterýkoliv Jiný hudební nástroj vyžaduje 
polnice určitou průpravu, aby skutečně plnila své poslání 
a je jí tóny nebyly jen práskavým nemelodickým brčením.

Protože neprobíhají žádné speciální kursy, je nutno se 
na polnici učit individuálně. Pokud je při ruce zkušený tru
bač, učeni se ulehčí, ale některé chyby se těžko odstraňují. 
Vyjmenujme sl alespoň v základech, co je třeba cvičit, aby 
hra měla nejen břesknost a halas, ale také určitou kulturu.

Trumpetu je lepší držet v pravé ruce, protože zvláště při 
pochodu, kdy srdce vykonává zvýšenou činnost, by pokrče
ním levé ruky srdeční Činnost byla ztěžována a došlo by 
k dřívější únavě. Prsty obejmou pevně, ale ne křečovitě 
tlustou část polnice tak, aby eliptické vinutí spočívalo na 
vnější ploše předloktí. Pevně zasazený nátrubek, který se 
nesmí viklat, se nasadí na střed semknutých rtů, které se 
napnou tak, aby se koutky úst roztáhly do stran. Lehkým 
krátkým pohybem špičky jazyka, připomínající vyplivnutí 
smítka, vyloudíme tón, který bude-zpočátku nejistý.a ko
lísavý.

Snažíme se udržet tento tón ve střední výšce tak, 
aby nasazení bylo z poměrného piana zesilováno do forte 
a pak opět zpátky do piana. Toto cvičení provádíme pravi
delně a co nejčastěji, protože tak získáme nátisk, umož
ňující hrát náročné partie, jak výškově, tak technicky. Při 
nasazeni tónu je třeba dbát na to, aby se neozval před vy
tvořením tónu sykot vnikajícího vzduchu do nátrubku. Po
stupně je možno ke středně vysokému tónu přidat 'vedlejší 
vy^I a nižší tón, ale cvičení vydržovaných zesilovaných a 
zeslabovaných tónů je třeba provádět bez kolísání výšky 
tónu. Délka trvání této malé etudy je odvislá od dechové 
kapacity hráče. Zpočátku bude toto cvičení činit potíže 
i zdánlivě fyzicky zdatným trubačům, ale velmi brzy při 
Intenzívním cvičení dostane dech a tím troubení svou délku. 
Zpočátku tedy stačí pří středně rychlém, přibližně vteřino- 
vém počítání, aby zesilování trvalo 7 až 10 vteřin, zesla
bování pak stejnou dobu. Mezní hranici nelze stanovit, ta 
záleží ha individuálních schopnostech jedince.

Trumpetu je třeba při hraní držet vždy přibližně vodo
rovně, aby se hrudník zbytečně nemačkal a dovoloval hlu
boké dýchání. Zásoba prudce nadechnutého vzduchu je roz
hodující zvláště pří pochodovém, troubení, kdy není možno 
udělat pausu libovolně dlouhou, ale je nutno ji podřídit 
notovému předpisu tak, aby podle troubení bylo možno po
chodovat.

Nádech Je třeba provést prudce a zhluboka pří rozšíření 
hrudníku a při zataženém břichu. Povolené břicho a dýchání 
jeho pomocí by mohlo vést k onemocnění kýlou. Ani naduté 
tváře nejsou pří troubení nic platné a pouze narušují sva
lovou pevnost napjatých úst.' Vzduch ukrytý v nafouklých 
tvářích nelze k troubení použít a Jen ubírá na délce tónu.

Při odsazení nátrubku od rtů při pause Je třeba prudce 
vyrazit z plic zbytek vzduchu, který se mezitím odkysliCil
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B není tedy v plicích funkčním elementem, a pak teprve 
se zhluboka nadchnout. Toto )e jedna z nejCastějších chyb 
amatérských trubačů, kteří se neustále nadechují a zbytky 
vzduchu v plicích nevyměňují. Dostavuje se pak malátnost 
a neschopnost dlouho troubit.

Při únavě rtů nikdy nemasfrujeme rty kousáním zuby, 
ale lehkým dotykem prstů je znovu prokrvíme. Kousáním 
porušujeme nervovou soustavu a rty se pak stávají necitll> 
vými. Je to rozdíl od rtů ztvrdlých dlouholetým troubením, 
které Jsou citlivé, ale mají tak zvaný nátisk. To je přesné 
posazení nátrubku na určité místo, přesný tlak, napnutí 
8 povolování při hře. To vše se získá praxí a nelze to 
chtít docílit během letního tábora. Tam se získají základy 
a během roku Je možno potom vycvičit se na dobrého tru
bače.

Největší chybou začínajících trubačů je snaha po okamži
tém úspěchu. Bez respektování těchto několika základních 
připomínek se sice dá vydřít určitý um, ale je to výsledek 
vždycky trochu diletantský a ne právě půvabný. I orchest
rální tnimpetisté cvičí dlouhé vydržované tóny, prováděj! 
dechová cvičení a před vystoupením velmi pečlivě zkmiSejí 
nasazováni Čistého tónu. Jen tak se dá na polnici skutečně 
hrát a ne jen troubit

Vladimír Pechar — Pluto

Bude prSe l ?

Dřevo  na oheíl

■ 4

Každý přírodní národ zná neklamné známky předpovída
jící' počasí, z nichž některé jsou stejné na celém světě, jiné 
se však různí podle polohy krajiny a vzdáleností a směru 
od moře.

Prozradíme vám několik neklamných známek, kterých 
si venku všímejte. Podle *nlch můžete zařídit program 
i oblečení:

Pěkné počasf: Severní, východní a severovýchodní vítr. 
Předvečer létají netopýří. Ráno lehká mlha nebo opar. Volná 
vlákna pavučin. Hlemýždí lezou na stromy. Vlaštovky létají 
vysoko. Komáři se rojí večer. Měsíc bez kol, jasné cípky. 
Hory se zdají daleko. Kvákání žab předvečer. Rosnička vy
lézá z vody. Ptáci zpívají za svítání. Mouchy létají po zá
padu slunce.

Spatné počasí: západní vítr. Včely nevylétajf z úlů. Létá 
mnoho svatojánských broučků. Pavučiny mají napjatá vlák
na. Vlaštovky léta'jí při zemi. Dotěrné mouchy (bouře). 
Studánka okolo měsíce, cípky nezřetelné. Hory se zdají 
blízko, tmavomodré. Husy štěbetají. Kočka se důkladně 
omývá (líže). Psi kousají trávu. Kouř jde vodorovně a zů
stává pří zemi. Krávy zůstávají pohromadě uprostřed past
viny. Ryby vyskakují z vody. Vodní ptáci na moři se vracejí 
na pevninu atd. #

I tyto známky jsou lidovými ukazateli počasí. Věda Je 
však ověřila, a možná, že 1 vy sami byste dovedli najít 
příčinu, např. jak je chování živočichů ovlivněno blížící se 
změnou počasí.

