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Ano. ale . . .  jak dnes?
Touto myšlenkou se zabývalo víc než 250 starších skautů 
a skautek, členů IFOFSAGu, na 13. západoevropském 
shromáždění v belgickém Borzee. O té to  mezinárodní or
ganizací jsme přinesli základní informace v lednovém čísle 
Skautingu. Od 15. do 25. června 1990 žili bratři a sestry 
z patnácti zemí v krásném rekreačním středisku uprostřed 
lesů. blízko hranic Lucemburska, společně se vydávali na 
botanické a zoologické výpravy, společně zvládali v dílně 
taje makramé a výroby svíček, s ^ le č n ě  dlouho do noci 
diskutovali, společně poznávali krásu okolní přírody i archi
tektury. Ale především se společně bavili, smáli, zpívali 
a cítili, že mají k sobě nesmírně blízko, protože všichni 
kdysi v mládí slíbili věrnost stejným ideálům, které je vedly 
celým životem a určovaly jejich životni styl. Nevadil proto 
věk, u mnohých značně vysoký, nevadily různé neduhy -  
vždyf skauti i skautky jsou zvyklí na tvrdý život -  nevadilo, 
že se mnozí viděli poprvé a je jich země byly vzdálené -  
vždyť skautské bratrství nezná hranice.
Měla jsem to  štěstí, že jsem se mohla jako host těš it z té to  
jedinečné atmosféry, která snad předznamenává atm osfé
ru budoucí Evropy, však také její vlajky spolu s vlajkou 
IFOFSAGu a Belgie vlály z terasy vysoko nad údolíčkem 
a její hymna, Beethovenova Óda na radost, zněla ve slav
nostních chvílích. Na tom to shromáždění jsem si také 
uvědomila, jak nesmírné zodpovědné je být v současné 
době z Československa. Každý se vyptával, projevoval 
svou radost nad znovuzrozením skautingu v naší vlasti, 
každý chtěl přátelsky pomocí. A ten to  činorodý zájem 
vyvrcholil v sobotu 23. června večer, kdy do Borzee přijela

Kresb'  ̂ Baden-Poweli

přímo z bruselského letiště sekretářka IFOFSAGu Naic 
Pirardová. Pospíchala za námi především proto, aby všem 
slavnostně oznámila, že na konferenci světové organizace 
skautek WAGGGS byly české a slovenské skautky znovu 
přijaty jako její členky. Celý večer jsem pak přijímala

blahopřáni a pozornosti, které byly výrazem radosti z toho, 
že jsme se vrátily do velké skautské rodiny.
Mohla bych dál psát o perfektní organizaci belgického 
výboru, o promyšlené ekologické výchově v rekreačním 
středisku, o úpravnosti historických městeček v okolí, 
o záplavě dopisů, které od června proudí na mou adresu, 
o staré belgické vůdkyni, která se chtěla ujistit, že se svými 
skautkam i po léta zpívala správné českou písničku „Nem e- 
lem", a o zážitcích, na které se nezapomíná -  ale tím  bych 
mohla zaplnit celé číslo Skautingu.
Závěrem bych se chtěla vrá tit k tém atu diskuse, které 
jsem uvedla na začátku své zprávy. Tento námět prolínal 
hovory během celého shromáždění a v diskusních skupi
nách se zkoumalo, jak skautský zákon a slib aplikujeme 
v každodenním životě, ve vztahu k rodině, zaměstnavate
lům i kolegům, ve vztahu k lidem starším i postiženým, ve 
vztahu k mladé generaci. Jsme stále ještě připravení 
a ochotni udělat každý den něco pro druhého v duchu 
příkazu „Nejméně jeden dobrý skutek denně**, ke kterému 
jsme se kdysi dobrovolně zavázali?
Z obsáhlých závěrů diskuse bych chtěla uvést jen dvě 
fakta: Znovuzrození skautingu v Československu a dalších 
zemích východní Evropy je přesvědčivým důkazem, že 
člověk se stává skautem navždy. Sám fakt, že někdo 
prošel v mládí skautskou výchovou, je dostatečným „k re 
d item " pro mnohé, kteří se ucházejí o vysoká postavení ve 
společnosti západoevropských zemi i v OSN. Snažme se 
tedy i my. abychom vychovali naše nové skauty a skautky 
tak, aby si zasloužilí tu to  důvěru. A aby nezklamali víru, 
přátelství i obdiv, který k nám cítí to lik  bratří a sester 
žijících daleko od našich hranic.

Jana Skácelová

Poznámka k Čákově Junácké symbolice
Po dvaceti letech znovu vyšla m imo 
Junáckou edici ta to  příručka.
Obrázek trojlístku, podkládaného pod 
slibový odznak, neodpovídá předpisu. 
Nebyl nikdy schválen. Výklad meziná
rodního trojlístku je nepřesný. Prosíme 
tedy, abyste si do knihy vložili lístek se 
správným textem  (podle pnručky 
WAGGGS TrefoiI Round the W orld). 
Světový trojlístek, používaný na svě
tové vlajce a odznaku, je symbolem 
WAGGGS (Světová organizace skau
tek -  W orld Association of Girl Guides 
and Gírl Scouts). Každá jeho část má 
svůj význam. Zlatý trojlístek na jasné 
modrém pozadí představuje slunce zá
řící nad všemi dětm i světa; tř i lístky

jsou tř i body skautského slibu, [ak jej 
formuloval zakladatel; základna mpÍKu 
znázorňuje heraldický oheň -  oheň

lásky k lidstvu; do prostředního lístku 
je umístěna střelka kompasu, ukazující 
cestu; hvězdičky v postranních lístcích 
symbolizují slib a zákon skautský. 
Trojlístek je zlatožlutý, modré pozadí je 
blankytná modř. tedy trochu světlejší 
než na naší státní vlajce.
Podle mezinárodní dohody se připravu
je nový slibový odznak, který u organi
zaci sdružujících skauty i skautky má 
obsahovat jak skautskou lilii, tak tro j
lístek.
Doposud platí, že dívky používají slibo
vého odznaku skautů, který je podlo
žen plstěným trojlístkem.

Za náčelnictvo DK 
Vlasta Macková



Před nedávném podepsal na půdě 
OSN br. prezident Václav Havel 

jménem naší země Mezinárodní úm lu
vu o právech dítěte. Tento dokument 
plně podpořila a uvítala i mezinárodní 
skautská konference v Paříži a v usne
sení č. 16 zavazuje všechny národní 
organizace, aby hledaly prostředky 
a formy, jak seznamovat vůdce oddílů 
s tou to  úmluvou.
Již ve Všeobecné deklaraci lidských 
práv je zakotveno, že dětem náleží 
zvláštní péče a podpora. Dítě má být 
plně připraveno žít ve společnosti

a

vlastním životem a byt vychováváno 
v duchu ideálů OSN, a to zejména v du
chu míru, důsto jnosti, snášenlivosti, 
svobody, rovnosti a souná lež itos ti. 
Snad právě zdůraznění snášenlivosti je 
pro nás dnes vykřičníkem. Naše hnutí 
se znovu upevňuje, scházíme se po 
le tech  s různorodým i zkušenostm i 
a často i s různými názory, které jsme 
po léta nemohli konfrontovat. Potřeba 
tolerance je snad největším  prob lé
mem ve vztazích mezi dospělými č i
novníky.
Ani požadavek souná lež itostí není 
zcela samozřejmý. Jsme výběrová or
ganizace a je opět zákonité, že se 
někdy považujeme za dokonalejší, než 
jsou ostatní. Nepodléhejme té to  iluzi: 
máme své výchovné metody, umíme 
je uplatnit, přesvědčili jsme se, že jsou 
účinné, ale nemusí být jediné. H le
dejme spolupráci se všemi, kteří usilují 
o pomoc dětem -  výchovné práce ne
bude nikdy dost!

MY
Úmluva definuje dité jako každou lid
skou bytost do věku 18 let. Tedy pro 
nás nejen světlušky a vlčata, skautky 
a skauti, ale i roveři. Základním krité 
riem všech akcí, které se týkají dětí, je 
zájem dítěte. I na to  mnohdy zapomí
náme -  všechny naše debaty by měly 
mít v pozadí otázku -  a co z toho 
budou mít děti, jak jim  to  prospěje? 
Nedokážeme-li odpovědět, pak jdeme 
po falešné stezce.
Důležité je ustanovení, které žádá za
bezpečení práva dítěte na vlastní iden
titu , tj. zjednodušeně: posilování jeho 
sebevědomí, zajištění svobody pro
jevu, uznání názorů odpovída jíc ích 
věku a zralosti dítěte. Tento požadavek 
může ve výchovné praxi narazit na 
radu překážek a neporozuměni. Sna
žíme se děti všestranné rozvíjet a vést 
k pochopení i realizaci mravních hod
not. Ve všední praxi však často dítě 
d ir ig u je m e  k obrazu svém u, by t 
i v dobré vůli. Letitá debata o cílech 
a prostředcích ve výchově, o rozvíjení 
dětských schopnosti a zároveň un ifiko 
vaném programu bude asi patřit k věč
ným pedagogickým  otázkám . M á-li 
naše výchova být ve shodě s podepsa- 
nou úmluvou, pak musíme ukazovat 
cesty, naznačovat postupy, ale neroz
hodovat za děti, kde již mohou řešit 
situaci samy.
Snad nejdůležitéjším je pro nás č. 29 
a 31.
„Výchova dítěte má směřovat
a) k rozvoji osobnosti dítěte, jeho na
dání a rozumových i fyzických schop
ností na nejvyšši potenciálně danou 
míru,
b) k rozvoji respektování lidských práv 
a základních svobod,
c) k respektování rodičů dítěte,
d) k připravenosti d ítě te  na zodpo 
vědný život ve svobodné společnosti

v duchu porozumění, míru, snášenli
vosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi 
ná rody, e tn ic k ý m i, n á ro d n o s tn ím i 
a náboženskými skupinami,
e) k rozvíjení respektu vůči přírodnímu 
prostředí."
^ í r n ě  kráceno)
Cteme-li to to  prohlášení, vidíme, že 
naše úsilí se již dávno neslo tím to  sm ě
rem -  a pokud něco postrádáme, pak 
je to  poukaz na výchovu k obecné 
mravnosti.
V Úmluvě se dále proklamuje právo 
dítěte na odpočinek a volný čas, na hru 
a oddychové aktiv ity , odpovídající jeho 
věku, jakož i na svobodnou účast v kul
turním životě a v umění. Ani ten to  
požadavek nám není cizí -  snad pouze 
na poli obecně kulturním máme re
zervy, které mnohdy nedovedeme m e
todicky využít.
Vyžaduje se též ochrana dětí před vy 
kořisťováním . před drogam i, a lkoho
lem i sexuálním zneužíváním, i před 
jakým ikoliv činnostm i, které by poško
zovaly blaho dětí. I když se na první 
pohled může zdát, že taková nebez
pečí ve skautingu nehrozí, nelze je 
podceňovat a je třeba o nich vědět. 
Úmluva o právech dítěte je dokum en
tem* velm i širokým; seznámení se zá
kladními principy patří k úkolům les
ních škol. Obsahuje obecné formulace, 
které bychom měli mít na paměti -  
nejde pochopitelně o konkrétní pro
gram činnosti. Ten si musíme neustále 
domýšlet a v praxi zkoušet sami. Kdy
koliv však přispějeme k lepší výchově 
děti. přispějeme i k dějinám naší země. 
80 let skautské zkušenosti je toho 
platným důkazem.

Václav Bhcháček

ZA BRATREM ING. JIRIM KULÍKEM
V zářijových dnech nás jako blesk zasáhla zpráva, že zcela 
náhle onemocněl bratr Jiří Kulík a krátce nato 12. 9. 
v nemocnici zemřel. Odešel přímo od skautské práce na 
přípravě zasedání ústřední lesní školy, na němž se jako 
tajemník cdtx>ru výrazné podílel.
Jiří Kulík se narodil dne 19. 10. 1924 ve Vlašimi ve 
skautské rodině. Otec František byl místonáčelníkem Ju
náka, spolupracovníkem A. 6. Svojsíka a patřil k nositelům 
nejvyššího vyznamenání Stříbrného vlka. Matka Žofie byla 
vůdkyní a později významnou činovnicí Junáka. Není proto 
divu, že Jirka prošel od dětství celou skautskou výchovou, 
od vlčáckých hvězd po vůdce oddílu. Své skautské mládí 
prožíval v legendárním Měsíčním údolí. To bylo jeho místo 
nejmilejši. sem se rád vracíval, v letošním roce bohužel 
naposledy. Třikrát se plně vložil do obnovy skautské orga
nizace. Z Vlašimě jej studium a zaměstnání přivedlo do 
Prahy, kde pak pokračoval v junácké práci ve středisku 
V ítkov. Byl jedním ze zakladatelů známého 300. old- 
skautského oddílu a v r. 1989 se stal jeho vůdcem.

Hlavním polem jeho práce byly lesní školy. V I. 1 9 6 8 -  70 
byl ta jem níkem  odboru, v r. 1969 zástupcem vůdce 
instruktorské LŠ, první u nás. Byl pevným pilířem lesních 
škol. bratrem, na kterého bylo vždy spolehnutí. V době 
zastavení čjnnosti Junáka se podílel na přípravách statutu 
a náplně LŠ a hned po obnově organizace se dal do práce. 
Opět se ujal funkce tajemníka odboru LŠ. jehož archiv po 
celou dobu uchovával. Na posledním sněmu byl zvolen do 
náčelnictva 3. kmene. Za velké zásluhy o rozvoj skaut
ského hnutí byl vyznamenán zlatým stupněm Rádu ju 
nácké lilie v tro jlístku. Těžce nesl, že nebylo možné překo
nat adm inistrativní bariéry bránící tom u, aby nám byl 
vrácen náš majetek, tábor na Červeném Hrádku, a že tím 
sešlo z uspořádání již připravené instruktorské lesní školy. 
Tuto událost hluboce prožíval a jeho skautské srdce tu to  
křivdu asi neuneslo. Kruh pracovníků lesní školy na svého 
člena nezapomene.

