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Je radostným zjištěním, že tématický okruh
sborníků se stále rozšiřuje, Od počátečních strolch výčtů
tóäme konatatovatl» le pffspSÄy o hady !*>•> o první® tá*

boře v Anglii» o ©vatové výstav# másek IMaöa 1978» ale 1
aewtáaatic^ sborník o historii 1S jsou wM pro &&&&&$& .

podrobnM zpracování® jednotlivých tánat» nadto deloSený®
sajfmvý®! dostupnými dokumenty. V tudoucnoeti se ná® naskýtá .
ke Bpraeování velká Mhi támtf jak o®t&tnč osvítá's 1Ä0BW

o SSWXOW 79 a z jehe pracovních postulátů. Ihrôs naSÍ® úkolem

doeíliti toho* aby slespdi některá »šacovaná historická támat©
p»81a AÄCSK0&WW i když to není vč© lehká a samosřejáá.

Liška.

DÁVNO JEST TOMU, KDY BYLO

22 CHLAPCŮ

POZVÁNO K TÁBOŘE. Í.

NEMOHLI BY 3E NIÍDi ANI POTKAT,
NEBOŤ YCCAÁZALI Z ROZLIČNÝCH ČÁSTÍ

Long ago, 22 boys were invited to a
camp. They might not even have met,
being of different backgrounds, but
B-P wanted to test an idea. The boys
didn't much care about differences—
they worked together and had fun
with the Scouting game and became
friends...much as you and millions
of Scouts around the world are doing
today, 60 years later. It makes one
think. (That was the idea.)

ZEMÍ! ALE B.-P. PŘÁNÍM BYLO OVĚŘIT
31 SVOJI

YŠLEFKU! CHLAPCI V TÁBOŘE

NEBRALI NA VĚDOMÍ ŽÁDLŘ ROZDÍLY -

SPOLEČNĚ PRACOVALI,

SPOLEČNÍ SE

RADOVALI ZA SKAUTSKÝCH HER A STALI

SE DOBRÝ I PŘÁTELI ....

MNOHO TAKOVÝCH JAKO JSTE VY A LILIC.

i;y dalších r aptB

. a celé svítí

DĚLAJÍ DNES TOTÉŽ O 60 LET POZDĚJI,
à PRÁVĚ TATO ČlľľOST V TVÁŘÍ JEDNOT

NOU ?.YSL.
/TO BYLA ONA

MYŠLENKA, KTEROU B.-P.

PŘED 60 LETY OVĚŘIL/

přel.M-K.
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PRVNÍ

před

TSKÝ TÁBORNASVĚT
SKAU

sedmdesáti třemi roky

,/yšlen.k? založit ro o/^glickov. :l<?.dož or - _zc ci,
která by svojí náplní vyhovovala nejen těm nejmladi i
am,
ale také dospívajícím i dospělým, uzřev:la v r.ysli ->•- envel*> v?
3ot. Již v
li '
le >val r&zn
.
,
které on.áho.ly formovat jeho snahy, ktorá bezprostředně
■ <
i
lánů*
ML . o :
?i,
že v té době, koncem minulého století u počátkem. ns ,eho století,
byla v Lnglii veliké, ' o ■. .o .v?
tem >od—
pórovaná organizace 3
e s te
cí
e roje
.
v
>vy.
.jaglie o- aa a se sv ':i ’.olonio. i ve v ocl světadílech ictře—
bov-la silnou a dobi e v/cvičc.nou armádu, které svoje jednotky
měla
ístn i' po celém světě* lato anglická předvoje ská '
organizace Boys Brigade, zuloéenó Siro "
illiujeu. í?.it?.cm
pouze v Anglii, ale podobné organizace
. . . .
Bt íty v . e o ale
' lě ster '
■„
Ve vývoji snah o žalo .oni skautské
ce
rozl
vl
.
Ji, které stojí za zmínku.

I. Před Brownsem.
1/

. alá
•k/.'V a . • ...- J o vzel la, :•
'o voj
:
to c
ig" / voir
I
io asi ji
".
>cník
shautingu"/ vydaná v listopadu 1399, to je v
oLc kdy
již b 1 obléhán v Mafekingu. Tato i alá knížečka vzl
o■ iot
s ľne t i mimovojej sl rol kruhů. .
] .B. roku 1901 vrátil zpět
;lie ke
ení
shledal, že tato příručka byl ■ :lač
’•
v cru ïo 1

pedagogických

noho učitel

v ní 1

Lo 1 ové podněty

pro svoji práci.

2/

5/

Baden-l-owellova pozice
hochů - po Mafekingu
ice je
vc ,
dospělých, žádající o

národního hrdiny - hl vni; v očích
byl;, příčinou vzniku rozsáhle koresc 1 peok ch klubá a organizací
radu. Eak by jim mohl nejlépe poi ooi ?

le i té okolnosti nastaly,
yž
.7. navázal
takty
s
Bri ;ade" a úč et i 1
jejich přehlídky v r.1904
v řlasgowě. Sám o tom pí Se i '
j ’cí ;
"Bylo zde kolem sedmi nebo os-i tioíc
loa ,?5?.c?:.lídce.
Byl to nejlepší vzor hoch’,
joern kc ^viděl - vlic-lmi
1 ,:t í, c :?
,
i ;tí,
1
j
Liru
Williamovi, že bych ochotně vyměnil místo, ab ch
jeho místi
.
íval se n
:
c
;•
rak jsem řekl, -íe by mol :?ít : sotkrrt větčí x>čet cllapcá
naž má a r ohl by je mít, kdyby jen řic.t;l svému výcviku
více všestrannnsti a řítažlivosti.
1 ’ U mne, abych zno
vu m
v o ji
) ro jene) 5m 1 ■ iutí :óm v svi
o

Tato pobídka byla dalším impulzem k ořerýčlení a studiu o tom co
už udělali jiní a aby si sám obě »tvrdil, co ehoe vytvořit,
bylo uďniteeritelné.
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"

Irvnč jeho plán byl publikován v "Boys Brigade Gazette"
v Červnu 1905, kde již bylo možné nálézti mnohé ž Praktického
výcviku, který se stal náplní budoucí, nové organizace.
Za pčt měsíců po uveřejnění těchto námětů setkal se B.P.
v Londýně poprvé s .mostem Thomosonem Setonem. Toto setkání
B.P. zapsal ve svém deníku slovy:
"30. říjen 1906. Svačil jsem s Thompsonem Setonem, který mi
vyprávěl o plánu svých Indiánských hochů."
Toto setkání nemělo podstatný vliv na plán a přípravu
nové organizace, vyjma použití některých her použitých"Betonem
a a utvrzení se v názoru, že zálesácký život mú neodoláte! nou
přitažlivost pro hochy. V tento období ^rçdklàdal B.P. své
vypracované nó.rysy různým lidem, jejichž úsudek považoval za
užitečný - op"t typická část jeho metod. V květn.- 1907 napsal
a uveřejnil dva čtyřstránkové letáky popisující plán “BoyScoutů" zniohž v prvním popisoval jak daleko postoupily
v my členkách jeho přípravné práce, vc druhém pak zdůrazňuje
družinovou metodu — důležitý to krok k plnému rozkvětu
skautingu. V tomto letáčku je rovněž zprávo, že je připravována
levná příručka nazvaná "Scouting for boys.”
Jej st rší záznam o "Scouting for boys" je v deníku B.P.
pod datem 19. červen 1C07. Záznam zní:
"Fs.al jsem Scouting for Boys většinu dne - 9 hodin."
Cd 15. do 23. června byl v '..ill House CiïÿLedon, t. ■ ; o vděpodobně
pracoval na této knize, nebot větší část této knihy dokončil
právě v tomto místě, zvoleném pro jeho klid a ticho.
V této době považoval B.Ť. za nutné ukončit! práci
na chystané publikaci,
by, mohl vyzkoušet některé své plány
na táboře s několika hochy. Tábor byl naplánován na
BROWN SBA 131 WD /Brown - hnědý, sea - moře, Island - or trov/
Je velkou ztrátou pro skautskou historii, že B.P. nezanechal
detailní záznam o táboře. I-'od datem 29. června zanesl ve svém
deníku skutečnost "Jdu na tábor". íod 9. srpnem je poznámka
"Tábor skončil." - další stránky v jeho deníku mezi těmito
daty měly právě jen slovo "T bor." hle toho možno usuzovat, se
B.P. určité nemyslel, že začal něco velmi důležitého, jinak by
byly jeho záznamy více inform-tivní.

