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BUDE...
Jubilejně výročie skautingu -  
v tomto roku osláví celé skaut
ské hnutíe na Slovensku svój 
velký sviatok. Bude to 75. výro- 
číe založenía prvého sloven
ského oddielu skautov. Zalo
žili ho v roku 1919 v Žiline štu
denti reálky Vančík a Khade. 
Pracovali v rámci Svazu juná- 
kov skautov RČS.

a 24. apríla -  symbolicky na deň 
sv. Juraja, patrona skautov celé
ho světa-v Bratislavě. Este pred- 
tým sa budu konať rózne pred- 
snemové zhromaždenia.

Ivančenu a další inform ace o chystaných akcích najdete na 
str. 23, Zprávy liliového kříže na str. 5.

O

štafetový oheň sesterství a bratrství -  5
Dnešní informace jsou bohužel psány ve chvíli, 
kdy ještě nevyšly informace č.4 (v březnovém 
čísle).
Oddílů, středisek a ORJ, které se dosud přihlásili 
je velmi málo -  méně, než abychom mohli propo
jit alespoň některé dílčí úseky. Je to zřejmě za- 
pnčíněno nedostatkem zkušeností s podobnou akcí jak oddílů, tak 
I samotného „štábu". Nebo také bohatou činností v regionech, takže 
na takovouto akci nezbývá již čas (nebo chuť?).
Přestože je již dnes jasné, že se nepodaří uskutečnit celou štafetu, tak 
jak byla původně zamýšlena (od Aše až na Ivančenu), nemusíme klesat 
na myslí, nebo to dokonce vzdát! Věříme, že se ještě probudí někten 
„zimní spáči" kten se pndají. Věříme -  a to absolutně, že v sobotu 
11. června 1994 budou plát ohně na oslavu 80. výročí založení spolku 
Junák -  Český skaut! Záleží jen na nás, kolik jích bude a zda vytvoří 
na některých úsecích řadu alespoň několika ohňů -  malou štafetu. 
Zkušenosti z těchto malých ohňových štafet budou velmi cenné v bu
doucnu.
Mnoho času nezbývá, přesto pište, odpovíme. Čtěte znova výzvu v č. 5 
(leden 1994) a propagujte štafetu u svých sousedů. Sledujte poslední 
pokyny v příštím čísle Skautingu.

Windy

Z REDAKCE...
Nejvyšší čas objednávat příští 
ročník SKAUTINGU!
Příští -  33. ročník bude m ít opět 11 čísel 
o 24 stranách. Příloha Junák hlásí bude i nadále 
součástí časopisu. Předplatné na celý rok je 110 Kč. 
Čtěte informace na zvláštní příloze uvnitř čísla!

UPOZORNĚNÍ!
KDO NEZAPLATÍ VČAS -  t.j. do 29. 7. 1994, 
tomu nemůžeme zaručit, že dostane č. 1. 
V žádném případě nemůžeme tisknout do 
zásoby.__________________________________

Bratři a sestry -  
předplatitelé ZE SLOVENSKA!
Vzhledem k nepřehlednosti zasílaných peněz na předplatné 
Skautingu a Skauta-Junáka Vás žádá sekretariát Slovenského 
Skautingu, Karpatská 2, 811 05 Bratislava, abyste zároveň 
s penězi na účet č.1038-12537-112/0200 u Všeobecné úvěro
vé banky v Bratislavě zasílali objednávku s kopií stvrzenky na 
adresu sekretariátu.
Totéž by měli zpětně učinit i tl, kteří mají předplacen současný 
ročník (32) Skautingu, a hlavně 37. ročník Skauta-Junáka!

ANKETU pro čtenáře SKAUTINGU, tak, jako v loňském 
roce, najdete na předtištěném korespondenčním lístku 
v příloze Junák hlásí v tomto čísle. Prosíme všechny, 
kterým není náš časopis lhostejný, aby nám odpovědí 
zaslali do 15. května na adresu redakce.

Redakce děkuje poctivým odběratelům K. Peškové z Prahy, středisku 
v České Skalici, a ORJ Michalovce, kteří nám vrátili výtisky Skautingu, 
omylem jim zaslané navíc.



Říkám-li bratře, říkám-li sestro,
-  podávám Ti zároveň své ruce; levou, od srdce, k pozdravení,

pravou ke spolupráci, 
obě -  pro pomoc v nouzi

-  po tvrzu ji Ti zároveň svou důvěru: věřím Ti, chápu Tě, 
rozumím Ti

-  nabízím Ti zároveň vše, co dává lidská vzájemnost: 
úctu, přátelství, místo u svého ohně

-  slibuji Ti zároveň svou pomoc v nouzi, zastání, kdekoliv Tě 
bude ponižovat nespravedlnost, ubližovat ti pňlton, ohrožovat 
Tě možné nebezpečí, svádět Tě cokoliv z pravé cesty

-  překonávám  zároveň všechny přehrady: věkový rozdíl, 
stupeň vzděláni, národnostní čí náboženské odlišnosti -  
vše, co bráni plnému srozumění

-  nabízím Ti zároveň družný podíl na radosti, kráse
i vznešenosti skautského života: v družině, v oddíle, v hnutí.

-  projevuji Ti zároveň svou úctu i sympatie: jsme jedné 
krve. Ty a já, jsme na stejné Stezce, jdeme stejným směrem

-  vybízím Tě zároveň ke společné Cestě: k Cestě vzhůru, 
za Poznáním, za Světlem Pravdy, za lepším lidstvím

Nemusíme si navzájem vyměňovat krev ze zápěstí, jako 
to  učinili na znamení sbratřeni Vinnetou s Old Shatterhan- 
dem. Jediným rituálem, který stačí nám, lidem hledajicím 
ve všem smysl a opravdovost, bude upřímný stisk ruky, 
přímý pohled z očí do oči a vědomí sounáležitosti všech 
lidí dobré vůle.

Jistě mi rozumíš, sestro, 
jistě souhlasíš, můj bratře.

Ladislav Rusek

TORTUGA
mezinárodní 
skautské středisko 
Nymburk
v  Nymburce vzniká nové středisko ur
čené pro činnost místních skautských 
oddílů i pro akce na celostátní a meziná
rodní úrovni.
Buduje se ve vile, kterou skautskému 
hnutí věnovali sourozenci MUDr. Eva 
Rumlová a JUDr. Karel Ruml. Oba byli 
aktivními činovníky nymburského skau- 
tingu v poválečném období.
Vila sehrála svou roli ve skautské čin
nosti již v létech 1943-1949, kdy tu měla 
klubovnu roverská družina „Posádka 
Vorvaně" Rodiče Evy a Karla věnovali 
družině malou podkrovní místnost, kde 
se mohla scházet i v období zákazu 
skautské činnosti. Posádka Vorvaně da
la této klubovně jméno TORTUGA 
Po emigraci Karta do USA a Evy do Švý
carska byla vila vyvlastněna a převzala 
ji obecní bytová správa^’. Od tohoto 
okamžiku dochází k postupná devastaci 
vily. Byla necitlivě přestavěna na čtyři 
bytové jednotky, stylové zanzení z velké 
části zničeno nebo rozkradeno.
V roce 1993, po vyřízení restitučního pro
cesu, věnovali Eva a Karel vilu skautské
mu hnutí. Spravování tohoto majetku 
svěnli II. přístavu vodních skautů a skau
tek v Nymburce -  MODRÉ FLOTILE, ří
zeni tohoto střediska včetně provozu 
a oprav Hlavnímu kapitanátu vodních 
skautů atím ústředí Junáka-svazu skau
tů a skautek.
Náročné opravy jsou v plném proudu. 
K provádění odborných prací nabídli 
své služby místní podnikatelé, kteří sami 
prošli skautskou výchovou nebo jejichž 
děti jsou členy naších skautských oddí
lů. Finance se shánějí z různých dotací, 
sbírek i odměn za pomocné práce, které 
družiny a oddíly dle svých možností pro
vádějí na různých místech. Také pomoc
né práce při opravách vily od vyklizení 
až po výkopy (např. při opravě plynové 
pnpojky) provádějí členové oddílů.
K vile path velká zahrada, kde bude 
možno vybudovat sportovní hňště, lo
děnice i plochu pro stanování. Řeka La
be je nedaleko a mírný sklon břehu 
v tomto místě umožňuje snadný přístup 
s loděmi na vodu.
Půjde-li vše podle plánu a bude shro
mážděn dostatek peněz na nejnutnější 
opravy především střechy, instalací aomí- 
tek, bude možno středisko otevnt ales

poň pro částečný provoz na podzim le
tošního roku.
Vila svým zvláštním architektonickým 
řešením vyhovuje pro pořádáni okres
ních, celostátních i mezinárodních akci 
menšího i středního rozsahu. Hlavní klu
bovní místnost pohodlně pojme padesát 
účastníků. Také hala, kde bude obnoven 
krb a která je otevřena přes dvě podlaží, 
umožňuje pňjemné posezeni nejméně tň- 
ceti osobám. S hlavní klubovní místností 
a klubovnou ústředí je propojena dvou
křídlovými dveřmi. Celá jižní stěna haly 
probíhající přes obě podlaží je prosklená 
a pn otevření se rozšíří o zahradní tera- 
su"**. Od hlavních vchodových dven v ha
le vede dubové schodiště na vnitřní dře
věný ochoz-pavlač v I. patře, z kterého 
jsou přístupny tři klubovny a byt správ
ce. V přízemí je ještě klubovna ústředí, 
kterou spravuje HKVS, malá klubovní 
místnost, kuchyňka a sociální zanzení.
V prxlkroví, které je přístupné samostat
ným schodištěm v sevemi části budovy, 
je šest „kajut", které budou sloužit čás
tečně jako družinové klubovny a částeč
ně pro ubytováni hostí. Jedna další dvou- 
kajuta včetně sociálního zařízení bude 
tnrale vyhrazena Evě a Karlovi.
Protože vila má i rozsáhlý suterén, bude 
zde, ažto rozpočet dovolí, zanzena truh
lářská a zámečnická dilna pro zájmovou 
činnost dnjžin, ale i pro výrobu a údržbu 
různého vybaveni včetně lodi a táboro
vé výzbroje. Je zde plánováno vybudo
vání posilovny a sauny.
Vila se nachází v jedné z nejhezčích 
čtvrti města Nymburka, „Zálabi", neda
leko ostrova, na kterém je známé celo
státní tělovýchovné středisko. Z vily je 
6 km do Sadské, kde je možno najet na

dálnici do Prahy. Celá cesta autem trvá 
cca 40 minut. Nymburk je železničním 
uzlem, do kterého je velmi dobré vlakové 
spojeni z většiny měst republiky.

Otakar Randák -  Oskar
Poznámky:
1} V době zákazu skautské organizace v roce 
1940 se rozhodlo několik skautů z Nymburka 
pokračovat v družinové činnosti jako klub 
Mladého hlasatele -  Hoši přírody. Podstat
nou část svého programu věnovali vodácké 
činnosti. Když v roce 1943 postavili plachet
nici VORVAŇ, přejmenovali družinu na Posád
ku Vorvaně. Posádka sehrála klíčovou roli při 
založení 2. oddílu vodních skautů v Nymburce 
-  později II. přístavu VS -  MODRÁ FLOTILA.
2) TORTUGA (ŽELVA) je malý ostrov v Karib
ském moři. V dobách pirátů a bukanýrů byl 
jejich námořní pevností a symbolem volností.
3) Zvláště odchod Karla do emigrace měl pro 
rodinu neblahé následky. Karel byl jedním 
z aktivních členů skupiny, která přejela 11. září 
1951 s rychlíkem Praha -  Aš přes hranice do 
Selbu v tehdejším Západním Německu. Tato 
akce zvaná „Vlak svobody" umožnila 35 Če
choslovákům emigraci.
4} Vila byla postavena podle jednoho z návrhů 
na budovy čs. vyslanectví v oblasti Středozemí.



HESLO „POVINNOST -  ODPOVĚDNOST -  KÁZEŇ"
Historická komise Ústředni rady Junáka 
byia požádána náčeinictvem dívčiho 
kmene, aby zjistila vznik činovnického 
hesla Povinnost -  odpovědnost -  kázeň 
a vysvětlila jeho význam.
Toto heslo vzniklo až v době ohrožení 
republiky, když se 22.1.1939 konal usta
vující sněm Junáka, pn němž -  po před
chozím mimořádném valném sněmu 10. 
-11.12.1938 -  bylo rozhodnuto ukončit 
činnost Svazu junáků skautů a skautek 
RČS a vytvořit s dalšimi 5 autonomními 
skautskými organizacemi jednotnou or
ganizaci skautů a skautek „Junák".
Nový velitel Junáka Václav Vlček ve 
svém hlavním projevu mimo jiné řekl; 
„Vědomí povinnosti a odpovědnosti ur
čí, jakým způsobem využít pravomoci, 
jež nesmi být zneužita ani nevyužita, to 
jest bude dodávat vedoucímu patřičné 
sebeukáznění. Slova povinnost, odpo
vědnost, kázeň budou heslem všech ve
doucích a všech dalších činovníků Ju
náka a k témuž cíli se ponese i výchova 
našich dítek a "Junáků" (Vůdce, str. IS 
IS. 2.1939).
Bratr Rudolf Plajner, tehdy vedoucí re
daktor „Vůdce", vybral z projevu br. Vlčka 
právě toto heslo a použil ho na titulním 
listě časopisu. Heslo se pak začalo použí
vat např. na legitimacích činovníků a bylo 
po zákazu r. 1940 obnoveno r. 194S a zno
vu pak v letech 1968 -  70, i po roce 1989, 
např. jako heslo V. sněmu 1992.

men nebo kdy toho vyžaduje vyšší zá
jem, nebo když je spojeni s ústředím 
a představeným znemožněno. V přípa
dech posledně uvedených ujímáme se 
velení, resp. vedení na vlastní odpovídá
ni a jsme povinni postupovat! tak, jak 
nám káže junácký slib a zákon, naše 
svědomí a čest".
Ke kázni br. Plajner napsal:.... Naproti
tomu kázeň dobrovolná, lépe řečeno, 
dobrovolně přijatá, vyplývá z jasného 
poznáni, že omezeni osobní svobody je 
nutné a v zájmu celku prospěšné, že je 
vznešené obětovati své pohodlí, maje
tek, ba i život ve prospěch bližních, své
ho národa a státu". A ještě jeden závě
rečný citát: „Povinnost vůdců a velitelů 
jest býti vzorem ukáznénosti a požado
vat! naprostou kázeň svých podnzených. 
Těžce by se provinil takový činovník, 
který by kázně nedbal, kázeň nežádal 
nebo nevymáhal; nezasloužil by býti 
vůdcem nebo velitelem junáků a musel 
by býti okamžitě odvolán. Neukázněný 
jedinec proviňuje se proti svému slibu a 
junáckému zákonu a nemůže být pova
žován za opravdového junáka".
Je to skutečná výzva pro všechny členy 
Junáka a heroické období, kdy se i juná
ci zapojili se vší aktivitou do odboje, 
o tom přináší historické svědectví.
Tři pojmy obsažené v hesle můžeme ov
šem nalézti ještě na několika místech 
u zakladatele skautingu Baden-Powella

Sám br. Plajner rozebral v dubnu 1939 (!) 
toto heslo ve svém článku „Povinnost, 
odpovědnost, kázeň" (Vůdce, roč. XX, 
str. 48-49), zejména pro činovniky a vy
ložil ho znovu ve zkráceném textu v čen/- 
nu 1939 (Junák, roč. XX, č. 9-10) pro 
všechny členy sjednoceného Junáka. Je 
třeba zdůraznit že to  bylo měsic po ná
silné likvidaci ČSR nacisty a již po zřízení 
tzv. Protektorátu. Celý článek je ne pniiš 
skrytou výzvou k odporu proti okupan
tům. Tím dostalo toto heslo ještě vyšší 
význam a smysl. Připomeňme si z člán
ku alespoň následující. K odpovědnosti 
R. Plajner píše: „Sbor našich činovníků 
neskládá se však jen z vůdce mládeže, 
jsou mezi nimi i velitelé a sestry a bratři, 
odpovědní za celého Junáka. Každý má 
mimo odpovědnosti mravni ještě odpo
vědnost organisačni, musí vidět náš spo
lečný cíl a znát cesty, které k tomuto cíli
vedou..." a dále např..... jsme povinni
převzít! veleni v takových případech, kdy 
přímý představený jednotky není pnto-

V letech 1909-39. Heslo zapadá zcela 
přirozeně do konkrétní situace jednotli
vých období našeho i světového skau
tingu. V době budováni hnutí, v době kdy 
světový i náš skauting procházel buď ur
čitou vlastni křísí, nebo kdy byla ohrože
na jednota hnutí, či když bylo smrtelně 
ohroženo hnutí společenství v určitých 
zemích, jako např. v Československu 
v letech 1938-39, kdy měla být obětová
na naše vlast, jen aby se zachoval po
myslný a problematický mír apod. Toto 
heslo bylo -  a je ctí našeho hnutí -  plně
no dobrovolně po celou dobu okupace. 
Po 2. světové válce, kdy najedná straně 
sílily demokratisujicí tendence a na dru
hé využít tohoto hesla v posilování vůd- 
covského principu, se toto heslo začalo 
různě pojimat a bylo ne vždy plně res
pektováno. Udrželo se však od obnovy 
r. 1945 až do násilné likvidace v r. 1970. 
Uvědomme si, že uvedené tři pojmy Po
vinnost -  Odpovědnost -  Kázeň jsou 
pojmy abstraktní a pokud si nevyjasní

me a nevymezime obsah těchto pojmů, 
pak se jim může dávat a dává různý 
význam a váha; z toho pak prameni sou
časná stanoviska k tomuto heslu. 
Všechny tři části hesla máji svůj vlastní 
smysl a význam, doplňují se a tvon vnitř
ní jednotu. Pojmy povinnost a odpověd
nost nemají pniiš velkou možnost zcela 
protikladných výkladů je jich obsahu. 
Dnes je zvlášť aktuální třetí pojem -  ká
zeň. Jeho obsah měl, má a může mít 
přímo protikladný význam. Jednou je to 
samozřejmá snaha zabránit až bezbře
hému výkladu jeho obsahu, který by 
mohl ve svém důsledku ohrožovat samu 
ideovou podstatu a jednotu našeho hnu
tí. Jindy se může vykládat jako donuco
váni tendence podřídit se, což může pak 
dokonce sloužit jako odrazový můstek 
pro zaváděni nedemokratických princi

pů, či dokonce až k vyžadováni tupé 
poslušnosti a drilu. Po prožiti dvou tota- 
lismů, nacistického a komunistického, 
jsme na takový výklad zvláště citlivi. 
Pokud tedy nebude jasný jednoznačně 
chápaný obsah a smysl tohoto hesla, 
musí zcela logicky docházet k rozporné
mu vztahu k jeho smyslu a významu. 
Pro starší generaci činovniků vyjadřova
lo heslo přímo smysl je jich činnosti 
v hnutí, patřilo k tradici, ač zde hrozilo 
nebezpečí jeho zneužití. Mladší a mladá 
generace činovniků by si měla uvědo
mit, že to nejsou jen prázdné pojmy, 
nebo dokonce pojmy stojici v rozporu 
s demokratickými principy moderní ob
čanské společnosti. Je to  především 
dobrovolné rozhodnutí každého z nás 
plnit důsledně to, co nám ukládá slib 
a zákon, které jsme dobrovolně složili.

Jaroslav Macek-Cid 
Ilustrační foto z V. sněmu Jan Zavřel



v 6. čísle Skautingu („Ideál, nebo prázd
ná fráze?") jsem slíbil sdělit něco bližší
ho o společenství dospělých, které na
plňuje Ideál mezinárodního bratrství 
a sesterství. Již v minulých ročnících 
Skautingu byla uveřejněna řada Infor
mací, ale -  jak říká klasik a praxe potvr
zuje -  nikdy není informaci dost. A pak 
taky -  ono se čte a nečte...
IFOFSAG -  světové společenství do
spělých skautů a skautek -  sídlí v Bru
selu a sdružuje 37 národních organizací 
dospělých. Světové konference se ko
nají shodně ve stejných letech, jako 
WOSM a WAGGGS: poslední byla v květ
nu 1993 v Indonésii (nebyli jsme přítom
ni, zastupovalo nás Rakousko), pnští bu
de za 3 ro ly  (1966) v Itálii. My -  tehdy 
ještě jako Československo -  jsme byli 
přijati na světové konferenci 1991 v Řec
ku; loni v Indonésii byla jednomyslně 
přijata společná žádost našich nfetup- 
nických organizaci o pokračováni v člen
ství jako dvou samostatných bratrských 
členů.
Organizace dospělých jsou v některých 
zemích obdobně jako u nás součástí 
skautského hnutí, ve většině zemí však 
jsou samostatnými organizacemi mimo 
organizace, sdružující skautskou mlá
dež. Je nutno si v této souvislosti uvě
domit, že ve většině zemí existuje něko
lik skautských organizací mládeže (Ně
mecko, Francie, Itálie, Rakousko, sever
ské státy), avšak u dospělých vždy pou
ze jedna -  dokonce i v tak tradiční Anglii 
se spojila výlučně dívčíTrefoiI Gulld s OS- 
Glldou sv. Jiň, kde bylo členstvo obou 
pohlaví. Zdá se, že skautské hnutí do
spělých pochopilo podstatu Ideje bratr
ství a je v tom průkopníkem a ukazate
lem cesty pro skautská hnutí mladých. 
Vícekrát jíž bylo zdůrazněno, proč a v čem 
u nás spatřujeme zásadní význam spo
lečné organizace mladých s dospělými: 
chceme tím nejen prokazovat, aíe oprav
du I uskutečňovat kontinuitu skautskěho 
života, jeho neustálé rozvíjení a naplňo
vání od dětství až po stán, a hluboce si 
uvědomujeme vzájemné obohacování 
všech generací navzájem. Spatřujeme 
v tom i náš pňnos pro světové skautské 
hnutí v budoucností.
Vznik IFOFSAG: z podnětu Old-skaut- 
ského výboru (Old-Scouts’ Committee) 
světové konference WOSM 1947 v Mols- 
son ve Francii a po létech konzultací 
a pnprav vznikl IFOFSAG v r. 1953 na

N A P L N M E  
S V É  ID E Á LY !
S vě tové  s p o le č e n s tv í 
d o sp ě lých  ska u tů  a ska u te k

zakládající konferenci v Luzemu ve Švý
carsku. Čestným předsedou se stal pre
sident tehdejšího BSIB (Boy Scouts In
ternational Bureau) -  dnešního WOSM -  
J. S. Wilson, a zůstal jím doživotně až do 
roku 1969. To byla však doba nejtvrdší
ho potlačování skautingu u nás, a i pro
to  povědomí o IFOFSAG u nás mezi do
spělými bylo minimální (a je mnohdy do
posud!). Znali jsme -  do roku 1948 -  
světová skautská ústředí chlapců a dí
vek, s nimiž jsme měli styky a v nichž 
jsme tehdy nacházeli bratry a sestry, je
jichž přátelství nás přenášelo přes oněch 
40 let protiskautské totality (zejména na
še starší sestry žijí dodnes vřelými vzta
hy z tehdejších dob). -  O některých zají
mavostech z historie IFOFSAG však až 
někdy pnště.
Od počátku jsou ve světovém výboru 
(vrcholný orgán IFOFSAG) stabilně za
stoupeny jak WOSM, tak WAGGGS svý
mi delegovanými zástupci. IFOFSAG vý
razně hmotně podporuje obě tato skaut
ská ústředí (v roce 1993 u pnležitostl 
světových konferencí obdržela každá 
tato organizace po 250.000,- BF). Kro
mě toho jsou velmi významné aktivity 
IFOFSAG na mezinárodním poli: podpo
ra sociálních programů zejména v roz
vojových zemích (v roce 1993 např. bylo 
z výtěžku „banky známek" předáno 
29.000,- USD pro výstavbu zanzení pro 
zdravotně postižené děti v Ugandě -  
Masindi *), účast na ekologických prog
ramech, na programech OSN a UNES
CO aj.
Něco o vnitřní organizaci IFOFSAG: kro
mě členských organizací z jednotlivých 
zemí celého světa jsou členy IFOFSAG 
v tzv. „Central Branch" („ústřední kmen")

i jednotlivci z těch zemí, kde není dosta
tečný počet pro vznik národní organiza
ce. -  V jednotlivých členských zemích 
se členové sdmžují v místních „gildách" 
(totéž co naše kluby OS), v některých 
zemích (např. NSR) existuje kromě nich 
i „Ústřední gilda" s obdobným posláním 
jako Central Branch, t. j. pro jednotlivce 
z míst, kde není dost zájemců o ustavení 
(pro vznik) místní gildy (klubu).
Hlavní náplň činnosti gild:
-  vlastní činnost a program: kultura, 
vzdělávání, zábava, hobby, výlety, zá
jezdy, tábory, společenské akce atd.
-  specializované zaměření: sběratelství, 
skarjtský archiv, museum (např. NSR), 
skautská historie, umělecká činnost (pě
vecký sbor z Provence byl v květnu 1993 
u nás!)
-  účast na společenském a veřejném 
životě v místě
-  pomoc skautskému hnuti v místě, v ze
mi: podpora, spoluúčast a pomoc pn 
místních nebo příležitostných akcích 
(táborech, zahr. zájezdech, besídkách, 
poutích, slavnostech atp.), v profesní 
a skautské specialisaci Oékaň, stavaň, 
růz. podnikatelé)
-  mezinárodní kontakty dospělých, zá
jezdy a naopak hostitelství, návštěvy, 
mezinár. setkání (o dovolených, nefor
mální i programovaná)
Jak je patrno, velmi mnoho z činnosti 
i zkušenosti zahraničních organizací do
spělých skautů a skautek je obdobné 
jako u nás, řada dalších nás může inspi
rovat a povzbudit. I my však máme co 
nabídnout jak z našich tradic, tak i z no
vých myšlenek našeho oidskautingu. 
Jednou z velmi významných, zejména 
v letošním roce, je rozvíjející se rodinný 
skauting.
V květnu letošniho roku uvítáme v Praze 
presidenta IFOFSAG bratra Paulli Marti
na z Dánska, a to pn pnležltosti našeho 
sem ináře, věnovaného jednak IFOF- 
SAG, jednak právě rodinném u skau- 
tingu.Zá/em cf o tento seminář nechť 
se neprodleně přih lásí na adresu  
ústředí -  náčelnictvo kmene OS, aby
chom věděli, s jakou účastí máme počí
tat.