Přemysl Hauser, mistonáčelník chlapeckého kmene



Scout in -  Holandsko 1990
Holandsko, tot voda.
Holandsko, toť květinový záhon. 
Holandsko, tof pastvina.

Karel Čapek: Obrázky z  Holandska

Koncem záři loňského roku přijalo 27 
mladých oddílových vedoucích nebo 

zástuixú vedoucích pozváni na holandské 
národní jamboree činovniků a starších 
skautů. Třídenní pobyt na tábořišti světo
vého jamboree, které se bude konat v roce 
1995 ve Revolandu, strávili ve třech smíše
ných družinách (bílé. červené a modré) 
mezj 11 000 holandskými skauty a skaut
kami. Celé setkání bylo obrovskou burzou 
nápadů, her, činností a názorů, pro naše 
skauty určité mnohem exotičtější, než 
kdyby se zúčastnili podobné akce u nás. 
V několika dalšich dnech navštívili Utrecht. 
kde poznali skautský domov ve staré pev
nosti, v Haagu viděli proslulou zmenšeninu 
stavebních památek „Malé Holandsko", 
y Naardenu se poklonili u hrobu Jana 
Ámose Komenského a prošli se večerním 
krásné osvětleným Amsterodamem.
Cesta se jim moc líbila a rádi by se o ně
které dojmy a postřehy podělili s ostatními;

V  Holandsku je skauting od roku 1970 je
dinou organizací pro chlapce a děvčata. 

Děti od šesti do deseti let si říkají skřítci 
a vlčata, jsou ve smíšených oddílech a od 
starších se odlišují zelenými košilemi. 
Děvčata a chlapci od deseti do čtrnácti let 
(skautky a skauti) chodí do oddělených od
dílů a nosí hnědé košile.
Děvčata (šerpas) a chlapci (rovans) ve věku 
od patnácti do sedmnácti let jsou ve smíše
ných oddílech a máji červené košile.
Roveři od sedmnácti do dvaceti tři let se 
také sdružují ve smíšených oddílech.
Skřítci a vlčata nemají žádný zákon, jejich 
vedoucí ho považují za zbytečný a děti 
zatěžující. Vše procvičují hrou. Starší děti 
mají zákon o deseti bodech, podobně jako 
u nás.
Protože si Holandané udržuji zvyk večeřet 
ve všední den přesně v 18 hodin, konají se 
schůzky jedině v sobotu. Skauti se sejdou 
na dvě hodiny v klubovnách vybavených 
televizi, videem, barevnou hudbou a všemi 
jinými možnými výdobytky techniky.
V Holandsku je průměrný plat stejný jako 
u nás, ale za peníze tam lze leccos koupit, 
proto mohou rodiče děti přispívat dost vy
sokou částkou na činnost oddílu.
Děti pak chodí nejen do vybavených klubo
ven, ale také hraji většinou hry, na které je 
potřeba nákladné vybaveni. Výlety do pří
rody téměř neznají. V zimě jezdi na lyže do 
Švýcarska nebo Německa, v létě tráví tý 
den u moře. Holandské dětí jezdí na tábor 
totiž pouze na týden -  obvykle do nějaké 
chaty, kde mají veškerý komfort.
Také v kroji můžeme najít značné rozdíly. 
Barva košile je rozlišena podle věku, šátek 
má každý oddíl jiný. Název střediska a od
dílu a označení příslušností k jedné z věko
vých skupin je pevné stanoveno, odborky 
a jiné odznaky si mohou přišít nebo při
pnout, kam chtějí. Ke kroji se nosí jakékoliv 
boty a kalhoty (nejčastěji rifle). Viděli jsme

dokonce, jak má skaut na nárameniku při
pevněný hrnek. Myslím si, že určitá uvolně
nost v krojích by měla být. V Holandsku se 
o skautech mezi lidmi tvrdí, že bojují proti 
armádě, proti jednotné uniformě a snaží se, 
aby každý mohl na kroji znázornit svou 
identitu. Zeptala jsem se svého holandské
ho průvodce, zda učí malé děti vážit si 
kroje, a on odpověděl; Ano, mohou k němu 
nosit, co chtějí, ale nesměji vypadal jako 
zvířata.
První večer se konal táborák asi pro 500 
lidi, hrála tam jedna rodina známé ho
landské i světové písničky v rychlém 
tempu, celý prostor byl ozvučený, ale jinak 
se to dělat nedalo. V oblasti zábavných 
stanů SI mohl každý jít do některých zatan
covat nebo poslechnout hudbu. Nelibí! se 
mi nepořádek, který zanechali rozveselení 
skauti pod sebou. Prodávalo ^  tam něco 
k piti. ale každý, jen co to dopije, už o umě
lém kelímku neví. Šlapou po kelímcích 
a vůbec jim to nevadí. Dotazy jsem zjistila, 
že výchova dětí má téměř stejné základy 
jako u nás, ale jak jsem viděla, u těchto 
vedoucích se výsledek minul s účinkem. 
Přílišná svoboda a uvolněnost vede k tomu, 
že většina roverů kouři a pije alkohol. Je na 
tom hezké pouze to. že se nepřetvařuji -  
teď v kroji nebudu kouřit, pak si zakouřím. 
Když jsme zpívali naše pomalejší národní 
písničky, pozorovala jsem, že se Holandané 
nudi, že písničkám nerozumějí. Zřejmě by 
museli znát naši krajinu a historii, aby po
chopili melodii i slova písniček. Oni mají 
rádi písničky, u kterých se mohou vykřičet

v těchto zakladnicfi utazKuch nemá rozdíl 
v činnosti holandských a českých skautů již 
tak velký význam, jak by se mohlo zpo
čátku zdát. Řadový holandský skaut věnuje 
skautování mnohem méně času. než je zvy 
kem u nás. Z toho plyne mnohem menší 
úroveň požadavků na odborné znalosti i ká
zeň holandských skautů. Holandský skau
ting je mnohem otevřenější a pružnější než 
český.

Kare! Janda — Bálů

L etni tábor na tři týdny ujxostřed divo
činy, jak ho známe my. holandští skauti 

nikdy nezažili. Tábor mají týdenní, a jeho 
náplň je velmi slabá. Uvedu příklad; Jako 
nejlepší zážitek děti nám jejich vedoucí líčili 
celodenní uplácáváni krokodýla z bahna. 
Myslím, že to by naše skauty za hodinu 
přestalo bavit. Naše hry na Indiány, hledače 
pokladů apod. holandské děti téměř nezna
jí. Na konci tábora přijedou rodiče v autech, 
rozeberou si děti a odvezou je domů -  tedy 
žádná společná cesta plná smíchu a zpěvu. 
Z důvodu ochrany přírody nedělají holand
ští skauti oheň přímo na zemi. Stavějí dře
věné konstrukce asi thcet centimetrů vy
soké, na ně dávají vrstvu jílu a teprve na
hoře rozdělají oheň.
Klubovny mají často ve starých zajímavých 
budovách. Vybaveni je luxusní, nechybí

a vytleskat. Holandské písničky asi vznikaly 
na moři, zpívali si je rybáři, naše se naopak 
narodily na polích, při práci a úzce souvisejí 
s českou krajinou.

Lenka Jedfinské -  Medvěd

Z a nejpodstatnéjši považuji poznáni, že 
i holandský skauting nemá s námi spo

lečné jen zákony a slib, ale že holandští 
činovnici chápou skauting stejné jako my. 
Vědí, že skauting pomáhá dítěti stát se 
občanem svého státu, platným členem 
společnosti, ale také mu dává poznat 
opravdové přátelství a nefalšovanou zá
bavu. V rozhovoru jsme se shodli, že skau
ting je mnohem více než zábava. Skauting 
je životním způsobem. Pěstuje odpovědné 
vlastnosti správného muže či ženy, učí ne
sobecké službě druhým lidem. shodě

bar, coca-cola, barevná světla, kuchyň, ja
kou stěží najdeme v našich domácnostech, 
sprchy, křesla a postele k přenocování. 
Mnohé prospekty se snímky těchto interi
érů mě ohromily.

Martina Procházková -  Fuk

Celý holandský tábor mně připomínal 
něco mezi pionýrským setkáním a sta

nováním v kempu. Holanďané bylí ovšem 
daleko lip vybaveni. Všichni přijeli autem, 
za kterým byl přivěs nebo karavan. V tá
boře byly asfaltové cesty, všechny doko
nale osvětlené, takže v noci připomínaly 
dálnici nebo přistávací dráhu pro letadla. 
Myslím, že z tohoto by si náš skauting 
přiklad brát neměl.

Petr Fišer -  Fifi



Jak nás zná svět
V červnovém bulletinu EUROFOCUS, vydá
vaném evropským oddělením WAGGGS 
(Světová organizace skautek), vyšla zpráva 
Inger Christensenové o návštěvě v Česko
slovensku. UveřejP>ujeme její překlad. 
^Jednou skautkou, vždycky skautkou." 
Tato věta opravdu platí pro všechny 
skautské vúdkyné. s kterými jsem se set 
kala při své návštěvě Československa 
v dubnu tohoto roku.
Jak víte, skaulíng ožívá v celé východrtt 
Evropě po politických změnách, které zde 
nastaly.
Skautky české a slovenské požádaiv 
o členství ve Světové organizaci. Jako za 
stupkyně světového výboru jsem jejich 
zemi navštívila ve dnech 19. až 23. dubna 
Byla jsem opravdu nadšena. Nebyla to nor 
mální návštěva, kdy jsem měla zjíšfovat 
stav hnuti. Jela jsem do země, kde skautky 
byly přinuceny vystoupit z WAGGGS a nym 
žádají o znovuphjeti. Organizace byla po 
prvé zrušena v r. 1940, potom v r. 1949 
znovu v r. 1970 a obnovena 28. prosmce 
1989
Mnoho vúdkyň, které jsem viděla, praco 
válo již po druhé světové válce. Ve skuteč 
nosti některé začínaly pracovat potřetí. Ve 
líce na mne zapůsobilo jejích nadšení a víra 
v úspěch skautingu.
Přes obtížná období zůstaly činovnice 
v osobním styku, některé pokračovaly se 
svými oddíly v pionýrské organizaci, spor
tovních a turistických organizacích nebo 
jako ochránci (imrody, ovšem bez ideového 
základu dívčího skautingu. bez odznaků 
atd. Pro některé z vúdkyň byla práce spo
jena s osobním rizikem.
Tyto přátelské vztahy, udržované po tolik 
let, vysvětlují, proč se hnuti tak rychle šíří 
a každý se snaží pomoci ve vybudování 
programu, který by vyhovoval potřebám 
dívek dneška. Stejně tak se organizuje vý
chova vedoucích.

Jsou zde samozřejmé starostí s nedostat
kem vúdkyň pro dospívající dívky, ale starší 
vůdkyně se velice snaží naučit mladší ge
nerací znát ideály dívčího skautingu, aby 
mohly pochopit základní principy. Protože

duchu. Viděla jsem také, že zde velmi dobře 
používají družinového systému.
Existuje organizace česká a slovenská 
s ústřední radou, která se skládá z mužů 
a žen z obou organizací. Je těžké určit, jde-li 
o organizaci, které se říká „mergeď’ (sdru
žená) nebo Joínť* (připojená), zdá se, že 
tento typ je uprostřed, protože skautky 
a skauti pracují společně v některých komi
sích, ale odbory výchovné a programové 
jsou oddělené. Oddíly skautek a skautů 
pracují také odděleně.

hledají mladé, doufám -  a vím -, že budou 
v práci pokračovat, dokud neodevzdají 
sv (^  znalosti a tradice své organizace. 
Během svého pobytu jsem navštívila 
mnoho skautských oddílů v Praze i mimo 
Prahu. Úroveň dívčího skautingu na mne 
udělala veliký dojem, zrovna tak jako vý
zdoba kluboven v opravdovém skautském

ČSFR je krásná země s velikými možnostmi 
pro tábořeni a jsem přesvědčena, že v bu
doucnu navážeme mezinárodní styky i vý
měny.
Doufáme, že v červnu na světové konfe
renci v Singapuru uvítáme české a slo
venské skautky jako členky WAGGGS.

V/asta Macková
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4.
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pokračováni z nnnuleho čísla

VI. Skaut je ochránce přírody 
a cenných výtvorů lidských.
1. Máš vnitřní citový poměr ke stro

mům, rostlinám, zvířatům?

Uvědomuješ si, že jak u lidí, tak u zví
řat je třeba znát, abys mohl mít 
vnitřní poměr?
Snažíš se o poznání přírody?
Jednáš v přírodě podle hesla: zane
chej zde svůj dík a ne stopu?
Jak jsi plnil ochranu přírody?
Jak často jsi byl v přírodě: týdně, 
měsíčně, vůbec ne?
Z a b ra l ses pěstováním květin nebo 
chováním zvířat?

8. Jaký máš poměr k neživým přírodni
nám, vodě, skalám?

9. Jaký poměr máš k uměleckým výtvo
rům, zajímal ses o né?

10. Pokoušíš se sám o výtvarné práce?

VII. Skaut je poslušný rodičů, před
stavených a vůdců.

1. Umíš se podřídit vedení druhého?
2. Dovedeš ukáznit svou náladu a podří

dit se celku?
3. Máš vyjasněn svůj poměr k rodičům?
4. Cítíš úctu k lidem dobrého charakteru 

a dovedeš poslechnout jejich radu 
i v neutrálních věcech?

