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32. světová skautská konference se 
stala významným dějinným mezní
kem pro všechny české a slovenské 
skauty. Byli jsme na ní opět přijati za 
členy Světové skautské organizace 
(WOSM). Konference se konala ve 
dnech 23 .-27 . července 1990 v Paří
ži. Zúčastnilo se ji na tisíc delegátů ze 
131 skautských zemi a hosté i pozo
rovatelé z dalších 7 zemí.
Český a Slovenský skauting zastupo
vala delegace ve složeni Václav Bři- 
cháček, Oleg Durčanský, Přemysl 
Mucha, Jiří Navrátil, Juraj Sréter, Jo
sef Heřmánek.
Konferenci, jejímž hlavním tématem  
bylo „Skauting buduje budoucnost", 
zahájil ministr školství francouzské 
vlády Lionel Jospln, který přečetl po
zdravné poselství prezidenta Francois 
Mitterranda. Zmínil se v něm, že po 
čtyřicetileté nepřítomnosti se do svě
tového skautského hnuti vrací i M a
ďarsko a Československo.
Zvolení ČSFR za řádného a plnopráv
ného člena přijali delegáti spontánním 
potleskem, který trval dvacet minut. 
Blahopřáni nebrala konce.
Bratrskou zdravici a poděkování zaslal 
konferenci prezident bratr Václav Ha
vel.
N ovým  ná če ln íke m  S vě to vé h o  
skautského výkonného výboru byl na 
dalších šest let zvolen Eugen F. „Bud"

Reid z USA. Místnonáčelniky se stali 
Bode Oguniana z Nigerie a Bertila 
Tunje ze Švédská.
Konference přijala:
zprávu thajské skautské organizace
0 přípravě 33. světové skautské kon
ference v Bangkoku v červenci 1993 
zprávu jihokorejské skautské organi
zace o přípravě 17. světového jambo
ree v roce 1991 (pořadatelé pozvali 
na své náklady jednu družinu a jed
noho vůdce z naší republiky, hradí
1 letenkyj
zprávu australské skautské organi
zace o přípravě B. světového setkání 
roverů v prosinci 1990  
zprávu švýcarské skautské organi
zace o přípravě 9. světového setkáni 
roverů v roce 1992.
Skautské hnuti má dnes v 131 ze
mích 16 miliónů členů. Tento údaj se 
ovšem týká jen chlapecké části.
V blízké budoucnosti budou patrně 
žádat o řádné členství i Bulharsko, 
Polsko, Rumunsko a Jugoslávie, které 
vyslaly na konferenci pozorovatele.
V těchto zemích již začala obnova 
národních skautských organizací. 
Z poselství finských skautů vyplývá, 
že v SSSR jsou skautské oddíly a ná
rodní organizace zatím jen v pobalt
ských republikách, zejména v Eston
sku. Prezident Gorbačov přesto zaslal 
32. Světové konferenci toto posel
ství:

„Světovému sjezdu skautů 
S úctou zdravím váš sjezd a ušlech
tilé, humánní cíle vašeho hnutí, které 
spojuje mládež mnoha zemi světa. 
Upřímně vám děkuji za pomoc so
větským dětem strádajícím po černo- 
bylské havárii. Je dobře, že sovětská 
mládež má nyní možnost seznámit se 
a spřátelit se skautským hnutím, od
hodit staré předsudky a nedůvěru. 
Třeba to bude především vaše gene
race, která se přičiní, aby se lidstvo 
přiblížilo k vytouženému cíli -  žít bez 
nepřátelství a násilí, v ovzduší upřím-
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nosti a dobrých vztahů mezi lidmi nej- 
různějšich národnosti, z nejrůznějších 
zemi. Přeji vám úspěch

M. Gorbačov" 
Konference se zúčastnili i  čtyři pozoro
vatelé ze Sovětského svazu. /  to mů
žeme považovat za historický mezník.

Josef Heřmánek — Medvěd

Z a  A n ič k o u  M o r a v c o v o u
S m utné oznám eni říká, že dne 
16. srpna 1990 byla do hrobu svých 
rodičů v Praze-Břevnově pohřbena 
Anna Moravcová (21. 7. 1990 se do
žila devadesáti let).
Neuměla jsem nadepsat svou vzpo
mínku „Za Annou Moravcovou". Pro 
všechny byla vždycky Aničkou. Ne
vím, jestli by se našel člověk, který by 
mohl řici, že se na něho zamračila 
nebo rozkřikla. Byla to laskavá sestra 
a snad pro tu svou laskavost se pře 
vážně věnovala světluškám.
Vlastně „světlušky" přišly na svět se 
začátkem jejího působení v nově u- 
tvořeném  „Junáku" (1 9 3 8 ), kam 
vstoupila i organizace skautů a skau

tek katolických, do té doby samo
statná.
Sestra Anička znala jen práci. Čas dě

lila mezi zaměstnání a „službu" -  těm  
nejmenšim i starším.
Po válce vedla zemské DLŠ pro ve
doucí světlušek, připravovala pří
ručku, s kruhem spolupracovníků 
vydala „Výtvarné práce výchovné". 
Z jejího podnětu vyšel překlad ang
lických her pro skautky a světlušky. 
Diky jeji pečlivosti existuji stenogra
fické záznamy přednášek z lesních 
škol i různých vynikajících osobnosti 
(například E. T. Setona).
Před dvaceti lety se znovu zapojila do 
práce. Psala náměty pro schůzky 
světlušek, znovu vedla DLŠ. Málokdo 
však vi, že v letech 1968-70 objela 
ústavy pro postižené děti a všude 
přednášela a dávala metodické po
kyny ošetřujícím sestrám, jak by 
mohly pomocí skautingu zabavit



P O T Ř E B Y  D Ě T I

důsledky pro skautskou výchovu
Při úvohdcK b noS( výchově budeme 
@nes uvozovat o potřebách děti o o 
!tom, |ok se promitoii do na§eho pro
gramu. Poimem potřebo se většinou 
rozumí stav jistého nedostotku v orga
nismu, nedostatku, který by měl být 
včas odstroněn. Pokud k tomu nedo
jde, může být orgonismus trvale po
škozen. V různých fázích vývoje dítěte 
se jeho potřeby mění. Přesto můžeme 
některé považovat zo trvalé.
Základní potřebou dítěte je .dobře se 
narodit" (Komenský). Dítě se mó na« 
rodit zdravé, s předpoklady o schop* 
nostmi pro dolšf všestranný vývoj. Zá
roveň se předpokládá, žc se má naro
dit do prostředí, ve kterém bude přijí
máno o milováno. K základním potře
bám dítěte dóle patří náležitá výživo, 
dostolek teplo, čistoty i ochrany proti 
škodlivým vlivům prostředí. Tyto bio
logické potřeby musí být uspokojovány 
I v naší činfvoSti, býf I jejích občosnó 
krátkodobé blokovóni může mít význam 
pro zvyšovárií celkové odolnosti dětí. 
Vůdce oddílu musí znát i zóklodni psy
chické potřeby dětí o respektovot jo. 
Stručně se zmíním o hlavních druzích.r 
Na prvním místě můžeme uvést potře
bu smysluptrrosti světa o vlostni čin
nosti. No dětí působí během života 
mnoho podnětů, které musí být zachy
ceny o zprocovóny. Jestliže jim dítě 
nerozumí — někdy je třebo zo určitou 
činnost trestáno o jindy nikoli — pak 
ztrócí orientaci, přestává rozumět svě
tu i svému okolí o nevytváří si pevnó 
pravidla chování o lednóní. Proto je 
nezbytné, aby ve skautském progromu 
-• o to hlavně u vlčat a světlušek — 
děti chópoly smysl jednotlivých čin
ností, byř i ve velmi zjednodušené a 
mtiohdy pouze přibližné podobě. Záro
veň je nezbytný důsledný o pravidelný 
styl vedení oddílu.
No druhém místě můžeme uvést po
třebu náležitého přívodu podnětů — 
v pravý čas, v dostotečném množství
0 v patřičné kvalitě. Uspokojuje se 
tak zvídavost dětí a rozvíjí se jejich 
zájem o složitý lidský svět I o jeho 
jednotlivé funkce. Co z toho plyne? 
Pokud nemóme pestrý progrom. který 
jé přiměřený věku, pak dítě ztrácí zá
jem o oddíl o noSe úsilí se míjí účin
kem. Bývá to často ve věku kolem 13 
ož 14 let, kdy děvče nebo chlapec již 
.celý program znají" a potřeba nových 
podnětů není uspokojováno. Stejně tak
1 příliš mnoho podnětů může dítě od
rodit — hlavně tehdy, když program se 
zaměří na starší členy oddílu o mladší 
nováčci nestačí všechno sledovat o 
mnohdy oni Icdaco nechópou.
Další potřebou je nutnost životní jisto
ty, o to především v citových vztazích 
dítěte k jeho okolí. Uspokojování této 
potřeby umožňuje dítěti se orientovat 
i vo slo:itých sociálních situocích. Ži
votni o emoční jistoty mohou být snad

no otřeseny. Při rozvodu rodičů ztrácí 
dítě maminku nebo totlnko, při one
mocněni se mění životní styl, při ná
hlé změně prostředí mizí stoří kama
rádi opod Jistým rizikem bývá i první 
tóbor, kdy nováček je náhle vytržen 
z běžného prostředí o proživó no tá
boře mnohé zátěže. Jistota skouto se 
vSok může norušit I při rozchodu s dru
žinou, nóhlérn odchodu oblíbeného
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vů3cé nebo při rozpadu oddílu. Na- 
opok systcmotické posilování vztahů 
mezi dětmi, byť I s využíváním celé 
řody soutěživých prvků, upevňuje pocit 
životní jistoty i socíólnl opory v od
díle.
Čtvrtou základní potřebou je vědomí 
vlastní identity, vlostnfho já o vlastní 
hodnoty. Velmi nebezpečné je nespráv
né. utváření sebepojetí dítěte, které 
může vznikat v oddíle tím, že je ne
správně hodnoceno. Tok třeba dítě, 
které se jako nováček projeví bázlivě, 
je joko bóziivé hodnoceno i později o 
ostatní se k němu tak chovají. Jiný sc 
dostone do role .jedničky", zočne sám 
sebe přeceňovat, o pokud vedoucí ne
dokáže navodit jistou náprovnou zku
šenost, pak se snadno stane nepřimě
řenou primodonou. Určité nebezpečí se 
objevuje i při výběru mladých vůdců. 
Úspěšný skaut ještě nemusí být úspěš
ným vůdcem {mohou mu chybět orga
nizační schopností, schopnost soustov- 
ně procovot, pochopit děti oj.). A pak 
snadno dojde k neúspěchu a zklamání. 
Naproti tomu dobře vytvořené vlostnl 
sebevědomí umožňuje přiměřený vývoj 
dítěte i v dalších fázích životo, dospě
lost v to počítoje.
Zo dolší potřebu můžeme považovat 
I výchovné vzory, které by skautko či 
skout mohli priimout o s nimiž by se 
mohli ztotožnit. Tím je podtržena od
povědnost ‘ vůdců i dalších činovníků. 
a to nikoli jen za používané výchovné 
postupy o metody, ale především zo

celou svou osobnost o zo životni styl, 
který prožívojí spolu s oddílem o který 
dělí často nopodobuji.
A konečně bychom mohli uvést potře
bu všestronného vývoje. Myslím tím 
vývojové o výchovné podmínky, které 
pMprúVujeme svým komplexním o vSe- 
stronným progromem Činnosti. Jakéko
liv vytrhávání a přeceňováni jednotli
vých stránek skautské výchovy vede 
ve svých důsledcích k jednostronnosti 
o tím I k nevhodnému uspokoíování 
této potřeby.
Je však třeba zdúroznit, že potřeby 
každého dítěte se v čose mění, o to 
v závislosti na jeho vývoji o no syste
matické výchově (ole ovšem i ne-vý- 
chověl). Respektování vývoje dítěte o 
specifičností jeho potřeb v jednotlivých

etapách sc tak stává čfalší potřebou^ 
Je výtečně uspokojováno v dobře fun
gujícím družinovém systému, kdy prá
vě různě staří o různě zkušení Členové 
družiny no sebe vzájemně působí, vzá
jemně se povzbuzují o vlastně nevědo
mě uspokojují mnohé základní psychic
ké potřeby.
V posledních letech se hovoří ještě
0 dalším druhu potřeb, které souhrnně 
bývají označovány jako vývojové. Pod
něcuji o vyvolávoji činnosti, kterými 
dítě somo sebe rozvíjí. Motivují k okti* 
vitém, které postupné reollzují vnitřní 
a často i na první pohled nepoznané 
možnosti jedince a umožňují překračo
vat již dosaženou vývojovou úroveň.- 
Jejich význam pro rozvoj člověka je 
důležitý nejen v dětství, ole I v dospé-, 
losti. Jen sí vzpomeňte, kolikrát se 
vám stalo, že některó část programu 
zaujme několik dětí, opokovoně se k ní 
vracejí a čoslo i ve volné chvíli ČI mi
mo oddíl ji aktivně napodobují. Vyhle
dávají pak většinou dolSI nové o do
sud nezvlódnuté činnosti, hledají nové 
cesty o tím se zcela automaticky roz
víjejí jejich schopnosti o dovednosti. 
Stočí pak, oby vůdce tyto potřeby 
vhodně povzbuzoval o rozvoj dětí je 
zřejmý. Naproti tomu vůdce, kterému 
unikne vznik vývojové potřeby, se mů
že dopustit výchovných chyb — často
1 odchod dorůstajících skautů z oddílu 
bývá motivován nepochopením, že po
třebují nové činnosti.
Právě roverský progrom budeme muset



vypracovat i s 'ohledem na uspokojo* 
vání vývojových potřeb, jejichž význam 
v obdob! kolem puberty prudce roste. 
Nutnost zkoušet nové činnosti, čosto 
ještě neznámé, lókojícf I jistou dobro* 
družností ož riskantností (nopřiktod 
putovní tábory v neznómých konči* 
nóch, v ciziněj. nové typy netrodlč* 
nich sportů, objevování lidské kultury 
o|.) — to vše může být zdrojem silné 
motivace pro skoutskou Činnost v ro* 
verském věku.
V období dospívání i v roném dospě* 
lém věku se vývojové potřeby nápadné 
mění. Postupně vzniká potřebo zamě
řeného seberozvíjenf o vědomé sebe
výchovy. Jedinec si vytyčuje své pló* 
ny, snaží se svůj další vývoj projekto* 
vot ve shodě se svými možnostmi a 
schopnostmi o usiluje o uskutečnění 
svých plánů. Prosazují se činnosti, kte
ré jsou dlouhodobě motivovány právě 
snahou o seberozvfjení, a to často no 
záklodě životo v přátelských skupin
kách. Jisté i úsilí o vytvoření kmene 
dospělých je signálem působivostí této 
vývojové potřeby. Nezbytnou podmiň-* 
kou individuálního rozvoje všok bývá 
sebepoznání. pří němž jedinec často 
velmi obtížně objevuje své skutečné 
možností o postupr>ě noiézá sám sebe.

