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Psal jsem na Slovensku skautský deník.
Je treba nutné dávky snahy a odvahy,pokúsil se xachytit
4 uchovat dokwenty u práci Jedine détské organisace u nás
jejíž začátky klade®© do posledních let x k oní r o Jícího rsou^kouherakého mocnářství* aby v práci hrstky prvních průkopníků
prežila první sw levou válku. Ia& jako na celén sváté,tak i
u aáe donasvétové skautské hnutí sískávalo si pesvelna zájem
détí i dospělých.
Tato nepočetná skautská or^anisace v d en osvubose&í
ZS. října r tn janaC- dokázala ;^wí skutky schopnost, připra
venost a odhodlání,d&t dřle«- možnosti neužívat dny své Ble
dostí v druluých detských kolektivech,ve hrách,ad vod ech,
výletech,na táborech venku v lesíen,horách,na břeaich řek a
rybníků.fyto výchovné metody aládeže byly nové.u náa dosud
aeznássé, takže byly dále! >f iJÍMáay « radostným nadšení®,
liox agitační centrály,tisku a m l»»u vznikají ve máslech,
<?<’■!i na vesnicích první skautská družiny a oddíly
vedené obětavým vedoucím, kterří Casto beat kluboven,stanů,
dovedli položit pevné základy s'..autskému hnutí,nejen v zeních
českých,ale i wa Slovensku a lAřdsarpatské husí,
baůe snaha o xaxnaaeaání dějin naši skautské práce byla
by neúplná,kdybychom psali jen o ze«ích veakých a nezainovali
ae o nebí práci na Slovensko a na Podkarpatské Rusi.t-Wníuky
pro sixantafcou práci v téehto z.«»íca byly značně odlišné od
’■srdce v zemích historických a to x molia důvodů.Za jedou z
Uavníeh bych považoval neklidné nolitieké poměry,která v
nMs!c-.:i.jfcíts dvacetiletí vedly ke vzniku saeostutnéno fašis
tického státu,vedeného ueivyš fa představitelce katolické
církve.Daláí,aéméně důležitá byly tólkosll sociální,kdy v dobé
nczafeéslnafloetl bylo téměř nouolné dát®., peřixovat skautská
nroje,které se MMMihly nosit každý dhM a byly mmb&bI drahé
/nlobouk/,platit Članské pHepévky do oddílu a na registraci,
odebírat skautský éasopie a účastnit ««? akautssúteo tábora,
lo byla vydání,která si vstóina ;
/.nwlit neeuiils,&© šlo
o částky z drněního hlediska celkem nepatrné,ulo v tehdejší
tW*»Ů to byly obnosy značné veliké.Budu-li g® v íalšfch kapi
tulách iíBinoval o početním stavu skautů na Sl&ressku, pak to
bude vždy počet řáďwé re^ietrovai»ýoh ďldfttt ve H<<autwíié» ústředí,
ve skutečnosti to byl stav vy sárí, protož® nejen jednotlivci,
ale i celé oddíly z výče uve eaýeh důvodů registrované uebyly.
Senénů důležité byly tOJtotsli národnú o tni .Celí jižní Slovensko,
včetné dWK HPjvétřifch eleveiM*t|hBh aRst ■:.rati«liivy a íiošič,
élu silné aalarské eaeiiáiny a v nich poůotné wwJarské oddíly.
;ratl»13va aůln dJe stavu roku .V. .'i celkea 37.4KJS obyvatel
č»l.,.ŽS.M.37 nénecáé, ....>,7.11 BNMMhVltoé«S«WI židovské národnosti.
7 Koůjoích byle 31.Ů72 obyvatel čsl. a ll.žOb nárednaeti maža;eké.
•■ .atUraká veřejnost považovala > edarekou akautakeu orzaniaaci za jakousi svojí oficielní národní organieaai.asi tok.
Jako u nás v té dobé byl považován "Jokol.
Značiiýtt problétíem byly oddíly Židovských .skautů.bylo jich
uodnů-lrl sa ostatné ergan.isaee-s rozdílným výchovným a
organisačníe zaaářeníw-a nadělaly ná» i praiskéiau ústředí
fisaeho starosti.Probouxe jící se židovský nacionál ismus a
obnova samostatného židovského státu v Palestině,byla hybnou
p.íkou s&exi židovskou mládeži,z nichž aanozt se připravovali

na návrat do obnovené vlasti.Sporné otázky,týkající ne
uluvné znání akaalskáiv' •►■• Uhu,koedokace,v&ájemná «ípaluprác«
o řadé dalších problémů,bylo nutno projednávat * dorašit v
desateru afcautsáých zásad.
5a východní® SUwnsMu byly wiiiiiiy ároíhwsli turajinaké
a pocalén Slovensku sia několika mínteob cub lávy něsaecáé,
f Bratialává a oholí bylo nékollh oddílů némechýoh.Neřešitelná
byla otázán albánských dští.Na okrajích slovenských »4sl *
vesnic našli byeuo® v tó dobo skupiny chatrčí slepených a
&•jrůxaéjéíca odpadů materiálů a^sezi nimi pobíhající houfce
oolouahýcb a polohladavýeb dětí.Canto uvalovali jsme sani o tom,
?m- P3®vci t- u. > . tf- » výsledok byl ten,ie s« n.áa podařílo
dice Již v tíob a»ŕK« t ‘/...i- iležit v J «s leieh,kdo bylo
uékoltk ulic pouze a cikánský*! rodina*i«ei5..ánský skautský
oddíl.Tady to byla otázka vadoueích,nabal v té dobá dospívají®!
elkáni nouató i ani Číst **i paát,postrádali i oeliopaoeti s détai
cokoli koW;tivné podnikat.
Vrditý« překvapení* byle založení slovenských katolických
:« autu. íistu orgawisace aevznikla anací proto,íe by Jejích
Mimů® byly kladeny překážky,aby nemohli vykonávat nvcjc
■-; ■■.■©Ženské povinnosti v Mtnýeh skautských o lidí lecii.^aídý ví,
fp úéaat nn výletech a táborech byla dobrovolná-jednal© «e
hlavná o nedálo a každý nél wlnost zúčastnit se Jakýchkoli
náboioookýeh obřadů.Je pccbopiteliíé,le tvrdé véHčí katoličtí
rodiče volily ?st« svoje Oti mautui^ ’íatoiický. Byl* to PCWá
»íojící kate lieká círiov.vo eéatoch i na voanieíoh cirkoTOí
iwááábé ákoly.v pozadí mocná S^toliafcá strana * Její tluk,
rostoucí řady Čstnýeb a vlivných mecenášů i mladých bato íckých
‘sr ?<troz-w bsntývu.i. >v»* tvoříof o kotolickt oddíly vé®t.
MadtíuB ra JíbIú puiwuily »BVásaaé toWB.tábty s katolickou
rraaeouzskou akautskou or^anxsaeí,která sílá pezoruiiodné
výsledky,Jak v pofetním stavu svá álwnské základny,ta» i v
kvalitě poíetafeij vudcov«x.ýsh ^bnrá«ta cil Blavonskýcu ..atulickýeh akautá IwtÄií poznamenáno,i» se awafttli dálat 'Subrý
azauting,posílali své vedoucí do oalicit 1 osních úkol.aby tito
a&solvensti pezdiji sa<ai vedli katolické lesní šiioly. ■v;.ul
vytiražesý® po stoje* v» slovenská veřejnosti ,iUřilo se JÍ*
Často b ůspéoho*'získávali pro akautiÚM
a prostředí,
které by es jinak ^véřená »kauiské eládeli Hedoetával#stoličné internáty,domovy détí,siratéiace a pod.
• z -ji za^oěala organizovat svoji »lÄdôl ce ckaatakých
. ipc . . - . ovensšu tahá Evangelická církev augóparskéiw
vyznání.
Ma Podkarpatská Mu»í byla eithaoe obdobná,ztliona je® o
to, a byly oddíly nejen ®aŮar»ké,a ti4ovaká,ale i oddíly ruské
a ukrajinské a protoie ée»ki déli.jejioht roďičv našly na
t?í»d Karpat ská iiuei sv>? zaměstnání aeaehly »« do iádatto z iCeiítc
ůtídilh pro aezAalost řeéi přihlásit,byly ta i íeské oddíly a
..'ře> re*.n\s* í©-*ladem tuha je časopispodkarpatorusUýc«
skauti m sfc&theca tisknuty česky /Jwiáh/»ma3.ar«Jíy /Czerkwsi./
a uíc a jímky /s'<asl/.
•>a ulave«Bku a na Podkarpatské Hnal našlo há za®>«ln&ní
?«©aů českých rodin.křísli west znaíatuancí rázných profesí,
třeba do škol,obchodft,úřadů,továren,prsaté
bylaonutno
*»p.. 1 uprac© vat m stanýni z«g<í řzwm, kteří »»aa«3i alevensUy
;'<-:h.íu uutíó j«« velni nedokonale, Mnozí z nás,kd»i j»?»e qä
1 'V*'íw!uí 'íři-li.ttí Jmmi dam Bkaut.vali.fi ©tarkí Míjeli i
se «vý»i rotíisaEi a dyspívajícími dč-Uu. nulio Českých Mtí «e
tia Slovenehu ftarodilo a tak se stalo,řo wobo pracovníbá a*