10.

Uvědomuješ si organizační nutnost 
kázně každého jednotlivce?
Jsi pořádný ve svých věcech?
Snažíš se vymýtit své špatné návyky, 
dovedeš být přísný na sebe?
Cvičíš si vůli odříkáním, vymycová- 
ním lenosti v sobě, buduješ vnitřní 
kázeň?
Dovedeš přemoci nálady a soustředit 
se na duševní práci?
Snažíš se o vnitřní kázeň svých myš
lenek soustředěním?

VIN. Skaut je veselé mysli.
1. Uplatňuješ heslo Vždy s úsměvem 

v denním životě?
2. Umíš si hvízdat v každé situaci a jít do 

všeho s úsměvem?
3. Umíš snášet bolest tělesnou i duševní 

bez nářků?
4. UvědcMTiuješ si příkaz veselé mysli 

jako duševní hygieny?
5. Umíš v sobě vybudovat stálou náladu 

radostné pohody a jasného klidu?



6. Obtěžuješ každého bolestným 
nářkem, nutíš druhé, aby se s te 
bou dělili o tvé starosti?

7. Snažiš se všude přinést veselou 
náladu a rozjasnit lidem mysl?

8. Máš pro každého v zásobě dobré 
slovo, veselé zvoláni, trošku vtipu?

9. Umiš se při dotazu, poděkováni, 
prosbě či žádosti usmát?

10. Čteš také humornou literaturu?

IX Skaut je spořivý.
1. Umiš hospodařit s penězi, neutra

tíš vše za prvni věci. které se ti 
namanou?

2. Umíš spořit, nechávat $i část 
přijmu jako rezervu?

3. Posuzuješ hodnotu svých nákupů, 
rozděluješ je?

4. Umiš si rozdělit spotřebu jídla, jež 
nakupuješ?

5. Umíš hospodařit a šetřit věcmi? 
(prádlo, obuv)

6. Jak zacházíš s knihami?
7. Umíš hospodařit s časem, rozdě

luješ si jej?
8. Umíš hospodařit s časem druhých, 

jsi dochvilný?
9. Jak šetříš půjčené věci druhých?

10. Jak šetříš společný majetek orga
nizace, jejímž jsi členem?

X. Skaut je čistý v myšlení, slo
vech í skutcích.

1. Dbáš na čis to tu  svého myšlení, 
aby bylo poctivé a přímé?

2. Dbáš na čistotu své řeči, vystříháš 
se vulgárních výrazů?

3. Dbáš na všechny své skutky, aby 
byly poctivé, přímé a čestné?

4. Libuješ si ve dvojsmyslných ře
čech, oplzlých vtipech a anekdo
tách?

5. Dovedeš se vystřihat společnosti 
nečistých mravů?

6. Vyhledáváš pornografii?
7. Máš stejné měřítko mravnosti pro 

muže a ženu?
8. Potácel jsi se ve chvilkových po

měrech?
9. Posuzuješ vztah k děvčeti pouze 

z hlediska své osobní rozkoše, ne
bo se na něj dovedeš dívat jako na 
vztah přátelský?

10. Máš svůj ideál čistého vztahu k že
ně, vztahu pron iknu tého všem i 
body zákona?

Neznámý autor

K BRATRSTVÍ BEZ HRANIC
^ e s k ý  a S lovenský skauting byl přija t do světové 
w  skautské rodiny, je tedy bezesporu oh rom ným  vk la 
dem  pro naše ohrožující se hnutí, že od počátku může 
při svém výchovném  působení s tavě t na solidním  zá
kladu, v něm ž první m ísto zaujímá duchovní dimenze. 
Co se tím  konkré tné  míní?
V naší současné situac i to  především  znam ená rehab ili
tova t takové skutečnosti, ja ko  jsou pravda, svědom í, 
odpuštění, oběť, přá te lství, láska. Přestávají být chá 
pány jako soukrom ý luxus nebo změť sub jektivn ích  
pocitů. Jsou přija ty  jako ne jdů lež itě jš í předpoklady sku
tečně lidského života. Jako reálná ohniska, ke k te rým  
sm ěřuje skautská výchova a bere z n ich svou sílu. Tak 
žijí m ilióny děvčat, chlapců a m ladých lidí na celém 
světě.
Jsm e i my připraveni k takové ž ivo tn í o rientaci?  N espá
chejm e, sestry a bratři, příliš rych le s odpovědi. Zadí
ve jm e se trpě livě  a poctivé na svůj současný životn í 
s ty l a pom ěřm e ho úkolem , k te rý  před nás docela 
nedávno postav il Václav Havel: „P ravda a láska m usí 
zvítězit nad lž í a nenávistí. Nu -  co říkáte -  není zrovna 
to to  tím  program em , jehož naplňováni by by lo  tím

nejlepším  československým  vk ladem  do života  svě
to vé  skautské rodiny?

Co to  pro nás, skau tky  a skauty, znamená? Především 
tv rd ou  práci na sobě sam ých.

J iř í  Zajíc — Edy



ORGANIZACE 
ČESKÉHO JUNÁKA
By! jsem  vyzván, abych napsal několik slov o ..organizaci českého 
Junáka", aby bylo z čeho čerpat pro  čekateiské a vůdcovské zkoušky. 
Organizace Junáka celá dlouhá lé ta a i  v dnešní době vychází 
z ..organizace" bratra zakladatele A. B. Svojsika.
Organizace Junáka (jeho organizační řády) měla zvláštn i osud. Něko
likrát se v m inulosti stalo, že než byly do podrobnosti vypracovány 
organizační rády, m usel Junák na dlouhou dobu přerušit svoji č in
nost, a když se po čase obnovoval, stará organizace již  nevyhovovala, 
protože se pom ěry vždy do základu změnily. A  tak bylo nutno  
vytvářet organizaci od základu zrtovu. Tomuto osudu neušel Junák 
an i po obnoveni činnosti v r. 1945, a n iv r. 1968, a ve stejné s ituac i še 
nacházíme i  nyní.
V předválečné době a i  v době poválečné by! Junák organizován ve 
struktuře:

středisko, okrsek, oblast nebo župa, ústřed i (náčelnictvo). Při obno
veni činnosti Junáka v le tech 1 9 6 8 -1 9 7 0 b yU u n á kn u ce n p řizp ů so 
b it se s ta tn i struktuře -  vzhledem k dotacím  -  a lil. junáckým  
sněmem byla přija ta organizační struktura : středisko, okres, kraj. 
Ú středi (náčelnictvo DK a CHK, ústřední rada).
Při opětném zahájeni Činnosti Junáka v r. 1989 bylo obrtoveno 
uspořádáni Junáka v původní s truktuře z  r. 1968: 
středisko, okres, kraj. Ústředí (N~DK, N-CHK, ÚP}. IV. m im ořádný  
valný junácký sněm schválil rozděleni organizace českého Junáka do 
t ř í  km enů: chlapeckého a dívčího a km ene dospělých, takže v ústřed
ních orgánech se uspořádání vrcholného výchovného orgánu skládá 
ze t ř í  náčelnictev:
Náčelnictvo dívčího km ene: náče lni sestra Vlasta Macková 
Náčelnictvo chlapeckého kmene: náčelník b ra tr Václav Břicháček 
Náčelnictvo km ene dospělých: n á če h í sestra Jana Pfeifferová  
Ústřední rada: starostka sestra Dagm ar Burešová 

starosta b ra tr Ja rm il Burghauser
Tato organizační struktura odpovídá dosud p latném u organizačnímu 
uspořádáni státních územních celků a s tá tn í správní s truktuře a měla 
by bý t nahrazena novým organizačním uspořádáním, k teré by měk) 
základ v nově připravovaném uspořádáni s tá tn í veřejné správy. 
IV. M -J S  pověří! nové zvolenou ÚP Českého Junáka provedením  
potřebných změn v organizační s truktuře vyšších složek Junáka 
a zakotvením nového uspořádání do všech vnitřních organizačních 
řádů a směrnic Českého Junáka.
Tato situace m á za následek, že m nozí z  činovníků pracujících ve 
střediscích, ale i  ve vyšších složkách, neznají naši organizaci -  hlavně 
je jí  současný stav -  podrobné a přesně, už také pro ztížené pub likační 
možr?osti
Proto chci alespoň ve lm i rámcové nastín it dnešní organizační stav  
Českého Junáka -  svazu skautů a skautek.

Základem organizace Českého Junáka js<Hi )eho stanovy, schvá
lené Ministerstvem vnitra a životního prostředí ČSR na podkladě 
zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromáždě
ních dne 28. prosince 1989.
Junák je tedy dobrovolnou společenskou organizací. Zákon užívá 
slova stanovy pouze pomocné -  toto základní organizační ustano
veni se v zákoně nazývá organizační řád. Abychom předešli zá
měně tohoto ustanovení základního s vnitřními řády, vydanými 
ústřední radou, přidržíme se tedy názvu stanovy.

Co stanovy obsahuji? Rámcová zakladni ustanoveni.
Kdo může být čler>em Junáka?
Českoslovenští státní občané, kteří se činné zúčastni práce, a jsou 
přijati ústřední radou nebo ji zmocněným orgánem. To znamená, že 
se účastní práce ve výchovných jednotkách -  oddílech, klubech 
OS, nebo ve vyšších organizačních či výchovných jednotkách, příp. 
práce v ústředních orgánech.
Kdo jsou mladší členové Junáka?
Mládež ve věku od 6 do 18 let se nemůže stát členy Junáka 
s členskými právy a povinnostmi. Tito chlapci a děvčata se mohou 
stát tzv. mladšími členy, tedy vlčaty, skauty, rovery, světluškami, 
skautkami, staršími skautkami, vodními skauty a skautkami. 
Nejvyšší orgán v Junáku je junácký sněm -  podle stanov valný 
sněm.
Kdy je svoláván valný sněm a kým?
VS je svoláván zpravidla jednou za dva roky ústřední radou Junáka. 
Mimořádné je svoláván valný sněm podle potřeby. |IV. valný sněm 
byl svolán jako IV. mimořádný junácký sněm).
Koho volí |ur>ácký sněm?
JS voli ústřední orgány Junáka. Tyto orgány jsou jednak společ
né -  ústřední rada

-  ústřední revizní komise
-  smírčí rada
-  Svojsikův oddíl

a jednak kmenové -  náčelnictva
-  divčiho kmene
-  chlapeckého kmene
-  kmene dospělých

Zvláštním orgánem je kapitanát vodních skautů a skautek. Je to 
jediný společný orgán dívčího a chlapeckého kmene, který se 
zabývá výchovnou činností resp. odborné metodickou. V čele 
HKVS je hlavní kapitán.
Čim se zabývá ústřední rada Junáka?
ÚR řídi činnost organizace po stránce ideové, organizační, hospo
dářské, zdravotní, zajišíuje zahraniční vztahy s bratrskými skaut
skými organizacemi s Českým a Slovenským skautingem, sjed
nává dohody s ostatními organizacemi, s veřejnými a státními 
orgány, atd.
Co je smírčí rada a Jaké má úkoty?
Úkolem smírčí rady je řešit spory uvnitř organizace. Junácký sněm 
volí pouze jejiho předsedu.
Kdo jsou členové Svojsíkova oddílu?
Členství ve SO je čestnou funkcí. SO má i organizační funkci a to je 
právo udělovat -  přiznávat tzv. čestná léta služby. Členové SO jsou 
voleni junáckým sněmem, který může toto právo přenést na 
ústřední radu. členy SO jsou navrhováni ti bratři a sestry, kteří se 
nejvíce zasloužili o rozvoj a rozkvět Českého Junáka, jsou ti nejza- 
sloužilejši ze zasloužilých.
Hlavní náplň náčelnictev?
V N-OK a N-CHK tvoří hlavní náplň práce -  výchova mladších 
členů Junáka -  výchova vůdců oddílů a činovníků všech stupňů.
V kursech a lesních školách, metodicky a ideové vedou náčelnictva 
výchovné činovniky a činovnice Junáka.
Náčelnictva zřizuji odbory. Např. N-CHK; odbor vlčat, junáků, 
roverů, vodních skautů, odborek, činovnických zkoušek íčeka-



telské a vúdcovské zkoušky), lesních škol, ekologie, sociologických 
a pedagogických zásad, studijní odbor, télovýchovný odbor atd. 
Jaké jo stávající územní členění Českého Junáka?
Je shodné s členěním České republiky -  se státním členéním. 
Vzniklo v roce 1968, v návaznosti na orgány přidělující dotace. 
Proto má Junák krajské a okresní orgány -  rady. Na úrovni kraj
ských rad jsou i pražská rada, brněnská rada a ostravská rada, které 
mají statuty krajů. Společně máme tedy 10 krajských rad Junáka 
(KRJ). Okresy a obvody tvoří okresní (obvodní) rady Junáka (ORJ), 
okresních rad je 75. obvodních rad 18, ledy celkem 93 ORJ. 
Kdy se zřizují společné výbory Junáka a kdy městské rady 
Juríáka?
Je-li v místě působení Junáka více středisek, mohou se střediska 
zřídit pro styk s národním výborem (obecním úřadem) společný 
výbor (max. 3členný). V městech nad 100 000 obyvatel se zvolí 
městská rada Junáka, která zastupuje střediska ve věcech veřej
ných a společných.
Tato rada je začleněna i do organizační struktury Junáka.
Jaké volební orgány máme v ČJ?
Volební orgány jsou sněmy:
sněm střediska, okresní (obvodní) sněm.

