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SKAUTSKÁ LILIE ZNOVU ROZKVETLA
IV. sněm Českého Junáka se konal v sobotu 19. května 
1990 v pražském Ústředním kulturním domě železničářů 
v Praze na Vinohradech. Přes 660 delegátů se tu sjelo 
z Čech, Moravy a Slezska. Společné shromáždění mělo 
ukončit přípravné období a vytvořit pevnou základnu pro 
další práci skautského hnutí. K jeho předním úkolům pa
třila volba ústředních orgánů, přijetí 
návrhu stanov, které podmiňuji vstup 
do světového skautského hnutí, a vy
tyčení budoucích úkolů. Rokováni čes
kých bratři a sester se zúčastnilo na sto 
hostů, mezí nimiž byli zástupci exilo
vých i národních skautských organi
zací z Rakouska. Spolkové republiky 
Německo, Holandska, Francie, M a
ďarska a Slovenska. Za předsednický 
stůl, mezi řádně zvolené činovníky, za
sedla řada vzácných hostů. Místopřed
seda vlády ThDr. J . Hromádka, minis
tryně spravedlnosti ČR JU Dr. Dagmar 
Burešová, náčelník bratr Janček, dr.
Ivan Havel a další významné osobnosti.
Sněm pozdravili Inger Christensenová 
z Londýna a Yrjo Gorski ze Ženevy, 
ministr federální vlády J . Havlík a bis
kup Václav Frant. z Lobkovic. Vzkaz 
pana prezidenta tlumočili sjezdu paní 
ministryně Burešová a Ivan Havel.
Slova dobré vůle jsme vyslechli od zá
stupců jiných organizací -  Sokola,
IMCY, Pionýra a delegát Svazu mla
dých slíbil, že skautům bude zabavený majetek co nejrych
leji navrácen.
Snad nejvřelejším potleskem přijali delegáti sněmu Jaro
slava Foglara, dlouholetého vůdce pražského druhého od
dílu a známého skautského spisovatele.
Jednání sněmu probíhalo věcně, bez zbytečných emocí, 
s dobře fungující pořadatelskou službou.
Starostkou byla zvolena sestra D. Burešová, druhým sta
rostou bratr Jarmil Burghauser. Náčelníkem chlapeckého 
kmene bratr Václav Břicháček, náčelnicí dívčího kmene 
sestra Vlasta Macková. Do čela III. kmene -  dospělých -  
zvolil sněm sestru J . Pfeifferovou. Jednomyslně byl přijat 
návrh, aby se čestnou předsedkyní Českého Junáka stala 
paní 0|ga Havlová, manželka pana prezidenta.
Nástupem historických vlajek, které přinesla ta nejmladší 
generace, sněm začal a skautskou hymnou .Junáci, 
vzhůru, volá den" skončil. Panovala na něm srdečná, sku
tečně bratrská a sesterská atmosféra. Dokázali jsme, že 
jsme znovu připraveni pokračovat v práci podle našeho 
slibu a v duchu skautských zákonů tak, aby se splnila slova 
pana prezidenta: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží 
a nenávistí."

IV. SKAUTSKY SNEM V ZILINE
Slovenské skautky a skauti usporiadali dňa 27. mája 1990 
v Žiline svoj IV. skautský snem.
Tristopádesiat delegátov a hosti pozdravil osobné před
seda vlády slovenskej republiky akademik Milan Číč, lis
tem pozdravil snem předseda Federálneho zhromaždenia 
nemocný Alexander Dubček, jeho list prečítal jeho osobný 

poradca pán František Oravec. Ďalej sa 
p riho vo rlli k ú častníkom  sněm u 
námestník min. školstva pán Baltazár 
Duben, předseda okrasného národ- 
ného výboru pán Ing. Belaj a další zá- 
stupcovia rozných inštitúcií. Za 
světové ústredie v Ženeve W O SM  po
zdravil snem br. Y rjó  Gorski, za 
W A G G S  v Londíne sestra Marianě 
Maarchalkerweerdová, ktori sa zúčast
nili celého rokovania.
Na sneme sa zúčastnili tiež náčelníci 
maďarského a rakúského skautingu 
a delegácia českého a slovenského 
exilového skautingu vedená bratem 
Ctiborem Grandtnerom, ako aj mnoho 
Iných naších skautov zo zahraničia, na 
čele s bratom Vladom Balejkom z Kali
fornie.
Snem sa konal v krásnem prostředí vo 
vefmi vkusné vyzdobenej sále. Nechý- 
bali tu ani cenné a historické oddielové 
vlajky.
Snem prerokoval a přijal nové stanovy 
slovenského skautingu a schválil ofi- 

ciálny názov: Slovenský skautíng.
Pre celoštátnu organizáclu schválil názov: Český a slo
venský skautíng. Snem sa tak isto zoznámil s ústavou 
světového skautského hnutia.
IV. skautský snem přijal vyhlásenie, ktoré bude smernicou 
pre ďalšiu prácu slovenského skautingu.
Taktiež zvolil náčelníctvo a náčelníkem bol zvolený 
RNDr. Ivan Janček CSc., miestonáčelníkom JU Dr. Oleg 
Ďurčanský, míestonáčelničkou PhDr. Iva Vaňková, kmeňo- 
vým náčelníkem Václav Rubeš, kmeňovou náčelníčkou 
RNDr. Galina Vlčková-Andrusovová. Snem taktiež zvolil 10 
členov ústrednej rady Českého a slovenského skautingu. 
Na sneme bol odevzdaný rad Striebomého vlka bratovi 
Ludoví Ozábalovi, ktorý mu bol udelený z příležitosti 
70. výročia Slovenského skautingu 24. aprila 1989. 
Účastníci IV. skautského sněmu nezabudnú na šlová brata 
Grandtnera z Holandska, kterými apeloval na všetkých 
skautov a vyzval ich k pevnej bratskej láske a vzájomnej 
tolerancii.
Zaspievaním štátnej hymny skončil sa tento velký sviatok 
slovenských skautov v Žiline.

S lovo starostovo
Uzavřeli jsme právě Jednu kapitolu naší 
skautské historie. Opět Jsme vystoupili 
z ilegality, pnpravili -  ne bez potíži a nedo
rozumění -  čtvrtý sněm. který shrnul minu
lost a otevřel budoucnost, a při vykročení sí 
musíme položit několik otázek po smyslu 
3 směru našeho hnutí.
Nezměnil se svět za to téměř století od 
založení skautingu tak. že mu už nemáme 
co říci? Nejsou naše cíle a prostředky zasta
ralé a zbytečné?
Nestačí odpovědět, že nadšené a rozsáhlé 
obnovení činnosti s účastí tolika tisíc mla
dých lidí je samo o sobě důkazem, že si od 
skautingu můžeme stále mnoho slibovat. 
Musíme Jít zpět ke svým kořenům, ptát se 
u každého z nich zvlášf po Jeho živosti, 
oprávněnosti v moderním světě, který je 
nepochybné jiný než svět Baden-Powellův, 
Setonův 8 Svojsíkův. Přehnaly se dvě 
hrozné války, zažili jsme nebývalé hrůzy 
totalitních systémů s masovým vražděním 
vězňů a zajatců... a to vše (xoménílo pře
devším mentalitu lidí. Méně a méně sí rozu
mějí -  mezi národy i uvnitř národů, ztrácejí 
íniciativnost, chuť aktivně formovat svůj 
život, upadají do pasivity spotřebitelské 
společností, stávají se mravně lhostejnými, 
málo odpovědnými, utíkají se k drogám ~

chemíckým či ve smyslu zhoubných čin
ností. A to >e právě důvod, proč skautíng 
nejen neztratil nic ze svého smyslu a účel
nosti; naopak: může dnes pomocí lidstvu 
ještě víc a v ještě důležitějších směrech než 
kdysi.
Důležité Je, že vystupujeme z ilegality za 
přiznívějšich okolností než v letech 1945 
a 1968. Nejsme už vystaveni tlakům stát
ních a jiných činitelů, kteří z nás chtěli dělat 
masovou monopolní organizací všech dětí 
a mládeže. Nechceme ji být. protože máme 
velmi vyhraněné názory na řadu podstat
ných věcí; nemůžeme a ani nechceme 
z nich nijak slevovat, a komu se to přiči. 
není přece nucen být právě v naší organi
zaci -  bude jich mít jisté dost na výběr. 
Nemůžeme a nechceme slevit především 
ze svého myšlenkového zaměřeni, založe
ného na přesvědčení, že duchovní hodnoty 
jsou nadřazeny hodnotám materiálním, že 
mravní žákem, jak ho definuje náš slib a do 
podrobností rozvádí naše desatero, je pro 
skutečně lidský, nejen nízce biologický ži
vot na této zemi nezbytný.
Máme řadu definicí skautingu. Mezi oběma 
krajními -  .skautíng je hra  ̂a .skautíng je 
řehole" se klenou hlavně dvě obecnější:

skautíng je životní styl -  a skautíng je prak
tická filozofie života.
Kdo pobyl v mládí nějaký ten rok v dobrém 
skautském oddíle, je tím nadosmrti pozna
menán. PlnNí dále svůj slib a zůstává věrný 
ideálům z mládí, pak je nutné jiný než 
ostatní lidé. Nebojí se a nekrade (jak by řekl
I.  G. Masaryk); na něho větší spolehnutí 
než na jiné; umí se účinněji a F>raktičtěji 
vypořádat s nepředvídanými okolnostmi; je 
úplnější člověk než ti, kdo se zakopali ve 
své specializaci a osobním prospěchárství; 
a taky se zpravidla umí ze života těšit lépe 
a čistěji nez jíní.
V období před pátým sněmem, do něhož 
jsme povinni vypracovat a předložit zcela 
konkrétní návrtV na využití nových výchov
ných postupů, slučitelných s našimi základ
ními zásadami, na modernizaci organizace, 
na splněni požadavků, které na nás klade 
vstup do mezinárodního skautského hnutí, 
budeme mít plno práce. Chceme do ní stále 
víc prosazovat a zapojovat mladé pracov
níky, abychom se my staří mohli stáhnout 
s vědomím, že jsme udělali všechno, co 
byk) v naších silách, pro další rozkvět na
šeho skautingu.
Po skautsku vás zdraví

Jumbo-Jarmil Burghauser



M R A V N Í  V Ý C H O V A  -  D N E S  A Z Í T R A
Oako nově zvolený náčelník se oSro- 
čím na celou skoutskou obec s úvahou 
& tom. co považuji za nejdůležitější 
bod noSeho výchovného úsilí.

Stojí před němí ^nes úkol, s nímž sé 
československý skouting po celou do* 
bu své existence ještě nesetkal. Musí* 
me procovot no mravní obrodé, rozví* 
fet duchovní hodnoty v životě dětí, ale 
i  dospělých, Sířit přátelství a lásku, 
yytvóřet a pěstovat kladné mezilidské 
yztohy a upevňovat vzájemnou sociální 
bporu.
Ue ll cesta od staré ekonomiky k tržní* 
inu hospodářství obtížná o mnozí od
borníci se no ní jen s nesnázemi ori
entují, pak ještě obtížnější bude cesto 
k všeobecné náprově věcí lidských — 
řečeno slovy J. A. Komenského. Půjde
me po stezkách, které nejsou přesně 
zmapovány, budeme se ohlížet zpět, 
abychom Čerpali poučení z pozitivních 
i negativních zkušeností naší minulos
ti, a současně budeme potrat po teré
nu před námi, aby nikdy neukončenó 
cesto k vrcholům bylo co nejpříjem
nější. Jc to úkol v první řadě pro ve
doucí oddílů a všichni ostotni činov
níci jím v tom musí pomóhot. Nové 
náčeínictvo bude povožovot službu od
dílovým vedoucím za svou zókladní 
povinnost.
Důvěra v mravnost, v upřímnost I ve 
spoluprácí utrpělo v našem věku mno
hé trhliny. Poznali jsme, že historické 
^ěni nesměřuje k pokroku a zdokona
lení přímo, ole řečištěm, které má 
hodně zákrutů, slepých romen, zrád
ných balvanů i neočekávaných mělčin. 
Mnohé hodnoty byly zpochybněny ož 
devastovány o jen zvolna je očišťuje
me od nánosů a namáhavě vracíme 
do koždodenního života. Nejvíce posti
žena bylo generace nás dospělých o 
storších. Výchovo proto musí být sou
časně I dílem sebevýchovy.

Proto první poselství náčeínictvo chlo- 
peckého kmene zní: Buďme k sobě to
lerantní, hledejme, co nás spojuje, zo- 
nechme .starý hněv", věřme mladým 
vedoucím, podporujme je a mysleme 
v prvé řodě no détí, které k nám při
cházejí v důvěře o s čistými předsta
vami o životě ve skautském oddílu. 
Pokud zklameme děti, pak nemáme 
y  nové, demokrotické společností mís
to. Zaklmctotelům našeho hnutí nešlo 
b prázdná provolání, aie o respekt 
k pravé lidské přirozeností, k životu, 
ve kterém samo pozitivní jednání od
měňuje svého nositele a dětský úsměv 
a dětský dobrý čin, kterého jsme svěd
ky, je jedinou odměnou í vzájemným 
yyrovnóním.

Uvažujme o výchově mravní. Současná 
vývojová psychologie přináší řadu po
znatků o vývoji oltruistického čl pro- 
sociálniho jednáni, t|. jednáni, které 
je zaměřeno ve prospěch druhého ČIo- 
yěko. Móme k dispozicí 1 poznotky

o postupném vývoji jedince k jednání, 
které je ve shodě s jeho mravními nor
mami o svědomím. Mravní jednání je 
u děti podmíněno několika předpo
klady:
r>-' postřehnout, Že někdo potřebuje 
naší pomoc a nezůstot lhostejný

rozeznat, jokó pomoc je v dané 
chvíli potřebná

r— zvážit, jaké jsou naše možností
f_ rozlišit, která z možných forem po
moci má největší naději na úspěch
(— nápad a myšlenku převést v čin.

Snažíme se proto děti postupně učit 
mrovnfmú porozumění, tj. pochopení, 
co le správné a co nikoliv, o současně 
je učíme morálnímu jednání, neboť te
prve .podle Činů poznóte je". Pokud 
by se nám nedařilo oba aspekty sklou
bit, pak vychováme buď děti, které 
sice vědí, co je správné, ale nejednají 
podle toho, anebo děti oktivní,-které 
však nepochopí, co je třeba v dané 
chvíli dělot.
Morálko se nevytvoří v dětech nejed
nou. Je to dlouhý proces, který začíná 
již dávno před tím. než vstoupí do od
dílu. Má radu fází, kterými děti po
stupně procházeli. Nemohou je přesko
čit a mnohdy některé z nich všemi 
fázemi oni neprojdou. Ve skautském 
věku se setkáváme postupně se šesti 
vývojovými etapami, které se od sebe 
výrazné odlišují.

1. Orientace na poslušnost, spojená 
obvykle s trestem za neposlušnost. 
Jsou dána providlo, co se může dělat 
a co nikoliv — kdy vstávat, jak se 
mýt, jak se chovat v klubovně, jok ve 
vlaku opod. Pravidla jsou pevná o zřej
má, jsou dána .vyšší mocí" — vedou
cím, zákonem aj. Dítě sí je osvojí, při
jme a dodržuje, byť mnohdy jen z obov 
před trestem,

2. Ve druhé fázi dítě sice stále dodr
žuje stanovená pravidla, ale přece jen 
prosazuje i vlastni potřeby, o to mnoh
dy i bez ohledu no ostatní. NevStmr>o 
si třeba, Že ještě všichni nebyli u ku
chyně o jde si pro přídavek — není to 
vlastně vědomý přestupek, ole ještě 
nevyvinutý smysl pro zájmy ostotních.
3. Pak nostávó fáze .hodné dívky" či 
.hodného chlapce* (obvykle kolem 11. 
roku). Dítě se chovó .dobře', aby bylo 
chváleno o ceněno. Váží si pochvaly 
vedoucích, oceněni druhými členy od
dílu při výhře, záleží mu no dobré po
věsti. Naopok špatné oceněni |inýmí 
chópe jako prohru, která se obtížně 
snáší.
4. Později se skaut či skoutko již ori
entují na řód o zákon, dodržují pořá
dek i provldio, ole v podstatě pro svůj 
vlostní zájem. V obou posledních fá
zích je účinné bodovóní. .shromažďo
vání" odborek a různých trofejí.

5. Teprve pak přijde doba —  většinou 
kolem puberty — když zaCínó jednat 
pod vlivem ideálů a bez ohledu na 
bezprostřední ocenění. Velmi silně pů
sobí respekt k ideálům, které přijala 
celá skupina {.m y  v našem oddílu 
jsme se rozhodil, ž e . . . ' )  Providlo a 
rozhodnuti celé skupiny jsou závazná 
pro všechny Členy a selhání je často 
chápáno jako jistý prohřešek i proti 
ostatním členům skupiny.

