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Několik slov za mnohé...
Jan Amos Komenský kdysi přirovnal špatné učitele 
k ukazatelům cest. Ty sice ukazuji cestu, ale sami nejdou. 
Dr. Rudolf Plajner byl jiný. Cestu nám vždy ukazoval svými 
kroky. A byly to kroky rázné, pochodové, směřující přímo 
k vytčenému cílí. Tyto kroky se dnes bohužel zastavily.
Při loučeni s Rudolfem Plajnerem, nositelem čs. válečného 
kříže 1939, Řádu republiky a mnoha dalších českosloven
ských i zahraničních vyznamenání, uvažujeme zákonitě 
o tom, čím nám byl, jaká byla jeho cesta životem a jaké 
poselství nám zanechává. Chceme-li jeho život charakteri
zovat jedním slovem -  pak je to slovo vychovatel. Znám jen 
málo tak čestných označení.
Byl vychovatelem profesí, praktickou činnosti i zájmy. Celý 
život a všechnu energii věnoval péči o výchovu mladé gene
race, af již ve škole, v přírodě či v celé společnosti. Výchovu 
viděl ve velkém vývojovém oblouku od ranného dětství, 
přes věk školní, dospíváni až po produktivní životní úsilí, 
završené moudrostí stáří.
0  výchově neustále uvažoval, hledal novécesty a dosažené 
výsledky konfrontoval s aktuálními i perspektivními potře
bami společnosti. Uměl být kritický ke své práci a je znakem 
velkých duchů, že si dovedou opětovně klást otázku: Jdu 
správnou cestou, nemýlím se, nejsem v zajetí zjednoduše
ných představ? Z pochyb dokázal vytěžit nové myšlenky, 
uskutečňovat je a předávat dalším. Pamatujete se, jak často 
jsme se k němu obraceli o radu? A pamatujete se, jak 
dokázal s nadhledem řešit složité problémy? Pamatujete se
1 na úsměv, s kterým nás vítal, kdykoliv jsme se potkávali? 
Dílo Rudolfa Plajnera je rozsáhlé a jedinečné. Z pokroko
vých myšlenek pedagogického optimismu 19. století 
čerpal, plně žil a působil v téměř celém rozsahu 20. století 
a svým dílem i prostřednictvím svých žáků bude působit 
hluboko do století příštího.
Dvě postavy formují život člověka. V raném dětství matka, 
bez níž je zdravý vývoj dítěte nemyslitelný. V době dospí
váni vychovatel, který zaměří mladého jedince do praktic
kého života a nasměruje jeho životní pouf. Přál bych našim 
dětem i vnukům, aby potkali v životě takového vychovatele, 
jakého jsme našli my v tátovi Plajnerovi.

Chcete vidět jeho pomník? Nehledejte ho v kameni 
náhrobku, nehledejte ho ve velkých slovech, ale hledejte ho 
ve svých srdcích, ve své práci, v radostném pohledu 
dětských oči, které prožívají velké dobrodružství, a v kráse 
lidských vztahů, které se vytvořily u planoucích ohňů. 
Když se Ralph Waldo Emerson loučil nad rakví s Henry 
Thoreauem, pronesl myšlenku: „Kdykoliv se ve světě bude 
bojovat o pravdu, bude Thoreau přítomen."

Kdykoliv se bude uvažovat o výchově nastupující generace 
a svádět o ni boj, bude přítomen Rudolf Plajner.
V  nás všech, kteří jsme se s ním setkali, je plně vtištěna jeho 
osobnost, jeho temperament, jeho elán, jeho rozhodnost 
i jeho společenská odpovědnost. A proto | o něm můžeme 
říci slovy antického básníka „Non omnis moriatur, mutaque 
pars el vltabit Libitinam." „Nezemřel celý, mnohé z něj se 
smrti vyhne.”

30. 6. 1987 Václav Břicháček

S k a u t s k ý  s lu b
Nejvýznamnejšia chvlřa v živote kaž
dého skauta a skautky sú tle minúty, 
kedy pri táborovom ohni, alebo před 
oltárom skládá svoj skautský síuba po 
jeho zložení sa stává skautkou -  skau- 
tom na celý život. Sfub sa neskládá na 
mesiac, rok, alebo len na obdobie mla
dosti, ale ako povedal sám zakladatel, 
světový náčelník R. B. Powell: „Kto je 
raz skautom, je skautom na celý život." 
Preto vás prosím sestry a bratia, nepo- 
náhřajte sa a neurýchrujte skladanie 
skautského sfubu. Nik by nemal skla- 
daf síub skór, ako za 4 -  6 mesiacov 
po vstupe do oddielu, po zložení no- 
váčkovskej zkúšky a po dokonalom sa 
oboznámeni so skautským hnutím. 
Každý sa musí rozhodnúť sám, či chce 
byť skautom -  skautkou, Sám a nikým 
nenútenýl Musí dobrovolné chcief byť 
skautom a sám po vnútornom rozhod
nutí ho může radca představit vodcovi 
oddielu ako nováčka, ktorý chce byt 
skautom.
Síub pri vhodnej příležitosti, napr. na 
tábore, alebo oddielovom výlete po 
slávnostnom táboráku, skládá každý 
sám. Hromadné sfuby sú v skautingu 
nepřípustné.
Ako som už povedal, sfub sa móže 
skladat pri táboráku, alebo před oltá
rom, alebo pri významném památném 
mieste. Napr. pri hrobe významného 
skauta.
Ako sa skládá síub?

Radca představí vodcovi nováčka, 
ktorý sa rozhodolzložit sfub: Bratvod- 
cal Nováčik z našej družiny br, XY. 
Úspěšně navštěvoval naše družinové 
schódze, zúčastnil sa na našich druži
nových a oddielových podnikoch, po
zná skautský život.
Rozhodol sa stát skautom (skautkou). 
Vodca: Brat (napr.) Karol, rozhodol si 
sa stať skautom dobrovolné a sám? 
Nováčik: Ano.
Poznáš zásady skautského života? 
Nováčik: Poznám.
Poznáš skautský zákon? Rozumleš 
mu?
Nováčik: Rozumiem.
Vieš čo je najváčšou hodnotou skau
ta?
Nováčik: Skautovi je čest nadovšetko. 
Na skauta je vždy spolahnutíe. 
Vodca: Tak sfubuj!
Před skauta, ktorý slubuje, predstúpi 
člen oddielu a sklopí štátnu zástavu. 
Tú skaut chytí lávou rukou, pravú ruku 
so skautským pozdravom položí na 
knihu „Základové skautingu: alebo na 
skautské laliu, alebo na kříž, alebo na 
příručku „Základy skautingu", ktorá je 
položená na malom stolíku, pni, váč- 
šom kameni a pod.
Takto držiac zástavu, a ruku s pozdra
vom položené na niektorom vzácnom 
symbole hovoří sám, tak aby to nastú- 
peni bratia počuli: „Slubujem na svoju 
čest a svedomie, že sa vynasnažím ako 
najlepšie viem:

Milovat svoju vlast České a Slovenské 
Federatlvnu Republiku a verne jej slú- 
žit v každom čase.
Plnit povinnosti vlastně a zachovávat 
skautský zákon.
Pomáhat blížnym za každých okolnos
ti.
Tak mi Pán Boh pomáhají (u veriacich) 
Pri slube celá jednotka stojí v pozore 
a zdraví skautským pozdravom.
Po slube vodca póvle: Splnil si základ
né podmienku stať sa skautom. Přijí
mám ta do svojho oddielu a tým i do 
světového bratstva skautov. Od tejto 
chvíle sú tl skauti na celom sVete brat- 
ml a skautky sestrami.
Na znak toho, že si skautom, připínám 
ti sfubový odznak.
Zařaď sa.
Skaut sa vrátí do svojej družiny. Celý 
obřad sa opakuje pri ďalšom slube. Pri 
jednom slubovom obřade nemálo by 
slub skladat vlac ako 5 skautov. Po 
skončení slubu celý oddiel spieva 
skautské alebo štátnu hymnu. Po slu
be by už nemal byť žiadny program 
a skauti by malí v tichosti odpochodo- 
vat, alebo pri táboráku zasplevat ve- 
čierku.



Skautíng

Být, či nebýt členy obnoveného skoutského Hnutí? Kolik 
oddílů, které v posledních dvaceti letech no3íy útočiště 
v nejrůznějších povolených organizacích, sl letos v zimě 
a no jaře kladlo tuto hamletovskou otězkul Některým čb 
novníkům se toto váháni zdá nepochopitelné, vidi v něm 
nedostatečné nadšení pro skouting. Tok se no věc dívají 
především tl, kteří se od sedmdesátého roku drželi 
v ústroní a teprve po loůské listopadové revolucí nastou* 
pili znovu do služby. Kdo všok byl v minutých letech 
v živém kontaktu s ílególníml skautskými oddíly, ví. že 
například TOMy ve Svozu turistů měly při volbě progra* 
mu naprostou svobodu. Od jednoty dostóvaly značné fí« 
nanční částky a jediné, co od nich výbor TJ požadoval, 
bylo prosné vyúčtovóni dotací. Jinak se vedoucímu nikdo 
nepletl do |eho práce, neporučníkovol mu, nežádal pO' 
drobná hlášení, neprovódčl nepříjemné kontroly.
Na nezávislost si človék snadno zvykne, o když se jí má 
vzdót, začne se ptát: Proč vlostně si móm nochot mluvit 
do svéiio stylu vedení od lidí, kteří nebyli po dvě deseti* 
letí s dětmi vůbec ve styku? Proč se mám podřizovot 
činovníkům, kteří sami oddíl buď nikdy nevedli, nebo 
stóll v jeho Cele kdysi v dávnověku? Proč bych měl při
způsobovat svoje výchovné metody nózoru dědečků o bo> 
biček, kteří jsou přesvědčeni, že jedině pravý skouting 
pěstovoli oni somi před půlstoletím? Proč mám chodit 
y klobouku, když se nejlíp cítím prostovlasý? Proč bych 
se svým oddílem pochodoval v trojstupu no přehlídce, 
když jsou mi všechny parády z duše protivné o zvykl jsem 
si chodit s dětmi v přátelském houfu?
Nedávno jsem dostol dopis od sterého přítele, který vy* 
rosil v šedesátých letech ve skautském oddílu, po likvi* 
doci Junáko se mu podařilo oddíl udržet, vychoval radu 
nových vůdců, stál u zrodu velkého středisko A když 
letos zjaro navrhl, oby vstoupili do obnoveného Junáka, 
zočoli mu jeho mladí spolupracovníci klást otózky, o kte* 
rých jsem se právě zmínil. Snad vás bude zajímat, co 
píše o [ok ]sem mu odpověděl.
• Milý bratře,
potřeboval bych od Tebe odpověď no několik otázek. 
Chtěl bych jí otisknout v našem střediskovém časopisu. 
Úzce souvisí s tím, zda vstoupíme do Junáka, nebo zůsta
neme dál nezávislí. Když jsem před časem začat uvažo
vat, jok převést naše oddíly do skoutské organizace, do
mníval jsem se, že to bude celkem jednoduchá záležitost 
o že podobné jako dřív t tentokrát do|i členové středis
kové rody no můj názor. Nopsal jsem i malé pojednání do 
našeho čosopisu o shrnul v něm nejzávažnější důvody, 
které mluví pro nóS vstup do Junáka. Reakce však nebylo 
oni zdolcka jednoznačná. Vodění sice souhlasilo, abych 
zahájil jednání o registrací, ale odezva, zejména u star
ších členů oddílů, íjení této myšlence příliš příznivě na
kloněno. Velkou Škodu způsobil X. Y., člověk s pochyb
ným chorokterem, kterého dobře známe. Po listopadové 
revoluci se stol významným činovnikem v okresní rodě 
Junóko. Když si předstovíme, žg bychom se měli dostat 
pod jeho pravomoc, ani trochu nás to neláká.
Jsou tu i jiné problémy. Dospělí vedoucí, kteří vyrostli 
V po.slednfch letech o nikdy nechodili ve skautském kroji, 
se obávají, žc budou muset chodit v širáku, který znojí 
jen z omerlckých filmů. Našim starším dévčotům naska
kuje husí kůže, když si prohlížejí krojový předpis skautek. 
Vládne stroch, že nám jiní budou zasahovat do stylu, 
jokým vedeme noše oddíly. No všechny připomínky jsem

snoČÍ dokózol dost racionálně odpovědět, prošlo pochyb
ností, zdo do Junáko vstoupit, zůstávojt. Skoutské hnutí 
pro né zolím není otázkou citového spojení, alo Cistě ro
zumové úvohy. Přitom však nemají celkem Žádné špatné 
zkušenosti, které by jejich pochybnosti opravňovaly, spíš 
bych mohl o tomto kroku skepticky uvozovat já. pozoru)u 
totiž, jok so tlačí do funkcí mnoho lidi, kteří po dvě de
setiletí neudělali pro udržení skautingu vůbec nic.
Prosím, odpověz ml písemně no tri nósledující otázky, 
otisknu to v příštím čísle našeho střediskového Čosopisu. 
Snad tím pomůžeš při řešení tohoto nesnadného problé
mu.
,1. V posledních dvaceti letech, které uplynuly od likvida
ce Junáka, došlo ke značné změně mentolity děti o mlá
deže. S uvolněním v oblosti politické se rozšířilo možnost 
cestováni, komunikace, jsme zaplaveni Informoceml otd  ̂
Myslíš sr, že je současný Junák schopen tyto změny pro
mítnout do svého progromu tok, oby nepůsobil onochro- 
nicky?
2. No cestách po vyspělejších státech Evropy jsem se se- 
tkávol se skauty jen mólokdy. Získané informace mluví 
čosto o tom. že skautské organizace v zohraničf se snaží 
hlavně naplnit volný Čas mládeže. Zdá se ml. že v lom 
chybí výchovné úsilí. Je to skutečně tok? Povožuješ to 
zo úpadek? Nebo je to jen proměno, jejíž smysl mi zotím 
uniká?
3. Být vůdcem oddílu je v jistém smyslu řeholo. Kdo vede, 
musí hodně obétovot — zejména svůj volný Čos. Skoro 
všichni, oz no výjimky, mojí pocit, že se obětují o nezís
kávají nic na optótku. Nesouhíosím s tím o Ty patrně 
také ne. Mohl bys zformulovat, co vedoucí svou prací 
získává?'
No přítelův dopis jsem odpověděl:
.V  první otázce vychózíS z myšlenky, že so v posledních 
dvaceti letech změnila mentalito mládeže. Podle mého 
soudu to lok není. Člověk se ve své podstatě tok rychle 
nemění. Chlopcí o děvčata jsou dnes skoro stejní, joko 
bylí před půlstoletím. Vidím to jasné no pětileté vnučce, 
která vedle mne vyrůstó. Je hravá, touží stálo po činnos
ti, ráda so směje, nadšené poslouchá prostoré pohádky. 
Zojímojr ji stejné věcí, jaké před pětadvaceti lety bavily, 
mé dcerky. Raduje se ze stejných maličkostí, jaké těšily 
mne před druhou světovou válkou. Nemyslím, že by to 
bylo u storšich chlapců o děvčat jiné. Dnešní mládež 
snad rychleji do&pívó, zřyěnilo se prostředí, ve kterém 
žije, ote ve své podstatě |c stejná, jako jsme byli my 
v jejich letech. Když rozdělám ohníček no louce, stáhnou 
se k němu všechny děti z okolí — jako můry přilákané 
světlem. Praskot větví, tončicí plameny, dým — to všech
no |c pro né lákavější než počítač, walkmon, televize. 
Večerní les nad chatovou osadou přitahuje dnes děti 
stejné mogtcky, jako kdysi vábil nós. Noc pod stonem je 
stále tok vzrušujícím zážitkem joko kdykoli dřív Hra 
v lesních houštinách je stejným dobrodružstvím pro dneš
ního kluka, jako bylo pro básníka Jiřího Wolkro zo první 
světové války, když tóbořil s A. B. Svojsíkem pod Lip
nicí.
Základní struktura osobnosti, touhy, rodosti, smutky jsou 
pořád stejné. Mění se spíš věci kolem nás, přibývá jich, 
jsou dostupnější, snad lákovějSI. Ale většinou nús umrt
vují, z aktivního tvoro délojí pasivního divoko a poslu
chače, který sedl a nehybné hledí na obrazovku nebo do 
prázdna.
Skouting měl vždycky dynamický program, vedl k zajíma
vé činnosti, pohybu, probouzel v člověku zójem, uměl na
plňovat jeho nejasné touhy, pomáhol mu nacházet dobré 
přátele no celý život, vyváděl osomělého jedince do přá
telského společenství, vštěpoval mu do mysli í do srdce 
krásné ideály. V tom všem bylo “  o dosud je — jeho 
sílo. Jen mdlo prostředků, které užívoll Boden Powell, 
A. B. Svojsik o E, Th. Seton, zastaralo. «vySIo z módy*^ 
Kdo třeba zažil kouzlo signalizace no skautském výletě, 
ví, žo dnešní vysílačky nikdy nemohou nahrodit praporky 
o oheň. Mlčenlivé předáváni semaforové zprávy z hory na 
vzdálenou plonlnu, tojcmnó probleskování o mizení plo- 
menů v lesní tmě pri noční signalizaci morseovkou ~  to 
všechno má tok silný emotivní účinek na naše podvědo
mí, že to stále patří do skautského progromu. Totéž platí 
pro mnoho jiných typických nošich disciplín.
Neříkám, že skouting zůstává stále stejný, je to otevřený 
výchovný systém, píebífOme do něj všechno dobré, oť to