zedpovádnýoh fuíAcíeh a mha rféíí v oddílech byly z řivi
českých sagsóslnanců.
Již v prvých letech po první swtov® válce,kdy praeovní
uadáenl se rozejelo na plnú obrátky.stál® bylo zjiOován»,
a Jakými obtížeai je nutno říd it,pracoval a organisevai skautskou
nráci na slovenskú a na daleká Podkarpatské .'.usl. fždvi
pražské celostátní akauUké ústředí sídlilo v dřevrnéa baráku
v Frap# na Fatrskén náb"oží a v té dobá z aalé skupinky
dobrovolných prceovníM v pra?skď;.. ústředí Jistil nikdo neznal
ani ukrajinsky, rusky,maciarsky nebo dokonca hebrejsky.Jen díky
českým skautským funkcionářům byl ussožňován kontakt mezi
Síiautskýtai jednotkami na Podkarpatské ihwi a pražským ústředí®.
Ku území dnešního Slovenska byly již. před první světovou
vóhuu skautské oddíly »5ar«ké.Ústředí sa^arských skautů v
Budapešti byl § xa Úženo
prosince 1 1; pod názvem:úvaz
®adarskýoh skautů.První skautský oddíl na Slovensku byl
založen 23.kvétaa 1? 13 v KoBárné a Jeho prvním vůdcem”byl
profesor gymnasia Alexander Karly.<-■» první ustavující
schůzi oddílu účastnil se také L udovít zoszédoá,budoucí
vzdce aijdílu Lednické Bcvné 1,zpravodaj skautské lupy
Povátské a dlouholetý instruktor Sílovehěké lesní úkoly.
s velkou radostí wohu konstatovat,že doaud Žije v o A a proto
jses; ho požádal o to.Jak v tomto oddílu se začalo skautovat.
ač je mu tmi více než au lot a jebe mateřské řeč byla madareké
a písmena na jeho psacím siřeji nemají háčky /která Jaw
. ia|nM/*aby jeho zdráva byla v originále. Je Jeho vzpomínka
velice zajímavá.
Louis Beszédes. King of Prussia. USA:
Začiatky komárňanského skautingu .
f dobe ibio-i&Iž de ita&araka skaeWbd Mna priáie centeai
at letov, sportseanev ktorí pril®žito«lím ,navétlvi|.i Anglicko,
a ale *; tt> rve
^ed o A Áolských, nr»fe«orov, vychvatele v, ktorí
r.úiíuc amaJOtlMi chodili lat do uuiwrsity na letných
s case trov, ŕ pedařjíjgiekýeh časopisov.ročných zprávách stredných
I I an objevili nrv«‘ články e »>nautin$u. - íkuko kkíh o Mm
Wty vydauc.+. iu» d© Ro^áreňe^dhô gíetiazxa prvá Články doáli
v studcHtsik«m časopisu *BÄa«lWk* /iaéa viata
*®siacnik a výbornom vy -avatelua a a feruho® prispieva* elw
V| ■ ;r/.kvatelo».urŕ. ený pre taláďoá, vysoké úrovne. 7 tento začali
platil o dl
u* uč u t í, vysvetli* jve, z e je to Aktivita Kdáťlež®
pre calapeov.ktorí cítia.le wlná -'Firoda ico čaká,aby ich
v... Liv c<is v att j
v dubrowMoj dAí«eipiín«,brat»<ftj
1. i r. sučilí sa žil n prírodou a v pr-'rode a vychovali na
sa charakterných,duúevne a telessw kwrevýalLa šikovných
chlapcov v ráne i ssaut^kej Č inímst 1. "zaszlonk’* uverejnil radu
c lúiäkov v ktorýcu opíjal,a nbrAxfea®i illustroval tajos Kárlon,
ÍO aajw »oaí u^váčkovia.3áli JbHBO odkázaní plne »• tieto
č lánky,lebo o&té nebolo príručky, ad >väz eadarských skautov
bol zálttú®»ý O«<WMriíra iFlF.ay MM ux znali látku druhotriedny.
ákMáhle v MMiináneii Sisletafcý iláaek vyšiel,sne M to ihned
naučil i,ked to bolo niečo praktické uprobovaji a nacvičili ako
na &r. uzle a siftswlovanie.Čo w nám velei lubilé naa® schôdze
hull.
vycapí;z«,acm,fta xfcarých í ě 11 oddiel poetodoval ©ár
kilonotrov a «a late alebo v lese we táborili a raíie«vla

družin prevzali s nami najnovúi materiál,nacvičili praktické
veoi. ..amozre jtae Dunaj nás tiež vábil,plavat a vesloval,
najviaeerí z nas vedeli a takto sa začali vychádzky na lodkách,
í<»r;> »a® v začiatku na júli, č MNP ,. ® dostali davovoué ud
naéich dobrodincov štyri locky.naktorých »w® začali družinová
alebo oddielové vychádzky do okoličné Sihoti na fáhdunaji a
nedalekých nábrežných -'leet na pravost brehu Dunaja.
týmto
a&e dokázalx,le v Komárne a o.oil je možne skautovat velmi
účinné a pekne,ned Alexander arle,mladý benediktinský profeaor gímtiázid prevzal v® enie u až ho oddielu ved®!,*® ®m® odušev
nene chtiví a veril Že amo duáevnô a telesne scuopní uskutočnil
ideálov -kautingu. 2a tu jeho věrnost odplatili »«>e hm jettau s
naätm čxnnost-očakavájacim učením,trvdou prácou a vzorne disci
plinovaným chováním.VDtkó to bolo pot-bné,lebo ihned nri začiatku
starli a zonzervativn® myslujúci členovia profesorského sboru,
ktorí ukládali skauting za tomor revolučnú ideu a namietli že to
bude ešte jedna příležitost ktorá odoberie potřenu pozornost
í lakov od učenia,Ani naši spolužiaci sa nedávali na nás s velkým
nerozumením. -o ti mi n Au i viacerí, ktorí vycítil i,že skauti ako
na úkolov íivota pripravení junáci budu ideálu® mláduže.ítaáu
uai.ŕor®u vysmiali, ion zlomysaluýwi poznámka®! chceli nás
urobit nemocnými. ríte,ako to bolo vtedy vo zvyku, v ne-Jelu
popoludní »a prechádzali so svojimi rodičmi v parku na brehu
uuaja,vyobliekaní v ich sciataených oblakoeh.naáa walá flotila
lodiek plavala vci ele na éirokom ihmaji.say ome-vesloval i na
dobrodružnú vychádzku.i.nechá 11 ®*e íoa v obvyklom malom kruhu
:s«»t«káho života,
"asopl® *jŠelP9ná výchovu* uverejnila náékdku älámkov u naúich
vyehádzkáeh na lodiach a poukázala na to,že v Komárne skauti
uskut čnlli vedný skauting.úváz ®aď,a^aotingu požiadal nás,
aby aa základ® MHch z^udomomtá vypracovali voďmf program
skíiutingu.čo bolo urobené a i® odovzdané,pomocou Čoho .Sváz
organizoval Vodný akauting.Tu môžeme ustálil,zc prvý s-autaký
oddiel » vodný® programom bo u nás v Aomárne « že Vodný skauting
v -4a(|araku bol založený v Komorne, n prevzatím našej organizácie
bo uskutočnený a úradne uznaný so 3vá zem m.akautingu.
/kauteký život v oddiele bol nasledovnýs členstvo pozoetalo so
5 lakov giffinázia.Xáatpca vpdcu bol Žias 8 triedy:18 ročný.
/-jídcovía družín beli Undent i zo ä losie j a áied^ej trie-y
18*17 rí?-čni..i, prvého nočiatku: draft lnová sústava pracovala,
učenie a cvičenie bolo prevedené radcami družín,tu na zemi
ako aj nz* vode, ľ o každej loilky na .:^-»Btní la ladma družina, ako
praaaa" lacipliaovwBa íedautka. t úžiny mali sta aaat a na vada
Jednodenné sumoetatné vychádzky bez pŕer.ocvvania, lebo v začiat
koch ®.-e natauli stanpv. vftčáie vychádzky celého oádielu r*u zwi
«,j cestovaní « vlakom a na vode na lomkách tiež boly usporiadané,
vaše’-, ma® éaaáali iBatrsrikáarPVuaajvi®® rodiča® et rf^ntov, jiuu
prvú pomoc učil a nacvičoval otec Jedného žiaka lekár.
#í,r@Js o prvý raz
doazali len klobuk a nákrčník.V 1 13
októbri sme uz ®ali a f khakki flanell košele, v celil «tve skautské
palice,ktové boly upotrebené pri atavbe etanu,varení,ku zaveseniu
kot la, prve j pemoci, nosí tko.
ľípojetile ?r«a ®ali s Jedným oddielom v Budapest u, výchovného
ústavu stredoškolákov ‘*iíegnu» v arianwa*, .itory vydával aj
časopis “čász lónk",.* druhými u dielox na území Slovenska sme
ae&ali, lebo ani nebáli. Tcel^m. uatlarsku v októbri 1&13 boli
registrovali wauti v pocte lloo.::adové číslo mojej Skautskej
Ieg i z
w
1. 2" 1.