Vladimír Kophva-Vlk
V k  tomuto účelu bylo i u nás již  nasbí
ráno přes 100.000 známek a akce do
stává stále větší a větší obrátky! Četli 
jste o tom zprávu v příloze Junák hlásí 
v tomto čísle Skautingu?

Z p rá v y  L ilio vé h o  k ř íž e
Naše místní církev, arcidiecéze pražská, 
slaví v tomto roce své významné jubile' 
um. Je to  jíž 650 let, kdy papež blahé 
pamětí Klement VI. svou bulou „Ex su- 
peme,provldentía maiestatís" z 30. dub
na 1344 zřídil církevní provincií, která za
hrnovala celou oblast českých zemí. Do 
jejího čela postavil nové arcibiskupství. 
Povýšení pražského biskupství na arci
biskupství je pro nás, ale i pro všechna 
dnešní biskupství Čech a Moravy, phle- 
žitostí vzdávat díky Bohu při oslavách, 
které k této pnležitosti připravujeme. 
Dalším důvodem oslav je položení zá
kladního kamene staroslavné katedrály 
sv. Víta v Praze ve stejném roce -  21. 
listopadu 1344, kdy byl zároveň uveden

v úřad první pražský arcibiskup, metro
polita Arnošt z Pardubic.
Bude naší radostí, jestliže Vás budeme 
moci v tomto jubilejním roce u nás uví
tat.
Dne 29. dubna 1994 bude otevřena vý
stava k této příležitosti a v sobotu 30. 
dubna se bude konat hlavní oslava na
šeho výročí.

Miloslav Vlk 
arcibiskup pražský a primas český

30. 4. 1994 9.30 hod. slavnostní mše svátá 
v katedrále sv. Víta
28. 9 .1994 17.00 hod. setkání skautů ve 
Svatováclavské kaplí s předáním L ilio 
vých křížů

Antiochie 94 aneb nový prázdninový ex
periment pro mládež
Br.Miroslav Šudoma shání na 14 dní spoleh
livý tým laických misionářů, kteří by se na tuto 
dobu vydali do některé pohraniční severoče
ské farnosti k evangelizační službě mezi míst
ním obyvatelstvem.
Roveři a rangers, co vy na to?
Kontaktní adresa: Miroslav Šudoma 
Ř.k. farní úřad Hustopeče u Brna 
693 01

O víkendu 22. -24. 4. 1994 se opět koná 
Skautská pouť ke c ti sv. J iří v Rajhradě.
Mše svátá s Otcem biskupem Vojtěchem bu
de slavena v sobotu v 10,00 hodin. Na odpo
ledne jsou připraveny soutěže a oheň. 
Ubytování je zajištěno i pro vlčata a světlušky 
až do neděle.



Milovat neznamená dívat se jeden na 
druhého, ale dívat se spolu Jedním 
směrem.

Antoine de Saint Exupéry

O ŽIVOTĚ,
vzájemných 
vztazích, 
výchově dětí...
Ono je to s tou láskou trochu zvláštní. 
Když člověk přichází na svět, tak je ně
kým, kdo je centrem pozornosti -  stře
dem světa. A ostatní kolem -  rodiče, 
babička, děda, sourozenci -  mu lásku 
dávají a on prostě přijímá. Výchovou se 
má dítě učit sí tu lásku skutečně uvědo
movat, aby nepřijímalo projevy lásky 
druhých automaticky. Že ten hrnek na 
stole je automatika, to mféko že je auto
matika, všechno že je automatika. Aby 
si uvědomovalo, že to  vše ukazuje, že 
ho má někdo rád. To je první důležitý 
krok. Druhý důležitý krok je v tom, že mu 
dospělý pomáhá lásku nejen přijímat, 
ale také dávat. Kousek po kousku. Tím, 
že pozdraví, poděkuje, nebo pomůže, 
tím se učí mít také toho druhého rád. 
A dospělým se stává člověk tenkrát, 
když je schopen více lásku dávat, než 
přijímat. Můžeme mít občanku stokrát, 
osmnáct let za sebou miliónkrát, dokud 
nebudeme schopni mít vice rádi druhé
ho, než sami sebe, tak nejsme dospělí. 
Protože jen tenkrát je dospělý člověk 
skutečně schopný založit rodinu a lásku 
dávat partnerovi i dětem.
To je velice důležité, že manželství, bu
doucí manželství, je vztah dvou lidi, kteří 
se rozhodli lásku dávat a nejen přijímat. 
Na toto bych měl asi taky ťuknout, pro
tože jsme všichni trochu poznamenaní 
sobectvím, které si táhneme s sebou 
z dětství a nedokážeme se stát dospě
lými. Bojíme se stát dospělými, protože 
dětství je pňjemnější. Maminka navaří, 
vypere, nachystá -  a teď abych já se 
staral o dmhého. Přišli ke mně jednou 
dva mládi lidé, že chtějí mít svatbu. Je
mu bylo asi osmnáct a půl, ji osmnáct. 
Tak přišli a hkají: „Pane faráři, my se 
chceme brát!" Já říkám: „A máte se 
rádi?" „Chi, to víte, že ano!" Považovali

mě trošku za hloupého, protože jsem si 
dovolil jaksi pochybovat o jejich lásce, 
a dali ml najevo, že je asi nechápu. Sedli 
jsme si a já  nkám: „Promiňte, nechtěl 
jsem se vás dotknout, to  v žádněm pn- 
padě." Potom jsme hodili rozhovor 
a ukázali se být celkem dobň, bezva 
lidé. Povídali jsme o všem možném 
a nakonec jim hltám: „Když se tedy má
te rádi, tak zkuste jednu takovou věc. 
Sedněte v sobotu ráno na vlak, jedte 
někam strašně daleko, tam vysedněte, 
běžte pěšky na nějakou pořádnou tůru 
do kopce, pak zpátky a pak se vraťte do 
Brna. S tím, že nebudete snídat, svačit, 
ani obědvat, ani svačit, až potom dejme 
tomu doma večeřet -  prostě celý den 
o hladu". Neřekl jsem jim proč, řekl jsem 
jim -  jedte.
Oni to  vzali, a taky se vypravili v sobotu 
na takovou akci. Když se vrátili, přišli za 
mnou -  zkroušení, zpMhli... Já nkám: 
"Co je, co je?" A oni: „Ále, pane faráři, 
špatně to dopadlo. My jsme se ták po
hádali, to jste neviděl!" Já nkám: „A jej
da, jejda! Podívejme se na to. To je teda 
dobrý."... Protože, jak je člověk hlado
vý, nervózni...
Svatba se odložila a my jsme začali sku-

nkali láska, bylo sobectví. Já jsem toho 
druhěho měl rád, protože jsem chtěl 
sám sebe nějak obšťastnit, potěšit, zlik
vidovat svou samotu. Přitom ve skuteč
nosti pravá láska znamená vidět se ve 
druhém. Když se jim potom v noci pro
budí dítě, bude mít jasný den a bude sí 
chtít hrát a zpívat si, oni se nevyspí a bu
dou muset do práce -  budou se mít 
i potom rádi? Ta pravá láska -  mohu to 
použít z písma -  to  je dům, postavený 
na skále, ne na písku. Kdo staví svůj 
dům na pisku, je hotový raz dva -  má se 
hnedka dobře. Dům postavený na skále, 
znamená fušku. Tahat cihly do kopce, 
pořádně hloubit základy a těžce stavět. 
Tam se bydlí o hodně později, ale je to 
dům, který vydrží.
Když už tedy mluvím o tom to tématu -
0 této lásce, tak je potřeba sí uvědo
mit, že na tom, abychom dokázali mit 
druhě raději, než sami sebe, je potřeba 
celý život makat. A  nesmím si namlou
vat, že to, čemu nkám láska, je láska, 
protože to  je pouze mé sobectví -  tou
ha po tom, abych se já měl dobře. To 
tedy, prosím, ode mne přijměte a ve 
chvílích, kdy budete přemýšlet o part
nerovi, o vztahu i o rozdáváni lásky 
dál, uvažujte I v tom to směru. Nikdy se 
neukvapte a snažte se skutečně váš 
vztah postavit na tom pevném, na sku
tečně pravé lásce, protože běžně se 
mají lidé rádi pro své sympatie: „On je 
mi obrovsky sympatický, víte, on je
1 sportovec!" Sympatie, zdraví, zdat
nost -  to  všechno jsou ty  křehké lidské 
věci, o kterých jsme mluvili -  dneska 
jsou, zítra nemusí být. Půjde ven, drcne 
do něj šalina a je invalida. Bude ta lás
ka trvat nebo nebude, když visi právě 
na tom, že je sportovec?
Proto je třeba, aby byl vztah postaven 
skutečně natě pravé lásce, ne na našich 
domněnkách nebo fantazii.

Já vám v každém případě přeji, aby se 
vám dařilo děti i sebe učit nejen životu 
v přírodě a vztahům k lidem, ale přede
vším skutečně poctivosti v těch vzta
zích, čemuž nkáme láska.

P. Jiři Kana
promluvy ze 3. setkáni R&R bez stylistic
kých úprav, kráceno.
Převzato z občasniku brněnských roverů 
OBRSRČ.7

Grafika Ladislav Rusek-Šaman

Horní Mlýn Na Říčkách
(viz. Skauting č. 4)
Mlýn zve všechny starší 15-ti let, kten 
jsou ochotni položit ruku k dilu, a to  kaž
dý víkend až do prázdnin. Možnost uby
tování je  omezena na soukromý byt 
správce (do 10 osob) nebo táboření 
v těsné blízkosti mlýna. O prázdninách 
(maturanti i dnve) se nabízí možnost tá
boření max. 20 osob ochotných praco
vat, ale hospodářsky a jinak nezávis
lých. Doprovod vůdce staršího 18-ti let 
je  žádouci. Z důvodů stavby, bezpeč
nosti a omezených možnosti organizač
ních není v současnosti možný víceden
ní pobyt na mlýně oddílům - t j .  mladším 
15-ti let. Plati do odvolání.
Mlýn se nachází v údolí řeky Říčky asi 
15 km SV od středu Brna, v těsné blíz
kosti známé jeskyně Pekárna. Na mapě

Okoli Brna -  Moravský kras (1 : 50 000) 
jej naleznete na rozcestí modré turistic
ké značky vedouc! údolim a odbočující 
žluté do Bílovic nad Svitavou. Místo je 
přístupné od konečné autobusu č, 55, 
Líšeň -  Mariánské (dříve Gottwaldovo) 
údolí. Linka 55 vyjiždi v Brně od Grandu. 
Z této konečné je mlýn vzdálen 90 min. 
chůze převážně po asfaltě po modré 
značce proti proudu. Dalši autobus č. 
58 vyjíždí v Brně z Moravského náměstí 
naproti pojišťovně a konečnou má v Líš
ni u hřbitova. Odtud po žluté kolem vel
komoravského hradiště Staré zámky do 
údoli, kde se napojíte na modrou. Tato 
cesta je asi o 15 minut kratší. Maximální 
interval těchto linek je i v nepracovnich 
dnech 1 5 -2 0  minut a jezdí od 05 do 
23 hodin. Nejbližši autobusová zastáv
ka je Ochoz Ričky, odsud silničkou dolů 
po žluté asi 1 km. V případě příjezdu

autem je nutné zde auto zanechat, pro
tože vjezd dolů je jen na povolení. 
Kmeny (skupiny, ale i jednotlivci), které 
mají zájem strávit na mlýně některý ví
kend nebo část prázdnin, mohou napsat 
na naši adresu a zvolit si vyhovujíc! ter
mín (raději i tenniny náhradní).
Pnpište očekávaný počet, věk, složení 
(kluci -  holky), kontaktní adresu a tele
fon (fax).
Veškeré pobyty, zejména spojené s na
bídkou pomoci a požadavkem na uby
tování je zapotřebí dohodnout předem 
se správcem (a mít je  od něj potvrze
né).
Kontakt: Ivo a Jana Brzobohatí 

Horni Mlýn 
Na Řičkách 35 
664 02 Ochozu Brna 
tel. (05) 44212732

Na mlýně se na vás těší Ještěr + Sojka



v praxi skautských zkoušek je řada po
žadavků k používání nože. Ten je ze zá
kladních nástrojů, který má vlastnit kaž
dý pořádný kluk. K vyřezávání se ovšem 
nehodí dýka nebo „rybička", ale stačí už 
„perořízek". Musí mít náležitou špičku, 
podobnou hrotu kopí, ne tedy tvaru go
tického oblouku, jak přichází z obcho
du. A musí být i dobře naostřený, aby
chom se na jeho řez mohli spolehnout. 
To by měl řezbář sám brouskem zvlád
nout. Zkušení tvrdí, že tupý nůž spíše 
sklouzne do měkké ruky než ostrý. 
Důležité je dodržovat (hlavně u začáteč
níka) několik zásad: řezat vždycky jen od 
sebe nebo proti podloženému prkénku, 
o něž se bude výrobek opírat. Zkušeněj
ší mohou vyřezávat i tak, že nůž drží 
čtyřmi prsty v dlani a palec položí na 
plochu nože před špičkou -  jako když se 
vykrajují „očka" na bramborech. Koneč
ně ještě jen svíráním držících prstů tak, 
aby se ostří pohybovalo před odkloně
ným palcem. Druhou niku, výrobek dr
žící, nikdy nestavíme před směrtlaku na 
nůž. Aie i když přece jen k pořezání do
jde, vzpomeneme na pořekadio, že „ne
šikovné maso musí pryč!"
Chce-il se někdo naučit řezbářské práci.

musí projít určitou praxí a vytrvat, i když 
se mu zamýšlený výrobek třeba třikiát 
nepovede. Teprve toto praktické zacvi
čení schopných, aíe dosud třeba ne do
st cvičených rukou vede k tomu, že pak 
dokáží vyřezávat stále náročnější výrob
ky. (Je třeba si uvědomit, že čím menší 
je výrobek, ťm  je i náročnější práce. Hni- 
bé práce na př. na totemu -  uděláme 
sekerou a dlátem, ale jemnější už jen 
půlkulatým dlátem, nejdrobnějši řezby 
pak nožem.)
Na začátku bychom ještě si sami měli 
zkusit opracovávat různé druhy dřeva, 
abychom poznaii, jak se s nimi pracuje. 
Poznámky o vlastnostech dřevin má mít

4) Dalším úkolem jsou dva stejné dře- 
váčky -  a potom
5) domeček. Hranolek bude „obytná" 
část, trojboký jehlan střecha, nakonec 
komín, který musí být zdola vyňznutýtak, 
aby na hřebeni střechy neseděl kňvě.
6) Nakonec re lié fn í lilie  z jednoho ku
su kůry na „placku" ze silnější větve.

Blíži se léto a tábory, kdy je  víc možnosti vyzkoušet si to, na co není během roku čas 
ani po ruce vhodný materiál. Podle návodů v tomto třidilném seriálu se vy i  vaši 
skauti můžete zkusit stát

ŘEZBÁŘEM snadno, ale pomalu
adept řezbářství v zápisníku. Ale zde as
poň několik údajů:
Lípa -  je měkké dřevo, řeže se z ní dob
ře, ale skoro lépe dlátkem než nožem, 
protože při malých rozměrech výrobku 
se vlákna trochu trhají. V tom směru je 
lepším dřevem olše -  i když je zase 
tmavší (za čerstva žluté). Měkkým dře
vem je i jíva a vrba. Také sm rk je řazen 
mezi měkká dřeva, ale silně se štípe. 
Trochu lepší je jedle. Někdy se však 
štěpivosti smrku dá využít, na př. při 
výrobě holubičky nad kolébku, pávů ne
bo tetřevů s rozevřenými křidly a roz
taženými ocasními pery. Dřevo se tu 
však napřed musí vyvařit a pak hned 
zpracovávat.
Bříza je polotvrdá a lépe se opracovává 
za čerstva, podobně I líska a švestka, 
která má vnitřní dřevo hnědočervené. 
Buk má tvrdé dřevo, aie dá se dobře 
řezat. Má krátká vlákna a opracovává se 
ovšem pomalu. Z cizích dřevin je podo
bný mahagon s tmavohnědým dřevem. 
(Možnost kombinací barevných dřev: 
mahagon, švestka, olše, lípal)
Dub je tvrdé dřevo a řeže se špatně. 
Nevhodné dřeviny na vyřezávání jsou akát 
nebo tis a jalovce -  sesychají a praskají.
Při vlastní práci postupujeme od jedno
duchého k složitějšímu.
1) Jako první zkusíme 
znjčnost na obyčejném 
plodu kaštanu. Výřezy 
se stran a svrchu naznačí
me pnští košíček s u- 
chem. Teď je jen třeba
odstranit dužinu a nikde nepoškodit 
siupku, zviáště ouško.
2) Dalším materiálem je měkká borová 
kůra. Nebudeme vyřezávat lodičky -  
pnští řezbář se pokusí o opravdu kula
tou kuličku a pak -
3) hrací kostku. (Je dovoleno nakonec 
obroušeni skelným -  smirkovým papí
rem.) Na kostku patří ovšem puntíky od 
jednoho do šesti. Ty uděláme z korálků 
nebo lépe ze špalíčků odnznutých ze 
špejle či zaoblené zápalky, které zatla
číme do předem vyvrtaných otvorů.

7) Teď potřebujeme asi 50 cm dlouhou 
rovnou větev s kůrou. Kůru v proužcích 
nařízneme a sloupneme tak, aby na hů l
ce vznikl ozdobný ornam ent (proužky, 
spirály, šachovnice apod.)
8) Ořezání tužky do pěkného tvanj s dob
rou špičkou je průpravou pro další -

9) dřevěný kvítek. Vrbový proutek nej
méně v síle tužky obrátíme kolmo odnz- 
nutým koncem k sobě. Asi 3 -  4 cm od 
tohoto konce výše nasadíme nůž a zač
neme odřezávat kům kolem dokola smě
rem k odříznuté části. Ale nedořezávat 
do konce! Asi 1 cm před koncem zara
zíme a kůru přehneme do protisměru. 
Po ořezání kůry ořezáváme dále proužky 
dřeva stále dokola a ohýbáme jako ků
ru. Když se dostaneme k „duši", kvítek 
se odlomí. Ještě jej trochu rozprostřeme 
a „duši" spodního konce nabodneme -  
třeba hřebíkem. Tímto místem se pak 
kvítek nasazuje na tmy trnkové větvičky. 
Je dobré si vybrat na prutu část, kde 
nejsou pupeny, aby „plátky" kvítku ne
měly kaz.

10) Další dovedností je píšťalka -  a po
dobně vyrobená -  i stříkačka z vrbové
ho pnitu. Napřed zářez asi 2 cm od spo
du (spodní řez kolmý, shora k němu sbí
hající řez šikmý), dále pak obříznutí kůry 
dokola na konci budoucí píšťalky. Po 
„otlučení" a sloupnutí kůry napřed senz- 
ni u viditelného zářezu dřevní hmotu ve 
výši zářezu a tam, kde byl kolmý řez, 
dokonči oddělení špalíčku, který se za
sune zpět na původní místo v kůře. Zby
lý „píst" se zkrátí a také zasune zpět do 
kůry.
U stříkačky se odřezává také špalíček -  
ovšem bez seřezávání proužku dřeva-ale 
propíchne se, třeba zas hřebiTtem, v místě 
„duše". Píst se nezkracuje.

Jir Čermák 
Kresby i  výrobky autor 

Pokračováni příště



UČME SE SKAUTSKY MYSLET 8.
Skaut je  veselé mysli 
Skaut Je veselé mysli stejně jako strom. 
Všimni si, že jen v nejhoršim vichnj ohý
bá strom svou hlavu, a to jen na čas. 
Jinak ji nese hrdě vztyčenou a přijímá do 
ní odlesk usměvavého slunce.
Proto nezná opravdový smutek, jen do

časný pocit bezmocnosti. Ví a věří s pev
nou nadějí, že po čase mrazivého větru 
a bouře bude zase svou tvář nastavovat 
laskavým paprskům slunce.
Odtud plyne i naše určení smutku jako 
ztráty poslední naděje. Veselá mysl není 
ovšem lehkomyslnost, jak by se na první

pohled zdálo. Je to návod k životu, ph- 
kaz dívat se dopředu s úsměvem a ví
rou, že překonám každou překážku. Žít 
s veselou myslí, to je největší důkaz o Tvé 
pevné vůli.

Z  brožury P. Hájka -  Balúa 
Čteni pro naše rovery a činovníky

24. DUBEN -  SVATEK SV. JIRI
Svatý Jiří -  patron skautů celého světa, 
symbol dobra, které vítězí nad drakem 
zloby a špatnosti.
Svatý Jiří -  vzor ctnosti a rytířství. 
Budme i my rytíři.
Že to  dnes již není možné? Čti pozorně 
další řádky. V našich zákonech a slíbu 
se nlíá: „Skaut je pravdomluvný, pomá
há bližním, všechny lidi dobré vůle po
važuje za své přátele a skauty za své 
bratry." Jednou z dalších zásad je heslo:

„Každý den nejméně jeden dobrý skutek." 
Vidíš, to  vše je vlastně dnešním rytíř
stvím. Svým slibem jsme se zavázalí 
sloužit. Svou službou Pravdě, Lásce, Krá
se a Dobro nejlépe dokážeme svou úctu 
k našemu patronu.

Rotí

Sv. Jiří podie iidové malby na skle. 
Patron vojáků. Jezdců, rytířských řá
dů, rolníků a skautů.

Skautské výlety 
a výpravy III.
Program před spaním
Přenocování v pňrodě přináší oproti jed
nodenním výpravám další programové 
možnosti. V první řadě je to táborový 
oheň. Při víkendovém přenocování ne
musí být večer u ohně tak slavnostní jako 
na táboře. Posezení u ohně, na kterém se 
opéká pečeně, debatní oheň, oheň s vy
právěním ze skautského dávnověku mají 
své vlastní kouzlo. Chvíle u ohně může
me využít k rozjímání či zpěvu.
Jiným večerním programem jsou různé 
hry, například Plížená do tábora. Světýl
ka a podobně. Večerní hry hrajme jen 
tehdy, když na tábořiště dorazíme ještě 
za světla a máme čas seznámit se s okol
ním terénem. U starších skautů můžeme 
občas zvolit úmyslný pozdní příchod na 
tábořiště, s chůzí setmělým lesem a od
zkoušením zálesáckých schopnosti při 
stavbě stanů a ostatních pracích za tmy. 
Hlídky stavíme při každém přenocování 
v přírodě. Možná se to  může zdát zby
tečné, ale patří to  ke kouzlu přenocování 
venku. Navíc každá hlídka učí stateč
nosti, sbližuje děti s přírodou, vychová
vá k odpovědnosti a samota nutí k pře
mýšlení. Hlídky rozdělujme spravedlivě. 
Na oddílové výpravě stndejme družiny 
tak, aby při každé výpravě hlídala vždy 
jiná družina.
Hlídka musí obcházet celý tábor a sle
dovat vše, co se kolem děje. Nesmí 
sedět na jednom místě. Je dobré hlíd
kám zadat úkoly s pozorováním přírody, 
o kterých nám ráno řeknou pár slov. 
Spaní ve volné přírodě 
K přenocování bez stanu nás někdy do
nutí okolnosti. Posloužit nám může su
chá jeskyňka či skalní převis, jindy si 
postavíme pnstřešek z chvojí či jiného 
porodního materiálu. Za suchého poča
sí stačí sl najít suché místo pod hustým 
smrčím (uchrání nás před ranní rosou). 
Pro zpříjemnění přenocování je vhodné 
přes noc udržovat oheň. Musíme si ale 
připravit dostatečnou zásobu dřeva na 
celou noc.

Důležité pro přenocování venku je při
pravit sl lůžko dobře Izolované od země. 
Nestačí jen dát si pod sebe celtu. Ales
poň použijme karimatku nebo sl udělej
me izolační vrstvu z chvojí, sena a po
dobně a tepn/e na ní dáme celtu nebo 
spací pytel.