'6. A konečně nastává poslední fáze —i 
většinou již ve věku rané dospělostí — ' 
kdy se skout o skoutko rozhoduje po
dle vlostní úvahy, tedy podle vlastní
ho svědomí o bez ohledu no výsledek, 
na odměnu čl na ocenění druhými. Te
prve nyní vzníkó .život v provdě*. 
o který usilujeme o který jsme po léta 
připravoval] systematickou výchovou.

Uvedené fóze vývoje morálního cítění 
Q jednání je nutno respektovot. Nelze 
proto vést stejně světlušku a vlče jako 
staršího a zkušeného rádce. Z nepo
chopení této zákonitosti se můžeme 
dopustit chyb — buď jsou naše poža
davky příiiš vysoké pro dětí. které 
k nim leště nedozróly. anebo se no- 
opak držíme pravidel a postupů, které 
děti již dávno překonaly. Morální vý
voj vSok neprobíhó u všech dětí stejně 
rychle a mnohdy oni všechny děti ne- 
dozrojí ož ke konečné fází.

Mravnost se neprojevuje jen ve veí- 
kých činech — bývá k ním jen málo
kdy příležitost. Ale právě nejvšednéjSÍ 
život každého z nás je plný příležitostí 
k drobným dobrým činům. Loskové slo
vo, přátelské chování, drobná výpo
moc, úsměv Či podáni ruky znamenají 
více než plané horování o dobrotě srd
ce a velké morólce.

Nová generace přejímá z našich rukou 
svět s jeho vadami i přednostmi; svým 
úsilím může mnohé změnit. V ní je 
naděje, že ideály humanitní se budou 
měnit ve skutečnost.

Václav Břícháčofe



F L C d i L A aneb

jalc proplouval úskalími a peřejemi 

posledních pěti desetiletí 

jeden oddíl vodních skautů

Uberec je město vnitrozemské, tokrko horské, vodou přřfil 
neoplývo|lc{. A přesto se 20. ledna 1946 našlo pět nadšen* 
cú, kteří se rozhodli, že zde zoloží oddíl vodních skautů. 
Snad že jim poméhoM bohové Neptun a Poseidon, svotý 
Jiří, příšero Žmiv, snod že je vodní skauting velice pří* 
tožllvý, stal se div: Liberec je dnes skautské veřejnosti 
znémý joko město vodócké.
i .  vodní oddíl {později přečíslovaný na 7. vodní oddíl) 
pod vedením Képiho utěšeně rostl, přtbývoly posddky. 
vznikla vtčato. Dva tábory u přehrady na SouSI, pok no 
Jizeře o poslední putovní tábor z Bakova až do Děčína.-
V roce 1949 ukončili svou činnost I vodní skauti v Li* 
berel. . .
Liberec je město vnitrozemské, tokřko horské, vodou příliš 
neoplývojíci. A přesto se 27. března 1968 konalo první od
dílová schůzko o tím i vzkříšení vodního skautingu v LI* 
bérci. Kdo z bývalých Členů žil v blízkosti, nobídl své 
služby vedení oddílu, nyní znova přečíslovanému na 10. 
oddíl vodních skautů. A protože v suchém Liberci byl zá
jem o vodóctví veliký, do roka byl z oddílu vedeného opět 
Kápim přístav, který si ponechal pořodové číslo 10. Tok 
zde byl 10. oddíl vodních skautů, 10. oddíl vodních skou* 
tek, 10. oddíl vodních vlčat, 10. oddíl žobíček (všimli jste 
si, že vodní vlčata o vodní světlušky jmenuje každý oddíl 
po svém?) o 10. oddíl vodních oldskautů Mrožl. Všech* 
ny oddíly tvořily rodinu, které si ponechalo nejen číslo, 
ale í oddílové barvy — žlutou/modrou/žlutou.
V roce 1968 byl tábor na Jizeře, v roce 1969 no rybníku 
Spínka a v r. 1970 no nejkrásnějším místě Orlické přehra
dy, no bývolém přívozu přímo proti zámku. Koncem čer
vence jsme zapálili poslední táborový oheň o smutně hle* 
dělí do plamenů, abychom si řekli: .Tak za dvocet let 
zose tady!"
Vodní skauti v Liberci opět ukončili svou č inno st... 
Liberec je město vnitrozemské, tokřko horské, vodou příliš 
neoplývojíci. A přesto se Mrožl pravidelně scházeli dál, 
žiutomodrý virus je neopouštěl. Dále vydávoU oddílové 
r>ovlny Neptun Times, dále se zdokonolovoll ve skout* 
ských dovcdr>ostech. jezdili jako parta na vodu. Dokonce 
se rozhodli postavit si vlastní housbót v podobě missís* 
síppského kolesáku. Už i okcíovou společnost zoložill. už 
i projekt měli, už í vojenské pontony zakoupili. Jen včosná 
ínformoce o chystaném zákazu plovby pontonů je. v tomto 
podniku zostovílo.
Liberec je město vnitrozemské, tokřko horské, vodou příliš 
neoplývající. Ale žiutomodrý virus dělo! své. 20. ledna 
1972 přišel mezí Mrože Tik o pravil: .Tak už je toho dost. 
pěšáci jsou všichni pod turistikou, my budeme pod ka* 
noistikou.”
Téměř dvouleté přestávka ncutlumíla chuť o většino Mro* 
žů začalo pfocovat v oddíle, který nejprve nesl název 
Vodácká flotila kanoístíckého oddílu T J  Lokomotivo Libe
rec. později Pionýrská flotila ODPM Liberec, ještě později 
Flotilo, klub vodácké o jochetni turistiky ODPM LIBEREC 
o posledních pět let uŽ jen jednoduše Flotilo Liberec. To 
v době, když jsme po vstupu o výstupu z různých Insti
tucí získali právní subjektivitu jako základní orgonizace 
branného vodóctví Svozormu. Není ani třebo zdůrozňovat, 
že jsme všechny zásodnější změny dělali k 20. lednu. 
Liberec je město vnitrozemské, tokřko horské, vodou příliš 
neoplývající Ale (o toho sl povšimněte) má ze všech 
Československých okresních měst nejblíže k moTI. Tento 
fokt, sMná vodáckó trodíce o drzé naivito nás vedlo 
k •chuti skoutovot všem no očích o jaksi oficiálně.

V Onom roku 1972 jsme si řekli, že nábor uděláme jen 
z nově získaných hochů, o to ještě z děti zoměstnoncú 
Skloexportu. který jsme si tehdy vybrali za sponzoro.. 
Abychom však navázali na to nejlepSí z přístavu vodních 
skoutů, pozvali jsme I šestníky vlčat. Netušili jsme, že 
žiutomodrý virus působí zhoubně i no nejmenSÍ. No první 
otevřenou schůzku přišli pozvoni ze Skloexportu. přišli 
i pozvaní Šestníci, ale s nimi přišlo i mnoho bývalých 
vlčot a vodních skautů, kteří se to nějak dověděli. Z nich 
se později rekrutovali první kormidelníci o součosnl ka
pitáni.
'A už zde byly plány, výcvik, přípravo táborů — ale I po
platnost době. Upravili jsme názvy, vlajku otočili o deva
desát stupňů o z krojů sundali Hlte. První zahraniční vý
pravo nevedlo nikam blíže než k moří no ostrov Rulona 
v NOR. Vyjeli jsme tom autobusem koncem dubna 1973,- 
abyenom se zblízko podívoH no moře, lodě, majáky a n ^  
mořníky. Abychom mohli tuto spanilou jízdu vůbec usku
tečnit, prohlásili jsme, že budeme na staroslovonském 
hradišti no mysu Arkona skládat pionýrský slib. Šátky; 
nám vázoli němečtí námořníci a doprovózející tajemníce 
SSM se jen divila, jok rychle jsme je dokózoli vyměnit za 
německé — modré.

Arkona bylo měřením sil a my jsme si ověřili, že rnnoK^ 
zvládneme o Že třebo oni ti tajemníci u toho nemusí býta 
V létě toho roku jsme měli první skutečný putovní tábor, 
no Lužnici ze Suchdolo až no Orlík.
Naše vybavení bylo vSelíjokó — dřevěné pramice, dvě 
kanoe o vyřazer>é rodinné stony Kadet, vždy dvo no po
sádku. Stany vypodoly zcelo neskoutsky, tábor se podo- 
bol tureckému ležení pod Vídní, ole byli jsme tak sehraní, 
že jsme tábór postovili za čtyři minuty. Asi jsme-působili 
dobře, protože když jsme někde no Nové řece bez vyzváni 
pomohli jedné rodině přetohot přes podlý kmen lodě o ba- 
gož, řeklo nám hlavo rodiny: ,Vy jste ňócí pionýři, že?** 
Hoši spontánně odpověděli: .N é — vlastně jo, jo, jsme.*  ̂
A totík chápově dodal: .Já  vím, skauti."
Když jsme dopluli no naše bývalé tábořiště na Orlíku,' 
byli jsme popuzeni tím, že stromky, které jsme před tremř 
lety chránili, už ani nejsou, protože mezitím zde vyrostl 
velký kemp, zajíždějí sem auto o korovony, spdlLse kde- 
joké dřívko — vůbec se nóm to místo uŽ nelíbilo o no- 
zvaii jsme je smutně Mys Mastňák. Zato jsme byli rádii 
když jsme zjistili, že naši sousedé, příbramští skauti, v té 
době Tomíci, stále táboří no stejném místě. Také hojn^ 
se no nás pomotovol o měl nás rád. Umožnil nóm vybroť 
si no tři dny tábořiště a my •nohll Příbromáky pozvol 
večer no tóborový oheň. Když přijeli, rvevěřiil nám, že jsme. 
zde teprve ode dneška. No tábořišti stély stony, kuchyně,- 
táborový kruh, stojan no pádlo, stožár, bráno, zérodelc 
slunečních hodin o somozřejmě lotrino I odpodovko. Př^ 
znám, že nikdy předtím oni potom jsme tábor tok rychlý 
nepostovill.
Jedním z návštěvníků tehdejšího táboráku byl mojite^ 
jochty, který nám pro příští léto nabídl spoluprácí I jach
tu. Skutečně jsme pok v r. 1974 uspofádoll tábor v NDR 
no Baltu o zrodilo se myšlenko zahraničních expediCi- 
které sc ód roku 1980 staly pravidlem.



Hlovni Ttikladnou v§ak zůstoí Orlík, kde jsme díky hojné* 
mu :> >.Uult tótK>ři^é v kotústru jedné vesnice. Zde |sme 
získali OoDré jméno í u dolších obyvolel. Tdbor no Orlíku 
má tu výhodu, že do přehrady ústí Vltavo. Otovo, Luž
nice, takže každý rok jsme měli jiný program. Někdy jsme 
děloli tábor jen stálý s hvězdicovými plavbami a více 
jsme využivolí výcviku na břehu, her na vodě a zkoušeli 
jsme jochtařít. Každý tóbor se něčím lišil, koždý měl svou 
specifiku. Vždy vrcholila dlouhodobé hro, .mluvilo se ji
ným jo:^ykem". Všechny tábory jsou popsány ve zvláštních 
kronikóch v podobě novin nazvaných Neptun Times. Je 
zcelo nemyslitelné, aby některou noc Timesy nevyšly. 
Ano, jde o púlnočnik, protože se na něm začíná pracovot 
Qž po večerce o porodě kormidelníků a kopitánů. Celó 
odmiraliío si zopokuje hlavní děje a dějíčky dne. Na pu
tovních táborech se Timesy plši ručně při baterce nebo 
svíčce, no stálém tóboře dokonce na stroji pod propon- 
butanovou lompou. Již dlouho není problém obsozovot 
půlnoční hlídky, protože no né so každý ve služební po
sádce těší. Uvidí obřad vyvěšení Neptun Times o po vy
střídání najde čas, aby si je přečetl.

Protože každý tábor nese podle hroné hry jiný název, 
pamatujeme si Členy podle toho, no kterém táboře byli 
poprvé o kdy je křtilo NepturK>va družina. Koždý jednot
livec obvykle považuje za nejiepší ten svůj první tábor, 
který mu dal nejvíc nových zážitků. No levé straně ná
mořnické blůzy •— motrosbundy — nosí každý tolik žlu
tých trojúhelníčků, kolik flotilových táborů obsoJvovol 
(dodržujeme krojový předpis pro vodní skouty z r. 1970, 
první blůzy jsme dovezli od horcerů z Polska, další jsme 
šili podle nich). Kdo má na prsou našito více než pět 
.zubů*, je ve veliké vážnosti. Podobně je ve vóžnosti ten, 
kdo mó nízké osobní číslo. Při založení Flotily jsme kož- 
dému přidělili číslo, jímž označuje všechny své věci, tre- 
nýrkomi počínoje o pádlem konče. Každý nováček dostává 
své číslo před tóborem. Dnes jsou již přidělována čísla 
blížící se 500. Některá z čísel se stalo již legendou, pro
tože jejich nositelé byli něčím výjimeční. Tak jsme napři- 
kíod ještě nedávno nocházelí ve sklodu o na starých tá
bořištích věci označené číslem 44. protože jejich majitel 
byl ve Flotile skoro 10 let a v mladším věku měl každou 
|rěc raději dvakrát.

Cennější než .zuby" jsou znaky expedic. Zo expedicí po* 
vožujeme každou plovbu v zahraničí. Znak se během 
expedice nosí no pravé straně blůzy, po expedici se pře
stěhuje na pravý rukáv |oko odborko. Kromě zmíněného 
Baltu 1974 jsme spluM v roce 1980 no pramicích Dunaj 
z Brotislovy do Budopešti, v roce 1982 Lobe z Brandýsa 
do Dróžďan, v r. 1984 jsme obsolvovoii zatím nejvzdále- 
nějšf plovbu — rumunskou deltou Dunaje z Brally rameny, 
kanály o jezery do Sutiny o ústi. V roce 1986 jsme zopa
kovali Labe z Děčína ož za Magdeburg o po Havole až 
k Postupiml. Zatím poslední expedice bylo v r. 1988 
v Polsku po tlavském pojezeří o deltě Visly až do Gdaň
sku.
Zde jsme potkávoll vodní harcery podobně oblečené jako 
my. Kdykoli jsme byli jejich hosty, vždy jsme si záviděli. 
My Polókům lilii o státní uznání. Polští vedoucí zose nám 
záviděli, že jsme připluli na pramicích a s pádly, že prý 
jsme blíž© přírodě než oni. Jejich dětem se prý už nechce 
oni no jachtách, jsou-ii bez motoru.
No všechny expedice vyrážíme v počtu kolem Šedesótl, 
tedy v síle osí dvou oddílů (íregot). Dodržujeme pravidlo, 
že družina je posádkou promíce, o nemáme tok problémy 
s velkým počtem účastníků. Pramice plují samostatně, jen 
v určitých úsecích nebo na určených místech se splujt, 
aby se konvoj příliš neroztáhl, aby bylo společně vydána 
strova. abychom do většího město nebo no tábořiště do
pluli elegantně. No nákupy o všechny návštěvy obcí cho
díme v kroji, který je daleko viditelným poznóvocím zno- 
měním, bez dlouhých slov působí no svého nositele joko 
ukázhujlcl prvek. Dodržujeme též zásadu, že před expe
dicí se účastníci naučí ospoň zóklodům příslušného jozy* 
ko, oby uměli somostotně nakupovat, oby uměli říci. kdo 
o odkud jsou, oby se uměli doptat, kdyby se ztratili. Vy
platilo se nóm naučit říkat větu .Mám hlod*. Tato věto 
sborové opakovaná těmi nejmenSíml otvíró v případě po
třeby srdce i nejkoženějších byrokratů. Ne koždý se však 
může expedice zúčastnit, ne každý rok se expedice koná. 
Aby každý poznal obyčejnou dřinu, aby nerostly primo- i 
dony, které |ezdí jen do zohraničf, jsou expedice jen " 
v sudé roky. Náš výcvikový cyklus je tedy v zásodě dvou
letý, I když oba roky se Mší jen typem tóbora. Ale o tom 
ož příště. Cvrček • Vezír

zamyšlení nad čtvr tým  bodem skautského zAkona
•'Skout je přítelem všech lidí dobré 
vůle o bratrem koždého skouto." Kdo 
složí skautský slib. zopojf se do světo
vého skautského bratrstva.
Na znomení bratrství sí skauti mezi 
sebou podávojí levou ruku, která je 
blíž k srdci. Uvědom si to. kdykoli po
ddáš levou rukul
Světové bratrství —• řetěz skoutskýcK 
srdcí.
Řetěz pevné spjatých srdcí, spjotýcK 
stejným mrovnim způsobem života. 
Řetěz srdcí tlukoucích v stejném tem
pu o tepu pro tytéž ideály:
Pravdy, Dobra, Síly, Krásy, Moudrosti. 
Podóvóme bratrskou ruku skautům ve 
všech světadílech. Natožené levice ju- 
nácké se hledají nad moři a pevnina
mi. oby se sešly v bratrském stisku. 
Nezopomínáme však no brotry z ostat
ních družin našeho oddílu, z ostatních 
oddílů, středisek?
Všichni jsme přece bratři! Nelíbí se tí 
ha tvém bratru to o to? Prozkoumej 
sebe! Své chybyl Máš fích dost, každý 
jich mó dost. A přece bys jistě nerad, 
aby s tebou bylo jednáno podle tvých 
chyb.
Slyš volání z dávných věků:
-.Kdo z vás je bez víny, hoď první po 
hí kamenem." Tehdy se všichni ztra
tili.