krajský sněm a samozřejmé, jak je již vpředu uvedeno -  Junacký 
valný sněm našeho hnutí.
Jednotnými správními i výchovnými orgány jsou krajská rada (KRJ)
-  volená krajským sněmem, okresní (obvodní) rada (ORJ) -  volená 
okresním {(^vodním} sněmem, středisková rada (SR) -  volená 
střediskovým sněmem. Tyto složky -  KRJ, ORJ, SR -  mají rovněž 
revizní orgány.
Kdo je členem střediskové rady?
Volení členové střediskové rady: vůdce střediska, 1 -  3 zástupci, 
vůdce střediska (výchovní zpravodajové), 2 členové revizní komise 
(žádá-ii středisko o uděleni právní subjektivity).
Pověření členové SR: hospodář, zdravotník, tajemník SR.
Z titulu své funkce; vůdcové oddílů a jejích zástupci, vůdce klubu 
(oddílu) OS a členové klubů OS.
Do funkcí mohou být voleni i pověřováni všichni dospéli členové 
střediska. Pokud je ve středisku dívčí oddíl, musí mít zástupkyni ve 
středisku.
Kdo je členem okresní rady Junáka?
Volení členové ORJ: předseda ORJ. místopředseda (z druhého 
kmene), výchovní zpravodajové pro dívčí i chlapecký kmen, zpravo
daj OS. zpravodaj VS. předseda RK -  ORJ a 2 členové RK. Jme
nován do funkce je tajemník ORJ.
Pověřeni členové ORJ; organizační zpravodaj, hospodář, zdravotník 
(přip. právník, stavař a jiní).
ORJ má nejméně 9a nejvíce 12 členů..
Členové z titulu funkce: všichni vůdcové středisek -  nebo jejich 
pověření zástupci,
-  předseda revizní komisee ORJ.
Do funkci mohou být voleni i pověřováni; všichni dospělí členové 
okresu, jak sestry, tak bratři.
Kdo je členem krajské rady Junáka?
KRJ tvoři;
Volení členové: předseda, 2 místopředsedové (1 za DK). výchovní 
zpravodajové pro oba kmeny, zpravodajové LŠ pro oba kmeny, 
zpravodaj OS, zpravodaj HKVS, předseda a 2 -  4 členové RK KRJ 
(z toho předseda KRK je členem KRJ).
Pověřeni členové: organizační zpravodaj, hospodář, zdravotník, 
tiskový zpravodaj, tajemník.
Nejmenší počet členů KRJ je 12. největší 17 |s kooptovanými 
členy).
Kolík je náčeiníctev v ČJ?
Tři. Pro každý kmen je na junáckém sněmu zvoleno náčelnictvo. 
Kdo je náčelní dívčího kmene?
Náčelni DK je sestra Vlasta Macková, která tuto funkci zastávala jíž 
v letech 1969 -  70.
Kdo je náčelnilcem chlapeckého kmene?
Náčelníkem CHK byl zvolen bývalý mistonáčelnik bratr PhDr. Vác
lav Břícháček -  nejbližší spolupracovník bratra náčelníka Dr. Ru
dolfa Plajnera. který se bohužel znovuobnovení Junáka nedožil.

Kdo je náčelní kmene dosp^ch?
Náčelni KD je sestra Jana F^eifferová -  místopředsedkyně pražské 
rady Junáka a členka náčelnictva DK.
Ja l^  je úkol náčelnictva?
Náčelnictva dívčího a chlapeckého kmene zajišfují po metodické, 
řidiči a výchovné stránce výchovu mladších členů Junáka a podílejí 
se na výchově vůdců výchovných jednotek (oddílů, rojů, smeček, 
roverů).
Náčelnictvo kmene dospělých -  tvoří koncepci využití volného 
času dospělých členů -  otdskautů a pomáhá při výchově a zvyšo
vání skautské kvalifikace členů OS a činovníku obou kmenů. 
Kolík členů je v náčelníctvu?
Mimořádným IV. Junáckým sněmem bylo zvoleno:
26 členů náčelnictva CHK 
20 členek náčelnictva DK 
24 členů a členek náčelnictva KD 
N-CHK -  náčelník, 4 mistonáčelníci, 21 členů 
N-DK -  náčelni, 5 mistonáčelních, 14 členek 
N-KD -  náčelní, 1 mislonáčelní, 3 mistonáčelníci, 19 členů a čle
nek.
Kolík členů má ústřední rada ^ ?
IV. MJS bylo zvoleno 32 členů ÚR. ÚR se skládá z téchto činovníků 
a činovnic.
Jsou to:
Starostka ČJ: sestra JUDr. Dagmar Burešová 
Starosta ČJ: bratr Jarmil Burghauser 
Mistostarostka: sestra MUDr. Hana Dvořáková 
6 místostarostú: bratr JUDr. Mojmír Prokop -  pro Čechy 
bratr Jaromír Večerek -  pro Slezsko 
bratr JUDr. Bohumil Plchot -  pro Moravu
bratr MUDr. Jan Písko -  teorie skautingu, spolupráce s jinými 
organizacemi a církvemi
bratr Ing. Vratislav Aehák -  tisk. edice, Junák hlásí
bratr Ing. Karel Vaněk -  organizace a hospodářský styk s org.
Sokol. Ymca, Orel, ČNR
6 předsedů rad: bratr Mirek Brych -  organizační rada 
bratr Ing. Miloslav Moravec -  hospodářská rada 
bratr Ing. Jiří l,ínharl -  ediční rada 
bratr Ing. Jiří Čejka -  zpravodajská rada
bratr Jiří Navrátil -  sestra Nataša Brázdilová -  zahraniční rada
bratr dr. Jiří Zajíc -  duchovni rada
Historická skupina: bratr Dr. Miroslav Mudra
15 členů a členek pověřených různými funkcemi:
sestra Milena Vršinská -  členka org. a zahraniční rady
sestra Dagmar Housková -  členka org. a zahr. rady. Junák hlásí
bratr Denis Patočka -  člen zdravotní rady
bratr František Kašpárek -  styk s KRJ a PRJ
bratr Jiří Máčel -  styk se stř. + KRJ
sestra Libuše Franců -  styk s JČ KRJ
bratr Václav Kután -  styk se ZČ KRJ
bratr Luboš Pavlán -  styk se SČ KRJ
bratr Zbyšek Vaněček -  styk se SČ KRJ
bratr prof. Zdeněk šandera -  styk s VČ KRJ
sestra Růžena Valáškova -  styk s VČ KRJ
bratr Dušan Šátek -  styk s (Jstr. RJ
bratr MUDr. Milan Vacek -  historická komise + SM KRJ
bratr Mirko Šťastný rehabilitační komise OR
sestra Eva Průšová -  styk s N-DK
Jaké známe oddíly?
Oddíl skautů, skautek, smečka vlčat, roj světlušek, kmen roverů, 
oddíl starších skautek.
(Jddít chlapecký čidtvči -  to|SOu oddíly, kde jsou např. šestka vlčat, 
družiny skautů i třeba družina roverů. Nebo šestka světlušek, 
družiny skautek a i družina starších skautek.
Koedukované oddíly -  oddíly, které do Junáka přešly z TOM, 
Pionýra, Svazarmu, ČSČK apod., ve kterých jsou jak chlapci, tak 
i dívky.
Klub OS -  klub oidskautů (dříve oddíl starších junáků) sdružuje 
dospělé členy Junáka, muže a ženy. Přispívá k výchovné, hospo
dářské i organizační činnosti ve středisku. Vytváří si vlastni záj
mový program.
Svojsikúv oddíl -  je čestný oddíl, do kterého jsou voleni nejzaslouži- 
lejší sestry a bratři -  jak píšeme vpředu.
Jaké volební orgány má ČJ?
Volebními orgány jsou sněmy:
1. Střediskový sněm
2. Okresní sněm
3. Krajský sněm
4. Valný sněm Českého Junáka.
Co pNsluší volit těmto sněmům:
1. Středisko -  činovníky střediskové rady
2. Okres -  okresní radu
3. Kraj -  krajskou radu
4. Valný JS -  volí ústřední orgány ČJ.
Může být do vedení těchto rad zvolena sestra í bratr?
Všichni dospělí členové Junáka -  nad 18 let -  mohou být zvoleni 
do všech funkci v Junáku, muži i ženy -  a tak tomu skutečné je.

M irek Brych -  předseda OR
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HRADY
Tuhle kuličkovou hru jsme se naučili od Angličanů. Družina se rozdělí na 
dvě stejně početné skupiny (dvou až čtyřčlenné}. Obé se postaví proti 
sobě v pětimetrové vzdálenosti, vyryji tam do země čáru a každý hráč 
na tu čáru postaví jeden hrad -  malou pyramidu z kuliček. Základ 
pyramidy tvoři tri kuličky, nahoře na nich leží čtvrtá kulička. Mezi 
jednotlivými pyramidami nemají být větii než půlmetrové odstupy. 
Los rozhodne, která skupina hru zahájí. Všichni její příslušníci házejí 
nebo kutálej jednu kuličku na hrady soupeřů. Když některý hrad 
zasáhnou a rozboří, dostanou všechny kuličky, z nichž byl pobořený 
hrad vystavěn, a navíc tu, která hrad rozbila. Kulička, která hrad mine, 
stane se majetkem soupeřů.
Pak je na řadě druhá skupina a hodí po jedné kuličce na hrady 
protivníků.

Hráč, iehož hrad byl zničen, musí postavit z dalších čtyř kuliček nový 
hrad. Druhé hrady se však buduji metr za čárou, na niž stoji první hrady. 
Jsou tedy hůře zasažitelné.
Když vám někdo rozboří i druhý hrad, nesmíte už postavit nový, ale 
zůstáváte ve hře.
Boj konči, když některé skupině nezůstane už žádný hrad.
Poslední dvě hry můžete přenést za špatného fx>ča$i do klubovny.

Zet
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Postav krabici ke sténé klubovny a vybídni družinu, aby koulela 
od ruhé stěny ke krabici kuličky. Každý má vždy jeden hod 
a všichni se vystřídají postupné desetkrát. Kdo se kuličkou 
strefí do některého okénka, získá tolik bodů, kolik určuje číslo 
nad okénkem. Body se sčítají. Kdo bude mít po deseti kolech 
nejvyšší součet, zvítězí.

3. DOPLŇOVÁIMÍ PŘÍSLOVÍ
Připrav dvacet běžné známých přísloví, z každého vypusť 
některá slova a pak vyzvi družinu, aby neúplná přísloví správně 
doplnila. Jako obvykle i tentokrát každý pracuje samostatné. 
Příklady: —  chodí bosa. {Kovářova kobyla chodí bosa.) Bez 
práce -  - .  (Bez práce nejsou koláče.) -  šetři —  tří. (Kdo šetři, 
má za tři.) Líná —  neštěstí. (Líná huba, holé neštěstí.)

4. MORSEOVKOVÝ TEST
Kdo nejrychleji přepíše morseovkou text skautského slibu? 
Jediná chyba znamená diskvalifikací!
Ti. kteří morseovku dosud dobře neznají, mohou nahlížet do 
skautského zápisníku. Ztrácejí tím ovšem drahocenný čas.

Indians (čti vudkraft indiens). Česky bychom její název mohli přeložit 
Indiáni lesní moudrostí.
1906 -  Angličan Robert Baden-Powell (čti Bejdn-Paul) vydal první 
skautskou příručku, Scoutiog for Boys (čti Skauting for bojs), Skautmg 
pro chlapce.
1907 -  Baden-Powell táboří se skupinkou dvaceti chlapců na ostrově 
Brownsea (čti Braunsi) u anglického pc^řeží. To je skutečný začátek 
světového skautského hnuli.

1911 -  pražský profesor A. 6. Svojsik zakládá prvm skautskou družinu 
v Čechách.
1919 -  vzniká Svaz junáků, skautů a skautek Republiky českoslo
venské.
1920 -  V Londýně se koná první skautské jamboree (čti džemborí), sraz 
skautů z celého světa.
1940 -  Za druhé světové války byly Čechy a Morava obsazeny ně
meckou armádou. Okupanti na podzim roku 1940 skautskou organizaci 
zakázali. Některé oddíly však tajné pracovaly dál.
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JAK MA RADCE VYSTUPOVAT
Ved svou družinu pevné, důsledná, ale vlídné a přátelsky. Buď ji 
skutečným rádcem, opravdovou rádkyní.
Rádce však není diktátor. Ani bezmocný slaboch. Jednej se všemi tak, 
aby té ochotně, dobrovolně poslouchali.
Jdi vždycky v čele, zvlášť ph práci. Nikdy nesmíš stát se založenýma 
rukama a dívat se na ostatní, jak se lopotí.
Strhni je svým nadšením a elánem. Uvidíš, že se tvůj zápal přenese i na 
ostatní. Aspoň na ty nejlepši, kten ti budou oporou a c^brými pomoc
níky.

Kresba Pierre Joubert

Dějiny skautingu
Nadiktuj na družinové schůzce všem do skautského zápisníku základní 
data a jména.
1902 -  americký spisovatel, malíř a zálesák Ernest Thompson Seton 
(čti Sítn} založil první chlapeckou táborníckou organizací Woodcrařt
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KULIČKIADA
Mnoho dávných tradici v minulých letech nenávratně zmizelo, 
ale kuličky se udržely. Každé jaro s nimi vyrukuji menši kluci 
a děvčata, sotva roztaje sníh a oschnou chodníky.
Kuličkové hry jsou úžasně staré, hrávaly se už ve starověkém 
Římě, před dvěma tisíciletími.
Když jsme se loni dívali na kuličkářskou horečku, která v našem 
městě propukla v pulce března, napadlo oddílovou radu: měli 
bychom nějak kuličky využit na družinových schůzkách! Proč 
pořád jen sedět v klubovně, když venku voní jaro.
Nakoupili jsme z oddílové pokladny několik pytlíčků s kulička
mi. rozdělili je družinám a celý měsíc pak byl ve znamení 
kuličkových her. 8yly vítaným doplňkem každé schůzky, aspoň 
na čtvrt hodiny jsme s nimi vyběhli ven.
Kromě tradičních českých her jsme se naučili i některé hry cizi 
nebo dávno zapomenuté

HÁZENÍ NA DŮLEK
Jeden hráč za druhým házel z třimetrové vzdálenosti od čáry na 
důlek vždy jednu kuličku. Ta. která důlek minula, zůstala 
v důlku, kam ji její bývalý vlastník musel přemístit. Kdo měl 
dobrou mušku a strefil se svou kuličkou do důlku, vzal si zpátky 
nejen tu svou, ale i všechny, které se předtím v důlku nashro
máždily. V házeni se družina střídala v předem vylosovaném 
poradí.