A tok úvaho o potřebách dítěte se 
nám zókonítě rozšířilo no úvahu o po
třebách jako motivoční síle pro celo
životní dromo výchovy o sebevýchovy 

i v něm se však prosazuje skautská 
výchovo.

Vóclav BřichóČek

v  příštím roce, koncem srpna a začát
kem září, se bude konat první rover- 
ská lesní škola. Zveme do ní všechny 
skauty o skautky, kteří vedou nebo by 
chtěli vést roverský kmen.
Pro tuto zvláštní RLŠ připravujeme in
tenzívní program, který bude probíhot 
po deset ož č t r f^ t  dní na Českomo
ravské vrchovině.
Stanovili jsme si významný úkol o cíl: 
vyzkoušet model roverské činnosti, kte
rá by plně uspokojila dospívající I do
spělé skauty a skautky (od patnáctí 
do pětadvaceti let). Z instruktorů a 
nejiepšich účastníků vznikne pracovní 
skupino, která zůstane ve stálém kon
taktu o bude se v příštích letech sta
rat o program o růst rpverské větve 
skautského hnutí.
2 chlapeckých I dívčích oddílů odchá
zejí y kritických letech dospívání ti, 
kteří ůž mojí zo sebou klasický skaut
ský progfom, 4ievedou - družinu a hle
dají něco nového, co by odpovídalo 
jejich věku i potřebám. Ve skautském 
hnutí to zprovidlo už nenocházejí. pro
tože roverské kmeny jsou jen málokde. 
A tom. kde roveři procují, bývá jejich 
program čosto na nízké úrovní, málo 
zojfmavý.

Co vlostně mojí roveři dělat? Pokračo
vat v obvyklém výcviku, alé na yySSí 
úrovni? Učit se dolšl uzly, zlepšovat 
své výkony v signalizaci, rozdělávat 
oheft třením dřev, lasovot? To může 
být snad jen doplňkem roverské čin
nosti, ole ne její hlovnf nóplní. Zamě
řit se tedy na roverské heslo .Služ
ba"? Ale jak je aplikovot v praxi? 
Přiznejme si. Že roverský program ne- 

.byl u nás nikdy zprocovón tok, oby, 
měl stejnou přitažlivost pro vyšší vé̂  
kové stupně jako má program vlčat,- 
svétluSek. skautů o skoutek. V jiných' 
zemích na tom nejsou lépe. Američtí 
skauti mojí podle našeho soudu nej- 
lepší odbornou literaturu na světě, 
tvoří celou knihovnu. Program vlčat 
I skautů je zajímavý, výborně meto
dicky zpracovaný, ale příručka určená 
roverúm svědčí o jisté bezrodnostb 
Skoutský program by měl v této věko
vé skupině dospívat k vrcholům, být 
atraktivní, dynomický. všestranný, zo- 
ložený na Intenzivní aktivitě místo 
toho se mlodým lidem, plným ideálů 
o touhy po neJconvenčnI čimxisti, no- 
bizí směs jakési občonské a společen
ské výchovy v málo zojímových for-

(Pokračování na str, 18)

Příspěvek k filozofickým základům skautingu

SKAUTSKÉ bratrství
Koždý z nás pociťuje touhu po brotr- 
ské spolupráci o tím, že člověk je defi
nován jako tvor společenský, je nepří
mo řečeno, že společnost předpoklódó 
i nějaké klodné vztahy mezi lidmi. Bra
trství je třeba rozvíjet. To znamená, že 
budeme procovot no tom, aby jeho 
složky — důvěra, upřímnost, láska a 
oltruismus, se v nás rozrůstaly, o vedle 
toho budeme procovot, obychom od* 
stroniií překážky. Myslím, že nutrK>st 
skautského bratrství si musí uvědomit 
koždý, kdo byl přítomen táborovému 
ohni, kdo prožil tóbor, oddíJový život, 
kdo vykonal skautský slib. Brotrství ve 
skoutském prostředí přináší vzájemné 
doplňování o rozvinutí jedinců o tvoří 

•^ókiad pro opravdovou spoluprócl no 
celý život. ■ \ .
K-dybychom si chtěli formulovat bratr
ství. řekli bychom, že je to uvědon>éIý 
vnitřní vztoh čiověko k člověku, zalo
žený na důvěře, upřímností o altrui-s- - 
mu. Skoutské brotrství by byl uvědo
mělý vnitřní vztoh skauto ke skoutovl. 
zoložený r>o důvěře, upřímnosti, Jósce 
o altruismu, podložený láskou ke skout- 
skému hnutí. Chtěl bych zdůreznít, že 
brotrství vzniká u toho, kdo si uvědo

muje jeho potřebu, nezbytnost a vý
znam.
Jak dnes vypodá skoutské bratrství? 
Je to opravdu ono hybnó sílo, která 
působí v jednotlivcích I v celku, nebo 
je to jen pozlátko, které zahaluje vnitř
ní vzdálenost mezi skauty? Je potřebo, 
abychom se u těchto dvou otázek za
stavili o svědomitě ee ptoll svých ni
ter, jak to vypodá s naším ^rotrstvím. 
Když se zamyslíme nod Masarykovými 
Ideály humanitními a nod H uzIaqovou 
knihou Ve stínech zftřko. W4ínw, že 
jsme z minulého století přijoli dědic
tví, které je často překážkoo opravdo
vého brotrství. Ideové, spoJečenské, 
hospodářské o -sociálni složky, které 
nám minulá dobo odkázota, okupace 
o všechny rušivé okolnosti,, které pro
vázejí poválečnofl dobu voru o kvosv, 
jsou někdy brzdou v dění obecném. 
A to, CO se děje ve společností, má

nezbytně vliv i no Cleny skautské oř* 
ganizace. Vnější I vnitřní příčiny pů
sobí rušivě na tvoření a rozvíjení bra
trství. Nedůvěra, neupřímnost, sobec
tví se. zohlodávotí do jednotlivce próvě 
tak jako do skupin o celků. Není mož
no, obychom pří uvědomování si všech 
těchto okolností, ncdostotků a příčin 
zůstoli stát se zalolenýmo rukama, 
když na druhé straně přináší nám 
dobo netušené možností. Není možno, 
abychom je kritizovali o mravokárně 
se vyidřovoli, a přitom nepřispěchali 
ku pomoci.
Skouting nebádá k brotrství. zákon 
pok přímo zavazuje k bratrství mezi 
skauty, ole skutečnost ukazuje, že ne
jsme v tomto ohledu no výší. Mohli by
chom sice uvést řodu příkladů, oprav
dového bratrství, ale mohli bychom 
stejně uvést řadu přlklodů. kdy bratr
ství se porušuje někdy i znočně 
tvrdě ú bezohledně. V noší úvaze vŠok 
nejde oni tak o pochvalu jedněch a 
pokárání druhých, jako o hledání ces
ty, jok u jedněch rozvoj brotrství utvr
dit a u druhých povzbudit snahu, aby 
bylo noproverK), co bylo zonedbáno. 
Jde nám o to, abychom vytyčili, co' 
růst brotrství podporuje o kde musíme 
vyrmtožit opravdové úsilí k dosažení 
cíle. Brotrství roste ze vzájemného po
žraní o pochopení. Stýkóme se s mno
ha lidmi, ole o málokterých můžeme



říci. že je znóme. je cht^peme. 
A pťece by meia 4>yi nčb.m scimj_-řej- 

.fnfm, i:e se p/i styku s lidmi q zejmé
na se skauty nespokojujeme s vnéjší 
o konvenční povrchností. Nestočí jen 
v oddíle jeden druhého potkdvot o vé- 
dét snad. že ten o ten snadno vybuch
ne nebo že je to klidný.člověk, aíe jde
0 to. abychom viděli celého člověku. 
Člověk, $ kterým se stýkáme, nejen 
s nómí hovoří o pracuje, on přemýšlí, 
má své rodostl, starosti, své chyby
1 klodné stránky, mó úspěchy i neúspě
chy. krátce mó vnitřní o vnější život 
joko my, někdy více, někdy méně kom
plikovaný. Velmi často vidíme své dru
hy' jen lineárně, vnějšně, jen tak no 
okrají o povrchně. A přece v každém 
nitru, v koždém životě je toho tolik, co 
kvosí, roste, zokrňuje, klesá o stoupá. 
Máme-li mít vnitřní vztah, je třeba 
druhé poznávat, je třeba si uvědomo- 
vot, že kolem nós chodí Žiyí lidé a ne 
figury. Poznávání druhých není slídivé 
sledovaní chyb, nedostotků o pokles
ků, není to netaktní odhalování druhé
ho. Poznání druhých spočívá v tom, že 
druhého vidíme fóskyplným pohledem, 
že se nestavíme k jeho živptu o k pro
jevům jeho života cize o netečně. Vidí
me rů-t, překážky růstu, vidíme kladné 
o ivrřivé hodnoty o nezastíróme si zá
porné slránky a nedostatky. Z poznání 
ros'.e pochopení. Pochopeni druhého 
nás vodě k tomu, že správně oceníme 
síly svých bratří, že najdeme kladné 
strónky, které se snažíme rozvinout, 
a záporné, které se snožime zmenšit 
o popřípadě odstronit. Chápání dru
hých nám brání, abychom jeden druhé
ho zesměšňovali, abychom měli škodo
libou radost z neúspěchů o nedostotků 
druhého. Chápání druhého vylučuje 
zlomyslnost. Ze vzájemného poznání a 
chápání roste samozřejmý požadovek, 
abychom dovedli své zájmy podřídit 
zójmům druhých, obychom jeden dru
hému obětově sloužili a-jeden druhé
mu pomáhali. Nenecháme opuštěného, 
kdo potřebuje naší pomoc. Snožime se 
Jeden druhému dávat nejlepší hodnoty. 
Z poznání kladných stránek roste vfra 
v lepšího člověko v nós i kolem nás 
a víro v lepší lidství. Naučíme se tak 
činorodému životnímu optimismu. Po
znání a pochopení nutné vytváří pro
středí důvěry. Důvěra odstraňuje stroch 
před druhými a nejistotu. Strach a ne
jistoto dovedou rozvrátit každý dobrý 
vztah, -destllžo se jeden druhého mu
síme bát, jestliže nemáme jistotu, že 
koždé nošs slovo nebude jinak chá
páno, než bylo myšleno, že každý náš 
čin nebude chápán z nízkých pohnu
tek, pak nezbývá nic jiného, než utéci 
pryč ze společnosti. A přece je tolik 
strochu z nejistoty! Slova se špatně 
vykládají, do slov se vkládá chytrác
tví, vypočitavost a demagogie, činy 
jsou neseny pýchou, sobectvím o jindy 
zase každé dílo je otravováno pode
zřeními o podkládá se mu, co v něm 
není. Stroch a nejistoto vedou ke lží, 
přetvóřce, neupřímností, tajnůstkářství 
o ostychu jednoho před druhým. Na
proti tomu důvěra znomená jistotu jed
noho před druhým. Máme jistotu, Žp 
slovo jsou poctivé míněna, že činy vy
cházejí z řádných pohnutek, že Je Jen

Jedna cesto, provdá ú snaKa. Koíilč 
prehrod meJ děimi, oddíly, ústředím 
o činovníky by se odstronMo, kdyby 
jeden druhému důvěřoval a mohl dů
věřovat beze strochu ze zrody a zasico- 
čení. bez nejistoty. Jek kdo bude měnit 
své názory, svůj směr.
Vzájemné poznáni, chápání a důvěro 

'̂ se uskutečňují ve spolupráci. A tak 
dalším základem brotrství je spolu
práce. Spolupráce nás uči, že jeden 
no druhého musíme spoléhat, jeden 
o druhého se opírat. Poznáváme cenu 
kolektivní práce a vidíme. Že v kolek
tivu záleží no vyspělosti jedince. Proto 
vzorně vedený tábor, kde od stavby 
stonů a voření ož ke hlídce je jeden 
závislý no druhém, přináší prohloubeňi 
bratrství o působ! nesmazatelně no 
každého účastníka. Je třeba, abychom 
využívali příležitosti, kde je nutná spo
lupráce, ať je to tábor, plovba na lodi, 
výlety i ostatní oddílové práce.

Ico, aíe chorobná zaujatost. Pří kritice 
sí máme uvědomovat, ze všichni chy
bujeme, ale že si chceme společně ]io- 
máhat, obychom chyby umenšovali. 
Musíme počítat s tím, že člověk nerad 
slyší o svých chybách, o proto kritiko 
musí být spojeno s loktem o $e sna
hou pomocí o ukázat cestu. Je jisté, 
že značné nedostatky Jak lidí, tak in
stituci vzbuzuji rozčilení a působí, že 
kritika se stává leptavou. Rozčílení 
není však argument, o proto pří kritice 
se doporučuje onď oequo mons, která 
dovede Člověka převéstl přes všechna 
úskalí temperamentu. Tím ovšem ne
chceme. aby kritiko bylo tichošlápkov- 
stvím o opatrnickostí. Jde o to, oby 
s láskou a spravedlností bylo správně 
koždému měřeno •— se snahou, oby 
každému bylo pomoženo.
Bratrství vyžaduje, obychom bylí pro
stoupeni myšlenkou oltruísmu. To zn<>< 
menó odstranit egocentrísmus o pýchtii

Spolupráce a práce pro celek vyžodují 
důslednost. Jen tehdy spolupráce má 
výsledek, jestHže zavedeme důslednost 
ve všem o u všech. Nedůslednost ohro
žuje výsledek práce o brotrství vůbec. 
Každá nedůslednost je jako jiskra, jež 
zapadá do nošeho nitro, aby tom jed
nou zožehla velký požár, ohrožující 
často všechen pokrok a dalši úspěchy. 
Jok vedoucí, tak ostatní člervové by $1 
měli uvědomit nezbytnost důslednosti. 
Jok veliké zmatky působí, když vedou
cí není důsledný v plněni svých povin
ností, když připouští neodůvodněné vý
jimky u sebe i jiných. Tam, kde je ne
důslednost, nedaří se oni práce, ani 
bratrství.
Důvěra, práce a důslednost vedou ke 
vzájemné kritice. Kritika spočívá v tom, 
že se nebojíme ukázat na nedostatky 
osobní i věcné, ale že dovedeme vhod
ným způsobem, ve vhodný čos, za 

\ vhodných okolností bratrsky upozornit 
na nedostatky. Kritika nevhodná, de
struktivní, založená no nesprávných 
faktech a polopravdách, je kritika ne
správná, nadělá více škody než užitku 
a místo bratrství saje nenávist a zlobu. 
Kritika není samoúčelná, neni to kriti
ko pro kritiku, o nesprávnó je i kritiko 
zc kozdoti cenu. To pak již r^nl kritl-

