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5.4. by se náčelník CHK br. dr. Rudolf Plajner dožil 90 let

S estiy a bratři, 
přátelé

m cete-li nám posílat své příspěvky do časopisu, 
W  usnadněte nám prosím trochu práci. Pro při-

Ě  pádný tisk potřebujem e norm ovaný strojopis, 
to  znam ená 3 0  řádek na stránce a 6 0  úhozů na řádce. Dále 
vás prosíme, posílejte nám výhradně originál a kopii si

uschovejte. Vytištěni příspěvku vám  předem  nem ůžem e 
slíbit, ale jestliže ho použijem e, budem e potřebovat vaše 
rodné číslo, abychom  mohli proplatit honorář. Proto uvá
dějte svě jm é no , adresu a rodné čislo,

redakce

Skautské informační 
centrum (SIC) 
a Junák hlásí
Od konce loňského roku pracuje 
v Praze na Senovážném  nám ěstí č. 2 4  
ve čtvrtém  patře SIC, které si dalo za 
úkol vým ěnu informaci ve všech s m ě
rech v naši skautské organizaci. 
Chcete-li se dozvědět o jeho práci více 
podrobností, a hlavně máte-li zájem

o informace, objednejte si jejích zpra
vodajský časopis Jun ák hlásí, ve  kte
rém se dočtete o plánovaných akcích, 
v y d á v a n ý c h  k n ih á ch , o rga n iza čn ích  
zm ěnách a novinkách apod.
Napište na uvedenou adresu (PSČ je 
11 0  0 0 ) své jm éno a pHjmeni, rodné 
číslo, středisko, adresu a telefon, ob
jed návk u, kolik kusů každého čisla 
chcete, a zároveň přiložte útržek poš
tovní poukázky, kterou jste zaplatili na 
ú č e t č . 7 9 8 9 4 4 -0 1 8  p ře d p la tn é  
(snadno si ho spočítáte 9  Kčs x počet 
výtisků X počet čišel).

redakce

Junáklilllllíli/ás/
OSM  D M  PRO ZEM !

_ _ o ra d n í sbor pro ekologickou v ý - 
^ ^ c h o v u  Ministerstva životního pro- 

středí České republiky vyhlašuje 
na dny 13. až 20. 4. 1991 akci na 
podporu ekologie a ekologické výchovy 
nazvanou Osm dni pro Zemi.
Tato akce vyvrcholí 21. dubna celosvě
tovým  Dnem Země.
Důvodem  k vyhlášeni akce je kritický 
stav životního prostředí Země a zvláště 
naši vlasti. Po několik desetiletí dochází 
k devastací přírody a krajiny a nad
m ěrně jsou čerpány přírodní zdroje. 
Prvni katastrofické projevy lze očekávat 
již v průběhu n e jb liž ^ h  padesáti let. 
Jedinou reálnou cestou lidstva je kon
cepce setrvale udržitelného rozvoje 
společností. Te n  předpokládá zm ěnu 
dosavadního stylu života a životních 
hodnot. Prostředkem k dosaženi těchto 
změn je důsledná ekologická a m ravní 
výchova celé společnosti. Pokud ne
dojde k zásadním změnám životního 
stylu, je v  dohledu nastupujících gene
rací soumrak naší civilizace. M ŽP pone
chává iniciativu při organizování akce 
Osm dni pro Zemi jednotlivým organiza
cím. Apeluje, aby všichni dali průchod 
moudrosti a prozíravosti a zvážili dle 
místních podmínek, jakým způsobem 
podpon akci pro přežiti našich děti i ce
lého lidstva
Vřele doporučujeme, aby se do této 
akce zapojily všechny n a ^  organizační 
složky, od jednotlivých oddilů až po ná- 
čelnictva. Doporučujeme, aby byly n a 

vázány kontakty se správci veřejné ze
leně v městech a obcích a s orgány 
lesní správy a byla jim nabídnuta po
m oc a spolupráce. N avrhujem e, aby 
byly v uvedených term inech uspořá
dány úklidové práce v parcích, v  lesích, 
v  okolí našich sídel, aby byly čištěny 
potoky, břehy řek. aby bylo pečováno 
o studánky. Začněme pěstovat květiny 
za okny svých bytů, založme oddílové 
květinové zahrádky. V ydejm e se do 
chráněných krajinných oblastí (viz J u 
nák) a do státních přírodních rezervací, 
s e zn a m m e  se s d ů v o d y  o c h ra n y , 
buďm e nápo m o cni všu d e . U s p o řá 
dejme besedy o ekologii pro naše členy, 
ale i pro veřejnost. Pišme v tom to  
smyslu články do oddílových časopisů, 
ale i do mistniho tisku. Upozorňujme na 
hrubé nedostatky v životním prostředí, 
ve kterém pobývám e. Doplňujme své 
texty i vhodným i fotografiemi. 
V yzýve jm e  k ekologickém u chováni 
a sam i se tak  důsledně ch o ve jm e . 
Dbejme na řádné odkládáni odpadků. 
Om ezujm e vznik smogu, šetřme energii

všeho druhu, om ezujme na nezbytně 
n u tn o u  m íru  p ro v o z  o s o b n íc h  aut 
a dbejm e na jejich řádný technický 
stav. Napom áhejm e při likvidaci divo
kých skládek. Neodhazujme použitelné 
suroviny a zúčastňujme se jejich sběru. 
O m e zu jm e  z b yte č n ý  hluk. D ávejm e 
přednost veřejné dopravě před dopra
vou vlastními auty. Veďme naše bližní 
k vytváření niterného vztahu k přírodě, 
k souzvuku s ni, k osvojení si onoho 
p ro s lu lé h o  o c h ra n á řs k é h o : Poznej 
a chraňl

M irek Pergter

Pozn.: Ministerstvo žňrotn/ho prostředí 
České republiky připravuje v  roce 1991 
vydání několika publikací zaměřených na 
ekologickou výchovu mládeže:
Den Zem ě -  přináší nám ěty na uspořá
dání příležitostných ekologických akci. 
Skauting: akce p m  životní prostředí -  je  
to překlad publikace vydarm v hňskěm  
roce v Ženevě. Je  určena pro vedouci 
a metodické pracovníky.
5 0  nápadů pro děti k  záchraně Zem ě -  
překlad amerického bestseleru.
Pom oz zachránit svět -  překlad publi
kace W S B  a W W F  íženeva 1990) pro  
rádce družin a vedoucí oddílů.
Zájem ci o získáni těchto publikaci, při
hlaste se pracovní skupině p m  ekologii 
p ři ústředí Českého Junáka -  br. Mirek 
Pergter.



BRATŘI!
Možná někomu připadne podivné, proč se dospělák na prahu 
čtyřicítky stal skautem z  přesvědčení.
V  letech 68 -  70 jsem byl teenager, který toho o skautingu 
mnoho nevěděl {ostatně jako mnozí m í vrstevnici). Bylo to něco 
nového, jeStě částečné vydávíýícího vůni zakázaného ovoce, 
proto i částečné lákavého. Leč ty stejnokroje, pořadovost, kázeň, 
no hrůza.
T o  pro mě nebylo. Kdyby mi někdo řekl, že jednou budu na 
svůj stejnokroj s modrým šátkem a lodičkou hrdý, asi bych se 
mu vysmál. V zdor proti konvenci, touha po volnosti, romantice 
a odpor k formálnosti mé dovedly mezi trampy. (Ó , pošetilosti 
mládi, teprve později jsem četl a ještě později pochopil slova 
jednoho trampského písničkáře, že tramp je vlastně děsně velký 
formalista.) Na vandrech jsem poznal m noho bývalých skautů, 
s jedním jsem bydlel na koleji celý rok. Teprve od nich jsem se 
dozvěděl, že podstata je v něčem jiném  a že vlastně i pobyt 
v pnrodě je pouze prostředek k něčemu.
A  byli jsme stále normálnější, m nozí hledali jen vlastni cestu 
vzhůru. Vztahy mezi lidmi se horšily. Zklamán chováním lidí 
jsem opustil po patnácti letech práce dobrovolnou ochranu 
pNrttdy, posléze i začín^ící mushing (čti mašing -  jízda se psím 
spřežením). Když jsem si jednou stěžoval příteli na horšící se 
vztahy mezi jezdci, odpověděl mi: „Seš nějak mékkej. Tohle 
ještě nic není, kdybys viděl, jak se žerou v jiných sportech, to 
bys teprve zíral.” Tehdy jsem si uvědomil, že společnost, která 
bere i ^ r a z  a sprostotu jako použitelnou etickou normu, je  na 
tom moc špatně.
Jako dětský obvodak jsem viděl děti pobíhající mezi betono
vými krabicemi panelového sídliště. Viděl jsem malé pacienty, 
kteří měli v pokojíčku televizi a kazeťák, ale když jsem se jich 
zeptal, kdy si s nimi naposledy táta nebo máma povídali či hráli 
nebo kdy jim  přečetli pohádku, odpovídali, že na takové hlou
posti nemají rodiče čas, protože mají moc schůzí, musejí 
vydělávat na Jugošku, shánět palubky na chalupu (nehodící se 
škrtni, často platily současně všechny tři eventuality).
Předloni o prázdninách jsem byl na táboře vodácké R otily  jako 
externí šaman. Tábor vedl dávný kamarád z  vandrů. Slovo dalo 
slovo a od nového školního roku jsem se stal řádným členem 
přiděleným k Fregatce (nyní smečka vlčat). Většina vedoucích si 
uvědomovala jistý odklon od původních ideálů, kterému se 
nemohl diky síti nařízeni a zákazů žádný oddíl fungující pod 
krycí hlavičkou vyhnout. Chtěli jsme se začít vracet tam, kde

byly kořeny našeho střediska: k ideálům skautingu. Než jsme to 
zvládli, přišel listopad.
V  životě jsem dělal mnoho zkoušek včetně státnic, mnohé 
i opakovaně. K dyž jsem ale na svátého Jiří stál s mkou vztaže
nou k Základům junáctví a měl jako první z  O S N  (old skautů 
nováčků) odhkat text slibu, nevěděl jsem, zda se m i víc třese 
ruka nebo hlas. Lilii, kterou jsem dostal při slibu, nenosím. 
Opatřil jsem si jinou, abych „tu skutečně slibovou" neztratil. 
Stalo se módou říkat „oni" nám zkazili naši zem. M yslím , že 
správnější by bylo, dovolili jsme jim  svým mlčením, aby nám 
zkazili naši zem. Já taky mlčel, nebyl jsem statečnější, čistší, 
moudřejší než druzí. Podaří-li se mi vychovat pár vlčat v duchu 
zákona, budu to považovat za malou splátku za své mlčeni.

Skautujeme krátkou dobu. A  přece už bylo slyšet m noho 
výroků typu: V y  jste byli pod Pionýrem, jste kolaboranti. 
A  naopak: V y  jste opustili děti ze strachu, nemáte tu co dělat. 
A  do toho hlas, že pravý skaut nejen nebyl pod Pionýrem, ale 
ncskautoval ani v šedesátém osmém. Támhleto středisko udě
lalo tořile, tohle středisko neudělalo ono . . .
Bratři, jaký to malicherný život vedeme. Již mnohokrát jsem si 
vzpomněl na jednoho kamaráda z vandm. Kdysi jsme se bavili 
na téma, kdo je správný tramp. O n  m i tenkrát řekl: „Chceš 
vědět, jaký je správný tramp? Tak mi nejprve řekni, jaké je 
správné jablko. Červené? Žluté? Anebo žíhané? Není náhodou 
nejdůležitější, zda není červavé nebo plané?"
Mimochodem, ten tramp byl také původně skaut.

h an Brabec -  Jezevec

P oslední bod skautského zákona by 
pro nás neměl být na posledním 
místě!

Skaut má jít ostatním phkladem. Činovník 
obzvlášť. Co mám na mysli? Zaregistroval 
jsem na střediskové radě tichý spor jedné 
sestry s kterýmsi činovníkem. Při té příleži
tosti ona sestra použila slovo, které do slov
níku lidí zabývajících se výchovou druhých 
rozhodné nepath'. Nevím, jestli i před svými 
mladšími sestrami svěřenými ji  do skautské 
výchovy mluví jako dlaždič, nebo se před 
nimi přetvařuje a jiný slovní rejstřík používá 
pouze při styku se svými vrstevníky. Žádná 
přetvářka ale není dokonalá a její mladší 
sestry dtíve či později tu dvojí tvář poznají. 
Schválné jsem nepoužil slovo děti. Pro nás, 
skautské činovníky, v jistém smyslu ani 
dětmi nejsou. Jsou to naši bratři a sestry, 
neboť jako my přijali za svůj náš skautský 
zákon a my je máme naučit řídit se podle 
něj, ukázat jim, že platí i pro nás. Nedostali 
jsme ho do základu jen proto, abychom 
zkoušeli, jestli jej umí nováček odrecitovat. 
Má být pro nás majákem ukazujícím správ
nou cestu. Chci tím nct, že pokud některý 
skaut prokládá svůj projev různými pokles
lými výrazy, pomšuje tím poslední bod ju-

náckého zákona: Ju n á k  je čistý v myšlení, 
slovech i skutcích.”
Umístění tohoto zákona na konci by pro nás 
nemělo být důvodem k jeho přehlížení.

Myslím, že každý z deseti bodů skautského 
zákona je stejně důležitý a všechny dohro
mady tvoK nedílný celek. Požadavek na 
čistotu myšlení, slov a skutků předpokládá, 
že se s ním ztotožníme a budeme se podle 
něj ndit. A  ne jenom někde, někdy a před 
někým, ale sami před sebou -  to jest vždy 
a všude. Pokud je skaut čistý ve svém myš
leni, pak ho v prostředí, kde vulgárnosti 
poletují zcela běžně, ani nenapadne, že by 
se k takovým výrazům mohl snížit. Stejné 
normy musí pro nás platit doma v rodině, 
v oddíle i mezi lidmi. Osobní přiklad má ve 
skautské výchově nesmírný význam. Vzor, 
který táhne, je jako čistý oheň zapalující 
srdce dalších skautských generaci, které 
vede životem jako světlo.
Celá řada knížek J. Foglara pojednává o při
rozené touze člověka přiblížit se k dokona
losti našich vzorů. Můj přítel F. R. Dragoun 
má ve svém ateliéru napsáno: „Zatoužíš-li 
po dokonalosti, objevíš v sobě zdroj netuše
ných sil.” Myslím, že se to týká i nás. Proto 
se řidme skautským zákonem. Ne jenom 
trochu, ale zcela bezvýhradně ve všem.