KOULENÍ K ČÁŘE
„Čáru" hrávají starší kluci o desetníky i větší mince. Naše 
družina ji hrála na jaře o kuličky. Vyznačili j«ne na zemi rovnou 
úsečku dlouhou metr a kouleli jsme k ni z pětimetrové vzdále
nosti kuličky, každý vždy jednu. Čí kulička se zastavila nejblíž 
před čárou, ten si vzal všechny ostatní kuličky. Kulička, která 
čáru přeletěla nebo zůstala ležet vlevo či vpravo od čáry. byla ze 
soutěže vyřazena a propadla ve prospěch vítěze tohoto kola.
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Jaroslav Foglar-Jestřáb: Tábornická moudrost
Milí hošaní,
jak sami dobře víte, náš oddíl vyvíjí po 
celý rok nepřetržitou činnost. Hned jak 
začne v září škola, už se v oddíle rozjíž 
déjí družinové schůzky, „klubovni so
bo ty" a každonedělní podniky. V ý 
pravy. odpolední besedy v klubovně, 
Vyzvědači a jiné hry v ulicích. Turnaj 
zpěvu. M istr uzlováni, Vánoční nadílka, 
Sami sobě -  a jak se všechny ty naše 
tradični podniky jmenuji, se stovkami 
her a závodů.
Ale podnik všech podniků, ^podnik pro 
celé muže", přichází až nakonec, po 
skončení celého období -  a tím to  vel 
kopodnikem je tábor. Tábor -  slovo 
kouzelné, plné vzrušeni a slastných 
předtuch příhod a pocitů, jež nelze pro 
žit nikde jinde než právě na táboře. 
Nejsou to  žádná prázdná slova, říkám-h 
táboru „podnik pro celé muže": Kdo 
jste s našim oddílem na táboře už byl, 
jistě mně potvrdíte, že tábor není jen 
samá zábava, koupání, hry a legrace, 
ale že je to  také notná dávka práce, 
mnohdy velmi těžké. (Například topeni 
pod kotly ve štiplavém čmoudu a v ne
snesitelném žáru slunce, cesta za ná
kupy v lijavci. přenášeni metráků zava
zadel a dřeva, vaření, mytí kupy nádobí 
atd. atd.^ A k tom u vůbec ještě různé 
jiné svízele, jež zvládnout s klidem  
a úsměvem, bez zuřeni a bez pláče, se 
často jen ztěžka podaří.
Tábor by byl pernou zkouškou a trén in 
kem našich schopností, vytrva losti, 
pevnosti, trp ě livo s ti, odpovědnosti 
a kázně i tehdy, kdyby všechny okol
nosti byly táboru příznivý -  to  jest, 
kdyby například bylo ideální zásobo
vání, stálé báječné počasí, snadná do
prava, chlapci kdyby byli co nejvzor- 
n ě jš i, n e jp ra c o v ité jš í ,  p o v a h o v ě  
naprosto dokonalí. Ale všechny tyhle

podnik 
pro celé m uže!

Jaký chlapec se hodí 
pro táboření?
Ne každý! Vítáme na táboře jenom 
chlapce nadšeného, nerozfňukaného, 
neomrzelého, snášenlivého, který je 
vděčen za vše, co mu tábor poskytne, 
k te rý  se nezakaboni pro kde jakou

ideální okolnosti k tom u všemu nikdy 
nejsou!!!
Jak víte, zásobování je mizerné. Počasí 
je nevyzpytatelné, někdy vás slunce 
dohání svým žárem až k podrážděnosti 
a otupělosti, pak se zase topím e v lijav- 
cich a klepeme se zimou. Doprava 
vázne. Kola jsou rozbita. Služba vyklo
pila do popela kotel s obědem, m lé
kárna nedodala m léko , ve sklípku 
někdo šlápl do pekáče se čtyřiašede- 
sáti vejci, vedoucí služby se pře s líným 
členem služby, nákupčíci zvorali ná
kup. zmeškali autobus, skoro nic nepři
vezli. ve stanu skučí a zvrací takytábor- 
ník -  oběť opičí rodičovské lásky, která 
ho zásobuje třikrá t týdně desetik ilo
vým i balíky -  a ve svém deníku mne 
proklíná a zuří na mne almarář. který 
musel za „a lm aru" v tropickém  žáru 
slunce uhánět na kole do vsi pro něco, 
co nákupčíci zapomněli.
To je opravdu jen malý výčet z těch 
stovek nesnází, jež tábor -  beztak již 
podnik velm i obtížný a složitý -  dělají 
ješ tě  těžším  a ješ tě  s lož itě jš ím  -  
a někdy ho i velm i cite lné pokazí. 
Abych podstatně zmenšil procento 
všech těch nesnází, rozhodl jsem se 
napsat pro vás ten to  tex t. Zmíním se 
tu  o všech věcech, které hladký prů
běh tábora ohrožuji a dám vám mnoho 
dobrých, osvědčených pokynů, jak se 
nesnází uchránit.
Budete-li si ty to  stránky stále znovu 
pročítat a radami se řídit, zpříjemníte 
tábor sobě i mně!
Začnu postupně, už od prvních příprav 
k táboru.

drobnou nehodu, ani se nerozmrzi pru 
trochu nevhodný v tip  nebo slovo. 
Hoch sam otářský, m rzoutský, pod i
vínský, hádavý, příliš rozcitllvělý, s plá
čem věčně na krajíčku, ten je pro tábor 
těžkým  břem enem . Právě tak hoch 
zase až příliš ostrý, od přírody vychy
tralý. sobecký.
Potřebujeme na tábor hocha zdatného, 
dovedného, který si ví ve všem rady. 
Hoch rozený „takytáborník", který ne
dokáže ani přinést vhodné dříví na to 
peni, ani si udělat lůžko ve stanu, ani 
zašit díru na trenýrkách, ani rozkrájet 
cibulku a rozetřít česnek, je pro tábor 
pohromou!
Co už takových -  k táboření neschop
ných -  chlapců mně na táborech při
pravilo situace přímo k zoufání a zne
snadnilo mně můj úkol!
Proto CVIČ každý svou zručnost a zoce- 
luj svou povahu už doma, dávno před 
táborem -  abys pak na táboře nebyl na 
obtíž celku i mně!

Táborové přihlášky
O táboře se vypráví mezi lidem oddílo
vým už od prvních jarních dnů (zejmé
na na Velikonoční robinzonádě). ale to 
pravé začne, až když se v klubovně 
octnou táborové oběžníky a výzvy 
k podáni přihlášek.
Oběžníky jsou určeny pro vaše rodiče, 
proto jim  je doma odevzdejte, ne si 
oběžník na lep it do deníku a doma 
o něm ani nepípnout.
Přihlášku k táboru si napíšete každý 
sám, a to na papír velikosti korespon
denčního lístku, a dáte ji podepsat ro
dičům. Přihláška zní:
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1945 -  Českoslovenšii skauti začínají podruhé. Druhá svétová válka 
skortčila v kvétnu a brzy nato naše obnovená organizace dosáhla 
rekordního počtu členů -  bylo náš čtvrt miliónu.
1950 -  Druhý zákaz skautingu v naší vlasti. Před dvěma lety uchvátili 
moc komunisté. Jednou z prvních obéti nedemokratického režimu ^  
stalo skautské hnuti. 1. 1. 1950 je rozpuštěno. Řada oddílů však 
i tentokrát pokračuje v činnosti. Jsou skryty v jiných spolcích a tělový
chovných jednotách.
1968 -  Za pražského jara. v krátkém období demokratizace, znovu 
vzniká československá skautská organizace. Může však působit jen 
něco mák) přes dva roky. Po druhé okupaci, tentokrát „spojeneckými" 
armádami Varšavské smlouvy, je skauting opět -  již potřetí -  zlikvi
dován. V záři 1970
1989 -  Listopadová revoluce svrhla po bezmála dvaačtyřiceti letech 
komunistickou diktaturu. Skautské hnutí může opět svobodné praco
vat. Stovky oddílů se vynořuji z ilegality.
1990 -  v lété je Český a Slovenský skauting znovu přijat do světového 
skautského hnuti.

Skautská praxe -  OBVAZY
„V lété budeme mít tábor daleko od města, lékaře a nemoc
nice. Musíme se umět o sebe postarat nejen v každodenních 
běžných záležitostech, jako je vaření, zašíváni, praní, ale i při 
nehodách. K úrazu může dojít v době výstavby tábora, při 
hrách, závodech a na výpravách do okolí."
Těmito slovy uveď první nácvik -  ošetření pwaněných části 
těla. V příštím a dalším měsíci by se všichni z tvé družiny, 
i nejmladší nováček, méli dobře naučit obvazovat;

1. prsty na ruce
2. palec na ruce
3. dlaň (klasový obvaz)
4. předloktí a nadloktí (hoblínový obvaz)
5. loket (želvový obvaz)
6. stehno a holeň (jako předloktí)
7. koleno (stříškový obvaz)
8. chodidlo a kotník (třmenový obvaz)
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2.2 Dokážete desetkrát za sebou odbít tenisový míček o zem 
dlaní levé ruky? (Leváci dlaní pravé!) Bez jediné chyby? Kdo 
vytvoří družinový rekord a odbije ho nejvicekrát?
2.3 Dokážete udělat správný kotrmelec nazad?
2.4 Přeskočíte kroužící švihadlo nejméně třicetkrát za sebou 
bez přerušení?
2.5 Přejdete po padlém kmeni p>otok. aniž seskočíte dřív než 
na konci stromu?
2.6 Limite stojku na hlavě?
2.7 Zasáhnete ze čtyřmetrové vzdálenosti tenisovým 
míčkem vědro aspoň třikrát za sebou bez chyby?
2.8 Dokážete udělat na zemí vzklopku?
2.9 Umíte hvězdu?
2.10 Kdo z vás předvede správný přemet napřed?
Většina těchto testů vyžaduje volný prostor, nebo dokonce 
louku. Zkoušejte je na družinových výpravách v dalších měsí
cích. Co nesplníte dnes, o to se pokuste příště znovu.

BODOVACÍ ZÁVODY
1. HLAVNÍ MÉSTA
Nadiktuj družině seznam těchto hlavních mést; Bělehrad,^Bo- 
gotá, Londýn, Canberra. Sofie. Quito, Athény, Moskva, Řím, 
Havana. Kinshasa, Bagdád. Stockholm, Teherán, Helsinki, Ulán- 
bátar, Tokio, Kodaň, Reykjavik, Káthmándú, Damašek, Dilli, 
Bukurešť, Dháka, Oslo, Peking, Tirana, Phnompenh, Budapešť. 
Každý samostatně připíše ke všem městům stát.

2. STŘELNICE
Přines do klubovny krabicí od bot. Do jedné delší stěny vystřihni 
několik okének, některá širší, jiná užší. Celkem by měla zabírat 
jen asi třetinu plochy, zbývající dvě třetiny zůstanou plné 
Nad okénka napiš číslice. Nejužši označ pětkou, nejširší jed
ničkou. ostatním přiděl čísla 2, 3 a 4.
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„Přihlašuji svého syna ........  na tábor.
Pročetl jsem Táborový oběžník, vzal 
jsem jeho obsah na vědomí a zařídím 
se podle jeho poykynů. Z táborového 
poplatku zasílám zatím sto korun jako 
zálohu na předběžné výdaje." (Násle
duje podpis otce nebo matky.} 
Přihlášku podávejte do určené Ihúty, 
snažte se už předem vybojovat si včas 
možnost tábora se zúčastnit. Nesklá 
dejte ruce v klín! Nenechávejte vymá 
hání dovolené v závodě i jinde až na 
poslední týden! Nejistota, kdo na tábor 
pojede a kdo ne. či kdo přijede za námi 
a kdy, to  je jedna z prvních nesnází, 
které se vynořují při začátečním pláno
vání tábora.