HRY NA VÝPRAVĚ
Dobře připravená a provedená hra je 
nosným prvkem výpravy nebo výletu. 
Celý program by měly hry prolínat tak, 
že není znatelná hranice mezi hrou 
a prací, hrou a závodem. Hra stmeluje 
kolektiv, spravuje náladu, sbližuje s pří
rodou a pomáhá i pň nácviku skautských 
dovedností.
Příprava doma začíná již s přípravou ce
lého programu. Hry do něj musí zapa
dat. Na každou výpravu jdeme s určitým 
cílem a podle toho hry vybíráme a zařa
zujeme do programu. Vždy pamatujme 
na nepředvídané okolnosti a mějme dos
tatek her v zásobě. Hra může být buď 
doplňujícím prvkem programu nebo 
hlavním programem celé výpravy -  pak 
vše ostatní vážeme na pravidla hry.
Při pňpravě programu pamatujme na 
hry za pochodu, na hry ve vlaku, hry 
pohybové a nezapomínejme i na hry tě
locvičné. Důležitým prvkem je počet 
hrajících. Některé hry se dají hrát pouze 
s dvaceti a více hráči,' u jiných nemůže 
hrát víc jak deset hráčů. Nestačí sl po
znamenat jen názvy her -  musíme si je 
dobře pročíst a promyslet. Na výpravě 
již na to  nezbývá čas a špatně vysvětle
ná pravidla dokáží nejen zkazit hro, ale 
i náladu účastníků. A to přeci není naším 
cílem.
Při pnpravě musíme na plné obrátky 
zapojit svoji představivost a hru si v du
chu zahrát se svým oddílem -  přitom sl 
nejlépe uvědomíme, kam koho postavit 
a komu jaký úkol svěnt. Také nám vyply
ne potřeba pomůcek a nářadí pro jed
notlivé hry. A nespoléhejme přitom na 
svou paměť a vše si poznamenejme. Na 
schůzce pak určíme, co kdo zajistí a při
nese (vybereme skutečně spolehlivé 
skauty a na srazu před odchodem ještě

zkontrolujeme, zda máme skutečně vše). 
Dopředu naříkejme, jaké hry na výpravu 
připravujeme, raději vždy něčím pře
kvapme.
Plán her
Každá výprava či výlet je pouze části 
programu oddílu a právě tak i každá hra 
je jen částí širšího programu her, který 
si sestavujeme na určité období ( měsíc, 
zimní období, jarní období, předtáboro- 
vé období a podobně). V takovém plánu 
již uvažujeme o stndání her, četnosti za
řazeni a vhodnosti jednotlivých her. Vy- 
varojme se pravidelnosti ve střídání her. 
Herní plán nikdy nešijme horkou jehlou, 
ale dobře ho promysleme, probenrie na 
oddílové radě a teprve potom ho uvá
dějme v život. Není nutné o něm pňliš 
mluvit, ale vždy ho zhodnoťme, pozna
menejme si dobré I špatné zkušenos
ti, pomůže nám to  při práci v dalších 
letech.
Kartotéka her
Je naším nejlepším pomocníkem pň pn
pravě programů. Zaznamenáváme si 
v ní hry, které jsme hráli, pomůcky pot
řebné k provedení, jak se líbily. Pomůže 
nám, abychom se vyvarovali starých 
chyb. Nejsou to  jen poznámky pro nás. 
Nelitujme času pn její tvorbě, mnohoná
sobně se nám to  vrátí.
Průběh hry
Základem úspěchu je dobré vysvětlení 
pravidel. Skautům musí dát jasnou před
stavu o pravidlech hry. Pravidla nestačí 
jen přečíst, musíme je integaretovat tak, 
aby dodala chuti ke hře. Když se nám to 
povede, máme úspěch v kapse. Jsou-li 
pravidla složitá, můžeme si pomoci 
ukázkou. Nikdy neztrácejme čas dlou
hými řečmi, ale hrajme. Třeba poprvé 
zkušebně a opravme pak všechny chy
by a nepřesnosti. Dodržujme vždy přes
ně pravidla a každý pokus o jejich obe
jití ihned v zárodku zlikvidujme. Neza
pomeňme, že i zde platí: „V nejlepším se 
má přestat."
Hry za pochodu
Tyto hry stndáme s ostatním programem 
výpravy. Pn pochodu se nejlépe cvičí 
různé pozorovací hry. Pň zpáteční cestě 
již musíme počítat s únavou. Hrajeme-li



hm již ve městě, hrajme nenápadně, aby 
nikdo nepostřehi, že nějakou hm hraje
me. Sice to  většinou hm ztíží, ale proká
žeme tak svou zdatnost. Pn hrách v lese 
zachovávejme klid, abychom neplašili 
zvěř.
Hry ve vlaku
Tyto hry nám pomáhají využívat čas. Pro 
tuto příležitost se hodí téměř všechny 
hry v místnosti. Vhodné jsou i různé po
zorovací hry. Zkusme sí cestou všímat 
i signalizačních znamení a pokusme se 
zjistit, co znamenají.
Hry na tábořišti
Výběr je dán programem, do kterého hry, 
musí dobře zapadnout. Nezapomeňme 
vzít v úvahu i možnou únavu dětí a také 
skutečnost, že nás čeká ještě cesta na
zpět. Můžeme zařadit hry procvičující 
znalosti přírody, orientace, uzlování, 
první pomoci. Vhodné jsou hry pohybo
vé -  míčové, honičky i zápasnické. Chy
bět by neměla i nějaká veselá hra. 
Terénní hry
Vyžadují pečlivé pnpravy rádců i vůdců. 
Musíme nejen znát dobře hm, ale i te

rén, v kterém ji hrajeme. Důležité je zce
la jasně vysvětlit pravidla, protože to  je 
jedna z hlavních podmínek úspěšnosti 
hry. U těchto her je dobré po skončeni 
hry zhodnotit co vše bylo dobré a co se 
nepovedlo.
Co dělat, když se hra nepovede
Je nutné předeslat, že se to může stát 
sebelepšímu vedoucímu. Každý si ale 
musí odpovědět na základní otázku, 
proč se hra nepovedla.
1. Příčinou neúspěchu může být nedo
statečné nacvičení hry.

2. Hrou se netrefíme do nálady v oddíle.
3. Špatně vysvětlená pravidla způsobují 
různý výklad.
4. Hra se nehodí pro určitý věk, což 
může způsobit problémy v oddíle s chlap
ci rozdílného věku.
5. Pnčinou nezdám je únava.
6. Nebyl zvolen vhodný terén.
Jaké hry a kde je  vzít?
Jednou z prvních pokíadnic her bylapří- 
mčka Dr. V. Fanderlíka -  Ing. Jos. Šte
fan a - prof. A-B.Svojsíka a Nonni: 600 ju- 
náckých a polních her, kterou ještě 
dnes má mnohý oddíl ve své knihovnič
ce. My máme k dispozici Velkou encyk
lopedii her Miloše Zapletala, která se 
skládá ze čtyř svazků: 1) Hry v přírodě, 
2) Hry v klubovně, 3) Hry na hřišti a v tě
locvičně 4) Hry ve městě a na vsi. Z těch 
nejmladších publikací bych připome
nul Skautské hry v klubovně a Skautské 
hry v pnrodě vydané v edici Skautské 
prameny.
Pokračováni příště

Rolf
Ilustrační foto Anna Cuhrová

VŠEM VEDOUCÍM LETNÍCH TÁBORŮ
v letošním roce se uskuteční jíž počtvrté 
od znovuobnovení činnosti Junáka letni 
tábory. Ne nadarmo jsou označovány za 
vyvrcholeni celoroční činnosti. Jsme 
přesvědčeni, že i díky vám, členům vůd- 
covských sbonl dopadnou letošní tábo
ry dobře. Dokonce lépe než než v minu
lém roce, protože další rok činnosti musí 
být na každém oddíle vidět.
K táborům patn také nezbytné „papíro
váni". O všech nutných potvrzeních 
a povoleních vás jistě průběžně infor
mují vaše okresní rady. V tomto čísle 
Skautingu jistě budete věnovat pozor
nost i následující stati o potřebných do
kumentech. Vašim ORJ jsme koncem 
března rozeslali vzory hlášenek táborů. 
Střediska je budou odevzdávat do 20.5. 
okresním radám, ty  je po sumarizaci 
odešlou do 3. 6. na ústředí. Náčelnictva 
pak do 17. 6. zašlou kopie hlášenek 
„hostitelským" okresům.
I v letošním roce budou jezdit členové 
náčelnictev a pověření číenové okres
ních rad Junáka na návštěvy. Opravdu 
se nejedná o kontroly, i když v phpadě 
zjištěni závažných výchovných či mrav

nostních problémů by bylo razantně za
kročeno. Činovnici, kten navštíví vaše 
tábory se neopomenou představit a le
gitimovat. Budou se chovat jako nor
mální návštěvníci, všímat si zejména do
držování hygienických předpisů, dodr
žování bezpečnostních zásad táboření, 
celkového dojmu z tábora, vztahu k ži
votnímu prostředí a k místním obyvate
lům. Phpadné zjištěné nedostatky s vá
mi taktně proberou a vždy vám budou 
připraveni poradit a pomoci. 
Náčelnictva důrazně zakazují všem od- 
dnům Junáka jakékoliv noční přepady 
cizích táborů. Tento rozšířený nešvar, 
uskutečňovaný každoročně různými 
partami nabývá brutálních podob a ne
chybí již ani vážné úrazy. Naproti tomu 
se domníváme, že předem ohlášená 
a projednaná noční hra se sousedním 
(byťneskautským) táborem může výraz
ně přispět k atraktivitě tábora. 
Vzhledem ke složité bezpečnostní situ
aci náčelnictvo dívčího kmene upozor
ňuje, že při plnění zvláštního odznaku Tn 
orlí pera u dívek pdpadá samostatné 
přenocování v lese.

TÁ B O R Y  se  b líž í
Doporučená dokumentace zotavo
vací akce
-  písemná informace o táboře pro ro

diče, prezenční listiny, ujednání, kde 
byla podána

-  pňhlášky děti na tábor
-  seznam účastníků tábora
-  doklad o schválení tábora provozo

vatelem
-  doklad o schválení majitelem objek

tu (smlouvy o pronájmech)
-  doklad o pojištění účastníků objektu, 

motorových vozidel používaných na 
táboře, příp. k přepravě osob

-  dohody o výkonu funkce na táboře, 
pracovní smlouvy apod.

-  táborový řád

-  denni režim
-  plán činnosti tábora a denní program
-  bezpečnostnípředpisynatáboře a do

klad o instmktáži
-  rozpočet
-  jídelníčky
-  hospodářská evidence
-  dohody o hmotné odpovědnosti
-  doklady o účastnických poplatcích
-  doklady o otevření pohledávek a účtů
-  doklady o protokolárním převzetí -  

předání tábora
-  doklady o zdravotní způsobilosti 

osob zaměstnaných na táboře
-  do k la dy  o zd ravo tn í způsob ilos

tí děti, zdravotní a očkovací prů
kazy dětí

Na táborech nezapomeňte udržovat přá
telské vztahy s místními obyvateli, zkuste 
pozvat místní kluky na „den otevřených 
dveří" s programem -  vyhnete se tak ne
příjemným nočním návštěvám. Věříme, 
že výpomoc na poli či v lese je samo
zřejmostí pro každý tábořící oddíl.
Ani na táboře nezapomínejte na plnění 
náboženských povinností. Pokud máte 
v oddíle věnci děti, umožněte jim, podle 
podmínek, nedělní návštěvu kostela (je 
to  jejich povinnost, deklarovaná i ve 
skautském slibu). Ti vedoucí, kteh hle
dají formy duchovní výchovy na tábo
rech jistě budou s dětmi při nočních vi- 
gíliích u ohníčku hovořit o mravních 
hodnotách a s otevřenýma očima hle
dat a nacházet stopy duchovního života 
v kraji.
Věnme, že letošni tábory, na které si jistě 
neopominete přibalit právě vycházející 
knihu Skautský tábor z libereckého na
kladatelství Skauting, vám všem připra
ví tn/alé zážitky, na které budete dlouho 
vzpomínat.

Ondřej Vanke, zpravodaj NChK 
Míša Mužikové, zpravodajka NOK

-  zdravotní průkazy pracovníků, pro
hlášení o bezinfekčnosti dětí

-  zdravotní deník, záznamy o úrazech
-  dohoda o poskytování zdravotní pé

če účastníků (smluvní lékaij
-  doklady o zakoupení zdravotnické

ho materiálu (na kusy a počet bale
ní) v množství podle příslušné zdra
votnické vyhlášky

-  doklad o odborném posudku hygie
nika (obsahuje doklad o koupání 
v pnrodě -  není nutný při koupáni 
v bazénech a rekreačních rybnících)

-  doklad o nezávadnosti pitné vody
-  protokol o kontrole tábora z hlediska 

protipožárního
-  dohoda o ostraze tábora
Přehled dokumentů není zcela vyčerpá
vající, může se měnit případ od případu.

Z  časopisu Sondy

Další náměty k táborům najdete v tomto čísle na str. 7, 10, 15, 19 a 20.



Trestem se nevychová a nevychovalo. Vychovat! lze Jen dobrotou a láskou.
r . G. Masaryk

V našem časopise se opětovně objevují 
úvahy o odměňování dětí a o bodování 
v oddílech. Je to  věčné téma debat 
a zkoušek í pří setkávání skautských 
vůdců. Jednoznačné řešení nenajdeme 
asi nikdy. Ve výchově převažuje tvoři
vost nad jednoduchými schématy. Ani 
následující odstavce nejsou návodem, 
ale jen námětem k vlastnímu uvažování.

ných bodovacíoh systémů. Je to jedna 
z tradic našeho skautingu. V řadě zemí 
pracují pouze s udělováním stupňů 
zdatposti a s odbornými zkouškami. My 
jsme zvyklí bodovat vše možné: docház
ku, výsledek hry, složenou zkoušku, na
ostřený nůž, službu v kuchyni atd. Bývá 
z toho často složitý a nepřehledný bo- 
dovací řád. Nepřehlížejme riziko, že mno
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Proč přemýšlet o odměnách -  a proč 
právě dnes to  považuji za jeden z pilířů 
skautské metodiky?
a) V péči o děti se u nás pnliš rozmohly 
tresty, zákazy a napomínání. Děti jsou 
okřikovány a omezovány -  doma, ve 
škole, na ulici i na hřišti. Mnohdy na ně 
není bohužel čas (nebo se vymlouváme 
na čas), chybí fantazie, jak je zaměstnat, 
jak si s nimi společně hrát a připravovat 
lákavý program. Dítě si proto samo hle
dá náměty pro činnost. Opakovaně zjiš
ťuje, že je mu stále něco zakazováno 
a to většinou bez zdůvodněni. Nakonec 
si raději sedne k televizi či snaží se zmi
zet z dohledu dospělých.
b) Pochvala a pozitivní ocenění je pro 
dítě v každém věku pňjemným prožit
kem. Obrazně se nká, že „není-li dítě 
hlazeno, vysychá mu mícha". Pffliš málo 
kladného oceňování dětských činností 
vidíme kolem sebe. Poskytujme je v od
dílech co nejvíce, pokud se k tomu ob
jeví rozumný důvod. Kladné a radostné 
prožitky jsou pro vývoj dětí nezbytné -  
o tom v dnešní výchově nikdo nepochy
buje.
c) Odměna dítěti nká, co udělalo dobře 
a oč by se mělo i v budoucnosti snažit. 
Trestpouze informuje, kudy cesta neve
de, ale nenlrá, co je třeba dělat. Zhusta 
tím vyvolává pocity zmatenosti a nejis
toty. Trest není lék a většinou neodstra
ní pnčiny nevhodného jednání.
d) Z teorie učení je známo, že odměna 
bývá v průměru třikrá t účinnější než 
trest, přináší malé i větší radosti a poho
du, vede ke kladnému životnímu postoji. 
Jak vhodně odměňovat? I to  je stará 
otázka a opět neplatí jediný návod. Kaž
dý vůdce postupuje dle vlastního uváže
ní, přiměřeně k dané situací a k celko
vému stavu dětí v  oddíle. Snad jen ně
kolik obecnějších zásad:
Odměny i tresty musí být dětem srozu
mitelné: Co se oceňuje a proč. Vynoří se 
řada otázek: Ocenit výkon či vynaložené 
úsilí? Brát v úvahu věk, zdatnost a zku
šenost či mít stejný metr na nováčka 
jako na rádce? Odměňovat jednotlivce 
či družinu? Odměňovat slovem či čímsi 
materiálním? Odměňovat veřejně či spí
še naznačit, že jsem si všimnul dobrého 
činu? Ať se rozhodnu pro jakýkoliv sys
tém, je nutné stanovit si pravidla, která 
děti pochopí a zapamatují si je.
Časté riziko: Odměňují se převážně je
dinci zdatnější, rychlejší, obratnější 
a snadno se vytváří jakási oddílová elita. 
Nováčci nemeýí naději na úspěch a je
jich motivace klesá. Někdo namítne: Ne
vadí, za rok, za dva í na ně dojde řada. 
Ale vydrží ty  dva roky v oddíle a nevy- 
tvon si o sobě chybný obraz?
Odměny se mnohdy promítají do růz

hé věci se dělají pouze „pro body". Co 
se nehoduje, uniká pozornosti a děti máji 
pocit, že je to méně důležité.
Jinde se boduji jen výsledky her a z ko
nečného součtu vyplynou důsledky pro 
poslední etapu či pro uzavření skaut
ského roku, tábora a pod. Vytván se do
jem, že nejdůležitější je vyhrávat ve hrách 
a to  nebývá nejlepší motivace pro cel
kovou výchovu.
Jestliže zavedeme pravidelné bodová
ní, osvědčuje se nepostupovat stále 
stejně.

než při minulém závodě. M istr „uzlař" se 
již  příliš zlepšovat nemůže, ale začáteč
ník má ještě mnoho rezerv pro zdokona
len í- a to právě oceníme. I ten poměrně 
nejslabší má šancí dobře se umístit. 
Každý vlastně závodí sám se sebou, 
vidí vlastní pokrok a může se těšit ze 
zlepšení.
Nedoporučuji užívat příliš často odmě
ny hmotné -  ať již ve formě peněz, po
ukázek „na zboží" či jiných požitků. Kaž
dý bodovací systém má v sobě podob
ně riziko. Jestliže postupujeme neobrat
ně, pocítíme záhy tendenci ke konsum- 
nímu myšlení, které patří k velkým ne
bezpečím pro dnešní děti.
I o tradici je  třeba uvažovat. Mnohé od
díly mají viastní pravidla. Nebylo by dob
ré je.opouštět, ale stejně tak není dobré 
na nich lpět za každou cenu. Výhodná je 
jistá pravidelnost v kombinaci s p rv l^  
proměnlivými a překvapivými. 
Nejdůležitější ze všeho je schopnost 
vůdce postřehnout a ocenit jakýkoliv 
pozitivní Čín ve prospěch někoho dru
hého, pro dmžinu či pro širší okolí. Po
radil slabšímu, pomohl v kuchyni i mi
mo službu, přiznal chybu ve hře, upo
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Při ranní prohlídce bývají většinou 2 -  
3 stany v prvním pořadí a jiné jsou pro
slulé opakem. Bodování ztrácí na zají
mavosti. Je však možno stndat kriteria: 
jeden den celkový dojem stanu, druhý 
den prohlížet důkladně jídelní misku, 
holinky a čistotu „za ušima", po třetí 
nůž, uložení prádla a okolí stanu, další 
den „stav pod postelí" a pod. Je to  zají
mavější, roli hraje moment překvapení 
a výsledky bývají často překvapivé. Jin
dy mohou prohlídku ndit „komisionelně" 
zástupci jednotlivých družin. Učí se pří 
tom srovnávat své dojmy, debatovat 
o výsledcích, ale í poučit se o tom, jak si 
upravují stany druzí.
Velmi užitečné je oceňovat postupné 
zlepšování jedinců. Oč rychleji uváži uzly

zornil na dobrý skutek někoho jiného -  
to  vše je třeba ocenit. Podporujeme tím 
dobré vztahy mezi dětmi, učíme je vzá
jemně se oceňovat a učit se jeden od 
druhého -  mnohdy i vůdce od dětí. Je 
to  jedna z hlavních metod mravní vý
chovy. Uniknou-li však podobné činy 
naši pozornosti, začnou mizet a naše 
úsilí se míjí cílem.
Při každé výchovné metodě je třeba 
rozlišovat, co je cíl a co je prostředek. 
Bodování je  prostředek k poznávání 
sebe sama, k zjišťování co umím a co 
se mi nedaří. Pomáhá vytvořit si přimě
řený obraz o sobě a o vlastních schop
nostech. Je to  také prostředek pro ra
dostné prožívání vlastních úspěchů -  ať 
jíž osobních či skupinových. Nezapo
mínejme na starou vychovatelskou 
moudrost: Zařizujte vše tak, aby dítě 
něco udělalo dobře a pak je pochvalte. 
Nedopusťte, aby něco dělalo špatně 
a museli jste je  trestat. Výchova „po 
dobrém" je účinnější než „po zlém", což 
si může každý ověřit sám na sobě 
v denním životě, v rodinách i v širším 
okolí.

Václav Břicháček 
Ilustrační foto František Bobek 

Kresba Lubka Školoud
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Na Svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři. 
Co ]e to had, ví snad každý, kdo chodí 
do pnrody, horší je to  se štírem. Není to 
onen známý škorpion, ale spíš bájný 
tvor. Vzpomínám si, že před léty bylo 
v dnešní Slovinské republice v kraji zva
ném Dolenjsko, kde je mnoho kraso
vých jeskyní, zvykem, že místní farář 
kadidlem vykuřoval a svěcenou vodou 
vystříkával vchody do jeskyní, ve kte
rých podle vyprávění svědků žili lindver- 
ni, což je zkomolenina německěho jmé
na Lindwurm. Toto pohádkové stvoření 
mají ve znaku město Celovec v Komta- 
nech v Rakousku a město Ljubijana 
dnešní hlavní město Slovinské republi
ky. Domorodci z krajů, kde jsou krasové 
jeskyně, pevně věřili, že lindver požírá 
ovce, krávy, ale i pastýře. Inu, pohádky 
mají tuhé kořeny. V heraldice najdeme 
znakovou figuru baziliška, který by byl 
totožný s lindvemem. Z pohádek zná
me vyprávění o statečných rytířích jako 
Bajaja, jak brání princezny před mnoho- 
hlavými draky. Snad je to  pozůstatek 
lidské paměti na praještěry a dinosaury. 
Obyčejní stopaři znají hady typu užovky 
a zmije. Kdo se pohybuje kolem vod při 
pozorování pobřežního a vodního ptac
tva, jistě narazil na hada, který pluje po 
hladině se vztyčenou hlavičkou, vlní tělo 
jako na suchu a při tom se rychle pohy
buje po vodní hladině. Několikrát jsem 
byl svědkem, jak užovka uplavala něko

lik kilometrů na vodě, když překonávala 
vzdálenost dvou břehů jezera. Před dáv
nými léty bylo místo pod Kazínem, kam 
jsme chodili na výlet, místem užovek, 
které plavaly vždy kolem nás, když jsme 
se koupali pod skálou. Snad je to  bavilo 
náš doprovázet, jako čestná flotila. Tam, 
na druhý břeh i zpět.
Užovka má krásné kulaté černé, okrouh
lé a výrazné oko, dalo by se říci radost-

Užovka stromová

Zmije obecná

né, oproti zamračenému, zlobnému po
hledu úzké zornice zmije. U nás žilo, 
a snad ještě žije několik druhů užovek, 
které všechny mají zajímavý způsob ži
vota, charakteristické životní prostředí 
pro každou. Velmi vzácný druh je to 
užovka stromová, nebo také eskulapo- 
vá. Žije v listnatých porostech. Šplhá 
velmi dovedně mezi větvemi. Svrchu je 
světlá v několika odstínech, břicho má 
však světlé až biložluté a dosahuje dél
ky až 2 m. Pro mne to byla jedinečná 
podívaná v křoví na břehu rybníka sle
dovat jak se provléká, obtáčí mezi vět
vemi, (bylo to  na Břehunském rybníce). 
Loví drobné hlodavce. Škrtí je kličkami 
svého těla.
Občas se objevuje druh užovky hladké, 
jejíž zbarvení šupin na hřbetě často při
pomíná kresbu známou se hřbetem zmi
je a je proto ubíjena jako hloupě obáva
ná zmije. Břicho však má růžové až cih- 
lověčervené, což zmije nemá.
Konečně je naše užovka obojkatá, zná
má z pohádek, jako had s korunkou. Má 
totiž po stranách hlavy běložluté, nebo 
sytě žluté skvrny, jinak je ocelověšedá 
s břichem tmavošedým až černým. Po
hybuje se po souši neobyčejně rychle 
a neméně rychle plave ve vodě, kde je 
lovcem žab. Když je chycena, omotá se 
kolem držící ji ruky a potřísní ji pách
noucím tekutým trusem, který vypouští 
z gnálního otvoru.