přijde odkudkoli o kdykoli (uvedu joko pNklod jen orien  ̂
toCnl běh, který dnes považujeme za typicky skoutský 
sport). Jeho jádro však zůstává jíž skoro sto lot živé, 
otroktlvní, bylo by nesprávné ho odhozovot.
Zmiňuješ se o skautíngu v zahraničí. Nedovedu odpověd* 
ně posoudit, jok procují národní orgonizoco v různých 
zemích, no to jsem byl všude příliš krátce. Možná že mají 
pravdu kritikové, kteří mluví o jeho nevalné úrovni. Vím 
však. že nopřlkiad Američané mají vynikající skautskou 
odbornou literaturu — tvoří už celou knihovnu o několika 
dcsítkóch svazků. Praxe v USA možná není tok dobrá, ale 
z jejích příruček lze načerpat hodně znalostí, podnětů
0 zkušeností. Tím spíš, že jsou civilizačně nejméně dva
cet let před námi,
1 kdyby bylo světové skautské hnutí na nízké úrovní, jak 
o tom někdy slýchóm, nemělo by nás to odradit. Náš 
skouting byl vždy autonomní, vyvíjel se somostotně, má 
hodně hluboké kořeny o snad může v budoucností přispět 
ke zlepšení, prohloubení světového hnutí. To je přece 
úkol, který stojí zotol
Mnohý z nás prožil I v průměrném oddílu cosi velmi sil
ného, nezopomenutelného. Nejlépe je to vidět na těch 
babičkách o dědečcích, kteří se hrnou do funkcí. Kdyby 
je skouting tak nepoznamenal, šli by spíš dělat předsedy 
do jiných spolků, nechtěli by pomóhat našemu hnutí. 
A leckde pro nós děiojí skutečně hodněl 
Vedení oddílu je jistě řehole, oběť. Aře je to toké radost, 
zábavo, hro. Nejkrásnějši hřo, kterou znám. Životní po- 
slóní. A naše mravní povinnost. No světě nejsme jen pro
to, abychom užívali jeho dary, ale abychom přispěli podJe 
svých sil k jeho zlepšení, zlidštění. Myslím, že skouting 
nám k tomu dávó nejlepší příležitost. Největší práce nás 
čeká při výchově charakteru. Nebudeme si nic namlou
vat, nejsme zatím o nic lepší než ti, kteří skoutskou vý
chovou neprošli. Málo jsme se v minulosti věnovali pěs
tování dobrých vlastnosti, málo jsme zéposili se svými

však nestačí. Pokud je vůbec možné naši povahu změnit 
k lepšímu — o já věřím, že to možné je — musíme hledot 
cesty o prostředky, jok toho dosáhnout. Vychovóvot čin
ností o činyl
Skouting nevidím jen jako příjemnou hru, ale jako cefo- 
žívotní výchovu o sebevýchovu k dokonalosti. Věřím, že 
nám pomáhá žít správně, spravedlivě a plně.
Život máme jen jeden. Je dost krátký o většino lidí ho 
přesto promarní. Tím, že se ženou za hmotným prospě
chem, hromadí peníze o věci, nedovedou, rozeznot pravé 
životní hodnoty od falešných. A právě v tomhle by nám 
měl obrozený ^ský o slovenský skouting pomáhat.

Bratrsky Tě zdrovím
Miloš Zapletal - ZET*

aneb

Jak proplouval úskalími a peřejemi posledních 

pěti desetiletí jeden oddíl vodních skautů

d o k o n č e n í  z  m in u l é h o  CfSLA

Skóutský rok Flotily zočíná v září. Pů
vodně jsme září považovali za otevře
ný měsíc, kdo přišel, byl vítón. Protože 
však Flotilo získala v Liberci no popu
laritě, rtemóme možnost přijmout kož- 
dého zájemce. Otvíráme tedy dveře 
klubovny dokořán jen první týden škol
ního roku, kdy zoregistrujeme každé
ho, kdo přijde. Povinnost registrace 
má koždoročné každý člen Flotily. Bě
hem měsíce se obnoví rvebo doplní po
sádky, doplní člunařl o kormidelníci 
(my jim říkóme botsmani o kapitáni). 
Obnoví se štafety o probíhá intenzívní 
výcvik no lodích no pfehrádce. Podle 
možnosti vyjíždíme no řeky, no cholu- 
py, sbíróme lesní plody, chodíme no 
brigády, které lesy v okolí Liberce ve
lice potřebuji.
V současné době móme pět oddílů —' 
fregot. Tři jsou pro chiopce v junéc- 
kém věku, jedno pro vlčota (říkóme jí 
fregotko), jedno pro rovery. Admlrotita 
je dvonócti aŽ potndctičienná. Protože 
jsme 20 léto získali různé typy lodí, 
používóme i různé typy jmen. Pramice

— o tím i posádky — jsme pojmeno- 
voM po historických, respektive existu
jících lodích, koždou začínající jiným 
písmenem abecedy (Argo, Boiinty, Cí- 
vetto, Endeavour, From, Kontikí. Pell- 
can, N ík é ...) .  Tím jsou současně dá
ny volací znoky o signály posádek. 
Kánoe, no nichž jezdí roveřl nebo do
spělí. nesou klasicky nózvy ryb ú vod
ních živočichů (Vydro, Štika, Mihule, 
Plraňa, Š keb le ...). Lominátové moto
rové Čluny, uživené no velkých řekách 
o expedicích joko doprovod, nesou jmé
no větrů (Severák, Mcluzíno), plachet 
nice jméno řek nějak spjatých s his 
toríl Flotily (Pěno — německá Peene 
Střelo — Stroisund) o konečně nofu 
kovocí čluny typu Gryf oo prvocích, 
protože se jím v hantýrce říká .proto- 
plasmy* (Amoebo, Nezmar).
Říjen začíná tradiční hrou Boj ve Stí- 
nodlech, ve starých uličkách Liberce, 
kterým se Stfnadia říkalo |iž po válce. 
Toto hro, jejíž provldlo se ročně obmě
ňují, má za úkol seznámení všech čle
nů novzájem.

V říjnu je kromě ploveb. které se ko» 
nojí, pokud počasí o doprovo dovolí, 
ještě drakláda o provklelný úklid pře- 
hrody, řeky Nisy o okol! klubovny.
V listopadu se už zpravidla nemůže na 
vodu, protože nóm přehrada zomrzáw 
Zavřeme tedy vodu Slavnosti ticha, 
jakousi benátskou nocí se svíčkomi a 
lompióny. Lodě uložíme o zočíná In
tenzívni výcvik v klubovně. Každý den 
v týdnu mó schůzku jedna z fregat 
o podle schopností vedoucího probíhá 
alespoň Část schůzky po posódkách. 
Posádky se zdokonalují ve svých do
vednostech. skoutské praxi o vodác
kých doplňcích. Zdůrazňujeme I trodi- 
ce námořnické a tradice Flotily. Kon
cem měsíce se každá posádko připra
vuje na výrobu dárků pro FIoMlu. 
Prosinec je měsíc krátký, ole nabitý 
okeemí. První pátek nebo sobotu se 
organizuje noční přechod Jizerských 
hor. Poslední vlek odveze účastníky 
do Hejnic o potom se jde mrazivou 
nocí přes Stoipleh, Bílou kuchyni, Čer
nou Nisu o Bedřichov do Liberce. 
Svatý Mikuláš je prý patronem námoř
níků, proto držíme tradice mikulášské 
nodllky. Každá posádko je povinno dát 
společný dárek celé Flotile, každý jed
notlivec koždému č l^ u  své posádky.- 
Mikulášská je jediná příležitost, kdy 
se sejdeme všichni v klubovně v kro
jích. Do velkého lodního kufru každý 
pečlivě odkládá své dárky a dává sl 
pozor, oby nebylo znát, co dat on< 
Před přícl^dem Mikuláše se obvykle 
promítají filmy z féto, z táborů a pla
veb. Mikuláš, který se nápadně podo
bá Neptunovi, rozdá $ čertem dárky, 

_ole ty se nesmějí dychtivě rozbalit. Až 
po odchodu MikulóŠe se rozbalují dár
ky určené celé Flotile. Každý dárek je



okdzole ukozbvdn a Vftčn hlasTtýnf 
,Oóó" o .Koch, koch* (což |e cito
slovce kochání). Pok teprve dojde no 
jednotlivce.

Další velkou akcí je nadílka lesní zvě* 
fí. Zprovidla den před Štědrým Veče
rem se sejdeme na konečné, obychom 
'došlí no místo, kde jsme před lety zho
tovili krmelec. Koždý nese nějaký dá
rek — žaludy, koštany, tvrdý chléb, 
mrkev, lůj, leřcbíny, joblko, seno. Dár
ky narovnáme do krmelce nebo kolem 
stromku, na který upevníme I svíčky. 
No tuto slavnost chodí i bývalí čle
nové a často I rodiče. Uzavřeme kruh, 
vzpomeneme těch, kteří jíž přijít ne
mohou. připomeneme si svou náleži
tost k přírodě o po zazpíváni koled si 
v gilwellském kruhu stiskneme ruce.

Po Štědrém dnu se koná akce jen pro' 
otrlé. NejodvážnějSÍ splouvoji no ká
noích ,Rio Fekallo* řeku Nisu. ^ e -  
ka |e studená o především znečištěná 
o těch několik kilometrů je skutečně 
chlopskou záležitostí.

V lednu oslavujeme výročí svého vzni
ku tlm. že již několik let pořádáme 
námořnický bál, na nějž zveme své bý- 
yoié cleny, rodiče o příznivce. Koncem 
měsíce bývá velké soustředění na ně
které chalupě v Jizerských horách. Zde 
se spí na zemi, oby se vešlo co nejvíc 
Udí. Hrajeme nejrúznější hry no sněhu 
včetně .závodů sněžných hadů, psích 
spřežení, eskymáckých honiček atd. 
Večer 'se soutěží v uzlování, čtou se 
nohlos knihy o Jizerských horách, zla
tokopech, námořnících. Hlavní náplní 
je ale celodenní hra Boj o severní pól.
V okolí |e označen některý bod jako 
severní pól a posádky se snaží dojít 
k pólu jako první. Cesto je ztížena růz
nými povinnostmi, zakládáním postu
pových táborů, ošetřováním zraněných, 
dopravou zesláblých, stovbou iglú a 
záhrabů. Nikdo nedovede předem Od
hadnout, je-li výhodnější fit pěšky, ne
bo použít lyže či sněžnice.

Onor o březen se využívá k proškolení 
starších členů ve znalostech Rádu pla« 
vební bezpečnosti o získání oprávnění 
vůdce malého plavidlo. Sněhové pod
mínky umožňuji přechod Jizerských hor 
no lyžích a táboření no sněhu. Jarní 
prázdniny využivojí jednotlivé fregaty 
podle svých možností k několikaden
nímu soustředění. Poslední pěší akcí 
bývá zohójeni 100 jorních kílometríí 
společně s dalšími turisty okresu. 
Vlastní odznok ovšem plníme no vodě.

.V dubnu se připravujeme na joro, které 
u náš později než jinde. Těšíme se 

no to. ož ledová pokrývko přehrady 
zhoubovatl, my na vodu spustíme lodě 
a pomelu budeme proplouvot ledovou 
tříští. Myslíme no objevitele Severozá
padní cesty Q máme radost. Lodě už 
Jsou po zimě oproveny, kjubovna ukli

zeno a zpravidla máme za sebou i úklid 
přehrady, okolí klubovny a hlovně Ni
sy. Vždy najdeme přímo ve středu 
město dost pneumotík, kol, kamen a 
všeho ostotního, abychom tlm naložili 
nákladní auto.

Květen je ve znomení plaveb o závodů. 
Na prvního máje obvykle pořádáme 
pro dolší vodácké oddíly závod pramic 
no přehrodě. Protože zpravidla aspoň
V jedné kotegorll postupujeme do krol* 
ského kola Kotorského závodu bronné 
zdatr>osti. poznáváme svozormovské 
vodáky no Labi nebo Ohří. Ve dnech 
kolem 9. května jsme vždy absolvovali 
krojskou jorni plavbu 'organizovanou 
KDPM v Ostí n. Lobem. Potkávali jsme 
se s kamarády z Ostí. Roudiijce, Lito
měřic. české Lípy. Podobně jsme se 
na řekách setkávali s oddíly, za jejichž 
prácí jsme rychle vycítili vodní skau- 
ting. Byly to oddily z Prahy, Pordublc, 
Českých Budějovic, ole nejmllejší nám 
byl Albotros z Nového Město nad 
Metují. Snad proto, že podobně joko 
my zůstoii nekoedukovonýmí. použlvoli 
pramic, zochovali si krojový předpis, 
oddílovou vlajku a také nemají opti
mální vodní podmínky. Vůbec jsme si 
všimli, že náš handicap nás vlostně 
zvýhodňuje, protože jsme se naučili, že 
pádiovot se musí, á tak jsme často vy
hrávali závody.

Červen je měsíc, kdy se na nás, obraz
ně řečeno, nesmí mluvit. Příprava lodí, 
stonů, kuchyně, odesílání množství žá
dostí, vyplňování hlášení,- Školení ve
doucích táborů — to zná kqždý, kdo 
sl v posledních letech zořlzovol vlastní 
tábor.

Na tábory jezdíme vždy v červenci. 
Den je dlouhý, počasí příznivé. Tábor 
na Orlíku bývá rozdělen na tři částí.
V prvé — nejkrotši se buduje tábor, 
v druhé je Flotila rozdělena. NejlepŠÍ 
absolvují putovní tábor, ostatní proží
vají výcvik na stálém táboře. Po do- 
jezdu puťáku probíhá společná fáze 
tábora o vrcholí celoroční hra.

0  táboře by se dalo nopsot celá kni
ha, ale já chci jen zdůroznit, že na 
táboře jsme se vždy cítili nejlépe a 
nejvíc dodržovali skoutskou výchovu
1 skautského ducha.

No tótíořiStí nYždy míiseT stát vbSácky 
stožár, film vyŠSI, tlm lepši. Vztyfiovóní 
Q snímání vlojek — státní o oddílová 
I— jsou dvo okomžiky, kdy celý tábor 
nostupuje v krojích. Dozorčí kormidel
ník zosekne sekeru práce, vlojkovó če
to přinese vlojky, které letí vzhůru 
přesně v 8 hodin za bití lodního zvonu 
a fonfáry mezinárodního skautského 
signálu. Tento obrod dodržujeme i na 
expedicích, včetně vyvěšování viojek 
na lodích.
Slavnostní táborová ohně, gílwetiský 
kruh. troubená nebo zpívaná večerka, 
hlídání tóboro, budíček, rozcvičko, 
ochrana přírody a péče o ní. pomoc 
hojnému, vyvrcholení celoroční hry a 
soutěží, rodost ze Života o hlovně neu
stálý podíl no práci pro- sebe 1 pro 
všechny — to jsou znaky skautské vý
chovy, které samozřejmě prolínoly kaž
dým naším táborem.
Po skončení tóboro zbývá admlralltě 
kontrolo, zda jsou lodě dobře uloženy, 
promyslet hru no příští rok o sejít se 
před zahajovací schůzkou celé Flotily. 
Další rok může začít.
Liberec je město vnitrozemské, takřka 
horské, vodou příliš neoplývající. A 
přesto se v něm zrodil oddíl vodních 
skautů, přesto so v nfim udržel i v po
sledních dvaceti letech, byť za cenu 
některých ústupků. Na podzim loňské
ho roku vzaly události v Českosloven
sku tok krásný o rychlý obrot, že jsme 
ve Flotile začali s rádcovskými o vůd- 
covskými kursy. Uvědomujeme si, co 
jsme junácké výchově dlužni o chceme 
se zodpovědně vrátit k vodnímu skau- 
tingu v plném rozsahu. Kdy? Přece 20. 
ledno 1990, Čtyřiočtyřícet let po svém 
vzniku.
Lederr1990

Vladimír Cvrček - Vezfr

Dovětek:
Liberec je niěsto vnitrozemské, tokrko 
horské, vodou příliš neopiývojící. A  
presto je v něm tolik vodních skautů^ 
že 20. ledno 1990 zde vznikly dvo pří
stavy: 7. přístav Flotilo o 10. prfstaV 
Moják. Vodní skeuting nepotřebuje an  ̂
tak vodu jako žhové srdc^i



ZAMYŠLENI NAD SESIYM BODEM SKAUTSKÉHO ZAKONA
.Skout je ochráncem přírody a cennýcK 
Výtvorů lidských." Šestý bod upravuje 
vztoh junáka k živé hmotě o hmotě 
vůbec. Mezi životními projevy vzděla
ného člověko a novorozeněte je asi 
stejný rozdíl, jako mezi projevy rostli
ny o pso. A od projevů života rostliny 
k prpjevům existence kamen© není 
delší cesto než od rostliny ke zvířeti. 
Dnes víme, že I tzv. neživé hmota se 
pohybuje, že její nejmenSf známé sou- 
čóstky jsou stole v pohybu, neustále 
víří. Přechod mezi zvířetem o rostlinou 
je poznenáhlý, oni mezi živou o neži 
vou hmotou neznáme přesné hranice 
Nevíme, co je život, co je smrt. Vzdě 
lané lidstvo se jíž vymoniio z noivn 
povýšenosti póno tvorstva. A my 
skauti, si uvědomujeme mravní povin
nosti k mimolidskému světu. Milujeme 
o chráníme. Rousseau, Thoreau, Seton 
nás učí poměru k přírodě. Anderson

$vými pohádkomi o skoutský bósník 
Wolker svými básněmi nás učí úctě 
k věcem. Zotím co zocházení s prak
tickými předměty rodíme spiše do eko
nomického devátého bodu zókonc, zo- 
býváme se v šestém bodě vedle pří
rody spíš umělecky cennými výtvory.