Prozkoumej sebel

I ten bratr z tvého rodiště, kterého 
máš nejméně rád, je můstkem, po kte
rém se zopojujeS do světového bratr
stva skautů. Skautské bratrství je tedy 
společenství v plnění o šíření společ
ných ideálů.
Co znamená být přítelem všech lidí 
dobré vůle? Nejprve musím mít dob
rou vůli já o musím hledat dobrou vůli 
v každém, s kým se setkám. Vyhle
dám v něm nejprve jeho dobré stránky 
o ohodnotím ho podle jeho dobrých 
vlostností. Budu s nim jednat na zá
kladě jeho klodú, budu každého pod
porovat v jeho dobrém jednání. Chyb 
máme každý dost. Budu koždého po
suzovat shovívavě jako svého nejlep- 
šiho přítele. Přísnost si ponechám no 
sebe.

Důležitým kořenem každého přátelství 
o bratrství je důvěra. Chybí-li, nedá se 
o bratrství mluvit. Jsi schopen takové 
důvěry? Jsi schopen být zklamán; když 
druh pochybil o daroval důvěru zno
vu? Důvěra je to nejmeněí o zároveň 
to největší, co můžeš bratrovi, příteli 
dát.

Měj stále na paměti mravní hodnoty, 
důvěru o dobrou vůli se dorozumět. 
Nehledej rozpory v názorech, jednání, 
ole hledej shody.

•Bratrství nezáleží v tom, nevidět va
dy, ole vytknout je způsobem bratr
ským." Tak to řekl zaklodotel Sokole 
Tyrš.

Slyšíš-lí o někom něco nepříznivého, 
ptej se vždy: Vím to bezpečně? Zvykni 
si na tuto otázku, dávej jí lidem drres 
o denně. To bude věto. kterou budeš 
bojovat proti pomluvám. Pomluvy ničí 
denně přátelství, důvěru, všechny krás
né vztahy. Vždycky se ptej:

•Víš to bezpečně?"

.Můžeš to tvrdit určité?"

•Neškodíš člověku?"

Vlčata čtou Kiplíngovu Knihu džunglb 
Její hrdino Mouglf byl přítelíčkem ce
lého světa. Ke komu přišel, toho oslo
vit: .Jsme jedné krve, ty o jál* A vše
chno zvířata ho mělo ráda.



chtěl by ses mu podobat o být stejně 
oblíbený ve svém okolí?
Také u skoutů Psohlovcň bylo znění 
čtvrtého bodu zákono:
.Junék je přítelem celého světa.”

Bratrem o přítelem koždému buď 
o joko přítele každého suď.

„Dvěma věcem vyhnout! se třeba: bez- 
ohledríostl surové a citlivosti přílišné. 
Obě zopomínojí, že všichni lidé jednu 
společnou vlastnost mojí, která chyb- 
ností slově. Kdo jednou v něčem po
chybil, není jíž proto horší, než každý 
jiný o nemá se 8 ním tok nokládoti, 
joko by tím byl.” M. Tyrš

Spojuje nás skoutský duchl 
„Nesmíme vidět účel o cíl skoutingu 
v tom. měři-li nějokó odznaková stuž
ko pět nebo deset centimetrů, ne1>o 
nosí-ii se nad kopsou nebo pod kop- 
sou. V jednotě kroje, pozdrovů, vystu
pování manifestuje se jednoto myšle
ní. nozírdní světového, vyjodřuje sé 
světové skautské bratrství. Bolestně 
dotýká se nás příliš horlivý zájem ně
kterých našich stoupenců o tyto vnější 
stránky skoutingu.
Jednoho je vSok zopotřebí: Aby nad 
veškerým konáním noším vznóše! se 
prový skoutský duch, který se oživuje 
o doplňuje. V tom duchu, který nám 
svítí a hřeje, oť žije Český skouting.” 

A. 8. Svojsik

Strom se opírá o strom, člověk o Člo
věka.
„Neboť kdo kráčí sto metrů bez lásky, 
kráčí v rubáši svém s vlastním po
hřbem svým." Walt Whitmon

Nikdy se nedej strhnout k nonóvistí, 
bratře. Nikdy sí od nikoho nedej nolít 
do hlavy nenóvist. Nenávist oslepuje, 
ohlušuje, ohlupuje. Nenávídějící člo
věk je býk ženoucí se za červeným 
suknem. ÚčiníS-li nějoký nepředložený 
skutek v dobrém úmyslu, z lásky, ne
budeš litovot, oni když utrpíš Škodu. 
Cin z nenóvist! tě bude mrzet, í když 
se ti povede — oř uvidíš výsledek, 
hned vystřízlivíš.
Prober všechny chlapce nebo děvčoto 
ze svého oddílu o snaž se vyjmenovat 
u koždého jeho dobré stránky. Ale jen 
ty dobré! Zítro večer pok přemýšlej 
o koždém, s kým se přes den setkóS. 
a hledej, v čem se jeví jeho dobrá 
vůle, jeho přednosti. To pok dělej 
denně.
Kup si jednoho dne noviny různých 
politických stron o různých hnutí. Peč
livě je pročti s tužkou v ruce o zoškr- 
tej nejprve červeně všechny projevy 
snášenlivosti, přátelství, dobré vůle, 
důvěry, pochvaly, toktu vůči členům 
jiných stran a skupin. Pok vezmi mod
rou borvičku o oznoč jí projevy nená
visti, nesnášenlivosti, nedostatku dob
ré vůle. nedůvěry, osočovaní, bezohled
nosti, popudlivosti o podobné. Přemýš
lej pok o tom.
Přótelstvf o bratrství Činí soužití lidí 
krásným.
Vím, že je nemožné změřit přesně kte
roukoli ctnost v Číslech. A přece ti 
opět předklódám otázky. Prozkoumej 
své myšlenky,, svá slovo, své skutky. 
DosáhneS-ll součtu blízkého maximo 
30 bodů. jsi podle čtvrtého bodu zá
kona skutečný skout, skautko. Polož 
před sebe svůj život, uchop místo skal
pelu tužku o pitvej. Ostrý nůž.

Hledáš dobroii vůli v tom", s kýní se 
setkáváš? Hledáš v něm dobré strói> 
ky. pro které ho můžeš mít ród/a?

1 2 3
Odsuzuješ (nikdy • někdy - Často) člo
věka, místo abys posoudil/o jen jeho' 
jedpóni? 1 2  3

Dovedeš přijmout přátelsky míněnou 
výtku svého druha? 1 2 3

Nenávidíš některé lidi, cítíš proti ninri 
zaujetí? 1 2 3

Nenávidíš některou skupinu lidi?
1 2 3

Projevuješ snášenlivost, nebo vnucuješ 
svoje názory stůj co stůj? 1 2  3

Když podáváš skautovi nebo skoutcO 
levou ruku, uvědomuješ si, že je tci 
tvůj bratr, tvoje sestro? (Nikdy - někd|f 
•čosto) 1 2  3

StovíS se nepřátelsky, Škorpíš se, ne
snášíš se s někým ze svých brotrů o| 
sester? 1 2  3

Jak jsi obiíben/o mezi svými druhy?. 
Ohodnoť se srovnóním s ostotnímí.

1 2 3
Máš opravdu dobrého přítele? NebO 
móš dva tři, ale takové, že se můžete 
navzájem na sebe spolehnout? 1 2  3

Podívej se i do jiných koutů svého vě
domí a přemýšlej o všem, co tom uvi
díš. Uvědom si. Že nejsilnější pouto 
mezi lidmi je dobrá vůle. Měj jí □ od* 
kfývej ji u jiných.

Bez dobré vůle, bez přátelství o bratr
ství je život květ bez vůně.

Ijoromfr Morek - Markýz

Buďme tolerantní
O skoutingu sa zvykne hovorieva?, že je to- hnutie žold- 
ženě na filontroplzme, tedy po slovenský no rudomílnosti, 
na dobročinností. Skout je tedo člověk dobročinný, má 
ród fudl o hrodó mezi Tuďmi porozumenle. Rádi so odvo- 
Idvome no náš zákon, a to nojmč no štvrtý zókon, v kto- 
rom so hovoří: „Skout je prlatefom fudí dobrej vóle a bra- 
trom koždého skoulo.” O  skoutingu so zvykne hovoriť oko 
o svetovom brotrstve.
NoŠe náčelnfctvo vo svojom prvom vyhlósení zd^oznilo, 
že v naSej orgonlzácii budú mať pre prócu rovnaký prie- 
stor občonlo nasej vlosti bez rozdietu rosy, národností, 
polítíckej čí náboženskej příslušnosti.
Co to však od nás vyžoduje, aby sme boii schopní plniť 
toto vyhlásenie o uviesť do života? V prvóm rode je to 
toleranclo. Sestry o bratía, buďme navzájom maximálně 
tolerantníl Alebo povedzme sl to po slovenský: buďme 
vzájomne zfióSonIiví! Tolerovat znamená dovolovoť Iným 
niečo, prlpúšťoť iný názor od mójho, připustit proste to, 
že Iný móže no nlektoré veci pozeroť z ínébo uhla. Tle 
rozličné pobTady vychádzojú často z rosovej příslušností, 
2 národných rozličností, z politického názoru o veTmi 
často i z náboženskej příslušnosti. To ale nemó o nesmíe 
znomenoť, Že odlišný názor nemáme připustit, že pre od
lišný názor, pre odlišnú nórodnú příslušnost, pre rdzny 
nóboženský posto} by sme k sebe nemalí byt znášanliví. 
Nojčostejšie so Tudlo neznášajú pře také vlostnosti, za 
ktoré somi nemóžu, nopr. zo příslušnost k určitej rose. 
Myslíte, že to u nós neexistuje? Zamyslíme so ako so 
chováme k Rómom. KoTko predsudkov je v nošom cho
vaní. Spomeňme sl. čo spósobil antlsemltlzmus — nezná- 
Šontivost k židom. A čo spósobuje rosovó neznósonlivosť 
ho Biizkqm Východe. KoTko zbytoCnéhp krveprelievonio.

Ťo vSetko je zopríčínené intoterancioů Čí už fednej, olel^ 
druhej strany. No o čo spósobuje přehnaný noclonoliz- 
mus? Kofko neznóšoniivosti pochódzo z toho, že jeden 
národ sa neznóša z druhým. Molí by sme právo hovoriť 
o svetovom brotrstve, keby sme připustili, aby medzí no- 
mi o brotmi CechmI ponovolo neznášonltvošť? A keď som 
už při tom, kofko bolestí o utrpenio spósobilo intolerancia 
nábožensko. Celých 40 rokov boM verioci prenosledovaní 
ylddnucim režimom, len preto, že verlli. A čo nám skau
tem vytýkali naši pionerskí o zvazácki kritici! To. že sme 
moli V minulosti i oddíely s nóboženskou výchovou. Vy- 
čhádzolo to z ich obsolútnej netolerontnosti. A dnes mo 
boii srdce, keď so znovu ozývojú také hlosy. Sestry o bro- 
tia. Mnoho škodlivého so nalepilo no niektorých z tej 
doby totoíitnej vlády. Medzi íným i často malá toleron- 
cio.
Ak chceme byť skutočne skautmi a odvolávot sa no náš 
zákon o sfub, musíme so učit byť k sebe tolerontni. Ve- 
riocí musí vedieť tolerovot v nošej organizácli toho, Čc[ 
neverí (veď viero nie je vecou vóle, ale v prvom rode 
citu), neveriaci musí tolerovat verloclch bratov o sestroj 
o mot zmysel pre pinenie ich náboženských povinností,- 
Cesl musía vedieť tolerovat Slovókov o naopak. VSetcf 
musíme hTadat v sebe o medzi sebou to. čo nós spájo^ 
Musíme si vóžit i názory druhých tok, oko vyžodujemeí 
aby si oni vóžill noSe presvedčenie o naše názory Ne- 
zobúdojme. že jedným z hlovných predpokladov rtot sa 
skautom, je jeho schopnost byť čo nojvlac tolerantným* 
Ak to dokážeme, bude v nošej orgonlzácii skutečná bra
trská jednoto o my so hrdo móžeme považovat za skou- 
tov.

Maršai



O D D ÍL O V Á  P R A X E
K U C H A Ř S K Á  Š K O L A
Na správném skoutském táboře vykonávají chlopcí o Běv* 
Coto všechny práce sami. Vlastnímo rukamo postaví tá
bor, stan, postel, s vozíčkem jezdí no nákupy do vsi nebo 
městečko, perou si a zošívojí prádio, oprovuji rozbité věci 
r—  o také si somi vaří. Placený kuchař nebo maminka 
hostující v kuchyni? To je pro nás nepřijatelné, cizí osobo 
působí v táboře rušivě, nómezdni síla by odčerpala z na
šeho rozpočtu značnou částku a hlovně by nás připravila 
p to nejcennějši velkou životní zkušenost.
Koždý robinzon o zálesák si přlpravovol svá vlastní jídlo, 
abychom to tedy neuměli my, skauti!
Kuchařské umění je možná skutečným umělním, ale nevy- 
ŽQdu|e žódný zvláštní talent. Jeho solidní záklody zvládne 
koždý normální člověk. Jen se nesmí bát o musí mít chuť 
učit se něco rK>vého. Ostatně záklodní kuchořské znolosti 
a dovednosti by si měl osvojit koždý člověk. Hodí se mu 
po celý život. Kdo neumí vařit, |e vlastně svým způsobeni 
negramotný.
U nás v oddíle jsme si po desetiletí skutečně vařili vždy* 
cky jen somi. Abychom se nemuseli zabývat záklodním 
yýcvikem ož po příjezdu na tábor, kde no to není dost 
čosu, zavedli^jsme před lety zvláštní povinný kurs. Každý 
člen oddílu dostol už v září, tedy deset měsíců před tóbo* 
rem, cyklostylovanou knížečku, kde bylo no první stránce 
figurka skoutíka-kuchoře s vysokou bílou čepicí. Pod ní 
se skvěl nápis: Kuchařská školo. No další strónce jsme 
četli:
,Nóš tábor — to je skutečná robinzonádo. A Robinson 
Crusoe. jol; jistě ráčíte vědět, neměl na opuštěném ostro
vě žádnou kuchařku. Pátek mu děloi spíš topiče o fleku. 
Nebyly tom školní jídelny, restaurace ani bufety. Jen 
skóly. keře a divoké kozy.
Naše tábořiště je také takový pustý ostrov. Kolem dokolo 
lesy, louky, pole. Když už si tu hrajeme na robinzony, pa- 
.tří k naší nádherné hře i sem tom nějaká próce. Jako 
Robinson i my si tu děláme všechno sami.
V  knížce pona Daniela Defoeo není psáno celkem nic 
o Robinsonových kuchařských zočótclch. Asi nebyly slav
né. My se ovšem chceme vyhrwjut zbytečným ztrátóm na 
potravinách i osobní náladě a jedeme no tábor až poté, 
co jsme zvládli aspoň základní kuchořské techniky. V přiS- 
tfch týdnech o měsících po tobě žádáme: vstup dome do 
mominčiných služeb. Pomáhej |í při vaření, koukej mámě 
pod ruku, uč se zacházet s nožem, vařečkou a hrnci. 
Vždycky když vykonáš některou z předepsaných prací, 
nech si domo od maminky potvrdit podpisem, že jsi tu 
o tu próci vykonol. Platí somozřejmé I tótův podpisl 
K podpisu připiš dotum. Každou z vypsoných proci móš 
opakovat do tóbora nejméně desetkrát, proto je u ni de
set okének. Desetkrát proto, aby ti to práce wpřeSla do 
krve«. Musíš ji ovládat opravdu dobřel 
Do prázdnin je zdánlivě doleko. Ale ve skutečnosti jsou 
už za dveřmi. Nespoléhej příliš no to, Že »je neštěstí 
zamčeno*. Začni s plněním kuchařských úkolů již dnes 
o zítra. Koždý den se snaž udělat aspoň jednu moličkost, 
něčemu novému se přiučit. Vyplněná knížečka Kuchařské 
školy je zóklodní podmínkou pro přijetí na tábor. Když

nebudeš umět td, co tl přikazuje, necháme tě příští léto 
doma."
No dalších stránkách už následuje výčet úkolů. Za kaž
dým je dvanáct okének na podpis o datum:
,1. Ukrojíi/o jsem dva pěkné rovné krajíce chleba nožem 
(aniž bych si uřízl/o ruku).
2. Oioupol/o jsem syrové brambory pro celou rodinu na 
oběd či večeři (aniž z nich po oloupání zbyly kuličky 
nebo čtverečky).
Poznámka: Z cvičných důvodů loupe] jen nožem, ne 
škrobkoul Dělej co nejtenčí slupky.
3. Syaříl/a jsem mléko (aniž ml uteklo až do p ře d s íň ^