Altruismus žádá osobrvost o osobitost, 
cle vylučuje osobní zaujetí, které vidí 
jen samo sebe, které vede k vytahová
ní, k přesvědčení, že nikdo Jiný to ne
dovede tak jako my. Osobni zaujetí 
vede k ponižování druhých, k povyšo- 
vóní se nad druhé. U některých se 
osobní zaujetí zvykem a vývojem mění 
v chorobné sebezbožňování. v komplex 
méněcennostl, v pocity mučednictví, 
zneuznáni a stíhomanu. Je potřebo, 
abychom se těmito fokty často zabý
vali, poněvodž nejednou na né naráží
me o poznóvóme, že v mnohých oddí
lech ! větších celcích nepůsobily hod
ně škod. Kolik pracovníků se přeceňu
je, povyšuje nod druhé, kolik je jich 
přesvědčeno o své neomylnosti a ne
nahraditelnosti. A přece proto jsme ve. 
skautské organizací, proto pracujeme^ 
obychom sloužili druhým. Nepracuje
me pro sebe. ale pro celek. Usilujeme 
o lepší chápání svého skautského dílo 
o pomocí altruismu stovme záklody 
pro bratrství celého světa. Při této 
příležitosti chtěl bych upozornit no to,- 
že 8 altruismem souvisí potřeba vz<  ̂
jemné loskovostl, která odstraňuje hri>- 
bost, neúctu o húdovost ve vzójemném 
styku. Laskavost nás vede k tomu, že 
ylrádným způsobem hledáme, pq Rót



spojuje, voruje nás, obychom jeden 
druhého neponižovali, ale koždého 
správně hodnotili.
Vedle těchto teoretických požodovků 
můžeme připojit několik požadavků 
proktických. Brolrstvl roste častým 
stykem. Musíme se vyhledóvat, využí
vat vSech příležitostí ke vzájemnému 
styku, který účelně využijeme pro po
krok jak ve vzdělání, tok I v mravním 
ohledu. Prožívejme oprovdově svůj ži- 

' vot družinový i oddílový, hleďme co 
ne|víc vytěžit z výletů, táboření, choď
me společně no výstavy, do dlvodeí, 
koncertů. Společné prožívóní událostí.

zásobo, styčných bodů, jednotřcícK 
vzpomínek a příhod jsou í důsledky 
častého styku i popudem k růstu bra
trství. Dalším pomocníkem je sdílení 
výsledků myšlení, problémů o obtíží. 
K tomu je trebo připojit dopísovóní 
a vzájemné hóvštěvy oddílů domácích 
I zahroničnich. V tomto bodě se nám 
otevíró řado možností oddílových í n>e- 
zloddílových. Je trebo jen přemýšlet, 
zkoumat a pracovat pro lepší bratrství. 
Brotiství se nám musí stát somozřej- 
mým požadavkem. Stejně samozřejmým 
požodovkem nóm musí být i to, aby se 
bratrství nevyžívaío vnějšně, na povr

chu, ole aby prostoupilo celý nóS 
vot. Když o bratrství budeme přcmýS> 
let o prakticky je provódět, budeme st 
pojem brotrství lépe o jasněli formu- 
lovot, budeme pozorněji hledat cesty 
k uskutečnění bratrství a budeme obe
zřetněji odstroňovat překóžkv- A to 
bylo úkolem mé úvohy. Není možno 
v článku vyčerpat šíři a hloubku brotr- 
ství. Uvažujte však, prožívejte brotr
ství o pište nóm o svých pokrocích 
i o svých nedostotcich. Chceme vám 
pomoci o chceme se s vámi učit.
Psáno v roce -1947 Povel

O D D ÍL O V Á  P R A X E
Jak v oddíle bodujeme
Senním z nejosvědčenéjšfch o hejáčInnějšícK prostředků, 
)ok rozproudit život v oddíle, získot zájem o jeho podniky, 
zlepšit docházku o probudit chuf do koždé práce (někdy 
i tfebo nepříjemné, nezóživné a namáhavé) je bodování. 
Af někteří nezkušení vůdcové neříkají, že bodování činí 
z hochů o děvčot .lovce bodů“, .bodovací mamondře* 
a že oddílové členstvo dělá všechno jen pro body a ne 
pro výkon samý! To je v^lký omyl! Jen ať tito pochybo- 
voCi zkusí vzít sportovcům jejich' šampionáty, olympijské 
medaile, ligy, žluté trikoty, přebory, ať zkusí zrušit sou
těžení a uvidí, jak hned poklesné výkon o zájem. A po- 
třebují-li tokovó povzbuzeni ctižádosti lidé dospěli, tím 
spíše je jich potřeba př) činnosti mládeže.
Kdysi dávno, v roce 1930, jsem sestavil pro nás oddíl 
bodovocí systém, který se osvědčuje po celá ta desetiletí 
nejen u nás, ole i vSiide tam, kde jsem jej doporučil. Má 
výhodu v tom, že jsou v něm bodováni nejen jednotlivci, 
ale i družiny, za které jednotlivci zóvodí. Tok koždý člen 
oddílu soutěží nejen pro sebe, ale i zo svou družinu o ne
může mu být lhostejný chabější výkon jiných.
Bodování trvó zhruba vždy jeden měsíc. Začíná zpro_vidla 
prvním týdnem v měsíci, končí v posledním týdnu. A hned 
zose již začíná bodování další, od zočátku měsíce příští
ho. bez přestávek, kromě vánočních prózdnin. kdy se rada 
členů oddílu rozjíždí ven z města, o proto nelze bodovat, 
neboť tito nepřítomní by se bodování nemohli účastnit 
o jejich družiny by tím byly poškozeny.
Co bodujeme: dochózku na oddílové a družinové podniky, 
přesnost, vzorný kroj, upravený zevnějšek, závody v nej- 
rozmanitějších vědomostech o schopnostech, kázců, skíó- 
dání stupňů, prácí pro oddíl nebo družinu, školní pro
spěch, vedení různých osobních I oddílových písemností, 
umístění v různých užitečných hrách, plnění umluvertých 
povinností (jako například předložení záznamů o plnění 
.Modrého žlvoto").
A kolik bodů za co dáváme: za účast na oddílové nebo 
družinové schůzce o nedělním podniku po 8 bodech. Za 
opoždění nebo předčasný odchod jsou strženy 2 body.'Za 
'drobné i větší próce pro oddíl dávóme od 1 do 3 bodů, 
nejvýše však 10 bodů měsíčně. Proč ne více, o tom dole. 
Zo umístění v různých hrách o cvičeních důvtipu, tělesné 
zdatnosti opod. lze získot 1 —5 bodů. Próvě tolik lze ob- 
'držet zo různé „bodovocí mimořďdnosti", které jsou pro 
koždý měsíc většinou jiné a vypisujeme je vždy hned na 
začátku měsíce.
Z této ukázky „bodovacího ceníku* vidíte, kolik bodů se 
zo co přibližně dává, a podle toho si ve svém oddíle 
uprovlte^i své dávky bodů.
Kom o jok body po celý měsíc zopísujeme? Do zvláštního 
bodovacího archu. Každá družino v něm mó svůj odsta
vec o v tom zose koždý její člen svůj řádek. Do něho se 
mu připisují body, které získal. Po skoi>čeni bodování na

konci měsíce sečteme body každému jednotlivci. Pak se
čteme tyto výsledky jednotlivců v družině, dělíme je po
čtem členů družiny a tím vypočteme družinový průměr.  ̂
Tento průměr vypočítáváme proto, že ve všech družinách 
není vždy stejný počet bodovaných Členů, a tak pouhý, 
součet všech bodů v družině by nebyl spravedlivý.
Vítězí družino s nejvyšším průměrem — a proto |e snahou 
koždého, jen trochu věrného o dobrého člena družiny, aby 
získol sóm co nejvíc bodů a tím jí dopomohl k vyššímu 
průměru.
Tento systém bodování má ještě jednu výhodu: z bodova
cího archu je potrno, jok si každý čten družiny během 
měsíce vedl, zdo družině prospěl svým pilným výkonem, 
nebo zdo byl její přítěží, nedbalým, neschopným, nepřes
ným. lenivým členem, no kterého museli nejplinějSÍ čle
nové družiny doplácet. A to leckoho pěkně popožene —> 
a také i povzbudí ctižádost vyniknout.
Bodované hry, závody o jiné akce, v nichž startuje celó 
družino kolektivně (tedy rve každý jednotlivec sám zo se
be), se bodové hodnotí koždé družině ve zvláštním řádku 
s nápisem .Hromadné". Tyto body jsou pak přičteny 
k průměru družiny no konci bodování.
.Dobrovolná desítka* se jmenuje možnost výdělku deseti 
bodů za různé práce pro oddíl během měsíčního bodová
ní. Joké jsou to práce? Pěkné vývěsky do vývěsní skříňky, 
úklid klubovny, zaboleni knížek z oddílové knihovničky, 
opatření něčeho potřebného pro oddíl, vyřízeni nějaké 
oddílové záležitosti, správko oddílového inventóře, nabrou
šení sekyrky v dílničce, zapsání nedělní výpravy do kro
niky. přinesení nové pěkné hry do oddílu, nošení míče. 
stonu, lono, kotlíku o jiných oddílových věcí no výprovy, 
péče o lékárničku otd.
Proč nelze získot víc než deset bodů měsíčně? Není to 
škoda, brzdit procovltost a ochotu členstva tímto omeze
ním no pouhých deset bodů? Hned vysvětlím: V oddíle 
byli o jsou takoví nadšenci do bodování, že by se pro 
oddíl a pro body udřeli — a byli by snod schopni kvůli 
tomu zanedbóvat i své školní a domácí povinnosti. Proto 
ten limit. Tokový nadšenec bý byl schopen vydělat si 
třeba 100 bodů za různé práce měsíčně, tím by hravé zví
tězil v bodování, I kdyby třeba nedělal nic jiného, a vzal 
by možnost soutěžení o první místo ostotnfm. kteří tolik 
času na práce pro oddíl nemoji.
Udčló-li přesto někdo práce do Dobrovolné desítky za víc 
než deset bodů; nepřijde o ty přespočetné — jsou mu 
převedeny do Desítky na příští měsíc. Tam se mu možnó 
budou velmi hodit, když třebo bude mít málo času nebo 
móio. příležitosti vydělat si nových deset bodů. Kromě 
toho sl těmito přespočetnýmí body může nohrodlt ztra- 

' ceně body zo neúčast no podniku, který vynechal kvůli 
návalu učení nebo pro nemoc. Proto se každý snaží mít 
pořád zásobu přespočetných .desítkových* bodů. 
CeloměsíčnI záznamy Dobrovolné desítky se vedou na 
zvláštní vývĚiice. Výsledky z ní jsou pak no konci měsíce 
přepsány do bodovacího archu — a ty body přespočetné



se přepíší hned zase Bo desítkového záznomu pro příští 
mésíc.
V Červenci o srpnu nebodufeme, jsme na táboře o tom je 
bodováni jiné.

Bodovací žebříček
Bodujeme koždý měsíc od září do června, ote výsledky 
z jednotlivých měsíců stóle připočllóváme jednotlivcům 
í družinám k |ejich-bodům z měsíců předchozích. Po skon* 
čeni bodování každého měsíce sestavujeme bodovocí žeb* 
říček. Jsou v něm uvedeny stovy jednotlivců i družin. Na 
prvním místě je ten, kdo získal nejvíc bodů. Poslední mís
to obsadí člen s nejnížším bodovým součtem.
Výsledky jednotlivců rozdělujeme do tří kotegoril. V kote- 
gorii výborných je vítěz žebříčku a všichni tí, kteří do
sáhli aspoň, 90*/* počtu jeho bodů. V kotegoríi průměr
ných jsou jednotlivci s 89 — 80 % výkonu vítěze. V katego
rii podprůměrných tí, kdož dosáhlí méně než 80 7a bodů 
vítěze.
Nikdo nechce být podprůměrným, ba oni průměrným 
účastníkem žebříčku, o proto se každý ze všech sil snaží 
o koždý bod, jen oby se dostal do kategorie výborných, 
anebo oHy se aspoň udržel v kategorii průměrných. Jen 
nespoo do podprůměrných!
Ke konci měsíce, když se bodování blíží k závěru, jsou 
v klubovně před vývěskou s bodovacím archem hloučky 
chlapců o už napřed se snaží vypočítat, nebo aspoň od
hadnout, jak pro ně bodovóní osi dopadne, zda v žebříč
ku postoupí nebo klesnou — a také ovšem se uvožuje 
o nadějích celé družiny.
V žebříčku jednotlivců jsou přesuny dosti čostě, u družin 
již m'jn3, tam jsou výsledky vyrovnanější, stálejší.
Jedí někdo nemocen nebo musí vynechávat schůzky a vý
pravy kvůli učeni, nedostane body zo docházku ani za 
různé, závody a hry, které se konají bez jeho účasti. Dru
žině tím sníží její průměr. Je zde však jedno zóchrona pro 
družinu: kdo nezaviněně vynechá (pro nemoc čí Školu) 
více jak polovinu všech podniků v měsíci, družině se ne- 
počító joko Člen, nic za něj tedy neztrácí.
Kdo přistoupí do oddílu až během oddílového roku, začne

se bodovat b<i nejbližšího měsíčního bodování. A o6y 
mohl být zařazen do celoročního žebříčku (který se za
číná zářím), obdrží za všechny předchozí měsíce, kdy 
v oddíle ještě nebyl a tedy se nebodovol, tolik procent 
bodů víté-e toho kterého měsíce, kolik procent bodů zís- 
kol teď, ve svém prvním měsíčním bodování. Není to sice 
právě matemoticky přesné, ale jinak by se nenxthl účast
nit žebříčkového zápolení.

VyhlóSení výsledků měsíčního bodovóní se děje vždy slav
nostním způsobem, pří oddílovém nástupu nebo za vše
obecné pozornosti vsedě kolem stolů v klubovně. Napřed 
ohlašujeme pořadí družin o jejich průměry, pok umístění 
jednotlivců, vítězem počínoje. Každý člen dostane bodo
vocí diplomek, no kterém je vyznočeno jméno, umístění 
o dotum. Tyto diplomky $í chlapci lepí do Procovnich 
sešitů.
Bez bodovóní bychom si činnost našeho oddílu nedovedli 
oni představit. Zkuste to také o uvidíte, jak se váš oddíl 
pozvedne!