Jaroslav Mokrý -  Ušák



PIONEERING
Víte, že v mnoha zemích skauti nejen 
skautují, ale také .pionýrují", jak by se 
tro ch u  nešikovně přeložilo anglické 
slovo z titulu (čte se páj'nýríng )f Neni 
na čase, aby se í naši skauti stali na 
chvíli pionýry v tom to slova smyslu? 
P io n e e rín g  to tiž  n e n í p o ch o d o v á n í 
v průvodu a kladeni věnců, pioneeríng 
je název pro starou zálesáckou a prů
kopnickou dovednost stavět m osty, 
věže a jiná táborová zařízení jen z kula
tiny svázané provazy.
Vzpomeňte si na staré fotografie ze 
skautských jam boree. To, co nás na 
nich vžd ycky n ejv ic  upoutalo, byly 
právě vázané stavby. Nevym louvejte se 
na provazy, že nevíte, kde je sehnat, že 
jsou moc drahé, že to  neumíte.
Ptejte se v horolezeckých oddílech po 
vyřazených lánech (9 m m  silné lano je 
lepši než 11 m m , ale stačilo by i trochu 
slabší). Shánějte v potřebách pro do
mácí kutily, v železářstvích. Pro lehčí 
stavby vám  postačí dokonce i prádelní 
šňůra z um ělých vláken.
Ještě před táborem m ůžete stavby v y 
zkoušet na modelech. Uřízněte si rovné 
větvičky, kupte tenký provázek. Jako 
podložka vám  poslouží bednička od 
ovoce naplněná hlínou pokrytou m e
chem . Naučte se základní uzly potřebné 
při vazbách. Také ambulančni, škotová 
a rybářská spojka i lodní smyčka se 
dobře uplatní. Prohlédněte si obrázky 
a všechny uzly dobře nacvičte.
Některé lákavé stavby vytvořené tech
nikou vazeb provázejí jako ilustrace 
toto číslo Skautingu.

( -  rak -

1. Š k o to vá  spojka
2. D v o jitá  š k o to vá  sppjka -  koneček 

s/abšff}o provazu se obtočíještě je d 
nou kotem obou silnějších provazů 
a provtěkne jako p ř i jednoduché  
škotová spojce

3. n yb á řs k á  spojka
4. A m b u la n č n i (p lo c h á ) spojka
5. L o d n í s m yčk a
6. U z e ip řá te is b d  -  velm i pevná spoj

ka dvou stejně silných lan
7. L a d k o v ý  ú va ze k  -  term se ovine 

kotem klády (jednou nebo dvakrát) 
a volný konec se uváže jako lodní 
smyčka přímo na term

8. Připojení tenčího provazu k silnému 
tenu uprostřed

9. D řevařská s m yč k a
10. L iš č í s m yč k a
11. Sm yčka uprostřed tena (dva způ

soby) -  např. u provazového žebříku
1 Z  Jednoduchá smyčka na konci krou

ceného tena
13. Japonská vazba dvou zkřížených  

klád
14. Spojení dvou konců kulatiny (nasta

veni)
15. Připojení příček položených na dvou  

nosných kládách
Kresby -  rak -



Někdo si možná řekne, že Českoslo
vensko je chudá zem ě a sama potře
buje pom oc ze Západu. Ale není to  tak 
úplné pravda. Na zeměkouli je m nořio 
míst, kde lidé pro svou bídu doslova 
bojuji o holý život. Nejhůře postižené 
jsou děti. M hohé z nich jsou nem ocné, 
hladovějící, některé trpí m alom ocen
stvím nebo jiným i nem ocem i.
Je n  málokdo z nás jim m ůže pomocí 
přímo a v  takovém  rozsahu, jako to 
učinil například dnes už legendární lé
kař Albert Schweizer, ale pom ůžem e-li 
všichni dohromady, každý trochu, po
daří se nám možná kdesi v daleké zemi 
zachránit lidský život. Jak ale m ůžem e 
pomoci na takovou dálku?
Docela snadno. Využijem e poštovních 
služeb fun du jíc ích  po celém  světě 
a křesfanskych misii v oněch polozapo- 
m enutých koutech naši Zem ě. Pošle
me jim bezcelný balíček -  dárek.
Z celnice m ůžete poslat i těžší balíček 
než z pošty. Ke každému balíčku je 
potřeba jedna zah raniční p rů vo d k a  
a dvě celní prohlášení -  obojí dosta
nete na celnici nebo i ve větší poště. 
A d re s u  napište h ů lk o vým  písm e m  
a pod adresou uvedte FRÉE G IFT PAR 
CEL. Pokud posíláte dárek m alom oc
ným , pak tam  ještě připište FOR LE- 
PERS.
Seznam  všech věcí, které se nesmějí 
posílat do ciziny, je k nahlédnutí na 
poštách nebo ve vyhlášce 41/85 Sb. 
Dárek musite pečlivě zabalit -  do igeli
tových pytlíků proti vlhkosti a do pe v
ných krabic, adresu pište vodostálým i 
fixy nebo tuší. Balík jde až tří měsíce. 
Po prohlídce na celnici se balík zabalí, 
zaváže a odešle.
Důležité je, aby balíček měl charakter 
dárku -  to  znam ená, že v jednom  ba
ličku smi být jen pět až osm kusů 
jednoho druhu. A  co všechno potře
bují? Školní po m ů cky, propisovačky 
a náplně, hračky, dopisní papíry, obál
ky, obvazový materiál, hroznový cukr, 
kartáčky na zuby a na ruce, pastu na 
zuby, žiletky, holicí strojky, baterky 
s náhradním i bateriem i, sponky do 
vlasů, zrcátka, m ýd lo vý prášek, ka
pe sn í n o že , s v íc n y , p o střik  p ro ti 
hm yzu, šicí potřeby, kousky látky (do
statečně pevnou látku je m ožné použít 
i jako obalový materiál), plátěné klo
boučky proti slunci, sluneční brýle 
apdd.
Československo je přece jenom  na 
něco bohaté -  naše poštovní znám ky 
jsou ve světě velm i ceněny, protože 
jsou vytvořeny náročnou technikou ry
tiny, a to už se jinde nedělá.
Staré znám ky z dopisů a pohlednic 
neodlepujte. Odstřihněte je i s kous
kem podkladového materiálu, sto kusů 
vložte do letecké obálky a odešlete na 
m is ii. V  d ru žin á c h  m ů že te  sta ré  
znám ky získávat i formou hry -  kdo 
jich přinese víc, dostane víc bodů. Naše 
znám ky mají pro m isionáře a jejich

svěřence takovou cenu, že za ně na
koupí i léky.
A  kam m ůžete své dárky poslat?

Sr. Zygm unta Kaszuba 
D. SP 119 B U J U M B U R A  
M U S O N G A T I C  A FR IG U E 
B U R U N D I

Tato misie se školou a nem ocnici prosi 
krom ě znám ek o hračky, látky, lžíce, 
školní a psací potřeby, hygienické p o 
třeby a zdravotnický materiál.

Sr. Consolata A G Y A P O N G
NDR O U R  L A D Y  O F F A T IM A  C O N V E N T
P. O. Box 4 2 6 3
A C C R A
G H A N A

St. Elízabete Laprouy Hospítal 
Sister Lia
Ndanda -  Via LIndi 
T A N Z A N IA

M other Theresa
Low er Read Missíon of Charity
Circular 5 4  A
C A L C U T A  7 0 0  O IS
IN D IA

Jee vo da y A.
Sociál Lepro Reh. Centre 
P. O. A bh an pur 4 9 3  661 
IN D IA

Antonie Figura 
Péres Salesienes 
Petionville 
H A IT I

Sister Jean
M ost Pure Heart M ary Convent
P. O. Box 27 -  6 3
A C C R A
G H A N A

Pr. V . Holobradý 
Archbis. Sem inary 
M ary Help of Christ 
Binmalay
Pangasinam 0 7 1 5  
PH ILIPPIN ES

P. Ivan Ratkoš 
Paroise M usha 
R. P. 26 Rigali 1119 
R W A N D A IS E

Sr. Dominika Duffer 
Apartado 1 1 156 
U M A  14 
PERU

na balík připsat slovo R E G A L O

Fr. Bernard J .  Le Frois S V D  
Blessed Sacram ent Convent 
Box 62
Bavuk) City 0201 
P H IU P P IN ES

P. Juraj Vojenčiak 
Box 2 Rirtteng Reo 
Flores N T  
IN D O N E S IA

Sister Zita Konkol 
Holý Spirit Convent 
P. O. Alexíshaven 
M adang Province 
P A P U A  -  N E W  G U IN E A

P. Jo h n  M ed 
Don Bosco School 
Senepati P. O . M anipur 
North. Dist.
IN D IA

P. Já n  H udec
M ataloko
Pos. Rajava, Flores
IN D O N E S IA

St. Elizabeth Leprosy 
C/0  F. P. Luis 
Leprosy Colony 
Kentung E. S. S.
06231
B U R M A  -  T H A IL A N D

Sem  můžete poslat balíček konkrétním  
d ě te m  n e m o c n ý m  le p ro u  -  C arlo  
(1 2  let), Luka (1 8  let), Pietro (1 5  let), 
Giochino (1 5  tet), Caesare (1 5  let), Bar- 
tolomea (1 5  let), Maria Goreti (1 3  let), 
Magdalena (1 6  let), Stella (1 6  let), Lucia 
(1 4  let), Vittoria (1 3  let), M aria Ehvira 
(1 5  let). Rose M a ry  (1 4  let), A n n a  
(1 0  let).
K  adrese připište jm éno, kom u balíček 
doručit.

-  rak -



Filozofické předpoklady skautíngu
podruhé

Ve třetím íísle časopisu Skauting v rub
rice Vígille byla uveřejnčna staf bratra dr. 
Pavla Křivského o filozofických předpo
kladech skautingu. Uváděl, že základy 
skautingu tvoří následující čtveřice prin
cipů: 1. Světové bratrství chlapců a lidí 
vůbec; 2. Myšlenka demokracie; 3. M yš
lenka humanity; 4. Vztah k přírodě. Tento 
svůj koncept pak ve zmíněném článku 
rozpracovává.
I když prakticky všechno, co bratr Pavel 
před více než 40 lety napsal, považuji za 
oprávněné a vhodné pro naši pozornost 
i dnes, přesto pokládám za nezbytné po
jednat o filozofických předpokladech 
skautingu znovu: jednak s důslednějším 
přihlědnutím k tomu, jak skauting defi
nuji jeho zakladatelé (zvláště Baden-Po- 
well) i jak skauting chápe dnes sám sebe 
(Stanovy; Fundamental principfes), jed
nak v konfrontaci s naši současností a fi
lozofickou orientaci, která se ukazuje pro 
budoucnost jako směrodatná.
Především tedy nelze zamlčovat, že ev
ropský skauting jednoznačné vyrůstá 
z kořenů křesfanských. A  to nejen vnějš
kově historicky, ale ještě podstatněji 
vnitřně. Sympatickým způsotiem to uka
zuje i bratr dr. Rudolf Plajner ve své m o
nografii Zavátou stopou (str. 24). ř^íká, že 
od svých studentských let pátral po tom, 
kdo vlastně vnesl do skautingu ten hlu
boký mravní základ. A  posléze tohoto 
člověka nalezl; byl jim John Ruskin, peda
gogický křesťanský reformátor a zaklada
tel řádu sv. Jiří. Pravidla tohoto řádu byla 
podkladem pozdějšího skautského slibu 
i zákona. Prvotní orientace k Bohu 
(v křesťanském smyslu) byla přirozenou 
a neodmyslitelnou základnou celé stavby 
skautské výchovy. Pro toto tvrzení lze 
nalézt i řadu pozdějších Baden-Powello- 
vých výroků.
Ani E. T . Seton (ač sám silné proticir- 
kevné zahrocený) neopouští zjevné tei- 
stické východisko .oblečené' do hávu 
indiánské romantiky -  jak to odpovídalo 
jeho poetické orientaci. (.Uctívej Velkého 
Ducha a měj v úctě každé uctívání 
Boha").
Shodně s tím, co jsem dosud uvedl, sta
novuje ústava Světového skautského 
hnutí ve všech svých verzích (včetně té 
poslední z roku 1985) za první princip 
skautingu .D u ty  to God" -  tedy .povin
nost vůči Bohu".
O ničem takovém se br. Křivský ve své 
úvaze o filozofických předpokladech 
skautingu ani slůvkem nezmiňuje. Jelikož 
je značně nepravděpodobné, že by o sku
tečných principech skautingu nevěděl, 
dá se usuzovat, že tento první princip 
nepovažoval (alespoň z filozofického hle- 
diďra) za významný a ve shodě s určitými 
tradicemi v československém skautingu 
o něm .taktně pomlčel".
V  zájmu odpovědnosti vůči našim dětem, 
vůči skautingu i vůči pravdě se ovšem 
musíme ptát, zda je taková .am putace' 
vůbec přijatelná. Zda je možné vytrhnout 
skauting z oněch jasně vym ezených 
předpokladů (původně definovaných