4 Uděla!/o jsem jlSku (aniž z ní byla černé kolomaz),
5. Uvařil/a jsem čaj (oniž by to byla čirá vodo nebo no- 
opak čerň lompovó pro malíře).
6. Uvořil/o jsem kakoo (oníž bylo pfipólené nebo plné 
žmolečků).
7. OčistřI/a jsem zeleninu — mrkev, petržel, celer — a na- 
krájel/o jéem je no drobné kostičky (aniž se mi podařilo 
nožem přeříznout prkénko).
8. Nakrójel/a jsem no kostičky cibuli (oníž jsem tu pro
klatě kluzkou bulvu proklela; pláč přitom nesnižuje tvou 
statečnost, při krájení cibule prý brečel nejen Robinson, 
ale i statečný o věrný Pátek!).
V tomto tónu jsou psány í další úkoly:
9. Uvařit špagety nebo mokaróny. 10. Uvařit rýži. Uvořit 
nudle nebo flíčky. 11. Uvařit vajíčko nomékko. Uvařit va
jíčko natvrdo. 12. Uvotit krupicovou kaši z krupičky (ni
koliv instantní). 13. Uvařit porridge. 14. Uvařit bramboro- 

.vou kaší. 15. Uvařit přidělený druh polévky (každá dru
žina mó tfvo až tři různé druhy). 16. Uvořit přidělený 
hlavni chod (každó družino má tři různá jídlo).
Nováčci mají pochopitelně jiná, jednodušší hlovní jídla, 
starší skout! obtížnější, složitější.
Nezkusíte zavést Kuchařskou školu i ve vašem oddílu? 
Nezopomeňte aspoň jednou za dva měsíce zkontrolovat, 
kolik podpisů kdo již nasbíral. Zoroefte kuchařské úkoly 
i do bodovocí soutěžel A pomotujte na heslo: 2ódný 
strach před vořeCkoul Zet

D R U Ž I N O V É  A K C E
t^oKodii jsme se ha oddílové rodě. že 
noSí skautíci pořád jen čekojí, $ Čím 
vedoucí nebo rádce přijde no společný 
podnik. Chtěli jsme všechny přimět, 
aby se aktivně podíleli na přlprově 
progromu o práci pro oddíl. Nerozdě* 
lili jsme žádné přesné stonovené úko
ly, pouze čtyřem našim družinám bylo 
předneseno přání oddílové rody: Koždý 
měsíc má jiná družina uspořádat pro 
celý oddíl nějakou akci. Jakou? To zó- 
leží na vaší. nápaditosti o fdntozii.

OrgonIzačnI zajištění, přípravu o ve
dení —  tedy to, co celý rok leží no 
vůdci oddílu — převezme no jeden den 
v měsíci pořádající družino.
První byli vylosováni Vlci. Oprovdu se 
vytáhli. Přichystali pěkný Kuličkový 
turnaj, soutěž v 13 kuličkových disci- 
plínách o ceny. Každý člen družiny 
měl na storosti jeden úsek turnaje. 
Jeden nakreslil pométní kartičky, druzí 
zhotovili ceny. Ostatní dělali rozhodčí, 
sčítoll body, vyhodnocovali výsledky. 
Tygři uspofódoli jarní průzkum říčky 
Rokytky, u jejíchž pramenů nás čekalo

překvopenf v podobě deseti nofukovo- 
cích člunů. Nesly nás po rozvodněné 
hladině Rokytky dolů na Vítovu. Ná
sledovalo výstava deníků, fotografií, 
nóvštěva ondřejovské hvězdórny. Rac
kové nás pozvali do klubovny no své 
divadelní představení.
Družino, která je pověřena uspořádá
ním akce, do poslední chvíle tojí, co‘ 
pro ostatní vymyslela. Vždy nóm ozná
mí jen místo, čas srazu a celý oddíl se 
od tohoto okamžiku třese zv-^̂ -^ovostř  ̂
co se z toho tentokrát zase vy.; lube.

Jedenóctkd



pozimAv A imí p ř ír o d y
Podstatnou síožkou výchovné Činnosti ve skautském finútí 
]e poznávání přírody. Nemůžeme při tom nopodobovat 
vyučování přírodopisu tok, jak probíhá ve školách, noše 
činnost musí mít jiné formy.
Na ukázku předkládáme výčet drobných úkolů, které lze' 
plnit no oddílových výletech í družinových vycházkách, 
STROMY
Noiděte v okolí vošeho bydliště (nebo dočasného tábd« 
říště) nejvyšší strom. Změřte jeho výšku.
Nokrcslete rodu typických siluet listnatých stromů.
Proměřte plochu listu topolu černého. Položte list ňd 
oršík milimetrového papíru, obtáhněte okroj listu ostrou 
Špičkou tužky o spočítejte no milimetry přesně, kolík cm^ 
měří plocha jednoho listu. Vypočítejte průměr z dvocetl 
proměřených listů. Z přibližného počtu listů no spodní 
větvi odhodněte. jok velikou osimiloční plochu tvoří fisty 
no té větvi. Kolík je no stromě asi větvi? Joká je celková 
plocha všech listů?
V porcích u zámků prohlížíme cizokrojné stromy a keře. 
zohrodnickou orchitekturu, seskupení stromů, záměrné ře
šení v osózení před zámkem otd.
Nesbírejte o porovnejte semeno různých stromů o kerů.- 
Noučte se poznávot stromy podle listů, jehlic, kůry (pra
cujte s otlásky).
Pátrejte po jedlích — rostou ještě ve vošem kroji? 
citlivým detektorem znečištění vzduchu, hynou mezi prv
ními.
Na pořezech po stromech nedávno pokácených počítejté 
letokruhy. Jak storé stromy tu byly vykóceny?
Podle přeslenů odhadněte stáří stromků ve smrkovéní 
mlází (připočítejte 4 — 5 roků).
Které rostfiny tvoří ve vysokém smrkovém lese spodní 
patro? (Byliny, polokeře, mechy, houby.) Které střední 
patro? (Keře o iistnoté stromy.) Které svrchní patro? 
(Koruny vzrostlých stromů.)
No vývrotech smrků proměřte, do jaké hloubky v zemí 
soholy kořeny podlého stromu, jok vysoký strom byl ne
sen „talířem" mělkých kořenů.
Pozorujte naproti tomu borovice, jejich kořeny ve skolácK, 
jak se táhnou hluboko mezi skclomí. (Proto tedy vývroty 
ve smrčlnách o polomy v borových lesích.)
Vypozorujte no vétvíot) jehlIČnotých stromů: délku o tvor 
jehlic, počet jehlic vyrůstajících z jednoho místo; kolik 
roků no větvích vytrvávojí jehlice (u smrku 6 — 9 roků, 
u jedle 6 — 7 roků. u borovic 3 — 5 roků, u modřínu 1 rok)< 
Porovnejte kůru starého modřínu s kůrou smrku o boro
vice.
No dlouhé spodní větvi modřínu vypočítejte podle ieto- 
roštů, jok dlouho rostlo — každý letorost představuje 
jeden rok.
Ptejte se lidi z okolí, kde jsou nobifzku pomótné stromy, 
stromy chráněné pamótkovým úřadem.
Udělejte soupis nejstarších stromů v okolí.
Zjistěte, kde se dosud zachovala podél silnic stromořodfj 
Zajděte příležitostné do truhlářské dílny o nechte sl vy
právět od mistra truhláře o vlastnostech cffev z různých’ 
stromů o o jejich zpracování. Vladimír Vurní

BUĎ PŘIPRAVEN
n a  neb ezp ečí ú razu

Skoutský program se z velké části odehrává v pfírodtj 
Jeho neidůležItějSImi složkomí jsop hry, výzkumy, tělo
cvik, rukodělné práce. Děti se čosto pohybuji v terénu 
v malých skupinkách nebo docelo samostatně. Próvě tím 
se výlet skautského oddílu liší od výletu školního, učitelé 
chtějí mít své žáky stále pod dohledem o nedovolí žád
nou akci, při níž by mohlo dojít k úrazu. Odvolávají se 
vždy no zákon, který je činí odpovědnými zo bezpečnost 
děti, které jim jsou svěřeny. Stejný zákon se vztahuje í na 
skoutské vůdce o vůdkyně, ale kdybychom bylí stejné 
úzkostliví jako profesionální pedagogové, ztratil by skau- 
ting pro děti všechno kouzlo. Při typicky skautských ak
cích všok na sobe bereme riziko — když dojde k úrazu/ 
je Volán k odpovědrtosti ten, kdo podnik vedl. Měl by to! 
být vždy činovník. Dolší důležitá podmínko: účost no vy
cházkách a výletech i při táboření dovolte jen détenf 
rádně registrovaným o tím I pojištěným.

Podle zákona by tedy noŠe družiny neměly vyvíjet samo
statnou činnost, pokud se jí neúčastní dospělý Člověka 
Bez družinových schůzek, vycházek o výprav by však dru
žinová činnost byla neúplná, vlostně by prokticky vůbed 
neexistovalo. Proto musí být tento problém v krátké dobé 
vyřešen. Noše životní zkušenosti i statistická Číslo ostot- 
né dokozují, že úrazy bývojí zprovídia zaviněny nešťast
nou náhodou nebo nekázní o postihují stejně často ko
lektivy vedené přísnými učiteli i oddíly o družiny, které 
pracuji skoutskýmí metodami.

Úrazům lze předcházet — především dobrovolnou kázní 
dětí. Tu je třebo pěstovat dlouhodobě, soustavně. Každé
mu nováčkovi mají co nejdřív přejít základní zdsody dd 
krve, aby je neporušoval. Jsou to jakési „oddílové záko
ny", které sl všichni vlastnoručně přepíší do skautského' 
zápisníku. Jejich přestoupení nesmíme nikdy přejít mlče
ním, jen tok budou mít platnost o váhu.

Nabízíme jednu z možných verzí těchto bezpečrvostnícK 
zókonú:

1. No společných podnicích se družino I oddíl drží stálé 
pohromadě, pokud pkrogrom nevyžaduje něco jiného.
2. Kdo se chce od družiny nebo oddílu oddělit, musí o tom 
uvědomit rádce nebo vůdce o vyžádat sí jejich souhlas,
3. Skály o tríongulačnf věže (sou TAB U. Nelezeme no něí
4. Na stromy neSplháme, pokud to není součóst progra
mu.
5. V pískovnách nevstupujeme 'no kroj strmých svohů, 
hrozí zavalení.
6. Silnicím zo městem se vyhýbáme. Když po nich musí
me jít, postupujeme po levé stroně, těsné u krajní, jeden 
zo druhým.
7. Nikdy nechodíme těsně podle železniční tratě, nezkro- 
cujeme sí cestu tunelem o přes železniční mosty.
8. Ve vlaku nikdo nesmí stát u dveří no kroji vozu.
9. Stony nestavíme mezi stromy, těsně u vzrostlého leso 
oni pod skalami,
t10. Oo vody neskáčeme, kde bezpečně neznáme hloubkď 
o dno.
řll. S pilou o sekerou smí procovat jen ten, kdo již prošel 
zvláštní ínstruktóží. S pilou o sekerou se neběhá. Nosímé 
je ostřím a zuby k zemí. Nikdo s nimi nesmí pracovot' 
!osomotě.
il2. Bosi chodíme jen tom, kde máme jistotu, že nejsoS 
kusy sklo, plechovky, trnité větve.
^3. Po dešti ú zo rosy nešlapeme na pořezy, podlé kmenf, 
a větve, jsou střešně kluzké.
14. Při průchodu houštinami podržíme větvičku, oby ne-< 
švihlo do oka tořío. kdo |de těsně za nómi.
Í15. V oddíle jsou zakázané .snožky* a •stolíčky*.
!16. Při bojových hrách nejsou dovoleny nebezpečné o 
lestivé chvaty. Když sevřený souper řekne „pusf*. okomži* 
tě ho pustíme.
t17. Koždý člen oddílu má ve výzbroji moiou ]ékárničku«
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S TiTY
Papírové bitvy v mnoha voríontóch (boj o pevrK>St, boj
0 hrod pohraniční boj, útěk. přebíhočka o jiné. jak 
jsou popsoné v Hróch v pNrodé, I. d ílu  Velké encyklo
pedie her) byly u nds v o ddíle  vždy nesmirně oblíbené. 
Ůspéch u nich vždy zaručen. N ejdřív jsme je hráli jen 
tok. s popirovým i' nebo hadrovým i koulemi. Pozdéjl 
kdosi přinesl výborný nápod: Štíty. A  začalo  skutečná 
horečko. Každý musel mít svůj štít. Obvykle jsme je 
vyráb ě li ze se d acích  ploch starých žid lí, stočí však
1 pevný kortón. N a zodnl stranu jsme připevnili držad-
lo. přední stěnu štítu pestře ozdobili. No ukázku před
kládám e pravé Indiánské ozdobné motivy ze Severní 
Am eriky.
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n e jk r As n ě jSI s tez k a
Když jsem byl stejné storý, joko jsou dnes chlopci 
o dévčoto z tvé družiny, Četl jsem dobrodružné knížky, 
jezdit no kole, hrdl no ulicí hokej, sbíral znómky, cho
dil cvičit do Sokola, trdvil volné chvHe zábovomí 

-O klukovskou tlupou — ole to všechno mé jaksi ne
uspokojovalo. Tušil jsem, že jsou na světě zajímavější 
o krásnější věcí než ty, kterými vypihuji volný čos. Ale 
nevěděl jsem, kde je móm hledat. AŽ mne nóhodo za- 
Vedla do skautského oddílu, který se podobal tomu, 
do kterého dnes chodíš I ty. A tam moje dávné, ne- 
josné tušení dostalo zřetelnou podobu. Objevil [sem 
družinu báječných komorádů. Scházívali jsme se každý 
týden v klubovně, hráli tam nové hry, učili se zajíma
vým znalostem o dovednostem, dělali společné legraci,- 
vzrušeně debatovoll o plár>ech do budoucna. Podnlkoll 
jsme výzkumné výpravy do lesů. plavili se na promlčí 
po řece. soutěžili s jinými družinomi. A o prázdninách 
jsme vždycky celý měsíc tábořili v horách u přehrod- 
ního jezero. Teprve tahle činnost mé plně zaujalo. So
kol, parto, ulice, knížky — všechno ustoupilo do po
zadí. 2il jsem jen pro družinu, pro oddíl. Dodnes mám' 
no tu dobu nejkrásnějšf vzpomínky. Přitom noše dru
žina, oddíl i celó činnost byly jen průměrné. Našel, 
jsem však konečně tu provou stezku, o které jsem vě
děl, že mě dovede do vysněných krojů, jen když budu 
chtít o mít dost vytrvalosti. Sel jsem po ní pok dlouhá 
léta o všechny další životní zkušenosti mí potvrdily, 
že dobrá družina v dobrém oddílu je tím nejlepším 
prostředím pro kluky o děvčoto. A že skautský pro
gram pro ně může být nejzojímávější o nejuzitečnější, 
ovšem když vůdcové a rádcové vědí. co o jak děláte 
Nikde jinde toho obyčejní kluci a dévčota tolik neza
žijí, nenaučí se tolik potřebných věcí, nenojdou tok 
'dobré kQmoródy, nevyplní lépe svoje sny. Využij těch^ 
to možností co nejlépe pro sebe i pro svou družinul

PŘEDPOKLADY OSPECHU
Rádce a ródkyně, kteří chtějí stát v čele dobré skouť- 
ské družiny, musí mít
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k desce, plechovko se však nesmí stolu dotknout. Kdo' 
není dost pozorný, nechá se strhnout k nepředložené
mu pohybu o trhne provázkem tok, že se jeho dřívko 
pohne, dostane trestný bod. Hro končí, když má někdo 
deset trestných bodů. Kdo nosbírol do té chvíle trest
ných bodů nejméně, zvítězil o dokózol. že mó silné 
nervy o je pohotový.
Je to veselá hro, která vytvoří no družinovce dobrou 
nátodu. Musíš si však no ni předem přlprovlt potřebné 
pomůcky.