Joroslav Foglar - Jestřáb

Ž e b ř í č k y  s k a u t s k é  z d a t n o s t i

z  praxe amerických skautů

Zhotovte zvláštní destičky, pro každou 
skautskou disciplinu jednu. NcT jejich 
počtu í výběru se předem dohodněte 
na oddílové rodě. Mohou být napří
klad pro rozděláváni ohně třením dřev, 
signolízaci morseovkou nebo semofo- 
rem, Klmovu hru, dřevorubeckou zdat
nost (přesekóvání kmenu no čas), 
stovbu stonu, odhadování vzdáleností 
apod.
Pěkné destičky se dojí udělat z pře
kližky. Pod název soutěže upevníte 
štítky se jmény všech družin.
Tuto dlouhodobou oddílovou okcl za
hajte kteroukoli disciplínou. Družina, 
kteró podó nejlepší výkon, upevní svůj 
štítek na destičce nejvýš. Ostatní dru
žiny pod něj v sestupném pořadí, po
dle svého umístění. Vznikne tok žebří
ček. na jehož vrcholku jsou mistři, no 
dolním«konci ti nejslobší.
Podobné žebříčky postupně zoveďte 
i v jiných oborech skoutskě zdatnosti. 
Destičky této stálé mozidružínové sou
těže by měly viset v klubovně na ta
kovém místě, oby sl jich všiml každý

návštěvník a oddíl je měl stále ng 
očích.
Až proběhnou první společná kola o 
základní žebříčky budou sestaveny, 
může kterákoli družina vyzvat k sou
těži v libovolné disciplině tu družinu, 
která je v žebříčku o jedno místo výš. 
Jestliže vyzývatelé podojí lepši výkon, 
posunou svůj štítek o stupínek výš o 
porožená družina sestoupí na žebříčku 
o jedrK> místo niž. V dobrém oddíle se 
každá družino snaží dostat v co nej- 
většim počtu disciplín na mistrovskou 
špičku o co nejdéle se tam udržet.
K soutěži lze vyzvat jinou družinu před 
oddílovou schůzkou í po jejím skon
čení, no společrré vycházce nebo vý
pravě. Nejvíc příležitostí bývá no tá
boře, kam destičky bereme — jsou 
umístěny no zvláštní tobuli.
Vedení oddílu čas od čosu zařadí sou
těž v některé disciplíně do progromu 
oddílovky nebo výpravy o potom kaž- 
dó družina nastupuje proti všem ostat
ním družinám současně.
V těchto stólých mezidružinových sou
těžích si všichni opakované procvičují 
o upevňují základní skoutské doved
nosti. Až se přiblíží den velkých mezl- 
oddílových závodů, budete no ně dob
ře připraven].
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KRESLENÍ
Patří k základním vyjadřovacím prostředkům člověko. Je 
to umění mnohem storší než písmo, o přece v posledních 
stoletích neprávem upadá. Snaž se probudit ve své dru
žině chuť do kreslení. Povzbuzuj ke kreslení všechny, I ty,- 
kteří si myslí, že nemají oni Špetku tolehtu. Nechceš 
jpřeco od koždého mistrovské dílo. Zápisy do kroniky bez 
kreseb nemají tu pravou Šťávu. Družinový a oddílový ěa- 
sopis bez kreseb se zdojí nudné- Kresbičky no oznamo* 
yoteli v klubovně oživí suché úřední zprávy. A skautský 
zápisník bez obrázku by byl jednotvárný.
Nebót se — to platí při kreslení jako hlavní heslo. Zvol 
pro společné kreslení na družinovce nějaké zajímavé te
rno, může být I legrační. Už jsme se pokoušeli v minulosti 
b autoportrét, svůj vlastní portrét. A toké o kresbičku 
UFO, o kresbičku MARŤANA. Zkuste i něco jiného. Dům, 
ye kterém je klubovna. Javorový list zpométl I podle vy- 
lísovoné předlohy. Ilustraci pro kroniku z poslední výpra* 
Vy. Návrh družinového znaku,
Nenech nikoho^zahóJet, nedej na výmluvy: mně to nejde< 
Při kresleni se ukáže, jak umíš vyprovokovat družinu 

Ji k činnosti, která se netěší oblibě, aíe má hlubší smysly

S IG N A L IZ A C E  y  
SEM A FO R EM

Věnujte jejímu n<S- 
cviku příští týdny. 
Na koždé družinov* 
ce se naučte něko
lik nových písmen.

SKAUTSKÉ DRUŽINY
P R O SIN EC 1 9 9 R

Krsdbo Morko Čermák



C v i č e n í  na téma »
Z  praxe amerických skautů
'Jak jsou ve voSem oddíle všichni připraveni ke službě pr5 
případ nějakých mimořádných událostí, nopřfklod živelní 
pohromy? Přesvědčíte se o tom, když zarodíte do oddílo
vého programu jako zvláštní akcí toto cvičení. Bude to 
i zkouška schopnosti vašich družin.
Ve vhodný den, nopřfklod v sobotu odpoledne, svolóte 
náhlý oddílový sraz nebo vyhlásíte poplach. Když se vše
chny družiny shromóždí no určeném místě, předáte rád
cům seznam deseti ož potnácti význačných míst ve va
šem městě. Mohou to být například: požární zbrojnice se 
stólou službou, policejní stonice, pošto, kde lz& podat te
legram, recepce v hotelu, nádraží, lékařův byt, záchranná 
služba, nemocníce, elektrárno, vodárno, plynárno opod. 
Bydliteli v malém městečku nebo na vesnici, rozšíříte 
akční ródius t na blízké okoH. Do seznamu zařadíte na
příklad starostu obce. velitele dobrovolného hasičského 
sboru, hajného, faráře, obyvatele nedoleké samoty, koste- 
lána hradu nebo zámku apod.
Jestliže nemůžete požádot uvedené instituce nebo osoby 
předem o spolupráci, vybavíte všechny členy oddílu prů
vodním listem s tímto textem:
.Vožení přótelé,
3. skautský oddíl v ............ právě pořádá cvičení, při kte
rém zjištuje, jak jsou jeho členové schopni v případě po
třeby zajišťovat spojovocí službu při mimořádných udá
lostech, jako jsou například přírodní pohromy. Prosíme 
vás. obyste no předložený lístek zaznomenolí přesný čas,' 
kdy k vám posel — doručitel tohoto dopisu dorazil,

pose l«

a svým podpisem stvrdili, že tento s1(out svůj úkol zddrn4[ 
splnil.
Děkuleme zo ochotu. S pozdravem . . . . . .

Připojte svůj podpis a otisk oddílového razítka.
Družina, která nejdřív předloží všechno poselství opotřervá 
podpisem, zvítězí.
Ve večerních hodinách má toto akce jinou atmosféru než 
za bílého dne. Jestliže ji budete opokovot v letním obdo
bí, můžete ji ukončit táborovým ohněm.

(Z příručky Potrol Acitivitles 
přeložil a upravil Zet)

BUĎ PŘIPRAVEN na nebezpečí 
zimních hor

Dobrý skoutský oddíl no rozdíl od medvědů a jezevců he> 
upodá na začátku zimy do strnulé nehybnosti a nepře- 
čkávd studené měsíce jen ve svém dou|!^ti. Podniká vý- 
provy do přírody stejně jako v létě o na podzim. Mnohé 
oddíly dokonce mají své zimní tábory, o vónocích, polo
letních o jarních prázdninách, zpravidla no horské chotě, 
někdy dokonce ve stanech a eskymáckých iglú.
Putování no lyžích nebo se saněmi přináší nové zážitky,- 
ole v zasněžených kopcích o lesích číhá několikeré nebez
pečí. no které musí být skoutský vůdce dobře připraveni
1. Nebezpečí omrzlin
Hrozí především zo silného mrozu a větrných dní. Žvíáš^ 
citlivé jsou odhalené části hlavy — uši, nos, tváře, brada« 
Dále prsty no nohou i no rukou. A u chlapců jejich ptí- 
hlavní organ. Omrznout mohou ovšem i jiné Částí tělp,r 
Největší pozor dáváme no vyjmenovoné partie. Jestliže 
nám začínají omrzat, varuje nás změno barvy kůže — na 
postižených místech je křídově .bílá. No vlastní obličej 
vidíme jen před zrcodlem, a tok hlídáme jeden druhého^ 
Hned jak uvidíme u někoho nápadně bílé skrvnky, upo
zorníme ho: .Omrzáš. Zočni si třít postiženou část teta, 
dokud se do ní nevrátí krev a cit. Potom ji lépe chraň 
šálou nebo čepicí."
Na obličeji a uSíoh postřehneme omrzliny včos, pokud 
jsme dost pozorní. Horší je to, když nám začnou omrzat 
chodidla. Prvním vorováním může být skutečnost, Že nás 
nohy zebou. Jestliže pok přestaneme prsty v botách cítit, 
může to být známka, že do nich přestalo proudit krev. 
Je to záludný útok na naše zdraví, postižená část tělo 
nebolí.
Co dělat, když mán>e podezření, že ndm .omrzojí chodidlo? 
Zastavíme se v nejbližším domě, ztfjemc boty o znecltll-' 
vělé části třeme tok dlouho, «ž zčervenojí o vrátí se do 
nich cit. Jsme-ll doleko od stavení, usilovně pohybujeme 
prsty v botě.
Proti omrzHnám o zimnímu chiodu je nejlepši ochranou

vysťroi. Nadiktujte na nejbližší očtdílovce všem čfd 
skautského zápisníku povinné oblečení:
Teplá čepice, která se dá stáhnout hluboko přes uši. 
Vlněná Sálo, tok dlouhá, abychom s ní mohli ovázat obli
čej.
Palcové ruk.ovlce z celtovíny, s teplou vnitřní vrstvou. 
(Prstové nestočí, ruce y nich rychle prochlodnou )
Vysoké hoty, teplé o hlovně volné. (Do nízkých nopodd 
sníh, těsné boty špatně izolují nohy před chlodem.)
Silné ponožky.
Dlouhé spodní prádlo — teplé jégrovky a triko.
Chlopci si natáhnou přes jégrovky plavky nebo trenýrky. 
Vlněný svetr.
Větrovko s kapucí.
Rezervní oblečení: druhé ponožky o polčáky, teplé tričko' 
s dlouhým rukóvem.
Všechrvy tyto věci bereme na každou zimní výprovu, i zo 
krósného sftmečného dne. Počasí se může zokrótko zrně- 
nrt, přes hory se přívolí sněhové mroky, od severu zofičf 
tedový vichr — i na to musíme být stále připroveni. Do-
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M O ŽN O STI, KTERÉ Č E K A JÍ
Skautské družina md před sebou spoustu nddhernýcK 
možností a všechny |sou pro ni stéle otevřeny. Stočí |en 
pevr>é rozhodnutí o silné vůle. Přemýšlíš někdy o těch 
možnostech, které no tvou družinu čekají? Víš o nich 
vůbec? O velkých výzkumných výprovéch, které můžete 
podnlkot no konci týdne? Ve voSem kroji je přece tolik 
krésných o zojímových míst, kde nikdo z družiny dosud 
nikdy nebyl! Hrady, pravěké hrodiště, místo, kde no člo
věka dýchnou století. Přírodní rezervoce, kde lze vidět 
vzócnó druhy zvířot, ptóků nebo rostlin. Zarostlé rokle 
o strže, jeskyně, skryté lesní palouky, kam snad už po 
léta nevkročila lidské noho. místo opředená tichem a to- 
jemstvím. Málokde na světě byste našli tok pěknou, po
divuhodnou krojinu jako u nés a přece ji vůbec ne
znáte. Stočí vzít v sobotu nebo v nedělí jídlo o vydáte se 
no velké objevné cesty. I tecf, v zimních měsících! A třeba 
v těch dnech, kdy venku není sníh a sychravé počasí zo* 
héní lidi do vyhřátých domů. V tokový čos je krajino néd* 
berně pusté, jako stvořené pro odvážně skauty a skoutky.

'o dobrodružství jste zotím spíš jen četlí nebo jste sě ha 
ně dívali v televizi. A když budete chtít, můžete prožívat 
se svou družinou skutečné dobrodružství. Cožpok Člověk

mlče brskonopí — rénocel menší — vldomýžrf — sc- 
lokó rybnlčné — chahéjo potoční — červenín — žrohlt. 
Pro tvou kontrolu. Toto slova jsou odvozena od jmen lev
hart, hroznýš královský, sýkoro koňadro, brejlovec, baboč
ko odmírél. kamzík, sedmikrósko, moudiviéček, lenochod, 
přeslíčko rotní, koproď samec, brslen, jitrocel prostředni, 
hlemýžď, sepie mořské, chaluho mořské, růženín, žrolok,

1

T É M A  N EO B VYK LÉ Z IM N Í V Ý P R A V Y
CESTA ZA SLUNCEM
Za josného dne jdeme terénem stélo tím směrem, kde Je; 
právě slunce. Po névrotu vyhledejte trasu, kterou jste 
prošli, no mopě. Jakou křivku jste opsali?
Výprovo ptačí stopou
Vyhlédněte si v délce výrazný bod, nejlépe vrchol hory 
nebo temeno kopce s triangulační věží. A pok se vydejte 
k tomuto cíli ptočt stopou — přímo terénem.
No obou výpravách obcházíte nepřekročitelné přckóžky 
nejkrotším směrem. • *
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K feomu je tokový bodovdk ílobrý? Při každém ndkupu 
v somoobsluze bychom si měli zpaměti sečíst, koiik nós 
bude zboží stót. Pak nós nikdo snádno neošidí.
2. Přejděte ze stoje do vzporu iežmo — to |c poloha, ze 
které dgióme kliky. Zvedněte jednu ruku tak, oby se ne« 
dotýkola podlahy. Kdo se udrží ve vzporu no druhé ruce 
nejdéle? Soutěžní pokus končí ve chvíli, kdy dolehneme 
tělem na zem nebo se opřeme o zem oběma rukama.
3. Odhad váhy. Převaž doma deset různých předmětů 
o zapiš si jejich přesnou vóhu. Měly by to být věci od 
pěti dekogro-mú do několiko kilogramů. Na schůzce je 
rozlož po stolní desce. Každý mó možnost všechny před* 
měly potěžkat v ruce a pok nopsot na.lístek svůj odhad. 
Nopríklod; nůžky -- 15 dkg, kémon -- 1 kg 40 dkg otd. 
Výsledky ohodnoť'takto: kdo rhd nejmenší odchylku od 
skutečnosti, dostane tolik bodů, kolik hráčů se závodu 
účastní. Koždý dolŠI vždy o bod méně. Zvítězí ten, kdo 
bude mít nejvyšší bodový součet.
4. Test bystrosti. Chrlstion Morgenstern. německý básník, 
se proslovil svou fantaskní poezií. Mezi jeho drobnými 
dílky jsme objevili text nozvoný .Nové názvy novržené 
přírodě". Jsou to vlastně |inotaje. Každý má na vlastní 
pěst odhalit co nejvíc původních přírodopisných nózvů, 
které sloužily jako podklad k Morgcnsternovu novému 
jménu.
Přikladl Pampevlk. Nepochybně vznikl ze slovo pompě- 
liška. Víko tu zornění! Morgenstern zo původní lišku.
Jsou tu i složitější jinotaje. Třeba: plazoret. Ten vznikl 
proměnou dvou samostatných částí. PI020 dol básník 
místo ptoko o ret místo pysk. A tak zo yslova ptokopysk 
vznikl nový název plozoret.
Napiš na tabuli nebo nadiktuj d ru ž ili tyto Morgenster- 
novy nové nózvy o pak dej všem deset ož patnáct minut 
no luštění. Kdo odhalí nejvíc původních jmen? Na některá 
nepřijde osi nikdo. Pokuste se je vyluštit pak společně. 
Tygrhort — děsnýS císařský — sýdřeň koprso — brejmys* 
livec — dědkučko maršál — kudyzík — pětikrásko 
mouditoďka — lenostoj protilíčko polní štikoef sa-
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pří plížení v hustém íese n ^ ít í  stejné vzrušení joko ín* 
didnský zvěd? Nemusíme bojovat při večerní zkoušce od- 
vohy se strachem?
Velká možnosti nečekojí jen v lesích o kopcích. Kolik 
nopínových I veselých her lze hrát v klubovně. V tomhle 
vašem skautském domově se dá pořád něco kutit, vylep
šovat, zařizovot podle vlastních představ.
Skautská družino vás všechny vyvede z nekonečného kru
hu všedních šedivých dní.
Naučíte se společně zajímové o užitečné věci. Naplníte 
svou touhu po velkých, krásných příhodách, po dálkách 
o velkém přátelství. Můžete prožívot to, co prožívaly Vloš- 
tovky 8 Amazonkoml v knihách A. Ransomo, Jirka s V ilí
kem v Hoších od Bobří řeky, Briont s Gordonem z Věrno- 
vých Dvou roků prázdnin. A ještě mnoho jiných podivu
hodných věcí, o nichž dosud nebyla napsáno žádná kniho. 
To všechno jsou možnosti, které no vás čekají. Stočí jen 
chtít o vytrvole za nimi jít!