ga Školwkýou oslavách a väčších verejných uaporianí pre
o boe en t vo .olám s®« účinkovali ako usporíte!la,v uniíorme,
m pzdravill a prevádzali na patričné mleotu každého,
ľalií' bol ísotvorenie tultúrného du»iu,koneerty a sraz r reku
tanečná zábava ftenázia.
Nádobia,nástroje* zásoby jedla boli rozdelení do ruchsekov
a každí nositel bol zodpovední za voeí.na neho overené,na ze®i.
\a lomkách bola to e ®oc pohod lna |ší, tombolo na to zbláátné
miesto v nose a v z ad o leaky. Pri podchodu na iwa v ušaté «£,e
apovaH«»all»eo aj výherného trubača.■ ...■dtelová vlajkp bola
vytítá takých rozmerov,ž o bol© notná orivlazet na skautskú
palicu a lak niesi pri poeboíu,tak isto družinová vlajky,
Vodcovia a rádeovia malí piátalhygpotttili icu pri v*a&Hcb
cvlfioniaoh. odznakys» kovu skautská lalia pre nováčka,
tkaná stužka s nápisoa MOud pripravený” pre druhu triedu a
nad týse tkaná skautská lalia pre prvú triedu,ktoré »a nosily
naáxtú na levej rukávy koéelo.Zviádtné' zrmloati:ako prvá
potoč, signalizovania, byOi Slovania,veslovanie baly bSOWO
ustálené,odznakov týchto ime eusoli sani urobit krealiac
na sulom kruhu plátna,nosili na lavo® rukáve.-a pršiaca alebo
na váčiku koňele nebol? žladné odznaky, len z oddielovej
vlajky bolo nežne dozvíodiet odkíal je oddiel.N kloháku hol
pod Vrád ->vý re^eň,éo «»e nosily Stále zapnutý, Xai i sme
jednaké iAlky a fialky na vodu z almlniumu. í old y afcaut mal
prs »ebe notes,tulku,vačkového noža a lú ©etrov špagátu.
Seker í.-a jedna pre družinu. Oddiel mat ®erí?eove vlajky, kotle,
petralájné la®py.<a lo^Ráeh boly medzinárodná skaute é
vík*Jity:-Iný •s\»ulský edanak tltý na BelSMMI základe,
loaky buly bield > aodrys ozdobenia. • o každinz užívaní Icáky
sa musely anil a takto boly stále čisté.
lietanie - tí-bu: z ■ •, tupca voďeu hlásil vodcovi,?o nováŕkovia
složili nováčkovsku zkúéku a že »ú hotoví na slúženie sluhu.
kaiiteký pozdrav. ':.!er itavauta s labu. z. ŕ st unca -vízu ’■•rimiul
na koéolu nad lavom vačku k vovy odznak.: aslerfoval ho vodca
ííPdieli*, siorý skautský klobúk,držaný na konci skautskej
palice,dal na hlavu skauta,ktorý » tý® vntupil na dráhu
ílastlivého a éietého junáctva.
Pelet álsestvet i druilay pe s, 3t*

Vážení příznivci, sestry a bratři!

Okauting v našem městě vkročil letošního

roku do 15. roku svého trvání.
Za tu dobu měli jste příležitost se všichni

přesvědčit!, že usiluje o cíle užitečné a vzne

šené.

¥ e dnech B. a 6. října 1555 navštíví naše měsíc
saestra náčelní prof Miličicová
aby shlédla náš SBOR v plné práci.

Aa počest teto vzácné návštěvy pořádá náš Sbor
dne 5. října 1935 o 19. hod. na hřišti S. K. D.
TÁBOROVÝ

OHEŇ

s vybraným pestrým pořadem.
Dne 6. října 1935 v neděli dopol. o 10. hod. na Masarykove námestí
vztyčení státní vlajky a přehlídka Sboru sestrou náčelní.
Odpoledne o 14. hod. v sále „Lidový dům“ členská schůze M. S.
a přednáška sestry náčelní prof. Mil či cové na them a:
„SKAUTING DOMA A ZA HRANICEMI“.
Sestra náčelní je i prvních, která spolu s br. náčelníkem prot. Svchíkem se
ujala skautské myšlenkt’ a počala il řossifovati met: dívkr. V p; ?čtcícn se
aetkávalá velmi často s necaarem. 'ale dnešní uceieně dívčí odkdy pou od. měnou její vytrvalostí a trpělivosti.
Zveme Vás proto jak na táborov-í .oheň, tak i na tajím tvou, ■■i-.dnčšlm
■: Očelcávámé, še i tentokráte nas poctíte ojnou návštěvě . růstá áme s braĹ. A. b X 'V '.tli

íiľ^ ČO _

Á 4~< '

-.

MÍSTNÍ RADA A SBOR SKAUTŮ A SKAUTEK

DOBRUŠKA

•M. hhih • th luh hi il< >v ,,l i'iň”, H<h ii>«hiI«> ňn.i
Oldskttulov n táborníkov v Košiciach