2. HLEDAČKA
Máte na družínovce dost stejných mop, oby měl každý 
svou vlastní? Nebo oby byla jedno na dvojici? Roz
ložte je před sebe o hro může začít. Rádce vyhledá 
jméno některé zopadté obce a řekne je nohlos. Kdo 
první najde v mapě ohlášené místo, ziskové jeden bod 
a má právo určit dolSÍ místo, které budou ostotní hle- 
dot.
Kdo bude mít po deseti minutách nejvíc bodů. zvítězí* 
Až se k hledačce vrátíte, můžete místo obcí pátroť 
v mapě po různých značkách, zejména těch méně čas
tých.
Je to prostá, ale nopínovd hra, při níž se dokonale; 
seznómfte se svým krajem.

3. B O J O KAMÍNKY
Rádce rozloží doprostřed stolu do řódky chlazené říční 
kamínky. Má jich být o jeden méně než hráčů. Družina 
se rozestav! kolem stolu s rukama pod deskou. Když 
rádce pískne, každý chňapne po komínefeh a snaží se 
získat aspoň jeden. Kdo vyjde naprázdrK), je z dolšf 
hry vyřazen. Do druhého kolo postupují jen tl, kteří sě 
zmocnili komínku.
Před začátkem druhého a dalšího kolo zůstane na 
desce opět o komínek méně, než je počet zbývojícícH 
hráčů. Nokonec stojí proti sobě na opačných strondeh' 
stolu dva soupeři o uprostřed mezi nimi leží jediný 
kamínek. Kdo se ho zmocní, stane se absolutním vítě
zem. Zet

Qi
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zpíváte. No str. 26 sepiš všechny cíle polodenních vy  ̂
chdzek. Na str. 27 zoiímové cíle celodenních družino* 
vých výprov: No str. 28 vypiš z jízdních řódů, kdy kte
rým směrem odjíždějí vlaky o autobusy z vašeho město 
nebo obce. 30. stronu věnuj družinové tojné obecedě.- 
Stronu 31 družinové šifře o mřížce. Na str. 32 vypiš 
bodovocí toxy družinové nebo oddílové bodovocí sou
těže. Dalších deset listů ponech zdznamům o získo- 
ných bodech (každý člen tu mó svou stránku). Od 
strany 53 dát bude zápisník sloužit běžným zóznaniiOm.i 
Předevšřm sem napíšeš body připraveného progro- 
mu drulinovek a vycházek 1 výprov.

NOVÉ HRY
n. SILNÉ NERVV
Družina se rozestovf kolem štolu. Každý hráč HržI 
v pravé ruce konec Sedesátlcentlmetrového tenkého 
provázku, no jehož druhém konci je uvázaný 3 cm 
dlouhý dílek větvičky silné jako tužka (místo něho 
může být figurko ze hry člověče, nezlob se). Rádce 
srovná všechno uvázaná dřívka doprostřed stolu do 
malé skupinky a pak hodí z levé ruky no stůl hrad 
kostku. Přitom drží v pravé *uce prázdnou plechovku 
od konzervy, otvorem nemířenou dolů. Všichni s napě
tím sledují, }aké číslo padne. Zůstane-ií kostko ležet 
lichým počtem dc vzhůru (jedničkou, Iroikou, pětkou), 
rádce bteskurychte přiklopí plechovku no stůl o snožf 
se pod ní chytit co nejvíc dřívek. Ostatní hráči mojí 
ovšem právo při lichém čísle okamžitě trhr>ou1 prováz
kem k sobě a tak dostot své dřívko z dosohu plechov
ky. Komu plechovka dřívko přiklopí, dostane trestný 
bod. Pak se dřívko vrátí doprostřed stolu a rádce zno
vu vrhne kostku.
Podne-lí sudé číslo (dvo, čtyři, šest), nemá ródee prá
vo dřívko prikloplt svou plechovkou o hráči nesmějí 
trhnout provázkem. Rádce vSok může provést klomný 
náznak útoku prudce plechovkou pohnout směrem
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velkou chuf do práce
2. dostatek skautských znalosti
3. připravený program na každou schůzku, vycházku. 
Rádce o rádkyně, kteří chtějí, aby I ten poslední nová
ček povožovol svou družinu skutečně zo svou, se stálo 
snoží
i1. povzbuzovot všechny, oby něčím přispívoll ke spo
lečné činnosti
2. rozdělovat spravedlivě práci
3. vytvářet no všech podnicích skutečně bratrskou/, 
/sesterskou atmosféru.
Pamotul-íia tol

Program zářijových schůzek
Musíš ho sestavit pro svou družinu samostotné, pbBfe' 
toho, |ak dlouho už společně pracujete, co všechno' 
umíte, kolik vás je. Bodovou osnovu družinovek noše- 
ho oddílu tu uvádíme jen joko příklad, ukárkr

il. SCHŮZKA
»1. Slavnostní zohájení (jak |sme ho popsali v Rádci *—« 
nultém čísle Skautingu).
2. Hro «silné nervy" (pro dobrou nčlodu: kdo přijdé 
pozdě, je potrestaný tlm, že sl nezahroje nebo.se do 
hry zapojí jenom na chvíli).
3. Družinové záležitosti: rozdělení úkolů (kdo co bude 
dělat v novém skautském roce); o skoutském zápisní
ku o jeho vedení; koždý si má opotřit turistickou mopu 
nošeho kroje; plán družinových o oddílových podniků 
v září.
4. Uzlování: druzIr>ový přebor ve vázání šesti základ
ních uzlů, I. část — vázání ombulončního, rybářského 
o škotového uzlu na Čas. Zkusíme je pak vózot ještě 
poslepu. OČI zovázané šátkem (bez měření Času).
5. Zkouška tělesné zdatnosti' pružnost — v předklonu 
se dotknout prsty obou rukou země; nohy musí být 
V kolerK)U dokonole nap}oté Obratnost — skok snozmo 
od čáry pozadu; odraz oběma nohama současně; zrně*
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>oui AuqoasA puA f̂sal pudn^sjjd pu{apA ~  o>ppujod 
jupoj)jd pjoiu —  npamzoj oi|p){d|Dp oisjui —  oupaiq 
•ZOJ — A|OA/p)§ípDjq p^ipAOjd ouAO)Aqn p3fO|)S|jn} 

pupzas A ua( ^ a jA 0)0 o)oqa p}|0])8ijn) — pupojoi 
-aa puaJAa^o o)oqp p^pusun) Aqjnjs p){sjop| aajuo)8

a3tu3ouiau/o))S]paj;s p}f3|u;oADjpz :n)fiu8idpz oqp)(S 
•)nD)|s op ){|saj)|ou 9|apouz )asap qoAqnjp ^  o d o ^  9 

’A)|UJUJD)) o |Oq — OJ|q z  
'dzpinos iODAopoq op Apoq puppjoui 

>iui pAp^sop *8opA saup |dg|jd op^i 'Apzo)j luajpqoz (.

V5IZ0HOS Z
*AuAoqn|){ pi|}(9 '|U89uO)}Dz  Lt 

’nojO)A)| 8 Apdz OL 
*A|riu]s Dioqpj. z n)|pjAod nAOJ 

•o|6oj (Sjpajd *pujau Aujjnjp z op)|ju ojo)|8 0|sjp juAjd 
dj^ipsaf ')OzpA8 0|8|p 0UL|0a§A loqDdu |S rnjoj oqju 
•|0)(S |3U0>| ou *)OApAOqOS D }DAOdn2f ^]8p|ADjd ipui oq 
Aq }no)|s ^p ;o ^ *pAouj]|oz lupu a aj oo ‘pjjqpo oq op)<

<^o)a|D)9 {ODAp)OAS ifjdapo u  nuoj)s nouiso o noiupas 
Ujauisid uj^u|8)|p 'm^uqOip §1^  Auap pAOu 

jonopnq Ojd | o i$ iu j i^qz UJ04 Aq 0|aui ‘puoj4s p4Sag 
DU I |npoj)|Od qaauiouzpz / \  a 3oui|4]6 a| p)|s)no)fS Ojsjp 
'uo^aiat 'nsajpo ‘juazojDu uinjop ‘rnjAjpza^O lu a u ilijd  
*oupLu| (uisa^)} — A u ijn jp  qoauaip qod§A o a|opn jupo|)i 
•pz sídou no4pd ojq noupzpjd qaauod m^upj^s no)jA]Q 

'puoqDj>|9Du ouqoagA aj 9p)j ‘)|asA)Ou ja u  lujuag 
•P)od uijgipA s A>{ni op 4pxi §apnq )||us!dpz ^uaAOjdn 
pu)(dd A)|pOAOSidojd puAaJoq oqau A^qa^sod |aA};n 'pu 
•pOjqp Auiouzpz AuqoagA |ro|U{| o Auizrup pAS Aazpu 
9|op O) pod ’3)jus]dpz A)}8A03pp^ SjClDu n)(upj4s j^aj) 
D(sj *A}|upj)s AuqaafA |n|sjpo nqoj uipAOjd ui)U|Op / \

. ’(noA8 n) p|dop)
nsajpo ou iupja  jaj Aqo 'ri)])usjdpz 0)oqo; aozaipu uj]s 
•OJd” igtdou A)|88p nuDj)$ iuj)jUA Ofq qopuOJts q3d|S 
noAp o pupujjau >|osA]ou AuOAO)|p8jaA4p |S dn>| ^ijusjd 
>pz ^)|SA03ppj apnq pa) |) no)f09iuod nou|atopoj)sodaM

ujaappj lu^j
•qop ]p)s a^niuau op)|{u as juaspou zaq v  'nojq nouiual 
- j jd  'noAoqpz n u ijn jp  ojd aopjd pp?o>| e| 'juagpou )sop 
pqos A pLu op)| 'oqo) Oid d |v  'qoaopA qoAuznj o Auiouz 
•pz pAiipaO n;|4ppD2 po )spA |S $jsn|/^ ouqoagA o:fa|opz 
juau O) o 'aopjd )sop |lop p)fjupod qo^AOuijnjp AAOjd 
•]j(j nsop oqpujOA pupoq 49)8 O) apnq 'puppAOdpo 
D pujpA npAOjdo |0)|9 A)|SA03ppj ipAs gajaq a ^jiisap

>l|NSIdVZ A>ISAOOaV«
jaqas Ojd j 8|0 '{U)0)so OJd ua( 

gplsAqoau aoa^d nAOjdAy\ uap ýuiatnudLUodozau 4]Api)5 
qojsd{ A pp as iua|a4j/d iuAu|pa| s p u ;o ;so  0|pui apj 
•as spA as ;Ap^ 1 'n)S93 nouoAOupjd ou Apa) aS |apA/\ 

I4SOUUIP pupajods &y\ ^nqa 
qo]U A Kpnqojcj *40zp)p  ̂ o) ’)U<>Jd qo)0|upod
qo^AOuijnjp DU pp as ouqaagA oo 'luo) o nAojspajd 
nouppz ijoutau |zouiu pnsop o lappAOu 9)s| oqarq 
•njp A Aqo)ZA as n)(ppjod a |uau O) a ; p u zo ^  ujDj6ojd 
AADiujjoz Ulit iPqAqa ‘pq^opz Ojpuj A|Aq Ajfzpqas oqau 
ÁADjd^A jSlPAijC] 'Auipjjd puj] Lsogii pqi^js puj Ap^tpfq

8Z

fit, kdo bude mít nejdelší skok. Sílo: kdo uddtd nejvíd 
kliků.
j6. Bodovocí zdvoB: kdo napíše nejvíc jmen ptdkú bé* 
hem tří minut?
7. O  čtvrtém bodu skautského zákona (nékteró myS- 
jenky z tohoto číslo Skoutingu —  nejdete je v oddílu 
zvaném Vigilíe).
&  Druhé hro: Slepý lovec (bylo popsáno v Rádci —) 
tauitém čísle Skoutingu).
9. Zpěv s doprovodem kytory.
Í30. Zakončení, pokřik, úklid klubovny.

ž. SCHOZKA 
fl. Zahájeni

Družinové o oddílové záležitosti: kontrolo skoutské* 
tio zápisníku všech členů družiny; jak vydělat peníze 
pro družinovou pokladnu —  rádce navrhne sběr papíru 
X sídlišti; přijde někdo s jiným nápadem? Má už každý 
mopu našeho kroje? Je zapsáno minulá družinovko do 
'dr^ižinové kroniky? Kdo zopíše podniky tohoto týdne?
3. Práce s turistickou mapou. Prvních 10 mopových 
značek *- nekreslit sl ]c do skautského zápisníku: 
bsoměié stavení —  hlavní silnice —  vedlejší sliníce —> 
Cesto ** stezko/pěšíno — železnice • zastávko nebo 
železniční stonice — proměn — koupaliště - -  tábořiště.
4. Hro s mapou. Hledání vyvolaného místo. Podrobné 
se při ní seznámíme s naším krojem.
5. Uzlování. Dračí smyčko, lodní smyčko, zkrocovočko 

no čas. (II. čóst družinového přeboru — priprovo
lio oddílové mistrovství.)
Í6. Bodovocí závod: kdo napíše víc názvů knih těchto 
autorů — Jorosíovo Foglora, Juieso Věrno, E. Th. Se* 
itono?
7. Hro s obecedou (popsáno v Rádci —  nulté číslo 
Skoutingu).
» .  Výběh z klubovny no potndet minut —  do parku 
nebo mezi zohrody. Které stromy tom družina společně 
bezpečné pozná? Od každého listi>áče přinést do klu* 
bovny jeden list.
9. O  čosoplsu Junák (rádce ho přinese no schůzku)#

Podrobností o ní se dozvíš později v Rádci.
No devátou stránku napiš do různých řádek: družinový 
pokřik; družinové borvy; družir>ový symbol (totem); 
družinové heslo, družinová viojko; družinové signály. 
V  zápisech i kresbách pokročuj i no stroné 10 
Jedenáctou stránku uveď slovy: Co kdo v družině dělá 
(funkce).
Dvanáctou ož osmnáctou stránku oznoč nápisem. Do* 
chózko. Sem budeš zoznomenávot účast no všech 
družinových i oddílových podnicích — svou vlastní 
i ostatních členů. V docházkové tabulce znomend 
svislá čárko: byl přítomen. Vodorovná čárko: chyběl. 
Docházku zaznomenej vždy hned po zahájení podniku. 
Když někdo přijde pozdě, pfidóš k vodorovné Čárce 
ještě svislou. Vznikne tak křížek, který ti prozradí, že 
dotyčný výtečník přišel pozdě. Jestliže nepřítomný 
o sobě podá zprávu o zdůvodni, proč nemůže přijít, 
nakreslíš kolem vodorovné Čárky kolečko no znamení: 
omluvil se. Jsou to snod moličkostl, ale z těchto zó< 
znomů brzy jediným pohledem vyčteš, kdo o |ok často 
chybí, kdo se vytrvale opožďuje, kdo je natolik slušný, 
oby o své neúčasti rádce uvédomll. I zde šetři místem, 
koždý čtvereček by měl být somostotným okénkem. 
Vzor:
Dot. Druh podniku Bob Don Kim Jiří Sam Juro Mikt
6. IX. družinovko / / 4- - / / — /
No 19. stránku prepiš sedmnáct osnovních bodů. podle 
kterých budeš připravovot družinovky (byly v nultém 
čísle Rádce).
Na str. 20 prepiš osnovní body vycházek o výprav. 
Strano 21 |e určeno přehledu neíúspčbnějších her v klu* 
bovné. Zaznamenáš tom hry, které se ti osvědčí ~  jen 
jejich názvem. No str. 22 piš hry, které hraješ s druži
nou no louce. No str. 23 hry v lesnatém terénu. Tyto 
soupisy her ti prokážou neocenitelnou službu Nahléd
neš do nich, když budeš chtít požvedrvoul kleso|icí 
náladu no schůzce čí výpravě, nebo když r>ová hro 
propodne. V kritické chvíli st člověk totiž no žádrK»u 
vhodnou hru nemůže zprovidia vzpomerH>ut.
Stránky 24 o 25 věnuj -názvům písniček, které v oddíle
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Řekne-li někdo přede mnou , dívčí 
skoutlng", mdm pocit, že se ocitám 
v projekční síni, kde se na všech stě
nách střídojí neuvěřitelnou rychlostí 
diapozitivy z tóború, závodů, srazů, 
schůzí náčeinictvo i mezinárodních se
tkání. Je mi dobře, když poznávám 
jednotlivé tvóře, zopomínóm, kdo už 
žije jen na tom obrázku.
Přiznám se, že jsem vós chtělo ušetřit 
tohoto povídóní o sepsolo čtyři strán
ky přehledu historie dívčího skoutingu 
I jeho problémů o cílů. Ale když jsem 
sí to přečetla, uvědomila jsem st, jak 
to zní hluše. A tok místo pokusu o vý- 
klod se raději pokusím o volný výklad, 
snad zaujme i mladší vedoucí.
Mám ještě plnou hlavu ostav 75. vý
ročí založení dívčJho skoutingu v Ce- 
cM ch, jak jsem o něm psala ve věst
níku Junák hlásí i hovořilo na sněmu. 
A teď bych se chtěla vrátit k těm prv
ním sestróm, které nóm umožnily hrot 
tu báječnou .velkou hru", které říká
me dívčí skautíng.
Na světě je od roku 1910. Vznikl stejně 
jako skouting chlapecký v Anglií. Ne
byl založen, skutečně vznikl z iniciotl- 
vy samotných dívek, které obdivovaly 
činnost o nodšení svých brotrů o zr>á- 
mých. No prvním srozu skautů v Lon
dýně (1909), kde se sjelo 11 tisíc 
chlapců, se zakladatel Robert Baden- 
-Powell doslova zděsil, kdyi na konci 
defilé spotřif skupinu děvčat v krojích, 
s klobouky, batohy, noži, polními lah
vemi a holemi. Znal dobře ongilckou 
společnost a uměl sí představit reak
cí. kterou vystoupení těchto dívek vy
volá. Boj o volební próvo žen v Anglii 
vyvrcholil a sufražetky byly prostě 
strašákem. Proto hned v listopadu 
1909 uveřejnil v Boy Scout Headquor- 
ter’s Gazette (Časopis skautského 
ústředí) nástin programu pro dívky. 
Rozhodl se pojmenovot je Glrl Guides 
(čti geri gojds — guide znomená prů
vodkyně, vůdkyně). Jméno mělo no- 
znočit rozdílnost programu dívčího o 
chlopeckého o součosně vyjádřit vlast
nosti, které skautko musí mít: odvahu, 
umění čelit překážkám, spolehlivost, 
pohotovost, smysl pro čest. Pro vedení 
dívek získal B. P. svou starší sestru 
Agnes o uložil jí, aby přizpůsobilo jeho 
knihu Souting for Boys pro dívky.
V  témže roce bylo oficiálně ustoveno 
Girl Guides Associotlon. V roce 1912 
nopsolo Agnes B.P, první příručku pro 
skautky. Tato rázná ženo se zájmem 
o přírodní vědy psolo týdně články do 
novin o honoráře zo ně predstovovoly 
hlavní příjem nové organizace. Zazno- 
menóvalo hrdinské činy skautek při 
záchroně lidských životů a připisuje 
se Jí zásluho zo^^lužby, které anglické