DRUŽINOVÉ SCHŮZKY
.V předcházejících třech číslech Skautingu jsme otiskli 
vzorové programy družinovek. Mělo to být ukázko, jak 
připrovují ródeové o rádkyně schůzky a vycházky v jed
nom podhorském městě. Víme, že u vás v oddíle jsou pod
mínky jiné o nemělo by smysl pokračovat dál v přesném 
popisování programu. V Rádci budeme spíš přinášet nové 
hrý, bodovací závody, podněty ke zvláštním akcím s dru
žinou, zojfmavé doplňky — zkrátka věci,^které zpestři vaši 
činnost. Uvítáme, když se I vy zúčastníte vlastním podí
lem no vytváření tohoto molého časopisu. Pošlete riám 
své nejoblíbenější hry, originální nápady, zprávy o mirriq- 
řádně zdořilých akcích, které jste sami vymysleli.

HRY PRO DRUŽINU
Nemyslete si. Že musíte pfinóšet stéle nové hry, vracejte 
se k těm, které měly v minulosti úspěch, někdy je vychut
náte teprve při třetím, pátém, desótém opokování, pronik
nete (Jo jejich pravjdel, naučíte se spróvnou taktíku.
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ku3 }e r^m teplo, neseme přebytečné čéstí oblečení v b»6> 
tůžkii. obychom se nodměrné nepotilí.
Před každou výpravou zkontrolufte společně s ródeí, zda 
mají všichni tyto předepsané čósti výstroje.
Všechny věci ukládáme do horolezeckého kletru, ten je 
pří zimních výpravách nejyhodnější. Dobře sedl na zá
dech, nepřekáží při jízdě jako krosno.
2. Nebezpečí úrazu
Při putování na lyžích volíme takovou trasu, kterou teclí- 
nicky zvládnou I nejslobší lyžaří. Na kritických místech 
(prudké sjezdy v lese, strmé svahy, zledovotělé cesty, pře
jezdy vodních toků) lyže raději odepneme.
Sjezdovému výcviku se věnujeme v takovém terénu, který 
umožní bezpečný pohyb různě zdatným lyžařům.
N q běžkóch je nebezpečí úrazu p ři pódech menší než na 
sjezdovkóch. Vůdce o jeho pom ocníci by m ěli dohlédnout, 
zda m ají vš ichn i správně seřízené bezpečnostní vázání.
Při sóňkářských výpravách sjíždíme jen úseky, kde nejsou 
překážky o nehrozí vyjetí z trati.
3. Nebezpečí zbloudění
V létě bývá bloudění příjemným dobrodružstvím. V zim
ních měsících o zvlášť v horách může vážně ohrozit r>áS 
život. Zopomotujte sí o nadiktujte oddílu do zápisníku 
zlatá pravidla:
o) Nikdy nepodceňujme nebezpečí zimních hor.
b) No zimní výpravu se vydáváme nejméně tři.
c) Než vyrazíme no horskou túru, oznámíme (doma rodi
čům. no chatě správci, v chalupě tomu  ̂ kdo tu zůstóvd),; 
kam máme namířeno a kdy se osl vrótíme. ZnemožnMÍ 
nám Spotné počosí návrat, měli bychom podat zprávu, 
kde jsme zůstalí (v horských chatóch bývá telefon).
d) Za mlhy; vánice a silného větru, nepodnikáme větší 
túry.
e) Jednotlivci ve skupině mezi sebou udržují bezpečné 
odstupy pfl sjezdu, ole musí mít stále na dohled toho, 
kdo jede před nimi.

f) V boťohu mdme rezervní zásobu jídlo o polní IdKev 
s čajem (obolenou silnou vrstvou molitanu, která čaj udrží 
po několik hodin teplý). Snih o led necucáme, nezožene- 
me tím žízeň. I v čerstvě nopodlém bělostném sněhu je 
mnoho rvečístoty.
g) Jestliže ztratíme cestu a návrot po vlastních stopácíi 
n ^ í  možný (jsou již zavóté), nezůstáváme 20 špotného 
póčaší no holých hřebenech a pláních. V lese o v údolí 
tok ne^čí.
h) Nepřeceňujeme svou lyžařskou zdatnost.
I) V horách vždy respektujeme pokyny Horské služby.
4. Nebezpečí lavin
Nikdy nepodnikejte s oddílem výprovu do terénu, o kte
rém je známo, že tom podají čas od čosu laviny.
Základní pravidla oro skautského vůdce:
a) Zimní výpravu plánujeme důkladně domo nod mapou, 
odhadneme její obtížnost i čos, který bude vyžodovot. 
čím  je skupino početnější, tím pomaleji postupuje.
b) No lyžařské túry se vydáváme jen za dobrého počasí
G s těmi. kdo ovládají základy lyžařské techniky. Začáteč
níci se musí nejdřív naučit jezdit, dól do hor se s nimi 
nepouštíme. x
c) Troso túry musí být taková, aby ji zvládli 1 nejslabší 
jezdci. Ty zarodíme v útvaru hned zo sebe, abychom po
dle nich mohli volit správné tempo postupu.
d) Zpáteční cesto trvá déle než její první půlko, no td 
nesmíme zopomenout. Hlósí se únavo, ani sjezd do údolí 
nemusí být rychlejší než výstup.
e) Oddíl se drží po celou výpravu stále pohromodě. Vůd
ce je vpředu, jeho zástupce nebo nejzdatně[ší instruktor 
kolonu uzovfrá. Nikdo nesmí předjet prvního oni zůstot 20 
tím, kdo jede poslední. Celá skupina stóle udržuje mezi 
sebou kontokt. ^
f) Domů se vracíme vždy vCos, oby rodiče neměli o dét! 
starost.

Zet

P T A  - Pfadf i nder  Trotz Al l e m
v  Levsinů projevil jednoho Sne zcela 
neobvyklé přóní chlapec, trvole upou
taný na lůžko. Zotoužil po tom. aby se 
mohl zúčastnit skautské činnosti. Vůd
ce místního oddílu souhlasil.
To bylo v roce 1923. Dnes |e ve Švý
carsku 15 — 20 skupin , Skautů všemu 
navzdory" — PTA. Jsou mezi nimi 
chlapci I děvčata ochrnutí, nevidomí 
o neslyšící, hluchoněmí o mentálně 
poškození. Přes svůj tělesný handicop 
skoutují.
V Bielu byl oddíl PTA zoložen v roce 
1963. Má kolem sedmdesáti členů a 
pětačtyřiceti vedoucích, takže celkem 
jích fe přes sto třicet. Jsou tu mlodf 
lidé Dostižení tělesně I duševně, moz
kovou obrnou, epilepsii, cukrovkou, 
srdečními vodomí. mongoloidní, hlu
choněmí, Někteří z nich se mohou po
hybovat jen no vozíčku. Jednou za mě
síc mívají setkání — zpravidla v so
botu odpoledne. Dopravu obstarává 
třicet automobilistů, spřátelených s or* 
gonizoci — ti přivážejí skouty z celé
ho okolí. Činnost se podobá programu 
zdrových skautů, ale je přizpůsobenó 
možnostem postižených.
V roce 1977 bylo zoloženo nodoce, kte
rá PTA podporuje. O rok později zaří
dili klubovnu, no zočátku osmdesótých 
let obytný dům. V součosné době plá
nují stovbu nového objektu, aby mohli 
přMmout dvojnósobný počet uchazečů 
o členství.
PTA pořádá koždý rok letní tóbor. Na-

Tězt vhodnou budovu není právě jed
noduché. Jezdívá sem kolem šedesáti 
dětí o právě tolik vedoucích, které do
provázejí jejich vlastní dětí. Přípravo 
tábora je velmi náročná a finoncování 
je spojeno s obšírnou korespondencí 
o složitým účetnictvím. Vedoucí jsou 
vesměs neplacení dobrovolníci. Ve Svý- 
corsku má tokovó služba pěkné ozno- 
čení; čestný úřad.
Koždý tábor vyžoduje odvahu o odhod
láni, tolik je $ ním spojeno problémů, 
ale přináší nové kontakty s místním 
obyvatelstvem, je pro .skouty všemu 
novzdory" zážitkem — poznávají jwvý 
kousek' světa, pozorují hvězdnou oblo
hu, společně se koupou, obstaróvaji 
nókupY, sedóvQjí u táborových ohňů, 
pokoušejí se-o amotérské divadlo, do- 
stonou se do noVého kostela. . .  Pro 
vedoucí je tábor jakýmsi zrcadlem,

v němž poznávají z jirvého' úhlu své 
vlostni problémy. A rodiče postiže
ných dětí mohou jednou prožít prázd
niny soml nebo s ostotníml zdravými 
dětmi.
Oddíl v Nidau má od roku 1978 vlastní 

...klubovnu, kterou zřídilo nodoce. Areál 
představuje asi dva tisíce metrů čtve
rečních plochy o k tomu potři užívací 
právo asi no tisíc metrů ieso. Klubov
na sestavená z dřevěných orefabriko- 
váných dílců má rozlohu 400 m2 a je 
tu společná místnost, pět družinových 
místností, zasedací sin, dílno, skladiš
tě, kuchyň, dva WC. Tody se konají 
schůzky i cvičení. Společenská míst
nost je tok veliká, že se tam může 
shromáždit celé středisko. Okolí je 
vhodné pro pobyt v přírodě.
V roce 1982 se výbor nodoce rozhodl 
zřídit domov v Bielu a o rok později 
byl tento záměr uskutečněn. Jsou sem 
přijímáni mladí i dospělí 2 oddílu PTA,- 
kteří nemohou bydlet doma (pro ne
moc, stáří nebo úmrtí rodičů). Pobyt 
v éomově má sloužit zachování osob
ností jednotlivce, posilovat jeho těles
nou i duševní somostotnost. Postižení 
Žijí joko ve velké rodině, ale kontokt 
s vtostní rodinou zůstóvó zachovón. 
Vedoucí domova podporuje schopnosti 
postižených, učí |e proktickým doved
nostem, umožňuje kontokt se zdravými 
lidmi. V domově se věnuji tvořivé čin
nosti, hudbě, hrají hry. pěstuji turisti
ku, uplatňuje se tu pohybová í pro-
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To znaimená, že no kožck>u schůzku mdte mít připravenou 
nanejvýš jednu neznámoú hru.
;i. JAPONSKA ZKOUŠKA POSTŘEHU 
Rozdělte se na dvojíce. První pokrčí provou paži lak. aby 
měl ruku u prsou, dlaní obrčcerK>u vzhůru. Potom sl po
loží no otevřenou dlaň komínek. Druhý hráč se postaví 
Čelem proti němu o zvedne pravou ruku tak, aby měl 

- prsty nad souperovou dlaní. Ve vhodnou chvhi provede 
útok na kamínek — pokusí se ho rychlým výpodem sebrat 
z dlaně. První hráč se brání tím, že bleskurychle zavře 
dlaň.
Po každém zdařilém I neúspěSném pokusu sí obo hráči 
vymění úlohu. Vyhroje ten, kdo bude mít po dvoceti ko
lech hry víc bodů. Bod se dává vždy tomu, kdo sebere 
soupeři komfrtck z dlaně.
2. NA z a k Az a n é  Č ís l o  -  C íl i „b u m "
Hráči sedí kolem stolu. Vedoucí určí číslo, které bude pří 
hře ,tobu". Nikdo je nesmí vyslovit nejen samotné, ale 
oni ve spojeni s jinými čísly, zakázány jsou dokonce I je
ho násobky. Místo nich budou hráči říkat ,bum*. 
Předpokládáme, že rádce vybral číslo sedm. Všichni hráči 
dokola pak začnou říkot číslo. Rádce začne jedničkou, 
hráč po jeho levici řekne *dvě", dalSí hróč ,tři*  a tok to 
postupuje po směru hodinových ručiček dál. Každý musí 
říci bez dlouhého rozmýšlení číslo o jednotku vySší než 
hráč předcházející. Jak už jsme řekli, místo čísel obsahu
jících sedmičku nebo násobek sedmi je třeba říci ,bum". 
Kdo se splete, řekne zakózoné číslo nebo naopak zvolá 
.bum ' tom, kde nemá, je vyřazen ze hry. Nejdramatíčtéjší 
situace nostávó, když dojdete k desítce, která začíná za
kázaným číslem — v našem příkiodu k sedmnácti. Od to
hoto číslo až do sedmdesátí devíti musí všichni říkat jen 
'■bum*. Hráči v rychlosti zpravidla zapomenou počítot, 
kolikrát se již bum ozvolo o no to doplatí ten, kdo řekne 
předčasné .osmdesát* nebo noopak. místo .osmdesát* 
zvolá »bum*.
Hrojete tak. dlouho, až zů$tor>e. ve hře jediný z vás —> 
vítěz,
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mi. A ten hezký kousek krojlny dostol nové jméno: Ve- ' 
verčí skály. Když dnes někdo řekne Veverčí skóly, hned 
se nám vybovi nejen přesné místo v krajině, ale I vzpo
mínko no první družinovou výpravu, kdy tam Medvědi 
zabloudili.
Volte prostá, pfiiéhová jméno: Ztracené údolí, Jelení po
tok, Vřesový vrch, 2lutá prérie, Soví důl. Slanečná pase
ko. Koždé z těchto jmen má svou vůni o dává krajině 
důvěrný ráz. Toto jména zná jen vaše družino nebo oddíly 
patří k .drobnostem, které vytvářejí družinovou tradici^