Čestná vstupenka
na akadémiu „Sme pripravení"
UVrtlHHir U

B

MARABU:
táborové ohně
Moje

Program na skautských akademiích nebo táborových
nas
tv-latá aalOtaaatt a tíš x u MI ed ' '
>^ú, ^n ;^?4ď^ly sr^in^ií Vdto/e vn4 isebo ri®ä< kulturní atřaMaka.
^fadateld ak»ut®kfeh veíwX;t& r; ísta^wí h'«m»'
iUi
imt to yregr^w vk^afej aouteM w ŕ«fc©vy i r/erUm*
Maeta |«n v >4«aa>u OBoaoa^ah
4fcvl9teHiGs pódia &&*
tta’W^ho ■kTtóu* kto’- 7 v , m( p$wcl*»m'^l»í» wtó'Mlcy
«^pM4O«t» nebo laeevmf a radou M4n«k a ptoíSaic’aa
•kawtaiuiu t4««tik®Ut btark duete amádali #»»i Cleoord pa*
.Md*liato aeUm lint pe® *& jediná vyetopaní im goto’ ^M*
blížit aápln ilMIlWÄÄt výcviku*
ta avto ^eCdtefek táborový ebad byl n«M» ^IäM
v ,.Maikáo< Wf®ín/6h v*e topení u* tí»* &o bv> >e- '
fddde ve wind pffroO vtCOeáí ad MuW®h niettitto frak*
venci•
Sd^y lyt® MHW iBalOawt ttorevd ohM
' '
pre dirttou v#iá|iMiat a táboretá ohni jen pro Slaaj wfeaevň^Tyto élaanH táborová ohni tyly pořádány
-» kr^t^adebyoh rýXaW^h
nu fH«4ain4v/®h t&fearaáfe' a
4a v£äv r?-toím»r-u
awi.^íítín
tie hen imStoJiaf anal 1 debH volali?® ^r^alatae
vaéowiíbn
» 'saaaeMtsly t tóňatníeíoh p^ka- a trv^l^'
▼»» -r: ’’nky, erL'- O^ *^va£n4 u i^oht fclaM w VaMo tkberav^cfe ■
ôh»-|- äfeiaieli OÄl aktutsirf rli>»
.©M^vťmi a^^wtíiktíhe tútora v letiek €.^ste deeti
Galeae
eby41ít at^le e a atte^aft s-'J»u &«|«a venfcew’£ýeli 4*tíf ale 1
■‘’^ ^®fte ® ^t’ííU hlawi/’
*
©stoleáne ^fUMsmU, aby aajma i^nreíOÍ sa <ÍT.dit
v- »ii«»ta5 ^:ím» M^wie |e» »1 t^řfae e
tato ^r©
t-tG naMf
á®©e
tútorovi o>*Ä, Vypráv^í
trval Carta Älcmho 4a neel. 4«řán«®
w
<Mm»e UÄ«r*slill plakáty s ,^a«vé»í* ue *alt^ tíboréfý okwi
a
* taUř í ve|ae » a removeí imehysä pfl|al toha
wler^ ^75 Mua*s wjee»
■iíwt®^ «1 ib akl4áal 4ue«. ä» aalá Iruôaa pad &re&w
Wife -Wr an břeba. ’ toy, * ! -í 4®»V tekla ve et^rása ^ryt&,
to?®
ta® ta XouClťÄ »aaí a.wáa erMeH ťMri4Fae»h»4»
ea^sta íen atkiBCC hrude* 0va ®el^
©al< 4rwtt a «»y
- t© tyl K:Ä^ yrvaí títotoý akon* Ve^iKtoa v utrieíeh
a
Miaa&m
aMb retow hrnaí* v«
r^á, 41/1^34, afaií^ 7 etr,v®f
*«ar^4X s^k'^5111 j»>*
í:^: tttor^vý äh*& /
r.
XH5/
odfôOei si s n to »;^uetu
r'.
•jřW < • ©Hi* leteré tylá fcataea |ea
-r-x vue^l
ja^e ta ^tall J
chaeta 4 laker T'Hta4f do v'M,
p©le*
tv^-í a -taH^ t ■ í eh kwVHäJÍ d^eka
l*yt tói»»to4f nebo
áhlako ««Mdejí • 1« «ae^-Í-« «.áa Jadrt^u
nútení
4 í®nv - e.ís«O aietadá© 1 $v$3 oddíl ••«

Byla však věru škoda jít spat a proto usedáme oba
/^A i ačj r4éee/ msúetvwg MS® o gWa rechadauM a «14*e
>14ay»
Uy eM©w« a my weíae řekli jot M teakrét - a *£
Jedtou butece velel*
UMaae »i sami vy4M4wM* pak teprve
aMfeese. pra.c®vM * a race Je®e ai trttMů a vřel® stiekli
&a pw t mřete© slibu* Ba břehu Mlttmte evitélek - svata*
JáB»«ýeh wlefc> J-afe ty cá® ehOl* aMMt sví ties a*M >rt@i
v fe<wctw«M* Äee pe letech* třeba ©4 etlt vMMaai* • ae^*
kajco fa
s» keÍ4^ «® www vyko»»« prací a Jww hrál na
tc» ft* slib w?J acpcrvMli J»»e asi el©vwt ba aci ayileofeu*
t tak team beta 1 v ImácccaBeti !*
& a táberevý chám aa II I» Umí Skala
19O» kterou
MI F.uUsWr, ssMjenŕ e&crálas aago®y»a a 4<ery »a
pruví Tw-ta® aikly nesapmeau a taste rf< ai wrc?aíitó»
a® práci* kt«wu waticíel Mte jríicé iZ
uáMali*
V MwM ewkreaHc trcj»á«»k»4
akademických titulů*
xa ©»<C<W fila sej ty Stí
u<M®bíb Makara** ryes ká
etétuí vymi^etótí
& tituly - v Mwtft eM««t®k4ai
Íleufttví ve VfWru pra ®vStwj sknutl»<* ^taretví mteta
jmhlítaeí a ěi^uíslwtó snWa v aaMeh
1
í e h ■ tuláete,
Seal &c1b4 sase^auatít na t4b®r®v4 ůh®4 aa potoarMŠMF8XW4 IflMÍ
v
ékMktS neáslefc®
Swljaay, výc^calwwetí
aa třtóaa li^rce* «a 1 3jpc<
;^rtoVCW ve íyssskýúh Tatrách* Má® V psrfi ?@ 14 ti J^é r<ac
wMi ®tasy okrytí ^icevatteu a sc Mrámo* a®á>lek« ■- artlna,
I<« t -I® ua;cM<4sc Owclik ti a W« háa uavitívll t«>»Wajefk*
«é« pFcaalíel F.^.^l^tncr &
šá# přijeli mvSMvlt viletei
fcu>»
*
W«aí rafe* satäSMmmst && tíMorc-yf chm v
témm wítw4a
4«mt«re« v irswě ;
v Anglií
v r«lií9» kle Jme e^L« « s^te^aí eUmr4«« apívali
a st ’le oufewli ^icKr&í t th® l»g Why nsfe w KWrový
«h®Ä ve ivýegrat^c X«aáw*te<u* s«lc mMMrcAufM
kár >M
táb^rwÄ© ®lal a^ufi&snl är waMch
veliháa*! vipldly stavby ^oga^^rí sa t#vítfeí a po—
H
a? prwíh© sksufe avíts mter^ta S»4e»»x»w»IXs n
wBeafe wé<«t».ÍMu « e®i4ha wata, ktádM *• přijeli aa !• wri*
tff^'CjeM rawrů /swlí Äwer Kes V * tce®
•
Se&í
aA tíbttwvj ©4í?b fc«i wšaí,
t«® káwel Ma 4 atfwwBt gilwel.»t/ kruh, etisMy ruteut «4e
ae jsse actosni y4^Jítf tó přeca uä n®nf téterwý oh«Bt to
Be|«w
jebe pl«símy 1 telcv# uhlíky »2 s#®rr»elv a
j&iá e« ®it i® s« ieprweAe Šelestu stefejeh
& Wrwie
hraje wlt4 Mlfearw&ie mleMe, Mt«r# Jew tak of JÄ
«í» ;íGaiwv» Je Jás« A, je to »Jtt iwjet ^afe'teyma sařjíeí
v
ftrtíkííiw, s s< Jwe «i v feehu c>afe^v*l
i
Její don* Scála &*rák ptewtal®. - k^w»
w see J®m naspAe

Junák, na Břez. Horách
pořádá

v sobotu dne 6. října 1945

áborový oheň
T
soutěží o nejlépe provedené číslo
táborového ohně.
ěže účastní se nejlepší skautské oddíly příbramského skautského
Sou

ku.

Obecenstvo hlasováním rozhodne o vítězi.

PROGRAM:
18'30 hod.:

Průvod od kostelíčka na hřiště.

19 hod.:

Pochodňová

štafeta

od

pomníku

padlých k táborovému ohni.
19*15 hod.:

Zapálení táborového ohně.

tupné 5 K.
Vs

SKAUTSKÉ

x.

Sm
K ;

2.

BESÍDKY AKADEMIE A VEŘEJNÉ TÁBOROVÉ OHNĚ

Be^/dka 2, dívčího cddflu “to 1:.ľ.1927
sál mjeaetd laCY

<

”kaut«kd ftlMl 4. oddiel Kitm 5.4.1^ i
včal • Slí t.ob©h. almáwii

5.

>fMW*

aaa’-^aka c 2: íl j v ásroví ľa. síří 10?b slávnostní
táborov’ oheů « 2Hl elites ti oslav 10. letíte®
trvání akautíngu v I fe^ovO. I^í^í^Í řečník
P rof• t• I f k &í s tôní < © Iní k S 32Č 3

4.

r.^/ tí SÍ«W
■-U.

4. wuaraJcý sbor ^OaKraUsk*
oalaw
e li tu ä í«wtakl * a t iní« ve MMb
©die ram

7'TefOV

E príležitosti ©eldv deeatročie skautln^ v iMSon
4ň® 1. Jma 1®?9 na ihriate táborová vatra

Ilceá

listní s^ruOeaí /vázu
v <l®nl B. Strmá 1950
w velkín sále MBstan^kí
- skautský večer
IWxl Jíu-í g®n.¥l- d.OJessnda, prcclov , rof .ä.B. iwjsík

5.
6.