v jednoznačně teistické ontologii), které 
jeho vznik umožnily a díky kterým formu
loval svoji výchovnou strategii opírajíci se 
o nároky slibu a zákona -  strategii, která 
má vychovávat lidi k takovému život
nímu stylu, který je v příkré opozici vůči 
.normálu".
Ještě dřivé, než se pokusím o zodpově
zení této otázky, předesílám, že v Česko
slovensku nebyl první princip (Duty to 
God) nahrazen ničím alespoň řádově 
srovnatelným (nemám-li za to považovat 
.službu vlasti' -  kterou ovšem ani br. 
Křivský neuvádí). Většina skautů u nás je 
pak velmi překvapena, že se ve skautingu 
.něco takového" vůbec vyskytuje -  a po
važují tyto elementární zásady skautíngu 
všeobecného za specialitu (pokud rovnou 
ne vým ysl) skautingu „katolického". 
Skauting -  jak jsem již uvedl -  od po
čátku do dneška charakterizuje sám sebe 
trojicí principů (které úmyslně předklá
dám v klasické podobě): 1. Povinnost 
vůči Bohu; 2. Povinnost vůči společnosti;
3. Povinnost vůči sobě.
Toto stanovení principů -  včetně jejich 
pořadí -  předpokládá určitý filozofický 
koncept reality, v rámci kterého je vůbec 
myslitelné tyto principy úspěšné usku
tečňovat. Je  to koncept, ve kterém du
chovní (spirituální) realita je preferována 
před ostatními rovinami reality, spole
čenské znamená vlc než individuální, 
svoboda je vázána bytostnou odpověd
nosti vůči personálně pojaté transcen- 
denci a konečně důvěra a naděje jsou 
navzdory špatným zkušenostem opráv
ně ně jší („ ro z u m n ě jš í" ) než strach  
a skepse.
Má-li se tedy zodpovědně hovořit o filo
zofických předpokladech skautingu, pak 
nutně musí být uvedeno, že z hlediska 
teorie bytí (ontologie) se vychází z mno- 
hadimenzionálního modelu reality, ve 
kterém kromě těch dimenzi, jež jsou 
postižitelné našimi smysly, jsou neredu- 
kovatelné přítom né i dim enze další. 
A  mezi všemi sehrává rozhodujíc! roli di
menze duchovni. Ta totiž zakládá i zdroj 
naší skutečně lidské existence, která je 
definována svobodou a z ní plynoucí od
povědností, otevřeností vůči pravdě, na
ději a lásce. Přitom tato ducřiovni di
menze není vytvářena až člověkem -  byť 
se člověk života v ní účastní. Pro zmíněný 
model jsou charakteristické i další postu
láty -  uvedu alespoň ten, že personální 
(osobnostní) je preferováno vůči věc 
nému (přesněji -  zvěcňujicimu).
Toto všechno -  velmi zkratkovitě -  uvá
dím proto, aby bylo jasné, že v principu 
„Duty to G od ' zdaleka nejde o nějaké 
„náboženství", ale o jasnou filozofickou 
orientaci. O určitý koncept světa, který 
teprve dává naději, že celá skautská

orientace není utopii. Je  velmi důležité, 
že koncept světa předpokládaný skautin- 
gem je ve všech podstatných rysech 
shodný s tím, který se koncem 20. století 
jeví jako jediná schůdná alternativa pro 
přežiti do třetího tisíciletí. Abych nebyl 
neoprávněně podezírán z jednostranně 
křesťanské „propagandy", nechám vyslo
vit rozhodující tvrzení Václava Havla, 
který právě tento koncept rozvíjí z pozic, 
které nejsou tradičně křesťanské (což 
sám několikrát říká). Ukázky jsou z Do
pisů Olze (r. 82):

/. „M oderní čhvěk, pokud není věřící 
a odpovědnost m u není vztahem k Bohu, 
má spoustu víceméně konkrétních odpo
vědí na to, komu nebo čemu je odpovědný. 
Pro některé je  odpovědnost vztahem člo
věka k druhým lidem, ke společnosti, a je jí 
kořeny hledají ve výchově, společenském 
řádu, tradicích nebo v různých psycholo
gických poterwich člověka; pro některé je  
zdrojem  odpovědnosti prostě svědom í 
jako součást biologického vybavení na
šeho druhu; pro některé to je posléze chi
méra, přežívající z  dob, kdy se Udě báli 
bohů . . . J e  těmito odpověiďmi skutečné 
otázka zodpovězena? Jserri přesvědčen, že 
nikoliv. Mne alespoň tyhle odpovědi nikte
rak neuspokojuji, protože se m i zdá, že se 
podstaty věci prostě nedotýkají." (dopis 
62)
2. „Skutečná víra je  cosi nepoměrně 
hlubšího a tajem nějšího n ež nějaké  
optimistické (nebo pesimistické) emoce 
a rozhodné není závislá na tom, jak se 
skutečnost člověku zrovna jeví. Proto také 
jedině člověk s vírou v tomto hlubším slova 
smyslu je schopen vidět věci tak, jak 
opravdu jsou, a nezkreslovat je  v  tom ani 
onom směru; nemá totiž k žádrtému tako
vému zkreslováni osobně emotivní důvod. 
Což ovšem neplatí o člověku bez víry." 
(dopis 64)
3. „Jo, co dělá člověka člověkem, totiž 
jeho „přesah" za hranice pouhé „sebe- 
péče" (tedy poznání, láska, mravnost atd, 
-  zkrátka „řád ducha"), lze chápat v  pod
statě jako způsob překonání smrti. Přičemž 
smrt přesahuje jen proto a jen tak, že se 
opírá o existanciáíní metazkušenost „ab
solutního horizontu". Bez tohoto centrál
ního předpokladu není žádný z  těchto lid
ských činů ani vysvětliteirtý, ani mysli
telný, ani možný. Jiným i síovy: žijame-H 
přesto, že víme o nevyhnutelnosti své 
smrti, a žijeme-li přitom dokortce jako Udě, 
totiž důstojně a smysluplně, pak je to 
možné jen diky naší pevné vnitřní zkušeno
sti absolutního horizontu bytí, kterou v nás 
právě vědomí smrti probudilo."  (dopis 97).

Tento exkurz do Havlova myšlení uzavřu 
citátem z jeho projevu v americkém kon
gresu: „Stále ještě nejsme schopni po
chopit, že jedinou skutečnou páteří všeho 
našeho konáni -  má-li tiýt mravné -  je 
odpovědnost. Odpovědnost k řádu t>yti, 
do něhož se všeclřno naše konání nesma
zatelně zapisuje a kde se teprve a jen 
spravedlivě zhodnocuje." 
dokončení příště

J iř í  Zajíc -  Bdy
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Organizace skautů, 
chlapecké složky 
Českého Junáka
A) Název
Skaut -  vyplývá z názvu organizace Český Junák -  svaz skautů 
a skautek.

B) Organizace skautů
a) Skaut je mladáim členem Českého Junáka.
b) Družina skautů sdružuje šest až deset chlatKŮ (minimálně 

šest, maximálně deset, optimálně osm členů).
c) Oddíl -  výchovná jednotka Č J

Oddíl tvoři minimálně 12 mladších členů (2 družiny po šestí 
členech) a 1 činovník (nad 18 let), maximálně 40 mladších 
členů (4 družiny po deseti členech) a 4 činovníci (vůdce 
oddílu a tři jeho zástupci), optimálňí počet je 32 mladších 
členů a vůdce s jedním až třemi zástupci.
Je-li v oddíle více členů, měl by se rozdělit na dva oddíly.
Typy oddílů:
1. (ůddll skautů -  mladší členově -  chlapci ve věku 

11 - 1 5  let.
2. Chlapecký oddíl -  kromě skautů mohou být v oddíle 

registrována i vlčata, případně roveři.
3. Koedukovaný oddíl -  společný oddíl chlapců i děvčat. 

Tyto oddíly vznikly mimo Junáka v jiných organizacích 
a přecházejí do Junáka. Otázka jejich další existence 
bude posouzena náčelnictvy. Tyto oddíly nejsou pro 
Českého Junáka typické vzhledem k samostatné vý
chově v dívčím i chlapeckém kmeni.

d) Středisko -  základní organizační jednotka ČJ
Středisko může vzniknout se souhlasem okresní rady Ju 
náka (ORJ), registruje-li minimálně tři výchovné jednotky 
(roj, smečku, oddíl, kmen roverů, klub OS). Optimální počet 
oddílů ve středisku je pět (vlčata, světlušky, skautky, skauti, 
klub OS|, středisko však může vzniknout i při třech oddílech 
skautů nebo skautek, při smečce vlčat a roji světlušek 
a oddílu skautek nebo skautů, případně v jiných kombina
cích.

C) Označení družin, oddílů a středisek
Každá družina si zvolí svůj symbol, obvykle ptáka nebo zvíře, 
případně jiného živočicha. Tento symbol je zobrazen v kruhu 
o průměru 3,5 cm a nosí se na levém rukávu pod číslem odfiu. 
Rovněž je vyobrazen na družinové vlajce.

Každý'oddíl má v rámci střediska přiděleno své číslo (ozn. se 
např. 24. oddíl skautů Liberec apod.). Oddíly, které mají tradiční 
název, jej mohou užívat ve vnítrostřediskověm styku.
Každé středisko používá ke svému označeni přidělené číslo 
a zvolený název (např. 1. středisko Psohlavci, Praha 2). Dále 
užívá přiděleného organizačního čísla, které se skládá z trojčíslí 
okresu a čísla střediska (např. 002.01). Symbol střediska je 
možno nosit v cípu šátku.

D) Vedení družin a oddílu
Dnižina je vedena rádcem, kterého touto funkcí pověřuje vůdce 
oddílu (VO), rádce si navrhne podrádce -  svého zástupce. Oddíl 
vede viůdce oddílu spolu s jedním až třemi zástupci. Zástupci 
mohou být i mladší 18 let, a pokud mají složený činovnický slib.

nazývají se činovníky oddílu. Po dovršení 17 let mohou složit 
čekatelskou zkoušku. VO může podle potřeby na návrh oddílové 
rady jmenovat z osvědčených rádců oddílového rádce či oddílo
vého podrádce (má mít splněný 2. stupeě a stáří nejméně 15 
let).
Oddílovou radu tvoři činovníci oddílu (VO -t ZVO), oddílový 
rádce a podrádce, rádcové, případně podrádcové družin.

E) ZKOUŠKY
Chlapci po přijetí do oddílu skládají tyto zkoušky:
a) řádné (povinné) -  nováčkovskou zkoušku, 1. stupeň zdat

nosti, 2. stupeň zdatnosti. Tyto zkoušky plni nováčci i skauti 
za pomoci rádců družin, oddílového rádce a podrádce při 
skautské činnosti.

b) odborné (tzv. odborky) -  plní skauti podle svých zájmů za 
pomoci činovniků a Instruktorů z řad oidskautů.

c) zvláštní -  např. Tři orli pera, školní prospěch a odborky 
oddílové

Splnění zkoušek potvrzuje do průkazů a stezek vůdce oddílu, 
pnpadně odborný instruktor.
Nováčkovskou ďcoušku by měl nováček splnit zpravidla do tři 
měsíců od vstupu do Junáka. Po splnění nováčkovské zkoušky 
může podle rozhodnuti VO složit skautský slib, pokud o jeho 
složení požádá, a tak se stát skautem.
1. stupeň skautské zdatnosti plní skaut zpravidla do jednoho 
roku po složení slibu -  předpokládá se věk 13 let.
2. stupeň skautské zdatnosti může být splněn za 18 měsíců po 
dokončení 1. stupně a vyžaduje se věk nejméně 14,5 roku, 
absolvování dvou letních táborů a splnění 1. stupně.

F) Heslo, zákon.
Heslo: Buď připraven.

slib

Zákon:
1. Skaut je pravdomluvný a čest je mu nade všechno.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidi dobré vůle a bratrem každého 

skauta.
5. Skaut je zdvořilý.

‘ V z- \ \ \ \ 6. Skaut je ochráncem pnrody a cenných výtvorů lidských.
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v klubovně by patřila spíš mezi sysly nebo sviště než k opravdo
vým skautům,
Ctxidle ven vždy s mapou svého kraje a nechte se jí vést na 
nejzajimavějši, nejodlehlejši místa. Než vyrazíte na konci týdne na 
pochod, zopakujte si v klubovně všechno, co znáte z umění 
správné orientace a z uměni chodit podle mapy:
1. Jaké měřítko mají obvykle turistické mapy? Co nám prozra
zuje?
2. Značkový klič bývá sice skoro na všech mapách, přesto bychom 
měli znát aspoě ty nejbéžnější značky zpaměti, umožňuje nám to 
v mapě čist rychle a spolehlivé. Připrav pro družinu malý text. 
Nadiktuj deset terénních objektů (jako jsou například most, kostel, 
boži muka, zřícenina hradu, železniční zastávka, hájovna atd,) Kdo 
umi nakreslit je^h  mapové značky? Pak družině předlož obrázky 
jiné desítky značek -  kdo jicti dovede nejvíc přečíst bez nahlíženi 
do klíče? Každý pracuje vždy samostatné, kresli a píše na svůj list, 
aniž by nakukoval k sousedům. Teprve když test ukončíte, spo
lečně ho vyhodnotíte. Každý opravuje svoje vlastni chyby a počítá 
si správné odpovědi podle tvého diktátu. Zdůrazni, že skaut hraje 
vždycky poctivě. Kdo by cřrtěl výsledek svého testu zfalšovat, 
mohl snad oklamat ostatní, ale sám sebe neoklame. Musel by 
pak mít o sobě to nejhorši míněni. Nejenže neměl dobře některé 
odpovědi a neumi jisté značky, ale navíc je lhář, malý podvodník!
3. Jak  se orientuje mapa? Prakticky to znovu vyzkoušejte s buso
lou. I podle slunce a hodinek. SvítMi venku sluníčko, vyběhněte při 
tomto cvičeni na chvíli před klubovnu. Můžete však v úloze 
slunečního kotrxiče cvičně nahradit rozsvícenou žárovku. Namiřite 
k ni hodinky malou ručičkou a . . .  Víte vlastně, jak se touto meto
dou určuje sever?
4. Co je to azimut? K čemu ho při orientačních závodech potřebu
jeme? Jak se určuje? Jak podle něj chodíme v terénu?
5. Jak se určuje na mapě naše stanoviště, když jsme někde 
v polich, na loukách nebo na hřebenech kopců?
6. Co jsou to vrstevnice? Jaký mají význam, co nám sděluji, když 
studujeme mapu?
Jestliže některá z těchto znalostí dobře neovládáš, rychle se snaž 
mezery ve věděni odstranit. Podívej se do knížek, zajdi za vůdcem

nebo jeho zástupcem a popros je o krátkou instruktáž. Rádce 
a rádkyně mají být vždy o něco zkušenější než řadoví členové 
družiny.