Duben
Zem se odemyká, všechno raší, pučí, 
dere se za sluncem. Je čas Velikonoc, 
svátku sv. Jiří, filipojakubské noci, dnu 
Země. Čas očisty,’ úklidu vně i uvnitř, 
těla i mysli. Vše se omývá (dobytek se 
omýval vodou ze třech pramenů nabra
nou), aby bylo připraveno přijmout nové 
síly, nové vzedmutí života, které se chys
talo pod příkrovem zimy. Očista je spo
jena s vodou a ohněm. Oheň spaluje ne
zdravé, mytí má význam obrozovací, 
přináší čistotu, osvěžení, vláhu.
Voda tekoucí či stojatá je  tím prazáklad- 
ním oživujícím činitelem veškerého ži
vota, je nejcennější složkou životního 
prostředí. V naší zemi, odkud všechny 
řeky odtékají, je péče o čistotu vody a še
trné hospodařeni s ní důležitým úkolem 
pro každého z nás. Úctu k  vodě měly 
všechny civilizace. Herodot píše o Per- 
šanech: „Nemočí do nich, neplivají, ne
myji si v nich nikou a netrpí, aby tak 
někdo činil, nýbrž mají před řekami ob
zvláštní úctu." Co dnes vidíme protékat 
naším krajem není zdaleka třpytivá, prů
zračná voda, pod městy jsou to často 
spíš stoky plné chemikálií, v nichž není 
života. Ale nic není ztraceno. Víme 
o Temži či Rýnu, kde se podařilo vodu 
vyčistit a oživit. Nejdůležitější je zbavit jí 
jedovatých látek, v čištění nám pak po
mohou i vodní organismy. Však podle 
přítomnosti některých živočichů může
me zjistit kvalitu vody. Tam, kde najde
me korýše blešivce, je voda zaručeně

čistá, kde najdeme pertoočku hrotnatku 
velkou je voda bohatá na dusíkaté látky. 
I žáby jsou ukazatelem poměrně čisté 
vody.
PojrJhne se tedy na jarní výpravě věnovat 
vodě. Krásný je výlet, krjy vyhledáme 
potok a jdeme proti proudu až k jeho 
prameni. Po cestě si všímáme všeho co 
kolem žije a roste a není toho málo. Je 
mnoho pobřežních a vodních rostlin 
a živočichů a jejich život a vývoj je velmi 
zajímavý. Anebo si připravte krásnou 
slavnost, inspirovanou prastarým oby
čejem „otevírání studánek". Najdete jich 
jistě dost, které potřebují péči, upravení, 
vyčištění od všeho, co tam nepatří. Když 
se pak čištěním zkalená voda usadí 
a vyčisti, pocítíte zvláštní uspokojení 
a radost, a protože se prameny nachá
zely pod ochranou vil, prožijete třeba 
i kousek pohádkové atmosféry.
Na filipojakubskou noc, 30. dubna, bu
dete mnozí, věrni starým zvykům, pálit 
ohně a upalovat čarodějnice. Prodlužte 
si tuto noc a vyjděte za slavičím zpě
vem. Slavík, náš nejlepší pěvec začíná 
svůj zpěv právě v květnu, a to  kolem 
půlnoci. Má čtyřiadvacet základních 
písni a dosahuje velké rozmanitosti je
jich obměnami. Nejkrásnější je vystup
ňování čistých tónů s následujícím tlu
kotem. Hnízdo bývá nízko při zemi v křo
ví, žije v lužních hájích, na okraji lesů 
a ve starých zahradách s nízkým křovi- 
natým porostem. Mnoho let jsme jecho- 
dívali poslouchat na okraj Šárky a dej
vických zahrad. Vyhledejte taková místa

a nenechte si ujit tento zážitek květnové 
noci.
Ale vraťme se k jarní, předvelikonoční 
očistě. Nezapomeňte tedy na ranní či 
večerní koupel v čistém potoce či řece. 
Jistě vám pnnese i nové a radostné myš
lenky a smyje zlobu a nedůvěm.
V dnešní příloze si přečtěte „Otevírání 
studánek" Miloslava Bureše. Sbírka by
la věnována hudebnímu skladateli Bo
huslavu Martinů. Jeho komorní kantáta 
na tyto verše je hudbou, která potěší 
srdce.

J. P.

Člověk a příroda
člověk svou činností od prehistorie ovliv
ňuje a pozměňuje přírodu. Vlivem tech
nického pokroku a nedoceněním jeho 
důsledků dosáhlo toto ovlivňování pri- 
rody celosvětových rozměrů a vyústilo 
v globální problémy, které ohrožují ex
istenci celé biosféry.
Těchto problémů je celá řada, lze je 
shrnout do několika skupin:
1. Problémy lidské populace 
Početnost lidské populace roste geo
metrickou řadou, stejně tak rostou i ná
roky na přírodní zdroje (potrava, ener
gie). Přírodní zdroje i jejich dostupnost 
jsou však omezené, jejich distribuce je 
navíc nerovnoměrná. Primým důsled
kem je přelidnění mnoha oblastí světa, 
hladomor, epidemie, migrace (do Evro
py, Severní Ameriky). Vzniká dispropor
ce mezi bohatým Severem a chudým 11



Pak je tu užovka podplamatá, která dřív 
žila na březích regulované Vltavy, ojedi
něle jsem jl našel na Berounce. 
Pamatujte si jednu zásadu, žádného ha
da nezabíjet a nechat je v klidu. Mají 
svoji funkci v ekologii svého životního 
prostředí a to  je nutno respektovat. 
Zmije -  to  slovo dovede v lidech vzbudit 
paniku a křik. Had opředený pověrami, 
že je útočný, že napadá lidi, a podobné 
hloupé vlastnosti jsou mu připisovány. 
Ve skutečnosti je to had velmi bázlivý. 
Je velmi citlivý na otřésy země, které 
způsobí pohyby živočichů a zejména 
lidské kroky. Proto kdo umí čhodit, usly
ší v místech kde se zdržují zmije, jak to 
šusti v listí. To se zmije snaží rychle skrýt 
před njšitelem svého životního prostře
dí. Ano, když je dohnána útoky člověka 
do úzkých, stočí se do klubíčka, přesněji 
do talíře, syčí a seká hlavou kolem sebe 
v místa, odkud cítí nebezpečí. Bezpeč
ně prozradí zmiji její oko. Zornička je 
úzká, jde kolmo napne čenrenou plo
chou oka.

rosnička

ropucha

skokan zelený 

skokan hnědý

(5>

jed, který u některých lidí zapříčiní vel
mi nepnjemné komplikace. Pozor na 
mladé zmije, které rády vylézají k v r
cholům smrčí v mlází, omotávají se ko
lem kmínků atělem spočívají na přesle
nu větví. Při nechtěném shození nebo 
doteku rukou malá zmije ihned útočí. 
Pozomhodné jsou zmijí svatby, kdy se 
slézají desítky zmijí, ovíjejí se v  pohlav
ním vzmšení, visi spletené z větví smr
kového mlází.

čolek z jara

Jinak je to  skutečně jedovatý živočich. 
Přední zuby jsou vynikající injekční jehly, 
kterými po stisknutí čelistí prýští do rány

Po Svatém Jin lze najít v lesních tůň- 
kách, rybníčcích přechodného obyvate
le těchto vod. Buď je to čolek obecný 
menšího vzrůstu, nebo statnější, čolek 
větší. Jaro je doba, kdy se samcům zvět
ší hřeben na hřbetě a zban/í se. Milý 
čolek se tak stane parádníkem, aby 
upoutal skromněji vybarvenou samičku. 
Po nakladení v^íček do vody, kde malí 
čolci prožívají svůj vývoj, opouští tento 
náš obojživelník vodní prostředí a žije 
na suchu, kde rozmanitě dobře ukryt 
přežívá ve spícím stadiu i zimu. Oba čol
ci jsou při životě na souši tvorové noční, 
jen v době páření ve vodě tu a tam je lze 
vidět i ve dne.

V larválním stavu přípomín^í pulce a také 
se u nich postupně objevují končetiny, až 
je z larvy dospělý čolek putující na souš. 
Žel, že poslední dobou znečišťováním 
vod mizí i životní prostředí, důležité pro 
vývoj vajíček a larev, tedy vůbec života 
čolka. Lidé se naučili vysušit, zasypat 
každou tůňku, rybníček, nebo do nich 
naházet odpadky, prázdné nádoby od 
chemikálií, a to  vše je záhubou pro čol
ky. Totéž je možno nci o triištích, to  je 
místo kde se páří žáby, kladou vajíčka 
avyvíjeji se pulci.
Jednou jsem šel „po hlase" kuňky a mi
lou zpěvačku smutného kuňkání jsem 
našel ve vyhozeném plechovém noční
ku, kde byla zadržená dešťová voda. 
Žabka tu nalezla vlhko, ale zase nemoh
la pro překlenutou část nočníku z něho 
vyskočit na lov, za potravou. Tak jsem ji 
i s nočníkem odnesl k zbytku starého ra
mene meliorovaného potoka, kde z bý
valé studánky pronikala voda a tvořila 
se velká louže. Zabku jsem vylil do vody 
a myslím že byla ráda, jelikož si mohla 
opatřit potravu.
Mám na skalce dva mělké rybníčky-pro 
hosty, párek čolků, jednoho skokana 
a ropuchu. Odkud pňšla tato žabí a čol- 
čí společnost nevím, ale mám ji tu již tři 
roky usazenou. Jen ropucha mne ne
uznala za hodného, asi jsem nějak za
působil nepřátelsky a předvedla mi svůj 
zastrašující manévr. Nafoukla se jako 
řníč a postavila na ztopořené nohy. Asi 
si myslela, že vyhlíží hrůzostrašně, já 
jsem se však ohromně bavil, jak se na-
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Jihem. (Průměrný obyvatel USA nebo 
západní Evropy má více než 50x vyšší 
spotřebu než obyvatelé třetích zemi.) 
Zdánlivě dochází k pomoci rozvojovým 
zemím, ve skutečnosti probíhá tok opač
ným směrem (důsledkem levné pracovní 
sily, levných surovin, odbytištěm pro vý
robky apod.).
Druhým závažným problémem lidské 
populace je genetické ohrožení. Zde se 
uplatňuje jednak nepříznivý selekční tlak 
(zvýhodněni sobeckých, bezohledných 
jedinců), jednak ohrožení mutagenními 
faktory (radioaktivita) a hromadění ge
netických odchylek.
2. Znečištění prostředí
Do této skupiny lze zahrnout; produkce 
odpadů, toxic l^ch látek, znečištění at
mosféry, vod, půdy, radioaktivita, glo
bální oteplování a změny klimatu, naru
šeni ozónové vrstvy apod.
U řady látek používaných člověkem nej
sou zcela známé jejich účinky, různé 
vlivy se mohou různě kombinovat.
3. Narušení a degradace přírodních 
ekosystémů
V každém ekosystému existuje složitá 
síť vztahů, každý zásah může tuto rov
nováhu narušit. Na činnosti živých orga
nismů je závislý tok všech prvků v bio
sféře (O2, voda, C, N, atd.). Mezi největší 
problémy patří: odlesnění, rozšiřování 
poušti, úbytek druhů, eroze půdy, od
vodněni kríginy, úbytek planktonu v oce
ánech, introdukce cizích druhů, nahrazo
vání phrodnfch ekosystémů umělými, ur
banizace.

4. Vyčerpání přírodních zdrojů
Současný rozvoj civilizace je založen na 
spotřebě neobnovitelných zdrojů (uhlí, 
ropa, nerostné suroviny). Při součas
ném tempu spotřeby se odhaduje vy-, 
čerpáni hlavních zdrojů v  průběhu příš
tího století. Navíc se zhoršuje dostup
nost těchto zdrojů a jejich čerpání bude 
náročnější a bude ještě více narušovat 
přírodní prostředí.
PŘÍČINY SOUČASNÉHO STAVU: 
Existuje jistě široké spektrum názorů na 
příčiny dnešního stavu. Chci upozornit 
na dvě, podle mě nejzávažnější;
1. „Syndrom populace bez přirozených 
nepřátel"
Každá živočišná populace je v rámci 
ekosystému regulována nosnou kapa
citou prostředí (prostor, potrava) a svý
mi přirozenými ňepřáteli (predátoň, para
ziti). Je-li populace přemístěna do výhod
ných prximínek bez přirozených nepřátel, 
dojde k přemnožení a k invazivnímu cho
vání (rozšiřování populace do nových 
prostor) -  viz. např. králíci v Austráliii. 
Člověk po celou dobu své existence 
snižoval svou závislost na přírodě (a tím 
se vymykal z výše uvedených regulač
ních vazeb), příznaky přemnožení se 
projevovali pouze lokálně (epidemie, 
války = boj o již zaplněný prostor, úpa
dek velkých civilizaci). Zlom nastal ná
stupem průmyslové revoluce -  prudce 
se zvyšuje spotřeba surovin, energie, 
produkce odpadů, současně s tim i po
četnost lidské populace, přemnožení se 
stává globálním.

2. Novověký racionalismus a antropo
centrismus
Současná technická civilizace je zalo
žena na způsobu myšlení, který na jedné 
straně umožnil dosáhnout vysoké tech
nické a ekonomické úrovně společnos
ti, na straně druhé způsobil globální eko
logickou krizi.
Hlavní znaky tohoto způsobu myšlení 
jsou:
a) Důraz na rozum, vědu, techniku. Pře
svědčení, že věda a technika vyřeší 
všechny problémy člověka a odpoví na 
všechny otázky, že je schopna zajistit 
blahobyt a šťastný život pro všechny 
obyvatele Země. S tím je spojena před
stava o jednoznačnosti, vyčíslitelnosti 
a mechanické kauzalitě všech jevů na 
světě.
b) Víra v pokrok. Lidstvo směřuje k urči
tému cíli (rovnost, svoboda, blahobyt), 
k jeho dosažení má právo použít všech 
prostředků, pokrok je v podstatě ne
omezený jak časem, tak prostorem.
c) Neuznání samostatné hodnoty příro
dy. Priroda je pojímána jako věc, jako 
prostředek pro člověka. Svou hodnotu 
má pouze ve smyslu užitečnosti pro člo
věka (potrava, suroviny, rekreace). Pří
roda je chápána jako mechanicky fun
gující, důsledky zásahů jsou předvída
telné a je možné jim  předejít.
d) Neschopnost kooperace, důraz na 
soutěživost, individuální prospěch, ma
ximální spotřebu, preference krátko
dobých zájmů a okamžitého efektu. 
(Všechny pokusy o  nastolení koopera-



CD

c  P

>  .5
«  í
lU o
CC o-
O  o
Z  ■'o

' _L '«) (D
O 'g  .5 ^
> -2 -S! ^
£ ,§ ’ a t
® ^  S>N >  «  . -
^ ‘ > p |
2  S  ž  £0 v(3 5C wa c >o o
1 i I » 
l " l s  
t i s  .2
> "  S -2 ■S ■}- 5  0) o ra 0) >oo. ^  o KO
<B :i5 > c
^  a - s -

2 i
|l
|t= OT

£

^  tJ

' -1 fl, <̂3 ; • « £ « =
I I I

9 6; ±  x:c  c  o
O- £  
« 8 
^  CL

I 1

O ^  > c T O  _l (0 C C Q.

■C s  P> -. 3
2 o ■§
o -S | ^ €  á

O  ffl CO W
í  - I  ■& -
-■ «  -o
i5 S>°

n t
cd ^  2CM iS

■Í2 
8»'-8 o ^

w w co 
^
3 . i  P

CO *o
^  .p . 'sr ”5,

: 2 2  ž  
’ *>« ^  ‘ c >C0, J3 
Š CO »flT O t T3 C co

g l  “
2 ' Ě o 
E M 1  
■« 2 Ř
N S > 0

*o «  .rt

'■Ď «  >  
.8 > iS

<0 S3  .  co
^  <0 -

i
co 2  S;-  o ®
c  ‘<l> 0)
1 "O2 c +-
O) >(o iSp  -D w
q. ;2  5*

«N S  >(D C0
1  ^
.2
a 'g >

P  §2
- Ř Í
I ’!

a t j

• i | -c  ^  np n e
3

^n  M I
,5 >0) o ' ^  c  to

•Š

5 I
C  O 

>o •=  
®  £  
o  ®
^ Í Í Ž  «  5
0)
N
«  'W 
>  *0

v(Q o
A  «
£■ í®N  N

O)
O)

■5 «  (0 ^  
k- o

1 =
d> (ó>u ^  •M ĈJ
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STUPNĚ ZDATNOSTI SKAUTEK A SKAUTU

Milé sestry, milí bratři,
v kontextu současných skautských problémů se podařila věc nevídaná. Ačkoliv návrhy stupňů zdatnosti skautek a skautů se v prvních 
návrzích z jara roku 1993 lišily velmi výrazně, podařilo se poměrně rychle dosáhnout souhlasu ke konečnému znění, platnému pro skautky 
i skauty. Opět se ukázalo, že v pnpadě dobré vůle a dobré znalosti skutečného stavu lze dosáhnout dohody bez zbytečného zdůrazňování 
jakýchkoliv specifičností.
Náčelnictva obou kmenů, dívčího i chlapeckého, schválila ty to  nové stezky na svém zasedání dne 26. 2. 1994. Bylo by však chybou, 
kdybychom ortodoxně trvalí na jejich okamžitém zavedeni v oddílech. Naopak se domníváme, že tom u kdo se opravdu vydal na skutečnou 
skautskou stezku, nemohou jisté formální rozdíly stezek dosavadních, oficiálních čí dokonce i neoficiálních, působit větší starosti. Chtěli 
bychom však s jednotit do budoucna skautské stezky především z hlediska náplně základních výchovných programů jednotiivých oddílů. 
Proto doporučujeme, aby nové stezky byly zaváděny postupně jen pro nově příchozí, tj. pro nováčky od 1 .9 .1994  a všichni ostatní mohli 
i formálně pokračovat v plněni svých stezek staršího data.
V dalším textu uvádíme jednotiivé body nových skautských stezek. Byli bychom rádi, aby se v této formě objevily naposled. Nechceme 
ale naopak nikomu zakazovat, aby se tyto body nadále objevovaly ve formě nám všem doposud známé. Naší snahou však bude popravit 
již pro letošní nováčky u nás zcela novou formu stezky. Ne dosavadní „šekovou knížku", ale ve většině ostatního skautského světa úspěšně 
používanou základní příručku, která by kvalitativně i kvantitativně sjednotila programy oddílů ve věcech základních a přitom ponechala 
skautkám, skautům i jejich vůdkyním a vůdcům volnost volby směrů další sebevýchovy i realizace. Pokusíme se proto ještě letos vydat 
první díl příručky pro nováčkovskou zkoušku a v pnštím roce pak i druhý díl v rozsahu prvního i druhého stupně skautské zdatnosti. Držte 
nám palce!
Za výchovné odbory obou náčelnictev:

Ludmila Strofová a Karel Švehla

o v á č k o v s k á 1. s t u p e ň 2. s t u p e ň

.1.Pohovoří s vůdcem o obsahu a 
významu zákona, slibu, hesla 
a denního příkazu (zná zákon, 
slib, heslo a denní příkaz a 
dokáže o vybraných částech 
hovořit v debatě s vůdcem).

1.2.Pohovoří s vůdcem o plnění 
zákona, slibu, hesla a denní
ho příkazu (v rozhovoru vylo
ží jak plní vybrané části zá
kona a slibu, heslo a denní 
příkaz).

1.3.Pohovoří s vůdcem o problémech 
plnění zákona a slibu (v rozho
voru dokáže debatovat o obtíž
ných situacích a okolnostech při 
plnění zákona a slibu na úrovni 
přiměřené věku a zralosti.

2.Sebevýchova 
a služba

1.1.Dbá o úpravu svého zevnějšku. 1.2. Dobrovolně na sebe převezme 
novou a stálou povinnost kon
krétní činnosti v rodině.

2.2. V rámci družiny nebo oddílu 
se zúčastní sociálně prospěš
né akce.

3.2. Připraví a vede družinový 
podnik (včetně organizačního 
zajištění) dle dohody s vůd
cem.

4.2. Zastává po určitou dobu dru
žinovou funkci (např. kucha
ře, pokladníka,kronikáře ap.) 
nebo připraví nováčka k no
váčkovské zkoušce.

1.3. Ve vedení domácnosti dokáže za
stoupit matku (ovládá základní 
domácí práce).

2.3. Připraví a uskuteční so
ciálně prospěšnou akci spo
lu s družinou nebo oddílem.

3.3. Připraví a vede část oddílového 
podniku (včetně organizačního 
zajištění) dle dohody s vůdcem.

4.3. Zastává po určitou dobu oddílo
vou funkci (např. kronikáře, ta
jemníka, hospodáře ap.) nebo 
připraví skauta pro část 1.stup
ně (určenou vůdcem).

3.Občanství

.l.Zná státní vlajku i její výz
nam (vlajka jako symbol státu 
a pravidla jejího užívání). 
Zná státní hymnu a chování 
při ní.

.l.Zná tísňová telefonní čísla 
přivolání pomoci (včetně tís
ňových signálů).

1.2. Zná hlavní osobnosti dějin 
českého státu.

2.2. Má všestranné znalosti o své 
obci (v rozsahu dle rozhodnu
tí vůdce) s cílem podpořit 
smysl pro příslušnost k obci.

3.2. Zná okolí bydliště a klubovny 
(v rozsahu dle rozhodnutí 
vůdce a místních podmínek).

4.2.Ovládá jízdní řády (použití 
pro potřeby družiny).

L.3.Rozumí historickému vývoji české
ho státu.

2.3.Má všestranné znalosti regionu 
(v rozsahu dle rozhodnutí vůdce) 
s cílem pochopit zvláštní rysy 
a tradice regionu (kulturní.pří
rodní, historické, folklorní ap.} .

4 .Kultura 1.1.Má přehled o vydávaných skaut
ských časopisech.

1.2.Má přehled o základních 
skautských příručkách.

2.1.Vede si skautský zápisník. 2.2. Vede si na odpovídající úrov
ni skautský zápisník.

3.2. Promluví před družinou o pře-

2.3. Vede si na odpovídající úrovni 
skautský zápisník.

3.3. Promluví před oddílem na téma
čtené nebo nové knize, výsta
vě, divadelním představení.

4.2.Vyhotoví zápis do družinové 
kroniky.

5.2.Splní dvě z níže uvedených 
podmínek:

stanovené vůdcem.

4.3.Vyhotoví zápis do oddílové kro
niky.

5.3.Splní další tři z níže uvedených 
podmínek:

stezka skautů a skautek



- navrhne (skicou) a zhotoví ozdobný výrobek z vhodného materiálu 
(dřeva, kůže, kovu, hlíny ap.),

- zhotoví tisk pomocí linorytu, dřevorytu ap.,
- zhotoví herbář pomocí kouřových otisků listů,
- předloží sérii kreseb se skautskou nebo přírodní tématikou,
- předloží fotodokumentaci na přírodní téma,
- vypracuje scénář fotodokumentace tábora Ci oddílové akce a zrea

lizuje jej,
- koresponduje sé skautem či oddílem v tuzemsku či v zahraničí,
- podá věcnou a srozumitelnou informaci na určené zadání (popis 

cesty, pravidla hry, zpráva o Činnosti ap.),
- seznámí oddíl se zajímavým tématem (místo, historie, památka, 

osobnost, rarita ap.},
- naučí oddíl nové písni,
- doprovází na hudební nástroj,
- navrhne a nacvičí výstxjp k veřejnému vystoupení (táborový oheň, besídka ap.),
- má sbírku libovolného zaměření.

5.Skautská 
dovednost

1.1.Obstará si vhodnou výstroj 
a výzbroj na výpravu (nezkou
ší se, potvrzuje ge dle sku
tečnosti) .

2.1.Vybere vhodné místo pro stav
bu stanu a stan postaví.

4.1.Rozdělá oheň a zabezpečí jej.

1.2. Zná potřebnou výstroj a vý
zbroj jednotlivce na tábor 
(nezkouší se, potvrzuje se 
dle skutečnost).

2.2. Zná zásady nouzového přespáni 
v přírodě.

3.2. Zúčastní se letního tábora.

1.2.Dovede, použít jednoduché pol
ní vařiče.

1.3. Zajiščuje výstroj a výzbroj dru
žiny na tábor (nezkouší se, po
tvrzuje se dle skutečnosti).

2.3. Zná zásady zimního tábořeni.

3.3. Zúčastní se dvou letních táborů 
nebo expedic. (E}q>edicí se rozu
mí putovní tábor pěší, vodácký, 
cyklistický ap., zimní táboření 
a zahraniční skautský pobyt.)

6.1.Zorientuje mapu dle buzoly.

8.1.Zná skautské značky.

5.2. Zajistí a připraví hlavní jí
dlo pro družinu.

6.2. Prokáže schopnost číst mapu 
tak, aby mohl podle ní usku
tečnit cestu mezi dvěma urče
nými body.

7.2. Dokáže určit světové strany 
bez použití buzoly (podle 
slimce, měsíce a hvězd) .

6.2. Rozumí turistickému značení.
9.2.Splní čtyři z níže uvedených

podmínek;

5.3.Zajištuje a připravuje jídlo pro 
tábor minimálně na dva dny a zná 
zásady uskladnění pobravin.

9.3.Splní čtyři 
podmínek:

z níže uvedených

10.1.Přišije knoflík

- sleduje pravidelně předpověď 
počasí v rozhlase nebo v TV a 
vysvětlí základní používané 
pojmy,

- signalizuje morseovkou nebo 
semaforem,

- ovládá několik způsobů jedno
duchého šifrování,

- zná značky topografických 
map,

- zná způsoby odhadu vzdálenos
ti a výšek,

- uplete turbánek,
- umí ošetřit lano,

- připraví jídlo ze /zdrojů v o- 
kolní přírodě,

- postaví jednoduchou táborovou 
stavbu.

přibližně určí vývoj počasí na 
příští den podle přírodních úkazů.

- prokáže znalost morseovky nebo 
semaforu přijetím souvislé zprávy,

- zná zásady metod transpozičního 
a substitučního šifrování,

- vypracuje s přijatelnou přesností 
plánek tábora a jeho okolí,

- zná způsoby měření nepřístupných 
vzdáleností a výšek,

- zhotoví ozdobný pletenec,
- ovládá základy práce s lanem (la

sem) ,
- ovládá zálesácké vaření bez pou

žití nádob,
- postaví složitější táborovou 

stavbu nebo řídi stavbu.
10.2. Pečuje o osobní výstroj a vý- 10.3.Pečuje o družinovou nebo oddílo-

zbroj, splávně uloží věci do výzbroj.
batohu.

11.2. Naostří nůž a zná zásady uží- 11.3.Naostři sekeru a zná zásady uží-
váiíí sekery a pily.

12.3.Postaví složitější konstrukci
vazbou.

a pro
vání.

12.1. Uváže ambulanční, Skotovou a 12.Ž.(>vládá kolmou, šikmou
rybářskou spojku,lodní a dra- dlužovací vazbu,
čí smyčku a zkracovačku, zná 
jejich užití.