7.

tíšim

E.

Bratislava

4. re3. rgt^
»tor *Siakárpdtok* sl^meat
d<isatr«'4n4fe® trmnia steru 1S-51-1$’,51
i,•.5.1951
v letínMt®

9.

Hl Mi

H^rlaKMlkí

a j esa "bory
sk u tí t$S v Snttiilaw
26. jasfstáiw 1950 skaot^ká akadeai© w TtádsBS^
t-ndove. ^čast i.l. -vojeíií

divadle v litre

ie.4.19H besiedka v OlmMMMi

lÍBtní s<ru -eaí Ow®a iMtóhfctekautl /;ôk,/C«^
. 1. kvl-tna 1911 v xle^íeb táboravý ohm. Fwslov
T. . :i Btao

io.

11.

3m

ímínská
."v-»a juníkl-at-w t ’ du© 9;. krč tea
1951 táborový oheň sa sokolík’b bří“ti v sebe*
vfeeMáeb @e< WlHÄ®^hi 1*mí

1U

Fraha

5. ©kr^Ä Oŕa®u ^-uaákA-aknutů 3*’. T raha . “. íarvna
19 1
nka-fceie u pHleMtcmti rosvisutí
■ prsteňa v aále FOt^neoí
í raba II.

15.

brati a 1 -w

:wt«3he ifsdfiader SBwst BreMeJUrtti c. . M. deeenbw 1931 Zehnímrifíen JubilRmfeier
-a© ?.:./.

K.

Bm

aíwtnf sdrul^nf ptátel Jvasu -kwtí 9^3 Orno
S.břesm 1532 *^tópolský večer v eúl©
atudonttófh© donove. ■ mtektorít kcmwl^t polské
republiky v ^or vekd ■ otravť;.

15.

ôloa^w

Stĺpa ■ .2--.o ,wm j: .^.úa^a Atí úCt v rWl
MBt d««áu 15. &Y tas ifj MmM Mi
MebtoMu vlajky

U.

IÍMMMI

■ bor - nsu eh®nil 8^3 y BřemíM v MM
27.8.1952 táborový aim na
bM5tl swrtovMb© kluW.

17.

E$MÍMŕ

1. c :díl vostojer .zAutov e^le^enok/ vedierok
7. átetóra 1952 v kaviwml Central

1&.

TŕetíÄ

-tar ivweu JanélrWkautô i* i v TřeliM a pŕíle*
lítosti *
tý^e* dn© 1.6.1931
na
táborový ohež. protektoři slávností
gen.TI.Xleesráa s >rof.A.u. /va^síh

W.

Mmm

ámj tstá tupá .rijufinjcsá • MM MMBMWB
slávností vc áÄsoh K-5. Jwa« 1937 táWreyý obm

x.

Mb

n. t.

.1.

i ím Bor -'vašu

rsetÔ C ; ve Iv&*«
pří eelwä otov/oní « íte«utfH.ho 4oswa*
16. sú H lk3k
©hail.

levie®

Mil Síaky

H B i t9 B

ä.L.

fcmti v evleiaeh Ma <:4. suarea 15>4 eM tro*
teltorátťM ^kresM^ staroet® ,»Jr.Jar© slavn
&Má4i«els. - rás w
Kbar®.

SBMlB a MMI BMMM äM MBf ôna 14. <.1954
v
o-t-natSiM Wsledts.

íka»t«há Bupa nitrian^ä
s: - lu s šra*
JlasMfcí lahtmtletlokp®! živc^gl áwa ú<’. s|Ja
1954 afcaatexá besiedky v ľo!turbos
a daa
21. ^ájíi táborový ebea W etadloou. -Wtefctorét
M«Ai mOolÄÍfc
Jdir®b a ŕ.žU 3r.
T.I^elko. bi®hv> sitrisootý

. 4. - ©rafky pri Ústredie alov^nakýeb
ncMcá skaiitov pre
B.áystrieí, 52oven®«; a l«dsiaira<š» a-a: -;á e»; enmtiská
lixs v 7ethertone / Ägil©/ b
XlI.ľtóaif4r©dMb0 tabors
A, |Hh 1
tábAF&VÄ WAT“.

?5. ; ŕ f..

-,®

■ a t- Hit' BtaMÉ tfíMo k, IMni
Mkds'Bie v Iraaé botelu 9 Drôt e Vs
^$ík;.-k^ Mta?

MMMl

.á* MMaSjkvi

1.
1955

?7* ScbruÄi

úbor o«»t& e
aute! ^br»£3m na ;.eôe^t a4*
vtttV" sestry aáú|laí ■ ra. . 'iIMcavá
1955 táborový ôlwl na hfOtí
kl^sn

HM MH$

v teomžte.

M Ú4.2.

<ber slov
ok^utev tíUJU fMMWB Ml Ä
bv»iedt«íe fciíutíifcoa. v«<U c ‘®lo5w okôle ®vetew
vo veltew s4>® sokolovne

27.

SI tra

í. o4M«l
2yas ’Boteliautov s svatiek
Ämteki WM<4ks ée© X* smre® la 7® r tlvw*
StSíiBK^

Žf&BMi

2. cäáíl 3m«i. Ju£u&S»4fct^ s skauteš äfis
tne X 3. Serwsa 1936 táhsrwý ©Bem s® stati e® t
SwilmvS.

Mi

MM*

M» MM vlt skautov **4čw tu© M. ©ktétra 1$M*
^Imts&l® "3®« prlprarsaf* v © wlkaj ämaae
»©Ú pwWkt-rítaH päs sl^íeterpkíb©
reúre /a
mitu. .3.
nrsslov
AT.Wilan Bank®, Mfr«4 t. r
‘n© ve.^
absolvent III. X.* / letn^r/

32*

PwM&

9* 4fľÄÍ ©4411 - Iv. 11.19 >$ otevr®nľ Blubímv&y
rm litrahwf - t^Borevý ©hem
^tr^Mewkla

1h

irala

:-V&8
äkirUtt ©Äi^raítú - ’ŕlsvsoetttí
aMaytská Äaáe*Äi«
a ŕíflelit<ati ŕ5* let4M trvátí
éfcsMiaga
v Caltáril Itóa T.

54*

aru lov u
Tepal

£

Vitfeéí kst ' lí^M/ch. JwáM:7-<©: wtů v awl ©ôr»wMôslesaM4
4. prwtee© 19 57
W«f^a
v ®O© K®t&l.tcwr©ftÔ.

%

M*
”37.
«<*»•

■ krsm| &%&r owsa JwM©v-aka&tov m skastier
v MJ^BNNltaÉh v rÄísel ©|^mle»la j^mžka
7.3.a asaryka 18.
19 í7 • t4t»Tä.v4
r Te pa 1 MaskásM

Sm©

4. dírôí ©ááfl 4b® 19. pFOtóiue® l'í 'T Besíákú
v ®41» Wlřme&owti ä& ?'ÍbM.ôM

i£tf ^ír 2. aerstsôfem Fx«dfliwieiWK>p® i» 4t.0e»rg®a

1
Tiamhall®

a® 10. apríl 19J© in <®r st84ti»eh«a

MM starí vi« JutókowíMtôv &

- - aki&takf
tá>ôr»rí ®««ä áÄa lš. sá|a 1$W aa IBriaw
X

íriMdí
.v
ruku w smi
- r-v . ©1?’ •• V f ■;..
tHMd&ttai -Äe
1939 v >41® F ä t: lisfc^cB tíJwryH

%«

l«4aa

w.

W?

4. diďfl Junáka Btr©# 7. bftsíOa .s hesla®
•^11 jr»e ®'bu4e.»* 12. Itós ItíhMM W3®
v yfefeílkevé síši Majori-avýeh £kel v KrOevfi
4 Sll

41.

rrívrw

5. odáfl Jasäs v 3RlflhhMi&«
«h®n 15. '-emst* 19 59 e tS^^ifisséfen

Í :.

MbWHff

>4ru5®aí
4ubO», velkatj
Besedu
9. lista patu 1940 w áwmě wj.sfe^ta. 4©su

«

43.

Milevsko

Junácký a dívčí kmen okreaek k středisko
Junácký den 15, aáří 1945 tchořovi oheň
MB Hůrtóoh

44.

Třeboň

Velitelství střediska Junáka - velký táborový
oheň 10. lemu* 1945 na Sokelakd® evíHřtl.

45.