NĚM É SIG N ÁLY
Viděl jsem je u francouzských skautů, kteři u nás byli na návštěvě. 
Všechny nás udivovalo, že družiny nastupovaly a prováděly někte
ré společné akce bez povelů, a přece úžasně rychle. Jako kdyby 
v několika hlavách současně blikla němá myšlenka: teď se posta

víme do zástupu. Ted utvoříme vedle rádce řadu. Ted se z nástupu 
rozprchneme ke svým tornám. Teprve po několika dnech jsme 
vypozorovali, že rádcové ve skutečnosti svým družinám vydávají 
rozkazy, jenže ne slovy ani píšfalkou, ale němými signály tak 
nenápadnými, že si jich všimne jen dobrý pozorovatel. Rádce se 
například podrbal za levým uchem -  to byl pro jeho družinu příkaz: 
.V  zástup za mnou -  nastoupit!' Když se chytil pravou rukou za
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7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselý a rozvážný.
9 . Skaut Je spořivý a hospodárný.

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
Slib: Slibuji na svou čest. jak dovedu nejlépe
-  milovat svou vlast a sloužit ji věrné v každé době.
-  plnit povinnosti vlastni a zachovávat skautské zákony.
-  duši i tělem být hotov pomáhat bližnímu.
K tom u m í dopom áhej Bůh. (dovětek věřících bratři)

G) Odznal^ a označení
Odznaky skautů celého světa jsou velmi podobné a jejich zákla
dem je lilie převzata ze starých námořních map či kompasů, kde 
hrot magnetické střelky má podobu lilie a všem statečným 
ukazuje správný směr cesty. Lilie znáči nejen květ čistoty, ale 
ukazuje i správný cíl skautské stezky, skautského snažení. 
Symbolem Českého Junáka -  českých skautů a skautek je lilie 
se siluetou hlavy psa. kterého používali Chodové při hlídáni 
našich hranic. Symbolizuje odvahu. vérncDst vlasti a oddanost 
strážci svobody.
Slibová lilie prodělala za osmdesát let několik nepatrných změn. 
V  současné době byla lilie doplněna trojlístkem -  symbolem 
skautek celého světa, a tím jsme se i my přiriali do celosvěto
vého skautského bratrstva, jehož symbolem je lilie s trojlístkem 
zvýrazňujicí jednotu skautského mládi na celém světě.

H) Kroj skautů
a) košile -  základní součást kroje. Bavlněná (kaprová) světle 

okrové banry s dlouhým rukávem, 
šátek -  trojijhelníkový v barvě čokoládové hnědi. Nosi se 
nad Hrncem spojený turbánkem. Vlčata nosí šátky žluté, 
absolventi lesních škol šedé s vyšitým symbolem LŠ v čipu. 
pokrývka hiavy -  skautský klobouk, lodička nebo baret 
(v oddíle jednotné)
kalhoty -  olivově zelené banry. krátké nebo dlouhé, vzadu 
se dvěma našitými, vpředu se dvěma všitými kapsami 
punčochy -  podkolenky nebo ponožky olivově zelené banry. 
podkolenky mají široké, gumou protkávané zakončení

f) opasek >■ olivově zelená látková kurta nebo kožený pás se 
skautskou přezkou

g) boty -  hnědé polobotky; do přírody vhodná obuv

b)

h) šňůrka na pišfalku -  zeiené barvy. Je  podviečená pod oba 
nárameníky a vsunutá s píštalkou do levé náprsní kapsy. 
Vlčata užívají šňůrku žluté barvy, roveři červené a činovníci 
bilé.

I) Označení užívaná na skautském kroji
Základním označením skautů je po siožení slibu slibová lilie 
umístěná těsně nad patku levé náprsní kapsy uprostřed. Činov
nici. kteří mají pod slibovým odznakem stužky vyznamenání, šijí 
umísfují výše.
Levý rukáv -  nadloktí (shora dolů): domovenka o výšce 2 cm 
obloukového tvaru, červeně lemovaná našitá ke švu rukávu. 
Červeně vyšitý název místa působení oddílu nebo střediska 
(délka 7 cm. výška písmen 1.5 cm). Pod domovenkou číslo 
oddílu čenreně vyšité (stejně jako domovenka na podkladové 
látce v barvě košile). Pod číslem oddílu je umístěn družinový 
symbol (viz výše). Pod ním je funkční označení skautů ve tvaru 
zalomených zelených pásků o šířce 0.5 cm (4 -  oddílový rádce. 
3 -  oddílový podrádce. 2 -  rádce. 1 -  podrádce).
Pravý rukáv -  na rukávu pod nárameníkem symbol mezinárod
ního skautského hnutí (definitivně rozhodne krojová komise). 
Pod nim odznak Tři orlích per a pod nim odborky.
Služební léta tvaru kovového lípového lístku jsou umístěna na 
pravé straně patky levé náprsní kapsy (skauti si tyto lístky 
podkládají zeleně).
Nad pravou kapsou se nosí po dobu trvání akce skautské 
příležitostné odznaky.
Při akcích v zahraničí je nad pravou kapsou umístěna českoslo
venská vlaječka.
Na středu pravé kapsy se nosí odznaky nováčkovské zkoušky 
(stužka s nápisem Buď připraven). 1. stupně zdatnosti (odznak 
lilie). 2. stupeň zdatnosti (lilie i stužka).
Vyznamenání Za čin junácký se nosí na středu levé kapsy.

Mirek Brych, předseda OR 
listopad 1990

VYZN ÁM
ORIGAMI
Skládání origami vyžaduje od nás plné 
soustředění, přesnost, nutí nás přemýšlet 
a předvídat. Vymýšlením nových postupů 
a tvarů rozvíjíme svou fantazii a kombi
nační schopnosti. Ve skládání objevujeme 
zákonitosti a nečekané souvislosti. 
Protože k léto činnosti nepotřebujeme 
žádné pomůcky, můžeme se jí  zabývat 
kdekoli -  využijeme tak užitečně a tvořivě

čas, který by byl jinak ztracený -  například 
v čekárnách nebo při dlouhé jízdě vlakem. 
Na táboře při deštích i na družinovkách 
skládání určitě zaujme a potěší mladší 
i starší skauty i skautky.
Origami se ve světě stále více používá 
i jako léčebné pomůcky. Pomáhá zau
jm out a zaměstnat děti, které se dlouho
dobé léčí v nemocnicích, vrací pohyblivost 
prstům a rukám po úrazech nebo ochr
nutí. T ím , že vyžaduje celkové soustře
dění, odpoutává pozornost pacientů od 
zdravotních potíží.
Origami je přitažlivá a tvořivá činnost do
stupná každému (od malých dětí až k dáv
no dospělým), při které téměř z ničeho 
vznikne něco jako výsledek našeho úsilí 
a fantazie. V  tom je snad největší význam 
origami.

V  každém čtverci papíru je skryto neko
nečné množství za staletí už vytvořených 
a nekonečné množství ještě nevymýšle
ných skládanek a neobjevených postupů. 
M ožnosti origami jsou nevyčerpatelné.
V  tom je právě jeho lákavost a krása. 
N a úplný konec našeho povídáni o sklá
dáni si připomeňme ještě jeden výrok 
pana Kasahari: „Origami, to je hudba za
kletá do papíru a návody k němu, to jsou 
notové zápisy. Oživím e je, až uchopíme 
list papíru a začneme skládat."

Milada Bláhová -  Míla

Zkuste zařadit origami do programu vašeho 
oddiiu jako  zklidňujici činnost. A nebojte se 
skládat i s chlapci -  origami není dívčí 
záležitost. Začít můžete podle návodů v Ju 
náku.
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bradu, družina jeho gesto přečetla: ,V  řad vedle mne -  nastoupit!" 
Když rádce založil paže na prsou, znamenalo to striktní příkaz: 
.Rozchoď -  každý ke svým věcem T Ruce v bok signalizovaly: 
.Pochodem -  v chodí" Ruce zastrčené do kapes byly pokynem 
k zastavení.
A  nezasvěcení diváci jen žasli nad tím, jak skautíci v baretech 
jednotné provádějí rozkazy, které jím nikdo nevydáví 
Nesmluvíte sí s družinou také podobné nebo jiné němé signály? 
Můžete je užívat třeba pří jízdě ve společném vagónu nebo 
autobusu. Tam cestující udivíte tajnými gesty, která budou zname
nat: Ted mlčte, nikdo nevydá ani hlásku! Te d  smíte spolu mluvit! 
Vstaňte a připravte se k vystupování! Tom y na záda!

DRUŽINOVÝ TA LIS M A N
TJwTře družinový tatisman je  yyrodanýza staré a rozedrarté ruka
vice z  virry. Zdrdtírría ho viněným i zbytky, kousky harffiků, růz
n ým i koréiky nebo krtofiičky. Je  to  Jakýsi m iniatum i prstový  
maňásek se kterým  ize pohybovat dokonce, s  trochou fantazie, 
s i bude s  vám i i  povídat

Máte nějakou věc, která ve vaši družině požívá zvláštní úcty, 
doprovází vás na výpravách, při táboření a nesmí chybět ani na
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těch. A  ta bývají v mnoha domácnostech i ve většině veřejných 
knihoven.
Na příští družinovce každý vypráví nebo čte z papírku ta fakta, 
která o ,svém " zvířeti získal. Nesmí ovšem prozradit, o kterém 
zvířeti mluví. Ostatní mají zprávu vyslechnout, napsat na papír 
jméno informátora a připojit k němu název zvířete, o které se 
podle jejich soudu jedná.
Až se všichni ve vyprávění vystřídají, každý odhalí, o kterém 
zvířeti podával zprávu. Za každé správně rozeznané zvíře zís
kává hráč bod. Kdo bude mít bodů nejvíc? A  kdo nejméně?

S K A U T S K Á  P R A X E
Jaro, léto a podzim jsou pro nás nejlepšimi ročními dobami. Dlouhé 
dny a teplé počasí nám umožěují velké výpravy do přírody, toulky 
po lesích a kopcích. Družina zalezlá i za slunečných dni jen
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Jestliže součet ok na kostkách se rovná kterém ukoli číslu 
na levé polovině desky (2, 4, 6, 9, 11), dostanou od rádce- 
-bankéře po znám ce všichni, kteří vsadili na libovolné 
z těchto pěti čišel. A  kdo součet přesně uhodl, obdrží 
zvláštní prémií, jak už bylo uvedeno výše. To té ž platí i v pří
padě, že součet ok se rovná číslu na pravé polovině plánu. 
Po znám ce dostanou pak od rádce všichni, kdož vsadili na 
čísla 3, 5, 8, 10, 12. Kdo vsadil na některé z těchto polí 
znám ky dvě nebo tři, má ovšem  nárok na dvě nebo tři 
znám ky. (Ve skutečnosti to však neni výhra, bankéř jen 
vrátí to, co tam  vsadili.)
Jestliže kostky padnou tak, že jejich součet je přesně sedm , 
dostane od bankéře výhru jen ten, kdo vsadil na sedm ičku, 
všechny ostatní vsazené znám ky propadají v bankéřův 
prospěch. Proto ta druhá část názvu hry -  .nešťastná 
sedmička".
Než začnete hrát, zhotovte si z kartiček, nastřihaných 
čtvrtek, hrací znám ky. Každém u před prvním  hodem  kostek 
dejte dvacet znám kových  jednotek. K dyž někdo přijde 
o poslední znám ku, hra končí. Vitězi ten, kdo má v  té chvíli 
hrací znám ky v nejvyšší úhrnné hodnotě.

4. Na „Brehma"
Tahl« neobvyklá hra má dvě části. Na konci družinovky vyzvete 
všechny, aby si vytáhli z Čepice po jednom lístku. Na každém 
lístku je napsáno jméno jednoho zvířete. Například lev. tygr. 
gepard, puma, nosorožec, hroch atd. Nikdo nesmi ostatním 
prozradit, které zvíře sí vytáhl, a do příští schůzky má opatřit 
o přiděleném zvířeti informace: kde žije, čím se živí, kolik 
mláďat mívají samice, jakého věku se dožívá, jakou rychlost 
dovede vyvinout pří běhu, způsob lovení kořisti (u dravců) 
a další zajímavosti.
Kde a jak každý tyto informace získá, to je jeho vlastní véc. 
První část hry je tedy jakousi malou zkouškou osobních schop
ností. Název hry připomíná, že se nejsnáze budou poznatky 
shánět v Brehmovi i v jiných encyklopedických dílech o zvířa-
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žádné družínovce? Hroši z oddílu vodních skautů měli kdysi svého 
„družinového Bambulu**, pitoreskní samorost z bukové pokrou- 
cené větve. Při schůzkách stál Bambula uprostřed stolu, jako by 
„dohližer na všechno, co družina dělá. Při plavbách po řekách 
trůnil na špičce pramičky. Jeleni si přivezli z tábora na Modré říčce 
náhodně nalezený jelení paroh, nechali z něho odříznout kolečka, 
která teď nosí každý člen duriíny u sebe. Mývalové mají družinový 
kámen, nádherně ohlazený ž u lc ^  valoun, symbol tvrdosti a pev
nosti družiny. Sasanky si svůj talisman vyřezaly z březového 
polínka -  jednoduchou panenku podobnou pradávným lidovým 
hračkám.
Přemýšlejte, jaký družinový talisman budete mít vy. Poraďte se 
o tom na nékteró z příštích družinovek, a když vás nic pěkného 
zatím nenapadne, nechte tuto záležitost otevřenou. Časem jistě na 
něco originálního přijdetel

BODOVACÍ ZÁ V O D Y
1 . Umíte signalizovat morseovkou nebo semaforem? Rozdél dru
žinu do dvojic. Každá dvojice bude představovat samostatnou
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O j íd e l n íc h  m is k á c h
N o rm á ln i v o je n s k ý  ty p , s v íč k e m  
a hlavně držákem. Občas přijdou do 
obchodů. Shánějte už nyní! Bez šálku 
jsi na táboře úplný chudák, vyděděnec, 
lazar a tak podobně. Před táborem  b u 
dou v klubovně na šálky železným  la
kem namalovaná čisla.