II. Táborna Brownses Island.

Je třeba si připomenout!, že tábor na Brownsea Island byl
pokusný a z toho důvodu nem' omo očekávat, že zde najdeme
všechny zvláštnosti, které ones odlišují skautský tábor od
táborů jin/ch typů. Je ale překvapující a rozhodující kolik
plně rozvinutých metod a jaká činnost byla prováděna na tomto
prvním táboře, rro B.P. to byla zkušební doba pro jeho plán.
hrownsea Island je v ool Harbour, asi dvacet mil na západ
od isle of .'right u jižního pobřeží Anglie. Ostrov je asi půl
druhé míle /2,4 km/ dlouhý a asi třičtvrťé míle široký. Je dobře
zalesněný, s vřesovitými mýtinami okolo středu ostrova. Ířísto
pro tábor nalézalo se v jihozápadním koutě ostrova - ne právě
asi ideální místo, ale jaký v tom nádech romantiky, zvolit pro
tento pokus ostrov. Irázdná tuhová na břehu je ještě orientačním
bodem .ro ty, kteří tábořiště navštíví.
Byla užívána jako zá
sobárna. s nolni kuchaní vedle ^í. Výběr prvních skautskvçh tuboni'
ku provedl £.P. tak, se utvoril skulinu ze synů svých přátel

Kresba tábora

Baden Powell a Old Spotty Face

a druhou z hochů vy br. mých z Boy a Brigade, Pri orgmizovaání
t-'bom mu velmi omúhali l“r. E.Hobson a ?r.G.W.Green, oba
z Boys rigade, kteří byli trochu překvapeni některými Baden—
lowellovými požadavky, poněvadž to nebyl tábor podle normálních
zásad, na které byli zvyklí.
Všer. rodičům hochu, kteřé B.L. na tábor pozval, napsal
dlouhý dopis, ve kterém Vyložil plán výcviku, který hodlalna
táboře dodržovat, a v nímž zd.r znovnl loaní život, pozorování,
kázeň zdraví, snášení útrap, vytrvalost, rytířskost, záchranu
živo ta. a vlastenectví. V dopisu dále uvedl denní časový rozvrh a oeznam výr.troje, kterou každý hoc’* bud o potřebovat. ó. to skutečně
pro skaut kého vůdce vzor dopisu, který ;?o posílá rodičům pře ■
táborem.
Dalšími pomocníky při výstavbě tábora byli major Kenneth
Eaclaren, starý přítel z am'dy a • r. Percy ./.Sverett, později
zástupce náčelníka skautů, pro Velkou Británii. Tibora se také
účastnil Donald Baden—Powell, velmi mladý synovec BudenvPowellüv.
Tito šťastní hoši st zajisté neuvědomovali, co tábor zna
mená - yro ně to byly právě dobré prázdniny navíc se vzrušujícím
pocitem, že na týden^- tak dlouho měl tábor trvat - mají u sebe
hrdinu z 1 j.fekingu, ale každému se talc líbil, že doba trvání
tábora b^la prodloužena.
Účastníci tábora:
VLCI

KOLU! £

/modrá/

H. ronghton
C.J.Curteis

Ä

J. ů.Lvang-Lomb e
1. ■ edv/ay
H.Giles
BÝCI

/zelená/

T.B.A.lîvans-Lcmbe Ä
A.Zrimer
B. Blandford
J.Bodney
ľ. .‘oble

&

POShXíICA

/žlutá/

G.Hodney
E.h. •. vts
A.Viviam
T.Bonfield
H.Gr- nd
HůV .aůl

3;

/červená/

H.B.Emley
3;
B.Tarrent
á.Modney
£ ;. C o 11 i n gb ; twon e
II. Doble

— rádce
: malé odbočení v; ž? au je si inform ice vo kolihách ptácích, kteří patří mezi t.zv. bahnáky, ptáky
sbírající potravu v mělkých pobřežních vodách ne o
vlhkých loukách. 0 kolihách víme, že ůosahují mezi
ptáky neobvyklého vlku - kolem dv.ceti let, že žijí
v relativně st Âilnich párech, ktoré podle možnosti
udržují stálí h;, ^zdi'-tž. . nes vuž uc-tačí jen po
znávat ohro: ení druhy ptactva, mezi než patří i koliha.
Povinností přátel přírody je pomoci podle svých možno
stí k jejich přežití. Tlak civilizačních proměn na
citlivé předivo přírodních vzt .hů je totiž netužený.
Vztáhneme-li toto tvr.ení na plochy bývalých poříčních
luk, kdysi nedozírných, protkán cl: sítí z ívlažovacích
kanálů, .-.lepých ramen a ;osetých rozptýlenými stromy,
vidíme, žc doslova přes noc byly přemčněny v monokultury,
každoročne žatá: o váné tunami chemických preparátů,

7

A důsledky ? První znizeli mandelici, co nich polní
chřástali, křepelky, nézlcdují je dokonce i koroptve
a zajíci i přes všechnu péči, kterou jim myslivci věnují
Slovácki dědina Petrov u strážnice, oyšnící se souborem
vinných sklepů zvaných Plže, může se pochlubit ječte
jednou zajímavostí. Z tisíců hektarů, smaragdových pomoravních luk zbyly totiž už jen dva aalé zbytky a je en
z nich, zvaný Zadní Orlí je právě na petrovském katastru
Už i nivy se stoly u nás zvláštností. teěak na té
petrovskc novic hnízdí koliha velká. Iták na vysokých
nohách, s dlouhým, dolů zahnutým zobákem, který se stol
symbolem pětičlenné družiny chlapců na prvním táboře
na Brownses Island.
Každá družina měla svůj vlastní st n. Hoči nenosili stejnokroje,
měli pouze na rameni barevné svazečky vlny, vlci - modré,
býci - zelené, kolihy - žluté a havrani - é ;. v . ' . Každý vedoucí
družin.. r"l vlajte s družinovým. zvířetem. Každý Sien tábora
dostál odznak, stylizovaný kvšt lilie, který mčl připevněn na
né 't".
.1;. ŮJ. -.é;..;?:/"
.
:: ;
•■. /u.-é^, ■ V v "ní /
dostal jiný mosazný odznak, svátek se slovy "Bud" _éiyr ven "
/Be Ire.rreC/t ktorý
e připevňoval yod první. Tyto dva odznaky
dohromady se st á později základem pro odznak ; rvní třídy v .ingLii
Ho Si tak ' čoi-.teli a tejn ' ctvoroov. : ;-'i šátky.
■ .P. již na tomto táboře nosil krátké kalhoty. Jeho
ozn čení no, rameně - dlouhý svazeček vlny - je na památku umístěn
v Baden-., ouel lově pokoji v Imperial Headquarters v Londýně.

Denní táborový

program

6 .00 vstávání, větrání lůžek, mléko a suchary
6.5c cvičení

7 .00
7.3o
7.55
9.00
12.00
12.30
l.oo 2.30
5.00
6.00
7.I5
S.00

pozn h:ky k denní činnosti s ukéz’u'mi
úklid tábora
nástup, vztyčení vlajky a modlitby, snídaně
skautská praxe
koupání /mytí/
oběd
2.00
klid
sk '.utskd praxe
čaj
táborové hry
sejmutí vlajky a střídání
večeře

8.15

povídky u t.éiorov'lo ohně, krátké cvičení

9.15
9.5O

modlitby
vecorka, spánek /oh

■ jot cvëtla/

Cvičení prováděná ráno • večer byla jednoduchá, dle
směrnic uvedeních ve "Scouting for Joys". álkter' cvičení náležela
ke stopování, plížení a pozorovacím cvičení. Ivní důstojník
pobřežní stráže byl ins bruktorc-m pro uzlov'ní, záchranu života,
dohlížel nu požární cviení, když hoži skákali z oken budovy do
plachty a vyprávěl c námořních tradicích a^zv^cíoh.
B.P. užíval rohu Koodoo /čti zúúdúu/ získaného v zemi
uatubelů v roce 1896 k probouzení tábora a k signálům, několik