Vřesové Mory Junák středisko BÄBWtsH výa ovy * Březová Hory
6. října 1945 táborový oheň na sportovní®
hřišti u Litavby

46.

Břeanioe

lesnický Juřík# 7. proeinoe 1945 KiMÍÄskot
besídku v síle * Bihotmků

47.

Kroaěříl

Středisko ô2. března 1946 besídka v aule
učitelského unt vu

48. Stará Boleslav Středo Seská oblast Junáka v rámci progresu
Brandýs n.L. III. oblastního sjezdu 8.6.1946 skautská akadenie a 9.6.1946 táborový oheň
49. Stará, Hul

Junáka • junéeká akademie - 27.října
1946 u příležitosti otevření jwádk ého domova

50.

Junák duchovní rada - sekce ikatolieká - 24.dubna
1947 oslavy 8V.J1H ve . smetanoví síni Obecního
deem. Uvítací proslov P.Br.S.H.Trachty a slavno
stí projev W.Budolfa Flejnera

Praha

51. Březové Hory 1. dívčí oddíl Junáka 17. kvatn® 1947 táborový
oheň na dole *KarÍeH.

52. . Kový Bydtov Středisko Junáka - 17. kvitne 1947 táborový oheň
53. Liberec

i;-

Oblastní velitelství Junáka 17. ohl-.ati Fodjebtád^ráf 31. kvčtna 1947 !• táborový oheň
ve 21.00 bod libereckých junákč a 2. táborový
oheň ve 22.50 junáků a skautek celá oblasti,

54.

Hodkovičky Junák Podkovičky. 11. října 1947 junáeká pásno
a táborový cheá mb A^Mmb hřiáti,

55.

Praha

Jwácké oddíly v WylovM ústavu fl. března a
>0. k^Stna 1948 junáeká besídka ve slavnostní®
sále wtavn

56.

Třebíč

Junák Třebíč « 25 let jmáotví v Třebíči pod
aáStitou WW ar».gen,X.svobody# mjoru ar.Velena
Fanděrlíka a. prof.Qr.Kudolfa řlajners dne 13.
května 1948 Junácká beseda a 15. kvtna 1948
táborový oheá na sokolské® atudionč

57.

Fříbra®

Junák Příbrm 1. dubna 1950 živá noviny v soko
lovni

58.

Svinov ■

Junák středisko .ívinov 7.12.1968 Mikulááakou
besídku v Polance n.O v místnosti u Uluhoáů

vĽhritnnXt.
pčtka 1969* v divadle S8BUP0R

59.

ľr^ha

60.

Kláštere© Junák, .středí oko .'léčte rec n.C 26. dubna 1969
n./C.
skautské odpoledne v Kulturním wÄksr domí.

61.

Žilina

62. Bi line

6%

Ben tky
Ikia
n.Jis.

Oblastná, a okresná rada v Žiline, 17. mája 1969
▼ rámci 50. výročia^slovenského skautlngu sláv
nostný táborový oheň, n* "Bôriku*.

Junák btředisk© Mlln*. 10. kvetná 1969 1. okr
skový eras okresu Teplice. sláv
nostní táborový onen v Tyrčové sahradô.
"z’■
Středisko junáka Benátky n.Jis. 24.-25.5. 1969
Okresní eras Junáků 24. kvitne slavnootní tábo
rový oheň v sámeoké© parku.

64. Brandýs n.b. 50 lot skautingu v Brandýse n .L-.-.-t ara Boleslav
ntará Boleslav v r-aci xrogr«u oslav skautská akademie a
táborový oheň 51.5.1969.
65. Červen. Kostelce - Oddíly Junáka v Červen-% Koeteloi
1. června 1969 us ©Bádaly Wtskŕ odpoledne na
sokolské® hřičti.

66. Příbram

Okresní SW*B Junáka iMbram - 5.-S. června 1969
Oslavy 50 let trvání Junáka - 7. června 1969
táborový oheň na dováta rybní ©e

67. Havířov

.středisko Junáka Havířov ,11. Června 1969
U táborového ohné ©tarMích na sčetaké® koupališti

68. Prachatice Junák Okresní rada Fraehatioe 21. června 1969
u příležitosti ©elookresního sr^au táborový
oheň nad internátní školou v Žíehovoi na levém
břehu Blaniee
69. Kutná Hora Junák etředleko ^.utná Hora. 20. adří 1969 při
příležitosti oslav 50. vvročí skautingu v Kutné
Hoře alavnoetní táborový oheň

70. Hov< T-aka Jtmácké středisko *:;opka* 2ová i-aka 4t října 1969
částí oelkového progrsau táborový oheň

71. Kolín

Junák okres Kolín. 11. října 1969 oslavy 50.
výročí salofcení skautlngu v Eolíná, táborový
oheň na Kmochovi oetroví.

72. 2ost

Junák středisko MNrt* 7. prosince 1969 Mikulářaké
besídka v sále na distribucí č. 4

75. liberce

1. dívčí oddíl skautek v Liberci 15. prosince
1969 vánoční besídka v ZX llaotimt v Hor.
B^Mole

74. Královo Jole Okresní rada Junáka Brno V. 4. břesna 1970
soutčB druMn - aaňáeky vlastní výroby.

Oddíl Praha 500 Plašen v Prare 4., 25. dubna 1970
besídka čtvrtstoletí na Slovanská® ostrově-*ofin

75.

Praha

76.

Nymburk
Okresní rada Junáka Nymburk a Stí e dis ková rsda
Lysá n.L. Junáka lysá n.l. 6t-7. června 1970 Okresní jundoký
errae. Táborový oheň 6. Června 1970.

77.

HornHovlce středisko Junáka HoratČoviee 1C.-14. června 1970
oslavy 50 let trvání. Táborový oheň 15. června 1970
v panská sahr^dč

78.

Kovensko

Junák Středisko Rovensko. 50. erpna 1970
otevření klubovny, 29. srpna 1970 táborový oheň.

SKAUTSKÉ ČASOPISY
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MAUGLÍ - časopis skautů na Podbrdsku v l. 1923-1927

“ýhru®áiditt nlea, n v erldencdL* *§eehny sk^ut^ká ^avopisy*
i plik se JiSh an více ael y*letd®tí existsnee bsí&ä swn®Hhí>
■Awtingu é&JevCbe* pteeáhla by cv<no<iti Ředíme. 4 e jich na
Sta* od ručal -psaních a
odd ílový eh BM&yBMI g dáva
ných v 3«4Ui4b ewr»£l<M* aB po nerlMiak^ tjgkovisy vStíích
AautKl^
rtmaneŠovau ch kwcdáfekýnl teolmikaul*
n#©; i
v
-Sa ^dhrdefcu* ká© je skautská
, tmMet svlá’V hluboká* vmltls isB^yisô viech k?<te<orii
SlnlnM Mdka. PH p ^ÍÄk« mohýeh nájdete v dalBíah procent
horníku. esi skautokýai
® ley regisav si více zaujal
jeden titul* Ge tc *smgli*t MMfmík
*borou&aium
iu^tl** jotOjl w?ůAai^
okres**
a kea^fil jeho *TMbr4s?k4 oblast junák***
w«s«t na tvorba íTuflihe s?h -^raktieky juMoK slolky
trakte níett Mroun* Klec, Oedje* CerMvlce, hotovi e«*
v-: tá uobrotlvi* Bfesová aery a
Tito akauti
poěhdwl 1 ves^s z příduMíta wfudssM
ashlawi,
kteM v roce 1911 ».-iynull se veseo |:M4t&*wwtů K*x»
S *awpi»» Js-au jvatml atlí- st:;k- skaut•! vEeea^tsMu f-s<MBta B'W1«1 &sto tu neehdBÍaa ěofcwesty o usk* 4|&1BNNÍb£
sa Órsuty ^kyncřw.Bk.^lt 1 t3y£ tito ©raaní«ačn?- patřili jli
;áo otíastl
»augli wMM1 stHdwi v iercx^S, v í^řcvicrch a na
i>kSí>víeh SeHeh. !• Mklo vylo v.prs^inel 1775, resleání
BíbIo t-uée pr*mi<pMGbO A®®řlataí. aoubor vStoh 5ís«X a raQ»
síti naaxi^tuja/ b břataa 1557* WHígli byl tifetto systísea
Äfctotm_<ia. To je jetS^Auché gh^tovownf otiskl a kllh«vyate
/í.»'J stixio^
Text se $Oe na «íkl&4ní ni
papír
anilincví«i inkcugtyt oikuž ae , ak přenese sa
telatům
vrstvu a b ní ae tietee n®.
¥ t*t© toahnlee
rnaíti jeo a r valíte 4^®ítkwi výiwkl.' .Otisky nejsou
pHlil vj?rnwé a ®njí owesar^ trvdní. Sac?w3ná Meln laugliho
Jšcv 4ne« jit tnk vybleáll, »e nMteH
jao již
val»i ttžko Čitelná, nMtWÍ jíl seiBItwiB.d. ...OUky kreaelí
v ?5.&>kí&u» teMřna půvabných seeemíeh *hl-wt.*•**, kteH
byl,? pro kaMí aisle mvó fenscyt musily ty bít rg raprodukoí
ťcsxon stvmfku /fskreeleny
oleáty.
1 přes teeteieH nOm'tatky
Jsou roůaíky^aagllho
emM® áokweats® historie skwtin^ aa FoůbHsku* T^dle t^pitky jwáe^óho obsahu 1st seti M^ky vystopovat i ©ošidní
po®-rv dcbjf její ®yO.<BÍ i oeoVity kolorit*
Jaká to tyla dUé@it která se tenkrát* v<; dvacCtýeh l.éteeh pustila e ^SBalýs nalMBÍB ůa vn<áv<n£ časopisu 7 řodle
úrovni Blchu e <rr-;fíc>z úpravy .esatos* X® "au^lí byl *«íle®
jit. v-mpilejBích skautů - rov®r‘ a alšskautů. ‘3^7 p-w&4
61 ’»*/ /ačkoliv
^ulív-t c^eí stroj/ ®ají velmi
ŮMtání písne# ajfcch vyplová; krasods* a vý^«&j.d>íeh člá®^
ků jsou pr»mS nc^adobovaní tiak^eí písmena, rwuuaíu & ji*
materdy sjlltujeae* že tý® n olu^ra^vníku