TVŮJ SPOLUBYDLÍCÍ
Snad skoro každý z vás má už dávno 
před táborem  vyh lé d n u té h o  jin éh o  
gambusína z oddílu, se kterým by chtěl 
na tábore bydlet ve stanu. Snažím  se 
vždycky těm to přáním vyhovět, někdy 
to ale není m ožné. Proč? T o  tehdy, 
když se hlásí k společnému bydleni 
dvojice ú|:^ných nováčků, nebo vůbec 
taková, která nedává záruku, že by na 
táboře žila ve stanu klidné, ukázněné, 
ve vzájemné podpore a svornosti. Také 
se m ně nelíbí, když se do jednoho 
stanu hlásí dva staří „sekáči“. T y  bych 
raději viděl rozdělené, aby každý bydlel 
s hochem  mladším, méně zkušeným , 
či dokonce vůbec nezkušeným  -  a po
máhal m u při táborovém  životě. Nejde 
jen o postavení podsady! T u  už by 
leckdo pomohl. Ale jedná se o každo
denní táborový život, od ranního úklidu 
až zase po večerní ulehnutí. Starší, 
zkušený chlapec může v m nohém  dob
ře zapůsobit na m ladšího, ne zku še
ného.
A  ještě něco bych chtěl říct pří výběru 
sp^ubydlícího. Vybere-li sí tě některý 
chlapec a ty už máš sjednáno bydlení 
s jiným  nebo se ti ten nabízející se 
gam busín nějak nezam louvá, ne o d 
mítni jej tónem, který by urazili

DEJTE SE OSTŘÍHAT!
Na táboře k tom u nebudete mit m o ž
nost. Požádejte o ostřiháni na krátko.

protože za m ěsíc  vá m  v la s y zase 
hodně dorostou. Nedejte se však ostří
hat do holá (větší m ožnost úpalu, větší 
bolest pří úderu do hlavy, nem luvě 
o děsné ne vzh le dn ém  zjevu dohola 
ostřihaného člobrdikall

POZOR NA SEBEiíí

j íd l o
vezm i s sebou do torny na celý den. 
První táborové jídlo z oddílové kuchyně 
dostaneš až druhý den. dřh/e vařit ne
m ůžem e.

PŘIJĎTE NA SRAZ 
K ODJEZDU PŘESNĚ
Nedrásejte moje nervy tím , že se opoz
díte a já vás budu m uset s hodinkam i 
v ruce zoufale vyhlížet u vchodu na 
peron a že vám  budu vysílat naproti 
k tram vají hochy, aby vás popohnali, 
tornu pomohli -  a mít přitom strach, že 
odjedem e bez vás i bez nichl 
N á stu p e m  do va g o n u  k on čí jed na 
etapa m ých  těžkých starostí s přípra

I j t Ť l

Nem ocné hochy (se silnou rým ou, kaš
lem, či snad dokonce ještě horšími ne
m ocem i), nebo hochy s rukou v sádře 
a podobně nelze na tábor brát. Jejich 
nem oc se tam  m ůže zhoršit, jejich zra
něni silně překáží při prácí na stavbě 
tábora. Buďte proto na sebe v  předtá- 
borových týdnech dvojnásob opatrníl

KDO BALÍŠ ODDÍLOVÉ BEDNY,
nedělej je abnorm álně těžké. I doprava 
m etrákových svazků krabíc je velm i 
svízelná a m ůže dojít k úrazu. Poříd 
soupis t (^ o ,  co je v které bedně, na 
lepenku přibitou na víko bedny. Piš 
obyčejnou tužkou nebo barevnou pas
telkou, nikoli inkoustovkou nebo propi
sovačkou. Zejm éna nářadí (pily. kla
diva, kleště, hřebíky) budtež ihned na- 
lezitelné a snadno přístupné. Budem e 
je brzy potřebovat.

vou tábora. Ulehčete m ně ji včasným  
příchodem  na srazí

PRVNÍ DNY NA TÁBOŘE
Jsou to dny ustavičné dřiny, nepohodlí 
a zmatku. Vypadá to, jako kdyby se 
tábor nikdy nem ěl dostavět, moře tří
sek, odřezků jako kdyby nem ělo nikdy 
zm izet. Na zábavu není v těch dnech 
ani pomyšlení. Jak  byste jednou při 
stavbě tábora zkusili jít se koupat, hráč 
m íčem  a podobně, tatam  je chuť do
sta vě t záso bá k, k u c h yň  atd. Proto 
m ám e jeden nepsaný zákon, který zní: 
Bez povelu žádný oddechl Nikdo není 
oprávněn zanechat práce, ať na stavbě 
své podsady, nebo na „státním " (to je 
na stavbě pro celý tábor) a jít si lehnout 
do stínu nebo zasednout k jídlu, zmizet 
k vodě apod. A ž  teprve když je dán 
povel k přerušení práce, m ůžete od ní 
odejít.
Zorganizujte si svoje věci! Celé tri čtyři 
první dny se válejí po tábořišti někdy 
rozbalené i nerozbalené věci jednot
livců, tak jak sem  byly do praveny 
v prvních hodinách naší invaze od auta 
ze silníce. Pořádný táborník má své 
věci vžd y u sebe v provizorním  stanu 
nebo nejvýše je má -  pak ovšem  rádně 
zabalené v kufru či krabici -  pod roze
střenou kuchyňskou plachtou mezi o d 
dílovým i bednam i, kde je jediné shro
maždiště všech kufírků a bedniček, jež 
se vám  zatím  nevejdou do stanu. 
Pozor na sluníčko, zvlášť v  horách! N e - 
jste-ll už z dom ova opálení, nepříjemné 
vas spálil M ažte se krém em , a začne-lí 
slunce připalovat, oblečte si košili nebo
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přijitnací stanici. Rádce se postaví na opačný konec klubovny 
a začne vysilat předem připravená slova. Každé by mělo mlt tři až 
dvanáct písmen. První až páté signalizuješ velmi, velmi zvolna, aby

stačili i ti nejslabši. Druhou pětici slov vyšli o něco mák) rychleji. 
V dalších pétíslovných sadách postupně zvyšuj tempo a poslední 
dávku odešlí tak, aby ji zachytili jen ti opravdu dobři.
Která dvojíce bude mít nejvíc slov přijatých správně, bez chyby?
2, Tohle je vlastně malý domácí úkol. Přikaž dnjžíně, aby clo příští 
schůzky zjistila, jak se řeknou slova CHLÉB -  VODA -  NÁDRAŽÍ 
v různých cizích jazycích. Kcio přinese nejrozsáhlejší seznam? 
Každý pátrá na vlastní pěst a může se obrátit se žádosti o pomoc 
na kohokoli. Rodiče, pnbuzné, učitele (zejména v jazykové škole), 
knihovníky. Dobrou pomůckou jsou všechny slovníky. Větší kni
hovny jich mívají v příručních regálech i několik desítek. Žijí ve 
vašem městě cizí studenti? A ( se odvážní jedinci vydají do jejich 
koleje, mohou tam získat cizojazyčné verze hledaných slov z od
lehlých koutů světa.
Je to nejen bodovaci závod, ale i malá zkouška podnikavostí.
3, Jízda s míčkem. Nakresli v klubovně okružní traf, širokou 
30 -  50 cm. Křídové linie mohou být křivolaké a tvořit mělké 
i ostré zatáčky. Dráhu veď kolem stolů, aby byla dlouhá aspoň 
deset metrů.

Jak hráčů ubývá, kroužek se menší, až zůstane jen poslední 
dvojice, sedící proti sobě. Nechceš-li spory o to, kdo má zakutá
lený míček sebrat, stanov jasná pravidla hry. Míček je třeba 
předávat bud .z  ručky do ručky", nebo volným, chytatelným 
hodem. A  když spadne na zem, odpovídá za jeho zvednuti ten, 
kdo se ho naposledy dotkl. Jestliže se tak stane po hodu, musí 
se za zalétlým mlčkem vrhnout chytajíc! jen tehdy, uzná-li 
rádce přihrávku za správnou, chytatelnou.

3. Šťastná a nešťastná sedmička
Narýsuj na větší čtvrtku obdélníkový herní plán, rozdělený 
na jedenáct polí. V  klubovně pak vybídni družinu k sázeni. 
Každý, kdo se chce hry zúčastnit, položí jednu nebo víc 
hracích znám ek na libovolné pole. Pravidla dovoluji jednot
livci vsadit současné na několik poli.
Pak zatřepeš v hrsti dvěm a kubickým i kostkami (ze hry 
člověče, nezlob se) a vrhneš je na stolní desku. Součet ok, 
která se objeví na horních 
ploškách, dává takzvané v í
tězné číslo. Kdo na toto číslo 
vsadil, dostane od bankéře za 
každou hrací znám ku vlože 
nou do příslušného pole na 
plánu znám ky dvě. Vsazenou 
znám ku si nadto bere zpátky.
Výjim ečnou hodnotu má pole 
č. 7. Padne-li na kostkách 
dohrom ady sedm ok, dostane 
hráč, k te rý  vsa dil na s e d 
m ičku, dokonce tři znám ky 
a navíc tu, kterou vsadil. O d 
tud první část názvu této hry 
-  „šťastná sedm ička".
Na první pohled by se mohlo 
zdát, že je nejvýhodnějši sá
zet stále na sedm ičku. Hra 
však m á ještě další pravidla.
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triik o . Ram ena a záda trp í nejvíce. 
A  večer se zase citelně ochlazuje, takr 
řka náhle a bez výstrahy. Pak se rychle 
a důkladně oblékni, do košile, svetru, 
tepláků, jinak onem ocníš angínou, rý
mou, kašlem. T o  je pak dlouho konec 
s koupáními
Nouze o nářadí je jednou z největších 
překážek rychlé výstavby tábora. Proto 
vřele doporučuji každé stanové dvojici 
vlastní pilu, sekyrku, dvoje kleště, dvě 
kladiva, m etr či kovové pásm o -  a na 
všem  mít značku! Také se hodí šroubo
vák, větší panty na dvířka a šroubky 
k nim. Panty raději dlouhé, nevyvrátí se 
tak snadno.
Dříví na podsady se přiděluje. Nelze 
tedy jh si do složených hromad vybírat 
sám!
Kácení stromků na kůly je povoleno jen 
těm , které určím. I kdybys potřebcwal 
sebevíc další kůl, nesmíš pro něj sám jít 
do lesa!
Napráskejte krajinkami, když je sklá
dáte z vozu, i když je pokládáte na ze m . 
Každým  většim  úderem se naštípnou 
a štěrbinou pak při delším dešti prosa
kuje voda do stanu. Proto krajinky po
kládejte tak šetrně jako sklo!
Táborové hyeny jsou chlapci, kteří ve 
sta ve b n ím  zápalu „nezn ají bra tra " 
a kdejaký kousek dřeva, který není 
přibitý a patři jiné dvojici, nenápadně 
přenesou k s o M . Také zásadně nevra
cejí půjčené nářadí, které pak majitel 
zoufale hledá. Tohle všechno působi 
někdy dost zlé krve, proto to nedělejte! 
O  „zahálející" dřevo sí řekněte, v yp ů j
čené nářadí ohlašte -  a vraftel 
Jak  zabráníš roztřepení kůlu (čili tak 
zvaném u „karfiólu"|? Na vrchol zatlou
kaného kůlu přilož vodorovně jiný kůl 
nebo n e p o tře b n ý zb yte k  k rajin ky, 
který ti kamarád bude při zatloukání 
přidržovat.
Sekejte a třísky dělejte jen na jednom  
místě! To to  m ísto bude vžd y na za
čátku stavby vyhrazeno. Jinak je celé 
tábořiště pak třískami přímo zam ořené 
a nikdo se k nim nechce znát, tím  
m éně aby je pak vysbíral. A  ty  dro
boučké ani někdy vysbírat nelze. Na 
tvrzení „Já to tu pak v y s b irá m r ne
dám , nelze si pam atovat, co kdo a kde 
sekal.
N e plýtve jte  d ře ve m ! Není ho nikdy 
dost. Na příčky do kavalce nerozřezá- 
vej krásné silné krajinky, ale použij 
odřezky, i třeba rozštípnuté. T ím  m éně 
patří na kavalec celé krajinky podélně 
-  ani tehdy, když to jsou tvoje, „vyfaso
vané" a po stavbě přebývající. Rozře
zat krásné dlouhé dřiví tam , kde stačí 
dřevo podřadné a odřezkové, je bezo
hlednost a takytábornictvi.
Kavalec ^  neměl mít mezi příčkami 
m ezery, jinak ti jimi bude propadávat 
slamnik a příčky tě ještě k tom u budou 
tlačit. Proto tluč příčky těsně vedle 
sebe, bez mezer a rovnou stranou kra
jinky navrch, zaoblenou dolů.
Jak  uspořádat svůj stan? Neplánuj jiný 
ty p  vnitřn ího uspořádání stanu, než 
náš normální, tisíci hochy vyzkoušený: 
s uličkou uprostřed, s jedním  lůžkem 
po každé straně, se stolkem v  pozadí 
na konci uličky. Te nto  typ  je nejpohodl
nější, nejrychlejši a nejzdravější. Pod 
kavalec zro b  u zem ě ještě jed en, 
spodní, třeba jen přibitými nařezaným i

v ě té v k a m i p o k ry tý  (na k u fry, bo ty 
atd.). Za stolek poslouží též bedna po
dlouhlého tvaru, postavená na výšku, 
s víkem  na pantech coby dvířky, s po
ličkami uvnitř, už z dom ova takto při
pravená. Je -lí bednička příliš nízko, po- 
sacRe ji na čtyři kůly.
Pravé úhly podsady, tak potřebné pro 
správné postavení stanu, si zajistíš 
a přezkoušíš takto: do jednoho rohu dej 
kufirek či bedničku, které určitě mají 
pravý úhel -  a podle jejich stran veď 
provázky od jednoho rohu zam ýšlené 
podsady ke druhém u. Za pomoci ku- 
fírku, do všech čtyř rohů takto posta
veného, naměříš bezvadně pravé úhly.