Podle Tout droit dr. Foit

O stré sledovaný tábor.

Všechny druhy dřeva se na oheň nehodí, neboť nemají 
stejné vlastnosti. Rozeznáváme dříví, které vydává Žár, po
užívané pro kuchyni a dřevo vydávající jasný plamen, vhod
né pro osvětlování a pro táborové ohně.

Nejvýhřevnější dřevo pochází ze stromů rostoucích v tep
lejších krajích; jako např. dub. Potom přichází na .#adu 
tvrdé dřevo ze severněji položených míst, na prvním místě 
habr. potom buk, javor, dub zimní, především dřevo ze 
silných větvi; kaštanovník v ohni praská, podobně jako 
platan nebo akát (trnovník). Jasan (horský i manový) dává 
docela dobré palivo, hoří však pomalu a příliš nehřeje. 
Ovocné stromy naproti tomu hoří rychle (třešeň, jeřáb).

Nejlepší, dřevo na osvětlení nám dávají jehličlny, na pr
vém místě borovice a potom kromě nich bříza a olše. Osika 
a vrba vydávají ještě dostatek světla, avšak lípa, jedlý 
kaštan a topol plameny příliš jasné nedávají.

Chceš-U zapálit oheň za deště, vezmeš za vděk drobnými 
uschlými větévkami na spodu malých smrčků, hned u kme
ne, které zůstávají zpravidla suché 1 za dlouhých dešťů. 
K zapalování se výborně hodí suchá kůra z břízy. Suché, 
otevřené šišky rovněž dobře hoří.

— podle MaiMiel

Po návratu z tábora
V době, kdy vyjde toto Číslo, už budou za námi letní tá

bory a bude se už schylovat 1 ke konci prázdnin.
Tábory Jako vrchol předchozí celoroční práce bychom 

neměli chápat jen jako konec jedné etapy, ale současně 
jako začátek další, která by měía na tu předchozí nai^zovat, 
ale měla by být kvalitativně o stupeň výše. Vždyť chlapci 
a děvčata prošil na táborech školou, která jednak velmi 
důkladně ověřila všechny kvality táborníků, jednak je vy
zbrojila novými poznatky, které je možno dále rozvíjet a 
budovat na nich plán činnosti v nastávajícím skautském 
roce. Tato možnost rozvíjení je ovšem současně nutností, 
nemá-lí oddíl ustrnout a postupně degenerovat.

Byly jistě tábory různé úrovně, od těch téměř ideálních' 
až po ty, které k těm ideálním měly hodně daleko. Ale 
jedno měly všechny společné: skupiny mladých lidí žily po 
určitou dobu za podobných podmínek, musily řešit obdobné 
problémy, pracovaly se stejnými nástroji. A dnes, po táboře 
a na prahu nového roku j«)u nepochybně také v podobné 
situaci: budování tábora (to zejména), ale i celý život ve 
stanovém městečku nutně způsobilo značné škody na ná
řadí a nástrojích ípomittu stav stanů, který patrně také 
utrpél); tyto škody by měly být pokud možno Ihned odstra
něny, nástroje a nářadí uloženy a připraveny k dalšímu po
užití. A těmito dvěma otázkami se budeme^dnes zabývat.

Období před táborem a tábor sám znamená výrazné zvý
šení aktivity, přináší značné vypětí sil, které samozřejmě 
nelze dále stupňovat. Je zcela zákonité, Že jw takovém 
období velice Intenzívní činnosti přichází odpočinek. Tento 
odpočinek však nesmí být příliš dlouhý a hlavně nesmí 
znamenat úplnou nečinnost. Práce na opravách nástrojů 
a nářadí jsou pro toto období vhodnou činností, kteťá po
může překlenout Časový úsek pro oddíl mnohdy krizový, 
a je přitom velice prospěšná.

Každý oddíl má nepochybně seznam Inventáře, který s se- 
bou bral na tábor. Podle tohoto seznamu je třeba nejprve 
zjistit ztráty (pokud snad žádné ztráty nejsou, bylo by třeba 
zapsat ťo do oddílové kroniky). Při této kontrole se sou
časné zjistí škody, které na nástrojích a nářadí vznikly: 
přeražená topůrka seker, kladiv a palic, otupené pily, zu
batá ostří seker a dlát atd. Dalb by se jistě říci, že ostření
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e Úklid múze počkat až na pHŠtí jaro. To je nepochybná 
pravda, ale dva (až tři) argumenty mluví proti: především 
nástroje a nářadí nemají sloužit a také neslouží jenom na 
táboře; dále všechen Inventář má být před uložením řádně 
nakonzervován a konečně (vlastně by to měl být důvod 
hlavní) z důvodů výchovných je zdrávo čelit přirozené ten* 
dencl pohodlnosti. A Je tu ještě Jeden docela rozumný důvod, 
proč právě teď! po táboře podnikat tyto práce: tam, kde 
chlapci (děvčataj nasazovali topůrka, ostřili sekery a pily 
a značili všechen inventář v květnu a Čei^iiu před táborem, 
mají ještě v dobré paměti způsob a prácóvni metody, a ne
bude vlastné ani zapotřebí instruktáže.

1400X30CX27 

1400 X 300 X 27

1400 X 300 X 27 

1200 X 220X 21

1200X150X10

220X130X10

podle potřeby

První prací tedy bude oprava poškozených předmětA, na
ostřeni seker a pil a nakonzervováni. Druhou starostí pak 
bude vhodné uložení nástrojů a nářadí pro novou potřebu. 
Část nářadí á nástrojů bude pravděpodobně sloužit v od
dílově dílně. (Vybavení dílny základními nástroji a ná-~ 
řadím je  uvedeno v 11.—12. Čísle časopisu Sitaut-Junák, str. 
14): několik druhů zařízení oddílové dílny je možno nalézt 
v čís. 7.—8. str. 22). Je přirozené, že jak vybavení dílny ná
řadím a nástroji, tak potřebným nábytkem, je dáno nebo 
alespoň ovlivněno prostorem, který je pro dílnu k dispozici. 
Pro inspiraci dnes praktický stojan na nářadí 1 s výkresem, 
podle kterého je možno je j zhotovit. Výroba tohoto stojanu 
není nijak náročná a pro uložení běžného nářadí, kterého 
se nejvíce používá, plně postačí.
Potřeba; 
stojky

2 desky (smrkové, borové) 
svislá deska

1 deska „ «
vodorovná deska

1 deska „ n
truhlík — dno

1 deska „ „
truhlík — bačnice

2 desky „ „
truhlík — přepážky

5 destiček .  «
kolíky

6 kusů 60X 0  8
klínky

6 kusů
Připojený obrázek a rozkreslené díly dávají jistě dost 

jasný obraz nejen o konstrukci, ale také o pracovním po
stupu. Stojan je výhodný hlavně tím, že zabírá málo místa 
a dá se snadno přemistovat; k tomu jsou určena držadla 
na svislých bočnicích — stojkách. Uspořádání ani rozměry 
nejsou zcela závazné; je možno je upravit podle potřeb 
oddílu, resp. podle nářadí, které je nutno uložit, případně 
podle materiálu, který jé k dispozici.