skautky konaly za první světové válkyiri 
Anglické příručky ji oznočují jako .bo- 
bičku dívčího skoutingu*.
Netrvolo dlouho a dívčí oddíly byly 
zoklódány i v jiných zemích patřících 
k britskému impériu (v Kanadě, Jižní 
Africe, Austrálií), ale i jinde. Do roku 
1914 je nojdeme ve Finsku. Dónsku, 
Holondsku, Švédsku. USA. Froncil.
V roce 1912 založila Juliette Lowovd 
(1860— 1927) dívčí skouting v USA. 
Pocházelo ze Savannoh, jako mold 
prožila válku Severu proti Jihu. Byla 
velice Impulzivní, srdečnó o podobolo 
se jedné své probabičce, kterou Indiá
ni unesli a vrátili ji rodičům po čty
řech letech zojetf. Získalo Indiánské 
jméno .Lodičko s plnými plochtomi”, 
což výborně vyjadřovalo její tempera
ment. A taková byla i Juliette Lowovd. 
Se svým mužem bývala vždy půl roku 
v Anglii, částečně v Londýně, částeč
ně v romantickém zámku ve Skotsku. 
Mezi jejích hosty se objevil i Robert 
Baden-Powell. Ten nadchl Juliette Lo- 
wovou pro skoutskou myšlenku, takže 
hned zkusila organizovat dívky z okol
ních somot. Později založilo oddíl i v 
chudé čtvrti Londýno o v roce 1912 
přivezla tuto .velkou hru" I do USA. 
Umělo sbllžovot lidi, nadchnout je pro 
práci. Protože byla částečně hluchá, 
dovedla dobře neslyšet nómitky proti 
svým plánům. Její význam pro rozvoj 
dívčího skoutingu je obrovský, o to 
nejen z hlediska organizočního, oíe 
I proto, že jej obohatila o přístupy ob
čana demokrotické republiky.
Srovnávat vyprávění o začátcích an
glického skoutingu s vyprávěním o roz
voji dívčího skoutingu v USA je velmi 
zojímové. Strohost Agnes B. P., s ja
kou psala plamenné výzvy ,no pomoc 
bojujícím bratrům a otcům", kontras
tuje ostře se srdečností o bezprostřed
ností Američanek. Ty měíy již vyřešeny 
problémy s postavením ženy ve spo- 
ÍeČr>ostl, o které evropské ženy teprve 
usilovaly.
Dolší poutavou kopítolkou našeho vy
právění je cesto J. Lowové do USA 
v roce 1912. Na téže lodí plul I zokio- 
dotel skoutingu B.P. Chtěl zo oceá
nem zjistit, jok se jeho hnutí ve světě 

j daří. Další posožérkou bylo i třiodvo* 
cetlletá Olove Soomesová, doprováze
jící svého otce no cestě do Západní 
Indie. Zní to joko romantický příběh. 
Ještě no Módi se B. P. s touto dívkou 
zasnoubil. 30. řljno 1912 se konalo je
jich svatbo. Kronikářko anglických 
skautek poznamenává: .Kdyby si B.P. 
vybíral budoucí světovou náčelní a ne 
vlastní ženu, nemohl si vybrat lépe." 
Olove Baden-Powellovó (1889 — 1977) 
se skutečně nodchla pro skautskou 
myšlenku, a sotva trochu odrostly její 
dětí, zopojlla se do hnutí. Její mládí, 
osobní kouzlo a všeobecný rozhled pů
sobily no všechny, s nimiž přišlo do 
styku. Po nižších funkcích bylo roku 
1918 zvolena nóčelní anglických skau
tek. V témže roce nopsol B. P, pro 
skoutky novou příručku, kterou použí- 
voly ož do druhé světové války.
Olove B.P. navrhlo |iř v roce 1919 za
ložení Mezinárodní rody skoutek A rde 
se opčt setkávóme s Juliette Lowovou, 
která vidělo ctt své práce ve skautíngu

ve vytvoření světové orgonizoce, kterží 
by dívkóm pomohla v navozování kon- 
toktů a tím vytváření přátelských sty
ků mezi různými národy. V roce 1926 
se uskutečnilo mezinárodní konference 
v USA. Tam byly projednány podklady 
pro vytvoření mozínórodni orgonizoce’ 
skoutek, která skutečně vznikla o dva 
roky později. Naše republika mělo jak 
svou zástupkyní v Americe roku 1926,- 
tak deiegoci v Moďarsku (1928). Po- 
tříme tedy k zakládajícím orgonizacím. 
Sestra Vlasto Koseová bylo již predí 
druhou válkou členkou světového vý
boru o nd konferenci v Evíonu v r. 1946 
se stalo místopředsedkyní.
K propagaci dívčího skoutingu a k pří- 
prově vedoucích procovnic bylo vybu
dováno mezinárodní střediska (.NoŠe 
choto" ve Švýcarsku a podobná zaří
zení v Mexiku o v Indii). V .Naší cha
tě" se konají srazy stlpendlstek z jed
notlivých národních organizací, které 
jsou nazývány .Juliette Low Gíris". 
'Také naše republiko má několik J. Low 
Gírls, které nemohou zopomenout no 
specifické ovzduší těchto mezinórod- 
nich srazů, kterému jsme s» zvykly ří
kat .duch Naší chaty".
Dnes mó světová organizace skautek' 
W AG G GS (W orld Assocíation of Gírí 
Guides ond Girl Scouts) osi osm mi
liónů členek. Podle poslední dostupné 
statistiky je v ní 91 organizací výluč
ně dívčích. 39 společných s chlapci 
(jako u nás) o 7 orgorrizocí s experi
mentálním koedukačním progromem. 
Světovou náčelní byla v r. 1930 zvole
na Lady B, P. Zůstává jí, přestože již 
od roku 1977 nežije. Nová světové ná
čelní volena nebude. Světovou organi
zaci řídí světový výbor v čele s před
sedkyní. Každé 3 roky se konají světo
vé konference. O  té letošní vás bude
me Informovot v příštích číslech. 
Hlavními zásadami světové organizace 
je dát dívkám příležitost k rozvoji 
charokteru, odpovědného občanství a 
k službě společnonti. Hnutí je dobro
volné, somostotné, politicky nezávlslé4r 
Program navazuje no slib o zókoRí 
Podstatným rysem je družinové sou- 
stova, která vede dívky k somostotné 
Q tvořivé organizační prácí Světovým 
odznakem skautek |e trojlístek Hvězdy 
no lístcích symbolizují sl«h o zákon, 
magnetická střelka uprostřed ukazuje 
správnou cestu. Základnu tvoří hero!- 
dický znak ohně, vyjodřulící lásku 
k lidstvu. Zlotý trojlístek zófí jako 
slunce no modrém nebi.
Jsme šťastné, že se pří 75. výročí za
ložení dívčího skoutingu 'J nás znovu 
vracíme do světové ororni fice

Vlasta Mackové
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Vyhlásenie IV. skautského sněmu 
skautov a skautiek Slovenska

Slovenský skautlng, ktorý už třetí 
krát obnovuje svoju činnost, prvý 
raz od skončenla II. světověj voJny_ 
mčže sa plné rozvíjať na zásadách, 
ktoré pre skautské hnutle ustano
vil Jeho zakladatel Robert Baden- 
-Powell a E. T. Seton, a na základe 
kterých budoval skautské hnutie 
v našej vlasti A. B. Svojsik.
Skauting, ktorý vychádza zo zásad 
kresťanskej morálky a filantroplz- 
mu a Je hlasatelom praktickej lás
ky k bližnímu a světového bratr
stva, mal vždy u nás pochopente 
u tej časti našej veřejnosti, ktorá 
oceAuJe skautské hnutie právě pre 
Jeho vysoká etická hodnotu.
Základné Idey slovenského ako aj světového skau- 
tingu sa opierajá o skautský sfub a zákon, ktorý 
vypracoval Baden-Powell a A. B. Svojsík, ktorý ho 
prispůsobil no naše podmienky. Skautské hnutie sa 
inčže rozvijal Jedlne v demokratickej společnosti 
a demokracla je základnou podmlenkou existencie 
skautingu.

ISkautlng na Slovensku sa obnovuje na týchto zása
dách:
1. Naša organizácia musí byt áplne nezávislá. Ne- 
smie sl Ju přisvojovat ani stát, ani církev, ani žiad- 
na politická strana, alebo hnutie. Pod nezávlsiostou 
rozumieme nezávlsloť Ideová i hmotná.
2. Slovenský skautlng musí byt áplne samostatný 

. a Jednoznačné odmieta akákolvek formu, alebo
snahu „zastrešovanla", alebo hmotnej závislosti.
3. V skautskej organlzácll Slovenska budá mat rov- 
naký prlestor pre prácu všetci občania naSeJ vlasti, 
ktorí sáblasia so zásadami skautského hnutia vy
jádřených v slube a zákone, příkaze denného dob
rého skutku, a to bez rozdielu sociálneho pdvodu, 
rasy, národnosti, politickej příslušností, alebo ná- 
boženskét^o vyznanla, a teda 1 ti, ktori nemajú dar 
viery.
4. Oddieiy, ktoré sa organizujá podlá příslušnosti 
len k jednej národnosti, alebo jednej náboženskej 
příslušnosti, mSžn tvořit speciálně, tzv. homogénne 
oddieiy.
5.. Organizácia skautingu na Slovensku zriaduje prl 
náčelnietve duchovná radu zo zástupcov všetkých 
cirkví, ktorej álohou bude dbát na plnenie nábo
ženských povinností a ktorá bude zabezpečovat 
maximálnu tolerancíu a spoluprácu.
6. Skauti a skautky Slovenska sá společenskou a 
teda nie dětskou, alebo mládežnickou organizáciou, 
1 ked JeJ obsah Je zameraný v prvom řade na děti 
a mládež, leh výchovu a mravná obrodu podlá vý
chovného systému Roberta Baden-Powella.

7. Skautlng Je výběrovou organi
záciou pře dievčatá a chlapcov, 
ktorí sá organizovaní v nekoedu- 
kačných oddleloch. Tu sa realizuje 
výchova podlá osobitosti a psy
chologických potrieb dievčat a 
chlapcov. Odmietame stát sa ma
sovou organizáciou a vstupovat 
do skautského hnutia možno iba 
z vlastného rozhodnutia pO obe
známení sa so základmí skautingu. 
A v tom Je Jeho výberovosf. Kolek
tivně členstvo, alebo kolektivně 
přestupy do skautskej organizácie 
nle sá možné.
8. Skauting, ako metoda výchovy, 
sa Jednoznačné opiera o družinový

systém so zameranim na individuální! výchovu vše
stranné rozvlnutej osobnosti.
Vo výchovnej sástave skautskej cesty sa rozšíria 
najma tieto oblasti výchovy:
Výchova mravná, citová a estetická, ale aj pracov
na, rozumová a talesná. Tieto sa zapracávajá do 
stupftov skautskej zdatnosti. Třeba leh rozšířit o vě
domosti z dejín svojho národa a vlasti, vědomosti 
ekologické a ochrany prírody.
9. Náš skautlng musí stavat najmá na týchto zása
dách:
Na skautskom zákone.
Na zásadách světového skautského hnutia a respek
tovaní jeho ástavy.
Na respektovaní slobody myslenia a viery.
Na plnom respektovaní ludských práv a Octy k ináč 
zmýšlajáclm.
Chceme vždy respektovat a tolerovat druhého člo
věka a sme proti násiltu vo všetkých formách.
10. Spolupráce s Inými organizáciemi, spolkami a 
hnutiami bude možná len v takých prfpadoch, ak 
tieto stavajá na takých morálnych zásadách, ktoré 
nie sá v protikladu k zásadám skautingu.
Skauti a skautky Slovenska utvárajá s Českým 
junákom — zvSzom skautov a skautiek jednotná 
skautská organizáclu: Federáciu českého a sloven
ského skautingu pod názvom Český a slovenský 
skauting. Táto bude reprezentatívnym orgánem 
nášho skautingu před svetom a členem světového 
zvázku skautov a skautiek v Zeneve a v Londýne.
IV. snem skautov a skautiek Slovenska sa obracia 
na vládu SlovenskeJ republiky so žiadosťou, aby 
vyriešlia hmotná situáciii slovenského skautingu 
a pozitivně vybavila požladavky skautov a skautiek 
Slovenska, vyjádřené v liste předsedovi vlády pánu 
akademikovi ClCovl zo dňa 9. marca 1990.