Baden Powell při hrách
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krátkých zvuků znamenal; "3raz*, dle uhý signál znamenal "Příprava"
Tohoto rohu bylo později užito při otevření první ovětové skautské
školy _ ro vůdce v Gilwell Pírku r. 1919 a ještě >e tam stále
užívá. B.>< na tento roh také troubil v r. 1929 při zahájení
jubilejního sv'itov ho Jamboree v J.row Parku v uiglii.
Při koupání re hrály vodní hry, z nichž nejoblíbenějčí
byla "Lov na velrybu". B.r. přizpůsobil tuto hru podle návrhu
B.T.Setona a nepsal ji následovně*
"Velryba jo zhotovena z velikého lemone stromu s hrubé
znázom'nou hl vou a ocasem. Lav na velrybu budou obyčejní pro
vádět dva čluny - kař ý člun obsazen jednou družinou - rádce
představuje ka /.tána, z'stupce je lučištníkem noto hrrpunúrem,
zbytek družiny jsou veslaři. Každý člun náleží k jinému přístavu#
oba jsou, asi míli od sobe. Rozhodčí Vezme velrybu a nechá ji na
vodě asi na poloviční cestě mezi oběma příst.vyj na dan„ signál
oba čluny vyplují, aby se první dostaly k velrybě.
Harpunář, který oe první přiblíží na Josah velryby
ji harpum je a člun ; e ok <mžití otočí a vleče velrybu do evého
šáha j". kruhy člun jej pronásleduje a když jej dohoní, také
velrybu harpunuje, otáčí oe a snaží se stáhnout velrybu zpět
do svého přístavu. Takto se dva čluny přel bují a případně lepší
člun odtáhne velrybu a možná i "nepiátelský" člun do svého přísta
vu. ”
Klid po obědě byl přísně dodržovánj hoši mčli povoleno
si povídat, ale nebyla povolena žádní činnost• hrála se košíková
s improvizováno; sítí, vel i oblíbené b; la hra "Bouchni medvěda"
a rovněž kohoutí zápasy. Gvičil se také zápas hlavné pro posílení
svalů a dechu.
K večerníku jídlu museli být hoci upr.vení a čistí raa'vcli to "Úpr-'V • k večeři". '■'jaterky vyhrává-.' >. t 'e arového
ohně byly většinou z laden-rowellových dobrodružství a nohé
z nich se staly součástí 11 Scouting i'or Boys". Sir Percy Averett
napsal ve nv^ch pamětech o těchto táborových ohních toto:
"V noci kole.u táborového ohně vyprávěl nám B.P. napíneve historky, sám dirigoval 'ísenlJIGOLY/J A a sv;
nenapodobi
telném způsobe?; si uúržov. 1 pozornost n získal si seioe viech.
Vidím ho ještě, jak stojí v plápolajícím sv tis ohně, ostražitý,
pln?' r.kosti ze života, hneč. vážn', hned veselý, o? ©vídající na
všechny ožná otisky, nr.podocující zp v ptáků, ukazující jak se
plíží árevé zvír: tr, hýřící Tráf:ýu< povídkami.. Vidím jej, ja£
zpívá o. trnčí kolor. ohně, jak dává příklad mr.vnosti, nc skuteč
nými slovy* ale tak nepostřehnutelným a nadto přesvědčivým způ
sobem, Že kdokoliv přítomný, hoch či muž, byl připraven jej
' ní ?1
'aájräiv by jej vrá."
lišen Eengonyama je napsána ve Gcouting Bor .-oys.
Ê.L. ji slyšel v roce 1867, tenkrát se poprvé set 1 se Zuly
a udělalo na něj velký dojem to, co nazýval "obdivuhodnou hymnou".
V našich lesních školách byla zpravidla zpívána ři posledním
táborové” oh i no rozloučenou.
B.P. se velni snažil, aby si hoši z v kli ni to, že i
v noci je nožné provádět rázný pro -v r,
le že je i nutné hlídat odtud, noční hlídky. Jednou řekl sár ľ'. . ci.lc-c’-!, Že
ájde
a "napadne" ostrov a chlapci měli to u z bránit. Ji .osiali
.v
jednoho skauta, aby sledoval jeho pohyby a dal znamení
ostatním, až ss bude B.P. plížit* Když se B.P. dostal pod vy—
soký strom, shora zaz. ěl
ovci" :t’j". T\”l t ' a- stráži Donald
haden-lowell, který se tím vyznamenal, ' e z’ jal evého strýce.

•’0

Konaly se Yrzn' závody, některé mezi družinami,
některého ceny mezi jednotlivci. Tak byla udolána cene za
nojlepěí stírku listá 3 jejich označen’! . cílná L 1- uck-lena
sa závod v .. ozorov ' i.
• lc .rovedenc -ioáo cvičení . uoutéží
vpozoroyáá, jako t -eba hled '. 1 z -rév iť? t;’cb ve ítvomech;*
zdá se, Žé B.ř. kladl velký důřaz na cvičení pozorování. sto
pování, plížení a yoéo7 n '
j
- vtia u.
Jedna pozorov cí hra se nazývala ”3t-rá skvrnitá tvář*
/Old Spotty Face/ a B.P. ji popsal následovně í
’'Iřiprw čtverce lepenky rozdělené asi nn tucet nebo více ma
lých čtverců. hu-yý ’-'"t má jeden čtverec lepenky —rozdělený
na malé čtverce - mí tuší tužko vs 1 < -••. a' - lil act y<-'ó.
Vůdce prk veme volarch lepenky 3 týmž počtem čtverců jako
nají holi, nakreslených dle pr vítka o strm ž asi 5 p lee /7,6 cv
Vůdce má připravené.množství koleček z černého papíru o průměru
1/2 palce a -pcndlíky; připí cíne jich asi .'1 tuctu, rozmístí je
jak chce. Zvedne. ave ji lepenku tak, aby ji chlapci vidčli. Ti se pak
postupné přibližují ha dohled a
■ i svoje lístky týmž vzorkem,
t.j. čer
kolečkem* Ten, kdo to udělá z nejdelší vzdálenosti
od vůdce, vítězí. "Každý z nás tuto hru dobře zná, nebo^ se u nás
hrál- v rázných obrní ni ch.
Byla již zmínka o tom, že b.T. ne- ::; l táborový deník,
ale v VI. části S
couting for Boys napsal souhrnnou zprávu, kterou
seat vil ne táboře a ktrá je zde ve v tahu uvedena«

” ( idíl c lapeľ byl rozdělen na družiny po pěti členech,
nejstarší hoch v každé byl vedoucím /rádcem/. Tato organ ; co b la
tajemství:, aaěeko úspóohu.
bdy rádce nesl plnou oí ovědnost
zachování sve družiny po celou dobu v táboře i v terénu. Jružina
byla jednotkou v práci i vo hře a ppala společn-: v jednom stanu.
Takto bylo zajištěnu od ovědnost a soufliv ' rivalita o celým
oddílem clen ode čne tyl zuji:'ten dobrý tnd'rd rozvoje, üddil byl
postupná cvičen v zkladech ok' atak ? praxe. í aždý den měla jedna
družina službu t.j. cla na hlídku, přivážela zásoby r.ouky, zele
niny, čaje atd. a odcházela na některá označená místa přenocovat*
Každý hoch měl svůj kabát a přikrývky, kotlík a zápalky, ro pří
chodu
oístobyly zapáleny ohně a vařena večeře, pak byly Vy
slány stráže a postaven polní tábor, filídka byla pozorevžna mnou
a rádci crrbýc-v družin. Ï ed jedenáctou hodinou byly stráže sta*
ženy a nastoupila klídku na noc.
Kázeň byla opravdu uspokojivá. Byl zřízen ’’soud cti",
aby soudil každého, kdo by káze*n porušil, ale nebyl nikdy potřeba;.
Ka prv-'m místě apelov lo ze na jejích čest, . by dělali jen to
nejlepší, za druhé starší ho3i byli soi.evědni za ahovéní hochů
tvořících jejich družinu. 2.
á.?li to volu i dobře."
Ve své celkové zprávě poznamenal, j :< snucno e smí
sili cklapci z tak rozbíln; ch soci/dríeh pro ý edí. kuto zku íenost
na něj udělala hluboký dojem; z toho v ro řlu z: ':l -ruí myšlenka
4. bodu
c'dona.
III. Po Brownsea.

Tiborové zcužecosti j . l. rly
.r. důvěrou, že jr’covul
ve správa- ca liniích. Získal -o . . áru v k v-tele : r./>ozd ji oira/
ňrthura hearsona, cyio op b a: o .< vole.-.í
v/cr- covíny plány na
vy dní ’ scouting ’or . oys", n. vy^/'v k..' týdeníku "The ócout” a na
veřejná shromáždění, na nichž by mohl vysvětlit sv ’ j
l ín. Běhen
podzimu bylo jasní, ke je po k eby z-Horit or^aniz ci novou, aby
jeho myľlenky se mohly rozšířit a aby jeho aé.vrhy mohla použít
kter'koliv exi s tu j í c í org ?n izace, která je uzná za vhodné*

Podporu nabídla Young Feno Christian iesoelation
Aristova s^lečnost ladých ružú - YMCA/ a byla to její tribuna,
kde B.ï . poprvé prednálel o Scoutingu. První taková schze byle
3. li t , . í? 1907 v !\re?cr a. /< -v-' př i.; "ce řekl, le Lereforá
je prvním z měst, kt- r< navštíví během svého "křižáckého tažení”.
Jiná aí;.t ve kterých přednášel během liatop <u . prosince bvla*
bWansea, ib^dclifie /Isne/, íxeter, Cartiale, das. ow, Edinburgh,
Cardiff, ^cirbo rough »? London. Jebe deník u d-ita 26.
roainoe
mé úvod" tří cl.od do sídla v Mil Louce.”
To trio ve .imblcdon
Covvoa /olec/ Loadýn.
:
r.e ívj -'íI, ob: r;r
dov >l vše, co již
napsal pro "Scout ng for Boye*. J ' je již sn,: o, -rncovnl již
ne knize dříve.
ir Percy
S
Everett
byl
v této době Pearsonovým literárním
ředitelem a jeho líkolem bylo (’.ohlížet na přípr vu a publikacipříruěky. Vzpomíná, Ke autor.......... *byl mnohem více obchodnický než
většina wteri a vále*, čáotc'Ml .-roto, že přijal onen skvělý
úsporný lán vr ácení sv ho dopi su a vho in i poza-'r’car i ke každému
bodu. Jed tou jsem nruoil čekat ve .imbledonu, zatímco dokončoval
ka lito lu. Bylo to fascinující pozorovat ho při psami a kreslení*
chvíli rvou, c' ví'ii levou rukou. Je dychti v
í
■ iar knih a
čos pisA r r cllo n-v el a ooužil Tnždý fakt a příhodu, sterá mu
byla nápo locná, Byl také velmi pečlivý v ověřování každého faktu
a panetuji se jen na jeden případ v němž se zmýlil. Poslal mi po
vídku o chlapci, který ukázal velkou duo ha pří tom*.’ ?.. t v případě
otravy. ľ.;’l
při pr v; na pro tisk,
i' j ; en do: t 1 a’i- r kteristickou
zprávu - "Zrosím Škrtněte povídlm poslanou 7 u pro "Scouting for
boys” c chlapci, který zachránil matčin život před otrávením.
Pozdější . ct?z ukázal, že napi l zabil matku ; > tn* m lékem! Robert B.B.
a.r. opustil ! "LI h
e Ó. Iccúa 190b a první ě/at
"kc.iuting for Boys" byl ; toho měsíce uveřejněná. Získal'-, iuied velkou
popularitu, byla žúd na čtyři vydaní béhe . toho roku.
29. března eost ■ 1 : ^k'-ľový o ti ca /rv-íh:) v Ĺ^-.í týde
níku "The Scout”, běhe.:’ toho roku dosáhl náklad 110.000 výtisků.
řechto několik nílo -kutečnoi tí je dost -tečnov . k lzkou
toho, je.k r; chle /skuteřn?' ohromně r ’c’ le/ zaujal?- myšlenka
skeutingi'. cUapcc 7cl>í rit-'nie. 'r?p L„ 1
í. ř
á:,. ?áč'l? a cruŽiny po celé zemi.
Deník r. 1906 má pod datem 16. květen poznámku»
"■L'vat? va viableácn? ýck ť ut °. Jg tc - rv? ' z . :ai-) •
?n.'. návštěva,
kterou náčelník udělal ■?. zdá ’O, i e je to vhodní č-.tum,
.rým
se začíná příběh toho, co
;řil čilo "po Brownsea" — příběh,
který dodnes pokračuje.....
Z různých pramenů
Marabu