Je ovšem přirozené, že pro veškeré nářadí platí zásada. 
Že má být uloženo teprve tehdy, když je fádně připraveno 
k použití a nakonzervováno (bude předmětem samostatného 
článku). •

Ještě jednou tedy: neusněte na vavřínech, které jste snad 
získali na táboře a využijte účelně krátkého období, než 
se opět rozjedete ve skautském programu naplno. Zlomte 
vázl Milan Kyika — Unkas

Budete  stavět?
Vaše otázky v dopisech o této problematice miiie přiměly^ 

abych požádal br. Jero.Še, vedoucího odboru výstavby na 
ONV a vedoucího stavební skupiny v organizační radě, abý 
zpracoval vámi žádané informace. Bratr Jaroš, který je 
předsedou KRJ ^  Středočeského'kraje, ochotně vypsal řa
du informací, které ve svých dopisech žádáte a které dále 
uvádím.

tlvodem snad ještě několik slov o stavební skupině. Brat
ři, kteří v této skupině pracují, mají za úkol shromažďovat 
dokumentaci pro klubovny družinového nebo 1 středisko^ 
vého typu, dokunientaci o rekonstrukčnch pracech na ol>> 
jektech, které byly navráceny Junáku nebo nově darovány, 
i i  jinak převedeny do majetku Junáka. Mají posoudit nabí
zené objekty po stavební stránce tam, kde KRJ ČI ORJ ne 
mají vlastní odborníky nebo jsou objekty nabízený přímo 
ústředí.

Vás všechny, kteří slavíte nebo budete stavět klubovny 
nebo různé objekty rekonstruovat žádáme, abyste nám za
slali 1 sadu výkresové a rozpočtové dokumentace. Tyto 
doklady budou sloužit případným dátším zájemcům. vy< 
hledově se uvažuje o zpracování typové dokumentace klu
boven.

Každý, kdo chce stavět musí zažádat u stavebního úřadu 
dle místa nemovitosti,— stavby, podle stavebního zákona 
C. 87/1958 Sbírky a podle vyhlášky mlnistra-předsedy SVV 
č. 144/59 0. L., kterou se provádí zákon o stavebním řádu. 
Dodatkem těchto vyhlášek, je směrnice Státní komise pro 
techniku č. 9, uveřejněná ve Sbírce směrnic pro Národní 
výbory č. 9 z 25. srpna 1966.

Článek č. 4 uvedené směrnice č. 9 říká:
2ádost k vydání rozhodnuti <> přípustnosti stavby má ob

sahovat:
a) vlastni žádost.
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b) sUuační výkres, se zakreslením stavby, i se zakres* 
lenýmí okolními stavbami (objekty).

c) jednoduchý technický popis $ přehledem hlavních sta
vebních hmot a materiálů potřebných pro stavbu 
a odhadem stanovené finanční náklady,

d) stavební výkresy stavby v měřítku 1:100 půdorys, řezy, 
pohledy, případně typové plány),

e j jméno stavebnOto dozorp — ]e nutná odborná způ
sobilost,

f) doklad o vlastnictví pozemku.
Stavební úřady požadují rovněž .rozhodnutí" o vynětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu**, které vystavuje ze< 
mědělský odbor ONV — o tom však viz. dále. Pro zjedno
dušení řízení v této věci může stavebník předložit stano
visko sousedů. Technická dokumentace se předkládá ve 
2 vyhotoveních v místě stavby, kde je stavební úřad. V mís
tě. kde NV nemá stavební úřad a tuto funkcí zastává odbor 
vústavby ONV, předkládá se dokumentace ve 3 vyhotove- 
níchl

Technickou dokumentaci dělíme na:
a) typovou dokumentaci,
bj technickou dokumentaci, kterou vypracovává projek- 

tový ústav (ateliér) nebo soukromý projektant.
TyfK)vou dokumentaci může získat stavebník pro urči

tý typ stavby u Krajského projektového ústavu (Praha 7
— Letná, Kostelní ul.j. Informací podá též Krajský inves
torský ústav (Praha — Smíchov, Zborovská 5.), v oblast
ních krajích jsou tyto ústavy v krajských městech. Adre
su sdělí příslušné odbory výstavby ONV v okresních měs
tech.

a) Typové projekty též dodávají dodavatelé dřevostaveb
např.: Středočeské závody, n. p., Praha 7 Argentin
ská 37., Dřevona, n. p., Bratislava, Fučíkova 12., fiho- 
české dřevařské závody n. p.. České Budějovice, Kubá
tova 769., Západočeské dřevařské závody, n. p., Pl
zeň, Jateční 6., Severočeské dřevařské závody, n. p.. 
Česká Lípa 418, Východočeské dřevařské závody, n. p., 
Trutnov, Havlíčkova 13.. Východočeské dřevařské zá
vody, n. p., Hradec Králové, Na Brně, Jihlavské dře
vařské závody, n. p., Jihlava, U skály 11., Středo- 
moravské dřevařské závody, n. p., Brno, Zvonafka 2., 
Severomoravské dřevařské závody, n. p., Frýdek Mís- 
tek. •

b) Netypovou technickou dokumentaci vám vypracuje 
každý projektový podnik (ústav, ateliér), počínaje 
projekčním střediskem Okresního stavebního podniku 
vašeho okresu. Netypovou technickou dokumentaci 
vám může rovněji zpracovat 1 soukromý projektant, 
který získá povolení projekce, podle vyhlášky 106/67 
Sb. (Povolení k projekci vydává příslušný stavební 
úřad dle místa stavby). Při situováni stavby je nutné 
brát zřetel na předpisy hygienické, požární a bez
pečnostní. Hygienik zvláště přihlíží k situování stud
ny. Požárník požaduje úpravu topných těles, zabez
pečení komínových dvířek závorou, dodržování mini
mální vzdálenosti dřevěných konstrukcí od komíno
vých těles (15 cm) a pod.

Nemáte-U pozemek, musíte u MNV případně MěstNV žá
dat o získání práva osobního užíváni k pozemku. (Po 
1. dubnu 1964 se stavební pozemky získávají přes MNV ne
bo MěstNV).

Majitel pozemku má dobrovolně nabídnout pozemek MNV 
k výkupu ve prospěch státu, včetně drobných Staveb na 
něm se nacházejících (studny, oplocení, a trvalých poros
tů). MNV po výkupu pozemku uzavře dohodu o osobním 
užívání se žadatelem o pozemek a tuto předá finančnímu 
odboru příslušného ONV. ONV na základě uzavřené doho
dy vydá rozhodnutí o osobním užívání pozemku žadatelem
— stavebníkem. Žadatel musí toto rozhodnutí registrovat 
u příslušného notářství a evidovat Je u Geodesle a kartogra
fie ONV, kde se pozemek nachází.