B O D O V A C Í Z Á V O D Y
Zařazuj je providelně do programu. I když třebo u vás 
v oddíle bodovaci soutěž není zovedeno. Povzbudíš sou* 
těživého ducho, vneseš do klidného průběhu družinovky 
vzruch.
1. Napiš ho čtvrtku velkými typy dvonáct různých čísel, 
qd jedné do devadesáti devíti. Napríkfad 7 — 12 — 4 — 
22 — 50 — 36 otd. Tuto tabulku zvedni tak, aby no ni 

. všichni dobře viděli. Kdo dokóže nejrychlejj vypočítat 
správný součet? Samozřejmé bez papíru, z hlovyl- 
Hráč, který si mysli, že je se sčítáním hotov, napíše vý
sledek a běží k rádci. Jestliže je součet správný, odevzdá 

_Jio a už jen přihlíží, jok se ostatní nomáhají.. Jestliže se 
dopustil chyby, /'ádce mu jístek vrátí.
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covnf terapie. Poku9 16 okolnosti do* 
volují, účostni se obyvotelé domova 
veřejného života, tím je podporována 
jejích sociální integrace.
Domov je zařízen pro osm osob k trva
lému pobytu. Dvěmo lůžky je dále pa
matováno na krótkodobý (prázdnino
vý) pobyt, který má ulehčit rodičům 
občas jejich úděl.
Vedoucí pomáhá Šest dalších pracov
níků, ergoterapeutko, dílenský mistr o 
správcové. Kromě nich tu pracuje v ne
placených funkcích pétičlenná skupino 
opotrovníků. Dozor nad domovem md 
zvláštní komise. Finončně celý projekt

žojíSťuje řado firem', bank, klubů, spol
ků, skautských oddílů. Podílí se na 
tom i invalidní pojištění.
Skoutský domov PTA pro postižené je 
ochoten přijmout 1 — 2 mladé Čecho
slováky jako praktikanty no čtyřmě
síční placenou výpomoc. Podmínkou je 
znalost němčiny, ukončené odborné 
vzdělóní. Svýcorská strono totiž trvá 
no tom. aby odborné proktikum slou
žilo rovněž k lepšfmu uplatnění doma 
o ke zvýšení kvalifikace.
Pokud vás tato nobídka zojímá, hlaste 
se redokci Skautingu.

Dana Seidlová, švýcofskcf

0) opií Z KANADY
Princeton, Britská Kolumbie, 6. července 1990 
Bock to Gilwell, Hoppy Lond . .  i 
Zpátky do Gilwellu, šfostné země.;^
Tok začíná oficiální hymno, která se zpívá na všech gíl- 
weilských lesních školách po celém světě. Zaznělo i letos 
no joře, když jsem obsolvovol konodskou pobočku slovné
ho Gilwellu, založeného Boden-Powellem. Kurs se usku
tečnil v krásném prostředí kanadské přírody v provincií 
Britskó Kolumbie u kouzelného jezero Shuswap, pojme
novaného podle zde žijícího indiánského kmene. Jezero 
somo je dlouhé osl třicet kilometrů o skoutský tábor byl 
no překrósném poloostrově Ruckwell point, vzdáleném ně
kolik hodin jízdy autem od civilizace. V táboře byl storý 
zálesácký srub, kde se odehrával prakticky celý běh na
šeho kursu.
Kurs byl rozdělen do dvou Částí, teoretické o proktícká. 
V té první jsme většinou seděli ve srubu o probírali orga
nizaci. psychologii, metodiku vedení oddílu. Druhá část 
bylo zajímavější, táboření, dvoudenní výlet no kánoích, 
táborové stavby otd. Protože se kursu účostni vůdci všech 
složek kanadských skoutů, byli jsme rozdělení do tří .fo- 
milíes" — rodin. Koždó mělo }iný program, podle toho. ke 
které složce potříla — skouti. vlčata a bobři (to poslední 
|e neimlodší složko Boy Scouts of Canado).
Byl jsem v rodině skautů, která byla prakticky nejvíc vy
tížené. Měli jsme no storosti všechny táborové stovby, 
připrovy k-táborovým ohňům o další akce. V nóročném 
teoretickém programu se tu využívají i videorekordéry, 
pohóněné v této divočině přenosnými ogregótory.
Nejvíc jsme se pochopitelně těšili na naši dvoudenní 
plavbu v kánoích, zúčastnili se jí jen členové skautské 
rodiny o uskutečnila se v krásném prostředí blízkého ná
rodního parku. Stovba tábora, přfprova kuřat no pečení 
v Setonově hrnci, vychí^zko s určováním květin, ryboření —i 
to vše nós udržovalo v pohybu, í když po oba dny trochu 
pršelo. Zde v kanadských lesích mají táborníci jednu sta
rost navíc, jak zabezpečit jídlo přes noc před medvědy 
o dalšími obyvotell zdejší divočiny. Všechno se všok obe
šlo bez problémů, žádný nevítaný návštěvník k nóm ne
přišel. Večer jsme zažehlí táborový oheň a vůdce nóm 
vypróvěl o Scouťs Spirit, skautském kouzlu, které uchvátí 
každého, kdo se stane skautem. Gilwell je zde proto, aby 
v nás tento skautský duch prohloubit. Po zkušenostech ze 
severočeské lesní školy před dvéma desetiletími, kterou 
jsem prožil v Jizerských horóch, mohu potvrdit, ze se to 
lesním školám skutečně daří.
Již před zohójením kursu mě vůdce požádol, abych si při
pravil přednóšku o Československém skoutingu — před
nesu jí některý večer ve srubu. Pečlivě jsem se na to pri- 
chystol, měl jsem sice trochu trému, jok to všechno v mé 
angličtině vyzní, ale dobře to dopadlo. Měl jsem velký 
úspěch, velmi pozorně naslouchali o v diskusi, kleró pak 
začala, jsem nestočil odpovídat na otázky. Týkoíy se pře
devším trojfho zrušení naší skoutské organizace. Pro Ka
naďany je zvlášť nepochopitelné, že skauling může něko

mu vůbec vodit. Posluchačům zalichotilo, když jsem se 
zmínil, jak nám kanadští skauti pomohli na sklonku druhé 
světové vólky — jejich hlavní ston nechal tehdy zdarma 
vytisknout pro naši skautskou organizaci brožurku Velena 
Fonderliko .Skautská proxe*.
Jako odezvu na moji přednášku shromáždili kroblcl skaut
ských příruček — dostal jsem je od kanadských skoutů 
darem pro naši znovuzrozerx>u organizaci. Tyto příručky 
nyní-postupně posítóm domů k vašemu použití.
Poslední den kursu byl zcelo noplr>ěn procí na přípravu 
závěrečné slavností. Předcházerjí táborák no písečném 
pobřeží jezero, kde nás v rozjímání rušily jen zvuky divo-

'""‘V

Činy. Vzpomínal jsem přitom na vós domo ve vlostí a 
představovol jsem sl, jok byste asi prožívali tyto okamži
ky spolu se mnou.
Závěrečný ceremoniál, předávání šéfku se znakem Gil
wellu, Wood Bodge (dva články řetězu) na koženém ře
mínku — symbol Gilwellu. Bylo to pro mne velkó čest, 
když ml můj vůdce toto vyznamenání předával. Není to 
jen osobní uznání pro mne, ale pro všechny u nás doma —i 
pro mé vůdce z lesní školy Torno, Dlouhého Torno, Honzu 
Poštolku o další, kteří mě nechali přívonět ke skoutské- 
mu duchu. Ten duch mě provózí celým životem.
Co říci na závěr? Konadský Gilwell je zojimavý, ale zda
leka se svou kvalitou nerovná úrovni některých našich 
lesních škol. Md však své zvláštní kouzlo. Kanoďoné jsou 
velmi přátelští lidé o to dělo na kursu atmosféru skuteč
ně skautskou.
Získané Informace byly pro mne velkým přínosem, protože 
jsem dnes oktivním skautským vůdcem v Konodé o budu 
tedy všechno pbtřebovot. Myslím, že próvě hlavním úče
lem celého kursu je dát dohromady partu lidí zopálených 
pro skauting o prohloubit v nich skoutský duch.

Z vlosti Rolfa zálesáko vás zdraví Akela
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Odmítáme tvrzení, že skoutská mordí- 
ko neexistuje anebo že je morálkou 
buržoosíe . . .  Junáku se tóž.vytýkó ne* 
vyvožené zdůrazňování funkce sebevý
chovy a Introvertní zoméřenf výcho
v y . . .  Skouting prý .vychovává lidi, 
kteří si neuvědomují svou závislost no 
lidské společností, kteří s ní nespolu- 
cítí" (J, HoŠkovec, 2o demokratickou 
dětskou orgonlzocí [kritiko skoutinguj, 
dipíomovó práce, VSP, Praha 1950, str. 
96). — Jsme přesvědčeni, že v tomto 
ohledu jde ze strony kritiků bud o ne
dorozumění, anebo o zlý úmysl. Ani 
pokud se tato tvrzení dokládají Beden- 
'Powelíovým výrokem .Sám řiď svůj 
člun" — z morálního oni celospolečeiv 
ského hlediska neobstojí. Již Baderv 
•Powell totiž dovozoval, že je lepSf 
pádlovat v kánoi než veslovat no pra
mici čelem vzod zo kormidlovóní ně
koho jiného. Zóvislost jedince na ko
lektivu skouting vždy zdůrozňovol (viz 
družinový systém); vždy véok též sta
věl požodavek osobní odpovědnosti za 
své činy (a ne schovávání se zo ko
lektivní rozhodování, jež — jak dnes 
víme — bylo též zdrojem nežádoucích 
dérormocí minulého obdob! )̂ .
S problematikou mrovní výchovy jistě 
souvisí i tak čosto dískutovanó otázko 
spróvných proporcí vůdcovského prin
cipu a demokrotíckého projevu vede
ných. — Nesouhlasíme s Hoškovcovou 
kritikou vůdcovského systému, podle 
níž by se junácký vůdce svým příklod- 

. ným chováním ponižoval ,na vzorné 
dítko, oby se pok mohl no ostatní děti 
vytahovot, nebo je komandovat*. Jsme 
přesvědčeni, že se Makorenkovo vyjá
dření o podplácení jako nejnemorálněj- 
ším druhu outority (skoutský vůdce si 
prý .kupuje přižeň skautů o skautek 
svého oddílu tím, že jím poskytuje vě- 

, ci, které se jím líbí. které je íákojí") 
dovolávó zcela vědomé neprávem (ci
tovaná práce, str. 148 — 9). Zo pricipi- 
álně pochybený považujeme i názor na 
to, že skouting .posiluje a zneužívá 
neobyčejný sklon dětí k vyhledávání 
sí ideálu zcg Iq hmotného o blízkého 
v okolí* (tamtéž, str. 149), o jsme toho 
názoru, že Novókovo .Pojďte — niko
liv: jděte! je v duchu junáckém a záru
kou zdaru" je zcela na místě (plně sto
jíme o to, obychom příkladné vůdce, 
skutečné mravní autority, měli). Uvě
domujeme sl včok, že vůdcovský sy
stém neznamená direktivní, autorito- 
tivní, natož diktátorský režim. Pokud 
se tok v některých oddílech ještě děje, 
je to v rozporu s noštm záměrem (viz 
hopř. řado posáží V Fanderlíka v .Lis
tech Jurovi") o doklodem toho, Že jeS- 
tě nemáme dostatek vůdců, kteří by 
byli schopni roolizovot výchovný dia
log. — Pokud nám to pripomínojí ně
kteří kritici (někdy i s odvoláním no 
citace ze skoutské literatury), prohla

šujeme, žc junáckou kázeň chápeme 
pouze joko kázeň uvědomělou o dobro
volnou (jež u dospělých roverů splývá 
jíž s heslem .Službo") o pouze takto 
ji chceme.prosozovat. — Demokratický 
projev nošich členů považujeme samo
zřejmě za nedílný doplněk vůdcovské
ho principu o budeme vždy usjlovot 
o to, oby s ním nebýt v rozporu. V niž
ších výchovných stožkóch lze toho do
sahovat nejen aktivním podílením se 
všech členů na činnosti družiny, oddí
lu, ole též volbou oktivů k plnění do- 
čosných úkolů (podobně je tomu no- 
příkiad i ve Francií aj.), projednóvd- 
ním společných otázek no oddílových 
radách (pří hiosování nezletilých ród- 
ců musí mít ovšem vůdce — vzhledem 
ke své právní odpovědnosti — próvo 
veto). Ve vyšších složkách Junóko je 
pak demokratický přístup ke všem 
otázkám o jejich řešení již běžnou o 
stotutórně podloŽerk>u proxí.
Tolik [oko doslovné znění předrvášky 
pro ILS z r. 1969. Ani z dnešního po
hledu no tom není třebo nic podstot- 
ného měnit.
b) Rozumové výchovo ve skautingu 
K výtkám, že skautské výchovo podce
ňuje význam rozumové výchovy a neú
měrně zdůrazňuie prvek hry, se v týchž 
přednéSkéch ILS uvádělo — opět do
slovné:
První výtko je do jisté míry opróvně- 
nó. zvláště pokud se zpřesňuje v tom 
smyslu, že se týké .přiměřeného po
dílu i vhodných způsobů při seznamo
vání s domácími nebo .zohroničními 
politickými událostmi, i při vytváření 
správných postojů k nim, vzbuzovóní 
zájmu o nové poznatky védy a techni
ky, o kulturně |>oznávací stránku turis
tiky apod." (B. Hofbouer, Poznómky ke 
vzniku, vývoji, podstatě a hodnoceni 
skoutingu, Praha 1967, str. 29). Chce
me také — a nejen v uvedených sou
vislostech — spolupracovat se školou 
o učiteli (činili jsme tok ovšem i dří
ve, byť ne ve zcelo uspokojivém roz
sahu). Nechceme však upadnout do 
zprofanovaných proktik pionýrské or- 
gonizoce padesátých let, kdy se tvrdi
lo. že .no rozdíl od skoutingu jo —  
ústředním úkolem výchovné snažení 
v pionýrských oddílech dosáhnout co 
nejhlubšího zvládnutí záklodů věd. do- 
sóhnoirt uvědomělého poměru dětí 
k výuce ve škole" (J. Hoškovec, str. 
40). Budeme sice usilovat o to, aby
chom no školní pozpotky novazovoli 
Q rozvíjeli je při různých příležitostech 
naší konkrétní činnosti, nehodláme 
však školu dublovot a funkcí učitelů 
suplovat ~  chceme v naší oblasti mi
moškolní výchovy postupovot podob
ně. jak si p^ ínojí i jiné skoutské or
ganizace. Pracujeme též no rocionál- 
ním a systemotickém rozvržení základ
ních o specializovaných požadavků,