Nepalte v kuchyni odřezky krajinekl Je  
škoda těchto vyschlých kousků dřeva. 
Schovejte si je pod kavalec pro dobu. 
až vaše služba bude vařit a dřevo v lese 
bude m ok ré . Pálit suché o d p a d k y 
dřeva v době. kdy je suchého dřeva 
dost v lese, je hrozná škoda. A  proto 
šup s každým  kouskem odřezku pod 
kavalec, zvlášť když se m á uklízet tá 
bor!
Při stavbě tábora chodťe obuti, a to 
raději do křusek, než do tenisek. Po 
tábořišti se všude válí plno odřezků 
s natlučeným i hřebíky, jak je zde ne vy
léčitelní takytábornici odhodili coby 
„n epo ve de né" a šlápnutí na takový 
hřebík bosou nohou nebo i v tenisce 
vás m ůže stát hezkou řádku dní v e l
kého utrpení a pokaženého tábora. 
H ře b ík y m ějte  jen na m isce nebo 
v  hrníčku či krabičce, když stavíte. 
Nesm íte je sypat jen tak volně do trávy 
a z nich si brát nebo je nechat v dě
ravém  papírovém sáčku. To to  pravidlo 
dokáže dodržet jen schopný táborník. 
M éně zkušené nelze uhlídat!

A UŽ SE TÁBOR ROZBÍHÁ
Tře tí či č tvrtý den po příjezdu je „si
tuace zvládnuta", podsady jsou hotovy 
a záplavy odřezků dřeva zmizely, do 
kuchyně i pod kavalce . . .  Služby se 
začínají bodovat, odpoledne bude už 
koupání, a dokonce snad první úsek 
táborové hry. V e stanech se ještě ně
kolik dalších dnů pak dodělávají stolky, 
desítky užitečných i zbytečných poli
ček atd. atd. Každý je plný ochoty ke 
všem u, plný nadšení a chuti. Pravý tá 
bor začínál
Pište dom ů! První dopis, či alespoň lís
tek byste měli poslat dom ů hned po 
příjezdu na tábor, aby dom a viděli, že 
cesta šťastně skončila. Pak ale pište 
vždy aspoň jednou za 4  -  5 dnů. A  piš
te obsažné, aby sl rodiče mohli udělat 
představu, jak situace na táboře v y 
padá. Pište také objektivně, nedělejte 
z komára velblouda, z bouřky zem ětře

sení, z přechodného nedostatku chle
ba hladomor, z naražené nohy zlom e
ninu.
Podložte  sí roh y p o d sa d y pa pírem  
(tvrdším ), aby se celta nedřela o ostré 
hrany dřeva, čí dokonce o hřebíky, kte
rým i je připevněna konstrukce. Rohy 
stále kontrolujte, protože papír se ča
sem zm ěkčuje, rozpadává a hřebíky 
jím vylézají.
Hřebík nesm í přijít do olivkového o tvo 
ru celty! Příchycuješ-li stan na podsadu 
za dírky na olivky, m usíš do každé dírky 
udělat provázkové očko a teprve za to 
stan na hřebík zachytit. Hřebík přímo 
v dírce zrezaví a celtu trhá a rozdírá. 
Ucpi si škvíry v podsadě papírem  (sto
čené dlouhé u cp á vky), nikoliv m e 
chem . M ech je vlhký a nečistý. Je  
dobře potáhnout sl celou stěnu archy 
papíru (vytapetovat). V  noci nem ůže 
do stanu tak snadno chlad.
Soukrom á odpadovka. Žádný správný 
táborník nezahodí papírek od cukrátka, 
zb yte k  o v o c e , ne d o je d e n o u  kůrku 
chleba jen tak volné do trávy. Kam  ale 
s těm i odpadky? Do kuchyně či do 
vzdálené odpadové jám y desetkrát za 
den běžet se nechce. FToto m ějte ve 
stanu pod kavalcem „soukrom ou od - 
padovku" ze škatulky či plechovky. Ale 
ráno před prohlídkou stanů budiž v y s y - 
panál
O te vře n ý či zavřený stan? Ve dne, 
n e n í-li m im o řá d n ě  c h la d n o  či déšť 
nebo velm i silný vítr, m usí být všechny 
stany otevřené, aby větraly a slunce 
vnitřek stanu vysušovalo a přehřívalo 
na noc. Prudký sluneční žár je stanové 
látce velm i škodlivý (tkanivo se praží, 
zvolna se rozpadá a doba životnosti 
stanu se zkracuje i o dva až tři roky)l 
Proto za slunečního žáru celty odepi- 
nejte a stáčejte ke konstrukci. 
Nedotýkej se celty, když je mokrá I Po
rušíš impregnaci a v těch m ístech pak 
déšť prosakuje . D bej tak é, ab y se 
žádný předm ět nedotýkal stanu za 
deště. (Různá zrcátka na stolcích, kra
bice atd.). Je -li celta ráno velm i vlhká, 
či dokonce mokrá od rosy nebo noč
ního deště, nesbaluj ji hned ke konstru
kci, ale nech ji vyschnout, aby se neza
peřila.
V ycpi si boty starými papíry a měj je 
postaveny na podložce z odřezku kra
jinky. M okré tenisky si dávej vysušit na 
slunce.
Běhej v táboře a v jeho okolí zásadně 
bosi Do tenisek se ob ouvej, jenom  
když jdem e dále od tábora nebo je-li 
chladněji. Do kožené obuvi se obouvej 
jen za velm i studeného počasí. Také 
ráno k m ytí se dostavuj vžd y bos, abys 
m ohl vstoupit bez zouvání do vodyl 
Opaluj se. Používej krém ů a vazelín, 
aby se ti nevysušovala kůže, a za slun
ného teplého počasí buď vžd y jen 
v plavkách nebo v  trenkách. Košile, 
trička, tepláky, to vše oblékej teprve za 
chladného počasí nebo večer, když už 
slunce m izí z tábora.
Ranní cvičeni je jxihrom ou pro leno
chy, takytáborníky a pro sloní mláďata. 
A le správný chlapec cvičí s radostí, 
rázně, energicky, aby cvičení mělo v ý 
znam . Ví, že cvičením  zm ohutni jeho 
svaly a tělo že se stane pružné a silné. 
M ějte touhu m ít dobře rostlé tělo, aby 
každý na vás hleděl s obdivem .
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SKAUTSKÁ
OTÁZKY
NÁZORY

DISKUSE

fl základní úkol skautského hnutí považuji výchovu mravně 
silných mužů a žen, schopných dobře obstát ve zmatené 

a nepřehledné situaci naši doby.
Nemá jisté smysl popisovat naši skautskou stezku bod po bodu. Za 
povinný základ považuji upravenou původní stezku střediska Ma
ják. Zde je několik námětů ke změnám popřípadě doplněni. 
(Stezku Majáku zná asi málokdo ze čtenářů, nkméné další poznámky 
jsou vkeměné obecné a mohou být podnětné, proto je otiskujeme. 
Pozn. red.)
Dobrovolnou náboženskou část nepovažuji za šťastné vypracova
nou a navíc se mi tato součást jeví jako zbytečná. Myslím, že jak 
Modlitbu Páně, tak Zdrávas Maria či Věřim v Boha má znát a zná 
každé křesťanské dité a neni nutno kvůli tomu vypracovávat 
zvláštní část stezky. Co se týče nekřesťanů, těm pak timto způso
bem představujeme křesťanství jako odhkávání naučených modli
teb namísto tořio, abychom jim nejprve řekli, co to vlastně je 
křesťanství, a co víc -  učíme je recitovat Věřím v Boha, aniž pojem 
Boha předem zavedeme. Vědět, kdo je sv. Jiří a co znamená pro 
skauty, to by neměla být dobrovolná znalost křesťana, ale samo
zřejmost pro každého. Zrrát jméno sv. otce opět path ke všeobec
nému kuíturnímu rozhledu, který by měl mít každý skaut. Totéž 
platí o Písmu. Požadavek vysvětleni pojmu svátost ve druhém 
stupni mi připadá Jako násilně a bez souvislosti včleněný do textu. 
Zatímco skautský zákon musí znát každý nováček, o Desateru 
nepadla zatim ani zmínka. Třetí stupeň požaduje vysvětlení, z čeho 
můžeme poznat, že je Bůh. Připadá mi zhola nesmyslné projít všemi 
úkoly náboženské části stezky, založenými na Boží existenci, při
čemž o tom, zda je, či není, se mluvi až na samém jejím konci. 
Vědět, co to je ekumenické hnuti, patK opět ke všeobecným 
kulturním znalostem.
Duchovní rada Junáka již vypracovala požadavky pro udělení od
znaku liliového kříže. Navrhuji, aby se staly povinnou součásti 
stezky pro křesťany. Pro nekřesťany by měla stezka obsahovat 
obecné otázky náboženství důsledně ekumenicky formulované 
jako součást kulturního rozhledu a možnost dobrovolného plněni 
liliového kříže.
Nyni k ostatním bodům stezky:
Myslím, že správné zacházeni s nástroji je prvým požadavkem 
bezpečnosti práce, a proto bych jej vyžadoval nikoliv až ve druhém 
stupni, ale už v nováčkovské zkoušce. Totéž plati i pro nejzáklad- 
néjši tábornickou dovednost, jakou je stavba stanu. Také vařeni 
obMa pro družinu a praní prádla by mělo patřit do nováčkovské.
I plavání bych přesunul ze stupně druhěho do prvního.
Třetí stupeň skautské stezky je přípravou na rádcováni nebo 
rovering. Zcela zde proto postrádám zimní tábořeni a celoroční 
pobyt v pnrodě, pokud možno s přenocováním. Má-li být skaut 
skutečným vůdcem, musí mit základní návyky pro přežiti dokonale 
zažité, což nezíská jinak než pobytem v přirodé za všech podmínek. 
Pnpadá mi neuvážené požadovat v současnosti jako podmínku 
třetího stupně účast na třech letních táborech. Uvažme, že vzniká 
mnoho nových oddílů, do kterých přicházej! starší chlapci a děvčata 
z bývalých oddílů pionýrských či turistických, přičemž mnozí žních 
ovládají požadavky stezky téměř dokonale. Nechávat je čekat tři 
roky, ^ipadné s nimi začínat od začátku, mi připadá zbytečné. 
Chceme-li, aby skaut byl schopen obstát za všech okolností, je 
nezbytné rozvíjet i jeho manuální zručnost. Nejedná se pouze 
o obvyklé práce s klasickými materiály. Myslím, že je nanejvýš 
vhodné začlenit do stezky volitelnou formou základy kovářství, 
hrnčířství, tesařstvi, pleteni košů a ostatních tradičních a bohužel 
mizejících řemesel. Jako povinné bych naopak doporučoval znalos
ti základních jednoduchých strojů (kladka, páka apod.) a jejich 
praktické využiti. Navrhuji také jako povinnou znalost základů 
konstrukce a údržby spalovacích motorů.
Zcela se ztotožňuji s názorem bratra M. Zapletala, že skautská 
činnost by se neměla omezovat pouze na společné schůzky či 
výpravy, ale měla by přirozeně prostupovat i volný čas junáků 
a skautek. Tento požadavek je třeba vzít v úvahu i při vytváření 
stezky. Základní tábornické, skautské i všeobecné znalosti bych

v maximální možné miře přesunul do nováčkovské zkoušky 
a prvního stupně, v nutných případech do druhého stupně. Skaut 
plnici druhý a třetí stupeň by měl mit už přiměřeně jasno, čeho 
chce ve skautingu dosáhnout, a proto již jeho stezka obsahuje 
body s možností volby zaměřeni, a také body vycházejici z kon
krétních klimatických, krajinných, kulturních a jiných podmínek 
jeho kraje. Splněné body stezky si pak může potvrzovat i sám (viz 
M. Zapletal).
Činnost každého oddilu nese pečeť zaměřeni svého vedoucího. 
Navrhuji, aby stezka vedle bodů povinných i volitelných ponechá

vala prostor i pro úkoly vycházející z oddílového ducha, zaměřeni 
či tradic (u nás je např. součásti nováčkovské výroba lacrossové 
pálky).
Provedení formální stránky stezky bych ponechal zcela v kompe
tenci oddílových vedoucích. V  prvé řadě proto, že pochybuji, že se 
v dohledné době najde výrobce, v druhé řadě proto, že se při jejich 
výrobě aspoň všichni v oddíle dokonale seznámí s textem a máji 
nejlepši příležitost prodebatovat případné nejasnosti.

Josef Cuhra

NĚKOLIK POZNÁMEK KE STEZCE
Myslím, že po drobných úravách by bylo možné hned používat 
experimentální stezku M. Zapletala. Oproti minulosti bych přidal 
vice techniky (možná i celý oddíl) -  obsluha magnetofonu, gramo
fonu, funkce spalovacího motoru a odstraňování drobných závad 
apod. Odděleni Hory, Putováni, Vody, Historické památky, Pro- 
spektorské výpravy. Naše město musejí být zpracovány obecněji, 
aby byla vhodná pro oddily v celé republice.
Jednotlivé body ve stezce by měly být formulovány velíce 
stručně, ale vydáni stezky by mělo doprovázet souběžné vydáni 
metodického textu, ze kterého by vůdcové a rádcové získali rady, 
jak obecné body stezky zkonkretizovat ve svých vlastních pod
mínkách.
Z každého oddělení stezky bych vybral určitý počet povinných 
bodů (dohromady asi třetinu všech bodů), z ostatních by sl každý 
skaut mohl zvolit, které body bude plnit (asi tak dvě třetiny 
zbývajícich v každém oddělení), a ty, které by zbyty úplně, by byly 
povinně jen pro budoucí vůdce.
Nováčkovská (přijímací) zkouška by neměla být jen jakýmsi jed
nodušším předstupněm dalších zkoušek. Vůbec ^ c h  do ní neza
řazoval nic z praxe. Měla by ukázat, jestli zájemce o skautování je 
ochoten a schopen pro svůj zájem něco udělat, 
ř^kolik základních bodů k tomu úplně stačí;
Docházka -  jasný ukazatel zájmu o oddíl; junácký zákon -  neje
nom jeho znabst, ale i jeho dodržování; jun. heslo -  tajná, 
neočekávaná zkouška nováčkovy připravenosti; denni přikaž ckjb- 
rého skutku -  po určitou dobu si je denně zapisovat; slušné 
chováni a jednáni na veřejnosti, doma, ve škole; přátelské chování 
k ostatním členům oddílu. .
Vlčácká a světlušková stezka by vůbec neměla mit podobu 
zkoušek, méla by být vedena co nejhravěji. Rozhodně by neměla 
být jakýmsi zjednodušením či výběrem skautské stezky! To  by 
totiž brala vítr z plachet skautským vedoucím a nejmená' děti by 
ochudila o možnosti nových objevů a poznatků, až přejdou do 
skautského oddilu.