Ocenění pozemku se provádí podle vyhlášky 5. 73/64 
Sbírky (vyhláška ministerstva financí). Pozor však, ceny 
pozemků byly v roce 1967 zvýšeny asi na 5ti násobek cen 
uvedených v této vyhlášce! V současné době došlo ke 
schválení novelizace vyhlášky 73/64 Sb. (zvýšení nemovitos
tí bude na 1,8).

Zájemce o pozemek musí podat žádost o pozemek u pří
slušného MNV, který podle územního plánovače doporučí 
vhodný pozemek pro uvažovanou stavbu. Pokud si staveb
ník — žadatel vybere pozemek, který není v tzv. intra- 
vilánu obce, to je v půdě vyňaté ze zemědělského fondu, 
musí počítat s tím, že mu bude vyměřena I plná náhrada 
za zemědělskou produkci na uvedeném pozemkul Tuto 
produkci vypočítává příslušný odbor VHZL — ONV, kte
rému pozemek přísluší.

o vlastnictví
Dokladem o vlastnictví pozemku je kupní smlouva, která 

je zaregistrována u Státního notářství okresu. Kupní smlou
vy se uzavíraly do 1. dubna 1964 — než vešel v platnost 
nový občanský zákon. Po tomto datu je možno získat poze
mek dohodou o osobním užívání. V případě. Že je pozemek 
zastavěn, může stavebník uskutečnit koupi přímo ^včetně 
pozemků. Kupní smlouva se uzavírá u okresního notářství. 
Registraci provede notářství a zápis zajišťuje Geodesle 
a kartoragie příslušného okresu.

V případě, že stavebník nemá kupní smlouvu a tuto ne
může získat, požádá o výpis z uzavřených pozemkových 
knih a nechá sí tento výpis ověřit v Geodesll a kartogra
fii okresu.

Rada žadatelů-stavebníků ve své žádosti požaduje umístě
ní své stavby (chaty, srubu, klubovny) na lesním pozemku. 
V tomto případě je možně dosáhnout tzv. dohodu o dočas
ném užívání, pozemku ke stavbě, která nemá trvalý ráz. 
Znamená to, Že stavba není pevně spojena se zemi a je 
těž povolena odborem výstavby, Jako stavba dočasného 
charakteru.

Těch několik informací Jistě poslouží těm, kteří nejsou 
vzhledem k svým odlišným profesím seznámeni s touto 
problematikou.

V případě další potřeby informací, napište si o tyto na 
adresu: Junák, organizační rada — stavební skupina, Pra
ha — Nové Město, Gorkého nám. 24.

Mírek Brych-Rony

Použití sociometrie 
ve skautsícém oddíle

Jedním z hlavních příspěvků skautského hnutí pro obec
nou teorii výchovy je vypracování družinového systému ja
ko organizačního základu celého výchovného snažení. Skau- 
ting již před léty odpozoroval a využil tu skutečnost, že )iž 
hluboko před pubertou mezi dětmi vznikají spontáně ma
lé celky, party či skupiny. Svou soudržností vytvářejí urči
tou skupinovou atmosféru i morálku a ovlivňují tak ži
vot svých Členů mnohem hlouběji a výrazněji než jiné 
výchovné skupiny či instituce.

Ve chvílích, kdy řada oddílů se postupně formuje, obje
vuje se velmi často otázka, jak máme rozdělit chlapce 
či děvčata do družin, případně jak se za čas orientovat 
ve vztazích, které se mezi Členy družiny Cl oddílu vytvo
řily. Samozřejmě se budeme v prvé řadě opírat o pozoro
vání 1 o výpovědi Jednotlivých členů oddílu. Tyto informa
ce však nemusí být zcela*správné a přiměřené. Naše pozo
rování může být nahodilé, zkresléné určitými předsudky 
a pod. Stejně tak se může stát, že rádci nedokáži přesné 
formulovat a rozebrat vztahy v družinách čl mezi dru
žinami a tím spíše nemusí být správné ani dojmy ostatních 
členů oddílu.

V této souvislosti bych chtěl upozornit na Jednu metodu, 
která pomůže vedoucímu orientovat se ve struktuře od
dílu; Jedná se o soclometrií. V šiřším slova smyslu se so- 
ciometrií rozumí jakékoliv měření sociálních vztahů ve 
společnosti; v užším slova smyslu soclometrií označujeme 
speciální techniku pro zjišťování a popis vztahů v malých 
skupinách osob, které se vzájemně znají. Zakladatelem so
ciometrie je J. L, Mořeno, který* tuto metodu po prvé sy
stematicky propracoval r. 1934 v knize „Who shall survl- 
no"; tato kniha byla od té doby mnohokrát vydána a exi
stuje též v německém překladu (Mořeno, 1954). O tuto 
základní monografii se opírají všechny sociometrické stu
die dodnes.

Sociometrie zjišťuje nejrňznějSí předivo vazeb a vzta
hů, které existují v rámci určité skupiny lidí. Patří sera 
například vztahy jako vzájemná důvěra, popularita, spo
lehlivost, smysl pro six)luprácl, výkonnost atd. Obecně je 
možno říci. Že chceme zjistit vzájemnou přitažlivost či 
naopak vzájemné odmítáni (Cl negativní postoje) Jedno
tlivých Členů skupiny. Nejprve sl sestavíme základní sodo- 
metrický dotazník, který bývá velmi stručný a obsahuje jen 
velmi málo položek (někdy pouze jedinou otázku). Jed
notlivé otázky mohou být tohoto typu: S kterým členem 
oddílu (družiny) bys byl na táboře nejradějl ve stanu? 
Kterého člena bys vybral Jako partnera na noční hlídku? 
Koho bys zvolil jako svého důvěrníka při řešení nějaké-
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ho závnžného osobního problému? S kým bys byl nejradějl 
v družstvu pN sportovním závodě? Na každou otázku se 
odpovídá jménem zvolené osoby — případně je možno 
uvést větší poCet osob, které bychom zvolili. V některých 
variantách sociometrických dotazníků je možno uvádět 
i protichůdná jména, tj. osoby, které bychom nezvolili. 
V této druhé variantě zjišťujeme jak postoje positivní tak 
l negativní.

Získané poznatky bývají velmi zajímavé. Zjistíme např., 
jakou posici v oddíle mají rádci, zda mají dostatečnou 
autoritu a zda jsou uznáváni (případně za jakých podmí
nek jsou uznáváni J. Zjistíme též, kteří členové oddílu jsou 
oblíbení (tzv. hvězdy) a kteří jsou spíše Izolováni. Ukáže 
se nám Často i celková struktura oddílu či družina a po
známe, zda oddíl je vcelku homogenní, Cl zda v něm exi
stuje několik podskupin a případně též, jaké jsou vztahy 
mezi těmito podskupinami. Objevíme třeba, že organizační 
struktura neodpovídá skutečným vztahům a z tohoto po
znatku pak můžeme odvodit jinou organizaci družin apod.