jež no Cleny |edrK>tllvých věkových ko- 
tegorlí v průběhu jejich skautské čin
nosti chceme klást. Nemyslíme si však, 
že ve své praxi nodhodnocujeme prvky 
hry. Spolu s J. A. Komenským o další
mi pedogogy poklódáme totiž — zvláš
tě pro děti — za mnohem přiměřenější 
a co do výsledků často efektivnější 
takové získávání znalostí, intelektuál
ních I rňanuálních dovedností, návyků 
o postojů, k nimž se dochózí joksi 
spontánně, se zájmem (o proto ne 
vždy uvědoměle — tedy čosto hrou. 
Nechceme .dělat zé všeho védu".) 
Jsme toho názoru, že tím nikterak ne- 
znevožujeme význom skutečné práce, 
ať již duševní či fyzické a při jiných 
příležitostech jich plné využívóme. 
Pokud Jde o problemotiku her, nesou
hlasíme oni s výtkou. Že .skouting 
rovněž přeceňoval instinktivní prvky 
her a osloboval ty jejich stránky, kte
ré byly odrazem společenské reolíty a 
některým hrám mohly dát i určité po- 
znávocf funkce" (B. Hofbouer, str. 35), 
Jsme přesvědčení (zvláště proto, že 
vedle procesů rócionálních o algorit
mických je nezbytné rozvíjet i procesy 
intuitivní, stochastické). Že vedle her, 
jež se zakládají no znolostech a úvoze, 
jsou plnohodnotné i ty. jež se zokló- 
dojí na bystření smyslů, pravděpodob
nostních řešeních, Intuitivních rozhod
nutích.
S problematikou rozumové výchovy úz
ce souvisí problematiko výchovy nóbo- 
ženské a některých jejích primitivních 
forem (-mysticismus a únikový romarv 
tísmus ve skautském hnutí). Je prav
do, že nejen představitelé světového, 
ale i československého skoutingu na 
úzkou souvislost náboženské o skaut
ské výchovy nejen upozorňovoli, ale že 
skautskou výchovu výchovou nábožen
skou přímo podmiňovoli. Je ovšem ta
ké provdo (o na to kritici těchto 
partu rádi zapomínají), že již zo Svoj- 
síkových dob bylo slibová doložka 
,K tomu mi pomáhej Bůh" dobrovol- 
rvou a existence homogenních oddílů 
pouze projevem toleronce k věřícím. —i 
Promýšlejíce existující problémy jak ve 
sféře gnoseologícké, tok etické, chce
me nodále postupovat ve Svojsíkbvě 
duchu (a v souladu s ústavou zaruče
nými právy), tzn. umožňovat věřícím 
bratřím výkon jejich náboženských po
vinností — nevyužívat však Junóko ja
ko fóra k prosazování církevních zá
jmů. Zo zcelo nepřijotelné považujeme 
podléhóní mysticismu, fetiSismu nad
měrné symboliky či snad i rituálních 
obřadů, pokud by k nim v některých 
oddílech mělo docházet. — Tím ovšem 
nechceme oslabovat, nebo dokonce zo- 
tracovat pozitivní symboliku o obřady 
(včetně některých symbolů o obřadů 
indiánských, např. zopolování táboro
vého ohně podle Setona), na nichž se 
buduje tradice hnuti, .oddílový duch" 
Qpod. Povožujeme ovšem za potřebné, 
oby při nich bylo udržovóna jakási ra- 
cionálnost děni, oby jich bylo využí
váno s vědomím, že jde skutečně jen 
o symboly o připomínky. Nikdo z nós 
jisté nechce zaměňovat niterný vztah 
skautů k přírodě o kulturnímu dědictví 
zo únikový romantismus.

E. Pachmann
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VÁNOČNÍ NADÍLKA
19. prosince 1943
Nedélc odpoledne. Venku }e mlhavo, vlhko. t>a skoro čieS* 
tWo. Ale tady v klubovně je útulno, v amerických kom> 
nech červeně svití o hřeje oheň, ozdobený vánoční strom 
vydechuje kouzelnou vónoční vůni o slavnostní nóloda se 
chvěje v koždém slovu, v koždém pohybu.
Hoši příchózejí, s tajemnou tváři jde každý nejdříve ke 
stromku, vedle něhož je skladiště dárků, o do toho vy* 
sypává obsah své aktovky, ba co dím *• povětšině dnes 
kufrů! A pok hned prevléknoutl Převléknout? Jok to? Ano, 
ono, milý gomUusíne, Dvojkoři dnes obnovuji svů) starý 
zvyk. Být no Vánoční nadílce oblečení v fetní úbor. A tak 
dolů s kobáty, pod nimi je tepláková blůzo — a dolů 
8 pumpkomi a dlouhými kalhotami, pod nimi jsou kra- 
founké manšestráky a nahá koleno. Džin o jíní frojirkové 
si dokonce shrnují punčochy až ke střevícům, nahé nohy 
svití ještě opálením od letního sluníčka. 
lA no prsou, ne levé straně, se koždému Dvojkoři dnes 
poprvé stkvi pruh trnové látky, no kterém jsou přišity Či 
přilepeny dvojkařské odznaky (stupně, pero, služební léta 
o tábory). To je prohlížení a vzájemného obdivování! 
.(Poznámko redokce: tento zápis pochází z doby druhé 
světové války, kdy byl skauting nacisty zokdzoný o chlap* 
ci nemohli nosit rádný kroj.)
A proč vlastně ještě nezočínáme? Už je skoro půl Čtvrté 
o pořád se nic neděje. Jo — když musíme čekot no Jumba 
o no Valdul Zotím podpisujeme grotuloční dopisy Trojce, 
Čtyřce, Šestce a Osmičce. Dopisy vyzdobil ve velikém 
,tuftu" Prófa dnes odpoledne. Pod oznamovatelem je sto* 
lek a no něm hoši linkují pro kroniku rubriku no slov* 

' nostní podpísovóní a na seznam dárků. Jumbo konečně 
příchózí. Zohojujeme Vánoční nadílku.
Nejdřív .ouředrtí* věci. Je umluveno příští nr !ěle, kdy 
bude v klubovně pouštění •mašinek". Pevně sjednána 
bylo Zimní třídenní výprovo na 1. —3. ledna 1944. Bude 
provděpodobně — tak jako minulou zimu *~ zase na Ko< 
cábě. Informoční schůzko účastníků je -V  klubovně ve 
středu 29. XII. v 6 hodin večer. Také o. hokejovém muž
stvu Dvojky Q jeho tréninku se jedné. Šestko, Čtyřka a 
Osmičko jsou připraveny změřit s námi své síly. O váno
cích o prázdninách se nehoduje o nejsou družinovky, pro
tože dost hošcnů odjede k příbuzenstvu na venkov. Zatím 

• CO uměle protohuju jedr>ání, k velké .radosti" nedočko- 
yých gambusínů, počité Jumbo v rychlosti bodování za 
prosinec. Konečně ohlošuje výsledky. Vyhrává Červená 
družina, v jednotlivcích |e první Rolf.
A potom už rozsvěcujeme vór>oční stromeček. Svfčiček je 

přes ohromnou nouzi o svíčky ~  velkó spousta. Hoši 
je přinesli ochotně a obětově. Zhasínáme světlo a ztich
lou o zešeřelou klubovnou se linou tklivé tóny. To noše 
storó Vánoční píseň, hraná už od Vánoční nadílky 1930 
y klubovně no Petrském nóbřeží, se vemlouvá zase do 
našich myslí, tak jako loni o předloni a všecijna to této 
předchozí. Je hluboké ticho, jen to podivná píseň volá no 
každého z nós, staré stíny přivolává, vzpomínky dávno 
mrtvé plamínkem mihotovým osvětluje — a čím víckrát 
člověk píseň slyšel, tím více vzpomínek mu ted vrátí, 
A když poslední tón se dochvěje Uchem, ještě nerozsvfcí* 
me. Pronóším několik slov o přátelství, o Dvojce, o všem 
.nošem". A pak přicházejí no řadu koledy o naše dvójkoř- 
$ké písně vóžnějšího ladění.
Jsou také uděleny další stupně. Jumbo předčítá slibovou 
listinu o dva hoši ji podepisuji památným brkovým perem. 
Mang vyvolává dárky. No každé vánoční, nadílce je vždy* 
cky hrozný zájem o funkci vyvolovače a roznoSeče dárků. 
A tok tomu bylo I dnes. Zdeněk Nováků to už mél do* 
konce od loňské nadílky prý .zamluvený", o tok byl určen 
jako první roznošeč o vůbec .vytohovotel a připravovotel" 
dárků z jejich skladiště. K zopisováni a vyvolávání jsme 
ustanovili Mango, který má hlásek coby konípásek (ole 
ten předpotopní, jehož zobáček v rozevření měřil metr

osumdesát). Mong se své úlohy zhostil dokonole o jeho 
výkon mu mohly závidět spojené sbory trubačské z Jeri
cha. Zdeňka za chvíli zočoly bolet ruce. nohy o hlavně 
záda a tok funkci listonoSskou předal (asi tok po dvou 
stech dárcích) dalšímu ochotníkovi.
A podloho se zočoia plnit papíry, provázky a krobicemi, 
na počátku zatím jen způsobné pod svou židli obdarova
nými gambusfny ukládané — ole čfm dále, tím více do
prostřed klubovny se roztahujícími. A to bylo ještě pro
sím vydáno heslo, že dárky balené coby vtip v podesátl 
obolech neísou přípustně — o každý že sí své papíry musí 
odrtést domů.
A te<f — jaké byly dárky? Přes jejich obrovské množství 
(773) o přestože v krámech se dnes, po pátém roce války, 
nedó už nic koupit, byly dárky, aspoň většinou, velmi 
pěkné o cenné. Některé vynikoiy vtipem, některé byly 
symbolické (joko nopříklod Honzíkovy dvojčíčky, o kte
rých se zmiňuji dóle), toká se ukázaly ole ještě .dárky" 
otřepané, jako třebo vrácení vypůjčené knihy.
Honzíkovy dvojčičky. Nováček Honzík měl hezký nápad. 
Ulil domo z olovo masívní dvojky o rozdóvol je hochům. 
Bylo to něco podobného jako Robínovy kostky z loňské 
Vánoční nadílky, u kterých t>yla připomínko, že hru je 
možno hrát jen se všemi kostkami, což je podobenství
0 naší dvojkařské soudržnosti.
MiiarL. který se mně zdál dnes více než kdy jindy nemiuv*( 
ný, skoro ož smutný, posílá přepychové notesy.
Kdosi neznámý vyrobil pracně krósr^ minioturnl kytory
1 se ,strunoml* z nití. Muselo td být nadlidské práce. 
Džin dává žáby.
•Kvak-kvok," ozvalo se to najednou klubovnou. Věděl jsem 
hrred, o co jde. To někdo dostal tokovou tu malou ple
chovou žabičku s pérem. Jo — ale to jsem nevěděl, že 
těch žabiček je tady plno o že jen čekojí no vybalení. 
A tok bylo toho kvákáni pořád víc o víc, až nokonec kvá
kalo celá klubovna jediným silným a mocným kvokotem. 
Pověstná poní domócí jisté nebylo domo — protože myš
lená .špehýrka" no stropě se neotevřelo, to-jest, poní do
mácí nás nepřišlo nopomenout.
Duch Zelený přízrak se mile vyznamenal — nadělil nám 
ten strašidelný filuta krobicl čokolátlových bonbónů. Vě
noval no to jisté dvo měsíčn! lístkové příděly. Jo — pone, 
to už je u mne pak duchl Děkujeme neznámým dárcům. 
Taky jsem dostol jeden propadlý los no milión korun. 
Odym mně věnovol železný kalíšek vlostní výroby, nepl
něný smůlou stromů ze Sluneční zátoky.
Jeho próní, obych smůlu'zápolil a při jejím svitu o vůni 
vypróvěl nějoký příběh ze storých dob, nebylo však možno 
vyhovět. Kalíšek se smůlou mně byl doručen až uprostřed 
největšího ruchu o veselí nod rozdóvóním dórků — o to 
už k vypróvění nebyla příležitost.
Výhry Zlotého údolí — jeho dílce spolu s diplomkem zo 
účast v této velké hře no pokračování z minulého období 
a tóboro jsou dnes konéčně rozdóny ve formě oronžové 
balených dárečků. Nastává jejich prohlížení, no každém 
je výřez nějoké fotogrofle Tábora Zlotého údolí — o tok 
se vzpomínkychvfli roj í . . .
Je konec nadílky. Hoši odcházejí domů, rozradostnění, 
rozdychtění. To bylo pone nadílko! Klubovna se vyprazd
ňuje. V komnech hoří ještě odpodky. Zhosínóme světlo 
o vycházíme do tmy no ulici. Slyšíme kvokat žabičky. To 
Kuličko se vrací pro věci. Je asi půl desáté večer. 
.Příjemné svátky — nópodobně — no shledanou!"