Pozoruješ přírodu o snažíš se porozu
mět životu stromů, květin o zvířot. Po- 
znot zvyky o obyčeje savců, ptáků, ryb, 
broučků. A z přírody sí bereš též pří
klad

Poslyš slovo Ernesta Thompsona Se- 
tona:

.Chceme se naučit životu v přírodě, 
neboř jen tok vybudujeme svá těla o 
povzneseme o upevníme své duSe,»obY- 
chom mohli jít vpřed s vidoucíma oči
ma o myslící rukou, poznoM radostné 
cesty leso i života — obychom ve 
všem se stolí moudrými pány samo 
sebe, dívajíce se životu v tvář, neustu- 
pujíce, připraveni činně se zúčostnít 
všech úkolů v lidské společnosti, těší
ce se z koždé zkoušky, která na nós 
přijde, aby Velký Duch měl v nás pány 
silných duší ve velebných jejích svoty- 
nich."

Bratříčku, civilizace jet no postupu. 
Stavbo silnic, železnic,, domů, měst, 
rozsáhlých průmyslových závodů, mos
tů, regulace řek, to všechno zasahuje 
rušivě do přírody o omezuje ji. Civili
zace znomená snod pokrok ú nelze se 
jí proto vyhnout. Ty však, skaut-ochrdn- 
ce přírody, zobroň každému svévolné

mu a zbytečnému poškozování přírody. 
Příroda je krásnó, je-!í přirozená. Jen 
to ti dá citový zážitek. Je tí pfíjemně 
v lese, který je plný popírů o plecho
vek od konzerv? Ale tu nestočí nodd- 
vot no mastňáky, jdi sc svým oddílem 
o vyčisti krojínu. Nejen skautská slova 
o myšlenky, ole též skautské činy!

Máme v republice řodu přírodních re- 
zervocí. To neznamená, že příroda mi
mo chráněné oblosti se md časem 
změnit stálým znečišťováním a niče
ním v smutně proslulé lesíky, které 
měly tu smůlu, že leží blízko města. 
Pracuj ve svém okolí, rozsévej myšlen
ku. Že je povinností každého zachovat 
naši vlast krásnou, čistou, prostou od- 
podkO.

Zákon chrání mnohé druhy rostlin. Ju- 
nákovř nestačí je chránit — snaží se 
je rozšířit. Sbírá jejich semeno o roz
sévá je. Některé rostliny jsou skoro 
no vyhynutí, protože byly příliš krásné 
nebo příliš užitečné. Vrótit je zpět le
sům, lukám, hájům o mezím, vrátit jim 
zpět jejich sídliště — není to krásný 
úkol pro skauta?

Junák má přírodu rád, 
s každým zvířátkem je komorád.
Dobrý skout nepoškodí rostlinu
nestřílí po vrabcích
nekopne do houby
neplaší v lese zvěř
vyhne se mezi stromy pavučině
neznečišťuje přírodu odpadky
nevybírá ptačí hnízda.

Vidíš no vychózce stromeček, keřík, 
rostlinu, které jsou utiskovóny a těžce 
zápasí o prostor kolem sebe? Jejich * 
semeno nezopadlo do příznivého mís
ta. Uchop svou polní lopatku a presocf 
takovou rostlinu. Pomoz jí. Pů|deš-lí 
snad okolo podruhé, uvidíš, jak se za
zelenalo,- povyrostlo — jak tl výrazem 
každého lístku děkuje.
Dávej přírodě skutkem svoji lásku na
jevo o ona tl tisíckrát oplatí.

Přírodu matku miluji, 
přírodě matce slit sji: 
budu tě chránit!
.Chtěl bych, aby každý člověk tok se 
pKsdobai divoké ontílopě, oby tok byí 
části o dílem přírody, ož by jeho 
osobo samo jemně ohfoSovolo naším 
smyslům jeho přítomnost o připomL- 
nolo nám ty částí přírody, v kterých 
mešká . . .

Snad mne budete pokládat za zvráce
ného, ole kdybyste mi nabídli, obych 
zůstóval buď v sousedství nejkrásnějšf 
zahrady, kterou kdy lidstvo vyšlechtilo,; 
nebo v sousedství smutného rrK>čálu, 

.rozhodl bych se pro močál. . .
Moje dobrá mysl je tím spokojenější, 
čím je mé okolí pustší. Dejte mi oceán, 
poušť nebo divočinu . . .
Divoký les pokrývó ponenskou půdu —? 
o táž prsť je dobré pro lidi í pra stro
my. V takové půdě vyrostl Homér a 
Konfucíus o všichni ostotní, a z toko- 
vé divočiny přichází reformátor, živící 
se kobylkami o lesním medem.
Zbroně. jimiž jsme dobyli svd nejdůle- 
žitéjší vítězství, které by se měly dě
dit z otce no syna, nejsou meč a kopí,- 
nýbrž prosekovač houštin, lopoto na 
rašelinu, rýč o motyka na bohno, zre
zavělé krví mrK)hé louky o pošpiněné 
prjQchem mnohého těžce vybojovaného 
pole.. .*

Henry David Thoreaií

Vřelý vztah ke kráse spojuje junóckou 
ochranu přírody s ochranou cenných 
lidských výtvorů. Na prvním místě to 
jsou umělecké předměty, obrozy, so
chy. stavby. Skaut, který se sám snoží 
kreslit, vyřezávot, modelovat z hlíny, 
zná lopotný zópos člověka s hmotou. 
Ví z vlastní zkušenosti, jakou dó práci 
vytvořit něco. co je jen trochu k světu. 
Proto je mu každý výroz tvořivého du- 
cho lidského cenný o nosodí pro jeho 
záchranu všechny své sily. Nasadí je 
zvlášť tehdy, nese-ll výtvor pečeť krá
sy.
Barbaři borbaři barbaři 
boří co o kráse hovoří 
barbori barbaři barbaři

Chvíle cviku
Sháněj o čti knihy s ekologickou tema
tikou, zaměřené na moderní ochranu 
přírody.
Doporučuj chlapcům nebo děvčatům ze 
svého oddílu Setonovy knihy o životě 
zvířot, ptáků, zálesáků.
Vypracuj s oddílovou radou plán, jok 
budete vzbuzovot ve všech bratrech 
lásku k přírodě, jak v nich budete vy
chovávat dobrý vztah k přírodě.
Veď všechny členy svého oddílu, aby 
providelně pozorovali přírodu, třebo 
jen strom před svým domem, zóhonek 
v parku, keříky na zahrádce. Povzbuzuj 
je. aby se pravidelně starali o rostlinu 
v květináči, akvárium, terárium, svého 
pso. Vybízej je, oby krmili v zimě ptá
ky, vyrobili pro ně krmítko, budky.
Noučte se pohybovat v přírodě tiše, 
opatrné, obyste zbytečně nepošlapali 
rostliny, nezohubilí živé tvory.
Všímejte sí stavu historických pamá
tek ve svém okolí, od božích muk v po
lích až po zámky a hrody. Neujde vám, 
jok čosto jsou v neutěšeném stavu o 
hrozí jim zánik. Co pro jejich zóchranu 
můžete udělat?

Jaromír Marek > Markýz
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VÝSTAVA ZAJÍMAVOSTI
Koždý člen oddílu přinesl do klubovny o tom vyložil nej- 
rozmonitějSI včci, které mohly  ̂zojímot ostatní: své sbírky 
zndmek. nólepek, knížky, sbírku brouků o motýlů, cizí 
čosopisy, hrad stro|ky, rukodělné výrobky, železniční mo- 
děly, pohlednice z ciziny, zoiímavé přírodniny, podivu- 
hodné mechanické hračky, fotoalba, zkameněliny. Jsou tu 
[družinové kroniky, storé oddílové oběžníky o ročenky.

z p ě v Ac k ý  t u r n a j
Zachmuřené nedělní odpoledne, chvílemi 'drobně pršb 
V klubovně už je plno  ̂ oč |e§tě není půl třetí. Na židlích 
posedévojí nervózně a vyplašeně vypadající gambusíní, 
kteří se učí ještě honem texty přihlóšených písní k dneš* 
nímu turnaji. Když se potom dovídojí. že mohou zpívat 
z not, je jejich radost bezmezné. Brzo po zohójení při
stupujeme k losovéní přihlóšených družin. Ve sborovém 
zpěvu si odnóšejí vítězství Modří. Při oceňování bylo při
hlíženo k nástupu, čistotě zpěvu, sezpivanosti, přednesu, 
výběru písní, vícehlasému zpěvu o dalším .různostem". 
Podobně jsme soudcovali í při zpěvu jednotlivců. Každý 
ze tří rozhodčích dával body somostotně, výsledky se 
sčítaly.
Překvapila mne poměrně velká účast přihlášených 1 jejich 
dobré výkony, nebojácné, neóstýchové vystoupení, svěd
čící o dobrém, domácím prostředí mezi nómí.

NAPŘIČ MĚSTEM
Sraz na Anenském nóměstičku. Úkol první; Kolik měří 
obvod kašny? Odhadnčtel Po skončení měřím provázkem. 
A úkol druhý; Přeneste v paměti — po jednotlivých Čle
nech hlídky — text plakótu ze Stříbrné uličky semena 
stanoviště. Veliké béhání, ole jde to. Chci zde provést 
ještě úkol třetí, míčkovou štafetu kotem bloku, ole je 
těžko proveditelná, tok od toho úkolu upouštím.
Pak je signolizoce z lávky u mlýnů přes řeku. Semofor, 
věto zní; Stromy a keře žloutnou.
Dolší úkoly jsou hned za mostem: Kolik schodů vede 
z mostu na podbřeži? — Potom: Z mostu se hází hlídce 
součosně třináct papírků o ona je má pochytot. Solvy 
chechtotu, když vítr lístky roznáší o odnáší vzduchem no 
velké vzdálenosti. Kupodivu, oč je v letu chyceno jen 
mólo papírků, ani dvé hlídky ze šesti nejsou no stejném 
místě.
Další úkol: Vytahovaní vody z Certovky na most pomocí 
hrníčků, které sl každá hlídka mělo přinést. Pak přehozu- 
jeme papírovou kouli skrze trubkové lešení pod mostem 
z jedné strany na druhou.
Obíháme blok domů (Špalíček), při čemž se mužstvo div 
neuchechtá nad Martinovým stylem, běhu, ^

Začíná se mírně stmívot. Jdeme no Maltézské náměstí 
o zde hochům ukozují dům .U  grošáko", kde jsmu měli 
podvokrát, vždy zo .psoneckých* dob svou tajnou íclubov- 
nu. Vše zde tehdy kolem toho bylo naplněno strochem. 
Nevím, zda se mně podařilo hochům v krátkostí vylíčit 
tehdejší pochmurnou, vyděšenou o přitom tok do oddílové 
činr>ostí žhavou otmosféru.
V parčíku jsou poslední úkoly dnešního soutěžního cyklu: 
morseovko přes trávník o hra gonio. To už se běží za tmy, 
na psáni výsledků svítíme baterkami.

z a č ín Am e  DEBATNIK
v  neděli byl dón do provozu DEBATNÍK, tlustý linkovaný 
sešit, do kterého může koždý zapsat své nózory na různé 
věci. Zkoušeli jsme ho už před lety o tehdy byl neúspěš
ný.
O vzkříšení debotníku se přičinilo žlutá družino, o tak má 
na památku toho debotnlk no svém obalu í no deskách 
žlutý trojúhelník.
Doufáme a přejeme sí, oby tento debotnlk nezkrochovof, 
cle uplatnil se jako písemná tribuna, no které může koždý 
přednést své nópady, myšlenky, názory.

TŘI STA DNO MODRÉHO ŽIVOTA
Modrý život, to byl zvlóštní způsob životo čestného, 
ušlechtilého chlapce Lodlstavo V/ilemina v mé knize Pří
stav volá. Tento Modrý život st vzal Prófo joko základ 
pro výchovu sebe i ostotnfch hochů Modré družiny, kte
rou vede.
Jíž v minulém období umluvit si s hochy přesně pravidla 
o zákony Modrého životo, plné ukázněností, ctí i všeli
jakého odříkání, bobřiko ušlechtilosti podle mých Hochů 
od Bobři řeky v rámci Modrého životo lovili o jako od
znaky výsledků nosili bílý o modrý špendlík nO civilních 
šotech. *
A teď v novém období přinesl Prófo pro svou družinu 
pokračovóní té sebevýchovy k Čestnosti, tfístadcnní akci 
NEDOVEDEŠ, s podtitulkem Tři sta dnů ModrélK) života. 
To .nedovedeš* mó být jakési dróždidlo pro toho, kdo 
třístodenní boj o lepší já podstupuje. Dróždidlo, provoku
jící chlapce •- bojovníka k většímu výkonu o k tomu. oby 
si dupl a řekl: .Dovedu!"
Molé notýsky pro své hochy Prófo udětol za pomocí Ven
dy o Voldy s mnohými strónkoml no znomenání dobrých 
skutků, každodenního ranního cvičeni, čištěni zubů atd.
A každou neděli dostávají na oddílovém podniku hoši od 
Prófy lístečky s úkoly, které musí plnit, chm i li udržet 
kri>k o nechtějí-ll, oby heslo .NEDOVEDEŠ' se vztaho- . 
volo no né.
Nepovolte, hoši, v tom boji, oby neposkvrněný štít Mod
rého života se mohl stát zoslouženou ozdot^u vašeho 
chlopectvf!

DOCHÁZKOVÉ PREHLEDY
Vedeme je už dlouhou řadu let o zaznamenáváme do nich*,- 
jak kdo chodí na naše podniky, družinové i oddílové. Po- 
znávónre z nich celkovou náladu do činnosti. Při špatné 
docházce je nálada slobá, naopak zose dobrá docházka 
značí, že je v oddílu rodostný ruch a nadšení.
Zelenáč je chlapík, který má v docházkové kartě více jak' 
jednu třetinu okének zelených, t|. „vynechaných podnikům 
Červeně vybarvujeme okénka přítomných chlapců.
V klubovně na Petrském nábřeží visivol vždycky na za
čátku koždého měsíce na šikmém dřevěném stropě nápis:
• Ještě jsme nezkozili stoprocentní dochózku." Jakmile ně
kdo vynechol, musel nápis dolů. Nikdy se nóm nepodorilo 
mít tom ten nápis po celý měsíc!



t ř i n á c t é h o

Dnes je třinóctého. Jako každý mšslc I tentokrót vzpomT- 
nóme v sedm hodin večer no všechny kamarády z oddílu^

BODOVACI LÍSTKY
Starý dvojkořský vynález, praktikovoný v oddíle už někdy 
od roku 1930 — dávat každému gombuéírK)vi na konci 
měsíce potvrzení o tom, jak to v bodováni toho měsíce 
koulel. Původně byly lístky no kartóncích o tištěné, různo
barevné! Každá borvo má svůj význam. Prvních 5 umístění 
je psáno no lístcích Žlutých, 6 .— 10. místo no oranžových, 
11.-1$ . místo no růžových, 16. —20. místo no modrých, 
21. —25. místo na zelených o od 26. místo všechno další 
na Šedivých.
Pýchou Dvojkoře je n>ít lístečky pokud možno jen žluté čí 
oranžové, nejvýše ještě tak růžové. . .  A to je vždycky 
strochu pri předáváni, když ty vzácné barvy mizí a do* 
tyčný gombusín pořád ještě neslyší své jméno.

t ř in á c t  t u ž e k

je stará dvojkořská zvyklost, ožívající teď zose v nosí 
r»ové klubovně. No prkénku na zdí visí třináct tužek k ve> 
ř^nému použití pfi družinovkách. Tyto tužky byly vždycky, 
jakýmsi měřítkem pořádnosti nošeho gambusínstva. Když 
se ztrácely, byly oiómoné o povalovaly se po zemi, šlo tď 
s námi s kopce. Když se například po dva roky neztratila 
ani jedna, znomenalo to: Dvojko má dobré, pořádné gom* 
busínstvol
Co nám řekne 13 tužek o dnešní oddílové generoci?