Potřeby jednotlivce k táboru
Slamníkový povlak, malý polštářek. 
Dvě silné deky nebo spací pytel 
a jedna deka. Doporučuji deky sešít do 
pytle, neodkopáte se v noci a nespad
nou vám.
Důkladné boty. raději vysoké než polo
botky. Jedny až dvoje tenisky. Dva 
páry ponožek.
Dvoje trenýrky, dvě trička, zásobní ko
šile (kromě té, kterou máš na sobě při 
cestě), stará košile na spaní nebo ka
bátek od pyžama. Šátek na hlavu (stu
dené noci!). Rádiovku nebo čepicí. 
Plavky.
Tepláky (kalhoty i blůzu). Silný svetr 
sd louhým i rukávy. Pláštěnku do deště. 
Několik kapesníků s vyšitým  monogra
mem. Dva ručníky, utěrka na nádobí. 
Chlebník, torna. Kufřík, nejlépe d ře
věný, dá se na něm sedět.
Jídelní miska s držákem a víčkem. Vid
lička. nůž. dvě polévkové lžíce. 1 ká-

Pieife Jinilteri

vová lžička, škrabka na brambory. Kra
bička poslední záchrany se šitím, 
špendlíky a náplastmi.
Mýdlo, kartáček na zuby. pasta. Ple
chový hrníček asi na půl litru.
Krém na boty. kleště, menší pila (může 
mít stanová dvojice dohromady).
Půl kila hřebikú 6 cm dlouhých, č tvrt 
kg hřebíků 4 cm. menší hřebíčky. 
Jakákoli osobní průkazka (občanský 
průkaz, školní atd.).
Doporučuji; Baterku, hodinky -  svíčky 
a zápalky -  korespondenční lístky -  
dopisní papíry s obálkami -  poštovní 
známky -  pastelky -  deník -  propiso
vačku -  tužku -  zábavnou knížku -  
provázky -  sušenky, suchary -  panty 
na dvířka -  petrolejovou lampu -  gu
mové holínky do deště a mokré trávy -  
řemínky -  potřeby pro „Třináctou noc" 
-  zásobní šněrovadla -  plátěné sáčky

na příbor -  dvě signalizační vlajky (po
vinné!).

Naučte se vařit!
Každý chlapec, který se přihlásí na tá 
bor, musí umět vařit! Maminky, do
hlédněte na to. nebo vám vašeho sy- 
nátora vrá tím e z tábora dom ů! N e
chceme. aby hoch věděl, z kolika k ilo 
gramů mouky má udělat knedlíky pro 
28 lidí nebo kolik kilogramů brambor 
má dát na kaši atd. 0  ty to  dávky se 
nemusí starat, budou vždy odměřeny 
jeho službě, až na ní na táboře přijde 
rada. Chceme, aby znal ty to  základy 
vaření;
1. Jak se dělá těsto na knedlíky hous
kové. bramborové, kynuté.
2. Jak pracovat s droždím pro těsto. 
Jak osvěžit suché droždí.
3. Kdy se dávají do polévky těstoviny, 
kdy koření, krupky, brambory, houby 
a zelenina. Kdy kosti.
4. Očistit a nakrájet zeleninu, cibuli, 
rozetřít česnek, rozevřít vejce.
5. Jak vařit brambory. Kdy ve slupce, 
kdy bez? Přísady (sůl, kmín).
6. Výroba rozhudy (tvaroh s tukem, 
paprikou, solí, mlékem).
7. Cibulová, česneková, houbová 
omáčka.
8. Jak se vaří guláš.
9. Výroba karbanátků.
Samozřejmě, že se tohle všechno ne
naučíte najednou. Učte se u maminky 
doma při každé příležitosti, ode dneška 
až do léta.

Recenze
Alois Mikula, Přemysl Vanke; Plody planých 
a parkových rostlin. První vydáni 1979, 312 
stran, SPN, Praha. Cena váz. výtisku 29,- 
Kčs. Druhé vydáni 1989, 288 stran, SPN, 
Praha. Cena brož. výtisku 27,- Kčs.

S podzimem stromy a keře pomalu shazují 
listí, byliny usychají a na větvích a lodyhách 
už zbývají jen plody. Každému zvídavému 
poutníkovi to přináší možnost zpestřit si 
jídelniček na svých toulkách různými vice či 
méně dobrými bobulemi čí peckovicemi. 
Ale pozor -  ne vše. co v přírodě nacházíme, 
je jedlé a dobré. A právě k tomuto odlišeni 
by nám měla přispět předkládaná knížka. 
Jak vyplývá již z úvodu, je tento atlas určen 
širokému okruhu čtenářů -  nebotaniků. 
Z toho vychází i jeho koncepce. Rostliny 
jsou rozděleny do skupin dle barvy plodů 
a dle poživatelnosti. Získáváme tak rychlou 
orientaci v obrazové časti knihy, která je 
navíc barevně označena na okraji listů. Jen 
ještě postrádám přehledné označení tabulí 
s jedovatými rostlinami. Knížka poskytuje 
I možnost zajisté příjemného překvapení. 
V textové části totiž můžeme najít inspiraci

pro zpestření rodinné kuchyně -  u někte
rých druhů jsou recepty na marmelády 
a kompoty, A na konci knihy, je přehled 
plodů s léčebnými účinky. U jedovatých 
druhů si naopak můžeme přečíst o přízna
cích otravy a o první pomoci, zajímavé jsou 
i odhadnuté smrtelné dávky (u rulíku např. 
jen několik bobuli). Zde bych jen chtěl po
někud zvýraznit poznámku v textu u vlo- 
chyné, jež přesto, že požiti většího množ
ství plodů může způsobit u citlivých lidí 
otravu, je zařazena do skupiny druhů jed
lých.
V celkovém počtu 172 vyobrazených 
druhů mi připadá poněkud nadbytečné za
řazení některých u nás se vůbec či jen 
velmi zřídka vyskytujícřch rostlin (např. sla- 
nik stříbrný). Naopak velmi vhodná jsou 
upozorněni na podobné či příbuzné druhy, 
s nimiž by mohl být vyobrazený druh zamě
něn, i když popisy nejsou vždy zcela vý
stižné (např. u lýkovce slovenského). Co mi 
však v této knížce o plodech opravdu 
schází, je morfologie a systém plodů, přes
tože třeba morfologie listů je zařazena. 
A tak se o rozdílu mezi souplodim a ploden 
slvim můžeme dočíst pouze v bohatém 
a věcném terminologickém slovníčku. Uži
tečný je i přehled literatury a rejstřík. 
Celkově lze tedy knížku hodnotit velmi 
kladné coby zajímavého a instruktivního 
průvodce podzimní krajinou a je jen škoda, 
že druhé vydáni je brožované a větší, než

bylo první vázané vydáni (v něm si c^ravte 
záměnu popisu obrázků č. 43 a 44), čímž je 
do terénu méně praktické.
A závěrem bych se s vámi podělil o dva 
nápady. Znáte korále a klokočí? Chcete si 
sami udělat ozdobnou láhev? Stačí nasbírat 
suché plody různých rostlin, dát do hezké 
skleněné láhve (pozor na plíseň!) a máte 
dekoraci třeba na svůj pracovní stůl nebo 
na poličku. Hodné štěstí pn hledáni klokočí 
vám přeje

Tnméš Kačera
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Skautská stezka
Miloš Zapletal zahájil diskusi o skautské stezce. Tedy ne že by se o ní 
nemluvilo již dříve, ale Miloš přenesl tuto diskusi z nezávazného 
prostoru kluboven a táborů na veřejné světlo. Již za to mu patří dik. 
Určitá skupina bratři a sester totiž vytváří v našem hnutí takové 
klima, že každý, kdo se pokusí vepsat za zaběhané postupy a formule 
otazník, a zeptá se na jejich přiměřenost dnešku, je zanedlouho 
podezírán z úmyslu rozvrátit skauting či z něčeho podobného. 
Myslím si, že v souvislosti se stezkou si musíme položit některé 
základní otázky:
1. Komu je stezka určena?
2. Jaké je její místo ve skautské výchově?
3. Jaké je její místo v životě skauta nebo skautky?
Na první otázku se zdá odpověď jednoduchá -  stezka je určena 
našim dětem. Taková odpověď je neúplná, jak ukážu později, přesto 
nám poskytuje prvni důležité kritérium. Stezka je určena dfwšním 
dětem. Jim musí vyjadřovat jasně a srozumitelné hlavni milníky 
jejich skautské cesty. Musí být pro ně přitažlivým zdrojem inspirace 
jejich konkrétního jednání. Proto analýza dnešních děli a mládeže -  
jejich potřeb, zdraví a možností musí být nezbytnou součástí hodno
ceni vhodnosti té které stezky.
Avšak stezka není určena jen dětem. Je významnou pomůckou 
rádce a vůdce. Její postavení ve skautské výchově je z hlediska 
praktického a zvláště programového přímo ústřední. Je vlastně 
stezkou konkrétního naplňování slibu, zákona a hesla.
A tím jsme se dostali k odpovědi na třetí otázku. Tak, jak upozorňuje 
Miloš, skautská stezka nemůže byt „programem" jen pro vnitřní život 
oddílu. Takové pojetí by naprosto popřelo vlastni přínos skautské 
výchovy jako výchovy k o m p f e x n í formace, která ústí 
přímo v určitý životni styl. Podiváme-li se tedy na současnou stezku 
s ohledem na výše uvedená kritéria, vidíme, že v žádném ohledu 
neobstojí. A není to zdaleka tím, že by před 40 či 50 lety její tvůrci 
nesplnili to, o čem teď mluvím. Naopak, mnohé, co dnešním dětem 
připadá archaické, bylo tehdy přesným vyjádřením toho, co hýbalo 
dětským světem. Svět ovšem prošel v posledních desetiletích zásad
ními proměnami. A svět děti dvojnásob. U nás je třeba k tomu 
připočítat celkovou devastaci společnosti vzniklou globální ztrátou 
mravní odpovědnosti.
Pokusím se nyní heslovitě uvést určující charakteristiky našich dětí 
a mládeže;
-  Netvoří jednotnou skupinu. Výrazné se liší děti velkoměstské od 
maloměstských a venkovských a do určité míry i děti v Cechách a na 
Moravě.
-  Kromě děti z véřicich rodin neznají zpravidla žádnou mravní odpo
vědnost. Usuzuji a jednají výlučně utilitaristicky (co je výhodné).
-  Rozumově jsou dosti vyspělé, ale citově i společensky opožděné, 
s vůlí velmi ochablou, špatně se soustřeďuji, městské děti jsou bez 
pracovních návyků.
'  Fyzicky jsou nerovnoměrné vyvinuté, mnohdy ochablé, zdravotně 
vratké, často nemocné, trpi alergiemi, neurózami apod.
-  Chybí jim jakékoliv historické povědomí -  dějiny pro né začínají 
rokem 1945.
K tomu je třeba přidat, že žiji v prostředí jejich způsobu života 
mnohdy nepřátelském (sídliště, zničená příroda), ve světě, který je 
nadprůměrné prostoupen existenciálnim strachem (což ještě poro
ste!). Školní výuka je mezerovitá a nevybavuje děti dostatečně 
funkčními stereotypy pro osvojováni vědomostí a dovedností. Ro
dinné zázemí většiny děti je v určité miře narušené.
Všechny tyto faktory musejí vstoupit do hry. má-li stezka plnit 
v životě děti ono důležité posláni.
Pro vedoucího by měla stezka představovat co nejpřehledněji struk
turovaný základ konkrétní výchovné strategie. To znamená, že by 
mu méla napomáhat ve správném pochopeni důležitosti i vnitrních 
vztahů mezi jednotlivými rovinami jeho působeni.
Z uvedených podmínek vyplývají některé praktické závěry:
1. Stezka musí umožňovat promítnutí specifiky oddílu (družiny) -  

Miloš k tomu uvádí konkrétní příklad („podhorští skauti").

2. Stezka musí umožňovat i vnitřní diferenciaci dětí v oddíle -  z toho 
plyne, že jen část požadavků je povinná, další rozšiřující (voli
telná).

3. Výrazné musí být rozšířen podíl úkolů, které rozvíjejí zakrnělé 
psychické funkce, celkovou podprůměrnou společenskou adap
taci děti pro život v kolektivu vrstevníků i ve světě dospělých, 
stejné tak je třeba posílit výchovu k samostatnosti a službě.

4. Zvláště ve vyšších věkových kategoriích musí být posílena orien
tace na kulturní tvořivý životni styl (jako opak stylu konzumního) 
3 rozvíjeno přiměřené historické vědomi („návrat do Evropy").

5. Stezka by méla být ještě výrazněji strukturována, aby bylo zřejmé 
vymezení hlavních výchovných oblasti i postižení jejich závažnos
ti. (Zde mam také jedinou vážnější výhradu k Milošovu návrhu,

kde jsou souřadně kladeny vedle sebe nesouměřitelné roviny -  
např. 1. Skauting a 9. Ohně, 10. Vaření apod.)