13.1. Pořídí si krabičku poslední 13.2.Zná umístění a způsob ovládá-
záchrany. ní uzávěrů vody a plynu v by

tě i v klubovně.
14.2.Splní dvě z níže uvedených 14.3.Splní další dvě z níže uvedených 

podmínek: podmínek:

13.3 Vymění žárovku, ovládá jističe či 
výměnu pojistek.

- umí zacházet s videokamerou,
- ovládá počítač,

Stezka skautů a skautek



- zná základy programování,
- zhotoví fvinkční elektrický nebo elektronický přístroj,
- vyvolá film a zhotoví pozitivní zvětšeniny,
- zhotoví model (lodě, letadla, železnice, dalekohledu, táborové 

stavby ap.),
- zhotoví užitkový předmět ze dřeva, kůže nebo hlíny,
- vymění těsnění vodovodního kohoutu,
- vyčistí syfon umyvadla,
“ zapustí hmoždinku či zasádruje dřevěný špalík do zdi,
- vymaluje pokoj nebo klubovnu,
- vymění vzdušnici kola, motorky či auta,
- dokáže roztřídit a vyprat prádlo pro praní v automatické pračce a 

zná zásady volby programů,
- umí zacházet s šicím strojem a samostatně ušije výrobek pro oddíl,
- upeče ozdobné cukroví,
- uplete nebo uháčkuje užitečný výrobek (šálu, čepici, dečku ap.),
- vyšije obrázek minimálně 10 x 10 cm libovolnou technikou.

6.Skautská 1.1.Je seznámen se stručnou his-
znalostl torií ■ světového a českého

skautingu (textem v příručce, 
nezkouší se).

2.1.Zná svoji družinu a oddíl 
(včetně družinových a oddílo
vých pokřiků a signálů).

1.2. Zná historii svého oddílu 
i střediska (v rozsahu dle 
rozhodnutí vůdce).

2.2. Zná svoje středisko, význam 
ORJ (funkci ORJ v celém sys
tému Junáka).

3.2. Rozumí skautské symbolice, 
zná význam dnů 22. února 
24. dubna.

1.3.Je seznámen s podrobnější histo
rií českého i světového skautin
gu (textem v příručce, nezkouší 
se) .

2.3. Zná funkci ústředních orgánů Ju
náka.

3.3. Je seznámen se základními údaji 
o světovém skautingu (textem
v příručce, nezkouší se).

4.1.Zná skautský znak, pozdrav, 
hymnu a kroj (hejzákladnější 
prvky). (Nováček si kroj po
řizuje po splnění nováčkovské 
zkoušky.)

4.2.Zná krojové označení (odliš
nosti světlušek, vlčat, vod
ních skautek a skautů).

4.3.Zná krojové označeni činovníků 
(označeni funkci a kvalifikací).

7.Příroda 
a ekologie

1.2. Zná zásady pohybu v přírodě 
(zásady jsou vyloženy v pro
gramu oddílu, nezkouší se, 
potvrzují se podle skutečné
ho chování).

2.2. Zná chráněné rostliny a ži
vočichy ve svém regionu.

3.2. Zná běžné jedovaté houby a 
rostliny.

4.2.Účastní se ekologického pro
jektu nebo akce.

5.2.Splní čtyři z níže uvede
ných podmínek:

1.3. Zná zásady ekologického chování 
při skautské činnosti (zásady 
jsou vyloženy v programu oddílu, 
nezkouší se. potvrzuji se -podle 
skutečného chování).

2.3. Zná nejbližší chráněná území, 
chráněnou oblast či národní park.

3.3.Systematicky sleduje zvolený 
přírodní objekt (hnízdo, mrave
niště, tůň, keř, louku ap.).(Ne
omezovat na dobu tábora.)

4.3. Připraví a us)cuteční ekologický 
projekt nebo akci (projekt i ak
ci je možno uskutečnit i mimo 
oddíl, např. s rodinou, třídou 
ap.) .

5.3.Splní další čtyři z níže uvede
ných podmínek:

- zná běžně se vyskytující rostliny,
- zná běžně se vyskytující dřeviny,
- zná běžně se vyskytující houby,
- zná volně žijící savce včetně jejich stop,
- zná volně žijící ptáky včetně jejich hlasů, .
- zná ve svém regionu volně žijící hmyz,
- zná hlavní so\ihvězdí a mytologie s nimi spojené,
- zná základní minerály a nerosty,
- provede pozorování škodlivých vlivů lidské činnosti na přírodu,
- ovládá způsoby likvidace odpadů na výpravách a táborech,
- popíše hlavní ekologické problémy svého města nebo obce a vysvětlí 

jejich příčiny
- pečuje o domácí zvíře,
- pečuje o zeleň v bytě,
- pečuje o část užitkové nebo okrasné zahrady.

1.1. Přečte a prodiskutuje s rodi
či nebo s vůdcem bružurku o 
nebezpečí kouření, alkoholu, 
drog, zneužívání dětí a se
xuální výchově (text zajistí 
zdravotní rada).

2.1. Zná zásady péče o zdraví a 
osobní hygieny a dodržuje je. 
(Obměna: o významu péče o 
zdraví připraví vývěsku, po
křik, scénku, písnič)cu nebo 
nakreslí obrázek.)

1.2.Aktivní účast na besedě s
vůdcem o drogové závislosti, 
kouření a alkoholismu (viz 
„Skautská zdravověda").

2.2.Osobní a táborová hygiena: 
denní řád, význam pohybu - 
sport, otužování, odpočinek, 
výživa - voda, potraviny, 
ubytování, čistota, oděv,obuv 
(ošetření nohou). (Poučení o

1.3.Aktivní účast na besedě s vůdcem 
o sexuální výchově a zásadách 
správného' sexuálního chování 
(viz „Skautská zdravověda").

2.3.Zdravý životní styl: životní
prostředí, denní režim na táboře 
i během roku, ochrana před in
fekčními nemocemi (AIDS), život 
bez alkoholu, kouření, drog, od
povědnost za zdraví vlastní i

stezka skautů a skautek



4.1.Umí ošetřit drobná poranění - 
oděrku, puchýř a spáleninu 
sterilním obvazem.

hygieně navazuje na školní 
znalosti, vyplývá z programu 
oddílu, nezkouší se, potvrzu
je se dle skutečného chování 
a získání návyků.)

3.2. Zná zásady ochrany před úrazy 
{doprava, voda, oheň, elekt
rický proud} a předcházení 
nakažlivým nemocem (sterili
ta, infekce, imunita, desin- 
fekce, izolace).

4.2. První pomoc jako služba: zná 
, postup při nehodě (zastavení
krvácení, dýchání z plic do 
plic, přivolání rychlé zdra
votnické pomoci).

5.2.Správně ošetří ránu, podvrt- 
nutí kloubu, bodnutí hmyzem. 
Vytáhne klíště, třísku, smít
ko z oka (předvede jednoduchý 
obvaz i s použitím skautského 
šátku).

druhých, hendikepovaní. (Poučení 
o tělovědě navazuje na školní 
znalosti, vyplývá z programu od
dílu, nezkouší se, potvrzuje se 
dle skutečného chování a postojů.

4.3. Život ^zachraňující úkony - při 
krvácení, šoku, bezvědomí, uto
nutí, zasažení elektrickým prou
dem: resuscitace dechu a oběhu 
(předvede na loutce), znehybnění 
zloménin (praktická ukázka).

5.3. Polohování a doprava raněných 
též improvizovanými prostředky 
(podle druhu postižení).

6.3.První pomoc při mdlobě, úpalu, 
popálení, omrznutí, pokousání 
zvířetem, ušt)cnutí hadem, aler
gické reakci, otravách, zvracení, 
průjmu - s použitím osobní nebo 
družinové lékárničky.

9.Sport

3.1.Ujde 10 km terénem.

1.2. Dosáhne minimálně průměrné 
hodnoty v CMT pro daný věk 
(úpravy pro tělesně hendike- 
pované stanoví vůdce).

2.2. Dosáhne 30 bodů ve fit troj- 
boji pro daný věk (úpravy pro 
hendikepované stanoví vůdce).

3.2. Uplave 50 metrů.

1.3. Dosáhne minimálně průměrné hod
noty v CMT pro daný věk - nejmé
ně 13 let (úpravy pro tělesně 
hendikepované stanoví vůdce).

2.3. Dosáhne 30 bodů ve fit trojboji 
pro daný věk (úpravy pro hendi
kepované stanoví vůdce).

3.3. Zná zásady pomoci tonoucímu.

4.2.Splní tři 
podmínek:

z níže uvedených 4.3.Splní další tři 
podmínek:

z níže uvedených

zástupcem.
(Pozn. Je nutno uložit 
org.radě ÚRJ zavést nový 
typ přihlášky dle dopo
ručení obou náčelnictev.)

- je aktivním členem sportovního oddílu,
- seznámí družinu s méně známou sportovní hrou,
- organizuje sportovní soutěž jednotlivců nebo družin,
- na táboře navrhne finskou stezku a vede její stavbu,
- sestaví a vede na táboře razmí cvičení,
- naučí jednotlivce správnému plaveckému stylu,
- zúčastní se veřejného závodu v orientačním běhu,
- zúčastní se veřejných sportovních závodů nebo soutěží,
- ovládá základy sebeobrany,
- pravidelně ráno cvičí,
- ve fit trojboji dosáhne 39 bodů pro daný věk,
- ovládá základní prvky sjezdového lyžování nebo běhu na lyžính, 
včetně správného mazání,

- absolvuje na kole výpravu v délce minimálně 45 km,
- ujde během roku na výpravách minimálně 100 km.

10.Vodácké 
doplňky /

11.Náboženské 
doplňJcy

12.Oddílové 
doplňky

Pozn. Oddílové doplň)cy 1. a 2.
obou kmenů příslušné ORJ.

stupně potvrzují výchovní zpravodajové

Podmínky plnění Přihláška do oddílu, 
podepsaná odpovědným

Skautský slib Dokončení 2.stupně je podmíněno 
složením 1.stupně.

stezka skautů a skautek
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fukovala a snažila být co největší. Sel 
jsem pryč, ropucha se vyfoukla, sklopila 
nohy do normální polohy a byla to  zase 
obyčejná žába s překrásným zlatým 
okem. Není hezká, ale má kouzelné oko, 
podívejte se někdy na ni. Ale moc se 
nedotýkat. Starší ropuchy dovedou krás
ně člověka „počůrat". Jindy jsem ji našel 
zahrabanou v mechu, jako p a r^á n a , 
jen hlava vykukovala. Inu, dovede všeli
jaké kousky.
Skokan je zelený, vypasený a nejraději 
se hřeje na sluníčku jako pěkně zelená 
koule. Jen můj stín dopadne kousek 
vedle něho a šup, je  ve vodě, zaleze 
mezi okřehek, vystrčí lehce hlavu a dívá 
se. Pnrodovědcl tvrdí, že žába špatně 
vidí. No nevím, loví bezpečně pavouky, 
jak jsem zjistil.
Mám tam na keřích také přivandrovalou 
rosničku. Je to taková křehká, něžná 
žabka, ale hlas jako rozzuřený býk a vel
ká kejklířka. Mění barvu své kůže podle 
toho na jakém listě sedí. Mám zjištěno, 
že to  umí od tmavé zelené, přes jasnou 
světlou zeleň, po špinavě olivovou až 
nažloutlou. Plave sice ve vodě dobře, 
ale nefnéně dovedně dokáže šplhat po 
větvích nebo po motouzu. To je doko
nalý akrobat.
Velmi brzo z jara najdete podél lesních 
vodních stnjh nebo potůčků skokana 
hnědého. Je to  náš otužilec a pn/ní, kte
rý se ze žab objeví. Dhve po dešti „pršely 
žabky“ , jak lidé říkali. Zejména na pěšin
kách a polních cestách se po deští ob
jevily maličké ropušky, které využívaly

kuňka žlutobřichá

ropucha obecná

deštěm osvěžený prostor k lovu a pohy
bu.
Jistě jste sí všimli, že žáby mají na před
ních končetinách čtyň prsty, na zadních 
pak pět.
Kuňky mají zvláštní obranný systém. 
Kuňka ohnivá se při nebezpečí otočí tak, 
aby útočník byl zastaven červenými, 
nebo červenooranžovými nepravidelný
mi skvrnami, které ze Šedo černého, 
nebo černého okoli velmi výrazně „za
září". Podobně pak kuňka žlutobřichá

odrazuje svým sytěžiutým zbarvením 
skvrn na tmavé kůži spodní části svého 
těla.

vajíčka

kuňka ropucha
skokan

ce zkrachovaly, např. utopismus, komu
nismus).
NÁZNAK ŘEŠENÍ
I. Obecné předpoklady:
1. člověk je pouze jedním z nesčetných 
dmhů organismů na této planetě, v jis
tém smyslu má tedy stejné postavení 
jako kterýkoli jiný živočišný druh. Naše 
planeta byla v minulosti postižena ně
kolika katastrofami podobnýrni té hrozí
cí (např. konce prvohor a druhohor). 
Z hlediska jejího vývoje nebyla tato změ
na tragédií, došlo pouze k vymření nepn- 
způsobivých druhů a^objevily se nové.
2. Člověk se stal „geologickým činite
lem", svou činností se vyděiii ze spole
čenství ostatních živočichů a tím se stal 
odpovědným za tuto planetu.
Člověk je tedy povinnen řešit součas
nou katastrofickou situaci, kterou způ
sobil, nesmí se však stavět do role ma
nažera či výrobce nové přírody, musí 
naopak velmi pečlivě respektovat její 
zákonitosti.
II. Konkrétní cesty 
Cílem je zajistit takový stav společnosti, 
který by mohl tnrat dlouhodobě, zajišťo
val by uspokojování potřeb obyvatel
stva a neměl by negativní v liv  na pří
rodu.
Tento cílový stav je označován termí
nem Trvale ud rž ite lný rozvo j (někdy 
také T. U. život). Jeho hlavní cíle  jsou:
1. Zajistit splnění potřeb současné ge
nerace, aniž by se snížila možnost splnit 
potřeby pnštích generaci nebo jiných 
společností.

2. Zajistit zachování a zlepšeni bíosfé- 
rických životodárných systémů, základ
ních ekologických procesů a biologické 
diverzity.
K prosazení a zajištění trvale udržitelné
ho rozvoje je nezbytné splnit následující 
podmínky;
1. Nalezení takových technologií, které 
jsou schopné zajistit dostatečné množ
ství výrobků požadovaného druhu a sou
časně šetrné k pňrodě. Pňldadem může 
být recykiace a další použití odpadů, 
hledání alternativních zdrojů energie, 
snížení energetické a surovinové nároč
nosti výroby, zemědělství bez mechani
zace a chemie.
2. Změna lidských hodnot a postojů, 
zejména uznání hodnoty přírody, ome
zení konzumu, šetření, nalezení odpo
vědnosti, skromnost apod.
3. Nalezení politického systému, který 
bude schopen zajistit splnění podmínek 
1. a 2.
Největší šanci má zřejmě demokratic
ký, tržně orientovaný systém se zvýše
ným podílem samosprávy a koopera
ce, s využitím ekonomicl^ch nástrojů 
k prosazování přírodu šetřících tech
nologií.

Vít Růžička

Doporučená literatura:
Bedřich Moldan: Ekologie, demokracie, trh 
Bedřich Moldan a kol.: ̂ vo tn l prostředí Čes
ké republiky (Modrá kniha)
Bedřich Moldan a kol.: Duhový program 
Jonathon Porritt: Zachraňme Zemi 
Konrád Lorenz: Takzvané zlo

Konrád Lorenz: 8 smrtelných hřichů
Kurt MízkII: Zachraňme nad^i(mzhovors K. Lo-
renzem)
Václav Bělehradský: Kapitalismus a občan
ské ctnosti (soubor článků)
Pierre Teilhardde Chardin: Vesmír a lidstvo 
Pierre Teilhard de Chardin: Místo člověka 
v přírodě
Albert Schwitzer: Úcta k životu 
časopisy: Nika, Vesmír, Ochrana přírody

Slovníček
Pesticidy -  chemické látky používané 
k hubení škůdců rostlin. Jejich účinky 
na člověka v malých dávkách nejsou 
patrné, ve vyšších dávkách jsou jedova
té a mohou být pnčinou rakoviny. V pn- 
rodě mohou kromě škůdčů hubit i pros
pěšné organismy.
Insektic idy -  pesticidy sloužící k hube
ní hmyzu
Herbicidy -  -  „  -  rostlin (plevelů) 
Fungicidy -  -  „ -  hub a piísní 
Zeiené hnojení -  zaoráváni miadých 
rostlin z čeledí Bobovitých (např. Jetel, 
Vojtěška, Vikev), obohacují půdu dusí
katými látkami, které využivši ostatní 
rostliny
B iopotraviny -  potraviny vyrobené bez 
chemikálií v čistém prostředí 
B iologická ochrana proti škůdcům -
alternativa k používání pesticidů. Pře
množení škůdců se předchází častým 
střídáním plodin, pomocí přirozených 
nepřátel (dravý hmyz, ptáci), mohou se 
užívat feromonové lapače (hlavně v le
sích) apod. 13



Někdy, jsem nacházel na chmelnicích 
ropuchu zelenou. Není jednobarevná -  
rezavohnědá jako ropucha obecná, ale 
její kůže je posetá nepravidelnými zele
nými, žlutobíiými a červenými skvrnami, 
vytvářená hrboiatou, jakoby střapatou 
pokožkou.

„zpívající" žáby

vorodá. Rozlišuje se velikostí, zbarve
ním a prostředím, kde žijí. Jako všichni 
piazi a obojživeíníci, kladou i ještěrky 
vejce v kožovité bláně, jen živorodá kla
de vajíčka ve stavu líhnutí nových ješ
těrek a tak to někdy vyhlíží, jako by 
rodila živá mláďata, již zbavená vaječ
ného obalu.
Pozorujte seskupení šupin na těle ještě
rek, jejich zbarvení. A nesmíme zapomí
nat na jednoho bratrance ještěrek, slepý
še, který patři mezi ně, ale nemá vyvinuté 
nožky. Je to nevinný tvoreček, rezavěžlu- 
1ý se šedým, nebo černým bnškem.

Dejte si čas a pozorujte žáby ve vodě 
v době „žabího koncertu", zejména ve 
večerních hodinách. Musíte být zceia 
nehybní, ale za to mít oči na štopkách. 
Uvidíte jak se některým samcům tvoří 
resonanční měchýřky po stranách hia- 
vy, komu se nadouvá hrdio a naučíte se 
také roziišovat žabí hiasy. Každý druh 
má jinou „písničku". Vyžaduje to  trpéii- 
vost, ale stojí to za to.
Psal jsem na začátku o užovkách, jak 
nás u Kazína doprovázely při přeplavá- 
vání toku Berounky. Na stejném místě 
na skalách se opět vyhřívaly na slunci 
krásné zelené ještěrky. Zejména samci 
z jara méii hrdio a někdy i hlavu zbar
venou modrozeleně. Dnes najít zele
nou ještěrku je terno, a to ještě velmi 
vzácné. Ještěrky vůbec jsou tvorové 
velmi pohybliví, mrštní. Zajímavě zbar
veni. Mimo veimi vzácné ještěrky zeie- 
né, se najde ještě ještěrka obecná a ži-

Pozor, nechytejte siepýše nebo ještěrky 
za ocas, lehce se ulomí, živočich vám 
uteče a vy držíte v ruce jen kousíček 
mrskajícího se ocásku.
Za teplejšího počasí můžeme v místech, 
kde se v lesích nepoužívala žádná che
mizace, potkat pomalu a rozvážně krá
čejícího mloka skvrnitého. Bájného sa
lamandra, užívaného čarodějnicemi a al
chymisty pro rfizné lektvary.
Je to  tvor, vyžadující čisté prostředí. Je 
ieskle černý s nepravidelnými žiutoo- 
ranžovými, ale i bíložlutými skvrnami.

Chodíval jsem pod Babku u Řevnic k jed
nomu potoku, kde byly desítky mloků, 
zejména po dešti. Co tu bylo variant 
„oskvmění".
Ten náš je tak zvaný východní typ, velmi 
zřídka se narazí na západní formu, která 
má skvrny na hřbetě skoro v souvislé 
řadě, vlastně dvou řadách. Udává se, že 
na hřbetě má bradavky, kde končí žlázy 
vypouštějící jedovatou látku. Alergici by 
proto neměli brát tohoto tvorečka do 
rukou. Jinak má lesklé černé oko, kte
rým se dívá docela „vesele" do světa. Je 
to  asi poslední „štír", který po svátém 
Jiří vylézá po zimním spánku do osluně- 
ného světa.
Snažte se zachovat, vyčistit, obnovit 
vodní plošky, kde by se mohli čolci a žá
by rozmnožovat. Nehubte žádného oboj
živelníka ani hada. Vzpomeňte si na kni
hu Džunglí, kde moudrý had Káj učil 
lesní moudrosti to  lidské mládě zvané 
„žabička" -  Maugli.
Na konec připomínám stopařům obojži
velníků a hadů aspoň dvě publikace: 
KHč našich ryb, obojživelníků a plazů, 
SPN, Praha 1973,
Atlas obratlovců, díl 2: Obojživelníci 
a plazi, SPN, Praha 1966.

TATO A OSTATNÍ PŘÍLOHY 
ČASOPISU SKAUTING 

JSOU TIŠTĚNY 
NA RECYKLOVANÝ 

PAPÍR!

5 ^ - .
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1 studánky bláto se zastavila. Královnička a pro zdraví vynesl
chtějí nebo listí. za všechny květiny poklekla jistá. písek měkký
býli čisté. nikdy pravila: na šátek Dej a bystflny
tak jako děti neztratí se Studánko, rozprostřený, hodně šťávy jím překlenul
vy jste; v kamení hlubáňko. pononla džbánek jitroceli. na brody.
i jim se stýskalo a v hlíně. kdes tak dlouho do stňbmé pěny. pomoz Proto studánky
už po jaru. protože u nás byla? pak do všech také poli. musí býti
Nejedna na Vysočině 1 mě zima světa stran ať dá v máji čisté.
studánka malá děti zjara soužila. vodu vylila: hodně žita. tak jako děti
se o pramínek studánky vždy čistí. pnšlajsem. Zlý moci 1 dobrýho zelí. vy jste,
bála. Tam, kde bylo abych se z tebe zaháním. Od lesa i jim se stýskalo
aby nezapadl bahna nejvíce. napila. nemoci vyjdi ven. už po jaru.
do kalu. rýče zabonli. abys mi konnky vyháním! aby měl Nejedna
do bahna pnpravili omyla. Za lidi. hodně vláhy len studánka malá
a do kamení. hrabice. abych pro zvířata a hospodyně se 0 pramínek
jako člověk Kolik bylo potěšení i louky dobrý vody bála.
do souženi. na dně byla. prosím. u kamen. aby nezapadl
ani trochu vláhy přesmutného kalul (studánka odpovídá) zahory Tak je to do kalu.
by v ní Když studánku Vítám tě. i za doliny. u nás do bahna
nezbylo. a stružku sasanko. za ptáky každý rok a do kamení.
Vždyť vyčistili. na břehu. v povětří. v máji. tak jako člověk
každá studánka vytrysklo Vím, Všechny dobré Děti do soužení.
v lese z hlubin pnšla jsi ušetři. studánkám ani trochu vláhy
na hladině tolik uteýené síly. ještě po sněhu. těm, co ze srdce prameny by v ní nezbylo.
nebe nese. že se vody Už jsou pryč litují. jak srdce Vždyť
kdyby jí nebylo. z břehů vylily zlý doby. odpusť zemi každá studánka
o zem a skvěly lidé jejich viny. otvírají. v lese
by se rozbilo. objaly. si ze mne Dmžičky zpívají: aby i na horách na hladině
1 kdyby byla Pak přiběhla naberou Studánko, byla hojnost nebe nese.
nepatrná tak. jedna ze sasanek. do nádpby. hlubáňko. úrody. kdyby jí nebylo.
že pod kňdla za ruku Jsem čistá studánko Aby pramen o zem
by ji schoval ji vedl jak zrní stříbrný. Rubínko, uživil by se rozbilo.
pták lesní vánek. byli by beze mne buď vždycky potoky a řeky
a zaneslo ji U pramene jak nebe bez luny. čistá z hlubin



Paďourštím?
Jsem skaut a tramp, respektive tram
pem jsem byl dnve. Hlavní má vada, rys, 
přednost čl vlastnost je nehorázný sklon 
k romantismu. Místo abych jako správ
ný intelektuál sáhl po novém Sartroví či 
si pochutnal na Páralovi, oslovi mne 
mnohem více Shafferův Shane či Monte 
Walsh, Londonovi Elám Hamish nebo 
Malamut Kid, Batličkovi tuláci po pam- 
pách a mořích. Ostatně vždyť k vlčatům 
mě dovedl malamut (ale to je již jiná 
povídka, jak by řekl pan KlpIIng).
Na vandru jsme sl zakládali na tom, jak 
se umíme pohybovat v pnrodě. Kameny 
z ohniště jsme roznesli, uložili pokud 
možno tak, aby nebyly očouzenou stra
nou navrch, uhlíky zahrabali, konzervy 
rovněž. Když jsme opouštěli tábořiště, 
muselo být v původním stavu. V původ
ním stavu? Před dvěma lety jsme tábořili 
na jizerskohorském Fort Adamsonu. 
Když jsme s vlčaty zlikvidovali polom 
a konzervy po lesních dělnicích, roz
hodli jsme se, že budeme ctít CHKO 
a nevykopali jsme klasickou odpadov- 
ku. Nespalitelný odpad odnášeli vlčáci 
pět kilometrů do Bedřichova vždy, když 
šli nakoupit. Jak šel čas a tlapky vlčáků

běhaly po měkké rašelinové půdě, divili 
jsme se. Vylézaly konzervy v různém 
stádiu rozkladu, zcela nerozpadlé skle
nice od chalupářských a bratislavských 
gulášů, jak je kamarádi zde tábořící (os
tatně stejně jako já někde jinde) po sobě 
pečlivě zahrabávali.
Když si dňv někdo na vandr vezl vařič, 
byl za měkoně (když jsme byli mírně 
naladěni). Již několik let vozím benzíno
vého Juwela, kterého jsem tehdy ještě 
za pár babek koupil od bratra Raka. 
Vlčáky učím používat alespoň liháky. 
Přeci jen od nich ten les chytá hůře, než 
od ohníčku.
Oheň. Čarovný živel. Kouzlo táborového 
ohně, o němž bylo napsáno mnoho. 
ChvrJe slavnostní, povznášející. Oheň, 
ke kterěmu si sednu jen s tím, komu 
důvěřuji. Oheň spalující vše špatné 
a nízké v nás, oheň očišťující duši. Oheň 
přehřívající půdu cca<Jo hloubky 60 cm 
a ničící mikrofloru a mikrofaunu do téže 
hloubky. Jak se o nás od vody říká, mám 
také mezi prsty plovací blány. A tak vím, 
že podle vody na tábonštích co parta, to 
táborový oheň. Asi před rokem, rokem 
a půl, jsme se bavili na toto téma a jeden 
bráška pravil, že nás čeká to, co je již 
v cizině běžné, totiž že se přijede na

tábořiště, kde je pnpraveně ohniště, člo
věk pnpojí svoji propanovou bombu 
a rozdělá oheň (na vařenQ. Mé srdce 
romantika plakalo hořké slzy, ale tábo
rová ohniště (kuchyňské i slavnostní) 
jsme raději zvedli do výšky a vysypali 
pískem, kamna poňdili skládací (vzor 
Obr Koloděj, nákres k dispozici). 
Poslední, co v přírodě po nás zůstává je 
latrina. Kudy na to, chceme-li opravdu 
minimalizovat působení tábora na mat
ku porodu? Zejména tábonme-li na bře
hu rybníka a tudíž absolutně nejsme 
schopni říci, že nedojde k průsaku do 
spodní vody. Pro tento rok jsme si tedy 
vymysleli, že si na tábor povezeme tň eko- 
záchody (k čemuž nám dopomáhej firniy 
Ferex ŽSO Liberec a PeBi Hostinné). 
Paďourštím? Senilním? Začínám myslet 
na budoucnost?
(Ale ten tulák po hvězdách tam uvnitř 
stejně pláče.) Jezevec

P.S. Potáborový dodatek č. 1. Jeden 
záchod je optimální pro deset ntí.
P.P.S. Potáborový dodatek č. 2. Nezná- 
te-li cizí jazyk, nechte si návod přeložit. 
Zaměnili jsme dvě tekutiny a první várka 
se v zásobníku nerozložila. Byla to chu
ťovka.