D v o jK A Ř S K É  Č a s o p i s y

o  Čigoíigu, které {e úředním listem Dvojky, ovšem' aní 
nemluvím. Ale vychází teď Sikiho Rodost, k jejímuž ve
dení Sikí získal ještě Drobka o Řina. U Zelených mojí 
jakési .Vodníkovy skřeky*, jak se dočítám v hlášenh 
A u Sušíko jsem objevil přípravy k časopisu Modrých. 
Doufám, že družinové časopisy půjdou do celé Dvojky, 
tok joko Sikiho Radost.

l ís t k y  d ík ů
Byly navrženy Jumbem uŽ pxed dlouhým časem, ale pr6 
technické potíže teprye teď byly uvedeny ve skutek.
Co jsou lístky díků? K čemu síoiiží?
Když některý chlapec udělá jinému nějakou kamarádskou 
službu (nopřiklad mu nese tornu, věnuje poslední doušek 
pitné vody opod.) a tento čin je pozorován a oceněn ně
kterým jiným hochem, dá tento třetí, to jest nezúčostněný 
svědek; tomu chlapci nepozorovoně listek diků. Tento lís
tek říká: .Viděl jsem tvou službu, líbilo se mně to od 
tebe, dělej i nadále tokové dobré Číny.*
Chlapec, který tento lísték někde ve svých věcech pak 
nojde. neví ovšem, od koho jej dostal. Lístky jsou nepode- 
psoné, jen čísly opatřené. Každý hoch má své poznávací 
číslo, které zná jen on sám. Měsíčně obdrží k rozdání 
celkem čtyři lístky. Lístky jsou dovány jen hochům, n[kotl 
vedoucím.

V Ý S T A V A  D E N Ik O
Pořádáme ji jednou za rok v klubovně. Navštíví ji všichni, 
kdo chtějí uvidět pěkné deniky o nalézt vzor, podle kte
rého by svůj vlastní deník vedli.
Deník, to je taková konzervo uplynulých dnů, nevyprchd- 
vojící, neztrácející se. Deník o každém svém — byť i bez- 
význomném dnu — by s! měl psát každý. Stále k tomu 
hochy z oddílu povzbuzujeme. ■

JAK SE NAM LIBIL NEDELNI PODNIK
Aby bylo možno nějak přesvědčivá o tokřko hmatatefně 
zjistit naši náladu o spokojenost (případně nespokoje
nost) s tím Či oním naším nedělním podnikem, zave<feme 
od příští neděle počínaje |okési známky čtyř různých hod
not. První hodnoto vyjodruje asi toto: .Dnés byl úžasný 
podnik, takový už dávno nebyl, bavil jsem se jedinečně, 
jsem zkrátka nadšený!* Druhá hodnoto říká os!; .Pěkná 
výprovíčka to bylo, oprovdu se mně tíblia, jdu domů ro- 
dosťné, spokojeně,* Třetí stupeň: .Byl to průměrný pod

nik, nemohu říci, že ířycK se no něm hu3il.' Čtvrt? stupeň 
(čtyřko): .Himbajs. to byla otrava! To se to ňák nepo- 
vedlol Při hrách jsem si oni neškrtl, chlopci mě otravo
vali, pořád jsme jen pochodovali, fujtajbll"
Vždycky večer po skončení podniku odevzdá koždý znám
ku tě hodnoty, kterou ukončenému podniku — podle svého 
názoru — přikládá. Odevzdávání bude tajné. Nechcete-II, 
nikdo se nedoví, jokou známkou jste podnik ohodnotili^ 
Domo pak spočítám průměr — a tím nám vyjde .nálada 
minulé neděle". Ale pozor, pozori Do hodr>oceni nesmí ni
kdo zahrnovat své soukromé věci, zo které program nebo 
vůbec ostotní gombusínstvo nemůže. Nelze tedy dát pod
niku čtyřku jen proto, že-Tně bolely zuby nebo že jsem se 
třásl strachy před zítřejší kompozicí ve školei^

n o v á č k o v s k é  s t e z k y

Co to je? To jsou sešity, ze kterých se nováček dočte 
všechny nejdůležitější věci Dvojky se dotýkojlcf. Až dosud 
nováček byl vždy jen odkázán na to, co mu tu o tom ně
kdo v družině o všech našich zařízeních řekl — o toho 
někdy bylo po čertech málo. A tok se stávalo, že když 
nováček zopodl do nějaké družiny, kde se ho systematic
ky nikdo neujal, o když on sám k tomu byl ještě nemluvo,- 
nekňuba, ještě třeba ani po nékoiikoměsíčnim členství 
neměl deník, nevěděl, že sí má nollnkovot Přehled, neměl 
oni tušeni o procentovém počítání docházky, o možnosti 
nahrodít nepřítomnost no družinové schůzce otd.
Tohle tedy všechno teď už nebudel Všichni noví chlopci, 
kteří do Dvojky přistoupí, dostonou Nováčkovskou stezku!

p a m At n é  p o d n ik y

Víte sami dobře, jok některé oddílové podniky jsou ta
kové .obyčejné", bez zvláštních událostí, no které se uŽ 
příští neděli nevzpomfnó o jen zápis v deníku a první 
odstaveček v Čigoíigu po nich zůstone. Jiné zose ale se 
nám nesmazatelné vryjí do mysli nějokou zvlóštní udó- 
iostf, která se no nich přihodila, nebo-^svou dúléžítostí 
pro celou Dvojku. Tokové podniky jsme vždycky povyšo
vali no .pomdtné", Automoticky za .památný" podnik 
byla Q je považována ZohajovaČka (první podnik v novém 
skautském roce po prázdninách), UkonČovaČka (poslední 
podnik před tóbor^m), vánoční nadílka, tábor, velikonoční 
robinzonádo. svatodušní výpravo. . .  ale může se |ím stát 
i obyčejná jednodenní výprova, vyznočí-li se nějokou výji
mečnou událostí. V klubovně visí malé kortičky s nápisy, 
těchto pomátných podniků a se seznomem účastníků* 
Z Dvojky odešlí účastníci jsou na lístku škrtnuti. Zůsta- 
nou-li nepřeškrtnuto jen dvě poslední jméno, lístek sejme- 
pie o nalepíme do kroniky.

KDO PŘIŠEL POZDĚ?
Zavádíme nové lejstro do klubovny: Kdo přišel pozdě* 
Rozuměj, no sroz k výpravě nebo na oddílovou besedu* 
Zápisy do lejstra zočneme od neděle. To znamená, že má
me zatím všichni čistý štít. Kdo se tom octíce nejdřív? 
Kdo se opozdí už tuto neděli? Abych to tok byl pro pět 
ran do hlavy játll

darosjay Foglor - Jestřáb
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NOVÉ KRY NA ŘíjNOVÝCH DRUŽiNOVKACH
Hl DANA , ,
Rodeo schovó nei>ozorovor>é'drobný předmět. Položí ho 
rto takové místo, kde bude rteněpodný, ale tak viditelný, 
obv hráči nemuseli otvlrot dvířko o zósuvky nebo odsou* 
vol nábytek
Koo schovonou věc'najde, nechá ji no místě o posodí se* 
Zkušeni hráči nedají oni výrozerň tvóře nojevo, že už hle* 
dony předmět ob|eyi!l. ještě chvilku před8tíra)l, že po něm 
pótfofl. o teprve když se od jeho úkrytu vzdálí, usedrtou* 
Nauvedou tok oo stopu ostotni hledače.
Ze hry oc^hózi jeden hróč po druhém o poslední hledač 
sklidí od ostatních mnoho ironických poznámek.
Kdo skrytý předmět objevil nejdřív, schovó ho příště.

UBOHÁ MALA KOČIČKA
Vylosufie jednoho hráče, který převezme no začátku rolí 
puoohé malé kočičky*. Kočičko třikrát srdceryvně zo- 
múoukó, potom k ní přistoupl první hráč, pohladí ji po 
hlově o řekne. .Ubohá moló kočičko!" Když se ovlódne 
o zocíiovó kamennou tvář, odstoupí, kočičko znovu za- 
múouká a pohladí ji doiší. Kdo se zasmě}e, nebo jen tro« 
chu pousměje, vymění si s kočičkou úlohu.

ČT N! S lo v  POZPÁTKU
Připravte sí o&i podesát různých slov o noplšte je na list 
papíru pozpátku V klubovně je pak čtěte )edno za dru
hým Přečtete-li napříklod ECIBUDRAP, dostone ten hráč, 
kierý první řekne PARDUBICE, devět pomocných bodů —' 
tolik, kolik písmen toto slovo obsahuje. Zoplšte mu je do 
ncilinkované bodovocí tobulky. Pok přečtěte další slovo. 
Kdo se zmýlí o řekne nesprávné slovo, tomu strhnete tolik 
bodů, z kolika písmen se toto slovo skládá.
Nikdo Si nesmí přečtené slovo zapsat!
Zvítězí ten. kdo bude mít po deseti minutách nejvíc bodCu
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B. Tělocvičná hřičko/test: kdo nejrychleji pětkrát podleze 
stůl (případně stůl o židli)?
7. Bucf připroven. Co bychom uděloll, kdyby v klubovně 
vypukl požár? Jaký telefon mojí hasiči? Kde je v naši 
obci požární zbro|níce?
8. Souboj řečníků (hro).
9. Zpěv.
10. Úkol pro všechny na příští schůzku: připravit sí ně
jaký tajemný příběh k vypróvěni (nopříklod rodinnou .du- 
chořskou' historku, nevysvětlitelný jev apod.). Každý ho 
může převzít od kohokoliv.

Zakončení.

3 . DRUZINOVKA
Zahájení (joko vždy pokřikem ú slavnostní formulkou)^ 

■2. Družinové o oddílové záležitosti: o družinové desce  ̂
kterou sí společně zhotovíme do klubovny. Kdo přinese 
hnoteriót, kdo desku vyrobí, do ji pěkně vyzdobí, kdo se 
bude storot o jejt pestrý, uprovený obsoh.
Kontrolo povinné výzbroje (body zo všechny věci, srážko 

.bodů za chybějící součásti).
3. Šifrování zpráv. Nejjednodušší způsoby: text psaný po
zpátku; pozpátku bez mezer; psaní do dvou řádků, čte se 
nejdřív písmeno z prvního řádku, pok písmeno pod ním 
y druhém řádku; číselný klíč. Například 3 znomenó, že 
čteme vždy jen koidé třetí písmeno.
4. Bodovocí závod: rádce ukáže no kartičkách nakresle
ných 20 z dosud probraných mopových značek. Kdo jich 
pozná nejvíc?
5. Tělocvičný test pružnosti: postovit no zem list papíru^ 
přeložený do stříšky. Kdo ho dokáže zvednout ústy bez 
pomoci rukou? Není přípustné dotýkot se přitom podlahy, 
jinak než chodidlyl
6. Hra: kdo to uhodne?
7. Vyprávění. Kdo sl připravil nějoký tajemný příběh? Vy
pravěče odměnit body — podle zolímovosti o přednesu^
8. Zpěv.
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9 šestý bo^ skoutského zdkono (přečti sí o něm v tomťd 
Skoutingu Vlgílíí).
110. Hra podle přání družiny (z těch, které znáte o máte 
rádi).
111. Okol na příště: pótrejte po větvičkách z ořezaných' 
stromů o keřů. Každý si přinese deset kousků dlouhých 
20 cm, silných }oko tužka.
112. Zokončení, společný úklid klubovny^ ^

4. DRUZINOVKA
.1B. Zahájení, 

fe. Hra: kdo promluvil?
Družinové zóležltostí: svoídvocí Stofeta. Jak vypadají 

zápisy do družinové kroniky? Je pr.ovideině doplňována? 
Poklodnfk podá zprávu o penězích, které má družjno 
k dnešnímu dni.
'4. Výrobo počítacích dřívek.
5. Mapa. O měřítku. Měření vzdálenosti no mapě. Odhod 
vzdálenosti no mapě (oko bodovací závod. Každý od̂  
hoduje určenou vzdálenost mezí dvěma body somostotně, 
pok je společně přeměříme. Kdo má nejíepší odhod, zÍ8> 
ícává 3 body, druhý 2, třetí 1 bod. Opakujeme dvacetkrát
6. Hro: souboj řečníků.
7. Slfro\ inf. Tronspozlční metodo. (Koždé písmeno Je nor 
hrazeno některým jiným písmenem.)
8. četba. Povídko ze sbírky O. BatliČky. Několik slov 
o tomto spisovateli, jeho životě o trogické smrti za druhé 
světové války.
9. Tělocvičná hříčka: podpis levou rukou. Kdo dokáže' 
uvázat levou rukou jednoduchý uzel?
ho. Zpěv. ^   ̂ ^
Í11. Úkol no příště: nosbírat stovku Javorových nožek (do> 
sud jsou no stromech). 
h2. Zokončení a úklid.,
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ZVLÁŠTNÍ PODNIK
V pátek večer před sobotní oddílovou výpravou vyzkou
šet, jakMunguje družinová svolóvací štafeta. Vyhlásit po- 
ploch. Rádce změří no hodinkách, jok dlouho bude dru
žině trvat, než se sejde na stanoveném místě.

DRUŽINOVÁ VYCHÁZKA
bspořádot ji o víkendu, kdy rvenf žádný oddílový podnijc4 
Nemělo by trvat déle než čtyři hodiny. Hlovní progromo- 
yé body: chůze Terénem podle mopy. Sbírání přírodních 

plodů na výtvorné hry, 
V klubovně. Pohybové hry 
na louce í v lese (úpoly 
ve dvojicích}. Naučit se 
rozeznávat ospoň jeden 
další strom i podle kůry  ̂
Všímot si charakteristic
kého tvoru koruny dubů,' 
kolem kterých družino pů
jde. Vykonot družinový 
dobrý' skutek — vyčistit 
kousek lesQ od papírů, 
igelitů, plechovek, skel. 
Vzít s sebou švihadlo a 
čtvrt hodiny s nimi cvičit*

PÁTÁ DRUŽINOVÁ SCHŮZKA
Mělo by mít mimořádný progrom. V první polovině hra
jete nějakou zajímovou, málo známou deskovou hru (ať 
každý přinese z domova). V druhé polovině skládejte 
z javorových nořek různé obrazce, cvičte na tom svou 
výtvornou fantazii.
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INDIÁNSKÁ POČÍTACÍ DŘÍVKA
No jedné říjnoVé družinovce 'dostali vSIchni za úkoT híe* 
dat v porcích o zohradóch větvičky, které v tuto dobu 
sadořt prořezávají — někdy jich loží u cesty celá hroma* 
do. Z dílků dlouhých 20 cm, silných jako tužko, vyrábíme 
pak v kltibovně sody počítacích dřívek. Procujeme ostře 
nabroušeným kopesním nožém o dřívka zdobíme prostými 
ornamentálními vrubořezbomí. Každý by měl mít nějoký 
svůj originální vzor, oby svá dřívka na první pohled roze* 
znol od jiných. U nás v oddíle má koždý svazek o dvocetl 
kusech, sepnutý gumičkou, který patří do povinrvé výzbro
je. Užíváme je při mnoho hrách tok jako Indiáni — před- 
stovujl zhmotněné body nebo zástovy a trofeje.
Výrobo dřívek je molou zkouSkou zručností, výtvarného 
citu a fantazie. ^
Počítací dřívka sloužf i rádcům, pomóhojí jim udržovot 
v družině kázeň. Když se někdo proti ní vážněfi proviní, 
rádce mu řekne: ,Dej mi dřívkol' A vyzvoný mu bez od
mlouvání musí jedno dřívko ze své sody dót do úschovy 
Dřívko jsou odebíráno i za jiné přestupky, pozdní příchod 
hrubá slovo, nekamarádské jednání, chybějícj věci z po 
vinné výzbroje opod. No konci družinovky jo ródce moji 
tělům opět vrátí, cle zo každé si poznomenó do bodová 
čího listu ztrátu jednoho soutěžního bodu.