SwglUbe trafí H »
sociálního původu 1 re«tiSných yrefexí. ^©sí byli otMenty - j© tu 1 sftoin ®la*
<rch učitelů - žasfteý ečet byl dSlnikS x ^oOräskáho toio
prtnelu a a ěolí.
^ba* ve které Uassple vy^Maí* 11Je JMt« ner deetaýai
W^aínimsi na válku* xe kteří «e krajina BoěpoááfMy jen
gg«ala wp^ntovávs. f l-^uglls o tea ctene črta J«JveJáy
’Cere< vspenínlta*»
• •• Mino a«. o adl fectJ* íwMI
«e
výprevč. Tllehni jwe bylí Mel* něhot oetimjä reálčůš
na obuv JIŽ nozbýwl©, Z an Sloh papíre^ch lotů visely
círy* nebi ImM tento otav tWm byle srmwvati.
IčXcšsl vykročili Jarce pravou sekou* ňbyefcoa isŠÍ M5«tí
a výprevn e&mSlla t« ■ hreay* pří t<m' ®i hvítcMfoe
${&&& q bíá$ a no .M •••
JoclAnf pemf-ry tígily JeSV člci^. V čí ale s třelno 1924
Strne :
Jeám g aeJhlevnM*íeh áftvoáů* pro® a® nedostane WtMte
bratří m wltí práaárdaový tábor Je ten* Me Je ta přilil
sákl -i sMó •
J Slánku a* toto Mna /Sedat ráadninwá tíWreV* Mt^e
dále* áé Věro■•»«»&< župa. jtfiná e vedeni®
jř^^sk^o oOflu*
který Je křejBM v leylí IcgaeMiMH Mteael, © wietMÍ určitibo potts efcwtC s loÄ-r^ks r*s jejích t4V©ře*
v«lkm přetólkptt pre ©rgaaiwvání tíboró v ineBnín pojmi
tyla vyaoM eena
a včecb textilií
tehdeJBÍ áob®* Třete
^r«ti v
úáabí podnltell
.krátke^ob^
pwte
pahořís, kde nalili nocevatl v levickí ah' M uhlíř*©kfeh Všstóeh a v ewí#í«!Íu THHnJUs^yf t<ter ©erwnskť tupý
««e kenal »g v rees lá " u r/brfks Cetárey sad eteeenleí.
Třea taSkesti bretn/^he ráe® ekwti sa Vedbr^sku
resvíj^jí Miňmet*
ta opět strínty i.»aglíte» kde ®e deeví© wsíetaýeh reatíab k« krÍB^l jr(redj a penátiwi vlasti*
t o roxllMýeh Jiných •^iínicí^te.
nikolii jejich připoafnet x
C Vellk»aocf©h 19 • kca4 se v Hořovicích
iup«ií akf-mtskB
óteseí
Výrt^vka nás plná w^k©Jll®> tyle ta r&áoetM práce-*
kOCToevaa< vapBaM®*.. Výst'-vke wístlw byl^ ve 4ve«
místnostech sOÍanMí Skaly v Převlcích* ¥ prvá ®vu
Mel naehá-ele «s po^teá literatura *rV’tttt»1tá a skautská
TuÄoplgy ä ceKW ísvňta* s&pájäení vs®m» obMblá
expciioe ekwtut aMastek Vvlwt rekyesnakfch/š4 do
lupy ä<£í fimíleJÍ/. 'Mle tu byly reTedíl/já práce bratří
co Sale* í-•■j&árevá*
• 8e?tml brotM hořevlekýob* irshM sí.ptaast aheshQVftlB. MWvwu akAut^ou
literaturu* nílicH vJraWy Vretří a líařovle ® .?<• Sobretiv^* expaxicl C Mat ple^ekýah* $&autak< p&třeby a výk*
trej* akavtská ficočky* cist inwu napu as která i&ásórelay hylv cesty hořcvlóM/eh bratří i aester.
li a £111 Í«M ee ntema ráčeti Strdím publiku ©tree
livata* Jek po stránce áuMevaí* tak i tHesná* teda skauta jak ®yalí a říje*
'ayapatlí nfe
prejwóvaaýcb ewéíaie* Mě preofáli jase d^ré věci natí*

nate - 26. b*e*a« 19^5 - čte*© sace o úapORéa
v hotovi©bia tostinei & Balvísú.
Sedli m tn.
t cel^n
a ©Ht mřldll i reky*
©oStí. Syíwle ge, hrála, recitovMo, předvddHy vážné i
legrací výstupyi krátke srďe^á, dobra aabava,
T^hal rota čtew o s&Mlakda
v* 3wt4 Mbrotlvá,
& cksutstf atMtaMi ve Zdicích pořádm4 v® prw><ah tábora,
» opít o výstavce, © procítaní ^aat 'kých fílsrô, referát © skaut*
Č^pim •^Äorák*,
M&tí, e tak Adie,
a u«k dále*
■.
BI m stí se !•»««€ řadí i aáje® o
historii aárvd® ä Jeho památky, ô IM&tMKC <fef ve Mech foraich.
Y aiAíI-s ;n^e i t -0¥ó Minky,
je tm příklad ’Křivoklát*
©a n.fyteeW.e, upesar sující© wOí ívr^ec na peedtty hrada,
ttur: .ůábráýtí »k rmti ' často anv3t?V’aj£, r oío na přeblM Mat©*
rle aMta Břekových Bor, eectevwiý JU-W^Mkeau
a® 2. hřeam 1924 čisvilo ®té výročí mrea«aí MÍM
šetrný, pří pw.il
tuto tultorní wíálwi sler»aoataá vy*
MMbesou titulní stránkou, kle Čteš* aiao Jiné i
&y, skmti Župy ber©w«ká» ýřináSfae na. tóet-. tort©
holá wAj mix, který v ilvetaía áíle swa swschal
Mároóa pcilad, j«ai payiaáBat s fei&Mt B© bude v Štěstí
i útn«pách • • «
Téň-S r&Řía
hořrvieký s’seutky & ^eta»w© .hrobu
Ml Vy5«hfa« ft pak po <ra dny raoáv«dí SalBí p^ítkj ľrahy.
V kultumi s^sMřwý Matweti petkrihk^eh akahta se >nmf
irepuMiM Baujfeá výsaam^ n£st© 1 diwaelof «eMtMetv£. iodU
rtfeHíÍ T wá^llB hrály 31 vadl© takÄka vá»cMy©«fly, 1 aku*
p.l»ka
MMmBf hlídky ve’ svaM l^bretivd. OtSlas© t©
alce byl jen aktwky a břitké kasy, Me Sas od 8n» se skauti
pustili 1
a<ro5n»pí hry. íarovev. byla v té lsti wsi sehst*
siky ©blíhesá hra s Jnxsitské
*řro lesk WlleM* ad
^dyt kt&rmi si twufll syhrit júnáel s
I kiyl sl pak
v Časopis®
le Jí® vfrvws^et hry pMswls dv* sté
kérs® deficitu •••
Ce»kí jwíetví, které dekážale nřeKoci mdM t-ikwti
taotaíh© rfiwt swel© v pniát^ieh tauti čslít i aepHml Jiaéh©
dnitm. Tou tyla nepccfecj^aí lidí, aco.al.Gst, ©i vlactai ve
slitu t i a^u j<e.
ósrcmsk^ skwt AdeX& C* >íic v tauglia dojBy se wíh©
;rv 1 o výletu i
řT^eb^9Íts9 viskos Mates, ©seta vece ěe kepee s malé
Otl as aés okřikují:
prclw* kalá# k »tt*
&e. tevímí Oti» snad 1 vy budete jedeou
skauty, sa«4 i vy s tl«®ke« m aáceeh budete Is^sl
ptÍTcďs ‘ efe krás, kwMs let^, lásky a air® večere,
irevna ^Éb* mv. BMMftÉMMl vbu
' MB pcbřirují a 4mb|I£ m dive Jí MrifaBtMta ©Mas.
Vi vshled tknuta je
"rátká kalhoty, aah/ kalen* k<© jamv vláčí takev?u aeeluSsou ©pováži lve st ? Xmtofc pg Bá*
dech za® pMpwíňá tuláky ® vaatrÄy, pxsd ttergal Je dobře
sevřít alepiee • * *
I^řovic^ Uab&s© píře do £au<Kho etudií
lid veskovskj pohlílí »a skating*, lens tetuje tu, že vesni česná ekut©^- neroaUMJÍ skauty ©d pcchybs|ch skupinek v Širácích,
kt#r^a se as S^s bude říkat diwaí íto^vó. ae dodává, že