Jako určitou dokumentaci výše stanovené strategie uvedu přiklad 
„stupňů", které jsme zkoušeli v posledních letech v některých našich 
oddílech.
Celkem jsme určili sedm základních oblasti:
1. Tělesná zdatnost (síla, rychlost, vytrvalost, mrštnost, plaváni, 

lyže, míčové hry apod.).
2. Tábornictvi, pobyt v přírodě (práce s nářadím, stavby, vařeni, 

orientace, vybaveni a výstroj, znalost přírody).
3. Samostatnost (hygiena a zdravověda, osobní dovednosti, jízdní 

řády, orientace v okolí bydliště apod.).
4. Duševní rozvoj (paměť, pozornost, cit. rozum, vůle).
5. Kulturní rozvoj (vlastní tvořivost, orientace v kultuře, spole- 

čensko-historická orientace).
6. Oddílový život (struktura a historie hnutí, pomoc v oddíle, zákon, 

symbolika apod.).
7. Zralost (sebevýchova, kamarádství, moudrost).
Pro období od 7 do 15 let jsme měli nováčkovskou zkoušku a čtyři 
další stupně. Počet požadavků z jednotlivé oblasti v každém stupni 
se pohyboval od jednoho do osmi. Například v oblasti „Zralost" byly 
pro nováčka stanoveny tyto požadavky:
-  odpovídajícím způsobem reaguje na své náčelníky (respektuje je 
a současné jim důvěřuje),
-  nestraní se ostatních členů klanu.
-  vůči ostatním členům klanu nevystupuje běžně jako agresor,
-  je schopen prožit alespoň jeden týden na oddílové akci bez rodičů. 
Čtvrtý stupeň této oblasti měl požadavek jediný: V oddíle žije a mimo 
oddíl se snaží žit podle oddílového zákona.
Pozn.: Oddílový zákon měl pět příkazů: 1. Mluv pravdu. 2. Nebuď 
lhostejný. 3. Chraň přírodu, spravedlnost a slabšího. 4. Dávej prvni, 
ber poslední. 5. Bojuj se sebou a odpouštěj druhým.
Je zřejmé, že kolem jednotlivých bodů by se dalo dalekosáhle 
diskutovat, Považoval bych však za nemoudré, kdybychom kvůli 
jednotlivým stromům neviděli les. Je mnohem podstatnější stanovit 
dnešku přiměřenou strukturu skautské stezky, která by dostatečné 
odrážela slav našich dětí i prostředí, ve kterém žijí, schopnosti našich 
vůdců a rádců i úkoly, které naše děti budou v životě řešit a pro něž je 
chceme skautingem co nejlépe připravit,

J ir i Edy -  Zajíc
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Hry na oddílových 
výpravách

Í7 . kv ě tn a  1 9 3 6  -  V lč í s k á ly
Na ohybu Jenerálky začínáme svou 
skoro již tradiční hru, v id y  vzrušující. 
Část mužstva jde napřed do Vlčích skal 
(pískovna v lesnaté stráníj a obsadí 
okolí pískovny i celé stráně. Druhá část 
mužstva jde k Vlčím skalám později 
a má vhodit do pískovny balík.
Tygři s Akelou tvoři obranu Vlčích skal. 
Jsou důmyslné rozestavení a organizo
vání. (Jtok má těžkou pozici. Vznikající 
úžasné dram atické m om enty. Balík 
nese Jenda, ostatní klamou a odvádějí 
pozornost obrany. V poslední chvílí ob
hájci lest prohlédli, ale už je pozdě. 
Jenda pronásledovaný smečkou o- 
bránců podal balík vzdušnou cestou 
Sopkovi, který stál právě na okraji pís
kovny. dříve než se jej mohl někdo 
z obránců dotknout nebo dole balík do 
náručí chytit a tak je j zneškodnit.

5. března 1 9 3 9 -P rokopské ú d o lí
Sluníčko jarně svítilo, ale vítr byl epes 
ráres. Cestou hrajeme hru „zajišťování 
zlatodolů'', ale tentokrát se nám tak 
nepovedla jako kdysi před lety. Několik 
hochů nám zpohodlňuje, raději si upro
střed hry sednou za v ítr a „svačí". Ani 
si neuvědomují, jak pokazí hru, jak po
kazí náladu těm, kteří hrají poctivě, 
i mně, který se s hrou a její přípravou 
dřel skoro tří hodiny. Příště holt bu
deme nosit na výlet domino!

9 . února 1 9 4 1  -  V ětrn é  ú d o lí
Na ohraničeném území jsou rozházeny 
číslované modré lístečky, které jedna 
skupina hledá, zatímco druhá je kořistí 
a srovnává podle čísel. Proč podle čí
sel? Protože „p ě tky" na koncích mají 
různé výhody pro útočníky, desetiči- 
selná série opravňuje útočníky žádat 
volně dalších několik lístků atd. Za půl
druhé hodiny hra konči v ítězs tv ím  
obrany. Útoku se nepodařilo ukořistit 
to lik lístků, kolik bylo předepsáno k ví
tězství.

6. března 1 9 4 2 - O  naších hrách
UŽ jsem na to  přišel, že hra, zejména 
taková veliká, několikahodinová, má 
největší přitažlivost pro toho, kdo ji 
vymyslel a připravil. Nikdo tak neovlá
dá taje a možnosti hry jako její autor, 
nikdo v ní nedovede tolik předvídat 
děj, kombinovat, zachraňovat, oceňo
vat jako on. On se nejvíce těší na pro
vedení hry. nejvíce se obává, aby ne

16

účast, nepřízeň počasí a jiné okolnosti 
neohrozily zdar hry, on se nejvíce radu
je, když se hra vydaří, tak jako si nej
více zoufá při jejím neúspěchu.
Jen to  zkuste -  vymyslete takovou hru 
a připravte ji! Uvidíte, jak budete rozla
děni, spatřite-ii výraz nezajmu v tváří 
toho či onoho hráče, nebo jak vás roz
zuří jeho nepozornost při výkladu pra
videl a pokažená hra následkem této 
nepozornosti -  a naopak jaké uspoko
jení pocítíte, když se hra povede!
Když se hra nelíbí, dá se to  znát velm i 
citelně. Když se líbí, musí to  autor číst 
jen z výrazu tváří, rozjařených hrou. 
A přece autor hry čeká tak toužebně 
na několik slov uznání. To už je tak 
v lidské povaze -  víte -  že každý čeká 
na nějaké ocenění toho, co udělal. Tá
borová služba se těší na pochvalu za 
dobrý oběd -  no a autor knihy sí myslí, 
že by se mu po skončení hry mohlo říci 
aspoň: „To bylo prima!"

6. června 1943 -  MíUčov
V lese začínáme novou hru. Jsou tu 
rozházeny lístky s písmeny, která po 
složeni dají dvakrát stejný nápis: „S lu 
neční zátoka nás čeká."
Les s lístky je hlídán devíti strážci. Líst
ky mají kořistit dvě skupiny, stejně 
silné, a každá má za úkol ukořistit to lik 
lístků, aby z nich mohla nápis sestavit. 
Lístky si může měnit se skupinou dru
hou, má-li přebytečná písmena. Stráž
cové ovšem také nechytají zadarmo, 
beztrestně. Za každého chyceného ko- 
ristnika dostanou také jedno písmeno, 
ale jiné, pro jinou a mnohem delší 
zprávu, kterou zase oni mají sestavit. 
Po dlouhotrvajících napínavých bojích 
vyhrávají strážci, neboť kořistníci už 
nemají žádná písmenka, kterým i by 
platili za to, že byli chyceni.

2 . dub n a 1 9 4 4  -  Z a je č í ro k le
Hrajeme hru „hledání dvou táborů". 
Jeden tábor je ž lu tý, druhý zelený. 
Také jejich mužstva jsou označena tě 
m ito barvami. Tábor je šestimetrový 
kruh. který má uprosfřed zabodnutý 
štafetový kolík. Jeden tábor je v blíz
kosti našeho ob vyk lého  táb o řiš tě , 
druhý až na konci Zaječí rokle. A úkol je 
vypátrat cizí tábor pomocí zvědů a vá
lečníků.
Válečníci mají ještě také pásky bílé 
kromě pásek své barvy, zvědové do
stali životy, zkratka hra je dosti složitá 
a bylo až škoda práce s její přípravou, 
protože rychle skončila, bez rozvinutí 
děje a bez využití terénu. Každé muž

stvo šlo k cizím u tábořiš ti tak  hro
madné a tak nekryté jako stádečko 
nováčků, kteří hrají hru takového rázu 
poprvé v životě. Hra byla skončena asi 
ve čtvrthodině -  a myslím, že si při ni 
nikdo nezahrál.
Poučení: N edělejte n ikdy tak  zvané 
„hromadné útoky" -  a ve hrách, kde 
má být plíženi, opatrné přib ližováni 
k protivníkové straně, tam nikdy ne- 
chodte společně, ale každý zvlášť.

24. dubna 1949
Hrajeme dnes novou hru „honba za 
tres tanc i". Pět chlapců s čísly při 
špendlenými na zádech zmizí v houšti
nách a skalách. Mají u sebe papírové 
míčky. Ostatní je sledují a zneškodňují 
tím , že přečtou jejich číslo. Trestanci se 
bráni s tře lam i. Zasažený „d ozorce " 
musí jít do tábora pro nové výkupné, 
aby směl dále hrát. Nemá-li trestanec 
už střely, smi se spasit ještě útěkem.
K jeho definitivním u vyřazení je zapo
třeb í p lácnout ho rukou. Přečtením 
čísla je jen „zraněn na ruce", tj. nesmí 
používat střel.

20. dubna 1952 -  Modřanské údolí
Hrajeme hru „dva tábory". V každém je 
um ístěna tabu lka s podivným  cizím 
slovem, ta se vždy za půl hodiny vym ě
ňuje za novou. Úkolem každého tábora 
je uchránit si svá slova od přečtení 
a cizímu táboru jich přečíst co nejvíce. 
Jeden z táborů by! um ístěn až za 
loučkou u potůčku, což bylo trochu 
daleko a proti mým představám.

17. le d n a  1 9 6 5 - M y š í p lá c k y
UŽ se začíná stmívat, když začínáme 
novou hru. Vnikáme při ní do území 
o s tře lo v a n é h o  za každou d ruž inu  
dvěma střelci plus Michalem -  Jindrou 
a Patem -  Šájou. Máme přitom  zjistit 
co nejvíce značek.
V ětšinu značek se nepodařilo najít, 
protože za prvé už se válem stmívalo, 
a také asi že ti, kteří značky ukrývali, je 
lišácky „zašejdili" do křovin, že malé 
lístky se značkami bylo těžko nalézt 
Sluší se ještě připomenout, že Zdeněk 
při hře se senzačně vymázl na blátivém 
hřišti, nohy mu ujely dopředu, ruce šly 
někam severovýchodně, udělal žbuch 
-  mlask -  pláč -  brink -  a byl moc 
promočenej a my jsme ho všichni lito 
vali a von říkal „ to  nic není -  to  nic 
neni".

Jarontav Fogtar - Jestřáb



Zálesácké výzkumy
U vody stoji topol černý a olše. U obou stromů pozorujeme 
semena a dřevo. Časně zjara visi z větvi topolů a osik dlouhé 
huňaté jehnédy, ze šištic olší vyklepáváme seménka s obru
bou ze vzdušného pletiva, které je ponese po vodě. 
Naskytne-li se náhodou pařez po nedávno poraženém stro
mu, pozorujeme řídké dřevo topolu (roste rychleji než smrk, 
proto se hojně vysazuji, z topolového dřeva se dělají zápalky); 
olše má nezvykle oranžové dřevo. Přeřízneme větévku to 
polu. větévku olše.

**ý
'  L i V .

dopoledních se z naprasklých pupenů prodírají droboučké 
světle zelené lístky. A za pár dní se haluze bříz obalí nejnéž- 
néjší zelení.
Zastavme se na cestě vjíždějící do březového háje. postůjme 
sami před obrazem: do březového háje z rána svítí slunce, 
obloha je modrá a čistá. Psychologicky uvážené otevírejme 
cestu vnímáni skutečné krásy
Uvažujme, co způsobuje malebnost tohoto obrazu -  tvar 
a úbél kmenů, křehkost lístků na tenkých temně hnědých 
větvích, odstíny zelené a temno hluboce za břízami, modrá 
obloha a plno slunce, ráno rosná vlhkost.
Podíváme se na břízu zblízka -  na jedinečné tenké lupínky 
kůry. na pružnost větvi, na jehnédy založené už na podzim 
a na jaře bohaté semeny a rozpadávající se po dozrání. Kolik 
je semen v jedné jehnédé a proč tak lehko letí vzduchem? 
Kde všude rostou břízky, jak jsou málo náročné na půdu. že

Osika ma dlouhé jehnédy a hodné chlupaté, do stříbrná. Také 
osiku si nenápadné označíme, jako jívu, a pozorujeme ji od 
jara do podzimu. Neustálé třepetání listů v sebenepatrnějším 
vánku. Jestlipak někdy zastihneme listy osiky, aby se 
nechvěly? Znáte úsloví „třese se zimou jako osika” ? 
Podívejte se naspod kmene olše. na chomáč načervenalých 
kořenů rostoucích do vody v potoce, kde je proud. Pojdme 
kus proti proudu, kde kořání olše drží výspu břehu, odolávající 
nárazům vod za povodní!
Poklekněme tam, kde ze spadaného listí vyrážejí ledvinité, 
kožovité temně zelené a lesklé listy kopytniku evropského. 
Opatrně rozhrabeme listí a podivujeme se. že tam kvete 
halově hnědými květy na krátkých stopkách a vonících kaf
rem. Kdo asi přenáší pyl z květů do kvétů. když ne vítr hmyz? 
(Malí slimáci, kteří květy okusuji.)
Půda v listnatém lese, v háji, je docela jiná než na polích. 
Prohlédněte několik vrstev v různých stadiích zetlívání, od 
celých listů na povrchu až po tmavé hnědý a sypký humus, 
mísící se s půdou v úrodnou prst.
Zajděme do habřiny, do habrového háje. Tam možná uvidíme, 
čemu se říká „pařezina” . .pařezové hospodaření” . Pokácí se 
habr a pařez se nechává v zemi. Ze spících oček vzrostou 
letorosty. a tak celý pařez je obrostlý několika kmínky, které 
ani nedorostou do kmenů a lidé je podřezávají. A zase vyrůs
tají další nové.
Viděli jste už, že ze spících oček vyrážejí letorosty. které by se 
Jinak nevytvořily? Na poraženém kmenu topolu, připraveném 
už k odvozu, vyrážejí větvičky.
Tříčlenná hlídka zdatných skautů dostává zálesácký úkol: 
přesně popsat v terénu a samostatné prozkoumat hájek, 
podat podrobnou zprávu o přírodních podmínkách, porostu 
a zvířené, stát se ochráncem vymezeného území. 
Předpoklad: skauti znají přírodu a dovedou vnímat rytmus 
života v přírodě.
Hlídka předloží pracovní pián průzkumu, zálesácký pracuje 
v terénu samostatně nejméně po celý rok (s vhodnou dobou 
začátku), v dohodnutých term inech podává dílčí zprávy. 
Vůdce (instruktor) sleduje činnost hlídky a při občasných 
inspekcích usměrňuje jí ke zdárnému výsledku.
Březový háj
Kdy začít s jeho pozorováním? Ne v zimě. kdy se běl kmenů 
bříz míjí účinkem, protože zaniká na pK>zadi sněhu. Spiš časné 
zjara, v jarním větru pod modrou oblohou. Ve slunečných