B i r i n r i i r  i i r "  m

'ČETBA NA s c h ů z k á c h
má smysl jen tehdy, když zvolíš text, který splňuje tylo 
požadavky: je to úryvek z dobré, hodnotné Icnihy jiebo 
krótká zejímcvá povídka. Text musí být buď nopínavý, 
nebo veselý. Nikdo by jej neměl znát kromě toho, kdo ho 
předčítá. Některé družiny Čtou příběh no pokročování. 
Ale předem si musí každou část připravit, vypustit zdlou
havé, nezojímové pasáže. Svěř předčítání tomu, kdo má 
pěkný, zvučný hlas o umí číst plynule, bez zadrhávání# 
četba by nemělo být nikdy delší než 10 ož 1S minut. 
Jestliže opokovoně zjistíš, že o ní nemělo«druzina zájem, 
vypusť ji z progromu.
Volná zóbovo —' pojem úžosně široký. Věnujeme mu zde 
jen někélik řádků o přitom by mělo být volná zábovo sou- 
čóstí všech družinových schůzek o výprav. Nejvíc ovšem 
záleží na rádci a jeho umění dobrou zábavu Inspirovat 
o řídit. Družinovky nejsou školními vyučovocíml hodinomí 
a jen špotný ródce dusí v zárodku každou klíčící zábavu. 
Veselé povídání, vyprávění, slušná legroce, která nikoho 
neuráží to je pro družinu nejlepší tmel. Rádcovské 
uméní do velké míry spočívá na schopnosti podněcovot 
při vážné práci veselou zábavu, o když už jo v proudu, 
převést ji v pravou chvílí opět k prácí.

DRUŽINOVÉ SCHŮZKY v  ŘfjKU
V  nošem oddíle dostávají rádci o rádkynS „Kompas ,̂# 
zvlóštní list, na kterém je stručně v bodech popsán pron 
gram vypracovoný oddílovou radou no dolšf měsíc Čin
nosti. Povožuj ho za ukázku, která tl pomůže s přípravou 
příštích družinovek.

1. SCHŮZKA
1. ZahíSlenf.
2. Hro -  hledona (|o|í pravidlo jsou popsóno dóle).
3. Družinové záležitosti. Kontrola skoutskýcb zdpisnlkO. 
O dochdzce -  kdo bude mít v tomto měsíci 100*/.? O vý-
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Přes 16 miliónů registrovoných skautů 
.ve více než 150 zemích — to jsou ofí- 
ciólní údaje, které dokazuji životnost 
skautských myšlenek I v dnešní dobéw 
Prozrazují také, že v jednotlivých stá
tech byly vytvářeny výchovné progra
my, které odpovídojí všem aspektům 
o zvlóštnostem dané země a národa. 
Dnes bych se chtěl zobývot výchovou 
nejmIadSích skoutů v USA. Vede mě 
k tomu především dlouhá nucená pře
stávko, která přerušilo náš kontokt se 
světem. Podívejme se tedy, co si mů
žeme vžit ze zkušeností jiných skout- 
ských organizací o co jím naopak mů
žeme sami nabídnout. Srovnávejme o 
pokuáme se vytvořit pro naše vlčata 
přitožlivý, co nejlepsí program. Vždyť 
právě u nich zočíná celá junácká vý
chova.
V USA označují chiopce ve věku na
šich vlčat <6—11 let) souhrnně ,cubs" 
f— míáďota. Jsou organizováni ve 
^smečkách", které se skládají z .dou
pat" (obdoba noších šestek). Doupata 
vznikají hlovně ze spolužáků o [iných 
přirozených skupin. —
V Cele doupěte je jeden z hochů (ob
doba šestníko) a jeho zástupce. Oba 
moji no kroji odpovídající označení —> 
hodnostní Šňůry přes pravé rameno. 
Nad nimi je .Séř doupěte" — zkušený 
hoch, vybroný z řad skoutů, který po
máhá při Činnosti doupěte, vede hry 
G tělesnou príprovu. V této malé orgo- 
nizovoné jednotce stojí nejvýše buď 
.matko doupěte” (hlavně u mladších 
dětí, většinou matko jednoho z nich) 
nebo .vůdce doupěte" (u starších). 
Oba mafí své zástupce. Všichni spo
lečně se starají o program o vedou 
schůzky doupat, které se konají pra
videlně jednou v týdnu. Po hmotné 
stránce činnost zabezpečuje .otec dou
pěte" (opět čosto jeden z rodičů). 
Každá smečko má svého sponzora.
Kromě pravidelných schůzek vedení 
smečky se pořádají jednou za měsíc 
i tzv. Akelovy rody, na kterých se 
schází celá smečka i s rodiči. Děti při 
nich předvádějí, co zajímavého se na
učily, ale především zde před všemi 
ostatními dostávají odznaky, jejichž 
podmínky špinily.
Mlódě prochází několika stupni, buď 
podle věkui nebo podle schopností o

rychlostí, s jokou získává určené od
znaky. Koždý z těchto stupňů je zpro- 
c"ván v somosotné knížce. Knížky 
slouží dětem nejen joko obsáhlý zdroj 
ir.'o'macf o tom, co by měly zvlád
nout. olo I k zopísovóni £p'něných 
úkolů. T velkého množství úkolů je po- 
vinró [on maló část, z ostotních si po- 
d*e věku hoch buď volí sám, nebo mu 
s výběrem pomáhají rodiče.

Jednotlivé stupně: vlče — medvídě  ̂
webelos. Postupně se v nich zvyšuje 
náročnost a snaho o osamostatňování 
dítěte. AŽ do období medvíděte (asi 
do 10 let) mojí důležitou úlohu rodiče 
nebo pěstouni, zkouší dítě a potvrzuji 
splnění podmínek do knížky. Vůdce 
doupěte splněné body fen zoznomená- 
vá do nástěnných archů. U nejvyššího 
stupně — webelos — už má vůdce 
všechno no starostí.
Základní zkouškou, kterou musí mládě 
složit, ať přijde do doupěte v iokém- 
koli věku, je .rys". Má 5 podmínek:
1. Znát slib skoutských mláďat o do
držovat |ej.
2. Vysvětlit o neučit se zákon smečky.
3. Vysvětlit, kdo jsou webelos (viz 
dolSÍ text).
4. Ukázat pozdrov o podání ruky, jok 
to dělají mióďota. Povědět, co zname
nají.
5. Zasalutovat jako mládě, plnit motto 
všech mláďot. Všechno umět vysvětlit. 
(Motto: Buď nejlepšíl Šifra: každý stu
peň má svou vlastní šifru, od jedno
duchého obrocení slov až po složitější 
kódy.)
Mláďata plní nejdřív stezku vlčat.

1. stupeň -  vlče
Motiv vlčete nevychází v USA přímo 
z Kíplingovy Knihy džunglí, ale opíró 
se o vymyšlený příběh ze zlvoto indi
ánského kmene. Hlavni hrdina Mouglí 
zde není hochem, o kterého se posto- 
roli vlci, ale silným indiánským náčel
níkem. Vlci zde vystupují jako spříz
nění pomocníci kmene.
Samotná stezko vlčat se sklódó z dva
nácti .činů". Pro jejích obsáhlost je 
pouze vyjmenuji. U mnoho (ze z názvů 
vytušit, co se za nimi skrývá, a tom, 
kde to tok josné nebude, se je poku
sím dokreslit několiko slovy.
1. čin: Zkoušky obrotnosti a plování. 
2 Vlajko USA. 3. Péče d zdraví. 4. Tvůj 
domov o okolí (pomoc v domácnosti; 
zařizování nej|ednodušších záležitosti 
běžného života americké rodiny — no- 
př'klad telefonické objednáváni náku
pů opod.). 5. Poznáváni a používání 
dílenského ndřodl 6. Sbírko, 7 Ochra
no životního prosiředí (hlavně pozná
vání přírody, péče o okolí domu). 8. 
Uzlování. 9. Bezpečnost v domě o při

silničním provozu. 10. Stostnó rodino 
(hoch mó udělat rodině rodost — na
příklad noplónovot vycházku, vymyslet 
hru, číst nohlas knihu atp ). 11. Nábo
žensko aktivito. 12. Poznávání a knihy 
(novštěvovot knihovnu, správný vztah 
ke knihám).
Požodovoné Činy |sou jednoduché, 
snadno zvládnutelné, aby hocho nood- 
radily, ale zaujaly o přesvědčily, že 
překážky lze překonávot.
Důležitý a zojfmový |e způsob, fok 
chfopci podávají tyto důkaiy o své 
zdatnosti. Všechny činy ož do stupně 
webelos plní nenásilně doma pod do
hledem rodičů, kteří mu pomáhají s vý
běrem úkolů, rodí a rozhoduji o tom, 
zdo úkol splnil čí nesplnil. Získané 
odznaky do.stóvá na Akciových rodóch 
také z rukou svých rodičů.
Doupata o smečky vedou nezbytnou 
evidenci splněných zkoušek, vychovó- 
vojt ke kolektivnímu cítění, dodávojí 
všemu dění punc oficiality o obřad- , 
ností. Hlavní výchovné úsilí spočivó 
tedy především tam, kde má v těchto ' 
letech dítěte největší význam — v ro
dině. Skauting pomóhó správné rozví
jet její těžko zastupitelnou,roli. Stávó 
se účinným pomocníkem o prostřední

kem mezi dítětem a rodiči, pomáhá 
v rodině vytvářet hlubší vztahy, umož
ňuje rodičům lépe poznoí nochopit 
své dítě.
Po splnění 12 Činů stezky se hoch stá
vá vlčetem a může zočít plnit podmín
ky „šípových hrotů" — zlatého o stří
brných (jsou to kovové odznaky, které 
se řadí pod sebe, takže vytvářejí krát
ký „řetěz* pod odznokem vlčete no fe- 
vé kopse kroje).
Zlotý hrot Šípu
Dítě si za pomoci rodičů vybírá z dva
ceti možností deset pro ně nejpřijatel- 
nějších. Tyto podmínky [sou označovó- 
ny joko „volby".
1. volba: Šifrování. 2. Dromotlcké umě
ní. 3. Rukodělné dovednosti. 4. Base
ball. 5. Modely lodi 6. Papíroví drdci. 
7. Silné nohy (výrobo různých posilo- 
vocích pomůcek, nopř. chůd). 8. Sto- 
vební a zemědělské mechanismy (je
jich poznávání, kreslení vymyšleného 
stroje, použití kladky v proxi opod.),
9. Pořádání oslov o příprovo dárků. 
10 Indiáni, 11. Zpěv. 12. Kreslení. 13. 
Ptoctvo. 14. Domácí zvířoto. 15. Zo- 
hrodnické práce. 16. Ostrožrtá rodino 
(ochrana domu před vykrodenlm o ži
velními pohromomi). 17. Kttóhařenl. 18. 
Výlety 19. RybořenI 20 Sporty (zá
klady tenisu, softballu, košíkové, ame
rického fotbalu, lukostřelby, veslování, 
lyžovóni, bruslení, lehké otletiky). 
Stříbrné hroty šípů
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zbro|i no schůzky o výpravy (nadiktuj seznam VSem 
zóplsniku).
4. Mopo — nakreslíme sl třetí desítku značek (podle klíče 
na okra|l turistické mopy).
5. Bodovacf zčvod: Koždý samostatné nokresll ty znočky. 
které zné ze dvou prvních desítek probraných na zéřijo* 
vých družlnovkách. 1 bod se dóvó zo gpróvnou značkUt 
dolil 1 bod za {6|I slovní výklad.
6. Bucf připraven. Kdo znó zpaměti telefonní číslo zd- 
chronné služby? Kde je ne|blizčl telefonní automat, nej* 
bllžSí soukromý telefon? Jak přivolot sonitku?
7. Výběh 2 kifibovny. Jsou-ii někde nablízku koStony, bu* 
deme hledat, zda tom nezbyly nějaké plody. Jak vypadd 
kůro koitonu? Kolik lístků má kaštanový list? Jok se 
spróvnS koěský kaštan jmenuje (jírovec mocfol)?'
8. Tělocvičné hříčka. Házení tenisovým míčkem do vědro 
(podle Junáka č. 1).
9. Hro; ubohó mola kočičko (nojdeš ji popsanou dále).
10. Jok se lisují o no čtvrtky upevňují listy. Rádce před* 
loží no ukázku svou sbírku. Kdo které listy pozná?
11. Zpěv.
12. Zokondeoí

2. ORUŽINOVKA
li. Zahájení. Kdo přišel včos, dostone mimořádné boČíy 3o* 
soutěže.
2. Bodovacf závod: poznávání předložených listů 20 druhů 
stromů o keřů.
3. Výrobo borevných .otisků”. List přikryjeme Čistým pa
pírem o pak po něm jezdíme noplocho položenou postel- 
kou sem o tom, aby se strukturo žilek výrazně přenesla 
v borvě no popír (podobně se «otisku|í” mince). Užívejte 
různých borev.
4. Hra; čtení slov pozpátku
5. Mapo. Kreslíme do zápKsníku 4 desítku značek. Pok no 
svých mapách společně hledáme hrady o zámky. Kolík 
jích v našem kraji vůbec je? Kde jsou? Jak se jmenují? 
Jsou to zajímavé cíle výletů.
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SOUBOJ REC^riKU
Dva hráči se postaví doprostřed klubovny, zády k sobě. 
No pokyn rozhodčího se obrátí čelem k sobě c značnou 
mluvit. Koždý pronáší svou řeč no libovolné témo o nemá 
se nechat vyvést z rovnovóhy souperovým řéčněnim 
Souboj pokročuje přesně minutu. Po jeho skončení diváci 
hlasují, kdo podle jejich soudu byl iepSI řečník o přednesl 
plynulejší, logičtější proslov.

KOO TO UHODNE?
Vyberte objekt, který všichni dobře znojí — nopříklod 
tělocvičnu, blogrof, osobni auto. televizní příjimoč, třídu 
otd. Potom dávejte hráčům hódot věci. které se tom ob
vyklo vyskytují. Jestliže |sto určili tělocvičnu, řekněte no- 
příkiod:
Je to složeno ze sedmi hlósek, začínó to no Z a končí Y. 
Kdo z firáčů první vykřikne ŽEBŘINY. dostone 1 bod 
(nebo jedno počítací dřívko).
V koždém objektu bývó poměrně kromě věcí obecné zná
mých I mnoho méně nópodných drobnosti o ty už hróčl 
tak snadno neuhodnou. Otázky klorie stOle ródee Hrojele 
buď předem stanovenou dobu, nebo .no deset počítacích 
dřívek”. Kdo |ich mó nejdřív deset, vitézí.

KDO PROMLUVIL?
Sesedr>ěte se do kroužku o vyberte jednoho hróče. který 
si zaváže oči Šátkem o poslovi se doprostřed Potom 
ukožte na někoho no obvodu. Označený opotrné vslone, 
přiblíží se k slepému (třebo z jiné strany než sedfj o změ
něným hlasem se ho zeptó: ,Kdopok jsem?" Pok se vrátí 
no své místo.
Uhodne lí prostřední, kdo ho oslovil, vymění si $ ním rolL 
Nepozná n ho, zůstone dál ve středu kroužku.
Rádce pok pokyne dalšímu a hra pokročuje.

žý



Podmínkou k získáni jednoho střílyné* 
ho šípového hrotu je deset různých ru
kodělných výrobků -  hoch může pro- 
covoi no ptačích budkách, poličkách, 
truhlicích, věšácích opod. Zotimco zla
tý hrot lze získat jen jediný, stříbrných 
hrotů smi nosit hoch tolik, kolík desí
tek rukodělných projektů dokonči. Zls- 
kávot je může aŽ do té doby, než so 
zařadí me?! medví<fo*o

2. stupeň -  medvídě
Název je odvozen od souhvězdí sever
ní oblohy — Velké o Molé medvědice 
(Velkého o Malého vozu).
Po stezce medvícfot se chlapec vydávó 
buď po dovrSení devátého roku, nebo 
po splnění tři zkoušek (vlče, zlotý a 
stříbrný hrot šípu). Toto stezka se 
skládá opět z 12 činů:
1. Ochrano životo v přírodě. 2, Práce 
se dřevem o nářadím. 3. Uzlovaní o lo
sováni. 4. Hry venku (hoch mó znát 
badminton, kroket, házení podkov, spi- 
robal o další). 5. Vyřezávání nožem.
6. Dějiny USA (potři sem I znalost 
všedí* států USA, stromů, květin o 
ptóku. které mojí ve znoku). 7. Rodin
ný podnik (naplánoval společný výlet 
opod.) 8. Mrštné medvídě 9. Psaní.
10. Americký tolklór. 11. Nóboženskd 
oktivito. 12. Zochránce (možná pomoc 
v situacích typu: doprovní nehoda, ho
řící byt. tonoucí oj.).