y Žlline dáa 27. mája 1990
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co DĚLAT S o d r ů s t a jíc ím i SKAUTY ?
Každý, kdo se jen trochu déle věnoval práci se skoutskýni 
oddílem, vóm hned napoprvé řekne, že nejmenší problémy 
z hlediska celého oddílu byly s těmi malými a největěf 
s těmi nejstaršími, odriistajicími skauty. Jednó-li se o je
dince. je tomu ole právě naopak. Ti nejmlodší totiž vyža
dují maximální pozornost, ole v dobře fungujícím kolek
tivu se velmi snadno nadchnou myšlenkou her o soutěží, 
o proto rvení obvykle třeba je nějak usměrěovot.
Ti ne|storší joko jedinci se rovněž dokáži nodchnout třeba 
právě prúcí pro oddíl, jakmile je jich vštik víc pohromadě, 
stóvaji se obvykle rušivým prvkem v témže oddíle. Jo 
zcela běžným případem, že po celý rok spolehlivý a velmi 
dobře procující rádce družiny selže no tóboře jenom pro
to, že ož tam se vytvořila parto jeho vrstevníků, třeba 
dalších rádců o podródcú o on podvědomě cítí potřebu 
komunikovot právě s nimi. Znám I zcela opočné případy, 
kdy jeden z těch .odepsoných", z nutností pověřený vede
ním družiny, se stol jejím vynikajícím rádcem. Kdysi zo 
mnou přišel chlapec, vyloučený z jiného oddílu. Ačkoliv, 
byl toké jedním z těch odepsaných, jak jsem si samozřej
mé ověřil, přijal jsem ho o p.ověřil funkcí chybějícího oc^ 
dílového rádce. Pracovol se mnou k mé nejvyšší spokoje* 
ností dlouho, ož do odchodu no vojnu, pak se oženílr 
přestěhoval a kamsi zmizel. Nedávr>o jsem ho potkal p<X 
mnoho letech znovu. Nebyl sám, vedl svůj skautský oddflú 
Problém odrůstajících skoutů, jehož příčinou jsou zcold 
rv>rmální procesy sociálního dospívání mládeže, řeší mr>6* 
ho vedoucích oddílů tou nejjednoduššf cestou, jejich vy  ̂
loučením z oddílu. Často tok vznikojt nové trompsioS 
osady, vím dokonce o takto vzniklé hudební skupině, vět
šinou všok po krátkém Času se tyto party rozpadají a 
vot jde d á l. . .
V minulostí řešil u nás tento problém rovering. Děvčoťá 
používoio pojem starší skautky. V duchu roverského hesla 
.Sioužlm ” pomáhali roveří í storší skautky při vedenf 
skautských oddílů o k vlostnímu, systémovému pojetí svě 
činnosti se ož no výjimky nedostávali. Ve světě zočo( 
rovering získávot no významu v souvislosti s urychlením 
dosplvóni mlódeŽG až po druhé světové válce, i když 
jeho záklody byly položeny samotným Baden-Powellem již 
v začátcích skautingu. V řodě skautských organizací se 
později uptotňovoly v podstotě tři typy činnost) joko pro
gramová nabídka pro roverský věk. Od té doby se sice 
mnohé zméntlo. ale rovering tyto programy dosud $ úspě
chem využívá. Co to je?
Prvni a nejčostějSí náplní Činností roverů je temotiekó 
zájmová činnost, kterou provádí jednotlivec nebo kmen 
joko celek. Bývá to specifická, čosově i profesionálně 
omezenó o smysluplná činnost, vrcholíc! konkrétním dí
lem duševním (projekt, sbírka) nebo manuálním (stavbo, 
výstava). Velmi jsou rozšířeny též akce o projekty s eko
logickou či sociální tematikou (ankety, demonstrace, so
ciální Činnost). Při okcích jednotlivců se celý kmen podílí 
no jejich prácí tím. že autor průběžně v ucelených eto- 
pňch ostotní informuje o tak ziskóvá jejich zájem o pří
padnou spolupráci. V činnosti týmové nebývá vedoucím 
okee nebo projektu vůdce kmene.
Druhým typem roverské činnosti jsou tematické výprovy. 
Podstotnou složkou bývá dlouhodobá o systemotícká ko
lektivní příprava celého týmu. Vrcholným bodem činnosti 
je pak vlastní reonzoco expedice o dosožení vytčeného 
cíle. Končívá zprocovátiím dokumentace o expedici for
mou zprávy, kroniky, filmu čl sbírky. I zde má být vedou
cím výpravy jeden z člepů kmene, ne jeho vedoucí 
Třetím typem Činnosti je vysoce specializovaný a kvalí- 
fikovoný skautský výcvik. Provádí se velmi odpovědně, 
Často všok s využitím velmi komplikovaných pravidel o 
kmenových trodic. Vytváří se tok i charakteristický styl, 
typický pro jednotlivé kmeny. SouČosně by měl být trvají
cím pojítkem k mateřskému oddílu čl středisku, měl by 
vychovóvat budoucí vůdce oddílů I Instruktory Icsnícíi 
šlčol.
v  Šedesátých letech j.sme tento výchovný systém, známý 
ve světě obvykle jako venture scouting, začoll využívat 
i u nás. Rok 1970 těmto experimentům v podstatě neublí
žil, spíše prospěl, protože většina stávojících roverských 
kmenů ve své činrwstl pokračovolo o značný počet skout- 
ských oddílů, zejméno pro své starší členy, -začol tyto 
formy práce přebírat. I když jsme se přitom uchylovoU

pod .střechu" různých organízocí, přesto bylo obvykle 
zochováno rovnovóha mezi výše uvedenými třemi typy 
náplně roverské činností. Snad přitom působilo do jisté 
míry i konspiroční pravidlo, ole zůstává provdou, že do 
programu roveringu vstoupily ď současně }ej i obohotíly 
náročnější sportovní disciplíny
Mezí okccmi o projekty té doby je možno joko příklod 
uvést kroužkován! netopýrů v opuštěné Stole protržené 
přehrady no Děsné nebo putování po stopách železnič
ních zrušených tratí. Expedice se musely omezit na pro 
nós dostupné končiny, ale tl zosvěcení vědí, |ak složitá 
bylo príprova a jak náročné bylo 1 vlostní putování po 
rumunských horóch. A třeba právě tom, v drsných vele- 
horských podmínkách, probíhal toké mnohem náročnější 
skoutský výcvi)^; nejen ten technický, vycházející z prosté 
potřeby přežít, ale i ten hlubší, možno říci i filozofický, 
tryskojící z poznóní síly ducho o myšlenky. A tok není 
nóhodou, že právě tom. kde roverský program nošel 
i v těžších dobách své uplatnění, je nyní dostotek mlo- 
dých vedoucích, hlásících se znovu do služby^

Ťoťé poznání by měló t pro t>u'doucr>dst změnit přistup 
mnoho skautských vůdců k těm odrůstojícím Ctrnócti- o 
patnáctiletým chiopcům. o dívkám. Nomísto jejich .ode
psání* by se mělo stát hlavní starostí oddílů I střediseíc 
zřízení roverských kmenů o kruhů storších skoutek. Zá
měrné tyto kmeny a kruhy odděluji, protož^ dosavadní 
zkušeností josně ukazují, že kooperace obou je nejen 
možná, ale i oboustranně prospěšná za podmínky zacho
vání samostatného nekoedukovaného zázemí, ve kterém 
je možné realizovat progromové zoměření odpovídající 
mentolitě chlapců i dívek somostotně. Spojujícím člán
kem jsou naproti tomu okee, projekty a expedice, ve kte
rých mohou chlapci i děvčata projevit svou vlostni speci
fiku o přispět tok sami sobě i k pochopeni problémů 
druhé strony.
Velmi citlivým problémem |e všok výběr vedoucího kmene 
či kruhu. Musí jím totiž být osobnost z hlediska schop
ností i charakteru o přitom nesmí být příliš velký věkový 
rozdíl mezi ním a členy. Obvykle |e to současné optimální 
typ pro funkci vedoucího oddílu, o tak je přirozené, že 
pro méně početné o z hlediska střediska často i méně 
atraktivní rovery je takových lidí nedostatek.
Téměř koždý roverský kmen se snaží vytvářet specifické 
zvyklosti, možno říci i rituóly, objevují se kmenové od
znaky o často sí roveří zovádějí i vlastní kvalifikační 
stupně. Lze v nich nolézt většinou dostatek humoru I re
cese, ale v podstatě se vždy jedná o další rozšiřováni 
a zkvalitňovaní skautského výcviku, Čosto se objevují 
například vnitrokmenové kvalifikace založené no plnění 
Betonových orlích per z Knihy lesní moudrosti, občas roz
šířených o úkoly specifické pro místo působení kmene 
Chtěl bych poukózot na aktuálnost o současně i nolého- 
vcu potřebu využívání roveringu v celém skoutském vý
chovném systému. Práce s rovery je sice velmi náročná 
na čas i na kvalitu vedení, ale zóroveň tím priprovujome 
mlodé, zdotné vůdce, které tok nutně potřebujeme.
Proto vás prosím, neodepísujte ty odrůstající, tok Často 
překážející a někdy I no nervy jdoucí chlopně o dívky. 
Někde v nich bývá často ukryto i naše budoucnost

Karel Švchla Charlie
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ZAPLÁL OHEŇ DIVUPLNÝ
Třetí likvidace Junáka - 1970
T»mto příspěvkem začínáme cyklus ínformocí, úvoh a Ičrí- 
tických diskusí o jednotlivých obdobích skautingu v čes* 
kých zemích, kteró měla pro naše hnutí poměrně velký 
význam, Otvíráme jej problémy posledního ze čtyř relativ* 
ně samostatných období, jak jsme |e v nultém čísle již 
charokterizovoli.
Problémy třetí likvidace Junáka jsou totiž aktuální ještě 
dnes Q staly se středem oprávněné pozornosti jednotlivců 
,i skupin našich činovníků. Bohužel se nepříznivě promítly 
I do příprav IV. sněmu.
Pro méně Informované Členy uveďme olespoň, že tyto 
problémy (hrozící i rozkolem uvnitř našeho hnutí) se po* 
dařilo převést no rocionólni kolej kritické spolupráce ze* 
jména ustavením tzv. kulatého stolu. Jedním z jeho zá* 
věrů bylo například doporučení publikovat následující 
prohlášení:
•,l když naše pohledy jsou zaměřeny do budoucna, nemů
žeme zcela pominout předcházející období. Bude jistě vy- 
žadovot určitou dobu pečlivé zpracování, ale především 
zodpovědné o objektivní zhodnocení těchto období. Na 
tom procuje historická skupina o jednol o tom í kulatý 
stůl. Výsledky této práce budou předloženy ústředním or
gánům a později případně í našemu nejvyššímu orgánu — > 
sněmu. Protože vlak naše čisté a ušlechtilé hnutí musí 
mít toké vlostní štít čistý, je naprosto nezbytné, oby byly 
odvolány ty dokumenty z let 1969 — 1970, které bohužel 
porušovoly jok platné slonovy, tak především Ideje a du
cha našeho hnutí. I když dnes zatím ještě nemůžeme de
finitivně o objektivně analyzovat všechny příčiny a moti* 
,vy. které vedly k těmto neblohým dokumentům, |e třeba 
je zásodně o naprosto jednoznačně odsoudit, odmítnout, 
dístoncovot se od nich veřejně, odvolat o zrušit je v ce
lém jejích fozsohu. Týká se to zejména dokumentu Ústřed
ní rody Junáko z 1. 2. 1970, který byl publikován v Junác- 
kém činovníku č. 3/1970, str. 10 — 12. Tento dokument vy
cházel především z »Analýzy činnosti, dohod, dokumentů 
a tisku dobrovolné orgonizoce Junák«, kterou dne 23. 9. 
,1969 Ústřední rada Junáka schvólila jako vnitřní doku
ment."
Jok mohly vzniknout citované dokumenty?
Oprovdové jasno do této záležitosti vnesou ož náročné 
práce s archívními materiály, zejména s materiály archívů 
OV KSC, ÚV SSM o ministerstva vnitro. Je třeba přede
vším ověřit pravost' dokumentů, ktéré publikovány již být 
nemohly, porovnot, zda nebyly některé dokumenty pode- 
psané autentickými osobami nahrazeny dokumenty jinými. 
Historická skupina C j  s těmito pracemi již započala. 
Zatím lze říci, že dokud dubčekovské vedení mohlo ještě 
íío jisté míry odolávot vnějšímu tlaku brežněvovských sil, 
nevyvstol oni v Československém skautingu žádný pro
blém, spojený s ústupem ze zósodnich ideových pozic, 
zakotvených 1 ve stonovóch a přijatých třetím sněmem 
(somozřejmě s výjimkou těch problémů, které tou dobou 
nebyly vůbec řešitelné — například založení třetího kme
ne dospělých, homogenních oddílů nóboženských oj.; toto 
jbmezení. vSok bylo s pochopením přijoto i příslušnými 
^postiženými stranami").
Po úplném odstaveni Dubčeko a jeho spolupracovníků 
y  dubnu 1969 došlo k důslednému prosazení brežněvov
ských neostaiinistických představ o vnitřní .normalizoci* 
života v Československu, v této době zoColy postupně no- 
růstot výše zvýšené problémy.
Předznomenáním tohoto vývoje bylo již zhodnocení Juná
ka tiskovou skupinou sovětských žurnalistů v brožuře 
,K  událostem v Československu" z r. 1968. V českém 
překladu ruského vydání se no str. 28 — 29 uvádí obnovení 
Junáko do souvislosti s výzvami „k obrození organizaci 
existujících před únorem 1948". „Pod proporem demokra
tizace se rozněcovaly separotístické tendence uvnitř jed
notlivých skupin mládeže, sflilo agitace za zakládání 
prganizocí mladých, nezávislých na KSČ" (což konečně 
pravda byla, byť uvědoměle neproklomovand navenek). 
Dalšími varovnými symptomy pak byly I některé tuzemské

íivoKy typu SvatoSových „Oro7nfků 70 jnnákí^rh í ořed 
ním", které přinesl čosopii.

Počínoje rokem 1970 byla junócku vycii^vu j.. ozna
čována buď za neupřímnou, pokud se snažilo poukazovat 
na její soulad se .socialismem s lidskou tvóřl", onebo zo 
vysloveně negativní o reokční (aniž k tomu zadávalo ja
kékoliv příčiny). Stočilo různá vágní čí noopok záštiplná 
vyjádření všeho schopných jednottivců (Tribuno: 1970, 1, 
11) či údajných komisí (nopříklad .Komise předválečných 
členů strany při MěstV KSČ v Brně" (Učitelské noviny). 
K nové situaci bylo sice možné koncipovot zósodní při
pomínky o upozorňovat no nepravdy, nebyla však naděje 
na jejich zveřejnění, jak vyplývá z dokumentů D 76 — 78, 
které jsou uloženy v Pomátníku nórodního písemnictví 
(fond R. Plajnera ve-Starých Hrodech).

Prvním dokumentem je próvě odpověď Učitelským novi
nám, druhým dopis gen. E. UreSe Tribuně a třetím projev 
náčelníka R. Plajnera. 8. 1. 1970 byl dokonce odeslán 
dopis prezidentu republiky orm. gen. L. Svobodovi jako 
žádost o pomoc — oni tq nemohlo být somozřejmě již 
vyslyšena.

Do vzniklé situace mohlo zasahovat jen stronické vedení 
Junáka. O  jeho existencí se většino činovniků dověděla 
až z informace o návštěvě nového ministra školství profí 
Hrbka 25. 11, 1969. Tato skupina lególně zvoíeným orgá
nům zpočátku účinně pomáhalo — například tím, že zpra
covala .Stanovisko stranické skupiny ústředních orgánů 
Junáka" k již zmíněným článkům zveřejněným v čosopisu 
Tribuna. Postupně všok začalo činnost ústředních orgánů 
Junáko usměrňovat a suplovat. Místo analýzy činnosti 
hnutí, pořízené těmito orgány, vyprocovolo (muselo vy
pracovat?) onolýzu vlastní, mnohem „kritičtější" (není 
zotím k dispozicí).

Konečně došlo i k foktickému převzetí mocí, což se po
prvé výrazné projevilo stažením prohlášení, které bylo 
připraveno prezidiem nóčelnictva o do Časopisu Junócký 
Činovník již zařazeno. ("Jací jsme o co chceme" z ledna 
1970.)

V tomto prohlášení se mimo jiné uvádělo:

.J iž  delší dobu prožíváme v Československu řadu závož- 
ných změn, celospolečenských o osobních otřesů. Střídají 
se v nich chvíle, jež vzbuzuji naději a víru v lepši zítřek 
1— a tím I chuť do práce, s chvílemi, v nichž převlódá 
skepse, nezájem a pasivita. Každý reagujeme no vytvo- 
řivší se situaci pochopitelně po svém. Naprosto většina 
z nás reaguje jistě v souladu se svým přesvědčením, 
v souladu s tím. co považuje za pravdivé, spravedlivé, 
poctivé, progresivní... Není tajemstvím, že někteří lidé 
začínají opět švejkovot-anebo se celospolečenskému dění 
snaží vymykot vůbec — stavějí se na pozice pasivní re
zistence, přecházejí do vnitřní emigroce (ponechdme-ll 
stranou ne nepočetnou skupinu těch. . . . kteří hledali 
spásu v emigroci do zahraničí). No druhé stroně je však 
jistě velká většino těch občanů, a mezi ně by měli patřit 
i všichni činovníci Junáka, kteří právě naznačené postoje 
považují za zcela bezvýchodné, o to jok pro jejich nosite
le, tok pro celou naši společnost... Všichni přece počítá
me s tím, že nohromaděné problémy, které u nás vznikly 
v průběhu minulých let, se budou řešit v duchu polednové 
p o litik y ... Právě proto přikládóme my, junáčtí Činovníci,- 
neustále ruce k dílu o hlavu k přemýšlení. Právě proto 
jsme se rozhodli i my v ústředí přistoupit též k sepsání 
těchto řádků . .  ." (Toto prohlóšení podepsali: Rudolf P!a|- 
ner, Václav Břicháček a autor tohoto příspěvku.) .Naši 
členové — i když pochopitelně nepovažují svou dosavadní 
próci zo prostou chyb a omylů — jsou přesvědčeni nejen 
6 tom, že pracovali v podstatě úspěšně, ole především 
o tom, že jejich práce byla vždy zaměřena k dosahování 
pozitivních hodnot — o to jak ve smyslu individuálním, 
tak celospolečenském — o že proto jsou dony všechny 
předpoklady, aby toto práce mohla nejen nerušeně pokra
čovat, ale I k tomu, aby byla plně podporována o oceňo
váno. Je ovšem též pravda, že část našich činovníků po
ukazuje na to, že některé vedoucí orgány začínají opět 
vyuřívot praktik padesátých let, o že by proto bylo dobře, 
abychom ve své prácí raději ustali a nevystavovali mlá
dež o sebe riziku případných komplikací v delším běhu 
života."