-  rak -
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Jaroslav Foglar-Jestřáb

o d d í l o v í

D U C H O V É
Hrůze a děs mnou lomcují, pomysllm-ll si, 
že mám psát o lodním a táborovém pod
světí, kde duchové se prohánějí v podpa
lubí a pod podlahou dnem (I nocí) a jejich 
dech sviští v lanoví a cloumá táborovými 
sta ny. . ,
Pokud moje vetché paměť sahá do dávné 
i nedávné minulosti a pokud jsem z kro
nik načerpati mohl, napočítal jsem duchů 
dvojkarských do dnešního dne ni více, ni 
méně než třináct. Mnohý z nich jen zabli
kal na duchařském nebí, jiný zase oslnil 
jako kometa -  však každému všemohou
címu osud odzvonil; ten vládne i duchař- 
ským prostředím. Mnohý z nich si dal jen 
jiné jméno a jiný háv, aby mohl klidněji 
a bezpečněji provádět své rejdy, však 
třináct jmen vizte na seznamu podsvě
t í . . .
Praduch všech pozdějších potomků byl 
na táboře Zelené příšery -  osobně 
Jestřáb. Kdo by snad o něj měl zájem, ať 
si přečte bud starou oddílovou kroniku, 
nebo román Hoši od Bobří řeky. Násle
dovníkem Zelené příšery byl Ochránce 
zákona v I. vydání, který vyvedl jeden 
pěkný kousek na táboře, ale jeho totož
nost se mi dosud nepodařilo zjistit.
V  roce 1934 na Táboře třinácti oriich per 
se objevují asi tří dopisy Robina zbojníka, 
za kteréžto jméno se kryje bobři čtyřplát- 
ňák |Zub, (Charlie, Sváťa, Jarka S.) Po
dobně Ochráncem je Bobři družina. Sou
časně píše i výhružné dopisy Vitrovi Kosa 
prérie, která si nečitelností podpisu sama 
zavinila, že ji tábor nazval Kozou prérie. 
To  bylo několik dopisů Vládi Michálka, 
tehdy člena družiny Medvědů. Činy však 
pražádné. Snad jen Piráti -  opět Bobři -  
kteří ráno dopisem slíbili, že Vaška une
sou -  a ejhle: odpolední klidné koupání 
bylo přerušeno strašným ječením Vaško
vým , když ze stanu Bobrů vyrojili se čtyři 
maskovaní a namalovaní Piráti a odvlekli 
ubohého Vaška před zraky užaslého tá
bora na loď. Nakonec se potopila loďis Pi
ráty a Vaškem . . .
Změna klubovny, přesídleni na vyřazenou 
nákladní vltavskou loď. měla tento násle
dek: náhlý rozvoj duchů, protože -  jak 
jsem se již zmínil -  celkový terén byl pro 
tuto čeládku mnohem příznivější. Tak se 
zjevil Duch lodi, který poslal Jestřábovi 
dopis, který začíná takto: .Uložte knížku 
20 000 mil potJ mořem pod 13. schod na 
lodi. . . “ Později se při jednom závodu na 
body ukázalo, že do klubovny vede jen 11 
schodů, tak se milý duch asi zmýlil.
V  dober-voleb se vynořili Tři spravedliví 
a Dva mistři. Ti se uvedli tímto dopisem: 
.Buďte jako Jestřáb bystři -  v úctě od
daní Dva mistH." Z těchto pletich jsou
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důvodné podezřelí Lojza, Bukanýr, Lebeč- 
ník.
Před Táborem bez Vytrvalce v roce 1935 
se objevil dopis od Černé ruky, která 
později na tál:K>ře působila mnohým ne
klidné spaní. Podezřeni bylo co chvíli na 
někoho jiného. Co se zajímavého přitom 
semlelo, je v táborovém Cigoligu č. 15. Po 
tábore se Lojza pod tíhou důkazou přiznal 
a svěřil se, že hrůzyplné úmrtní obálky 
dodal Lebečník.
Po letošním táboře nastalo rojení duchů. 
Začalo to jakýmsi Modrým stínem, kte
rého hned kdosi napodobil s tajemným 
inkoustem, potom minulou neděli 0 -  
chránci zákona ve II. vydáni. Tak prosím -  
do dnešního dne je stav duchů 13. Poros- 
te-li to jako dosud, bude nutno zaregistro
vat u Svazu skautů oddíl duchů. 
Upozorňuji, že podle duchařského ar
chívu by se dala napsat jedna kronika, ale 
asi by dlouho nevydržela, protože du
chové by ji brzy roznesli na svých kopy
tech, jak se asi stane i s tímto zápisem. 
Sopka dělá duchařský oznam ovatel, 
který je stále plný, pátrá po všech nestvů
rách a vybízí ostatní, aby mu pomohli. 
A  tu dostal dopis, který je stejné v ý 
hružný jako předchozí.

10. listopadu 1935

Duchařina není dřina 
(rozuměj -  ta dnešní!)
Po delší době, jedno čí dvouroční, nebo 
snad ještě delší, připhází u nás zase do 
módy duchařina. Někomu se zkrátka za
mane udělat se tajemným a z anonym
ního skrytu tropit si z ostatních šašky, 
vyhrožovat jim, slibovat -  a pak nedo
držet -  různá překvapení atd.
Světlý vzor sí berou novodobí autoři du
chů z pramáti všech strašidel. Zelené pří
šery, která strašila na táboře roku 1928. 
Ta měla tehdy ale alespoň nějaký účel. 
Chtěla naučit hochy nebojácnosti, všíma- 
vosti a přemýšlivosti. Dnešní duchové 
však program už nemají a omezuji se na 
efekty nejlacinějši, protože už stokrát 
opakované -  na psaní duchařských do
pisů. Víc nic ve své duchařině neudělají. 
Jak si musí počínat duch, aby jeho čin
nost byla aspoň trochu oprávněná:
Musí si vytknout nějaký dobrý, užitečný 
cíl. Své rejdy musí provádět důsledné. Co 
slíbí, musí splnit. Musí připravovat všeli
jaké zapletené situace, tajemné, ducha
plné a originální. To  ovšem vyžaduje vel
kou trpělivost, přemýšlivost, kombinační 
talent a v neposlední řadě i spoustu času.

Kresba Pterre Joubert

Proč mne už duchařina neuchvacuje? 
Proč už došlé duchařské dopisy ani skoro 
nečtu, nepřemýšlím o nich a nemám nej- 
menši zájem na rozluštěni tajemství, kdo 
je psal? Inu proto, že napsání duchař
ského dopisu je zpravidla první a také 
poslední atrakci takového ducha, na víc 
se nezmůže -  a já už to vím napředl Proto 
ten můj nezájem!
A  proč duchařině nijak zvlášť nepřeju? 
Protože se nám v minulých dobách stá
valo. že autor ducha ztratil během času 
smysl pro naši vážnou a hlavní práci. . .  a 
babral se jen se svou duchařinou, pro nic 
jiného neměl čas a zájem. Když se mu v ni 
něco nepodařilo, měl špatnou náladu. 
Převážná většina duchů nemá také po
jem z toho, co si může a co nemůže 
dovolit. A  tak z jejich činnosti vznikají 
různé zmatky, které dovedou někdy dů
kladně otrávit náladu a pořádně zavařit 
vedení zamýšlený program. Někdy svede 
duchařina svého autora i ke špatnosti. 
Ničí cizí majetek, posílá neznámkované 
dopisy atd. Proto nevidím návrat k du
chařské módě nijak obzvlášť rád.

22. listopadu 1942

Jak se stanu 
prímovním duchem
(Výňatek z chystané příručky .Buch buch 
buch, de sem duch!!") Předně si vym ys
lím nějaké jméno. Musi být hodně straši
delné, proto se nehodí například .Buduli- 
nek", .Rarášek", „Purclik" a podobně 
Když mám jméno vym yšleno, napíšu 
dopis. Každý dopis od ducha musi být 
ohořelý, protože Zelená příšera to taky . 
tak dělala. Co se do dopisu napíše, je 
vedlejší, ale zpravidla se v něm oznamuje, 
že duch přijde, že se bude strašně mstít 
a tak všelijak podobně. Něco se vždycky 
vymyslil
Dopisů píšu hodně, aby se na mne neza
pomnělo. Dopisy jsou také jediná kloudná 
věc, co člověk -  chci říci duch -  může 
dělat. Velmi vkusné a vtipné je posílat 
dopisy neznámkované. Příjemce má za 
jedno vztek, za druhé začne vyhrožovat, 
že až toho ducha dopadne, zle se mu 
povede (tom u d u ch o vi) a takováto  
drobná nebezpečenstvíčka, to je sůl du
chařského řádění. (Neboť dnešní duchové 
sami o sobě už žádnou sůl nemají!)
22. listopad 1942



Zálesácké výzkumy

U VO D Y
Podniknéme výpravu podél potoka, proti proudu vody, až k prame- 
oům, kde voda vyvěrá ze země, ke studánce s pramínkem, který 
má před sebou dalekou cestu do more. Okamžik zamyšlení nad 
začátkem života rek . . .  Dlouhá, dlouhatánská cesta vody k moři. 
Zastavme se nad studánkou, nad pramenem vody křišfálové čisté, 
studeně, zdravé, chutné, nepostradatelné podmínky života. Vody 
darované zemi, pitné vody bez závad, nepokažené. Najdeme ještě 
dnes takovou? Jen v hlubokých lesích a horách, ale ne v každých! 
Voda se nejvíc pokazí cestou, při setkáni s lidmi a civilizaci.
Čistá a krásná je voda jezer na horách. Modravě průzračná až 
k hlubokým dnům. Tam pod srázy horských štítů bez života. Jen 
pěnice nad ní zapípá. . .  A  potom skáče po balvanech v bystřinách. 
Do dolin. Co krásy se nám ztrácí tím, že se nezastavujeme, aby-

Krssba Pierre Joubert

chom ji vnímali. Vezměte se staršími skauty do těch míst sbírku 
básní a polohlasem tam předčítejte.
Studánkám patří ticho stejně jako bouhm blesk. A chlapcům sluší 
hluboký cit stejně jako síla ke sportům, ke hrám. k prácí.
Těsně nad potokem roste devétsíl lékařský. Název nic neříká. Děti 
ho znají jako .velikánské listy na hlavu'. Vykolíkujte na zemí 1 m^ 
a kladte na tu plochu listy devétsilu, abyste jl pokryli, do mezer 
dávejte upravené ústřižky listů. Kolik jich zaujímá plochu jednoho 
čtverečného metru? (Vezměte sl k tomu z domova staré nůžky.) 
Sledujte do všech podrobností břehy potoka, pozorujte, co dělá 
voda na horním toku, na srázu a co zase v nižších polohách, na 
lukách, než se dostane do nížiny. A nezapomínejte naslouchat 
potoku v různých místech, kde jak voda přes kameny přepadá. 
Zdvihněte rychle kámen ze dna, obratte jej a prohlížejte, co živoči
chů se tam uchrání před strhujícím proudem vody. A  vrafte kámen 
tam. kde ležel.
Sledujte, jak se mění květena podél potoka: jiné jsou rostliny 
u potoka ve stinných lesích a jiné rostou tam, kde potok lemuje 
louku ležící ve slunci.

Všechny tyto rostliny prohlížejte zblízka, jak jsou zařízeny pro život 
přímo ve vodě, v bahně a ve vodě (mají řídké pletivo uvnitř listů, 
dutou lodyhu, nesmáčívé listy, rozmnožují se oddenky).
Pozorujte zblízka vodní ptactvo v rákosínách (dalekohledem), pro
hlížejte rostliny na pobřeží. Co po nich leze různého hmyzu (rákosni- 
ček, jepice, vážky, šídla, motýUce). Možná že najdete svléknuté 
kožky larev vážky nebo jepice na rostlinách nad vodou. Sledujte, 
jak létají vážky, loví v letu. Vracejí se. Pozorujte živočichy ve vodě 
(pnkopníka, spleštulí, znakoplavky, vírníky). Prohlédněte sí lupou 
oči šidel. vážek a motýlic, jejích kusadla. To vše dokazuje, že jsou 
draví.
Které rostliny rostou přímo ve vodě, s listy splývajícími na hladině? 
(Leknín, rdest, lakušník vodní, stulík, okřehek, vodní mor.) 
Namotejte na prut trochu vláken temně zelených řas, vytáhněte jej 
z vody a zkuste, zda je stíznatý. Mohla by to být šroubatka 
(Spírogyra). Položte několik vláken na podložní mikroskopické 
sklíčko do kapky vody, přikryjte krycím a prohlížejte lupou hodně 
zvětšující nebo mikroskopem (přenosným, vypůjčeným ve škole). 
Pozorujte na hladině vody vimíky a vodoměrky (proč se udržuji na 
hladině?), ve vodě vodoucha stříbřitého (pavouk žijící ve vodě) 
a jeho komůrku pod vodou (poznáte podle stnbřitého lesku vzdu
chu v pavučině). A  ještě maličký červený tvor (roztoč) nazývaný 
vodule. A drobné pertoočky, buchanky. složky tzv. planktonu. 
Tato základní složka potravy ryb se mnohonásobné množí zvláště 
tam, kde jsou rybníky přihnojovány a vápněny.
Vylovte larvy jepic, pijavku a ve vodě v lahvičce prohlížejte. Na jaře 
vylovte trochu žabích vajíček, dejte je do vody ve veliké láhví 
a zařirfte si provzdušňování vody (aby v ní-bylo dost kyslíku). 
Chovejte vajíčka v chladném místě a pozorujte, jak se vylíhnou 
pulci a jak se buriou po několik dni živit rosolem, který zbyl z jejích 
vajíčka. Ale včas je vylejte í s vodou zpátky do rybníka, aby vám 
všichni nezahynulí.
Upravte Sí akvárium a chovejte ve vodě plovatky, okružáky, ba- 
henky, larvy chrostiků i berušky vodní tak dlouho, dokud dopo
drobna nepoznáte, jak žiji. Pak je zase pusfte zpátky do rybníka. 
A  zase někdy sl sedněte na hráz rybníka, časně zrána, a tiše 
pozorujte život u vody a na vodě.
Pozorujte, jak se ptáci potápějí, na jak dlouho a kde se vynořuji, 
poštěsti-li se vám pozorovat potápku a roháče. Pozorujte také, jak 
skokan plave, jak malé rybky se drží v hejnech a plavou podél 
mělkého břehu, živíce se planktonem.
Viděli jste už, že ,voda kvete*? To se v červenci celá hladina 
rybníka zatáhne zeleným povlakem, nespočetným množstvím řas, 
které v několika málo teplých červencových dnech se tisíciná
sobně rozmnoží. A v několika málo dnech se zase ztratí. 
Zamyslete se nad tím, že každým rokem rybník zamrzá a všechen 
život se ztlumí, jako kdyby zanikl, a přece každým jarem rybník 
znovu ožívá a po celé vegetační období až do podzimu hýn různými 
formami života ve velké biologické rovnováze.
A  po řadě let lidé vypouštějí vodu z rybníka a nechají nádrž přes léto 
prázdnou, rybník se .letní*. Dno zarůstá suchozemskými rostli
nami, jako kdyby to měl být konec rybníka, ztracený ráj. Ale do jara 
je zase plný vody a leží v plné kráse a v jeho hladině se znovu zrcadlí 
červencová bílá oblaka nad krajinou v slunci. A všechen život ve 
vodě i kolem se obnovil, obnovený se vrátil.
Prodlévejme u rybníků tiše, bez hlesu, jak ostříži, v tiché radostí 
prožívejme povznášející chvíle života.