I Po vykonóni těchto činů se hoch stává 
medvídětem, ziskdvó odznak o může 
se pokoušet zavěsit pod něj zlotý o 
stříbrné šípové hroty (podmínky jsou 
stejné jako u vlčat). Zlotý hrot má 
ovšem náročnější podmínky.
Zlatý hrot šípu
1. volbo: Souhvězdí. 2. Meteorologie. 
3. Ródío (stavba krystalky, princip rá
dla a některých součástek). 4. Elektři
na (jednoduché výrobky, některé fyzi
kální zákony). 5. Piovbo na lodích a 
péče o ně. 6. Letectví (výrobo plasti
kových a létajících močálů, znolost 
běžných typů letodel). 7. Véd v pohy
bu (stověnf vodních a větrných mlýn
ků, vozíků apod.). 8. Cyklistika. 9. Hud
ba. 10. Mosky. 11. Fotografování. 12. 
Sbírky přírodnin. 13. Kouzla. 14. Péče 
o zohródku. 15. ZvíFoto no formě. 16. 
Opravy (pomoc rodičům při jednodu
chých oprovóch). 17. Sporty na dvor
ku. 18. Plování. 19. Ochrano vody a 
půdy. 20, Sporty (druhy sportů jsou 
podobné joko u vlčot, hoch musí na- 
yíc znót I záklodní pravidlo a činnost 
rozhodčího).
Celkové lze říci, že podmínky činů a 
yoleb jsou už podstatné náročnější, vy
žadují od dítěte vlastní iniciativu a 
přístup. V knížce jsou zpracovány sym-

poličkou formou, doplněnou řodou ná
zorných ilustrací, takže i zdánlivě nê  
záživné úkoly mohou, dítě zoujmout#

3. stupeň -  webelos
Název je složen z počátečních písmen 
věty: .WE'1I BE LOyol Scouts" (.B u 
deme správnými skauty"). Webelos se 
ujalo i proto, že zvukově připomíná 
jméno indiánského kmene, jehož ná
čelníkem byl shodou okolnosti jistý 
Ah-koy'-lo, což se vyslovuje podobně 
jako Akelo.
Hoch potři ke stupni webelos hned po 
dovršení deseti let nebo po splnění 
pěti zkoušek (3 u vlčat, další 2 jsou 
medvídě o zlotý hrot šípu). Zaměřeni 
činnosti těchto doupot vyplývá z je
jich názvu; přípravo dítěte na prový 
skautský život o jeho osomostatňování 
od rodiny. Webelos začíná přebírot 
odpovědnost sóm zo sebe o je s ním 
jednáno na jiné úrovni než drive ve 
věku vlčat a medviďdt. Všechny zkouš
ky už skládá u vedoucího doupěté.
V jedenáctí letech chlopcí přecházejí 
do skoutských oddílů. Webelos mají 
některé charokteristické odlišnosti no 
kroji, zdůrazňující výjimečnost tohoto 
období. Například znak, tvorem připo
mínající skautskou lilii bez spodních 
lístků. Dole nosí chlapci na provém 
romenl tří slřopce (zlatý, Červený o 
zelený), spojené nápisem .Webelos",; 
pod nimž je číslo příslušného doupěte. 
No společné části střapců se připínají 
kovové odznaky, nevelké symboly pat
nácti různých činností tvořících náplň 
programu webelos. Kolík o které si 
kdo zvolí a plní. zóleží zcela na jeho 
vůli o schopnostech.
Činnost 1. Vodomil„ 2. Umělec. 3. At
let. 4. Občon (systém správy USA, sil
né zaměření no občanskou svobodu a 
výchovu k demokracií). 5. Řemeslník 
(výroba dřevěných hraček), fe. Technik
7. Lesník. 8. Geolog. 9. Přírodovědec
10. Turista. 11. Školák. 12. Vědec (zó 
klady fyziky). 13. Showmon. 14. Spor 
tovec (rozšiřování teoretických znolos 
tí ze stupně medvíďat). 15. Cestová 
tel.
Úroveň je u některých odznaků vysoká 
o vyžoduje od dítěte velký rozhled a 
zaujatí.

Ceněným odznakem stupně webelos 
jsou .paprsky světla", které lze plnit 
hned po příchodu do doupěte. Mojí 
sedm podmínek (sedm paprsků) jako 
je sedm dní v týdnu. Koždý r>ový den 
má být hoch no své cestě mezí skouty 
lep^í o iepš'

Paprsky sveuv.
i1. Předveď salutování a ukož, jok po- 
dóvá ruku skaut. Nauč se skautský 
slib, zákon, heslo, slogon o rozuměj 
jim.

2. Znej částí skoutského odznoku a vy
světlí. co znamenojí.
3. Přečti zákony přírody, rozuměj jim 
o dodržuj je.
4. Řekni, v čem se liší kroj skoutů o 
webelos. Uveď, kdy je nesmíš nosit.
5. Ve svém doupěti veď slovnostnf 
vztyčeni a spuštění vlajky.
6. Vysvětli o ukož, jak postupovot pří 
zástavě dýchání, silném krvácení, otra
vě a jiných případech, kdy je třeba 
první pomoci.
7. Splň povinně tři odznaky činností— i 
občan o dva další, které si vybereš 
z těchto: vodomíl, atlet, přírodovědec, 
turista.
Systém výchovy nejmladších skoutů 
v USA, který jsem zde popsal, odpoví- 
dó poštoven! skautingu ve společnosti 
o jeho zaměřeni no širokou, růzríoro- 
'dou mládež.

Martin Klučof

Dovětek redakce Skoutingii. Každá ze 
tři knížek (pro vlčata, medvíďata o 
webelos) md zvláštní přílohu, která je 
určena rodičům. Momínky o tatínkové 
se v nich dovědí nejen záklodní infor
mace o skautském hnutí, do kterého 
jejích synek vstoupil, ale poučí se í o 
tom. jak mó jejich dítě $ knížkou pro- 
covot. Máme za to, že by měl být celý 
systém americké výchovy nejmladších 
skautů dúklodně prostudován —  jistě 
se v něm najde mnoho dobrých pod- 
r>ětů i pro noše vlčata.
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HRAJEME DIVADLO
2e budeme ,osi možnó" ÍJÍvodlo hrot, o tom se zočolo 
hovořit už no oddílové radě 11. prosince. Zůstalo ale je* 
nom při tom mluvení o teprve na zimnr výpravě no Ko- 
cóbu 1. —3. ledno se v té věci zočolo trochu něco dělat. 
Ale pok už všechny tří lednové neděle podlý no cvičení —> 
no — o dnes to vypuklo. Pronásledování smůlou více než 
náhodnou, oslabení asi o 6 Dvojkořů, s jejíchž účínkovó* 
nim jsme počítali, vyhození na dlažbu ze své klubovny 
v týdnu nejhorečnějších příprov. ale nezlomeni ve své ná- 
lodě a chutí do próce, nostoupílí jsme k představení.
V sóle na Sporilově, kam přicházíme, cvičí hoši ze Šestky, 
no nóřodí. Pomáhají nám hledot kulisy k nosím výstupům. 
Gombusinstvo se utóbořílo dole pod jevištěm o teď hajdy 
do práce! Kulisy — opono — elektrika ~  stovění židlí — 
zkoušení výstupů — zpěv — piono — o hodiny utíkaly, 
jako šílené.
Je půl třetí. Hoši přinášejí zprávy, že venku před sálem 
už jsou spousty diváků, dožadujících se vstupu. Tok po* 
čkejte ješté deset minut o pok otovřte, povídám.
V zókuMsí je živo, divadelní horečko se nós zmocnila. 
Chlopci nejsou noiíčení, a přece |e koždý rozpálený, tvóře 
mu Jen hoří. To somým vzrušením. Půl třetí o deset minut. 
.Jestřábe, tak už?"
,A n or  -
Do sálu vpodojí o řítí se první nóvštévnící. U dveří je náš 
nováček Luboš MorŠík, který návštěvníkům ukozuje, kom 
mají odhodit .vstupné" — půl kila uhlí.
O kus dále se proud diváků zoráží o stůl, u kterého Mang 
zo prvé stříhá o vydává program každému jednotlivci, za 
druhé řve bez přestání svoje .Netločte se! Netločte se!" 
No jevišti jsou fronty Dvojkořů, dívojíclch se otvorem 
v oponě do hlediště. Každý se smí koukat 13 vteřin, pak 
je mírně odvořen dalším.
Umírám hrůzou o se mnou všichni tl. kteří z toho mojí 
rozum. Proč? Protože už jsou tři hodiny, už se mó zoCÍ- 
nol — o nóm schózí pořád ještě Voldo, který účinkuje ve 
druhém o třetím čísle, o dolSich oni nemluvě. Je válečně 
nosozen v jedné továrně ve Vysočanech, kde pracuje dnes 
do tři čtvrtě no dvě. Přijde včos? Nervy, už z dřívějších 
dnů neodpočínuté o vydrážděné, jsou nopnuty k prask* 
nutí.
Tři hodiny sedm minut^Budík u rozvodné desky o opono- 
vých provozů tiká neúprosné. Vteřino zo vteřinou, vteřino 
zo vteřinou, Voldo nejde, Voldo nejde!
No jeviště zatím nostupuje Hokimovo Osmičko, která šloví 
první výročí svého trvání. .Prodluž to, jak* můžeš, koždó 
minuto je dobrá!" říkám Hokimovl.
Hokím mó úvod k výročí Osmičky i k podniku našemu.
0  Dvojce mluví velmi hezky. Kdyby tu tok byl ale už 
Voldo! Túk jsme se na to nose dívodlo těšili — o teď 
tokovéhle hrůzy. Ale což nejsou takovéto pocity, strachy, 
zdolávání překážek o situací zdánlivě ztracených vlastně 
solí celé noší činnosti?
Hokimovl chfópci zpívají píseň Osmičky. Ani to skoro 
nevnímám, hlovou mí pořád kmitá Voldo, Voldo, Voldo!
A už je konec zpěvu, už tahám oponu, potím se strocheml
1 dřinou — teď už půjde náš první výstup o tu se něco 
štávó. Něco ohromného, rodostného. V předsíňce zo jevíš* 
těm se strhóvó hluk, řev. o v tom už slyším hlasy: ,VaIdoí 
Voidoll Jestřábe, Voldo je todylir
Jsem kozák v mnohých půtkách tužený, kolikrát jsem se 
domo praštil o roh postele do-hlavy o oni jsem neškytl, 
pohlovky zo kárné lístky ze Školy byly snášeny toké bez 
jediné slzy — ole teď tady. čtenóři milý, tady jsem se

neudržel o brečel jsem jako malé dítě, kclyž mu berou 
medvědo!
To už Robin vystupuje před oponu, představuje se obe
censtvu předepsonou formulí .Jsem Dvojkoř..  . stupně 
o jmenuji se Robin" a ohlašuje uvítací výstup. .DvojkořI 
jdou".
Opona se rozvíró a no jevišti stojí noši hošoni ve třech 
řodách zo sebou, všichni v košili o krótkých kalhotách, 
s ponožkami ke střevícům, jako kdyby bylo léto . . a pře
de všemi stojí SuSík, ten čertův ch lap ík ... o teď to za
čalo, teď to spustilo.., radostnó řízná píseň .Tombořl 
bubnují. Ovojkořl že -jdou..." se rozléhó sálem. Sušík 
jako tombor toktovkou udávó takt a hoši pochodují, no 
místě sice. ale dojem chůze, pochodu je. Roz-dvo, roz dvo, 
ruce pracují, nohy se zdvlhojí, v kolenech se chlapci lehce 
pohupují. . .  .sbor Dvojkořů kráčí, šbor Dvojkořů kráčí. . * 
modré hory v dáli kynou, lučinami vody plynou . . " Sušík 
se směje do přítmí hlediště, košile chlopců v josu žórovek 
svítí, .hurá, huró, vesele si zozpívejme, daleký nóš d l. 
žádá pevných s il . . ."  Stojím u rozvodné desky, ruce no
provozech opony, zpívám s sebou-------- o když je konec
písně o z hlediště sem zaznívá upřímný potlesk, vidíme. 
Že máme vyhráno. Uvedli jsme se dobře.
A honem dál, druhé číslo. Hoši jsou k němu připraveni, 
všechno klape, různá upozorňovocí zařízeni se osvědču{L 
No řodě je Sévo, oby diváctvu ohlásil, .co teď přijde*. 
Cvičení pružností. Sévo hovoří o sloních mláďatech a 
o tom, jak takové nepohyblivé žoky ve Dvojce nemůžeme 
potřebovat o jok se snažíme svou chlapeckou pružnost 
pořád sí udržovot o zdokonalovat se v ní. Jok? Hnecf 
uvidíte! Voldo o po něm Sévo předvádějí nejprve mistrné 