Marabú :

VEŘEJNÁ SKAUTSKÁ ČINNOST

Sportovní a skkautské závody
-.--..•JX------------------- — — ~

—

V, ic/ni ti riadi i starší, kteří ce rozhodli vé t skupinky
chl '..c* Ja’ o rádcové družin .aebo vedoucí -k • utekých oddílů záhy
pozuJ.i, 't udr. ?t z 'Jer i kázeň sv.'ch . včřenců je práce S sto
m;> <h- vú a obtíŽn-;. Z e ;1 tilo více než ;de jinde heslo Bud
píipravon a jen ’obře připravení vohli e úepachom zvi dnout
často náročné požadavky na no kladenú. Č- ?to st'l vedoucí
oddílu túíA?ř '.ín noho u v^lou hrstkou cv et starcích chlapců,
et rul ce o úroveň svého o úílu, pčipr -voval a velí prázdnin!—
v' t hor, sháněl cokoliv, co by se mohlo nazvat klubovna a
čím v ní zatopit, řřea hr. dbu nepochopení p. zlé vůle posta
vili pevné základ?/ skaut;'kého hnutí u nr:s ooma, která zůstaly
ne ora/cn-- navzdory vlec z-úfrihům, které po tihov ly tuto svého
času jedinou dčtokou or/^nir^ci.
lý.h už .1- zvl-'dn!ty poet'teční organizační a tali í obtíže
o. jun áchá or^-nit ce z ör la žít pr vidclným ivoteu, začínala —
uizo veji skiutcbou ..'-plň - rozšiřovat pracovní program uskuteöňcvánín závodů a závodní činnosti ve skautských a sportovních
disciplinách. Z očútku jen z *vo čy jednotlivců nu družinových
nebo oddílových seb^zk 'ch, uozú-ji i v rá tci vět' fc? organizač
ních celků sborů - středichk, c‘re.tů, žup, obl stí. během doby
použtčli se ti .. ejcdvú.žn jčí do ; cřádíní kulturních o±.iků,
aí už to byly c? ;útrkz akademie, divadelní pře č t vení, veřejné
táborové ohnč, přednášky,
le i taneční zábavy a plesy. Iři této
příleb! tou ti rád vři torín
, úe cos nov' n In tue., to veřejných
vystoupení t yl.. v;;ù_. s/ • ut ■ ? ú, č. sto pro Jüdin ' v sto .pení skautský^i autory slo.odŕ u ř u.Cv: *1 clear brou; . ľ.'.' ü v u’í včdy
bez zku e.iostí ut .r ’ch. Lez ’-.l .j-.“ích hull t u vt_oJ. , ch r.í. tností,
alo vždy ve stínu starých . sirých divaae Iní ch spákl, telocvič
ných a sportovních organizací.
ï’i- :to začíname uveřejňovat âokuventy o ve. c J:. ' junácki
činnosti a to ve sk utsk;’cL a s<ortovr.ích disci pili.'ch. custč
každý s<' ut hr ’l mnohokráte zn .uou Ki aovu a Jot: u vu. líru.
Zruladatcl cv" úqv^íjo skauliufju lírúl Setonovú hru s i-rvními akautský i táborníky no prtvní.j sh utn é& tíbox’e r. lcJd7. ,
čase.: b?/l? v?’ >rtcovany r zná oropézice >ro vclbá závody a
sr'-zy jednotlivých okresů, Žuo, obi ptí a krajú^ pozoruhodný závod
byl or s izován o titul nejlepšího oddílu hl '.vníiic c. stu Slovenska
Pr :ti síovy, ktorý trval celý rok a Z '.vodil ; vw-it ' ° Sily slovenské
věcích u : vtí>, k^t-\i.io'--;c.' .
atü,
ut ’ ...ň. r '.ýoh, nímeckých
a řilcvsk’ ch. Vyvrcholení L i. s?..'iUtuP < zutody to oílaut celého
státu, v yořóduňé u tí:l ito. ti oluvností “2 ľbory slovanských
c' uutú”v rruze roku. Î951 ja» o p euer Jv x zu skaut/ RČS a Přebor
Svazu Slovanských sk -utů.
ly'le popul 'r^í byl ivojeíkáv diecori- 1, pro vlčata závod

o "ľotc” náčelníka” a pro sv-tlušky závod o ”Vlajeku náčelní."

Ze zévodů ^-'ortovn'oh zaslouží vz pomencnt z'.vody
lyžarzké, lehkoatletické a volejbalové o skautskí
j otroctví
Jlovcao’ra, s vodu kanoí a kajaku na Tr-ti Žilina - Trenčín a dal ži
Uváži ^e-li, čo v
osobní vydá ní , “í už jízdné,
nocležné, stravu, oblečení atd. si účastníci hradili sani ze
sv. ch skro:mých

.ro’tredkl,

tu z-” st<v< d; J aí d kaz velké a

neziätné obětavosti, vždy t jízdné — byt jen osobním vlakem z
Brati sl vy do Irežovc je toho j 'snýr. dokl -u?c tu

- dal.'?ích ctr 'nké.ch je tedy uve /ejnério J.í'^ lik <lolru.. .. . . vu
'■;• ■■■:.•/ ■ :
: . í
- - • roo ;; c;;
cportovních z'vodú, nSkoMk '
-n ch
ve ? v.t kém tlaku, a reportáž z j<c >bo vodáckého zívodu»

o o
o G o
o

Sportovní

1.

a skautské

závody.

Ženské závody o putovní cenu Old Skautů
I.Závody ideové /Kro 3 o v "ní, Junákova afina.

Brno

1928

Bino

1928

Soutěž o heola,Osvětová čimost./

2«

II.01ds>?ut
’
tiboj /Běh hladký na 200 m,
Skok vysoký,3kok daleký. Vrh diskem, Plov'ní nu 100 m volným otylém/,
Soutěž vlčat o totem náčelníkův.
Při Zemském sjezdu S3RÖS v Brně
Vlčáci;' Štafeta, Krmení obr-?. Válení
vel

11 ■ ?.íče, Ivtíní

:rouž'.',

..Lek při Zemském sjezdu v Brně

C.

Brno 1928

Z vod;, ve skautských pr cích,
Ideová závody pro ok útky,

A.

I, Krajinské lehkoatletické a wolleyballew .
vé závody
Silina

5.

Závody o putovní cenu Bezruěovy župy v Mor,
Ostravě
K. Ostrava 1950
Bv
áclská soutěž mladých
Závody o vlajku okresuBrno I,
Brno 19.10.1930
II. Krajinskélahkoatletické a wolleyballc—
PreSov
vé závody
12.—13.9.193®
Kezioddílové závody okresu Bratislava—mesto
;v_- 1931/3
Závody vlčat o velký totem náčelníkův,
h 1931
Slovenské Jnmboree
'*
Bávody v mvlečkám projevu hudebním a dra»
matickém - Slovanské Jaxborce
Praha 1931
Tělovýchovné závody o přebor Svazu Slovan
ských skautů a přebor RČS áXcv neká Jamboree Praha 19 31

6,

7»
8.
9.

10.
11.
12.
13»

okrutoká závody ceotičlenrých hlídek

14.

Slovanské Jamboree
*.
z s 'vody Jiráskovy župy Svazu JSRSs

Pr.vh

17.

Ji ‘ - ' POlM ' hry skautov okresu zvolenského
a banskobystrického
Skautov.' z vody župy Brno-město o putovní
župního zpravodaje
Brno
I. dialhove kánoistic.: ' závody

1C.

1.

19.

I. krajinské lyžiarské závody o skautské
majsteretvo ólovenska
II. diaľkové kanoistické závody

15«
16.

20.

21.

v-lcCC;

II. krajinské skautská lyžiarské závody
o o’’ ut k ' n; jrteretvo ólcvonska

’ . 1;. !