TÁBOROVÝ INSPIROMAT TÁBOROVÝ INSPIROMAT

Rodinný skauting 
aneb
„Na táboře je to 
prima..."
V roce 1994 oslaví rok rodiny I náš 269. 
old-skautský oddíl Junáka střediska 
006.30 Jiskra. Oslaví ho tradičně -  letos 
už pátým rodinným letním táborem.
Jak jsme se vlastně dali po tolika letech 
zase dohromady? Když nám po obno
vení Junáka přišla začátkem roku 1990 
pozvánka na ustavující schůzku staro
nové Jiskry s podpisem „Minda" (Miluše 
Hrušová) -  a na té mé byla ještě rukou 
psaná poznámka „kytaru s sebou“ , pro
budilo to  v nás vzpomínky na nezapo
menutelná léta v oddíle pod Míndíným 
vedením. Její píšťalka byla sice často 
pnsná, ale zároveň nám otevřela i nový, 
bohatý svět táboření a zálesáckých do
vedností i krásně jednoduchých ideálů 
lásky k přírodě, poctivosti, odvahy a sou
držné pospolitosti. A tak jsme jejímu za
pískání neodolali ani teef. Sešly jsme se 
-  učitelky, lékařky, ekonomky, překlada
telky, soukromé podnikateli^ -  a větši
nou už i matky. A společně jsme zatou
žily po tom, aby i naše děti prožily něco 
ztoho, co nás utvářelo, aby i ony jednou 
mohly vzpomínat na napínavé boje o po
klad, ranní přísvít na celtě nad hlavou, 
čaj z táborového kotlíku, který chutná 
kouřem, dlouhé mokré kilometry zamra
čených, a přesto veselých výletů, sdíl
nou atmosféru táborového kruhu a pla
menů, které rozveselují i ztišují, a hlavně 
sbližují...
Jen bychom nostalgicky vzpomínaly, 
ale naštěstí mezi námi byla i Kmotra 
(Marie Medková), žena akce: zajistila tá
bořiště, zajistila stany i vše potřebné, 
takže se díky její iniciativě už v r. 1990 
uskutečnil první tábor pro rodiče a děti

„Na ostrově pohádek". Nejstaršímu z dě
tí bylo tehdy osm. Prožilí jsme deset 
horí^ch, slunečných dnů, opravdu jako 
v pohádce; ve dne jsme stopovali Budu- 
línka do liščí nory nebo hledali ioupež- 
nický poklad, potkávali Popelku, vodní
ka a jiné pohádkové bytostí. A když se 
setmělo, šlí Jeníčkově a Mařenky pro 
svého prvního bobnťo odvahy, totiž utr
hnout si perníček z perníkové chaloup
ky. Ježibaba v naturalistickém podání 
Dědka (Pavla Svobody), chráp^íci uv
nitř, vyděsila nejvíc ze všech svoje vlastní 
děti. Po večerech se zpívalo s kytarou 
u ohně a menší í větší skautíci se brzy 
naučili tu od Mravenčí skály, tu o Pošto- 
renské kapele, I tu o skautování a tábo
ře, kde „je to prima, i když je ti v noci 
zima."
O rok později jsme se dostali do Lesní 
nše. Lesní skřítkové nás učili mnohým 
dovednostem, lákali nás do hlubin zele

ně světělkujícího, šeřícího se lesa, zkou
šeli naši odvahu, vyprávěli nám veselě 
historky a odměňovali nás svými portré
ty za naši námahu. Další tábor byl indián
ský; Voňšek (Dana Cerhanová) všechny 
překvapila vlastnomčně ušitým tee-pee, 
a vlastně nás i zachránila; Manitou nám 
totiž ten rok pnliš příznivě nakloněn ne
byl a pravidelně na nás vypouštěl celá 
jezera z věčných lovišť -  asi měl problé
my s odvodňováním . Kmen Dakotů 
a s ním soupeřící kmen Sovích indiánů 
ho však přece jen svými zpěvy v indián
ských krojích usmířily aspoň natolik, že 
nám vždycky dopřál usušit to  nejnutněj- 
ši. Tee-pee se tedy stalo naším útočiš
těm, dějištěm indiánských slavností, kde 
se vyprávěly prastaré pnběhy i zapalo
val poněkud kouřící ohníček.
Vloni jsme přistáli na námořnickém tá
boře, přesněji na Svensonově ostrově 
v Korkorovém moři. Zpráva z lahvové 
pošty nám poodhalila tajemství pokla
du, který se na ostrově skrývá. Nalézali 
jsme každý den útržky deníku tragicky 
zesnulého kapitána Svensona; stejně ja
ko on jsme navázali přátelství s mínjmi- 
lovnými domorodci, úspěšně přemohli 
zákeřné piráty, stavěli přístřešky a žili na 
ostrově životem Robinsonů, to  vše pod 
vedením svého kapitána, nefalšovaného 
námořníka Kamila Knotka.
Naše vytrvalé úsilí bylo korunováno 
úspěchem; nalezený poklad jsme se 
ovšem zavázali použít k bohulibým úče
lům, čímž jsme vysvobodili I bloudící
ho ducha nešťastného kapitána Sven
sona.
Moje děti se už v září začaly ptát, kdy 
pojedeme zase na tábor. Těšíme se stej
ně jako ony. Co si jenom počneme, až 
nám odrostou?

Hříbek (Blanka Knotková-Čapková) 
Ilustrační foto František Bobek 15



Doma u přátel
To byl název letošního Mezinárodního 
týdne oidskautkých glld, který se tradič
ně konal v rakouské alpské vesnici Gros- 
sarl v Salcburgské oblastí. Sjelo se zde 
na 230 účastníků z 16 evropských zemí 
a valná většina se již znala z minulých 
let, takže setkání byla více než srdečná. 
Také čeští oidskautl byli zde zastoupe
ni již  popáté od znovuzrození našeho 
skautingu.

INTERNATIONALE
PFADFINDER-GILDENWOCHE
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Zážitky účastníků jsou nezapomenutel
né, ale kromě nich bychom si měli uvě
domit, čím nás může bohatý program 
tohoto týdne inspirovat pro činný život 
našich OS klubů. Jistěže nemůžeme po
slouchat koncerty vrcholných pěvec
kých těles, jako je Sbor Spojených ná
rodů nebo Wiener Sángerknaben, ale 
proč se někdy nevypravit společně na 
místní koncert nebo do divadla? Velice 
výjimečná přednáška rakouského kos
monauta nebo přednáška s diapozitivy 
ředitele místní školy o Národním alp
ském parku nás může inspirovat k vy
hledávání zajímavých lidí v našem okolí, 
kteří nám na schůzce povědí mnoho 
zajímavého ze svého'oboru. Návštěva 
místního domova důchodců nás může 
přivést na myšlenku zorganizovat podob
nou návštěvu spolu se skautkami a svět
luškami našeho střediska anebo se tro
chu víc začít zajímat o naše dnes už 
velmi staré sestry a bratry. Někdy i ob
časné zatelefonování je nesmírnou mo
rální podporou.
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Nesčetné výlety po stráních grossarl- 
ského údolí, pěšky I na běžkách, závody 
ve sjezdu, které však byly se svými roz
manitými úkoly spíše velkou legrací jak 
pro závodící dvojice, tak pro přihlížející, 
nás třeba vyburcuji na společné výlety, 
a hlavně pro společnou veselou zábavu. 
Nebojme se smíchu a trochu uvolněné
ho pobavení, které se nám tolik líbilo na 
velkolepém maškarním bále v Grossar- 
lu. A jistě nás potěší, že velmi úspěšný 
půlnoční program na tomto plese obsta
ral účastník naší výpravy svým uměním 
kouzelnickým!
Mezinárodní oidskautký týden v Gros- 
sarlu může být inspirací nejen pro pro
gram našich OS klubů, ale i podnětem 
k zamyšlení nad vzájemnými vztahy 
v domácí skautské společnosti. Obec 
Grossarl byla symbolicky nazvána Ev
ropskou vesnici a opravdu -  hamnonle, 
vstncné jednání a pevné I chápající přá
telství mezi skauty z 16 zemí, kteří se 
tam v polovině ledna sjeli, by mělo pro 
nás být tím vytouženým cílem. Scházej
me se v takové harmonii a vzájemném 
respektování I v naších střediscích!

Pam

Junák všude bratry 
skauty má....
Toto krásné úsloví zntyí shad ve všech 
koutech naší vlasti, nebof výstižně vy
jadřuje čtvrtý bod našeho skautského 
zákona. I když se nám zdá toto tvrzení 
samozřejmé, nemáme většinou dodnes 
konkrétní představu o jeho obsahu. Pro
to jsme se s chutí pustili do realizace 
jednoho projektu, který nám byl nabíd
nut ze Spolkové republiky Německo.
Již v roce 1991 jsme byli kontaktováni, 
abychom se podíleli na akci „Pomoc 
českým skautům", organizované Ně- 
meckýmsvazem sv. Jin DPSG z Regen- 
sburgu-ňezna. Německý Jáchym' nás 
tehdy hodil do svého stroje, ale my jsme 
to  nějak nebrali vážně. Až najednou, ja
ko s nebe, přišla prosba, zda bychom 
nepomohli skautům z DPSG z Bamber- 
gu, že by chtěli u nás uspořádat o „let
nicích" svůj stanový tábor asi pro 200 
lidí. Snažili jsme se jim to  rozmluvit s dů
vodem , že je to „hygienické harakiri". Po 
delším dohadování jsme se ujednotili, 
že tábor proběhne ve dnech 20. -  25. 
května u přehrady Hracholusky.
Byli jsme přizván! ke spolupráci na or
ganizaci akce do NSR na základnu DPSG 
u Ebermannsdorfu. Zde jsme strávili 
v romantickém prostředí Franckého 
Švýcarska kouzelné tři dny. Hned od 
prvního okamžiku jsme byli překvapeni 
srdečností všech přítomných. Konal se

zde totiž zároveň sraz vedoucích z celé 
diecéze, což znamenalo celkem asi 
35 mladých lidí. Budiž jím ale ku cti ře
čeno, že mne s mými čtyřiašedesáti lety 
nebrali jako skautskou fosllil. Veškerý 
čas byl Intenzívně využit prací na popra
vách našeho společného podniku. Dále 
nám byly předvedeny z^ímavé ducha
plné hry, na př. obřadné představování, 
které tn/alo snad celou hodinu. Skauti si 
vaňll sami, udržovali pořádek a kázeň. 
Největší dojem na nás však udělali jejich 
vzájemné vztahy, které jsou založeny na 
základě umění „vzájemně sl naslou
chat" a snažit se vžít do toho, co ňká ten 
druhý. Po celou dobu jsme nebyli svěd
ky nějakého sporu, ani zvýšení hlasu. 
Všechna jednání byla vedena ve velkém 
debatním kruhu bez, u nás obvyklého, 
schůzovního stolu s předsednlcl^m če
lem. Byla to vlastně obdoba kruhu tábo
rového ohně. Jestliže se objevil nějaký 
složitější, nebo rozsáhlejší problém, by
lo vytvořeno několik diskusních kroužků 
a po jeho vyřešení se celý kolektiv opět 
shromáždil a vyhodnotil a shrnul závě
ry. Nikdy bychom byli předtím nevěnll, 
jak možno touto metodou vyřešit i velmi 
složité otázky.
Silně na nás zapůsobilo u německých 
bratrů jejich pěkné chování a pňmo ve 
výchovné skautské práci zvládnutí toho, 
čemu my říkáme „duchovní dimenze". 
Nám, českým Junákům se tu také nabízí 
mnoho podnětného pro práci roverů 
a rangers.
Nyní tedy netrpělivě čekáme, co nám 
přinese společně připravovaný tábor.

Mládě -  Jin Mladějovský

Velká
pedagogická 
hra -
Březový lístek
Na mnohých skautských, zejména pak 
roverských setkáních, se můžete setkat 
s malými odznáčky podoby lístku bnzy 
různých barev. Tyto odznáčky jsou svým 
způsobem malým vyznamenáním, po 
zásluze nazvaným „velkou pedagogic
kou hrou". Samotný nápad vzešel téměř 
před 30 lety od Jana Šímáněho-Galéna, 
ale i Jana Tůmy-Akely a dalších. Bře
zové lístky mají 12 stupňů, 12 různých 
barev.
Celá hra je nekonečná a jen málokdo 
dojde k jejímu vrcholu. Březové lístky se 
udílejí po celý život, od nejnižšího po 
nejvyšší stupeň tak, že danému adepto
vi se napíše udělovací listina s desetiná
sobnou podpisovou silou. To znamená, 
že pod slavnostní udělovací listinu se 
podepíší nositelé BL a za své jméno čl 
přezdívku do závorky napíší číslo stup
ně, který mají. Součet čísel v závorkách 
musí dát desetkrát tolik, kolikátý stupeň 
udělujeme.
Příklad: udělujeme 5. stupeň, na uděl. listině 
je  podepsán 1 nositei 12. stupně, 4 nositaié
9. stupně a 6 nositeiů 5. stupně. Součet dá
váme logicky 12 + 4 x 9  + 6 x 5 -7 8 . V tomto 
případě byla sila potřeb.ná rja uděleni přes
toupena, což je  dovoteno.

Každý adept začíná od 1. zeleného BL, 
nebo výjimečně od 2. světlemodrého BL 
(je-li to  vynikající člověk, na kterého se 
náhodou zapomnělo). Jinak i dlouholetí



vedoucí, vůdci, atd. musí začínat od úpl
ného začátku, nelze jím např. Ihned udě
lit 5. stupeň. Postupuje se nejméně po 
půl roce, dňve by se udělit vyšší stupeň 
neměl. Čím vyšší stupeň, tím delší po
mlka mezí udělováním, což je logické. 
Jednotlivé barvy a udílení březových líst
ků podle Galéna:
1. zelený: Zelená je barva pňrody. Zna
mená „volno", začátek, mládi, naději lid
ského rodu. Udílí se za ochranu přírody 
a lidských přátelství „štikáný' v kolekti
vech (i dětem).
2. světlemodrý: Světlemodrý je rozlet 
k blankytu oblohy, odvaha mládí, všech 
generací světa, naší planety. Udílí se 
14-ti letým a starším za věrnost mladým 
ideálům a trvalou pomoc mladším i star
ším.
3. tmavomodrý: Symbolizuje hlubokou 
pramenitou vodu a životodárné moře. 
Uděluje se za poznávání a osvojování 
praxe i teorie zejm. nejvyspělejším čle
nům týmů vedení, vyspělým patronům, 
sponzorům, udělovatelům BL...
4. žlutý: Žlutě září slunce a plamen. Sym
bolizuje silné city, úsilí, boj, soutěž. Je 
určen vedoucím, zástupcům úspěšných 
oddílů s pevným družinovým či klubov
ním bodovacím systémem, úspěšně 
soutěžícím týmům jakéhokoli oboru.
5. červený: Barva ohně, krve, pokroku, 
evoluce a revoluce. Nositel nejen sám 
vyzařuje pnklad, ale předává zkušenosti

z činnosti i za hranice svého týmu.
6. karmfnový: Barva zušlechťovaného 
zakalovaného kovu. Nositel se dokáže 
orientovat ve spletitých situacích vzá
jemnosti i konfliktů, plně ovládá a po
užívá sociometrie „duhového bodová
ní" ve prospěch spolupráce vstncných 
„pěti pé".
7. bílý: Barva čistoty, cti, charakteru, 
míru, kooperace. Určen pro koordináto
ry všestrannosti I specializaci skautin- 
gu. Sokola, Pionýrů, YMCA, ČTU, LLM, 
atd.
8. šedý: Barva vědění a moudrosti. 
Konzultantu plánů a uskutečňování, šti
ce 20-ti srazů a 10-ti W Z  (Velká výměna 
zkušenosti), spolutvůrcům táborů, les
ních škol, učitelům mladé generace.
9. černý Husitský: Barva nesmintelné 
kritiky nedostatků, překonání překážek 
a zármutků, laskavého vedení cestou 
vzhůru. Nositel pomohl stovce kolekti
vů. Nejméně polovina z nich dosahuje 
čestných vítězných titulů.
(J. Šimáně-Galén, text 1991)

Při udělování musí první tři navrhovatelé 
velmi dobře znát navrženého a ručí za 
to, že BL je předáván do těch pravých 
rukou. A ještě jedno přísné pravidlo: 
Vyšších stupňů může být vždy udělena 
jen polovina nejbližších nižších. Vzniká 
tak jakási pyramida, dnes však ve své 
polovině dosti úzká vinou sedmdesá

tých a osmdesátých let (BL vznikly v ro
ce 1965). Březové lístky se nedědí, da
nému člověku musí b ^  vždy uděleny. 
Zpravidla se uděluje zdola nahoru (nej- 
menší vyššímu, nejmladší staršímu).
Po devíti základních ban/ách „juniorů", 
kterým se někdy též ňká JUNy, následují 
tři barvy seniorů -  bronzová, stříbrná 
a zlatá. Nejvyššíml nositely ziatého BL 
byli v minulosti bývalý náčelník R. Plaj- 
ner, E. Ureš-Akéla. Zemřelí a ti, kten 
s prací pro mládež přestali, však nejsou 
v živé pyramidě. Dnešními zlatými seni
ory jsou Jaroslav Foglar a Jan Šimáně- 
Galén, mezi stňbmými jmenujme Jana 
Tůmu-Akélu, Karla Líbu, bronzová Bob- 
řice z Krnova, atd.
Březové lístky „zachvátily" (ale v dob
rém slova smyslu) téměř celé bývalé 
Československo. V současnosti existuje 
12 000 nositelů, a jejich řady se neustále 
rozrůstají. Nositel BL je člověk, na kte
rého by měl být ve všech situacích spo- 
leh. A 1. stupeň je udělován i dětem, což 
podněcuje k další činnosti, mnohdy vy
nikající, z níž v budoucnu pramení noví 
vůdci a velitelé.

Jenda Potůček

Veškeré dotazy či zájem o březové líst
ky na udělování vyňzuje sám Galén na 
adrese:
Jan Šimáně, Ruská 1313/194, Praha 
10-Vršovice, 100 00.

Svět hledá lidi, 
kteří něco um ějí udělat 
a ne ty,
kteří umějí vysvětlit, 
proč to neudělali.

R. Rolland

Skautování je  
překrásná dřina
Nevím už, kdo tento výrok řekl poprvé, 
ale v každém pňpadě je to stoprocentní 
pravda. Dnešní situace v hnutí to  opět 
potvrzuje. Problémy ve státě, ať chceme 
nebo ne, se přenášejí I do našich řad. 
Nedostatek peněz, event. sponzorů 
a další administrativní komplikace zavi- 
ňuji minimální počet kluboven a u vod
ních skautů I loděnic, dále i získání pot
řebných pozemků, to  vše se projevuje 
někdy dost negativně na životě našich 
oddílů. Pokud není vůdce oddílu nebo 
střediska dost podnikavý, dostane se 
oddíl často do neřešitelné situace.
V tom to případě je nutno se podívat 
skutečnosti přímo do očí a vymyslet 
taktíku, jak oddílu čl středisku pomcx:l. 
Nechci zde navádět naše vůdce nebo 
vůdkyně k nepravostem nebo dokonce 
k nezákonému postupu.
V dnešní komplikované situaci je nutno 
najít mezi kličkami paragrafů tu potřeb
nou skulinku, která oddrťům přece jen 
pomůže. Předně si musíme všichni uvě
domit, že jsou zde rodiče, kteří v mezích 
svých možností jis té  rádi pomohou, 
specielně když oddíl je dobrý, takže je
jich dětí jsou v kolektivu spokojeni a stali 
se z nich tak trochu fanatici činnosti v od
díle. Tento stav závisí však z velké části 
na vůdci oddílu, jak oddílovým progra
mem své skauty zaujal. Všichni rodiče 
jsou někde zaměstnáni nebo dokonce

sami podnikají a když se dovědí o prob
lémech oddrťu, kterému syn nebo dcera 
fandí, jistě vůdci pomohou. Máme zprá
vy, že skautům pomohli členové měst
ského představenstva při získání poze
mků, výstavbě kluboven, rodiče zase 
pomohli zapůjčením mechanizmů pro 
výkopy základů, odprodáním nebo do
konce předáním odepsaného baráku ze 
stavebního zařízení ap. Všichni si musíte 
uvědomit, že velká většina nás starších 
prošla skautskou výchovou nebo má 
mezi skauty své děti -  třeba i ve vašem 
oddíle.
Nemyslete si, že tyto situace jsou jenom 
terJ. Obdobné problémy jsme zažili i my 
před válkou a také po válce. Před válkou 
jsem byl v Bratislavě a dohodou rodičů 
s ředitelem reálky jsme získali suterénní 
místnosti pro dva oddrly. Těsně před 
válkou jsem se stal členem 5. oddílu 
vodních skautů v Praze -  Braťkovy „Pět
ky". Když po válce se oddíl rozrostl na 
pět oddilů a navíc jsme nezískali zpět 
klubovnu na libeňském ostrově, prožili 
jsme schůzky na Židovském ostrově, 
pak na Petrském nábřeží v teskobará- 
cích po německých organizacích, které 
se však do léta 1945 zbouraly a tak ne
zbylo, než si novou klubovnu postavit. 
Byla pod lázněmi „Mlejnek" v Podolí. 
Díky Braťkovi jsme získali pozemek a ih
ned se stavělo. Všechny povolení včet
ně projektu zajistili členové Pětky. Zá
klady byly provedeny z kamene rozstn- 
lené Staroměstské radnice, tvárnice na 
zdivo jsme si dělali sami ze škvárobeto- 
nu, krov byl z prkenných vazníků a toto 
vše jsme dokázali sami za odbbmé po
moci otce Nepila, jehož oba synové byli 
v Pětce.
Dodnes vzpomínám na jeho neúnavnou 
pomoc pří budování této klubovny a ne
ustále si ho připomínám, když se sejdu

s nynějším spisovatelem Františkem 
Nepilem.
Bohužel po likvidaci Junáka v roce 1948 
byla celá stavba zbořena výstavbou no
vé dvouproudové komunikace kolem sou
sedních lomů. Touto historií jsem chtěl 
ncl, že skauti měli vždy problémy se 
svými klubovnami, ale vždy našli způ
sob, ja k  klubovnu získat. Skautská 
myšlenka je tak silná a kdo jí jednou 
propadne, ten nepovolí a dokáže i ne
možné proti všem starým strukturám, kte
ré nám házejí klacky pod nohy. To je 
bohužel dnes navíc.
Končím přáním, aby všichni naši skauti 
a skautky uměli vždy něco pro oddíl udě
lat a nevysvětlovali, že to nejde a proč to 
nejde. Všichni víme, že klubovna je vždy 
základem dobré práce oddílu a je na 
všech členech, aby se za každou cenu 
snažili ji získat, pokud jí nemají nebo 
upravit si jí dle nejlepších zvyklostí, po
kud jí mají.