- .školky* přes Švihadlo, potom Zdeněk o Voldo dělají 
salto ve vzduchu, pak sbor ostotnieh hochů skáče přes 
stůl o dělá stojky v závěsu no loktech jiných hochů. 
Skončeno! Chlopcům, i těm, kteří ještě r>evystupovolÍ, 
planou tváře |oko růže vzrušením o příjemným napětím. 
Nepotřebujeme se ani Učit. Obvyklá počáteční n-^jlstota 
zmizela už po prvním číslel
Nastupuje třetí číslo. Schůze dvoučlenného oddiio Co je 
to? Storý dědo .tokyvedoucí" se snaží udržet-v .oddíle" 
jediného členo, povedené kvítko. Dědu vedoucího hrál 
Prófa, člena Voldo. Text jsem napsal já. hoši si jej oživili 
svým svérázným humorem, přidali dolSí vtipy ~  a bylo 
z toho podorené Číslo. Prófo mó paruku s désnou pleši 
o fousy, což vše obstorol Voldo v půjčovné mosek. Voído 
se Idostavll" no schůzku v molínkém dětském červeném 
kloboučku, který děsně legročně kontrostoval s unuděným 
dospělým obličejem Valdovým. Prófo měl jedinečně kal
hoty, které no sobě přidržovot důmyslně uprovenýrn pro- 
vážkovým zořizenfm, jdoucím přes jedno rameno o zase 
dolů kolem posu přes nohovlce.
Černošský tanec. Pět hoSanů tončí no slovo a nápěv 
písně .kvíkvákvalirnany, umboj k v f..."  divoSské pohyby^ 
Ostatní gambusínstvo za Jumbovo doprovodu k tomu 
zpívó. Tanečníci jsou jen v červených trenýrkách o no 
zápěstích a pod koleny mojí černé třásně. A ovšem stra
šidelné černošské masky.
Zrádné srdce. Příběh o několiko scénách, zprocovoný 
Prófou podle novely E. A. Poeo. Obecenstvo — většinou 
mladí hoši a děvčato — tento výstup příliš nepochopilo. 
Zuřím na některé hochy • účinkující, kteří přes všechna 
naše připomínáni mluví no jevišti potichu o ještě tváří 
od diváků. Zejména Mang, jehož jadrný o zdrový hlasový 
orgán jindy tok obdivujeme o hlavně proklínáme, si tady 
huhtol syé poznámky do ohrnutého límce tok tiše, že jsem 
je neslyšet ani já. několik metrů od něj.
Co je proti chropotu? Inu samozřejmě, zďrovotnf postilky,- 
které divákům nobízí z jevlšté uchrchloný děda. Jen si
vezme pastilku, přestane chroptět----- jen ji ztrotř, chro*
pot je tedy. Tento výstup mistrně ovlódó Odym. Bohužel 
není přítomen, o tak ho chobě zastupují já,
Chytóme hůl. Naše obvyklá klubovní hro. Vedoucí postoví 
doprostřed kruhu hróčů hůl, zavolá někoho — a ten musí 
bleskurychle se vrhnout po tyčí o zochytít jl dřív, než 
upadne. Zde no jevišti hru řídí Zdeněk. OCel tohoto .čís
la" — neučit přítomné oddíly tuto celkem neznómou o při
tom zábavnou hru.
Děsné nadaný houslista. Skoro sólový výstup. Prófo sklízí 
solvy smíchu se svou písní, ve které se dovfdóme, jok se' 
zočoi učit no housle, o jak už nejčky přetrumfne [ Kube- 
líko, do-re-ml fa-so lo sl-dóóó . . .
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PontótQ Vařhula u fotografa. To by oni nebylo dvojkar- 
ské divadlo, oby se na ném nepředvóděl tento výstupj 
Nohluchlý yenkovon s úctyhodnou fajfkou se přihrabe 
k fotografovi o dó se vyfotografovat. Když se to fotogra
fovi po deseti deskdch, zkažených Varhulovým kejchóním, 
smrkóním^ atd. podořf o přinese dědovi fotografii 24x32 
centimetrů, pronese Vořhulo větu;
,Ale šmorjá, co Je to zo plogót. . .  to )d r^echcl. . .  j<5 chtěl 
semhle no fajfku!”
Načež fotogroř se vkusně kód do mdlob, Vařhulo otráve
ně odchází o opono padó.
Jó viděl duchal Známý tělocvičný žertík, s předpažová* 
ním. vzpožovdnim, dřepem. Toto cvičení je prošpikováno 
hrůzostrošným sdělením , Člověče, já viděl duchal* — ,Co 
děloi?” “  , Tohle!* No poslední .tohle", když už celá 
řoda duchořů se nalézá ve cffepu, rýpne ten krojnf do 
ostatních o je z toho jedinečná volná hromado.
Peterson v pistolnické krčmě. To bylo něco pro naše pis
tolníky. Účinkovalo pověstná puSka .slonice*, kolty, fo- 
leSné korty, esa zvící přeložených novin o hlavně kovbo
jové, chvástojlcf se odvahou o smějící se greenhornovi 
(Cvrčkovi). Když tam pak vtrhne známý rváč, shónějicí 
se krvežíznivé po jakémsi Petersonovi, dušují se vSíčhni, 
že se Peterson jakžlvi nejmenovoli a hrdinně zúlezou pod 
stoly. Jen greenhorn se ke svému jménu statečné přízná: 
Jsem PetersonI Je potom rváčem túkřko přizabit, ole když 
ho později přivedou k vědomí (po rváčově odchodu) 
a ptojí se ho. proč se tak nóhle chechtó, odvětí: .No jok 
bych se nesmál, když jsem toho rváče tok napálí!..Vždyť 
)á se Peterson vůbec nejmenuju!"
Očarované piano. Tento výstup s chlapcem schovoným 
v .planu", to jest v kufru, no který hraje .pianisto"^ jistě 
znáte a nemusím jej příliš vysvětlovat. Chlapec v kufru 
harmonikou nahrazuje piano, o když se s pionistou nedo
hodne o souhře v předstíraných hmatech na neexistující 
któvesníci o svou hrou no harmoniku uvnitř kufru, vyska
kuje rozkacené z kufru jako malý ďóblík a křičí na bla- 
movoného pionistu: .Co si to, chlape, m yslíte ... za pět 
korun že vám tady budu foukat órie z Daliboro???" 
Slosovóní programů. Každý návštěvník byl obdarován pro
gramem, který byl̂  zóroveá losem. Měl dvě stejnó číslo, 
z nichž jedno bylo návštěvníkovi u vchodu Mongerh od
střiženo. Tato odstřižená číslo bylo pak uložena do sáčku 
o teď tedy no jevišti z nich bylo taženo třináct kusů, 
které vyhróvoly. Dvanáct výherců obdrželo po vózoí>ém 
románu .Zóhodo hlavolamu", třinóctý vyhrál svázaný VI, 
ročník Mlodého hlosotele.
Všechno bylo hezké, díváctvu se bohulibá akce líbilo, vý
herci nóm děkovali takřka se slzami v očích (mnohá díků- 
vzdóní jsou notářsky ověřenolll), ole já jsem přece jen 
spokojený nebyl a Dono. který tohol číslíčko ze sáčku, 
Jsem proklel až do desátého koleno. Proč? Inu protože 
yúbec nezomíchol uvnitř sáčku číslíčky — a tok vytaho
val skoro pořód Číslo odstřižená hromodně jednomu od
dílu, Dvěstědvanóctce. Bylo by jistě lepší, kdyby výhry 
přišly do vlče oddílů.
Dobrou chuť. To je písničko, kterou jsme zpívali před 
několika lety na jevištní rampě Komorního divadlo, když 
jsme hráli .Tóbor ve Sluneční zótoce". Vystoupili jsme 
zose na rampu joko tenkrát o Dobrou chuť zazpívali 
s plnou vervou o náladíčkou. Když bylo poslední slovo 
písně u konce, jako jeden muž se všichni obrátili čelem 
vzod . . .  o divócl četli na jejich zádech ohromná písmeno:
p Re s t Av k a .

Nebojme se. Schůze tříčlenného spolku nebojácných, kdo 
|e no programu vzájemné líčeni, co kdo hrdinného pro
vedl. odevzdávóni řádů za stotečnost, načež se končí zbě
silým vyděšeným úprkem, když zhasr>e světlo.
Kononýr Jabůrek. Hrůzostrašná storodávi>á píseň, kterou 
přinesl Odym. Dnes ho zastupuje Prófo. K písni jsou 
i .obrozy" tok jako za starodávno. Chechtot. 
Přetahovando. Naše storá dvojkořskó hro. Pět proti pěti. 
Zajímavé, úspěšné.
DIvodelní školo. (Činohro, veselohro, tragédie, loutkové 
provedení.) Jedno z nejús|^Šnéjšich čísel. Chtěl jsem po
řád na Jumbovi, aby nedělal výstup příliš dlouhý Zde byl 
ale potlesk no otevřené scéně ~  o když šlo opona dolů, 
skandovali diváci ,M y chceme tragédii, my chceme tra- 
gédiil" A tak výstup musel být dokonce nastavován.
U očního doktora. Rovněž Odymův ,fík". Doktorem je Ro
bin. Rocient žádá brýle o po dlouhém taháni o svízelích 
Je zjištěno, že viostně vidí dobře, ale neumí číst o chtěj 
se Čtení naučit tím, že si nasadí brýle. . .
Zpévócký sp^ek Fistulka. Připravuje zpěvné přivítóní po- 
nu hraběti, který se vrací po dvoceti pěti letech do svého 
rodného městečko. Ve sboru je ole věčně nepozorný kazi
svět Kropáček, který nácvik písně ustavičné kazí, až ho 
sbormistr nokonec vztekle vyrazí. Flstulkóři měli krásné 
barevné čepíce z poplru.
Zvétšovocí stroj. Oč jde, nemusím zde ani psát. .Jedno 
ponl" si přivedlq maličkého Dvojkoře, aby byl zvětšen, 
načež k jejímu úděsu se vyvalí) hromotluk Teddy (zvící 
,dvou metrů). Na její žádost, jestli by hocha nešlo zmen
šit tok .vo kapánek”, jí řekli u mašiny; .Jó, to by byl, 
milá poni, hrbotejl" Jinému žodotelf, který $i chtěl dát 
zvětšit skleněnou kuličku, vyběhl ze stroje Dvojkoř Kulič
ka. pak byly nějaké tahonice s dědou, který nebyl s ničím 
spokojený, nokonec přiběhl dav vesničanů, že prý ten 
zvětšený hromotluk Teddy vyjedl celou vesnici, o tak co 
přej te ď ...  no a porvalo se to u mašiny, no kusy ji roz
mlátili a byl konec. Pepíček Nohejiů nakupuje kafe. Ví- 
tfova tělomorná hro. Úspěch. Aplaus. Hodiny prchají jo
ko šílené, už je půl sedmé pryč. podle programu měl být 
konec, ale my máme pořád ještě tří číslo předvést.
Písně táborového ohně. Ve tmě. u imitovaného táboráčku, 
sedí l\ošl 8 Jumbem o zpívají. .Hučí řeko", potom .Tam 
v dáli za horomi". Všechno by bylo pěkné, jen ten ohní
ček zlobil. Pořád ml vypodávol ze zásuvky přívodní drát 
o ohníček ustavičně zhasínal. Nakonec jsem musei zásuv
ku s drátem držet oběma rukama — a protože zásuvka 
byla asi půl metru nad mou hlavou, musei jsem stót na 
špičkách, našponovaný o 8 rukomo nod hlovou. Bylo mi 
horko, potil jsem se únovou. každá vteřino se mí zdálo 
dlouhá — — ole přece jsem se dočkal, písničky byly 
u konce a táboráček už mohl dohosnout.
Husopasko chudá. Zo Jumbovo jedinečného slovního do
provodu rozvíjí se před dlvdctvem vcelku známá trogédio 
husoposky, která uŽ už se mohlo stát chotí švarného 
prince, ale poilčák krát k tomu nesvolíL 
Je tu závěrečr»é číslo, honem všichni na jeviště. Už sly
ším Boba, jok vemlouvavým diskrétním hlasem uvádí zá
věr — no jevišti Jsou všichni chfopci. Milan za mne pře- 
vzol oponu. ŠuSík a Práfo ždímají svoje housličky, pod 
rampou u klavíru sedy Teddy o Robin. Tak se jede. Mi- 
lone, opono!
Chlapectví, pohádko věčná. Zpíváme píseň .Holo hoj*, 
nacvičenou k dnešnímu předstovenf a vůbec v Dvojce po
prvé. Je to jedna z turnovských písní. Jumbo k r>( vypro- 
covai dvojí houslový doprovod o klovírní čtyřruční zóvér,
4 nápěvem .M y pluli dál o dól* jí propletl__o hochy
svědomitě k souhře cvičil. Klavír i jedny housle pak tro
chu selhaly, čas k nócvíku byl přece jen krátký, ole cel
kem vyzněla píseň mohutné o krásně, zejména v dvojhla- 
sém Jumbově závěru, forte zpívaném.
A už jde opono do středu, je konec, už |e to'hotovo. ko
nec napětí, konec peklo, ale i konec krásy o radostného 
vzrušení. Zákulisí je joko po velké bitvě, všude plno drob
ností, k představení tok potřebných o teď najednou ne
důležitých, nicotných... Broukovy umělé nosy, čerrwšské 
třásně, vývěsky o přehledy .kdo v čem hroje”. fojfka. pis- 
tolnické klobouky otd.
Tok skončil náš velký podnik, který zaměstnóval naší mysl 
po cely leden. Dohráli jsme, dozpřvoli. A teď už by mohlo 
přijít jaro.
30. ledno 1944 Joroslav Foglar • Jestřáb
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, Veřejnost oceňuje naše snahy většinou velmi sympatic
ky. Měli jsme možnost přesvědčit se o tom všichni nej
lépe právě při letních táborech, které proběhly 
2Q velké podpory o všeobecné přízně nejen rodřčfl, ole 
i  nifstních občanů a orgónů lídosprávy. Řadu konkrétních 
dokladů této skutečnosti přinesl nejen denní tisk, ale 
I některé pořady rozhlasu a televize. V poslední době se 
všok ozvalo I několik hlasů kritických. Mohli jsme si na
příklad přečíst, že skautské orgonizace pohlcují organí- 
zoce pionýrské..,, že chceme využít zájmu mladých lidí 
k tomu, obychom je odváděli k takzvanému nepolitickému 
myšlení, čosto však k politickému ve svém nepřátelství 
k dnešku... Jsme rádi, že se můžeme odvolat na velmi 
pozitivní výroky prezidenta Ludviko Svobody i prvního 
tajemníka UV KSČ Gustávo Husóka a řody dalších, kteří 
nás nejednou ujistili, že s Junákem po číta jí... Máme..-« 
k dispozici svou zkušenost o konkrétní dílčí výsledky ju- 
nácké činnosti z let minulých, jokož i upřímnou vůlí a 
obětové úsilí pro práci perspektivní... Jen velmi neradi 
si v této souvislosti musíme připomínot důsledky sub|ek- 
tivních hodnocení z pero Jiřího HaSkovce. Aloise Poledňá
ka a dalších, která způsobilo našemu hnutí, radě jeho nyní 
rehabilitovaných funkcionářů a prostých členů tolik těž
kostí, nezasloužených ústrků o útrap v padesátých letech. 
Stejně joko no III. junáckém sněmu v r. 1968 můžeme 
s klidným svědomím říci i dnes, Že politiku dvojí tváře 
hrót nechceme, nebudeme -- a oni nepotřebujeme! Nejde 
nám totiž o to, obychom se udrželi, abychom mohli skou- 
tovot, otc především o to, abychom byli plotnou složkou 
nošeho celospolečenského snaženi. ,. Jsme totiž přesvěd
čeni, že naše společnost hnutí junáckého typu — aktivní, 
rodostné o činorodé' úsilí dětí a mlódeže o dosahování 
pozitivních hodnot individuálních i celospolečenských, ži
vot v přirozených kolektivech, čostý pobyt v přírodě —> 
[oxož i nezištnou práci junóckých činovniků velmi potře
buje! Proto své služby nabízíme. Nevnucujeme se však. 
Jsme dokonce připravení (a prohlásili |sme to již na III. 
sněmu), pokud společnost nebude o noše služby stát, že 
ve své práci ustoncme. Nechceme, abychom ■- vedeni 
dobrými úmysly a přinášejíce mnoho drobných í větších 
odříkóní aŽ osobních oběti — byli nokonec zdrojem ne
vítaného napětí o nežádoucích kom plikací... O co šlo 
p jde poctivým členům a funkcionářům, jsme jasně formu
lovou již ve svých nových stanovách z r. 1968 Účelem 
organizace je povznášet! mravní, ideovou o tělesnou zdat
nost m'ádeže i dospělých členů podle junáckých zásad
0 raměřovot jí ke službě národu a československé socia
listické republice v duchu demokrocie,' humonismu o so- 
ciolismu. — Z tohoto svého závazku nehodláme ani dnes 
nic slevovat o nic no nčm měnit."
Jiným příklodem nežádoucího-zasahování stranické sku
piny do práce řádně zvolených ergónů může být i eúpra- 
va" eloborátu „Pojetí socialistické výchovy Junáko*, jok 
bylo publikováno ve Skautingu <27, 1969, 12 — obálko) 
v pozdější cyklostylovaný elaborát .Program socialistické 
výchovy Junóko“. jimž se operovalo zočátkem roku 1970, 
Kde se v '̂y. tu se vzoly formuloce, že .marxistlcko-lenln* 
ský světový nážof je myšlenková zákiodna celého hnutí", 
že nám jde' o podporu Komunistické strany Českosloven
ska o proletářský intenocionalísmus v oblastech meziná
rodních vztahů o že lok chceme „postupně budOvot ko
munistické zřízení*.
Konstatování, Že stronícká skupino suplovalo rozhodování 
kompetentních orgánů Junáko, je zřejmé tfebo chápat
1 v tom smyslu, Že počínaje zobróněním zveřejněr»ř stano
visko tegáh)ě zvoleného orgánu v jeho vlostním čosoplsu, 
docházelo I později k obdobným opotřenim dalším, jež 
vrcholilo stranickou anolýzou o navazujícím prohlášením 
Ústřední rady Junóko z 1. 2 1970.
Všechny tylo dokumenty a prohlášení (jimiž vedení stra
nické skupiny charokterizovolo Junáko I jako organizaci 
marxistickou o v podstatě komunistickou] je třebo pova
žovat jediné za stonovisko stranické skupiny o nikoli le
gálně zvolených orgánů (pokud právě problhojícl Šetření 
historické skupiny neobjeví některé další problémy).