V. Vurm

u r y b n í k a
Určíme topografii rybníka, tj. jeho polohu, obrys, nakreslíme plán 
a vyznačíme v něm světové strany, zvláště si dáme záležet, v kte
rém směm podle světových stran je hráz. Na plánu doplníme 
nejbližší okolí rybníka, potok, kterým se rybník napájí, a odtok vody 
z rybníka potokem.
řřež přistoupímé k plnění detailních úkolů, pr^d lm e na hrází 
a zaposloucháme se do zvuků na rybníce. Pozorujeme lety vodních 
ptáků, pohyb vodiíího ptactva na hladině. Poznamenejte sí druhy 
rostlin, které najdete na odtoku vody z rybníka.
Které rostliny objevíte na hrázi? Stromy, keře, byliny.
Které rostliny tvoři porost u ostatních břehů rybníka? V  pásmu 
rákosin: rákos, orobinec, puškvorec. kosatec žlutý, šmel okoličnatý, 
šípatka; do louky sítina. Popište tyto rostliny sami od sebe a potom 
si o nich přečtěte v odborné literatuře, určete druhy podle atlasů.
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S p i f i ovatelé
kauti

JESTŘÁB
Jaroslav Foglar -  Jestřáb |6. 7. 1907) je 
ze všech skautských spisovatelů asi nej- 
známějši. Nebudeme tedy uvádět ani 
ukázku z díla, jehož část máte jistě doma, 
ani životopis spisovatele, o kterém se tecf 
tak často mluví a píše. Bibliografii uve
deme v pnštim čísle. Ukázky můžete ko
neckonců najit v každém čísle Skautingu 
či Junáku. Pokusíme se podívat na Jes
třába trochu jinak, očima dvojkařů.

ZA CO MUŽE 
ZRZAVÝ NÁČELNÍK

Především, kdo byl Zrzavý náčelník? Vě
děli jsme o něm v těch časech, co už 
nevycházel Vpřed a skauti zase nesměli 
skautovat, že chodí ministrovat ke Svaté 
Anně, že má partu, s níž pořádá tajemné 
výpravy daleko za hranice našeho rod
ného Žižkova, že je možné spatřit jej ob
točeného lanem, jemuž říká laso. jak uči 
kluky téhle své party po rozích a dvorcích 
vázat uzly a dorozumívat se morseovkou. 
Krátké kalhoty by nosil nejradějí celý rok, 
no a jasně -  vlasy měl té barvy, že mu 
vysloužily přezdívku.
Jednoho dne jsme na něho s mým kama
rádem, o němž Ještě bude řeč, narazili na 
kopci zvaném Židovské pece. Zrzavý ná
čelník tady v tom divokém a pustém kraji 
opředeném mnoha pověstmi pořádal se 
svou partou, která se podivuhodně roz
rostla, hru. Velice nám pňpomínala tu, 
která na nás před časem zapůsobila ze 
zadních stránek Vpředu. Hru o totem. Tu, 
jak ji Rychlé šípy diky Kuliferdovi vyhráli. 
Řekli jsme Zrzavému náčelníkovi a on nás 
vzal do hry.
Potom, když byl totem objeven a dobyt, 
řekl nám něco, čemu jsme nechtěli zpo
čátku uvěřit. Avšak přes prvotní zdrženli
vost se už Jan Tleskač pomalu chystal na 
start a Láďa Velebil vykrtjčil k Tapinovi 
prohlédnout si jeho luk a šípy a Mirek 
Trojan vykopával za svitu strašidelné ba
terky svůj děsný úpis, také Demet skučel 
vikýřem své bláznivé písně a Dvouhlavec 
se hnal Přístavní čtvrti.
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Jestli je to na beton, zeptali jsme se ho. 
A  Zrzavý náčelník odpověděl, jako by ani 
nechodil do kostela; Stará věc -  a my 
věděli, že to sedí. Události se od toho 
okamžiku rozběhly neobyčejně rychle, 
jak by napsal náš klasik.
V  první řadě bylo třeba sehnat peníze na 
tramvaj, neboť informace Zrzavého ná
čelníka jinou formu dopravy nepřipouš
těla. Řekl: Pojedete šestnáctkou, stanici 
za vinohradskou vodárnou vystoupíte. 
Podařilo se nám dát dohromady pět ko
run.
S čím Zrzavý náčelník jistě nepočítal, 
ostatně ani my, byla dalši překážka čeka
jící nás cestou k tramvaji. Pouf s kolotoči 
a střelnicemi. M ůj kamarád propadal 
zvláštnímu stavu vytrženi, když viděl ba
revnými žárovkami osvícené štíty střelnic 
a jejich pulty plné vzduchovek připomína- 
jícich staré vinčestrovky. Neměl jsem silu 
rozmluvit mu, že investovat pětikorunu 
do broků nás může zbavit možnosti odha
lit nejúžasnější tajemství. Vystřelil za pě
tikorunu zapalovač. Po každém secvak- 
nutl hořel. Stejné plamínky nadšení ho
řely v jeho očich. Šestnáctky mezitím 
ujížděly jedna za druhou. Tak se mi to 
alespoň zdálo.
Nezbývalo než nechat doporučení Zrza
vého náčelníka nevyužité a nastoupit ji
nou cestu.
Ponořili jsme se, jak říkával náš oblíbený 
autor, do křivolakých uliček Žižkova 
a matně tušeným azimutem směřovali 
k Vinohradům pěšky. Míjeli jsme všechna 
sraziště part a spolků, rohy, plácky, pro
luky mezi ohradami. Byly toho odpoledne 
zaplněny kluky čekajícími na příkaz k mo
bilizaci proti Karlinu. Zvali nás a l.ákall, 
abychom se stali hrdiny a statečnými 
muži. Avšak nedbali jsme toho volání 
a kolem velkého hračkářství pana Jůzka 
a Vajsova Prvního kinematografického di
vadla na Žížkově jsme udržovali kurs k vi
nohradské vodárně. Přes náměstí Jiřího, 
kam se zpravidla dostáváme jen jednou 
za rok o vánočních trzích (tu jsme si 
vzpomněli, že jednou zde rozsvěcovala 
strom pani presidentová Hána Benešová) 
byl k vodárně jen krok.
Už se smrákalo, když jsme našli dům, co 
nám ho vylíčil Zrzavý náčelník. Chodbu 
měl tmavou a úzkou. Seznam nájemníků 
visel na nás moc vysoko a v hlubokém 
stínu. Nejlepší střelec Západního O re- 
gonu vztyčil ruku a udělal cvak. Plamínek 
zapalovače ozářil do políček orámovaná 
jména obyvatel domu. Přišlo mi to v ten 
okamžik jako znesvěcení, totiž to použití 
kuřáckého zařízení právě zde.
Otočil se ke mně, oči rozšířené údivem: 
„Člověče, je to fakt, bydlí ve třetím pat
ře."
Cesta do třetího patra byla nekonečné. 
Na dveřích se, opět ve světle zapalovače, 
(teď už to bylo ovšem na omdlení) obje
vila mosazná tabulka. Jaroslav Foglar 
stálo na ní.

Zazvonili jsme. Žaludky se nám proháněla 
vichřice.
Otevřel dveře a všechno se pro nás roz- 
pohybovalo. Tleskač byl ve vzduchu, 
Rychlonožka šlápl do umyvadla, Jindra 
Hojerů dostai ježka z kíece ven, vycházel 
obrovský bílý měsíc.
Tím  prvním setkáním, které má na svě
domí Zrzavý náčeíník, tím  otevřením 
dveh' do alchymistické dílny začala trans
mutace dvou obyčejných žižkovských 
kluků. A  trvá vlastně dodnes.

J iř í  Zachariái -  Pedro

O Jestřábovi jsem si povídal s dneš
ním vůdcem pražské Dvojky a ve
doucím Skautského informačního centra 

(SIC) Milanem Žaloudkem.
Jako třináctiletý kluk přišel do oddílu 
v roce 1981.
„Jestřáb se mě na prvním podniku ptal na 
vízo, a když jsem mu řekl, že mám trojku 
z přírodopisu, zděsil se. Ale hned na vý
pravě mě vyzkoušel, jak znám stromy. 
Poznal jsem je, a to ho uklidnilo. Byla to 
výprava do Země nikoho -  tak říkal 
Jestřáb terénům nad Chuchlí.
Tehdy měla Dvojka už asi třicátou klu
bovnu, zaKdila si ji, ale za pár let jim ji 
zase sebrali. Mívali jsme pravidelně jed
nou týdně oddílovku a každou neděli vý
pravu. Jestřá b byl na každý podnik 
vždycky bezvadně připravený, překypo
val nápady. Na začátku oddílovek nám 
vyprávěl všelijaké zajímavosti ze světa 
přírody. Všechny udivoval svými vzpo
mínkami. Vyprávěni, která doprovázela 
každý podnik, byla tak strhující, že se jim 
mnohdy nevyrovnal ani třeba nějaký ho
ror.
Jednou, to mi z té doby utkvělo v paměti, 
povídal o tom, jak kluci v zimě pluli na 
voru trhlinou v ledu a uprostřed rybníka 
jim bidlo zajelo pod led, takže se nemohli 
vrátit. Jestřáb jim nesl nové bidlo, ale jak . 
se při hodu opřel, probořil se, zapadl pod 
led a nemohl najit otvor.
Až do poloviny osmdesátých let jezdil na 
všechny tábory, ale v roce 1985 si na 
táboře zlomil dvě žebra, a dnes už se 
účastní jen tak tří čtyř podniků za rok. Do . 
té doby se však plně podílel na oddílovém 
životě -  připravoval časopis, zapisoval do 
kroniky a udržoval tradice oddílu (oddí
lová rčení, staré kroniky). Ve Dvojce býval 
časopis Kompas, který Jestřáb dával 
dohromady ze zajímavých výstřižků ze 
všech možných novin a časopisů.
Bylo toho hodně. Spoustu věci dokázal 
Jestřáb vymyslet, ale navíc mohl čerpat 
z ohromných zásob svých nápadů z dří
vějška."

připraví! rak -



HO HO W A T A N A Y
(indiánská lidová, český text Pavel Lohonka)

m
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do v lM d .t ik  usínej.tak M Í^naj. Ho ho Wat»-»ay, ho ho
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VatMiay, ho ho No^tanny.Kí- o ha- na.Ki* o- ke- na.

1. Spinkej, můj maličký, 3. V  lukách to zavoní,
máš v  očích hvězdičky, rád jezdíš na koni,
dám ti je do vlasů, má barvu havraní,
tak usínej, tak usínej. jak uhání, jak uhání.

Ref.: Ho ho W atan ay -  3 x  
Ki-o -ke-na, Kiokena.

2. Sladkou vůni nese ti 
nočni m otýl z perleti, 
vánek ho kolibá, 
už usíná, už usíná.

4. V  dlani m otýl usíná, 
hvězdička už zhasíná, 
vánek, co ji k tobě nes, 
až do léta ti odlétá.

1. Tam za městečkem u vody, 
tjůdá, tjúdá,
my pořádáme závody, 
tjúdá důdá dej.

2. Když já tak jedu na koni, 
tjúdá, tjúdá,
tak kterej z vás mě dohoní, 
tjúdá dúdá dej.

3. My jezdili jsme tam a sem 
na koni $ dlouhým ocasem. 
Měl poruchu ten koník snad, 
že každej z něho brzo spad.

4. A mnohá duše pobledlá 
už letí k zemi ze sedla.
A  vyhraje to po boji
ten, kdo se na koni nebojí.

Ref.: Daleko je ci1, 
celých deset mil, 
a ten kterej proti mně se postaví, 
dostane hned svůj dt1.

5. A ten, kdo na mé nevsadí, 
tak do bláta se posadí.
Až vyhraju sto dolarů, 
půjdu i s koněm do baru.

G OO D NIGHT, LADIES
famerícká Hdová, český text Vilda Dubský)

e.«i:Mc
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Be}r«n £« opokyje od lit>

DALEKO JE  CÍL
(americká lidová The Cam ptown Races. 
český text Vilda Dubský)
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Pújdem domů -  3x 
a všem vám dobrou noc.

Ref.; Už zase konči den -  3x 
byl radostí naplněn, 
uběhl jak sen.
(Refrén se opakuje.)

f. Good níght, Ladies -  3 X 
We’re going to leave you now.

2. Farewell, Ladies. . .
3. Sweet dreams, Ladies.

Choř: Merrily we roli along, 
roli along, roH along, 
Merrily we roli akmg 
o'er the dark blue sea. 
(Refrén se opakuje)
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