Zdeněk Hájek -  Jack 
Kresba Pierre Joubert
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Jak připravit 
skauty o iluze 
aneb
Konec skautských 
bláznů?
(ad „V lastn í názor" Dariny Vystrčilo- 
vé, Skauťng č. 2, ad „ZpověďJednoho 
skautského blázna" R ikiho Šmajcia, 
Skauting č. 7, ad Ad Ad Ad...)

Zdá se, že se konečně začínají lámat 
ledy na dlouho zamrzlé hladině našeho 
skautského společenství. Společenství, 
které trpí jednak traumatem minulosti, 
jednak- a to především -  iluzemi a stra
chem z pntomnosti (či budoucnosti). 
Zdá se, že to, co v zárodku začalo kvasit 
po IV. a zejména pak před V. skautským 
sněmem, by mělo nebo mohlo vyzrát 
a stát se dobrým vínem v době pňštiho 
řádného sněmu. Mohlo by, kdyby se 
ještě mnohé vykonalo, a především mno
hé překonalo:
1 /  Konzervativnost: strach z možného 
nezdaru nových alternativ tam (nebo 
u těch), kde starý systém (staré myšle
ni?) doposud funguje; přirozená vlast
nost člověka myslet a jednat způsobem 
jednou již zavedeným, který byl svého 
času odpovídající (nebo dokonce prog- 
resivnQ a tehdy se osvědčil;
2 / nedůvěra vůč i novým, ne form ál
n ím  myšlenkám  apríori už jen proto, že 
nejsou (a nemohou být!) doprovázeny 
zkušenosti, která by oprávnila jejich vý
znam;
3/ pocit důležitosti vlastni osoby, vlast
ního postavení, vlastní „funkce" a tedy 
z toho plynoucí důležitosti vlastního ná
zoru, nehovoře o „neopominutelnosti" 
vlastni osoby;
4 / byrokratičnost, jako výsledný ex
trakt všeho předchozího, plus strachu 
z odpovědnosti z vlastního nezávislého 
rozhodování;
5 / p o c it uraženosti, zneuznání, ne
vděku, který -  jakmile jednou vznikne, 
byť nepodložený a neoprávněný -  trvale 
zakořeněn je překážkou a brzdou poro
zumění a spolupráce a je těžké se jej 
zbavit.

Tohle všechno a ještě mnohé další, na 
straně jedné. Na straně druhé pak kro
mě toho:
6 / netrpělivost, domnívající se, že vše 
se musí podant prosadit hned, okamži
tě, v opačém pnpadě již není šance; že 
argumenty musejí být pochopeny hned, 
po „prvním čteni";

7/ fundamentaiismus naruby, který vy
hrocuje spor novátorství s konzervatis
mem, aniž by se zamyslel a připustil, že 
novátorství bez ověření zkušeností mů
že být někdy nezodpovědností;
8/ nedostatek víry, nedostatek vytr
valosti, podléhání pocitu „únavy"a mar
nosti, házení flinty do žita.
A na obou stranách p o c it deziluze, 
zk lam á n í- jedmou ze zneuznání zásluh, 
obětavosti, šedin, podruhé ze zneuzná
ní Iniciativy, elánu, samostatnosti myš
leni a jednání.
Kdo sl však chce dělat právo na „patent 
na rozum"? A kdo se naivně domnívá, 
že nové myšlenky (ať už v jakémkoliv 
obom) se prosazují ze dne na den, bez 
námahy, jako boží zjevení?
Posun, ke kterému ve vnitřním životě 
našeho skautského společenství do 
dneška došlo, je jednoznačně kladný 
a zcela nesporný. Je slepý, kdo jej nevi
dí. Ne, že bychom s tím mohli být spo
kojeni, avšak řekněme si: je pouhá spo
ko jenost kohokoliv z nás (u někoho 
plus, u druhého mínus) tím objektivním 
měřítkem, jak se věci máji? Jak se vyví
její, jaké právě jsou? Není právě ona 
nespokojenost hnací silou, abychom 
dále usilovali, abychom na místa „vyvo
lená" hledali co největší množství osob
ností „povolaných"?
Namátkou shrnuji: Skauting se otevřel 
svobodnému projevu, byť někdy trochu 
bez servítku, ale bez okřikování a bez 
cenzury;
rozšiřuje se prostor větší autonomie ve 
výchovném systému (stezky, odborky) 
i výchově (kursy, semináře, neformální 
setkání atp);
spolupráce dívčího a chlapeckého kme
ne -  tak samozřejmá v nižších organi
začních jednotkách -  se stává (koneč
ně!) skutkem i v ústředních orgánech; 
kmen dospělých chce sloužit a pomá
hat hnuti, ale především hledá a nalézá 
svou vlastní cestu;
v náčelnictvech se začíná prosazovat 
názor na potřebnost větší autonomie 
v otázkách krojových(l); 
nephiiš bratrské boje kolem nových sta
nov vpluly do klidné, věcné a vstncné 
diskuse a společný výsledek v  nejbližší 
době bude presentován celému hnutí 
k vyjádření; 
a další a další.
Je to  hodně? Je to  málo?
Že se dosud vyskytují snahy umlčovat 
hlas kritiky, bagatelizovat odlišné názory 
jen proto, že jsou nekonformní? Že se 
stále cítí nedotknutelnými a nedobytnými 
ve svých obranných věžích ze zásluh ne
bo jen ze setrvačrTOsti mnozí z nás? Že

dosud se leckteří pouze „ujímají funkcí", 
aniž by jím pnliš záleželo na názonj těch, 
jimž mají sloužit? Že NChK po V. sněmu 
„postaršilo", jak nká bratr Riki?
Jak ale bratře Riki, i další, chce te změ
n it svět, když se dáte otrávit? Jak 
chcete pomoci tomuto společenství, 
těm ostatním podobného názom s vá
mi, když odejdete na „v lastn i píseček" 
a druhé necháte v započatém zápa
su opuštěné? Zatím vyhráváte „jen" 
2:1 v poločase, je vám to málo a tak do 
druhé půle opouštíte hřiště?
Kde Jste, když právě te ď  Je vás po tře 
ba  jako  soli, všude: zpravodajská rada 
ÚR neexistuje, protože není kdó by se jí 
ujal! Hospodářská rada , organizační, 
zdravotní, zahraniční zoufale hledá ini
ciativní, obětavé spolupracovníky, kteří 
by um ěli a kteří by přebírali štafetu!
Je vás potřeba ve výchovných funkcích 
-  od okresů až po náčelnictva a odbory! 
Že NChK „postaršilo"?
Kde tedy jste?!
Kdo jiný , než vy sami se musite obje
vit, promluvit, přijít s iniciativou, kandi
dovat. Od středisek a okresních rad až 
po ústředí.
Že vám v tom někdo brání? Kdo? Ne
svádějte neúspěch na jiné, když sami 
nemáte dost vytrvalosti a trpělivosti ne
bo nedokážete využít možnosti, které 
legitimně mátel 
Nevzdávejte se! Neutíkejte!
Hledejte spnzněné duše, hledejte pozi
tivní vztahy, nebudte negativisty a pesi
misty! Nebudte srabi! Nenechávejte osa
moceny ty, kten usilují o totéž, co vy! 
Jaké bude skautské hnutí v budoucnos
tí, záleží jed ině  na vás!
Na vás, bra tři a sestry!

Vladimír Kopřiva -  Vlk 
Ilustrační foto z V. sněmu Jan Zavřel



Také máte svého 
okresního archiváře?
Všichni se asi postupně přesvědčíme, 
že je dobré občas se obracet k tomu co 
bylo a brát si z historie ponaučení, opra
šovat zapadlé a dobré nápady a po úpra
vě je třeba znovu využívat. Shromažďo
vání historických dokiadů, vzpomínek 
a zážitků apod. je pnmo ideáiní přiroze
ná činnost old-skautských kiubů. Pa
mětníci bohužei odcháze jí a s nimi 
i střípky naší historie, které později těž
ko někdo poskládá. A tak hurá, naše 
ORJ má konečně svého archiváře. Ten 
se pomaiu dostává do povédomi, získá
vá si důvěru a je pravděpodobné, že

diky němu se povede iedacos zachrá
nit. Bylo by rozumné, kdyby se na kaž
dém okrese našel jeden takový podo
bný zapálený, nesobecký, důvěryhod
ný, pečlivý a pracovitý oid-skaut archi
vář.
Nedávno, když jsem z Fízovy pozůsta
losti připravoval některé věci pro předá
ní do okresního archivu, jsem narazil na 
zajímavou soutěž. Autorem je br. Mar- 
kýz (autor publikace „Po stopách junác- 
kých myšlenek") spolu s br. Fízou, veli
kým organizátorem. S ohiedem na sku
tečnost, že ietní tábory se blíží, zkuste 
si sami vyhodnotit, jak  by v íconkuren- 
c i soutěže roku 1970 obstál loňský 
tábor vašeho oddílu a Jak Jste p řip ra
veni na ten tábor letošní.

Soutěž o nejlepší Junácký tábor 1970
A. Vyhlášení: Na základě návrhu podaného dne 4.10.1969 na člen
ské schůzi Jč KRJ, vyhlašuje předsednictvo po zpracováni návrhu 
soutěž o nejlepší junácký tábor roku 70. Pohnutkou k soutěži jsou 
zkušenosti získané při prohlídkách táborů 1968/69, kdy nebylo a také 
nemohlo být všechno takové, jak se od junáckých táborů očekává 
a předpokládá. Soutěž se vyhlašuje dnem 16. dubna 1970.
B. Účelem a cílem soutěže je vyvinout úsilí ke zlepšení úrovně 
naších táborů a přiblížit jí tak tradiční kvalitě a pří tom mnohé zlepšit 
a obohatit. V této soutěži se vyzdvihuje a bodově hodnotí zvláště 
výchovný program s tělesnou zdatností a zdravotní péčí.
C. Rozsah: Soutěž je zkušební a vztahuje se na všechny letní junácké 
tábory junáckého kmene, uspořádané v období od 1. 7 . -3 1 .  8. 
1970 na území jihočeského kraje, s trváním nejméně 14 dní, které 
podají hlášení o táboře na předepsaném vzoru do 30.6.1970 {KRJ Č. 
Budějovice, Jeronýmova 1). V případě, že se do soutěže hlášený tábor 
chce zapojit, zašle vedoucí tábora s hlášením plánek I orientační 
plánek tábořiště s vyznačením přístupové a příjezdové cesty a to 
v měřítku 1 :1000 na formátu A5 (21 x15 cm). Trvání soutěže od doby 
vyhlášení do 1.9. (1970).
V soutěži se sleduje: správné vedení písemností (45 b). Zařízení tábora 
a pořádek max 55 bodů. Výchovný program max 90 bodů. Tělesná 
zdatnost a zdravotní péče max 60 bodů. Hospodaření max 50 bodů. 
Nejvyšší počet dosažitelných bodů činí 300.
Střediskové tábory budou posuzovány jako jeden tábor.
D. Hodnocení: provéde předsednictvem KRJ pověřená 3-členná 
skupina sestávající ze dvou členů KRJ a z vedoucího (nebo jeho 
zástupce) tábora, který se posuzuje, a to při neohlášené návštěvě, 
nejdříve začátkem druhého týdne tábora. O výsledku hodnocení bude 
sepsán a podepsán zápis s jednotným obsahem pro všechny tábory, 
při čemž některé podmínky jako napr. orientační plánek, fotografie 
apod. budou hodnoceny dodatečně společně za všechny tábory 
z důvodu možností porovnání. Konečné hodnocení výsledků bude 
provedeno na schůzce představenstva dne 1.9. 70.
Vítězný tábor s nejvyšším počtem bodů pořadí I, II, III bude oznámen 
v informačním listě KRJ č. 9 vydaném ke dni 10. 9. 70. Rovněž bude 
vyhlášéno a potvrzeno pořadí v soutěži dle dosažených bodů í u 
ostatních táborů. Oddíl nebo středisko. Jehož tábor bude vyhodnocen, 
obdrží diplom i pro každého účastníka, putovní vlajku pořadí i, II, lil, 
což bude předáno zástupcem jč KRJ s peněžitou odměnou pro pořadí 
I, II, III (500,300,200 Kčs) při slavnostní schůzi dotyčného oddílu nebo 
střediska v měsíci září 70, kterou vedoucí určí a zajistí.
E. Ukazatelé hodnocení:
I. Správné vedení písemností 
Body v rozmezí
1. Předložení hlášení tábora před, v a po termínu 5 4 0
kvalita prii. oríentač. plánku tábořiště 5 4 3
2. Potvrzení o povolení na tábořiště a o zdravotním stavv tábořících:
v pořádku, závady, nedostatky ' ‘ 5 . 3 1
3. Táborové účetnictví a doklady; v pořádku, závady nedostatky 5 3 1

' 4. Program na celý tábor: Je, jen částečně, není 5 3 0
5. Táborová kronika nebo časopis; je, rozprac., není 5 2 0
6. Táborové bodování: provádí se, jen částečně, není 5 2 0
7. Záznamy vůdce tábora -  deník, denní rozkazy -  jsou vedeny,
částeč., nejsou 5 2 0
8. Nejzdarilejší snímek vel. 12 x 18 cm předložen KRJ do 1. 9. 70. Za
každý ostrý různý snímek počítá se 5x 5x 5x
součet bodů 45 28 10
II. Zařízení tábora a pořádek
1. Umístění tábora a náležitosti; vzor., dobré, vyhovuje 5 4 3
2. Stany na podsadách: sami na tábore, předem, za pomocí 10 6 3
3. Táborové stavby (sklípek, věž, mosty a podobně)
za každý druh 5x 5x 5x
4. Vzhled a výzdoba tábora (brána, totem, oznamovatel, stožár, tábo
rový kruh): vzorný, dobrý, vyhovující 5 4 3
5. Společný stan nebo tee-pee 5 5 5
6. Pořádek ve stanech: vzorný ze 3/4, ze 2/4, z 1 /4 10 5 3

7. Pořádek na táboře (kuchyně, prostranství, jáma, latr., zdroj vody (za
závady odpočet po 2 bodech 1 0 -10 -10-
8. Originalita zařízení a rukodělné práce jednotlivců: oboje, jen jedno,

5 3 0 
55 43 32

není
součet bodů
III. Výchovný program
1. Doba uvítacího nástupu do 30 min, do 45 min, déle
2. Úpravnost a úplnost krojů, všichni, přes 1/2, jen 1/3
3. Vystupování denní služby: dobré, závady, nebyla
4. Zahajovací táborák byl 3., 4, 5. den tábora
5. 2 hod. hra mimo tábor byla 3., 4., 5. den tábora
6. Celodenní hra byla provedena, je připravena, není
7. Výlet s vařením a hrou, byl, připraven, neuvažuje se
8 .1. st. zdatnosti ukončen i před táborem, za každého člena z táboří
cích, počítá se 2 body 10 10 10

i více
II. st. zdatností ukončen I před táborem, za každého člena z táboří
cích, počítá se 5 bodů 20 20 20

i více
9. Celotáborový dobrý skutek, brigáda a podobně byl, je připraven,
není uvažován 10 5 0
druh, popis práce, počet hodin (dod. oznámit)
10. Každý táborák s programem vážným nebo veselým mimo zahajo
vací táborák hodnotí se počtem bodů 5 15 10 5
Táborák uskutečněný po návštěvě bude oznámen KRJ do 1. 9. 70 
s uvedením dne a programu k zápočtu
11. Pravidelně denně prováděné noční hlídky 1 hlídka jednotlivce
á 2 hod, dvojice 2 hod, bez 5 3 0
součet bodů 90 69 45
IV. Tělesná zdatnost a zdravotní péče
1. Ranní cvičení 30 min. každé ráno, zkracováno při dešti, 
jen občas
2. Otužování, každý den do vody: všichni, občas, jen 1/2 těla
3. Hry těles, výchovy (atletika více času, 1 h/den, občas .
4. Sportovní olympiáda, byla, jé připravena, neu\^u je  se
5. Zdravotní stav dobrý, za nemoc, úraz odpočet 1 boď
6. Táborová lékárnička, vybavená dobře, neúplně, není
7. Osobní čistota těla všech, odpočet 1 bod za závady (neostříhané
nehty na končetinách, nečištění zubů) 10- 10- 10-
8. Zajištěnost teplé vody stále, obden, týdně 10 - 6 3
součet bodů 60 39 24
V. Hospodaření
1. Pravidelná doba jídla (do 7 -12 ,30  -  19 hod) nepravidelnost stálá
odpočet 3 body za každou dobu 1 0 -1 0 -1 0 -
2. Uspořádání stavu zásob, p>ořádek, čistota, sucho za závady jednot
livě odpočet 3 body -1 0 -1 0 -1 0 -
3. Nákupy pro hl. jídla obden, týdně, denně 5 2 1
4. Výše poplatku na den do 15, do 20 do 25 Kčs vydání na stravu
dělené počtem dní á osob 5 2 1
5. Zásoba.dřeva do kuchyně, dostatek, částečně, není 5 3 0
6. Množství zbytků jídel: žádné, málo, hodně 5 3 0
7. Peníze mimo přiměř, hotovost -  na knížce, v uzamykatelné poklad
ně, volně za ztráty p>eněz nebo jiných věcí odpočet 5 bodů -  -  -
8. Vaření sami, s pomocí civ. osob, jen výpomoc 5 3 1
součet bodů 50 36 24
F. Přehled bodového hodnocení

3 T . 
5 3
4 3 
3 0

5 - 5 - 5 - -  
5 3 0

5
10
5

10 '

Ukazatelé Skupina táborů
vzorný

300-215
junácký

215-135
průměrný
135-

1. Sorávné vedení oísemností 45 28 10
II. Zařízení tábora a pořádek 55 43 32
III. Výchovný orooram 90 69 45
IV. Tělesná zdatnost a zdrav, péče 50 39 24
V. Hospodaření 50 36 24
Úhrn bodů: 300 215 135

Ilustrační foto Zdeněk Bečák. Dokončení na str. 20 19



Dokončeni ze str. 19

Ilustrační foto Václav Kříž

Q. Poznámka
Uvedený návrh je předběžný a předává se k vyjádření všem činovní
kům kraje. Nebudou-li podány KRJ do 7. 4. 70 závažné a podstatné 
připomínky, bude návrh vyhlášen v ínf. listě KRJ „Štika č. 4” jako 
definitivní a platná propozice.
Očekáváme vyjádření jednotlivců i od všech ORJ se sdělením před
pokládaného počtu junáckých táborů, které se letos uskuteční a které 
by se do soutěže zapojily. Uvítáme i návrh vlajky a diplomu (kresby). 
Laťka je vysoko pro soutěžící i pro hodnotitele. Podán se nám jí 
přeskočit? Výchovný zpravodaj Ing. Marek

Návrh připravil: Markýz-Fíz

Je zajímavé, Jak se většina z nás po přečtení podobného 
textu naježí a už hledá nedostatky, námitky, odsuzuje. Ale 
zkusme projít celý návrh znovu a podívat se na něj jako na 
zajímavý doklad doby. A také jako na výchovný prostředek, 
přičemž se zkusme zamyslet, proč autoři vybrali k hodno
cení zrovna uvedená kritéria a ne jiná. Věhm, že i dnes se 
najde ORJ či silné středisko, které po úpravě soutěž vy
zkouší. Nenechme zapadnout zajímavé nápady a podobně 
jako v tom to případě se pokusme z historie vytěžit pro nás 
všechny co nejvíce. Riki Šmajcl, NChK
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Opravdu 
pro vlčata?
v  pražské prodejně JUN jsem koupil bro
žuru J. Krátkého -  Lososa RÁDCE VE
DE VLČATA, vydavatelství AGENS, 1992. 
Protože Jsem si na první stránce přečetl, 
že autor byl vyzván polenskými skauty 
k sepsání svých zkušeností s vlčaty ro
ku 1991, čekal jsem, že problematika 
výchovy vlčat bude zpracována nově, 
s ohledem na dnešní situaci. Dokonce 
jsem se po zaplacení znovu do obchodu 
vrátil a koupil jsem druhý výtisk pro ve
doucího naší vlčácké smečky -  pod 
stromeček.
Už při prvním listování příručkou mě 
však zarazilo, že program je pro vlčata 
pffliš náročný a pnliš zabihá do progra
mu skautského. Napnklad (str. 76): „Vl
čata je  nutno naučit bezpečně a rychle 
rozdělat oheň za každých podmínek 
v denní i  noční době“. Dále nekomentuji. 
Po přečtení celé knihy jsem získal do
jem, že není ani tak příručkou k výchově 
nejmladších členů Junáka, ale rukojetí 
výcviku commandos.
V knize je vyzvedávána síla, poslušnost, 
organizovanost, na druhou stranu ale 
chybí cokoliv o výchově citové a este
tické. Nesděluje těm, kteh vlčata pove
dou, že dítě v tomto věku potřebuje tro
chu tatinkovský přístup, je velice citově 
založené, chce se i pomazlit. Zato pove
lová technika a pořadovost je na úrovni 
(např. str. 23-24). Co myslí autor tím, že 
touto formou si vlčata „osvojuji základní 
branně prvky velm i žádaně později 
u chlapců"! Na diskusi tohoto typu zde 
není prostor, tedy jen dvě otázky: Uvě
domují si starší činovníci, že pořado
vost, která byla dnve spojena s úctou 
k armádě, je dnes většině mladých lidí 
(do 50 let) protivná až odporná? Nebylo 
by lépe s přehnaným zdůrazňováním 
pořadovosti počkat -  při nejmenším do 
doby, až prestiž armády ve společnosti 
zase vzroste? Pořadovost na určitém 
stupni je nutná, např. při přesunu po 
silnici i z důvodů bezpečnosti, je  však 
směšná ve formě popsané zde.
Podle autora má mít vlče navíc stále 
sbalenou skautskou plnou polní, pouze 
doplní 300 g chleba, 5 brambor, vodu

a může jít. Pohotovost více než vojen
ská. Navíc proč bychom vlčeti nedali do 
KPZ přípravek na úpravu vody? (str. 16) 
Na výpravě, až budeme bojovat v baži
nách, se hodí. Vlče též potřebuje „silný 
kapesní n ú i“ -  doporučil bych mu třeba 
vystřelovací, který se také v JUNu pro
dává.
Autor uvádí, že vlče je možno „úměrně 
jeho věku" vychovat tak, že „um í samo 
žit a přečkat samostatně 48 hodin v ja 
kémkoliv prostřed! -  v přírodě i  ve měs
tě" (str. 17). Navrhuji, aby zkouška Tří 
orlích per byla stanovena náročněji -  ne 
den o samotě, ale alespoň týden -  vždyť 
by se jinak vlčata skautům vysmála. 
Velmi podivně působí kapitoly o ohni 
a vodě (str. 74 a dále). Zde se skautovi 
předkládá jakýsi kult živlů {Oheň sám 
o sobě je  pro skauta střed děni a z  něho 
přes ducha, tělo, mys/a s/užbu...) vyús
ťující v symboliku woodcraftu (...se za- 
paluji ohníčky krásy, sily, lásky a pravdy 
... dále zákony lesní moudrosti). Nemys
lím, že by naše Liga lesní moudrosti byla 
nadšena zařazením svých symbolů do 
brožury tohoto charakteru. Navíc mys
lím, že spíše měl být zařazen rozbor 
vlčáckého zákona a slibu a jejich vý
chovného využití -  obzvláště zákon je 
pro vlčáckou věkovou kategorii velmi 
vhodně fomiulovaný; vedoucí vlčat mu 
může dát podobu, šitou na mínj pro 
svoji smečku.
V knize jsou též příklady, jak činnost 
plánovat. Svojí podobou mi opět pňpo- 
mínají vojenské písemné příkazy, vypra
covávané až do naprostého detailu 
a odevzdávané nadřízenému. Vzory 
oplývají větami typu: „Po této soutěži 
provést opečeni špekáčku a úklid oh
nišť." nebo „Cestou tam organizovat 
sběr dřeva." (str. 65). Rádce, který by tak
to pňpravoval plány, bych považoval 
v lepším pnpadě za potrhlého. Protože je 
rádce pečlivý a ví, že co není v hlavě, musí 
být na papíře, poznamená si do písemné 
přípravy na dobu pnchodu na tábonště: 
„..., nařídím odložení výstroje".
Bohužel, v knize se člověk nedoví, jak 
využít Knihu džunglí -  z ní přeci vlčáctví 
vychází pňnejmenším motivačně -  a dal
ší knihy. Není zde doporučeno, aby vl
čata hodně kreslila, modelovala, dělala 
skládanky z papíru a jiné věci. Zato v zi
mě v klubovně (str. 88) mohou opravo
vat podsady, zhotovovat bedny na pře

voz materiálu na letní tábor a dělat mno
ho dalších užitečných věcí.
Bylo by možno dále dokazovat, že kniha 
je pro vlčácký věk nepřiměřená, že pro
gram vhodný pro skauty způsobí, že 
vlčata ze skautského oddílu odejdou, 
protože už vše viděla (ale ještě se to 
nestihla naučit) atd.
Co bych chtěl na knize vyzdvihnout, je 
autorova snaha o bezpečnost vlčat. Na 
několika místech, s pečlivostí sobě vlast
ní zdůrazňuje, že je třeba zajistit bezpeč
nost pn akcích, kontrolovat stále počty 
vlčat, na srazu zkontrolovat výstroj 
a zdravotní stav, po akci zajistit, aby se 
vlčata dostala bezpečně domů atd. To 
jsou slova, která by se měla vedoucím 
vlčat opakovat stále a oni by je neměli 
podceňovat. I zde mám však dvě připo
mínky. Pokud rádce vystupuje z do
pravního prostředku poslední (a nemá 
dospělého či alespoň velkého pomocní
ka, který vystoupil první), mohou vlčata 
padat napňlrlad z nástupního ostrůvku 
tramvaje přímo do vozovky, na nádraží 
pak na vedlejší kolej (str. 91). Dále, po
kud budou nastupovat do vlaku a všech
na zavazadla ponesou v rukou, nevyle
zou na schůdky vlaku -  to  nezvládnu 
pokaždé ani já  při své výšce 181 cm. 
Celkově myslím, že příručka Rádce ve
de' vlčata je metodicky i -prakticky ne
vhodná a vedení prodejny JUN by mělo 
napňšté uvážit, jaké tituly do své nabíd
ky zařadí.