Zkušený vedoucí se Časem naučí na základě sociometric
kých poznatků posuzovat i vliv jednotlivých členů od
dílu Či družiny na ostatní Cleny, předvídat chování čí po
stoje celé skupiny a pod. Opakováním sociometrických do
tazníků můžeme zjistit, zda se vztahy Časem změnily ČI 
zůstávají stejné, zda skupiny se upevňují Či naopak, zda 
se rozpadají.

Soclometrická technika je velmi dobrou pomůckou jen 
tehdy. Jestliže )l užíváme s rozvahou a domyšleně. Nej
prve si musíme jasně formulovat otázky a uvážit, zda tyto 
otázky skutečně míří na ty vztahy, které chceme zjistit. 
Nejasně a nesrozumitelně formulovaná otázka může značně 
zkreslit výsledky. Záleží pochopitelně též na věku členů 
oddílu. Otázka, která je jasné Idletému rádci, nemusí být 
jasná llletému skautovi. Je též potřebné, aby dotazovaní 
měli jistotu, že jejich odpovědi slouží jen vedoucímu a ne
budou dále Šířeny Či zveřejňovány. Jiná je ovšem situace 
v roverském kmeni, kde naopak soclometrický dotazník 
může být podkladem ke vzájemnému posuzování a kolek
tivnímu hodnoceni, které může při taktním vedeni velmi 
užitečně přispět k éebepoznání všech Členů. Při použití 
sociometríckého dotazníku je též třeba, aby byli všichni 
posuzovaní přítomni anebo, aby bylo alespoň konstato
váno, kdo není přítomen — snadno se totiž stane, Že na 
chybějící Členy se zapomene a pak nedostaneme správné 
e úplné odpovědi.

Výsledky, zjištěné dotazníkem, si můžeme vyjádřit bud 
graficky (socíogram) anebo sociometrickou tabulkou. Pro 
ilustraci si uvedeme vymyšlený přiklad struktury 10 osob, 
které vesměs měly určit 2 partnery, které by si zvolily. 
Výsledky Jsou v tabulce zachycené takto:

P 
O
s 
v 
z 
o 
v
A 
T 
E 
L
Počet voleb 

4

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

Vybrané osoby.
3 4 5 6

X
10

0 1 1 1 5 3 2  0
Z tabulky Je možno vyčíst. Že osoba Č. 7 je nejčaslěji 

volena, dále je často volena osoba č. 1. Naproti tomu č. 3 
a 10 nejsou voleny ani jednou. Kromě toho zřejmě existují 
zde 2 podskupiny — první se soustřeďuje kolem osoby č. 1 
a patří sem zřejmé C. 11, 2, 3, 5, 10. Druhá skupina je 
vytvořena kolem č. 7 a patří sem č. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jádro 
této skupiny tvoří osoby 7, 8, 9, které se volí vzájemně. 
Osoba č. 2 tvoří Jakéhosi zprostředkovatele, který zapadá 
do obou podskupin.

Stejný výsledek by bylo možno názorně zachytit též gra
ficky v kruhovém sociogramu, který se skládá z řady sou
středěných kružnic. Osoby s největším počtem získaných 
voleb jsou umístěny na střední kružnici; Čím méně je ně
kdo volen, tím více od středu je umístěn. Osoby, které ne
získaly ani jeden výběr, umístíme na vnější kružnici. Nyní 
propojíme mezi sebou jednotlivé osoby tak, že rýsujeme 
šipky směrem od osoby vybírají k osobě vybrané — zna
mená to, že směrem k osobám často vybíraným povede více

šipek. Definitivní graf upravíme tak, aby se pokud možno 
co nejméně č a r . křižovalo.

Existuje ještě celá řada dalších způsobů, jak vyjádřit 
sociometrické vztahy; zájemce odkazuji na doporučenou 
literaturu.

Zároveň upozorňuji i na některá omezení sociometrie — 
tak Jako každá metoda 1 sociometrie pokud je chápána 
isolovaně a dogmaticky, může vést ke zkresleným či chyb
ným závěrům. Nejprve Je třeba uvažovat o tom, jaké otáz
ky jsme zvolili. Budeme-ll se ptát na volbu partnera pro 
volejbal, dostaneme zcela jiné výsledky, než budeme-ll se 
plát na volbu partnera pro osamělý 2denní pobyt v příro
dě. Musíme proto opatrně usuzovat, zda získané výsledky 
jsou obecnějšího charakteru čl nikoliv. Sociometrické vý
sledky nám popíší stav určité skupiny, ale nemohou nám 
vysvětlit, jak k zjištěným vztahům došlo. Výsledky mohou 
být též zkresleny náhodnými vlivy — tak třeba okamžitá 
nálada či bezprostředně před tím dokončená velká hra 
apod. mohou zkreslit Jednotlivá rozhodnutí. Podobných ne
bezpečí a úskalí by bylo možno uvést^více, každý vedoucí 
si je jisté sám uvědomí.

Přes tyto výhrady je však sacíometrie užitečný nástroj, 
který by měl být — l když s jistou opatrností — užíván 
v našich oddílech Jako užitečná pomůcka pro stanoveni 
vtzahů mezi členy malých sociálních skupin — ať již od
dílů či družin. (Překlad a prí^xe polských harcerů — viz 
A. Gurycka, 1962).

Doporučená literatura k dalšímu studiu:
1. Disman M.: Úvod do metod společenského výzkumu, 

Praha, Stát. ped. nakl. 1964 (skripta Institutu osvěty 
a novínéřství).

2. Curycka A.: Jednostka w zespole, Harcerstwo, 1962, 
34, 3—12.

3. Mořeno J. L.: Grundlagen der Sozlometrle, Westdeutscher 
Verlag, Kčln, 1954.

4. Pilkiewicz M.: Techniky socjometriczne, Psychologie wy- 
chowawcza, 19^2, 4, 421—433.

Poznámka: V tomoto roce má vyjit v nakladatelství Svobo
da kniha M. Petrusek: Sociametrie — nepřehlédněte!

PhDr. VACLAV BftiCHÁCEK.