rostou i v kameni a že lesnici povazuji Dnzu za „pievelny 
strom” ?
Družina zkušených skautů se zastaví v |x>lích před březovým 
hájem ve svitu měsíčního úplňku. Pak dojdou k prvním bří
zám. A úplné zticha budou chvílí vnímat krásu tohoto večera. 
Domů nebo do tábora se vrátí mlčky. Jediné snad se slovy 
básníků o české zemi.
Dokud jsou stromy bez listů a koruny nebrání světlu pronikat 
až na dno lesa. země prorůstá spoustou jarních rostlin a háj 
hýří barevnosti květů. Žluté orseje a bílé i růžové fialové 
dymnivky, modré jaterníky a temnější fialky, bilé a žluté 
sasanky, růžově až modře kvetoucí plicníky, zelené bažanky 
a mokrýše, intenzívně červené až modré lechy, to všechno je 
jarní kvítí. Každé rostlině tu patři plný odborný výraz, ale ty 
najdete v knihách a atlasech (orsej jarní, dymnívka dutá, 
jaterník trojlaločný, violka vonná a violka psí, sasanka hajní 
a sasanka prYskyřníkovitá, plicnik lékařský, bažanka lesní, 
mokrýš střídavolistý. lecha jarní). Každá z téchto rostlin má 
něco zvláštního -  pátrejte v odborné literatuře.
Od knih se vracejte do přírody a znovu se dívejte a všechno 
pozorujte, prohlížejte. Zde jen jediné: co mají společného 
plicnik lékařský a lecha jarní? Změnu barev květů od poupat 
až do odkvětání. Směs modrých květních barvív, nazývaných 
anthokyany, mění barvu od červené přes modrou až do 
zelené, plynulou radu barevných odstínů vlivem reakce v bu
něčné šťávě. Vraťte se k pěkné vzrostlým exemplářům, klek
něte k nim. abyste znovu zblízka viděli, co je skutečnost, 
a porozuměli, co je o tom psáno v knihách. Však také 
pomněnka má poupátka růžová a plné rozvité kvítky jsou 
modré jako čistá obloha bez mráčků. (Pomněnka má také 
lidový název „rybí očka” .)
A stále skautům vštěpujeme -  po dvakrát dvaceti letech, kdy 
jsme byli zatlačeni do ilegality, se záměrné a uvědoměle 
vracíme k přírodě, chráníme ji, šetříme to. co patři všem. co 
musíme předat neporušené i dalším generacím. Proto jsme si 
my. skauti, zvykli blížit se k tomu, co kde vyrostlo, postáváme 
tiše, klekáme k rostlinám a živočichům, abychom je viděli 
zb lízka. . .  Netrháme, nelámeme, neničíme! Známe právo 
člověka na důstojnost, ale dovedeme být pokorní tváři v tvář 
přírodě. Leháme k zemi v synovské oddanosti.
„Ve jménu života i radosti i krásy ..

V. Vurm
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S p i f i o v a t e l é
kauti

B e z k o n c ů  š tré  m o ře  /e , 
jd e  v ln a  za v lnou, 
h ro b  je d n é  v ln y  d ru h é  je  
z e le n o u  ko lé b ko u .

K d o  p r v n í  v ln u  v y tv o řil,  
te n  s tv o ř i l ta k é  p o s le d n í  
H lu b in o u  srdce, v ich re , z n i!
B ů h  zů s ta ň  n ad e  m n o u !

(Předzpěv z Balady o námořníku)

0Jiřím Wolkrovi už byk) napsáno mnoho 
lidmi povolanými i nepovolanými. Jeho 

zbožňovaní došlo v určité dobé tak daleko, 
že mušek) být řečeno „dosti Wolkra". Ale 
Wolkra nebude nikdy dosti. Citlivější část 
našeho potomstva se k němu bude vždycky 
v určitém věku vracet, a kdykoliv na něj 
pomyslí, nepřestane se divit, jak je možné 
v tak kratičkém časovém úseku vytvořit tak 
rozsáhlé a dokonalé dík).
Všichni jsme se o Wolkrovi učili ve škole, 
jeho život více nebo méně podrobně známe, 
víme, že zemřel velmi mladý na tuberkulózu, 
umíme pojmenovat jeho nejznáméjši sbírky 
básní, ale skoro v ^ m  nám učitelé zatajili, že 
Jiří Wolker také skautoval, že tábořil 
s A. B. Svojsíkem a že své dojmy z tábora 
v roce 1916 zachytil v Táborovém deníku. 
Kdybychom to byli věděli, snad by nám 
i jeho básně byly bližší.

Skauting jest vynález americký a jako vše 
americké tak i on nese v prvé řadě znaky 
praktičnosti. Ona praktičnost však jest obe
střena takovým kouzlem mladistvé roman
tiky, že i největší snílek může v ni nalézti 
nejkrásnéjší půvaby. Vždyí prvým jejím za
kladatelem jest umělec, malíř a nevyrovna- 
telný znalec nejnepatmějšich odstínů říše 
přírodní -  americký spisovatel Thompson 
Seton. On -  jako jiní -  pochopil, že všechna 
znervoznělost dneška pochází z toho, že 
jsme se odcizili pravdivé a čisté přírodě. 
Proto odvedl své žáky ze zaprášených ulic 
lživých měst do širých lesů a stepi, jejichž 
vzduch jako čisté zrcadlo obráží tělo i duši 
a nezastřené nám ukazuje vlastní podobu.
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To pochopil Seton, poněvadž nezestárl 
v městech, a proto dovedl upoutati mládež, 
kterou vlastně nevychovával sám. ale dal 
vychovat! přírodou ve zdravé, ušlechtilé 
a energické muže. Tím, že postavil je daleko 
od všech pomůcek a pohodlností městského 
života, naučil je spoléhati jen a jen na sebe. 
Tím, že nechal )e jednat! ponejvíce dle 
vlastní vůle a néstí následky svých činů, 
naučil je premýšleti. A tím, že popustil uzdu 
jejich radostné divokosti v nezvyklých do
brodružstvích a romantických hrách, získal 
si }e úplně.
Ostatně skautingu nejedná se ani o to, aby 
jeho členové věděli, jak stavéti stan. kamna, 
mostek, jak stopovat! čí zachraňovat! tonou
cího, ale hlavně o to, aby překonáváním 
takových věcí, které jen zřídka se v obec
ném životě naskytnou, naučili se jakési 
orientaci, rychlému usuzování, bystrosti 
a vtipu, kterýchžto schopnosti jaksi „experi
mentálně” vycvičených budou moci zdárně 
použiti i v obecném životě. Vždyť co i tam 
jest náhlých překvapeni! A všechno štěstí 
našeho života záleží právě v tom. jak dove
deme ]e překonali.
(všechny t ř i  odstavce jsou z úvahy Skauting 
a sokolství)

Co je tedy účelem skautingu? Aekl bych: 
b ý t i m l a d ý m .  Býti mladým tak jako 
nebe a země. Státi se prostým jako vše, co jí 
miluje. Míti vždycky v sobě dítě s čistýma 
očima, které by hrálo si v nás i v mužích
1 v starcích, ke kterému bychom vždy utekli 
se v úzkostlivých chvilkách, abychom se 
uklidnili jasem jeho očí.
(poslední odstavec ze Skautského proslovu}

11. d en  -  19. červen ce 1 9 1 6

Ráno bylo mlhavo a chladno. Nebe včera tak 
rozjasněné byh dnes silným mořem ohromných 
šedých proudů a virů. Jen chvílemi z prorvy zasvi- 
tdo slunce a zapadlo zase po chvíli do hlubin 
neprozařitelných.
Umy! jsem se po pás ve studené pramenné vodé 
a přichystal jsem se na cestu na Lipn/ci. Je! jsem 
pro své batiky a nakoupit. Zeptal jsem se na cestu 
a vyšel... Byl jsem sém. Prošel jsem řadu močálů 
a octl se venku z lesa v lukách. Cesta stoupala. 
Zahnut jsem a před zraky objevily se mí monumen
tální trosky hradu Lipnice.
Krajina byla zamlklé jako po pohřbu. Na nebi roz- 
trhané mraky draly se rychle kupředu. A rozhled 
kolem velkolepý. Snad za slunečního radostného 
světla nebyl by dojem tak veliký. nebo( tato krajina 
je  tragická.
Tyto močály -  zadržované slzy, pomníky bývalé 
slávy -  zříceniny hradu obklopené lesem, jenž jest 
zachmuřený a chladně se hati v mHiy, a rozervané 
nebe působily na mé dojmem velikým.
Za tř i čtvrtě hodiny tryí jsem v Lipnici. Prohlédl 
jsem s i zvenčí hrad. který jest dosud skvostný: 
nakoupil, stavil se na poště a vracel se.
Počalo melancholicky pršet. Sestupoval jsem
2 rozmoklého chodníku, táhnoucího se po stráni, 
do lesa. V lese nepršelo. HHef jsem až k bažinám. 
Nyní byla nejkratši cesta lesem k táboru, bez 
jakékoliv stezky. Zahnul jsem asi příliš napravo
3 dlouho nemohl jsem přijk i k táboru. Nade mnou 
široké větve stromů a pode mnou rozmohlá půda.

Chodil jsem dlouho lesem, který byl bez konce. 
Zabloudil jsem. Poprvé jsem poznal ten pocit, když 
čkřvék stoji tváři v tvář Přírodě. Stále pršelo. Najed
nou zasvitla paseka. Vyšel jsem z lesa na silnici. 
Dal jsem se nalevo a zeptal se na cestu ženy, která 
tam právě pracovala. A? hodinovém bloudění p ři
šel jsem na známou cestu. 0  druhé hodině byl 
/sem v tábore.
K  obědu byly knedlíky. Byty rozplizlé a děravé. 
Přece jsem však tř i snědl. Naučíme se tu jist 
všechno. Před obědem jsme ještě hráli Kimovu 
h ru . ..
Po svačině dán byl povel ke skautským cvičením. 
„Do plavek, ”  tak odevšad křičely mfadé hlasy. Bylo 
chladno, ale my se již  nedivíme ničemu. Konáme 
vše. o čem by se nám doma ani nesnilo. Nastoupili 
jsme na lesní mýtinku a cvičení počalo. Vrh oště
pem. kamenem, prostná, běh atd. Za půl druhé 
hodiny byk jsme hotovi. Oblékli jsme se a brzy bylo 
nám př^emně a horko. . .  Nejkrésnějšim však bo
dem tohoto opravdu skvostného dne byl večerní 
táborový oheň.
Táborový oheň jest jakási skautská slavnost, chvíle 
posvátná a očekávaná. Les prožihaný sty proudy 
plamenů, které vzlétají do výše jako zlaté rybky. 
Noc klidně objímá spící kraj a my, skauti, uprostřed 
tábora, shromážděni kolem obrovské hranice, na
sloucháme slovům svého vůdce.
Programem bylo ujasnití nováčkům skautská pra
vidla. Pan prof. Svojsík je  vykládal a u každého se 
zdržel Mluvil prostě a klidně, ale uchvacoval nás ■ 
a slova jeho opravdová jistě nebudou vymazána 
z hloubi mého srdce.
(z Táborového deníku}

1900 -  J. W. se narodil v Prostějově, 1919 -  
přišel do Prahy studovat práva. 1921 -  Host do 
domu, 1922 -  Těžká Ixxlira, 1924 -  J. W. 
zemřel v Prostějově
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A já su synek z Polánky
, (moravská z Valašskaf

Chodíme, chodíme
(moravská ze Slovácká^

Ě

■lito Alarcta
n \f risoiuťo

C bo -di*m e,cho-di - me b o - r e  po dé - dí - ni*.

A  já  su sy  • aek z Po - )in  - ky. a  já  su

A já su synek z Polánky 
a já si hledám galánky.

A já su cerka z Lídečka 
a Já si hledám synečka.

Za stodolenkú za našú 
tam by svédčalo salašu.

A já by sem tam  bačoval 
hezká děvčátka miloval.

Vem si ňa, Juro, za ženu, 
budeš mět dobrú gazděnu.

Ty budeš oraí a já siť. 
budem sa spolem dobře miř.

Muzikanti, co děláte
(moravská od Slavkova)

aj. m á 'te  hu • ale a  ne^hrá > to!

Muzikanti, co déláte, 
aj, máte husle a nehráte.

Zahréte mně na husličky, 
a rozveselte ty dróžičky.

Zahréte mně na cimbále, 
a( moja milá veselá Je.

Zahréte mně na tó  basu, 
a rozveselte všecku chasu.

Zahréte mně všeci spolu, 
a vyprovoďte mě až domu.

Chodíme, chodíme hoře po dědině, 
nejedné) maměnce céru obudime.

Obudi, obudi kohútek jařabý, 
kohútek jařabý, až poletí z hřady.

Kohút z hřady letí, vesele si zpívá, 
stávaj, milá, hoře, už sa rozednívá.

Stávaj, milá, spiš-li, nam iúvaf fa  přišli 
Horňané, Dolňané, chlapci VIčnovjané.

Chlapci Včnovjané majú koně vrané, 
košulenky tenké, ňadra vyšívané.

Košulenka tenká, šila ju švadlenka, 
šila ju  hedvábem pod zeleným hájem.

Dyž ju vyšívala, vesele se smála, 
dyž ně ju dávala, žalostně plakala.
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Kresby fíerra Jouberta otisknuty s laskavým svohnim 
pana Klause Hinkela. Oeutseber Spurbuchveriag Baunach.
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