.1-.

1931
1931

1931
1931
Iv v . . .cínžilin 25.9.1952
ti 1 va 17.4.3

Ružomberok
25.-26.2.193i
Traí Zilina —
řrenčín 24.9.19331
Kremnica
2.-3.2.1935

/r

22»

23.

Skautské z'vody okresu Br tiel.va I. '»väze.
Jw <ov âkautov a Skäutiek RÔS

Bratislava 1938

Závody sknrtrkfch oddílů Z 'pad '-o
éuyy
□vázu junáků skautů a skautek RČS v Plzni
o putovní pohár Vr.renorála V.Klecandy a o
vlajku a šátky "Synů Bílého Orla"
'

Plzen

1938

Ľ.^V.

24.

Závod prvotřídních, skautů - l á-'Č e lni c t vo Svazu

25.

Skautské žunní závodv v Josefově.

Josefov ě.,5. a
6.6.1938

26,

Závody okresu Bratislava - venkov

Pezinok

Z'vody skautů,Brn :ný závod sk-.utů,
Závody skautek. Závod vlč. t /dle propozic
o totem náčelníka/ Z. vod šotků.

3,-4.9.1938

27.
Lk.
29»

3 .vod brněnských vlčat o totem Supa-Bělohlava
/vypracoval vlčácký sbor Brno/

Brno 1939

Zůní Tfi£i-ir£i»nr5. soutěž střediska Západočeská oblast Junáka Plzeň
I. table-tennisový turnaj "Bleok"

• 1O-O
-*-5 39

5. odd.Junáka Příbram
30.

31.
32.

33.

IV4G

Příbram 1945
Závod o nejlepčí oddíl Junáka oblosti Podbrdska
1945
Závod o nejlepší oddíl Junáka okrsku Příbram

Stopařský závod - začínal 15.10.1946 a končil
dnem 15.1.1947 - 33. otředisko Junáka v Lrnč

1946

Velký okruh brněnských kluků na koloběžkách
o titul najrychlejšího chlapce Oblast Velk ' Brno

Breznice 1946

34.

Skautské závody Breznice

35.

Juníckó recitační z'vody pro vlčata a světlušky
Vül.l:r .,mo - pořádá E".klub d; v Bmč

36.
37.

1946

Podzimí vlčác’.é závody v pouštění draků vlčácká blast Brno-něsto
Závěrečné polní cvičení II. okrsku Junáka
v Brně

Brno 1947
Brno 1948
’

Brno 1948.

Blatná
30.4.-2.5.19Í8I
Kraslice 26.10.
Havířov 15.6.19í?

38.

ukra’iové oř ut^řč "á.voč' - ' 1 itná.

39.

Cyklistický etapový závod Kraslice

40.

Orientační závod ótř.Junáka kuvířov

41.

Memoriál Ládi Kotyka

42.
43«

Závod o "3álcs'cáý štít” 18.odd. Praha 6.
1. ročník junáckych z'vodú v sáňkování stř.
Junáka Hlinsko v.ö.

Hlinsko 1969

Obvodní
r.ác’: : sraz Praha 1C §kvořecká obora
Závod vlčat a světlušek

22.11.1969.

44.
45.

...ruhu 4.-5.10.196-

.oví Pake ztř.Sopka

Závod pětičlennách hlídek - st dion Dolu
Gottwald a na koupališti Havířov

_.??ha 1Ç69

14.6. 1969

46,

Skautské závody *0 Kralupskou mačetu"
1 .odd.Junáka stř.Kralupy n.Vlt.

47*

Lie z i družinový jarní z'vod oddílu Přítrzm 2

1970
19' 0

48.

Skautský orientační z'vod /úCZ/ pro vlčata,
světlušky»skautky a skauty, rovery a starší
skautky, oldskauty a starší junáky.
Západočeská oblast - Plzeň

1970

<9.
50.

51.

Krajské kolo závodu vlčat a světlušek
Potštejn

Závody ve skautských disciplinách
při Oslavách 50 let skaut«»lngu

13.-14.6.1970.

.íbram 7.6.1969*

III . Lahkoatletické a wolleyballové závody
o okcutoké rijeterotvo

Slovenska

24.-25.9.
1932

52.

Oeloáupní sr-.z a ve ejné závody skautské
sportovní a ideové o putovní cenu župní
vlajku — středočeská župa úvazu J3SRCS

53.

Ľubochňa —
Žilina
28.5.1933
1’rnava
IV .Lahkoatletické ? volleyballov? ”ajsterstvo
Slovenska
3.-5.6.1933
Brr.o
Z’vod o putovní pohár lupniho zpravodaje
župy Brno Dr. J. P e t ra
20.5.1935
Praha
Lodní závody vodních skautů Praha-Sníchov
4.10.1936
u Jiráskova roštu.

54.
55.
56.

Veltrusy
5.-5.6.1933

I. Závod kanoí a kajakov o majaterztvo
Slovenska a prebor skautov KOT vodný odbor

8. .1969

57.
58.

I. skautský přechod Brd

59.

Okresní kolo závodu vlčat a 3 v<5l luiek
ORJ Rychnov n.Kněžnou

II. zálesácká olympiáda.

Odd.skautů Senožaty

4.-5.10.1969
Potštejn
23.-24.5.1970.

I. ľahkoathletické
a wolley-ballové
závody o skautské
majstrovstvo
ovenska
Sl
20.-21. IX. 1930.
Krajinský Výkonný Výbor
Sväzu skautov pre Slovensko
usporiada v dňoch 20. a 21.
septembra 1930 I. ľahkoathletické a wolley-ballové
závody o skautské majstrov
stvo Slovenska.
Miesto a čas: Wolley-ballový turnaj začína sa v sobotu
20. septembra t. r. o 16. hod.
na ihrisku Š. K. Žilina. Ľah
koathletické závody začínajú
sa v nedeľu 21. septembra t. r.
o 7. h. na ihrisku Š. K. Žilina.
Štátna knihtlačiareň v Košiciach. 1594-30.
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Krajinský Výkonný Výbor Sväzu
junákov-skautov RCS v Bratislave
usporiada v 'ľrnavc vo dňoch 3., 4. a 5. júna
1933 na

footbalovom hřišti Š.

K. Trnava

štvrté krajinské atletické

a wolley-ballové závody
o skautské majstrovstvo

Slovenska
o putovnú cenu náčelníka Sväzu
junákov - skautov KČS. A. B.
Svojsíka, o putovnú cenu býv.
kraj, náčelníka Dr. V. Mauleho
a o putovnú cenu časopisu „Buď
Pripravený“

Program

3. júna, t. j. v sobotu odpol. o 16. hodine
rozraďovacic závody vo wolley-ballc.

4. júna, t. j. v nedeľu dopol. o 8.30 hod.
ľahkoatletické závody v 4 vekových ka
tegóriách a 25 atlet, disciplinách.
5. júna, t. j. v pondelok dopol. o 8.30 hod.
finále ľahkoatletických závodov. Odpo
ludnia na hřišti o 15. hodine rozdávanie
cien.
Vrchný rozhodčí závodov: Ján Hajdóci, profesor gymnázia v 'ľrnavc.
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VÝSLEDKY IV.KRAJ. ZÁVODOV V TRNAVE.

u5 l'ripray«»u
I.kcte^oia od 12-14 rokcv.
Skok dalek/, a..yçabehôm71 .Tei ch ,47Sca-í: .Hagas ,477c»-3-Kaet,446cmvčetcl z Ružomberok 3»
- kok vysoký a rozbehom» 1.Juni Č,135ce-2.Kagae»13<cm , -S.TeicL 125cm—
v^otci z Ružouhorok 3«
Vrh ružou 3.6í k;;» 1.Teich lClCcr.-2 . Janič 8$ 5cm-3 .kct us , 89< cmvčetci z Ružomberok 3.
Beh hlndl.ý na 5íc< 1.Jani £,7,2vt.-2.Wagar,7,3vt.-3 «Kmet,7 »3vt.
vfetci z Riižcnberok 3«
11*^3 ter© r^ a_ od _ 14 -1 fc_ r o k oy_.
TT
ci
y s rcz^eEo-.^^ «3 uriči č » Ruž emberek 3,552 cm/nový skaut,
rekord/-2 . ľ-oák »Trnava 1» 534cr;- 3 .í a Jmen,Trne v a 1,527cm.
52řj9Jř_Xž'jy£2Sjý_^_r£51í5h®£X 1. Juriči £ ,Ru-:onberck 3»15Cce- 2. Lehotský
Ružos;berck 3 >145cm-3 .Deák Trnava l,135cm.
Beh hladký na £C m ; 1.Jurlčič.Ružomberok3. 8vt.-L.Eoxa,rcžice 1»
8 ,3vt.-3.Beák,Trnava 1,8 »Svt.
vrh rulou 3,6íkri 1•Jurič4č ,»*««ve3 Ružocherok 3, 12CÍca-2.Ki talk ,
Brati u 1 ave. 4» 1145cm-3.Lehotský»Ružcnberok 3» ICbbca.