T I S K N E M E  L E V I C I
B ra tr  Ja ro s la v  K órner, valite l 

o b lasti Přem ysla O ráče v OstS nad 
Labem , se  v m inulém  m ěsíci do
ž il význačného životního ju b ilea ; 
15. Července 1969 mu bylo 60 
le t. B ra tr  Kdrner -  K íki, k terý  vy
rů sta l y chudobných pom ěrech, 
vstoupil do sk au tsk é  o rg an izace , 
jíž  vénoval spoustu času , již  v r . 
1921. Pracoval v rozh lase , v no
vinách, pořád al přednášky a  vý

stavy, Žil naplno junáckým  živtv 
tem. Na sk au tsk é  stezce , na niž 
dosáhne pom alu 50 le t  čin n osti, 
ho provází m ladistvý Životni e lá n  
e  optim ism us. Eír. K d rn ^ o vi, jen ž  
je  naším  spolup racovníkem , p ře
jem e mnoho zd raví, duševní p o 
hody a  za je h o  p ráci, k terou  pro 
]u náctvl vykon al, mu upřím ně 
tiskn em e lev ic í. —m r—



N a p s a l i  o n á s
Rudé právo — 16. 7. 1969.
m ís t o  MOTTA:

Ná5 táhnr v poclhr.idf,
|e |nkn náriin m ěkká, 
súxíme itii mládí 
a uspává nás reka.
Ž^em her hádek >i hnévu 
v Údulí mySího řevu.

Pn křik k ostcteekýcii skautů

Pod junáckou vlajkou
To údolí, v kterém se st^íbří mělká a 

neklidná Divoká Orlice, které má doko
nale romantickou kulisu ve zřícenině 
hradu PotStejna, se podle turistických 
prospektů jmenuje Anenské. Podle mého 
by se docela klidně mohlo také nazývat 
panenské, ObzvlňSť jeho část po pravém 
břehu reky je nedotčena ničím z toho, 
co hrdě označujeme jako moderní tech
nický věk. Místo tranzistorů, které během 
léta ruší svým randálem pohodu českých 
luhů a hájů, tu zaznívá jen monotónní 
komáří bzukot, tichá hudba vln, občas 
doplňovaná tlumenými akordy kytar. Mís
to .elektrických obloukovek tu prokmltá- 
vají jen těkavé světlušky, tajuplně svítí 
ztrouchnivělé pařezy a dodávají pohodu 
narudlé jazyky táboráků. Než jsem měl 
tohle všechno možnost pořádně vychut
nat. šoupli mne do stanu, přidělili tři 
deky a já oplátkou slíbil, že se budu 
chovat nenápadně.

JEJICH VŠEDNÍ DEN
Každý táborový všední den byl něja

kým způsobem neyšední. Mohl jsem 
chlapce pozorovat od rozcvičky v rose, 
která v chladném počasí naháněla husí 
kůži, přes dopolední desetiboj v závo- 
divých hrách, při stavbě sklípku, křesel 
pro táborový kruh, při obtížných zkouš
kách třídenní cesty za „pokladem", při 
nácviku první pomoci .stopování, při tá
boráku i nad kuchařskými hrnci. To už 
nebyla tlupa vyjevených chlapců, kteří 
přijedou na tábor s nejasnými předsta
vami a nešikovnýma rukama. To byli 
opravdoví junáci. Blonďaté vlče Jirka umí 
předvést za minutu šest obtížných uzlů 
i se zavázanýma očima, sourozenci Váša 
s Milanem postaví stan, než sl má Člo
věk čas promnout oči, jejich soused ve 
stanu Dok dokáže v rekordním čase po
dle „Klíče" bezpečně určit každou rost
linu, deníky mnohých se hemží kresba
mi, záznamy o výpravách a o dobrých 
skutcích (v nejlepších také nechybí pod
pis vzácné návštěvy, náčelníka Junáka}. 
Všechno nebylo samozřejmě Ideální, Sou
těživost občas vyústila v normální klu- 
kovské spory, třebas při předávání služ
by v kuchyni (ty se však neřešily „po 
kantorsku"), dvěma vlčatům „překážela" 
studená voda, až z toho byl brekot á 
předčasný návrat k maminkám, Jeden z 
horlivců při klestění souše málem usekl 
druhovi - článek prstu, tradiční slabinou 
oddílu zůstala i letos neschopnost ko
lektivně zazpívat pár písniček (tohle je, 
myslím, slabina celostátní, nad kterou 
by měli popřemýšlet rodiče i učitelé). 
Převládaly však světlé stránky, zdravá 
sebedůvěra, soudržnost, vztah k denním 
povinnostem i k přírodě.

T a k ž e ' j s e n i  š l  ž A n e n s k é h o  
ú d o l í  ( p a r d o n ,  o n i  j e  n a z v a l i  
d í k y  p i š t í c í m  s p o l u t á b o r -  
n í k ů m  „ Od o l í m m y š í h o  ř e v u “) 
p ř i n e s l  J e n  z n o v u  p o t v r z e n ý  
p o c i t ,  ž e  J s m e  př i  o b r o d ě  J u
n á k a  s á h l i  po  d o b r é ,  v ý c h o v 
n é  i s p o l e č e n s k y  p r o s p ě š n é  
věci ,

Zvonlmír Šupich 
(úryvek z obsáhlé reportáže

v Rudém právu)

Nová generace . . ,

BÍLÁ PLACHTA

BIlA pla ch ta  je  názeu časopisu  
teplických uodáků. Není tištěn v žád
né tiskárně, a le  jen v n ěkolika exem 
plářích na psacím stroji. Je pěkně ba
revně ilustrován a  jeho  desáté číslo  
nám dává nahlédnout do života sladko
vodních námořníků v Teplicích v če le  
s kapitánem  Tiki. V povídce Tři dny 
po proudu M. Stržínek vzpomíná na 
romantickou plavbu po vorech Český
mi řekam i. Jsou v něm i uvedeny za
jímavé hry k  pěstování sluchu, hmatu 
l obratnosti. V povídce o  staré indi
ánské ženě si všímá, s jakou něhou 
a důmyslem učí z hvězdnatého nebe 
své dítě bystrosti lovce. Jiný autor za
jímavým způsobem vypráví o lese, ob
jevuje jeho  krásy a z pařezu učí číst 
o jeho  velk é  radosti, a le  l bolesti. Ča
sopis má t aktuální rubriku Vaří skaut- 
šéjkuchař, kd e učí junáky, zejména 
vodáky  — vařit vydatná jídla levně 
a rychle. A nakonec je  věnována celá  
stránka skautskému humoru, kterého  
se nám tolik nedostává.

Jaroslav Kamer '

Jaroslav Foglar:
CHATA V jeZERNÍ KOTLINĚ 
Mladá fronta 1969, Kčs 18,—.

Foglarovy knížky sotva nutno dopo
ručovat; dávno mají zaslouženou mi
mořádnou popularitu. Principy dobra 
a krásy jsou v knize vyjádřeny pře
devším motivem ušlechtilého chlapec
kého přátelství. Hoši, rodní bratři ho
chů od Bobří řeky, v touze po ne
všedním, po romantice, přirozené smě
řují k životu silnému a dobrému.

Reedice foglarovek jsou zajisté nej- 
lepSím zadostiučiněním autoru za ne
dávné křivdy a skautská veřejnost má 
jeho dílo za knihy své. i když jeho 
hoši nejsou právě oblečeni do skaut
ských krojů. V. H.