Dúsíe^kem léto situace by) jednak ostrý protest činovnlc- 
kého oktivu (který v prohlášení Syrinx formulovali, tehdy 
ovšem anonymně, brotři Jiří Zochorlóš, Ivan Mokásek* 
a Mírek Kopt), i předložení obdikoce náčelníka Rudolfa 
Plojnero (5, 2. 1970). Závěr prohlášení Syrinx jistě vyjed- 
řoval pocity, jeŽ tou dobou v junáckém hnutí jedrtoznačně 
převažovoly. .Ptáme se. kom až můžeme ustupovat i , * 
pok tedy už oni o krokl"

Nové kritiky skautingu a Junáka 
v sedmdesátých letech
Drama třetí násilné likvidace československého Junáko 
pokračovolo již jen do 17. 6. 1970 (zrušení fedt^álním 
MV) a českého Junáka do 2. 10. 1970 (zrušen MV ČSR)^ 
Nic nepomohly nepopiratelné hodnoty o přínosy tohoto 
hnutí. Jundeké hnutí opět muselo zanechot legální čin
nosti.
V návazností na kritiky skoutingu o Junáka z padesátých'
0 šedesátých let (o nichž se zmíníme později), vyrojila 
se rada anologických doišleh útoků — v denním tisku
1 Časopisech. Shrnuty byly v brožuře .Poznámky o vývoji 
o součosnosti skautingu" z r. 1976.
Tyto nové kritiky se týkojí nósledujících tří zóklodních 
tezí:
Historická podstato, ideologická pozice o společenské 
poslání skoutingu i junáctvi jsou v podstatě reokčnl. 
Koncepce o konkretizoce vlastního výchovného programu 
je zatížena řodou negotivních prvků.
Akceptovotelnost skoutského hnutí i jeho programu jako 
celku je proto (vzhledem k předchozím dvěmo výhradám) 
velmi problematická o neslučitelná s budováním .soci.a- 
listické* společnosti.
Podívejme se no toto tvrzeni podrobněji.
1. Podstato, ideologie a posláni skautingu a Junáka 
Z podléháni noclonollsmu a kosmopolitismu (v duchu 
tehdejšího výkladu těchto pojmů) již československý Ju
nák výslovně — ož no výjimky — nyní obviftovón nebylí 
Bylo také zřejmé, Že zmíněné tendence jsou do značné 
míry závislé no vnitro- a zohranlčné politické orientaci 
státu. Zejména moly stót, jaký je i náš, inklinuje somo- 
zřejmě k mírumilovnému řešení svých problémů; místo 
šovinistického nacionalismu se uplatňují tendence uvědo
mělého vlastenectví a kosmopolitní tendence se realizují 
snohamí o mezínórodní spolupráci.
Národní svéráz o somostotnost organizace je v českoslo
venském skautingu tradicí již od dob Svojsíkových. Próvě 
Svojsík totiž při hodnocení anglických vzorů říkol: .Jo 
nutno všechno díla.přeprocovot pro naše poměry, jež jsou 
v ohledu geogrofickém, historickém, spol^enském i práv
ním úplně jiné" (Český skout, str. 8). Za .zářící vzor 
skautů", za .vzor pro demokratický národ" stověl přede
vším Chody, když vyzdvihovof jejích statečnost v boji na 
straně jedné o zároveň ole I jejich něžnost k přírodě o ro
dině no stroně druhé (tamtéž, str. 14). Toho sl bylí vědo
mi I někteří odprůcí československého Junáka (B. Hof- 
bouer, Poznámky ke vznileu, vývoji, podstatě o hodnocení 
skoutingu, str. 14 — 15).
Ani o dříve vytýkaném .milltorlsmu, Špionáži o diverzt 
prostřednictvím skautingu" se tou dobou jíž vážně neho
vořilo. Spíše se projevovaly tendence branné prvky v Ju
náku podporovat (srov. dřívější materiální zabezpečován! 
í z armádních zdrojů, uzavření smlouvy mezi Junákem a 
Svozormem, mezi Junákem a Svazem protifošistických 
bojovníků). Takto bylo zaměřeno í obsahovó náplň 
Svojsíkova závodu, a to v naprostém souladu i s myšlen- 
komi zoklodotele: „Veškerých vlostností získaných skau
továním, je stejně třeba civilistovi jako vojínu" (Český 
skout, str. 13).
Jinak tomu ovšem bylo s obviňováním z „podpory kapita
lismu o Imperialismu". Toto obvinění trvalo o byla I pro
hlubována — nopř. tvrzeními o .převzetí soustovy cílů 
soudobé onglické buržoasní společností* (J. Kohout. Z« 
SvatoS' Pozrvimky o vývoji o součosnosti skoutingu, str< 
25), o vytváření nástroje Ideologického, výchovného a or
ganizačního „vlivu kapitolistického zřízení" no mlodou 
generocf, o dokonce i tvrzením, že „boj proti sobectví je 
současně bojem proti snaze dělnické třídy o změnu stá
vajících s|X)řečenských poměrů . . .  skautské brotrství jo 
protiváhou společen<ikého rodíkolismu" (tamtéž, str. 19) í 
( pokračovónf příště) E. Pochmann
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BUĎ PŘIPRAVEN
NA n e b e z p e č í  d r o g  
Požíváni návykových látek, kterým so 
xkratková. 1 když ne zcela přesně řtká 
drogy, bylo známo již ve starýcli kultu
rách. Co k nim lidstvo lákalo? Vyvolá
vají pocit opojeni £1 povzbuzeni, dávají 
nové, dosud neznámé prožitky. Mnohdy 
poskytuji úlevu od tělesných potíží, umož- 
fiují únik ze Šedivosti vécdnich dni. Za 
těmito příjemnými účinky so však skrývá 
smrtelné nebezpečí. Člověk, který začne 
drogy užívat, se stává na nich závislý, 
můžeme dokonce říct, že ho zotroČujL 
Látky, které mu zprostředkují libé po
city, působí na tělo i na ducha jako jed, 
postupně je rozkládají a neodvratné ničí. 
Nejhoršl na tom jo, že toxtkoman, člověk 
zneužívající drogy, ztrácí schopnost ná
vratu mezi normální Ucti, droga se stává 
jeho hlavním a někdy i jediným zájmem, 
obětuje pro nl vSechno — často 1 Život, 
fiekli jsme, že lidé znají a užívají návy
kové látky odedávna. V šedesátých letech 
našeho století však došlo k závažné změ
ně — lidé začali zneužívat drogy v maso
vém měřítku. Nejvíc jsou jimi ohrožení 
mladí lidé. Často dokonce i děti. Tato ná
kaza se nevyhnula ani naši republice a 
nesmíme před nl zavírat očL ! když lze 
předpokládat, 2e skautské hnuti nebude 
mít s drogovou závislostí nějaké zvláštní 
obtíže ^  nejlepSl prevenci je totiž láka
vý, zujmiQvý program pro volný čas — 
přece jen by měl každý skautský vůdce, 
každá vůUkyně znát základu! luiorniace.

Nejprve sl řekneme něco o ohrožených 
jedincích. S prvními pokusy o zneužíváni 
různých návykových látek se setkáváme 
u iniádežc jlŽ ve věku 15—J8 let. Víme 
však 1 o případech, kdy se k drogám do
staly I mladší děti. Obvykle jde o dva 
typy rizikových jedinců:
1. Oěil často až nepřiměřeně aktivní a 
čilé. Objevuji se u nich Často drobné po
ruchy chování (jednají neurážené a zkrat
kově. nedokáží sl nic odepřít, experimen
tuji s různými chcmlkáiienit a léky, tajně 
kouří, z domácích zásob rodičů Skryté 
piji alkohol apod.). Rodiče na jejich vý
chovu mnohdy ,nemají čas, neprojevují 
o děti dostatečný zájem a snaží se jo 
„zabavit** mnoha hračkami, často věku 
nepřiměřenými a velmi nákladnými. Dítě 
sl na nich vynucuje další .dary** a po
stupně se u něho vytváří požlvaCný pří
stup k životu. Setká-ll se takové dítě 
s drogou, nastává Často tragédie. Právě 
droga způsobí svou naléhavosti, nová po
třeba chce být uspokojena bez odkladu, 
„hned teif“.
2. Užíváni drog se může objevit i u dětí 
spíše bojácných, úzkostných, uzavírají
cích se do sebe, které mají obtíže při' 
navazováni přátelských vztahů. Doma se 
jev! většinou jako hodné, málomluvné, do 
sobe zahleděné. Tyto stavy se prohlubují 
užíváním drog, které mladistvého přivá
dějí do jiného světa. Prožívá nové pocity, 
s nimiž se mezi svými vrstevníky o v běž
ném žlvoté nesetkával. U těchto dětí so 
objevují Často také boznadě], úzkost z bu
doucnosti. nejistota a skepse, které „pře- 
bíjí“ užívání drogy.
Uvedené projevy chování nebývají zpo- 
Cálku příliš nápadné. Pečlivému pozoro
vateli by však neměly uniknout změny, 
které doprovázejí první období při zne

užívání drog. Bývá to náhlý a rychlý po
kles zájmu o školu nebo o práci — a ta
ké asi o oddíl a jeho činnost — zužování 
okruhu zájmů, výrazná citová lebllita aŽ 
výbuSnosi, náladovost a častá rozmrze
lost. Tyto projevy bývají nápadné předo- 
všlm v rodině, ale projevuji so l ve vzta
hu k Jiným autoritám. Vznikají výrazně 
tendence být v opozici, bouřit so, odta
hovat se od pozitivních aktivit. Mladý 
člověk, který začal zneužívat drogy, se 
vzdaluje' z domova, nerespektuje rady ČI 
pokyny, vyhledává pochybné kamarády a 
porty, domů sc"'vrocl pozdě. Často v ná
padně utlumeném stavu (někdy se vSnk 
u něho projevuje rozjařená nálada i agre
sivita). PustMl se výjimečně do debaty 
s dospělými, objeví so u něho názory 
o nesmyslnosti života, touze po svobodě 
a samotě, nenávisti ke všemu, co ho ome
zuje, absolutiif čistotě a pravdě, o ne
chuti ke škole Či k práci apod., odmítá 
společenská pravidla a zákony.
Většina těchto projevů však nebývá včas 
postřehnuto. Rodiče soudí, že Jde jen
0 projevy puberty, které časem pominou, 
snaží se ututlat různé přestupky ve Škole
1 v práci a promeškají dobu, kdy by bylo 
třeba začít s radikálním léčením.
Situace je zřejmá tehdy, jsou-li dítě ČI 
adolescent přistiženi při Inhalovánl pr
chavých látek („CIchaCr různých ředidel 
a výparů), při polykáni .prášků*, nebo 
dokonce při Injekčním vstřikování látky 
pod kůži (pozor na stopy po vplchu In
jekční jehly — většinou na předloktí ne
bo na stehně). Nebývá to však Ca&té, pro
tože tylo praktiky jsou obvykle provozo
vány převážně ve skupinách mimo dohled 
dospělých. Pokud se k nim některý z mla
distvých uchyluje doma, dělá to tajně. 
Když skautský vůdce pojiue podezřeni, Že 
některý člen jeho oddílu zneužívá drogy, 
musí okamžitě kontaktovat dětského nebo 
dorostového lékaře a zajistit léčeni. Pou
hé upozorněni rodičů nemusí být účinné 
— často mu neuvěří a ani s nim nebudou 
jednat.
Ještě výraznější situace nastává, objevMl 
se alarmující událost. Může to být stav 
bezvědomí, zejména u děti, které začínají 
Čicháním prchavých látek. Ke ztrátě vě
domí dojde někdy l při aplikaci Jiných 
drog ■—> obvykle proto, Že toxlkoman z ne
znalosti Či nezkušenosti vezme příliš sil
nou dávku drogy. Takové předávkování 
může skončit tragicky, nedostaví-U se 
včasná pomoc. Tu však může poskytnout 
jen odborulk — to znamená urychleně 
volat lékaře nebo ještě lépe postiženéhq 
okamžité dopravit do nemocnice.
Co všechno bývá zneužíváno? Výčet mož
ností je nepřeberný — organická ředidla, 
léky, celá řada přírodních, ale 1 synte
ticky vyráběných látek. Mnohé omamné 
látky sl mladí lidé dovedou vyrobit z růz^ 
ných léků, které bývají dostupné i v do
mácích lékárničkách.

* PH sledování rodin mladistvých toxlko- 
manů se často objevuje jisté rozpolcc- 
nost. Na jedné straně nadměrná pečli
vost, ale 1 autorltatlvnost a přísnost ro
dičů, na druhé straně malá důslednost, 
nedostatečná Kontrola a malý zájem o 
každodenní Život dítěte. V rodině bývá 
málo společných Činností, je méně sou
držná.
K drogové závislosti někd^ vede vliv par

ty kamarádů, většinou starších. ZvláStě 
výrazný může být vUv silného Jedince, 
Imponujícího svýjni zkušenostmi, alo 1 po
chybenou „životní 1110X0(11“. Význam party 
však bývá nemístně přeceůován. I zdravý 
jedinec, vyrůstající v dobrém rodinném 
prostředí, se může setkat se Spatnou par
tou, ale nepodlehne jejímu vlivu. Může 
získat ojedinělou zkušenost, na diskoté
ce, při mejdanu v bytě čt na chatě, a po 
droze již více nesáhne. Naopak snadno 
podlehne jedinec již dříve oslabený a 
špatně vedený. Po droze často sáhnou tl 
nejméně odolní a nejslabší, kteří se sami 
nedovedou vyrovnat s obtížemi. Právě U 
nacházejí v partě opuru, nikdo je nekárá^ 
že neplní povinnosti.
Mladý Člověk, který se dostal do závía- 
losti na drogách, mívá dojem, že našel 
oporu, ale ve skutečností jsou to jen 
Špatné berličky. Střídají se pocity prázd
noty, marnost! a zbytečnosti s pocity de
prese a neurčité úzkosti, které nedovede 
odstranit smysluplnou činnosti —> Často 
1 jen proto, Že se jí v minulost] nenaučil. 
Ale droga působí jen krátce, musí se uží
vat znovu a ve vyšších dávkách — a tra-, 
gteký proces se rozvíjí.
Co tedy dělat, abychom byli na nebezpečí 
drogové závislosti připraveni? V první 
řadě provádět v oddíle Živý, lákavý-pro
gram, ten bývá nejlepšf prevenci proti 
tomuto zlu. jestliže přesto u někoho zjis
tíme příznaky, že zneužívá drogy, musí
me co ne|rychlejt kontaktovat odborníka. 
Máme-11 jen jisté podezření, měli bychom 
jednat taktně, navázat styk s rodiči a od
borníka nejprve jen konzultovat.
Skautský vůdce by měl zbystřit pozor
nost, když u někoho náhle zmizi zájem 
o oddílovou Činnost. Obvykle to má jinou 
příčinu než drogy, program dospívající
mu už nevyhovuje, projevily se u něho 
jiné zájmy. Neměl by však nechat nikoho 
odejít, aniž by s ním promluvil a hledat 
skutečný důvod ztráty zájmu. 1 v této 
oblasti platí stará zásada: mít kontakt 
s rodinou, snažit sc porozumět prostřed!, 
ve kterém členové oddílu vyrůstají. Mno
hé poruchy ve vývoji dítěte bývají spo
jeny s narušeným rodinným prostředím. 
Očinný zásah může mnohé nepravit nebo 
aspoíl zabránu nejhoršímu.
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S k e i J ^ k ý

z p ě v n í k .

Švédský nápév

Píseň k západu slunce
V roucni Původní Indiánská melodie

1. „Vstá-veJ-tel vsté-vej-tel” zni trub-ky* hlas,

B pl>8nl-čkou bIu • nt-čko vl - tej*m e ■ zas.

Už i& ho • ry se sklá • nl> ej, Když Jsme zdrávi, co nám schází? zdar nás ve všem doprovází.

slu • ná^ko vslá-vé své. Tak po-kor-,né všem

slou - t l ,  teď 8 ú ■ smé«vem za • pa-

Volání k východu slunce
Táhle Půvudni iiKliánská melodie

(Hejl He.Ió! He ■ 161)

„Vstá-veJ• toI vstá-vej-to !" zni trub-ky> hlas.

2. Zpívejme, zpívejme písničku svou, 
p ři  zpévu junáku práce je  hrou.
Slunce, lesy, vzduch a voda
ke všemu nám sily  dodá, 
zpívejme, zpívejme písničku svou I

3. PojdVne již , pojdtne již  v přírody chrám, 
v nejhlubši pokoře učme se ta m : 
rozjásá nás ptačím zpěvem,
okouzli nás květu zjevem,
pojdlne již , poj(fine J iž .v  přírody chrám!

•) Tam, kdo so neuživá trubky, zpivejte „ ji tra  h la s” nebo 
„ p tactv a  hlas.” - Poslední sloku pomaleji a vroucně.

Tak dávno již
Č esk /  (z z t ; J .  V. S l  í  de k 
(/'pratfil: J .B u rg K a u s c r  

E

J u  za«po- me-nout na ten čas,kdy s t á - l i  jsme aí 
A E H7 Gami H7

b l i l ?  -

0

, 2e to dávnokHi? .lak lâ pô menout na ten Čas,snad,
E fiefr, Fíaoii H7 E E7

mújftak dávno,dávnoj i i ?  Tak dáviví,dávno brachu múj,

A E Fis in E H7 E

Hej, slu-néč-ko, v !- ie j, vl - tej nám

Vo-diž ve svém své-tle kro-ky mel 

OMvěna:

(Vo-diž ve svém své-tle kro-ky mél)

j i i ,  v jak S l i č n i  s i  za-pijeni na dávno,d^n

2. My kvity spplu tr h a li  přes mnohý dol a výi,
a i l i  jsme cestou trn ito u ,ta k  dávno,dávno j i i .

3 . My brouzdali se v potoce,zda o tom je S tS  v{|?
Pak d ě lila  nás mořská hloub,tak dávno,dávno j i i .

4 . Zde ruka,věrný příteli,akm ém u srdci b l í i ,  
tak  dobrou vůli neměli jame dávno,dávno j i i .

5 . Proč atfm  se máme ro z e ji t  co každý znáš měl rad, 
proč a tím se máme r o z e jí t  bez víry  na návrat.

f í e f r fy  po p o s le d n í  s lo ce :
To není,není loučení,ač chvěje se nám h las, 
jsm e apolu pevně spojeni a sejdeme se zas.