Ill .kategorie cd 16-l£_rokov:
TlToS" o al&T:y s~‘rczT>eLön7~~ V oTkc ,T rue va -.KS 1,6t Cca /nový skaut.rekord/
2 .Takáč»Trnava 1, 57’'Ca-Eartinko »Ružcaberok 3, 564 cm.
Skok vysoký s rozbeh on: a 1 . .a kera , Ruč o: iberok 3, 1 53 » bca/nový aknut.
rôkord/-2 .Val ;. o ,’J rns v a LES 1, 149,5co-3 »K crč L k , Ni tra
S 1, 145ca.
Vrh , ulcu 5 kL.î 1 .Mchúlek ,Trnava 1» 126Cca-2 .-ekora, Ružomberok 3»
1158cn-3.TakáČ»7 rnava 1, 1138cm.
Vrh očtŕpcm ECC^rr 1.Tnkáč»Trnava 1, 381 ica/ncvý zkeut.rekord/2•? ikué , : mava 1» 3368cb-3 .Korček »Nitra SES l»3258cs.
3fhhladký na 5C«t 1.Tekáč»"rnava 1, 7»6vt.-2«XicL41ok»Trnava 1» 7,7vl
ýZVFTEô^*rn&va~uT.^ 1, 7,ľ vt.
Štafeta 4x5f »i 1.Trnava 1, 25»2vt.-2.Bratíelava 4, ľf»8vt.

IV .katcŕ,cria nc 18 rokev s
Beh hladký na 1C Oť. 11 .Le^erský,Ružomberok 3» - 1,5vt .-2.Kapec
rnava
SKŠ 1, lï,6vt.-3.Vymetal»Trnava LES 1, 12,lvt.
Beh hladký na 4CC mt 1.Kapec»Trnava 2K3 1, 54»4vt./novJ ekaut■rekord/
2.Lejeraký»Ružomberok 3» 56,3vt.-3.Erieten,Bratislava 4» 58»5vt.
Behhiadký na 8í C ,mi l.Minárik »7 rnava . IL 1» ž»2C»4 BÍn.-2.1 rí ston,
Bratislava 4, 2t21»9 min.-3.Tonen»Trnava -KL 1, íi2C»( sin.
Skok daleký s rozběhem t 1.c c1kai t ra 9 ľ S 1 » C C 2 ca-L.Le^orsuy»
Ružorherek 3, 5S5 cä,- 3 .Ante 1 í k »Trnava -KS 1, ‘'Blen.
d kok v ya oký s rez behcr 4 1.R e e e uá r,T r ar v a 1, 15 3 c a- 2•r a c a(Ku Ž o mb e ro k
3, 162c» ,-3«Antj 1 í k »Trnava -ľ.S 1, 162cc.
Skok o ty či 11.škála,8rntlslave 4» 2£C cz/novj skaut.rekord/,-2 .
čtípala*Ružomberok 3» 2?.í cs»3«Janák,Trnava 1, 262 en.
Vrh čulou 7,25
1. Bu;T a »kráti sl ava 4» 112Cca-í . Krj J čovi č ,1 r aava
S-:S1, 11 84cn-3.Kapec »Trnava STS l»lC73ca.
v rh o Ĺ t čr 0» 8 C C ^r . ; 1. - e če nek ý Trnt va STS 1» ' ĽÁ8c», nový s kaut.rekord
2.Jonák »Trnava 1,
4748cn »-3 «Horváth »1 rnava 1» 44CScn.
Vrh diskom 2kç:1.Buča.Brntialava 4» 35íCcn/nový ckaut.rekcrd/2 .Bohumineký »Trmva Sľ.S 1, 317í c&-3
típala,Ružo^.ber: k 3, jlí 7c».
iilLx
c ‘ 1.Trnava .Ll, 47,4 v * .-i .Trnava 1, 41,4vt .-3.litra
8KS 1, ’4vt.

Výsledok *cl1eyballovóho o jatrovstva o putovnJ cenu
-BOS PRI i ^ÁV g^4HC "
Cenu získává po druhý ráz oddiel Bratislava 1. Druhý Prievidza lt
třetí Trna va 1, čtvrtý iUŽcr.be rok 3. Sútčže se íčastnilo celkoa.
řeší družstiev.
Ako videl z výsledkov,bo ; y závody velil ručná. Mylo pri nich
prekonané
osem
rekordov. Účastnilo sa ich výře 1JC «úvodníkov
z 1 r> oddielov. Záve 'y boly pečlive
pripravená a vzorne vedená
p.profeKorcK hajdocy:. z Trnavy.
C EtreV X__ KLASIFIKÁCIA__ £ 111Híí__ MA___ B C D ï_^

1 . Ružomberok 3» 87 bod ov-2 .T rnava 1,
AZ bodov- 4.Brat i sláva4, 25 bodov.

rC bodcv-3 »T rnnva ^Kii 1,
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Krajinský Výkonný Výbor Sväzu skautov RČS
pre Slovensko
usporiada pod protektorátom zakla
dateľa
československých skautov,
náčelníka Sväzu skautov A.B.Svojsíka
a miestostarostu Sväzu skautov RČS

divizného generála

VI. Klecandu

v nedeľu dňa 24. septembra 1933

II. diaí’kové kanoistické závody
na trati Žilina — Trenčín
ktoré prístupné sú:

v kategorii skautskej :
všetkým členom skautských organi
zácií, ktoré sú registrované vo Sväzu
skautov RČS

v kategorii športovej :
všetkým členom tělocvič, jednôt, športovných a turistických klubov i všet
kým neregistrovaným jednotlivcom

Ceny :
I. čestné ceny putovné pre každú
kategóriu za najlepší čas

II. upomienkové plakety z každej ka
tegorie závodníkom prvých troch lodí

Propozície:
I. kategória skautská :
a)
b)
c)

kajakycestovné skladacie
kajakycestovné
kanoe cestovné

1

> double
J

II. kategória športovná :
a)

kajakycestovné skladacie

b)
c)

kajakycestovné
kanoe cestovné

1
f double

J

Štart :
24. IX. 1933 o 7. hodine ráno
Žilina budatínsky most

Cieľ:
Trenčín železničný most

Závody sú ohlásené a povolené
Sväzom kanoistov RČS
Prihlášky s vkladom Kč 10'— za lod
do 20. septembra 1933 na adresu Kra
jinský Výkonný Výbor Sväzu skautov RČS
Bratislava, Panenská 7

V prípade prihlášok iných typov lodí

idú tieto mimo súťaže
Prihlášky na spoločný nocľah á 3 Kč
prijíma Lud. Barenyi, Budatín pri Žiline
Slovenská Grafla, Bratislava

2

VUJA

/J • Horký/

S.

O.

S.

/Uveřejněno v časopisu Buď pripravený roč.VTII. č,2 str. 26 a 32/

lete .-nohí z v'~ - o čuli o oddiele Lrvtidavť 4, :torý svojou
tradíciou siaha do prvých cočiat ov slovenského ek utinyu, teda
do dôb opre^tov^ ch, bed; rr
lovensku bola il »
ilá hrstka
chlapcov-;:’^utov. Oddibl
lajka hrdé nesie letopočet 1920
a je úctyhodným
?nych dôb minulých, radostnej prítomnosti a velkých nádejí v budúcnosti* Desiatky chlapcov pre Sly
oddielom... dnes mnohí z nich už sami v živote riadia
. čin**»
družin,
lapwr prežívajú svoju mladost* .
.
c
táboroch. Tradícia oddielu je tak krásna, Že nie je
preotav
na nej budovat a stavat. Krajinský spravodajca pri svojio
návštevách u vás vám o svojom oddiele, ktorý takmer tri roky vie*
dol. iste vyprával a iste ste sa rozhodovali, že sa vynasnažíte '-.‘i :v.
íáož
.
Povzniest* úroveň oddielu, sn/
,
-j výsledky
■ . boly
čo najlepMe, aev nechat* žiadnej príležitosti vi die t oddiel nedal
prvými, to je snahou včetkých, ktorí oddiel vedú,
ľďa, Ladu vraj cha a;;/: ' km .istic' ' :r'vc!y, '■ t^tcor ICC km
dlhá v
’■■empe — to bude iná jazda, než v maňásku na táboreI
Závod treba ebosl v ... treba ist*! Oddielové •esa” Kristen a žiak,
obidvaja : ' ili búrk lesných SW1 na Kráske,••• a to už dačo
;ená /vičf br.redaktor Janza!/ už nasedaju do štíhleho kajaku
"Ba 4” a už to ide: raz-dva, r z-dva...
Pripravujú sa, trénujú!
t
. :;-dva, proti prudu, k Devínu,
Ako to ide ?
Zle, lepšie, dobre!
Sšte de o at dní a už vjdo "Ba 4" od '
. o stu v z á—
vodnom tempe krásnym Považím dole k Trenčínu, Vidíme, ako bratí*
elavakí Dunajčíci trénujú na trati Viedeň—Bratislava^ slyS^me,
ako budatínski vodáci s celým lodstvom prefili závodnú trat, čítame
v KW. expres-dotazy, prihlášky, závod sa blíži a pretoi,
Baz-dv.-1 raz-dva, dnes je sobota, cel odpoludní.- vo.!né, raz—dva
4 hodiny na vode dole-hore!
f
Starý vodca oddielu neodolal a šiel sa pozriet "ako im to ide*,
losledné lúče slnka zlatily Dona j | je teplý, jesenný večer. D©
včelárske’--o klubu dorazila závodná oemiveollcn.... z os:ičlennej
posádky 5 vodných skautov.
,
Vodca nenašiel svojich c lapcov. óu ešte na vode.Počká.
Dočkal sa skoro. ' r t Kristen pribehol,len ticho pozdravil a
smutne sa obzrel.
"Kde mrím tepláky, topánky, poň, rýchle!*
až / ' s •
"Kormidlo sa nám zlomilo, narazili sme na propeler, lodku už
nemáme..."
'L e žime •
Hrat Žiak čakal* Divý prúd unášal "Ba 4* po Dunaji, bola už
daleko, bed brat Kristen pribehol. Obaja boli mokrí, unavení.
Co teras.«• rýchle jednôt!
Zachránit* ”Ba 4*.
"Halu, policejná strážnica, dunajský most",
"Halo, tu policajný komisariát číslo III.*
"Svazoví skauti náo žiadajú, aby sme im nomohli hl*adat* lodiu
po Dunaji."
*