Ladislav fakerlc:
IKEBANA
Stát zemědělské nakladatelství 1969, 
edice Moje záliby, Kčs 7,—.

Staré japonské umění pořádání kvě
tin v nádobách v ladný celek je čin
nost blízká skautu a tím spíše skaut
ce. Pěkný motiv na cestě za krásnem 
a hledáním smyslu věcí, něco víc než 
záliba, neboř dává radost z umělec
kého tvoření, vzbuzuje duševní po
hodu, Důležité pro zkrásnění a zjem
nění životního prostředí — domova, 
pracoviště, klubovny. Dovídáme se tu 
o původu, historii a smyslu íkebany,
0 jejích stylech i technice.

Mezi skauty nelze nepřipomenout. 
Že ikebana neušla pozornosti br. A. B. 
Svojsíka, jenž v českém skautingu 
(Základy junáctví, část II. V přírodě) 
propagoval japonský cit pro přírodu 
v jejích projevových odstínech.

V. H.

PhDr. O. Saiidera — MUDr. J. Kraus: 
POVOLANÍ PRO DÍVKY 
Státní pedagogické nakladatelství, 
1968, str. 120, cena Kčs 9,—.

Rada dospívajících dětí bývá bez
radná při volbě povolání a rozhoduje 
se Často bez potřebných informaci. 
Příručka, kterou napsali Sandera a 
Kraus, je určena jak mladým dívkám, 
tak i jejich rodičům. Poskytuje z.áklad- 
ní informace zhruba o 70 profesích, 
které jsou vhodné pro dívky. U kaž
dého povolání je uvedena učební do
ba, popis práce a žádoucí schopnosti
1 povahové vlastnosti, které jsou dů
ležité pro úspěšné uplatnění v práci. 
Dále jsou uvedeny zdravotnické po
žadavky, možnosti uplatnění a případ
né další vysvětlivky. Jsou též popsány 
l některá další zaměstnání pro ženy, 
která si vyžadují řádnou učební dubu. 
Příručka je psána přehledně a pomo
cí věcného rejstříku se Čtenář může 
dobře a rychle orientovat.

Upozorňuji na tuto knížku záměrně 
v Časopise junáckých činovníků. Po
moc při volbě povolání poskytuje sice 
v prvé radě škola, ale ani my bychom 
neměli být k této problematice lho
stejní. Správně zvolené povolání, v 
němž se mladý člověk dobře uplatní, 
přináší jednak subjektivní životní 
uspokojení, jednak je zárukou, že síly 
jedince budou vhodně uplatněny ve 
prospěch celé společnosti. Zkušení ju- 
náčtí činovníci by mohli v naších od
dílech dobře pomáhat k rozumné vol
bě povolání. K tomu potřebují jednak 
znát členy svých oddílů — a to je 
u činovníků požadavek samozřejnrý — 
Jednak povolání, která přicházejí v 
úvahu. Tento předpoklad — alespoň 
pro dívčí povolání — je knihou Šan- 
dery a Krause dostatečně zajištěn. Ta
to příručka by neměla chybět ve 
skautských knihovnách. V. B.

Karel Čapek:
HOVORY S T. G. MASARYKEM
Československý spisovatel, 1969,
Kčs 34,—

Pro základní seznámení s osobností 
TGM, a především se světem jeho my
šlení, je i dnešku nejpotfebnějSí toto 
dílo, v němž spíše než presidenta sly
šíme samostatného myslitele-huma- 
nistu, u něhož vše bylo podřízeno zá
konům etickým. Slova Masarykova, vy
volaná Karlem Čapkem, mají životnost 
a přesvědčují samozřejmostí vnitřní 
síly, jsou velká ne formou, nýbrž čis
totou. za níž je moudrost

V.H.
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ZPRÁVY 
Z ÚSTŘEDÍ
Návrh hlediska
pro kontrolu a hodnocení
junáckých táborů 1969

A. Tábořiité
1. Krajinně začleněni: v ú- 

doll, u rybníka, u řeky, na 
horském svahu.

2. Umístěni: na pastvisku, 
na údolní louce, v lese apod. 
Pozor na vlhkost terénu.

3. Vzdálenost od frekven
tovaných a hlučných komu
nikací a sídlišť. Přístup na 
tábořiště.

4. Oslunění s ohledem na 
konfiguraci terénu a porostu 
a na umístěni tábořiště 
vzhledem ke světovým stra
nám. V kolik hodin mají sta
ny ranní slunce? Pozor, ob
zvlášť v severojižních úz
kých údolích!

5. Zdroj pitné vody (stud
na, studánka] a jeho vzdále
nost od tábora. Způsob do
pravy vody do tábora.

6. Možnosti koupání a my
ti: myti v potoce, rybníce, 
vzdálenost místa ke koupání.

7. ZahmyzenI tábořiště 
(mouchyl) — vzdálenost od 
pastvisek dobytka.

8. Rozloha tábořiště — 
vhodný prostor pro stany, 
kuchyň I hřiště!

9. Bezpečnost vůči povod
ni, padajícím skalám a stro
mům.
B. Osazenstvo:

10. Počet a věkové složeni 
tábořících (vlčata, junáci a 
podobně].

11. Je tábor koedukovaný? 
Je v bezprostřední blízkosti 
dívčí tábor, kdo je j vede, 
jsou některá táborová zaříze
ni společná?

12. Vedoucí tábora: věk, 
skautské zkušenosti, počet 
dospělých zástupců a po
mocníků ve vedeni.

13. Je vedoucí a jeho zá
stupci na táboře po celou do
bu trvání nebo se střídají? 
V jakých obdobích?

14. Rozděleni tábořících do 
družin — po kolika členech. 
Způsob a střídání služeb a 
hlídek.
C. Ubytováni a táborově 
stavby.

15. Ubytování ve stanech 
— v chatách, v jakých a po 
kolika lidech.

18. U stanů s podsadou, 
druh podsad, jaká lůžka vé* 
stanech.

17. Umístění a vybaveni 
kuchyně a kamen (sporáku).

18. Umístění a vybavení 
latríny.

19. Umístění a vybavení 
umývárny.

20. Táborový kruh, ostat-

PACHATEL
bývá odhalen v pátém nebo 

sedmém díle televizní detektivky.
Z jeho hledáni však budete 

mít určité větší požitek, budete-li 
mít doma nový moderní televizor 
z MULTISERVISU TESLA, který má 
dobrý obraz a zvuk. Takový tele
vizor můžete mít hned, aniž musí
te vynaložit najednou velký fi
nanční obnos. Piatite totiž jednou 
měsíčně nájemně v přijateině výši 
— podle vybraného t]tpu televizo
ru. A potom — jste bez starosti, 
protože MULTISERVIS TESLA se 
vám stará o rychlé a b e z p l a t 
n é  o p r a v y .  Stačí zavolat do 
střediska MULTISERVISU TESLA. 
Zpozdí-Ii se opravář proti dohodě 
se svým příchodem, zaplatí vám 
MULTISERVIS TESLA penále.