Jaroslav Fogfor • Jestřáb
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Z K O U Š K A
úrovně oddílové schůzky

í Bobfe připrover>ď óddftovko něk9y 
nevyjde tok, jok jsme si představovali. 
Tok jako kuchařovi nestačí k přípravé 
jídlo jen zdklodní hmotné potřeby, ani 
skoutskémuwůdcí nestočí k dobré od- 
dflovce jen hrubó kostro programu. 
Rozdil mezi dobrou o špotnou schůz
kou nespočivé Čosto oní tak v její ná
plní, oie ve způsobu, íokým ji vedem, 
jak pří ni spoluprocuji družiny q jaké
ho ducha do nl vdechneme.
Jak můžeme posoudit úroveň oddílové

schůzky? Kterých věcí sí máme všímot. 
jestliže chceme poznat, zdo bylo právě 
skončená oddilovka dobró, špatnó, 
nebo níjokd?
Položme st tyto otózky:
1. Jaká bylo účast? Jestliže bylo dob
rá, uděláme ke schůzce znaménko plus. 
Při slabé účasti znaménko mínus. Ne
hledejme žádné omluvy pro špotnou 
docházku. Dobré oddílovky pfítohují. 
Spotné odpuzují.
2. Jok se náš oddíl chovol? No dobré 
schůzce vládne pořódek, kázeň, pro- 
grom běží podle plánu. Na špatné od- 
dílov^ce program vázne, jsou v něm 
čosto prózdná místo,*kdy chlapci rtebo 
děvčata nemojí co dělot o podle toho 
se chovají.
3. Jak se nám jevily družiny? Vystupo
valy joko somostotné celky, nebo se 
jejich činnost omezila jenom no rád
covo úvodní hlášení: Družina vtků pří
tomno v plném počtu (ačkoliv někteří 
její členové v klubovně chyběli)?
4. Přišli všichni, včetně vedoucích, na 
schůzku v kroji? Měli kroj v pořádku.

se všemi oBznoky? Chlapci I děvčoto 
vstupují do oddílu také proto, že se 
stávojl členy světového skoutského 
hnutí. Měli bychom je utvrzovol v tonv 
Že ke skoutíngu potři toké kroj.
5. Podnítil progrom oddílovky naše 
skauty k samostatné činnosti v dal
ších dnech? To, co jim předvedeme, co 
je noučíme, by mělo probudit zájem, 
přimět je, aby se pustili do plnění 
stupňů zdatnosti o odborných zkoušek* 
Družino by mélo být inspirovóno pro
gramem k dalšímu procvičování těchn 
to věcí. Skautská činnost by neměla 
zočínot I končit na oddílových podni
cích.
6. Nechtělo se chlapcům a dévčatůrn 
po skončení schůzky domů? Kupili se 
kolem vůdce a vyptávolí se no různé 
záležitosti, které se týkaly Dróvě pron 
broných bodů progromu? To je dobré 
znamení, rozcházejí se s touhou znát 
o umět víc.
7. Zahájili jsme I skončili schůzku 
v plánovaný čas? Běžel program bez 
zbytečných prodlev? Oddilovka, která 
má správné tempo i rytmus, probouzí 
zájem o chuť do skoutské Činností.
8. A tohle je ze všeho nejdůležltější: 
Jak bylo schůzko vedena? Pomáhali 
mi zástupci i rádcové, nebo jsem vše
chno fídtl sám? Jestliže, se schopní 
pomocníci nemohou uplatnit, je to pro 
vůdce Spatné vysvědčení.

(Z knihy omerických skautů
Troop Activíties)

Z á le s á c k é  v ý z k u m y
Věnujte no každé oddílové výpravě ospoň chvilku pozná
vání přírody. Móte k tomu příležitost všude a v každou 
roční dobu. I v zimních měsících.
Zaměřte svou pozornost tentokrót třebo no borovice. Jsou 
to skutečné královny mezí jehličnatými stromy. Poznáte 
je z dálky podle tvoru koruny a větvi. Rostou v rovinách 
i na vysočině, no písčitých půdách I ve skalách.
Pátrejte po borovici lesr>í (Pínus silvestrís), s jehlicemi 
dlouhými až pět centimetrů. Roste odprodávna skoro 
v celé Evropě o severrxí Asii. Kůra větví a horní částí 
kmene svítí do dálky červenohnědou nebo norezavělou 
barvou. Staré stromy mívají dole silně rozbrázděnou hor
ku, rozdělenou rýhami no šupiny nebo destičky.
Borovice černó (Pinus nigra) se k nám dostola z jižních 
oblastí Evropy o rozeznáte ji od borovice lesní především 
podle černošedé kůry o jehlic dvokrát až třikrót delších.
V parcích, zahradóch a někdy l ve volné krajině roste 
borovice hedvábná (Pinus strobus), známější pod jménem 
vejmutovka. Její původní vlosti je Severní Ameriko, seme
no byla dovezena do Evropy teprve před třemi stoletími. 
Dlouhé úzké šišky se tvarem podobojí šiškám smrkovým, 
oie mojí mnohem řidší šupiny o bývojí silně zosmolené. 
Jehlice borovice lesní o borovice Černé vyrůstají ve dvo
jících. vejmutovka má svozečky složené z pěti jehlic.

Proveďte společné toto drobná pozorování: ^
1. Změřte délku jehlic no různých druzích borovic, no 
stromech mladých I storých.
2. Všimněte si odlíšrvé borvy o struktury kůry na větvích, 
horní o dolní Částí kmene.
3. Vyhledejte pořezy poražených borovic lesních o zazna
menejte největší naměřenou tloušťku borky (•kůry*).

'A. Porovnejte koruny starých borovic, rostoucích osomělď 
a uprostřed lesa.
5. Všímejte sl no výprově stromů vyvrócených nebo zlá
maných větrem a těžkým sněhem. Čím trpí borovice čos- 
tějí, vývroty. nebo polomy?
6. Jaký podrost najdete v borových lesích?
7. Na kterých borovicích najdete šišky v různých vývojo
vých stupních? Zelené a dozrávající, zavřené a otevřeném
8. Nasbírejte o utrhněte několik borových šišek. Domo sí 
prohlédněte jejích tvor, barvu, velHcost Spočítejte šupiny. 
Jsou uvnitř semínka? Jak vypadají? Kolík jích je? Podí
vejte se na semena lupou.
9. Ponořte zcela otevřenou šišku no několik hodin do 
vody. Co se s ní stone? Zavřenou šišku noopak dejte do
mo ke komnům nebo, radiátoru o pozorujte, jak se otvíró* 
V noci zřetelně uslyšíte praskavé zvuky.
10. Vložte do Petriho misky na dno filtrační poplr, rvovltv 
Čete ho o rozložte na něj semeno borovice. Zo jok dlouhé 
začnou klíčit? Kolik semen z deseti vzejdé?

Miloš Zopletol-Zéi
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y^zvaroveru^
'(DokbnC. ze str. 2)
U nás to v minulosti nebylo o nic lep- 
Sf. Pádným důkazem je existující, lépe 
fečeno neexistující literaturo. Kdo se 
vůbec pokusil vypracovat pro noSe ro- 
very nějaký soustovný progrom? Mirko 
Vosátko napsal bezmála před půl sto
letím útlou knížečku Roverské dopisy. 
Jo v ní telegraficky stručný obsah je- 
denolřlcetl schůzek o jedenatřiceti vý
letů roverského kmene, k tomu několik 
úvah. I když je tu řado nových podně
tů. dneSní roverský kmen by se s ta
kovou činností dlouho neudržet. Před 
i í̂mto svozečkem nic o po ném také

nic. Aspoň pokud máme na mysli pů
vodní česká díla o roveringu. Ze svě
tové literatury jen překlad BodenPo- 
wellova Rovering to Success, No pouti 
za úspěchem. Vyšel již v roce 1924, je 
tom mnoho pěkných myšlenek o zají
mavých příběhů ze živote, ale kdyby
chom podle této knihy chtěli přípravo- 
vot program roverského kmene, byl by 
osi no takové úrovní, jako kdybychom 
vedli oddíl skoutů jen podle první Bo- 
den-Powellovy příručky Scouting for 
Boys. No obou těchto dílech je znát, 
že byla nopsána na zočdtku dvacátého 
století, které se teď rychle chýlí ke 
konci. A my potřebujeme pro rovery 
program obrácený do století jedeno- 
'dvacátého!
Ale kde ho vzít?
I když se zdá, že nikde nenacházíme' 
ucelenou soustovu činností, vhodných 
pro roverský kmen, přece jen není sř- 
tuocc tok špatná. V dobách, kdy byla 
skautská orgonizace v naší zorni za
kázaná totalitním komunistickým reži
mem, uskutečnily se dva významné ex-< 
porlmenty. fyinoho neocenitelných zku
šeností s roverskou činností nashro- 
móždil vysokoškolský kmen, který pra
coval v letech 1947-1951 v Piazc/ 
V jeho rodách byly desítky skautských 
vůdců a vůdkyh z různých měst. Pro
grom, zomjřený především no rozvoj 
.vlostní osobnosti, byl propracován do 
značné hloubky I Síře. Jeho obsah lze. 
vyjádřit třemi slovy: 
sebepoznání 
sebezdokonalování 
sebevzdělávání.

Tady bylo poprvé formulováno o kon
krétním obsahem neplněna myšlenko 
•skauting jako životní styl”. Vysoko
školský roverský kmen měl no své čle
ny tok silný vliv. že pro mrtohé zno- 
menol nejvýznomnějSÍ životní mezník. 
Nebudeme doleko od pravdy, když řek
neme. že některé uvedl no zcela novou 
Životní cestu.
Druhý cenný zdroj progromu pro dneš
ní roverské kmeny nojdeme v místech, 
která mojí pro český skauting zvláštní 
význam. Pod hradem Lipnicí, nedaleko 
pomátného tábořiště, kde trávil letni 
prázdniny se svým oddílem zakladatel 
A. B. Svo|sík. Bylo to náhodo, že prá
vě tady hledalo v posledních dvocoti 
letech skupina nodšenců novou náplň 
volného času pro mladé lidi? Někteří 
z nich prošli skautskou výchovou, jíní 
bývoli členy woodcrofterských kmenů. 
Spojili své síly, znalosti o nápady o 
vzniklo tu cosi nového, silného. Dali 
se do práce právě v době, která se 
zdálo nejméně příznivá, no začátku 
husákovské normolízoce, po násilném 
potločení pražského ioro. Nejdřív při
pravili projekt krásných prázdnin, pl
ných neobyčejných akcí, hor, závodů, 
soutěží, přednášek, debat, netrodič* 
nich sportů. Pojmenovali jej Gymno- 
síon. podle antické výchovné instituce, 
zaměřené no harmonický rozvoj tělo 
i ducho. KoŽdý rok v létě se no břehu 
jezírko v zatopeném lomu odbývolo 
několik kursů, no které se sjížděli mlo- 
di lidé z různých koutů republiky. Co 
tu každého překvapilo o doslovo ohro
milo, bylo intenzito činnosti. Dokonole 
připrovený. promyšlený program běžel 
od ráno do pozdních večerních hodin, 
často i přes půlnoc. V rychlém sledu 
se střídaly strhující hry s pořady o vý- 
tvorném umění, hudbě, filozofii, ale 
i neobvykle motivovanými výpravami 
po kroji, nácvikem divadlo, bláznivými 
závody. Všechno tu bylo podáváno ne
tradičním způsobem, Často soutěživou

formou. Za těch dvacet leť hostubmáz- 
dill tvůrci Gymnosionu o později pro
slulé lípnické Prázdninové školy úžos- 
né množství zkušeností, pro roverský 
progrom jako stvořených. V Lipnickém 
zlotém fondu [sol dnes uloženy stovky 
originálních her, v Bance kulturních 
pořodů desítky scénářů no nejrůznější 
témoto z oblosti poezie, divodlo, orchí- 
tektury, molírství, hudby.
Roverská lesní školo převezme z uve
dených dvou zdrojů to nejlepSÍ o po
kusí se o tvořivou syntézu. Každý ab
solvent by se měl vrátit domů s velkou 
zásobou nových zkušenosti, poznatků 
o nápadů, aby mohl svému roverskému 
kmeni dávat impulsy k zajímavým ak
cím nejméně po celý další rok. RLš 
bude příležitosti, abyste navázali kon
takt s jinými kmeny.
Zájemce o RLS 1991 vyzýváme, aby co 
nejdříve nopsoli předběžnou přihlášku 
do redokee Skoutingu, Senovóžné ndm. 
24, 110 00 Praho 1. Příští léto by vám 
mělo být nejméně osmnáct let. Počítá
me s třiceti účastníky, polovinu míst 
rezervu|eme skautkám.
Zájemcům pošleme další podrobné po* 
kyny.

Písničky amnrických skautů

Fonetický přepít: (kánon)
Hoj houl Noubody houm
mít nor drink nor many hev oj non
Jet wll oj bí me-e-e-r-y.
Fonetický přepis'; (vodácká)
Rou rou |ór bout džently doun

dz strfm
měřily měřily měřily merity 
lojf Iz bot o drfm.
Fonetický přepis: (Černošská)
Kum bo jo moj Lord Kum ba jo 
ou Lord, Kum bo jo.
Somvons singíng Lord Kum bo |a 
Somvons přejing Lord Kum bo jo.
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a učit svoje svěřence. Nikdy nečekala na odměnu. Těšila ji 
láska a vděčnost těch, kterým pomáhala,
Náčelnictvo DK posílalo sestře Aničce pozdravy ze svých 
schůzi na důkaz, že na ni vzpomínáme. I místopředsed
kyně světového výboru skautek Inger Christensenová při 
své návštěvě Prahy se k našemu dopisu připojila zvlášt
ním poselstvím.
Sestra Anička byla v duchu s námi. Ještě pár dni před 
smrti nám přála, abychom uhájily specifiku své práce. 
Čest její památce!

Vlasta Macková

Hi Ho! Nobody Home
Three-part round

písničky amerických skautu

mrat nor drink nor mon-f.v háve I nonc. 
P  Tm

Kum Ba Yah

Slowly

Kum ba yah, my Lrord, Kum ba yah! Kum ^

Yul will l bt* mor yah, my Lord, Kum ba yah! 0 Lord, Kum ba yah.

Hi ho, nobody home, 
meat no, drink no, 
monay hav« 1 not yet. 
Evarybody witl be happy 
Zum gali gali gali, 
zum gali gali

háj hou noubady houm 
mit nou drink ncu 
many hévaj not jet 
evrybady vil bi hepi

Row, Row, Row Your Boat
A round

Kumbaya. my Lord. kumbaya (3x) výsl.; kumbája, maj lód kumbája
ou lód
samuans krajíng lód kumbája

oh Lord kumabaya.
Someone s crying, Lord, kumbaya (3x) 
oh Lord kumbaya 
Kumbaya...
Someone's ainging. Lord, kumbaya (3x) samuans singing... 
oh Lord kumbaya.
Kumbaya...
Someone‘8 praying, Lord, kumbaya (3x| samuans prajíng...
oh Lord kumbaya
Kumbaya...

One chord evtřre song

Row. row, row your b<»t Cent • ly down the stream;

Mer-ri-ly, mer-ri-ly. mer-ri-ly, mcr-ri-ly Life is but a dream.

Skauting -  mésíčnik pro skautskou výchovu. Vydává Český a Slo
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grafická úprava M. Vondráóek. Vedením redakce pověřen Pavel 
Baudyš. Adresa redakce: Skauting, redakce, Senovážné nám. 24, 
110 00 Praha 1. Cena výtisku 5 Kčs. Předplatné na rok 60 Kčs, na 
půl roku 30 Kčs. Tiskne Novina Jihlava. Nevyžádané rukopisy 
a fotografie nevracíme. Uzávěrka tohoto čísla 29. 9. 1990.

Row, row, row your boat 
gently down the stream, 
merrily, merrity, merrily, merrily 
life is but a dream.

rou... jór bout 
džentli daun z strím 
merili... 
lajfiz ba t drim

Neoznačené ilustrace v tomto čísle fsou dílem Marko Čermáka
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