^Aku loďcu...
A nekonečné vteřiny divého rozhovoru.
a
prúd Dunaja je oilný, 10 m za sekunduí
. ekonečné !
čakáme vonku na výsledok jednania.
"Iejoe mi ani tak o loďku, ako o to, le nemč em ist* závodit*
a vlhké oči zadívaly sa kamsi do neznáma.
Povolené!
bidvaja nasadajúce policajným strážnikom na ;olicajnú moto
rovú. loo a Odštartujú ylnou rýclJLostóu. vodca zostal z-.sc s \\ a
dlho sa díval, až lo3 zmizla v tme.^Bratislava sa rozžiarila
tisíce:?
tretiami, je koniec t- ž dúm, začína byt* veselo.
j-os'dka otorovej lodi nehovorí, len m'rne pátra po sčemnlej
hladine vodnej.
Zašli daleko.
Brat vodca sa spamätal z toho. So e a vCľkol dialo a Šiel sa nimi
po brehu. čo kel; "Ya 4” uviazla niekde pri brehu, a on Ju našiel?
Ako radostne by ju vytiaúol -, odovzdr.ll
čiel dlho.
£r.-ticlnvs. už dávno zmizla za lem t. í breh-i Dunaja c len
žiara ukazovala polohu hlavného mesta, spomalil krok * ocitol m
už v krajine neznámej... So keby prekroSil už
lise ? Sadol
si k vode a Saka! ... mesiac osvietil sem... vr. >1 ticho, krásné
smutné tí c ; prírody.
čakal.
Vlnky Dune ja utékaly Po neznáma u cotaivoju .ieseň.
V di alle e so slabo ozval motor... už sa vracajú... a vola
vody utieklo, bolo íľ> slyšať ale nevideť.
Čakal. ‘
,
Konečne.... <tále sa zväčšujúci bod... Prichádzajú..• ďaleko
od brehu.
"Hallóóó... cllmrci.. .hallóóó... ”
” Br-. t Horkýýý..."
A zas tici o.
"Ve-ze-me
júúú... ! "
A motorová loc. a mlčiacou -'osádkou pomalv br'z ’lit vlnami
Dunaja do svojho prístavu.
#
Doviezli ju, ale len trosky, rozbitu, časti upi-'v ly, polámaly
sa... Zo'tlo len potrhané plátno !
Závod ea blížil. Chlapci zosmutneli, netrénovali.
Y pondelok, utorok, stredu priam:.;!; denné aur.ďly zprávy o tom
čo sa st lo na Dunaji, a vo čtvrtok priniesla / - .ut 'kí porta dopis
"Oddiel . r. ticl jv 4 prial suje n I. kanoistické r’vody na trati
Žilina-Trenčín v discipline kajak skládací jednu loS. Posádka
Kristen-Žiak.’’
Teda preca pCrjdÚ! žie síce na "BA 4”, ale na inom kajaku,
íažžom a väčšom, ale pcrjdu!
51i, a došli vo svojej kategórii ako druhí a z 21 štartujúcich
lodí ako tretí v najlepšom čase.
Bolo to víťazstvo silnej v51e.

V Brně dne 12.května 1946
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Krajinský Výkonný Výbor
Sväzu Junákov - Skautov RČS. v Bratislave
usporiada v Ružomberku vdňoch 25. a 26. februára 1933
pod protf ktorátom Rády mestá' Ružomberka;
p. Dr. Kolomana Bielického, okres, náčelníka,
brig. gen. Františka Hrabčíka, veliteľa 1. hor.'
brigády a br. Jána Kŕču, riaditeľá gymnáziá

I. krajinské lyžiarske závody
o skautské majstrovstvo
Slovenska
o putovné ceny : Krajinského Výkonného Vý
boru Sväzu Junákov-Skautov RČS., Jána Kŕču,
riaditeľa reál, gymnázia v Ružomberku, La
dislava Krónera, Ernesta' Háselbauera a'Sboru
Sväzu Juriánov-Skautov RČS. v Ružomberku.

PROGRAM
25. februára 19331, j. v sobotu o 14.
Hod. závod trojčlenných skautských
hliadok na 10 km.
26. februára 1933 t. j. v nedeľu
o 9.30 hod závody vo všetkých
skaut disciplinách a kategóriách.
26. februára 1933 o 14. h. závody
v skoku na Sokolskom môstku na
Kalvárii.
26. febrára 1933.0 17., k. besiedka
a rozdelenie cien v kresliarni
gymnázia.

Sudcovský sbor : hlavný rozhodčí závodov p. Kh'ment Somr, úradník Sloven
skej banky, hlavný poriadateľ p. Ján Sladký, prof. reál, gymnázia, sudcovia
závodov sú členovia všetkých vojenských, telovýchovných a športovných inšti
túcií v Ružomberku.
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Jméno .....................................................................

oddíl ...................................................................

Přoposice: vypracovaný test boduje
se 3-0 body.

získal celkem................................... bodů
+ body ze závodu č.1-2.......... bodů

bodů

celkem

Jméno ...................................................

oddíl..........................................................

Přoposice: správně uhádnuté lbod
získal celkem ............................. bodů
+ bodů ze závodu 1-3.............. bodů

celkem

vel. závodu

bodů.

soudce záv.
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Jméno ...............................................................

oddíl ..................................................................
Propos ice: z 24 předmětů, náhled
1 min. zpráva 4 min., každý uhád
nutý předmět 1 bod.

získal celkem..................................

bodů

ved. závodu

Jméno ............................... ..
oddíl ......... . .................................................

Propozice: šachovnice o 25 polích,
zakresleno 6+6 značek, náhled 1 mi
nuta, nákres 1 minuta, za správné
uhá -nutcu značku 1 bod.
získal celkem .......................... bodů
+ body ze závodu č.1 ....... bodů

celkem
ved. závodu

bodů
soudce záv.
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SKAUTSKÉ ČASOPISY
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STŘEDISKA

KATEGORIE SKAUTSKÝCH ČASOPISŮ :

»Išlo
wbodoM

550/1

L r'z< ŕ 5
Stopě

1555/2

Krí

1657/2

Vatra
Blesk

2661/3

B'stup

U2/3
8/2

Kruh

1162/2

Tam-1

22/3
' 221/1

3 sud

St edisko

ocieu

Plzeň Dakota
22. Praha-3i pi •?

19 18
17 16

Uber A ŕ rod

19 12
16 13
14 18

3. Prcha-Bleak

K.V ry-nrr*ii&5ř
A4. - r. •? o- ' -r-v
--

'Ï.

Blaník

ch or _body Pořadí
5 6 7
15 20 17 19 19
1
127
16 19 18 18 19
2
123
17 20 17 15 18
118
3
16 19 18 14 19
115
4
13 19 15 19 15
113
5
12 16 16 18 18
6
112
12 18 14 16 16
lOf
7

T““J-“F 4

17 15
16 14

14 15 11 16 15 17 15
. . • ’
U. • tr a 9 12 13 19 15 17 14
l.Prha VIII.
9 14 13 16 15 17 14

«■trakonice

i olúrka

Hlídka

2W9/2

aj ' kl4 13 13 17 13 12 14
t
: . ? ?r
á
14 11 10 17 16 16 12
Xačianský
i-.r-' ■•3-iç« 'i 14 12 12 15 15 14 11
Totem
3t’ í crc ' Vlk
Sbor Hr nice
13 18 9 7 14 16 13
11 12 11 13 14 13 11
Utaet/ri sitku i5. r h11 G 10 14 15 14 16
-obotku
Tee-pee

Ü54/2

. I-s. vu el

i ú CO v

1129/2

T 'bor k

Tábor

2131/3

Skaut ~k(í stopu

VJ-;;rk

r.io/2

Jivrk kr ' lové—hn

ec ;

D2/2
1171/2

2226/3

174/1
147/2

Laj 'k

1.70/2

rino

2’47/3

Očko

2’49/3

Dvojka
1
tú

1126/2

245/3
1118/2

Sto pu

1139/2

u 0 P ft

47.Pr ku II.