(Pokračováni v příštím čísle) E. Pochmonn
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co D O  NICH N A P S A l

Ja ro sla v  F o g ia r-Je střá b
SVÝM  CHLAPCŮM

Horlivci v oddíle 
(květen 1939Í

To už je u nás v oddíle od nepomětf,- 
2e se vždycky najde nějaký hoch,'který 
se do skoutovóní tok zažere, že by 
v klubovně nejrodSjl bydlel. Neexistuje 
pro ně) fráze «nemóm čos", dělá deset 
věcí nojedrvou o dělá je dobřel 
Někdy je takovým horlivcem nováček, 
nadšený novým prostředím, které v od
díle nalezl, o tok se dá do té strhující 
nadšené činnosti, sotvaže se v oddíle 
trochu okouká. Jindy — méně často 
je to i chlopec, který je v oddíle sice 
delší Čos, ale teprve teď ,to do něj 
vjelo".
Toto nadprůměrné nadšení o chuť do 
práce trvá u těchto horlivcfi někdy dě
je, někdy jen krátce, podle toho, jakou

atd. Co ž toho mojí? Uvědomufí sí, [oíc 
tím škodí oddílu? Především znechutí 
onoho nadšence v jeho prácí, za druhé 
příproví tím oddíl o dobrého pomocní- 
ko Q za třetí vezmou vůdci vzpruhu, 
která mu dodává sil k další práci vůd- 
covské, ne povždy rodostné. A přitom 
tito posměváčci (obyčejně hoši s mo- 
lou užitečností pro oddíl) somi dobře 
vědí, že ten horllvec zo svů] větší vý
kon nemá žádné výhody v odd(le,-nl|ok 
že se mu nenodržuje a že jsem k němu 
čosto zrovno tok nepříjemně tvrdý joko 
k jiným, čosto ještě tv rd š í...  o tedy 
že .šplhounem” není. Zo šplhouna nv5- 
me přece jen toho. kdo s| chce udělot

‘má ten Cl onen z nich vytrvolost, jak 
se mu práce daří o toké jok se k jeho 
činností staví ostotní hoši v oddíle (tl, 
kteří už to počáteční nadšení moji zo 
sebou, nebo kteří do něj ani nikdy ne
přišli).
Co už tokových nadšenců jsme v od
díle mělíl Nezmiáuj! se tu o těch, je
jích, jméno nikdo z vás uŽ aní nezná, 
protože jsou zohrobáno v hromadách 
moteriólu nedopsoných kronik, jmenují 
jen namátkou novější: Třísko, Gerhord, 
Kobar, Fllk, RÓCek . . .  Toké teď je to
kových několik horiívců v oddíle.
Z mého stanovisko — jokožto skaut
ského vůdce — je mně koždý takový 
horlivec jenom vítán, protože zo prvé 
mně hodně pomůže v práci, zo druhé 
(o  to je pro mne snad ještě cennější) 
mne |eho chuť do práce samo povzbu
dí tok. že svou službu vfidcovskou. 
čosto leckterým gombusínem ztrpče- 
nou, dělám pak hned sám také radost
něji.
Tím  nepříjemným je pak ofe pro mne, 
když někteří hoši takového horlivce 
všelííokými poznámkomi sróžejí z jeho 
chuti do próce, řlkojl mu .šplhoun"

u někoho .očko”, oby získal nějaké vý
hody, úlevy otd. A víte somi dobře, že 
toková věc u mne není možná!

Kapky j«du
(16. listopadu 1941)

Skoro mám ož vztek no Jen osud, žé 
to tok divně zařídit. A co?
Inu to. že nálody hochů se tok rychle 
mění — o že snad není jediného chlop- 
ce. který by byl tokový naprosto správ
ný chlopík trvole. který by se v té své 
správnosti olespoň no chvíli nepoko- 
zll..
Přemýšlím hodně hodné dozadu o po
řád 86 opakuje ten stejný příklod. 
Hoch, no kterého bych chtěl přísahat, 
ře je vzorem kázně, věrnosti, zkrátko 
dobrý kamofád každým coulem — o 
najednou něco někde řekne, nějokó 
zprávo o něm přijde — o je kor>ec po 
dobrém dojmu, který jsme si o něm 
utvořili A tyto zpróvy (sou tokově 
kopky jedu, které otráví no čos ná- 
lodu.

Pozor na sebol
(14. března 1943)

V poslední době několik jednotlivci 
zklamolo šeredně ve svém chovónf a 
jednání mimo rómec našeho oddílu, 
U nás jsou správní chlopíci, domo o 
ve škole ale dělají věci, která budí 
veřejné pohoršení. Jejich jednání vrhá 
ošklivé světlo no celý náš oddíl. Ně
kdy to rodiče těchto hochů no nós 
I svádějí! Uděló-li něco nesprávného 
chlapec nováček, který ještě nemá 
u nás dlouhou průpravu, je nutno mu 
to odpustit o vynasnožit se odnaučit 
ho takovému jednání. Dopustí-tl se ale 
špatrK>stí hoch, který je u nás již léto, 
nutno z toho vyvodit důsledky. Je tře
ba říci: .Tolik roků je u nás, tolik dob
rých příkiodů zde viděl o byl účasten 
celého zuSlechťovocfho dvojkařského 
dění — o přece to no něj nemělo žád
ný vlivl Tím dokazuje, že mezi nás ne
potři, je pro nás příliš *těžký ořípod« 
o darmo tu zobírá místo*'
Proto pozor no sebel Plňte své povín- 
r>osti ke škole i k domovu vzorné, jok 
se sluší no správné Dvojkaře*

Dvojkaři a »vata«
(14. ledna 1944)

Před mnoho o mnoha lety, když Dvoj
ko byla ještě zcelo neznomým oddí
lem. který tópal o zkomíro! no mnohé 
nemoci, měli jsme u nás několik chlop- 
ců, ryzích Dvojkořů, nadšených do vše
ho, obětových ož do nemožnosti, věr
ných a dobrých, zotfmco druzí byli lik- 
noví. lhostejní, omrzeli, bez zájmu, oť 
se dělalo něco sebekrósnějSího. Na 
koždou schůzku o no každou nedělní 
výprovu bylo nutno je písemné zvót, 
posílet k nim hochy, oby je přivedli. 
Otrávili svým nezájmem koždou věc, 
pokazili neúčastí mnoho větších her —’ 
sráželi nás v celém nošem počínání. 
Pikali jsme o nich, že |e to taková 
,voto“, výplň prázdného prostoru. To, 
že v každém oddílu jsou takoví hóší 
o že není oni možrK>. oby bytí všichni 
vždycky nodšeni do práce. Během let 
jsme se pok s Dvojkou tok vyprocovo- 
II, ře ,voto" pomolu ubývolo. zotlmcó 
ryzích Dvojkořů přibývalo Vzpomněl 
jsem si no tu .votu* no minulé oddí
lové rodě, kde bylo mluveno o někte
rých chlapcích dnešní Dvojky Jok té 
s tou .vatou* vypadá u nás dnes? J© 
nás celkem 36. Z toho počítám I přť 
přísném hodnocení 33 zo >'vzř Ovojko- 
ře. 2 povožují spíš zo .votu ' než zo 
Dvojkoře o jeden je ,voto" určltěl
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Žijei (právně svá členství
u nás? (10. 10. 1944}
Každému z vds md být Dvojko jakýmsi 
ostrovem klidu, míru, jasu, upřímnosti 
o vůbec dobré pohody uprostřed mor© 
všednosti, špatnosti o hrubosti, ve ktc* 
rém plujeme. No tento .ostrov”, totiž 
no Dvojku, md myslet každý ndš hoch 
den co den o sem md spéchot co nej- 
rodostněji, když přijde jeho družinová 
schůzko, klubovní sobota nebo výpro* 
vo otd. Pro převážnou většinu našich 
hochů také Dvojka tímto ostrovem ro< 
dosti |ei
Čas od času se ale najdou hoši, jimž 
už bud od přírody je dón do vínku rys 
jakési věčné hloubavosti, nespokoje
nosti se vším —  anebo kteří st tento 
rys osvojí jen přechodně, po dobu du
ševní proměny při svém dospívání (to 
pak jsou u nás tokzvoné .vánoční ná
lady"). A  tito hoši s tokto noroženou

povoKou nov)Bí Dvojku tok jako ostat
ní.
Přemýšlejí bolestně o každém slůvku, 
jen trochu nevhodně řečeném, zveli
čují všechny neúspěchy af své, či celé 
Dvojky, vše sl vykládají spíše chmurně 
než vesele. Mudrují přespříliš a ne
zdravě o všem, uvažují, skoro se s tě
mi svými bolestmi mazlí, ač se tím 
ještě víc roztrpčují. Mojí rozděláno 
plr>o všelijakých podzemních pletich, 
•zápasů* proti tomu Či onomu chlapci, 
samozřejmé že i proti Jestřábovi, vy
tvoří 8i v skrytu ceiý svůj vlostní svět 
ve Dvojce, celý svůj názor no Dvojku 
<—  samozřejmě že spíše vždy zomítový, 
příkrý, než nějok pochvolný o radost
ný. Dobré věci přezírají, omyly o nepo
vedené věci se jejich myslím rozmazá
vají do ohromných rozm ěrů... Takto 
myslícím a jednajícím chlapcům pak 
ovšem přestane být Dvojko tím, k Če
mu je zde o zač jl také druzí mojí: tím 
ostrovem radosti, královstvím chlapců.

Tito hoši, místo aby se na Dvojku tě
šili, sužují se Čelý týden bolestnými 
i hněvivými úvohomi, do klubovny či 
na výprovu jdou v tichém vzdoru nebo 
8 nádechem posměchu k tomu, co tom 
uslyší, uvidí, budou dělat —  jejich 
myši se zabývá jen vlastními chmura
mi, vlastní podzemní politikou, nezdra
vou. nechlapeckou, zahrocenou vůči 
tomu či onomu chlapci, nebo té či oné 
věci ve Dvojce. Tokoví hoši jsou ovšem 
pro Dvojku velkým nebezpečím, proto
že kolí rodostnou náladu nejen sobě,- 
ale i ostatním, dostóvají se pro svou 
činnost do konfliktu s hochy i se mnou 
o Čosto strhnou na svou stranu i ho
chy, kteří by se jinok cítili ve Dvojce 
docela šťastni o spokojeni.
Dnes naštěstí ve Dvojce takové zjevy, 
r>emáme (ten Jeden nebo dvo přípodyí 
které byly, jsou snad už no cestě k vy
léčení). Presto však zde o nich píši,- 
obych podruhé zamezil jejich vzniku 
mezi námi úplně.

Cin
DAR
Co všechno může kniho pro Člověka znamenot? Ovoce 
ducha, co někde pro nás dlouho zrálo. Lék, který tiši ne
pokoj i rozhlučenost světo. Prostý mozkoevtk, abychom 
y sobě nolezlí sílu zakotvit to všechno dobré, co nás po
tkalo. Víme, že kniho je skutečná hodnota, jež nás zevnitř 
i vně staví, tvoří a radou pomáhá v ten pravý čos. Je to 
někdy jen malé, ole také to může být obrovsky závažné 
poselství člověko človělru. a proto, když máme někoho 
potěšit, bez váhání zvortme joko dar knihu, s kterou se 
můžeme I lépe —  niterněji poznat. No počátku tohoto ne
uvěřitelného roku, plného ještě neuvěřitelnějších událostí, 
86 nám předstovil joko dobrý přítel o bróško pon Petr 
Pešek z Curychu. Pošlo! nám, nikoliv jednu knihu, ole 
betou horu knih. Tentokrót nejen no Čtení, ale na obnovu 
Junáka — svozu skautů a skautek. Když jsme jí v prožské 
budově Mánesu a hned noto druhý den v Parku kultury, 
o oddechu, počátkem ledna rozebroli, vyšlo to no více; 
než 51 000 korun zisku z prodeje. Po výtvorných umělcích< 
kteří nám věnovoli přibližně stejnou hodnotu do rozpro- 
'deje v galerií Dilo •Zlatá lilie*, a obchodním domě .D o
mov* to byl také náš krojon žijící ve Svýcorsku, kdo jako 
první nám pMspéchol no pomoc. Nyní víme, že ve spo
lečné stavbě noší lodi — orgonlzoce, s kterou se dnes 
odrážíme od břehů staré doby o hodláme vyplout přímo 
na moře zítřků, je toky pár prken o hřebíků od lidí, co; 
nezapomínají. A to nás zavazuje být koždému víc věrněj
ším člověkem. Takovým, který se podobě stromu, co po' 
sometově mírné zimě víc zesílil o zkošotil. Nyní uvóžiivě 
plní svůj řád narůstání, aby mohl na koždé větvičce unést 
V hodinóch provdy hojnější úrodu nož v minulých lotech^

M. Vondráček-Dali

MAWADANI

y  riašich skautských časopisech i kalendářích čosto Člán
ky podepsané nopřiklod Velen-Mowadani.
Bylo to družina, která se vytvořila koncem roku 1925, kdy 
se Frank Elstner vzdal vedení lesních Skol. A tehdy jsme 
se toho ujoli my v Brně, v noSem mlodístvém nadšení. 
Scházeli jsme se jednou týdně o pilně se připrovovoli na 
vedení ústřední lesní školy. Připravovoli jsme progranriy, 
pracovali na systému lesních škol a v přímé spolupráci 
s bratrem Svojsíkem jsme řešili i metodiku vedení skaut
ského oddílu. Tehdy nás bylo šest — dobrý počet na 
skautskou družinu. Dr. Karel Hora. Velen Fonderlik (Vo
len), Milota Fonderlik (M ilo t), Josef Stefan (Sedák), Ka
rel Kučera (Cvrček), Evžen Škarda (E žin ). Dnes jsme na
živu pouze tři: Sedák, Cvrček a Milot.
V  té době vyšlo kniha A. Fletcherové. Indiánské písně 
o zkozky. A v ní legenda o nesmrtelném hlosu. Zalíbila 
se nám. a proto jsme se nazvali Družina Mawodoni. Byli 
jsme přesvědčeni, že i náš hlas je ve skautském hnuti 
nesmrtelný o bude I v nejhorších dobách posilovat svor
nost, přátelství o vzájemnou lásku.
Zkušenosti z tehdejších tet naší družiny i z vedení 3̂  
brněnského oddílu jsme publikovali nejen v časopisech, 
stoly sc zóktadem I k Velenově knize Listy Jurovi a k mé
mu Rádci.
Věřte, milí brotřl, že ten nesmrtelný hlas Mowadoni pů
sobí i dnes. Cítíme ho všichni ve svých srdcích, mezi 
bratry o sestrami. Až i my, poslední mohykáni Mawodoni. 
odejdeme do věčných lovišť, bude nesmrtelný hlas dál 
znít ve vašich srdcích a myslích o připomínat vóm, oby- 
ste stóle zachovávali vzójemné bratrství o lásku.

Milot - Mowadanl

Pro vás. mladší bratři, to slovo zní nějak kouzelně. Ale 
ti, kteří se pamatují na skautská léto 1925 až 1939, čítali

V čosoplso byly použity krésby P. Jouberta 
Foto L. SItenský —  foto J. Bartoš
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TAK DÁVNO JI2

A

•Stara skotská  píseň  
Český í< *ř: J .  V. Sládek 
Upravil: J.B u rg h au ser

E

1. Jak za-po- me-nout na ten čas,kdy s tá - l i  jsme * i 
A E H7 Ciami H7

b li l?  Jak za-po-menout na ten čas,snad, ie  to dávn- 
|| E ftefr, Fiami H7 E E7

j i ž ,  viak srdečně s i za-pějen na dávno,d^rw j i ž .

2. My květy spolu trk a li přes mnohý dol a výŽ,
a l l i  jsme cestou trnitou,tak dávno,dávno j i ž .

3. My brouzdali aev potoce,zda o tom j e i t i  v íi?
Pak d ě lila  nás mořská hloub,tak dávno,dávno j i ž .

4. Zde ruka,věrný p F íte li , akmému srdci blvt, 
tak dobrou v*ili neměli jame dávno,dávno j i ž .

5. Proč a t(m ae máme ro z e jít co každý znáš mil rád, 
proč a tím se máme ro z e jít bez víry na návrat.

fle/r/n po pojlední sloce:
To není,není loučení,ač chvěje se nám hlas, 
jame spolu pevně spojení asejdeme se zas.

C4I6
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