Václav Nehasil, 
31. středisko Polaris Praha
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CESTOU 
K PRAMENŮM
„Nesmíme někdy zapomínat své povin
nosti k trad ic i ani své odpovědnosti 
k těm, kdož přicházejí po nás. Upros
třed těchto závazků je umístěna rovno
váha našeho mravního cítění, těžiště 
veškerého našeho bytí.“

A  B. Svojsik (Skaut -  Junák 1934)

Je přirozené, že čiovék chce znát minu
lost svého rodu, je nezbytné, aby každý 
národ znal svou pravdivou historii a je 
potřebné, aby všichni, kdo jsou v Juná
ku mohli vědět o skautingu to, co bylo 
dříve než dnes.
Mají k tomu dobrou přiležitost. V Junác- 
ké edici vychází pnmčka: „Cestou k pra
menům" určená především k přípravě 
na činovnické zkoušky. Vypracovala ji 
skupina členů Historické komise Juná
ka, vedená br. Noskem -  Windym. Pře
hledně a srozumitelně jsou v ní uvedeny 
nejdůležitější Informace z historie naše
ho i světového skautingu. Vše podstatné, 
mnoho zajímavého, včetně fotografií. 
V příručce naleznete odpovědi jak na 
otázky, které obvykle kladou svým ve
doucím děvčata a chlapci v našich oddí
lech, tak na otázky i méně obvyklé. V mi
nulosti vyšla celá řada místních, nebo 
regionálních brožurek s historií skautin
gu. V leckteré jsou chybné údaje, některé 
jsou necellstvé, ale soudím, že vydávaná 
přimčka tyto vady nemá (bohužel až na 
jednu výjimku: není zařazena podrobnější 
informace o světovém skautském ú s tř^ í 
dospělých skautů (oidskautů) se sídlem 
v Bnjselu: IFOFSAG).
Pro zájemce, kteří by se chtěli hlouběji 
zabývat historií skautingu, představuje 
Cesta k pramenům solidní základ. Urči
tě by mohla být zajímavá i pro vychova

tele mládeže z řad neskautských -  ze
jména pro učitele -  případně pro veřejně 
činné pracovníky.
Příaička je upravenou a doplněnou verzí 
práce br. Vratislava Hanzíka- Mičaby: Prů
vodce dějinami skautingu, z r. 1969. Navíc 
jsou v ní uvedeny i zajímavé přehledy, 
slovníček nejdůležitějších cizích slov ze 
skautské terminologie a doporučeny otáz
ky k činovnickým zkouškám. Brožurka je 
velmi útlá, což ocení ti, kteří nemají rádi 
tlusté knihy, ti kteří hledají na malé ploše 
hodně infonnací. Z 80 stran patfi vlastnímu 
textu historie 37 stran, následuje zhuštěné 
opakování v podobě 7 stran kalendá
ria, 11 stran dalších příloh a zbývají
cích 24 stran je částí obrazovou. Obálka 
příručky je laminovaná, prodejní cena 28,- 
Kč je v dnešní době opravdu nízká. 
Vzhledem k tomu, že publikace patn 
k základní skautské literatuře a zaplňuje 
již dlouho pociťovanou mezeru, rozhodla 
se Ústřední rada spolu s náčelnictvy, že 
z celkového nákladu dostane každý oddíl 
a středisko bezplatně jeden výtisk do své 
knihovničky. Příručky jsou v těchto dnech 
rozesílány přímo střediskům podle regis
tračních výkazů. Výtisky určené pro volný 
prodej je možno si objednat v Junácké 
edici. Sokolovská 44,186 00 Praha 8. 
K ceně výtisku(-ů) je nutrra připočítat poš
tovné a balné.

Vráťa Řehák -  Áček

A b s o lu tn í
h o rizo n t?
Speciál věnovaný otázkám kolem du
chovního rozměnj skautského hnuti. Ve 
třech základních kapitolách -  Vzdělání, 
Víra, Inspirace se téměř dvě desítky au
torů zamýšlejí nad tímto tématem z hle
diska sebevzdělání i metodiky. Sezná
míte se zde s přehledem světových ná
boženství, duchovni výchovou v rover- 
ském věku, problémem sekt, s mýty ko
lem víry, meditací a... Vše je doplněno 
modlitbami na citáty. Vysokou kvalitu 
zaručují jména jako Václav Břicháček, 
Erazim Kohák, Prokop Remeš, Zdeněk 
Pinč, Jiří Zajíc a mnoho dalších.
92 stran, cena 20 Kč + poštovné

ABSOLUTNÍ
HORIZONT?

TmfoBÁLKOVÝ
puTak

Co vše vše vyjde v edici FONS do 
prázdnin '94:

FONS č. 2 -  časopis 
S přílohou obsahující deset různých po
kladů roverských zkoušek.
FONS č. 3 -  Absolutní horizont? -  ko
lektiv autorů
První ze základních principů skautingu 
-  plnění povinností vůči Bohu.
FONS č. 4 -  Vltava 93 -  Expediční kniha 
Expedice jako výchovný prostředek 
pardubických roverů.
FONS č. 5 -  Obálkový pufák -  Mirko 
Vosátka -  Grizzly
Jak a co lze dělat a zažít na roverskěm 
putování, které vedou obálky.
FONS č. 6 -  časopis 
S přílohou jak různí z nás začínali s ve
dením roverů.
FONS č. 7 -  Roverské pěšiny -  Ladislav 
Rusek -  Šaman
Naše roverskě cesty k lepšímu lidství. 
FONS č. 8 -  Výstroje -  Ctirad Piskač 
Spacáky, batohy, stany, vařiče... a jak 
se v tom všem orientovat.
FONS č. 9 -  časopis 
A v příloze větší, náročnější hry na rover- 
ský tábor.
Pro předplatitele ještě číslovaný dáre
ček navíc.

Objednávky zasílejte na adresu: 
Veronika Macháčková 
Nový lesík 1 

162 00 Praha 6

Skauti
za ostnatými dráty
Tuto útlou knížku, obsahující výpověď 
dvou skautů, kteří strávili své mládí ve 
vyšetřovacích celách a komunistických 
koncentračních táborech, vydal 145. od
díl pražského střediska Ostříž.
Zájemci se mohou ozvat na kontaktní 
telefony: 0213278930 O. Přerovský, 

0216841945 L. Uher nebo 
021774533 M. Hopfinger, 

mezi 19 a 21 hodinou.
Cena knihy je 29,80 Kč + 23% DPH.
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česko
slovenský 
skautský 
oddíl
v Šanghaji
Po 55 letech se v Praze objevil Bratr 
Pavel „Ben" Donath, který jako skautík 
v roce 1938 opustil s rodiči Českoslo
vensko před bližícím se nacismem. Ro
dina neemigrovala -  jak bylo tehdy běž
né -  do západní Evropy či do Ameriky, 
ale dostala se do Šanghaje. Tam také 
v té době vznikl z Iniciativy pracovníka 
čs. zahraničního obchodu a kulturního 
činitele (ředitele Knige Cultur Academy) 
E. J. Štembery čs. skautský oddíl, číta
jící téměř 30 členů -  od vlčat a světlušek 
až po rovery a oidskauty.
Br. Ben přivezl s sebou do Prahy celou 
kupu dokladů, dokumentace, fotografií, 
odznaků, a další se chystá přivézt při 
své pnští návštěvě. Je to unikátní sbírka

a doklad o bohaté a nadšené skautské 
činností. Čs. oddíl v Šanghaji skautoval 
zcela tak, jak byli zvyklí z domova: stej
ný kroj, stejné odznaky (jenže tam, na 
dalekém východě vlastními silami vyrá
běné), skautské zkoušky, zákon. slib. 
Všechno si vyrobili sami -  od odznaků 
po skautské stezky, legitimace, vlajky. 
Vybudovali si klubovnu, tábořili na okraji 
města v pravém skautském táboře, žili 
bohatým skautským životem.

p

služby („Civil Service"), která vykonáva
la hlídkovou a strážní službu pro phpad 
japonského útoku a připravovala se pro 
přepad nepřátelskou armádou.
Oddíl fungoval i po celou dobu japonské 
okupace a uchoval sí plně svůj český 
skautský charakter. (Za japonské oku
pace -  na rozdíl od Evropy -  nebyly 
zakázány spolky a organizace).
V roce 1942 obdržel br. Ben „National 
Service Badge", v r. 1944 byl vyzname
nán čestnou svastikou kmene. Za svou 
činnost v době války byl. čs. skautský 
oddíl vyznamenán v roce 1945 stnTsmým 
stupněm válečného knže.
Po skončení války se br. Ben s rodiči 
přestěhoval do USA. Přesto dodnes mlu
ví plynnou češtinou a s velkým zájmem 
sleduje vývoj ve své rodné zemi i obno
vené skautské hnutí v ní. Přes svůj kmet- 
ský věk se chystá nás znovu navštívit. 
Těšíme se na něj i na jeho podrobnější 
vyprávění o jeho skautování na Dálném 
východě. V. K.

Po dvou letech samostatné existence 
byl oddrl -  se zachováním vlastní symbo- 
lilqr, slíbu, programu-organizačně začle
něn (v souladu s mezinárodními skaut
skými řády) do tamní britské skautské or
ganizace jako „12. čs. roverský kmen". 
Po vypuknutí války s Japonskem se čle
nové oddílu zapojili do strážní civilní

PŘÍSNĚ
TAJNĚ

OTEVÍRÁME ARCHÍVY
(8. pokračování)
Do historie junácké organizace významně zasáhla Mezinárod
ní porada představitelů mládežnických organizací v Budapeš
ti, která se konala ve dnech 2 . - 4 .  srpna 1948. Za českoslo
venskou mládež se jí zúčastnili předseda Akčního výbom 
ústředí Junáka J. Preininger, L. Schwab za slovenského Ju
náka a V. Hájek, generální sekretář Svazu české mládeže.
O konferenci se dochovala ve fondech Státního ústřednrTro 
archívu písemná zpráva V. Hájka. Tento dokument je zřejmě 
nejen jediným existujícím písemným dokladem sepsaným 
přímým účastníkem porady, ale především základním doku
mentem, od kterého se odvíjel další vztah KSČ a SČM k ju
nácké organizaci.
Z jeho textu vyplývá, že původní vystoupení československé 
delegace na konferenci bylo ostatními účastníky kritizováno, 
neboť nevěnovalo pozornost ani vlivu Sokola na děti, ani se 
nezabývalo kritikou Baden-Powellovy ideologie a způsoby, 
kterými by se její vliv na členstvo a vedení odstranil. Podle 
zprávy V. Hájka čsl. delegace pod tlakem této kritiky pnmo na 
místě referát v tomto smyslu doplnila.
Závěry diskuse na konferenci formuloval V. Hájek ve své 
zprávě takto:
„  1) Aby v ČSR a Polsku podrobili důkladnému rozboru stav 
v skautských organizacích a možnost jejich přebudováni na 
org. pionýrské.
2) Zabýva t se především tím, jak provést ideologický boj proti 
vlivu Baden-Powellovy ideologie.
3) Podrobit revizi čienství Junáka ve světovém skautském 
ústředí.
Prospívá-ii členství vice reakci než nám".

22 V. Hájek dále ve zprávě konstatoval:

„Maďaršti soudruzi se domnívají, že přebudováni Junáka uv
n itř je  cesta nesmírně obtížná. Obtíže spočívají především:
1) Vliv Baden-Poweííovy ideologie na skauty je  ohromný a do
konce i  pokrokové živly ve skautské organizaci mu do značné 
míry podléhají.
2) Členstvo vychovávané skautskými zásadami chová se po
výšeně k  ostatním a dokonce zesměšňuje a podrývá autoritu 
neskautských vedoucích.
3) I když se postupně daří překonáváni skautské ideoíogie, 
technika skautské výchovy je  budována ve prospěch buržoa
zie a je  třeba i  tu vyměnit."
Na podkladě takto formulovaných závěrů doporučoval V. 
Hájek, aby byla vypracována kritika Junáka v ČSR, aby se 
udělal rozbor jeho činností a aby do vedení junácké organiza
ce přišlo několik mladých soudruhů, kteří dosud v Junáku 
nepracovali. Ze školnich oddílů Junáka, které měly od září 
1948 existovat, se měl vytvořit základ Pionýrské organizace. 
Tyto oddíly doponjčoval budovat zatím fonnálně v rámci Ju
náka, zamezit v nich však jakýkoliv vliv skautských vedoucích. 
Vedoucími měli být učitelé, členové SČM. Školní oddíly již 
měly mit nový program, vlastni zákon, slib, organizační řád, 
měly se odlišovat i vnějškově. V závěru zprávy pak důrazně 
naléhal na to, že „jeiikož prázdniny chýlí se ke konci a stav je  
skutečně neutěšitelný, je  třeba jednat neprodieně".
Zpráva byla oficiálně projednávána na junácké subkomisi 
Komise mládeže ÚV KSČ dne 27. srpna 1948, kde ji ústně 
doplnil J. Preininger. Na této poradě bylo také definitivně 
rozhodnuto o tom, že bude vytvořena nová dětská pionýrská 
organizace, ve které by již nebyl připuštěn žádný vliv „reakč- 
niho skautingu". Organizace Junák sice měla být formálně 
zachována, junácká mládež však měla být postupně slučová
na s pionýry a celá situace měla být dovedena do stavu „až 
Junák úplně vplyne v pionýrskou organizaci".

K  tisku připravil František Morkes



24. DUBNA 
slaví všichni skauti 
svátek svého patrona, 
sv. Jiří.

Sv. Jiří na sk. šátek vyšila Šmudla

BUDE...
Ivančena 94
Ve Stejném duchu jako vloni 
i v předchozích letech bude usku
tečněn pietní výstup na Ivančenu 
v sobotu 23. dubna, den před 
svátkem sv. Jiří -  patrona všech 
skautů.
Vedení oblasti Petra Bezruče 
(ORJ Frýdek -  Místek, Karviná 
a OstRJ Ostrava) chce jako v pře
dešlých letech požádat všechny 
skauty, skautky, vlčata i světlušky
0 ukázněný výstup k tomuto slav
nému vrcholu Lysé hory, který 
nám připomíná neblahý skon ne
jen vynikajících skautů Vládi Čer
máka, Otto Kleina, Vlaádi Pacha, 
Quido Němce čí Milana Rottra, ale
1 všech dalších, kteří položili své 
životy za ideu skautingu, za prav
du a svobodu.
Trasu výstupu nechceme opět or
ganizovat, aleje nutno se řídit po
kyny těch, jimž leží ochrana příro
dy této části Beskyd na srdcí. 
Doporučujeme opět znače
né cesty: modrou z Maleno- 
vic, modrou z Frýdlantu nad Ostra
vicí, červenou z Ostravice s návaz
nou modrou z Lysé hory, dále žlu
tou z Krásné s navázáním modré 
z Lysé hory, anebo zelené z Krás
né-Zlatníku s navazující červenou 
na Lysou honj a pak modrou k mo
hyle. Sestup doporučujeme do 
Frýdlantu nad Ostravicí.
Ani letos nebude organizováno 
skautské shromáždění (k tomu

Skaut - diákon
Bratr biskup František Lobko- 
wicz udělí jáhenské svěcení 
tajemníku ÚR Vášovi Muchovi, 
který se na to připravoval čtyři 
roky studiem na teologické fa
kultě UK. Svěcení se koná ve stře
du 20. dubna 1994 v 17.30 hod. 
v bazilice sv. Víta na Smíchově.

Zveme vás na 1. máje, nikoliv do 
průvodu, ale na hrad Bezděz. Až 
bude slunce v zenitu, sejdou se 
tu skauti z blízkého i vzdáleného 
okolí. Pnjdte pobejt i vy. Setkání 
pod hradem se vzpomínkou na 
básníka tohoto kraje, K. H. Má
chu, patří už léta k tradicím stře
diska Doksy.

Českobudějovičtí skauti se le
tos 24. 4. sejdou již popáté na 
skautské pouti. U věže Železná 
panna u Slepého ramene řeky 
Malše bude od 9 do 14 hodin pro
bíhat skautský jarmark, kde se 
oddíly pochlubí svými výrobky 
a atrakcemi. Všichni jste srdečné

VÝBĚROVĚ ř íz e n i
ústřední rada Junáka vypisuje výběrové řízení na místo ta 
jemníka ÚR.
Požadavky: vysokoškolské vzděláni, znalost angličtiny (příp. 
jiných jazyků), organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, 
spolehlivost a přesnost v práci, občanská bezúhonnost, praxe 
ve skautském hnutí.
Přihlášky s písemným zdůvodněním zasílejte do 15. květ
na 1994 na adresu: JUNÁK -  Ústřední rada, Senovážné 
nám. 24,116 47 Praha 1. Přihlášeni budou přizváni k výběro
vému řízeni písemně.

dojde až v r. 1995 -  vždy po pěti 
letech), ale opět se uskuteční 
zápisy do Kroniky Ivančeny 
a položení dalších kamenů do 
krásné a velké památné mo- 
hyly, jejíž základ zbudovaly 
družiny kdysi slavné ostrav
ské „Třicítky".
Uctěme důstojně a skautsky pa
mátku těch, kteří se již dnes ne
mohou těšit z toho, že opět krá
číme po skautské stezce. Těšme 
se z toho, že žijeme svobodně 
v nezávislé republice.
ORJ P. Bezruče zve všechny 
k tomuto tradičnímu výstupu. 
„Bucfme připraveni!"

Roman Teichmann -  Stopař

Mohyla
Mlčky tu stojíme a já přemýšlím. 
Za co se všechno může zemřít - 
za pravdu, za vlast, za vzduch 
k nadýcháni, 
za život, za lásku a víru, 
za prostá přáni.
Hledat silu anebo jenom čekat na 
ni,
být člověkem anebo jenom být, 
včas mlčet 
a včas promluvit.
Mlčky tu stojíme.
To k nám
mluvi stěna stavěná úžasem, 
obdivem, vděčnosti.
Stavěná přátelstvím.

Ivančena. Petra, Praha 
převzato z MS 1986

Skautský majáles pořádá v rám
ci oslav města Mělníka 3. oddíl 
skautů Niobara v Honnském parku 
1. května 1994 od 8 do 16 hodin. 
Co ssebou? Každá družina 2 cel
ty, svačinu na celý den a alespoň 
jeden ešus pro družinu. Na co? 
Čeká vás vaření na čas, pozná- 
vačka rostlin, morse, praporky, 
střelba z luku na bizona, jedno
duché stavby, přetahování la
nem a jiné ptákoviny.
Srdečně zveme všechny oddíly, 
smečky, roje, družiny a šestky. 
Chtěli bychom, aby toto setkání 
bylo naplněno vzájemnou důvě
rou, otevřeností jednoho k dru
hému, snahou o jednotu, tole
rancí. To vše nás spojí v oprav
dové bratrství.

František Vágner -  Šerif

Středisko Brandýs n/ Labem -  
Stará Boleslav pořádá 21. 5. 
1994 oslavy 75. výročí založení 
skautingu. 
informace podá
Strach František, Vojanova 1745 

250 01 Brandýs n/L

Pnstav vodních skautů Racek 
pořádá výstavu 25 let trvání 
vodního skautingu ve Žďáře 
nad Sázavou. Součástí výstavy 
bude i expozice 50 let skau
tingu ve Žďáře nad Sázavou, je
hož výročí připadá na pnstí rok. 
Výstava se uskuteční v prosto
rách Regionálního muzea ve 
dnech 21.5. -  5.6.1994. Přístup
na bude denně mimo pondělí od 
9 do 17 hodin.
Součástí výstavy bude i den otev
řených dveří kluboven vždy o ví
kendu, sportovní a společenské 
akce pro dětí i dospělé. K dispozi
ci bude almanach o historii i sou
časnosti organizace, sběratelský 
materiál.
Zájemci o almanach si mohou 
napsat.na adresu;

ivo Zita, Komenského 19/7, 
Žďárnad Sázavou

70 let 9. oddílu Havířov
Oddíl vznikl v lednu 1923, jako 5. 
oddíl Suchá, středisko Lazy. Za
kladatelem a vůdcem byl podle 
pamětníků bratr Smrčka. Oddíl 
pracoval v době mezi zákazy 
činnosti postupně pod vedením 
bratra Miroslava Kobierského.
V roce 1968 byl registrovaný jako
9. oddíl Havířov. Dále pracoval 
pod vedením Miroslava Nogola- 
Jestřába, Vlastimila Kempného -  
Medvěda, Milostava Velčovské- 
ho -  Jelena. Prvními členy po 
obnově v r. 1968 byli hudebníci 
z dětského dechového orches
tru Dolu Dukla, kde bratr Nogol 
působil jako dirigent.
V roce 1990 zahájil činnost 9. od
dílu opět bratr Nogol. 27. března 
1994 se dožívá 63 let. Celý oddíl 
blahopřeje a děkuje za vše co 
pro oddíl a celé skautské hnutí 
udělal.

Milan Sporek -  Sokol 
Jiří Kruliš ■ Dědek

Náčelníctvo OS pořádá dne 28.5. seminář na téma Postavení do
spělých v mezinárodním skautingu, IFOFSAG, Rok rodiny a ro
dinný skautíng. Semináře se zúčastní president IFOFSAG Paulli 
Martin. Žádáme všechny zájemce, aby obratem -  do 10. 5. -  poslali 
svoji přihlášku k účasti náčelnictvu OS. Počet míst je omezen. Místo 
a přesný čas konání sdělíme přihlášeným písemně.

Zájemci o pamětní odznak se 
mohou ozvat na adresu: Jiři Kru- 
liš, 17. listopadu 11, 736 01 Havířov 
-  Město. Minimální odběr 10 kusů, 
předpokládaná cena 22 Kč/kus.

Knihovnu skautské a táborníc- 
ké lite ra tu ry  Břetislava Ška- 
roupky slavnostně otevřeli 
22. března 1994 v Brně, Mo
ravské nám. 2.
Všechny zájemce srdečně zve 
YMCA v ČR, skautský a táborový 
sekretariát a místní sdružení

Dívčí kmen střediska Skály -  Cho
ceň nabízí dívčím oddílům celo- 
táborovou hru se souvislým 
dobrodružně pohádkovým dě
jem  s názvem G odur aneb 
osvobození krále Orofína. 
Hraje podrobně vypracována na 
14 dní, a částečně inspirována 
J. R. R. Tolkienem. Zahrnuje 
skautské discipliny a úkoly 
z I. stupně zdatnosti, některé 
úkoly jsou rozděleny pro skautky 
a světlušky.Brožuru můžete ob
jednat dobírkou za 25 Kč + poš
tovné.

Alena Nováková 
Orlické nábř 785 

565 01 Choceň

Máme pronajatý pozemek dlou
hý cca 300 -  400 m na břehu řeky 
Sázavy v nádherném místě v okolí 
lesů a skal. Chtěli bychom se
0 toto nádherné místo podělit na 
tábořiště pro rok 1994, phpadně
1 jiné roky s některým z oddí
lů, kteří nemají pro tento rok ještě 
tábořiště.
Náš oddíl zde již v loňském ro
ce tábořil k plné spokojenosti 
a chtěli bychom letos změnit pů
sobiště.

Liboslav Síeiner 
Na kavkách 357 

284 01 Kutná Hora.

NEZAPOMENEME!
Dne 11. března odešel ve vě
ku 87 let dlouholetý pracov
ník Slovenského Skautingu, 
RNDr. PhMr Miloslav Stržinek.
Skautoval od svých osmi let, a až 
do poslední chvíle byl aktivním 
členem hnutí. V létech 1945- 
1948 byl náčelníkem (starostou) 
Slovenského Skautingu. V r. 1968 
byl jmenován čestným náčelní
kem.
Byl mj. nositelem nejvyššího 
skautského vyznamenání- Stří
brného vlka.

Berounští skauti se rozloučili 
s bratrem  Janem Burdou -  
Šedákem, který zesnul po těžké 
nemoci 11.3.1994.
Ztratili v něm obětavého činovní
ka, který se věnoval těm nejmen- 
ším -  vlčatům, a jako vůdce smeč
ky Šedý vlk učil skautským ideá
lům a dovednostem desítky chlap
ců. Ani přes zákazy činnosti Juná
ka v těžkých dobách neopustil svá 
vlčata a pracoval s mládeží pod ji
nými organizacemi.
V roce 1989, když nastala vhod
ná doba ke znovuvzkříšení skaut
ské organizace, stal se bratr Bur
da opět iniciátorem příprav. Poz
ději byl zvolen předsedou ORJ. 
Když v r. 1992 odcházel do 
„skautského důchodu", nesla již 
jeho práce ovoce-pracující stře
diska a oddíly.
Skauti 1. střediska Miloše Seiferta, 

Beroun
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