’

r.l r

'UC n. ;
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UhcafrýeBrou
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2
1
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V dal'ich listech uveřejňujeme vybr.nó texty
z t c to : ' -c ijoov'cl
, jako ukázky toho co
č-zsopisy uveře jňov. ty. *:ic o texty al vrá izícr ativní,
<2
r.
'2ky z j uríc ' tvorby, pro náa vSak jeou
ne jdůleiJito jží text’ úvodě jící z: .oo :n. ti a duta z zirtorie
. o, ľi- ■' . 2; o 'i-:''.;, z
"■. o
, z žlok v těchto
ír ;SOpÍ3ech dosti •

ukÁZKY Z ČASOPISŮ

KRUH - organizační věstník

č. 4 - I946
Sopka s

24.

střediska Junáka SEVER Praha VIII.

etr, 14

Pojďte

s

námi

!

To je n/zov krátk ho zwûov'ho fil.nu, kterj natočil n t ho o
24» oddílu v roce 1937 /f'bor vycházejícího elun.ee/ réžisér
Jiří Weise» foto
toval Hanuš a hudbu složil Jiř.' Br ka»
Tito "istři filmu se našeho tutora účastnili, tehdy Srnka na—
Ml ^pro tento film jíseň o
’.u Ji .vi
:lov. Ki- i

ďllc A

i z 'lc: 'k ni severu..,/ a po příjezdu z tá

bora točili jsme ještě jeden, večer na Barrandově vlastně jednu
noc - trvalo to od 8 hodin večer do 1 hodiny v noci a potom
jsme členstvo včetnč nejmenčích vlčat rozváželi ustraSeným
rodičem taxíky až do bytů.

:.l vnostní >ředst :vení v Kotylisích bylo vc zna.ení sl '.vy na
šeho oddílu - bio Legie /dnešní Orient/ patřilo nám, A z t ob
ti, co tehdy běhali na plátně, zůstal mezi námi Ofina /tehdy

klouče oprav'i^ 3

í,21;

J..;

/■'..■

. i '

.•.< k í í

vlčtko, riel trenýrky s .;ei‘er Iriri .1 : -.0 ■ - odtud jn'no/
a Pabouk / v jednom záběru si čistil zuby/. Toten ještě Igor
■voloda, který vede cedil na dníc'ov'•

Již v protektorátu vypůjčili jsme si jeětě jednou kopli filmu
a br. Crouttini zhotovil řadu kopií z filmu, tedy neg?tivû a
z nich opět obrázky - fotografie. Brzy potom N&noi filc oensutrn zničili, protože
em se maně po revoluci po
něm sháněl. V novinách jsme se dočetli, že se Jiří Weiss vrátil
zutím z Anglie jako ú.
rózis-r n kolik:: vl r.teneck. c?
propagačních filr ■ • apsal jsem mu a on odpověděl. Vzpomíná si na
c ez' <
ic! "zy'ý" fil- běžel pod názvem "Out Scouts*

/Cizí—zahraniční skauti/ vc v'lce v Anglii a Americe. Bohužel*
i i to anglická ko.ie se ve r v tě ztratila a /eiss hledá as o n
nějakou kopii tak, jako my. Snad se časem něko u z .'o odaří
.li1.
G.kľVtt,,,
Jiří .'eiss projevil ociotu sejít se s nynčjšími členy 24,oddílu
a . ovčdět něco o filnu i o skout ech ve v 'lee ve světě, l-.íme te
dy naději, že uvidíme J.Weisse ve svém středu nebo zasedneme s ním
v kruhu u táborového ohně, jako jsme sec voli před devíti léty
teku • na želivce ne t.'bore vycľu'zejícího slunce v roce 1937.

A už budete noc hodní, ukáži V.c fotografie z tohoto tábora,
fotografie, jak filmaři natáčí a mučí nebohý skautský lid a
tuhé fotografie z filru PojSte s námi

TÁBORÁK

Zpravodaj Táborokého Junáka

Walló »

č, 1 roč.I. 8.12.1946

Pise n
ohně «
1;1 jeoen svlec > na severu
a' jmenoval se Jim.
Kdy i oheň vzplani 1 v nočním čem,
srdce nu horelo e ním,

Jánovo srdce
plamenem plálo,
jim teplo lá.ky sví včem dávat chtěl.
Lidí je mnoho,
přátel je málo,
srdce au shovělo na

Opel,

Velký Uuchu lesů a strání,
chtěl bych týt jako Jim.
A jestli mou rošt tv ‘ vzple
kzň kr -sně dohořím.

ti ď mi,

č. 2 roč.I.
Jiří

./olker

Jitřní

píseň

18.1.1947
.

ľesnvlí jitro do tváří námdýchlo
snem volných lesů, luk a dílných hor.
V e divnou vírou v duši naší ztichlo
i holost krvaví i těžký vzdor.

Radostně klidni brouzdáme se bosi
c:ladící tr vou, lesní přes pažit.
Osení stříbří slzy renní rosy.
Snad plakali jsme, - ale teS c/cem žít !
Tam v mlhách krvavých den slunce tuží.
Vy myslíte, že nezasvitne sem ?
Ach věřte jen, a věřte celou duší a vírou ovcu i slunce unesen !
V tomto čísle našeho zpravodaje vz. o min .re básníka sk zuta
Jiřího Jolkera, o jehož vynikající sociálně zaměřené básnické
tvorbě ste jistě slyšeli ve škole, lebudeme se zde proto o ní
čířit a věnujeme tomuto předčasné zesnulému básníku vz ;omínku
v ’. vrociu : ví v i
rvo ■ ■ ,
Eáš bratr oblastní v 'i ?1 dr,.-;,0h-.Lv.-ný objevil veliký
literární talent Jiřího olkera již v roce 1916, kdy četl jeho,
tehdy ještě neznámým jménem podepsan člú.ok v časopise Junák,
ta dotaz u bra Jvojsíka se dověděl, Je .olker je student prostě
jovského gymnasia a teprve 16 rok’ starý. Bratra Chalupného
velice tento mladý talent zajímal a proto mu dopsal a navázal
s ním velmi přátelské styky, V roce 1918 několik měsíců před
koncem prv ' světové vílky poslal Jiří .olker bratru Chalupnému
i krásnou Jitřní píseň, ktoré ; la uveřejněna v prvním čísle teM?
právě zalomeného časopisu Trocnov, jehož*tyl br. Chalupný redak! torem, Podařilo se nám objevit tuto báseň a přinášíme ji svým
Čtenářům, Jistě si všimnete, j í: e v ní odráží očekávání veil—
kého jitra svobody národa
/Zkráceno/

KRÁLOVÉHRADECKÝ

Rk.

J U N Á K

říjen 1945

Č.l

Vzpomínka na Karla Šimka

'rvnĹ j . chi rl
v
t' .'r . !.. ut . ’:~
■lomovč je nazvána síní šipkovou, na věčnou památku ztraceného
bratra,
: '’’d "linek, ťlc 'holetý člen hr ■ í^c’ '■:■> s’eru, ea
narodil dne 15. srpna 1923 a studoval na zdejší re lco. ryl
h . -.•.■. v- , h;
" v .
v.
«»»nAi-fa, a tyl táž
nadšeným skaute«. Zúčastnil sa v roce 1938 prvého skautského
ora 3. oddílu v Chotčbořl na Doubravce, kde dožil zkoušku
"tří orlích or." ■ t . t.- t 'o. e ; cr.r. il e - rol-x Chtým
utem Alberten van Prielem, s kterým ai dopisoval až do doby
.
dopisu vidíme, Jak pinč c ' .1
t skautin u, Jeho sen navštívit! Holandsko se au však
>-v >lnil. Válka přerušila i dopisování, ale doaa nastala
práce s pří
■ odboje proti nenávič .
/ n,
■ vel
oky pripravení ve
^Ls, ve službč skautingu 1 ve
Vlasti*
ou tak vroucné miloval, že pro ni dne 30,
dubna 1945 položil život,
3tcl ;e členem illes ;.n ' cr
. c co ľ učnotnil e
zn; ch akcí
i přen
lí telefonních a telegrafních epojá,
V osudnou noo dne 30. dubna přerui
telefonní spojení v Hradci
Krí cv u Piletického ;otoka, kde však ukrytá hlídka několika
ranoví z automatické pušky ukončila jeho život«
Ztrati li jsme ;.: ita ruš:' i tri« , str .till jr.ne
.,
dnes v naši ■
.lach dov e ĽL Mihl ti
r. . • . . v; -■ 3 . '
mohli ani rozloučit. Pohřeb v
4 zakálen* ale vzpomínka
na jeho osohu
jeho rutky r
ude vždy ukazovat! jasně cestu
o rávr'..'.ic &!;auta.
Jeho rodiče v novel i hr íec. ' :d střelíc ~u fotografii,
skautský Šátek a odzna?:
'
' í,
. ti
lržili Částkou 5.000 Kčs fond, který má umožnit! každoroční nikolika nemajetným vzorným chlapcům táboření. Tímto krásným
skutkem dokázali, jak vysoce si cení junáckou výdiovu,
My, kteří jsme s Karlem prožívali všechny krásné
chvíle sk vhh 5’'o hívot: , niko./ nezepeneneme jeho osobnosti,
st tečnosti a hrdinství. Vy, kteří jste přišli letos, budete
polili žeti na Karlu Šimka jako na vzor skauta - junáka. Byl to
on, který pochopil a plnil skautskou myšlenku a jsme tu my,
abychom v ní pokračovali.

0§0
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