K uzavření dohody o proná
jmu televizoru vám stačí jen ob
čanský průkaz.

M U LTISERV IS

ní význačné táborové stavby.
D. Zásobování a stravováni.

21. Kdo vaří: junáci, ma
minky, placené sily?

22. Počet jídel denně.
23. Zásobování: odkud 

(vzdálenost) a jak (dopra
va).

24. Odkud čerstvé mléko?
25. Denní náklad na stravu 

na jednoho tábořícího.
E. Zdravotní péče.

26. Kdo ji  zajišťuje? (Lé
kař nebo zdravotník v tábo
ře, pravidelné návštěvy, do
hoda s místním střediskem).

27. Vybavení táborové lé
kárničky.
28. Výskyt onemocnění a cho
rob.

29. Byly nějaké úrazy?
F. Program

30. Existuje pevný denní 
rozvrh?

31. Je zpracováván a vyvě
šován denní program?

32. Provádí se denně ran
ní cvičeni?

33. VztyCuje se denně vlaj
ka při ranních nástupech?

34. Zařazeni tělovýchovy 
do programu (mimo ranní 
cvičení).

35. Zařazení rukodělných 
prací do programu.

30. Zařazení kulturních ak
cí a zpěvu do programu, 
a) Jaký je podíl jednotlivých 
forem skautské činnosti na 
celkovém programu (oddílo
vá činnost, samostatné dru
žinové akce, individuální vol
no a jeho charakter; mezi- 
oddílové soutěže a středisko
vé akce).

b) Kterých pozitivních (a 
příp. i negativních) stimulů 
skautské činnosti se na tá
boře využívá? (systém hod
nocení, odměny, je zavedena 
„vlajka čistoty", „vlajka cti", 
atp.
c) Jak se pamatuje neuplat
nění ideových zřetelů v tá
borovém programu, v Indi
viduálním i kolektivním ži
votě? (náměty besed u tábo
rového ohně; podněty v tá
borové vývěsce, kronice, způ
sob skládáni slibu a skaut
ských zkoušek. . . )
d) Jaký je plán na vyvrcho- 
telní tábora? (poklad, olym
piáda, specifické a tradiční 
akce oddílu, střediska — je 
jich charakter a vliv na vy
tváření „ducha").
G. Všeobecně organizaěnl.

37. Doba trvání tábora.
38. Výše táborového po

platku.
39. Dostali účastníci pří

spěvky závodních výborů 
ROH?

40. Jaké jiné příspěvky a 
dotace tábor získal?

Žádáme vás, abyste se ve 
vaší odpovědi na uvedené 
otázky přidrželi číslováni po
dle dotazníku. Jedná se nám 
o obecnou charakteristiku 
letošních táborů a k tomu 
potřebujeme co nejvíce sta
tistických údajů a informaci. 
Děkujeme za vaše porozu
mění.

Náěelnictvo CHK 
Gorkého 24 Praha 1

ZaKmavosii z okrsků
Skautky v BerounS se pustily do 

záslužné Činnosti. Pracuji na do
kumentaci chráněných rostlin na 
Berounsku a pomáhají tak ochra
nářskému mapováni okresu.

Ano, najdou se bezohlední lidé, 
kteří dovedou zmařit usilovnou 
práci mladých. Stalo se tak v 
Brodclch nad Jizerou. Junácké 
středisko získalo konečně klubov
nu «V chaloupkách”. Tu však na
vštívili neznámí vandalové, kteří 
zničili nejen krb, ale ukradli i no
vé okenice, poškodili dveře a 
zámky.

luňáci v Rokycaneeh dělají co 
mohou. Vzali si na starost nejen 
úpravu pěšin na stráni Kalvárie, 
ale stromky, které v těchto mís
tech vysázeli, budou 1 ošetřovat. 
Mimoto provedli úpravu terénu, 
lávek a tábora v autocampingu 
v Habru u volduch.

luňáci a vlčata v Teplicích nad 
Metuji s starají o zříceninu hra
du Skály na BišoíStejnu. Pečují o 
údržbu zábradlí a schodů a udr
žují v pořádku přístupově cesty.

Prýdlantltl junáci vysázeli na 
polesí Zadní Studánka 6300 saze- 
nic smrku. Lesní závod ve Frýd- 
lantě jim za jelích poctivou práci 
vyslovil veřejná poděkováni v Ča
sopise Prúboj.

jmenují se Kanár, Albatros a
Banta Maria a jsou to samozřejmě 
□ázvy 3 pramlček — plachetnic, 
které sl vyrobili příslušníci dru
žin delfínů a ledňáčků z 64. oddí
lu. Slavnostní pokřtění plavidel 
bylo uskutečněno na srazu vod
ních skautů Západočeského kraje. 
Přejeme šťastnou plavbul

Příbramský okres byl ještě do
nedávna posledním místem v re
publice, kde dosud nebylo Sdru
ženi organizací dětí a mládeže.

K jeho ustaveni však přece jen 
došlo, a to začátkem července. Za
kládající listinu nově vzniklého 
Sdružení podepsali delegáti Juná
ka, českého pionýra a Juveny.

JZD ve Strašících pronajalo ju
nákům bezplatně zanedbaný po
zemek po bývalé drůbežárně, na 
němž jsou dvě staré, nepoužívané 
vojenské budovy. Junáci, kteří zde 
odpracovali již přes 700 hodin, 
tak získali pěknou klubovnu. Po
stupně sl zde chtějí vybudovat 
hřiště, tábořiště a další klubov
ny. Junácké mládeži ve Strašících 
pomáhá nejen JZD, ale 1 místní 
národní výbor.

Junáci na PlseAsku se připra
vují na velký skautský sraz, kte
rý se bude konat v září letošního 
roku.

Časopis Nové Hradecko věnoval 
oslavám padesátého výročí Junáka 
celou stránku, v níž se dovídáme 
o ^bohaté činnosti hradeckého 
skautingu.

Půvabnou výstavku květin a ru
kodělných prací, která vzbudila 
značnou pozornost, uspořádal 75. 
dívčí oddíl a 56. chlapecký oddíl 
v Brně.

Středisko Junáka v Hranicích 
vybudovalo u příležitosti oslav 
600 let svého města propagační 
ukázkový tábor v letním kině.

Přlsluinlcl 328, chlapeckého od
dílu z Prahy, kteří se utábořili 
v šumavských kopcích za Vimper
kem, vydávali během tábora pra
videlný nepravidelnlk Horský po
tok hlásí, v němž zaznamenávali 
nejzajimavějši příhody táborového 
Života.

Letošních táborů se zúčastnila 
nejen četná psiska, ale i dalSi 
zvířátka. Tak se strakonickými 
junáky pobývala malá sovlCka 
Viki, která přes den s oblibou se"- 
dávala na oznamovateli a rozhlí
žela se po táborovém náměstí.

B
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