©1 stmetní
^ti vždycky <otó&í ®ískat ardae prostých 114/.
Wiulel* nejen ©e^sviné • • • V Jl»é» Síale &amp.i»u
pOe ®twt pf««$fvanf MiwUmm i
beáni nda užkceu SIM
/MW * M*Ml
deníku *^efcéte»*ÄÍ s £ive&n<m%Me pisatel o»tM*
na laika poseti v? naHBÍ na e&wty, iie ©fenty bas
óSňšS&te
Blevtó, jenS entaíg&v ie v pffred^9 ví© jí siM,
přespíví. J| t© »1 hmíju aeohat líbit... Tftř vMehai.
eeeta je trni
té. íaM ptéá* nMLÍ být v baMmeatt úrodné, netřebede hodné nal;í yréee, naéeteo potu 4 sbiti... tobrd
vée mi wfWiU t
U« ne jer, ..ovinéM, i
p&ai. ^©de^egpvé nepřáli Č^et©
AmžtftB.
©kwuteká f/»isÄ»» které -ě konal n v Hořovicích
»él» týt původně v 1®rosné. íataí Ikainf r»4« Oř* odnftla
jM^éovosé dví tMéy,«..
./ILpyä a •prokl«řiování oe«ty ho;iťtÍÄ®ai ne;^ro«wMf*
/brě«ewsrMÍ 19^/ » J©ctt vfcekr»U» v iaw^íe® oVjoví, ale
tížs-u-vy uk^rujf, I© o© yodhrOtí
eneehutit ne
dali. C‘hra«fw string ih^líM, k® kterých a/ehé i it»t®á
$©!»&&, tát »i ©tt^catlw?
ehlapee, jat přisel ■ lovů
« BMMntwiÉM ©4lme» here perp a ate© BB ©víMt óeníka * |*ÍKI
pTcřutf^l 4©^©7* t řeMtee M nekalit sáeaasft tettete dr^v«
>:řlp®a«nre ®í p<r
kteH jscv <r»© ssetÍBífcj ssetb^sl
jIr.. a.l .5 í 1 gate 1.
í- Bt4náf© *F©v<^k0r»k4 v«^e«**ty*» 4*d.pls» ewtsra atřitelaí,
v l<tl 19rjí
&Xi jas© sbM a kóssáfi B&l&ell. stoW* t^
<$br«rt©I Sel^U^: po^l- se hlásit, i chyetalt la«e ve*
e©ři. Tu a© Wafc hlr^ils &4vmw mvá. ^ak/si ee&tujíeí ©trje /mad ukflvdfs
©been< fe-^eno, pfíř©! se n« aés nadívat, ani! fřeéeat
návrt>vti evw. Hneé, 2© prf j©®e tat
el pt-ÄPbnis »pá»© v lese Jake an. toul»íae se z tíet®
r:& ^feto jste- ©a. a. etiwje tyl nluW,®. Ale í^sj
cr*vír» ndhďM< bb v MwA ési^tu,
i ti
vBjhí pMfnrtewdi se blíře te ©hni.
© svých
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1931.

MICHALOVCE.

PROSTĚJOVSKÝ SKAUT
vvdavÁ místní sdruženÍ svazu iunÁkŮ-skautŮ v prostĚJově

ROČNÍK II

PROSTĚJOV. V LEDNU 1935.

ČÍSLO I.

V pondělí 4. února opustil nafte řady v nejkráenéjftim věku
bratr BOHUMÍR NEBESKÝ, člen 3. odd.
Zachovejte mu vftichni vdftěnou vzpomínku I

Bratři a sestry!
Přeiímaie úřad župního zpravodaje pro Hanáckou župu básníka-skaula
Jiřího Wolkera, vzpomínám vdéčné všech svých předchůdců a jejich práce
pro náš skauting. Slibuji pracovali v jejich stopách ve prospéch skautingu.
Od Vás pak. bratři a sestry, požaduji přesné plném' skautského zákona.
Buďte pravými skaut) nejen v oddílech, ale i ve škole, úřadé. řemesle a ve
svém každodenním podnikáni. Jediné svornou prací v bratrském duchu
skautském docílíme úspéchu 1
Vá5 MUDr soMPEK. župní zpravodaj.

Skauting a výchova.
Zakladatel skautingu Angličan Sir Baden-Powell
použil k výchově svých pevné organisovar.ých
chlapeckých formací, nové zvláštní metody, aby ze
svěřených hochů udělal muže zdravé, samostatné,
uvědomnělé a vlasti své oddané- Baden Powell byl
básník, malíř, vyznavač přírody, voják a křesťan

a shrnul ve své metodě všechny přednosti svého
povolání, svých zálib a svého přesvědčení. Pochopil
nejen to, co mládež k své výchově potřebuje, ale
také to, k čemu mládí lne. A v tom jest právě
typický ráz skautské výchovy: dáti mládí to, co je

těší, baví a udržuje v pozornost: a právě tímto
neznatelným způsobem věsti je k velikým pravdám
života.
Mladý hoch není zde vychováván poučkami,
suchoparnými cviky, únavnou dresurou. ale životem
tak romantickým, jako jest duše mládí. A z tohoto
zdravého romantismu, z tohoto rytířství, plynoucí
povinnosti a závazky nepozorovatelně vsávají se do
mladé duše, přecházejí do srdce jinochů, aby
plněny byly v letech mužných. Výchova ta jest
individuelní, to jest brán zřetel k povaze
každého jednotlivce, jenž není zde veden
násilím, nýbrž pojmem cti, svým živelným
zájmem a zábavou. Přichází jako vlče do
družin, oddílů, postupuje v hodnostech a čím
dál tím více se osamostatňuje, až se z něj vy
chová povahově silný muž. jenž umí býti
dobrém člověkem, vojákem, přítelem a vůdcem
druhých.
Známé skautské táboření jest jedno ze
mnoha pomůcek této individuelní výchovy,
kdy zkušený vůdce vkládá do srdce svých
svěřenců nejdůležitější praktické i duševní
poznatky pod širým nebem a blahodárným
vlivem přírody. Zde zapalují se i srdce vlažná,
zde promítá se jim stvořená příroda, zde učí
se vidět harmonii, soulad a poznání. A kdo by
mohl býti špatným, když při táborovém ohni pod
hvězdnatou oblohou zazní naše junácké písně! Zde
srdce rozžhavená krásou, sílou a něhou lze zpra
covali v pevné charaktery, odvahy, mužnosti, sta-
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Města a místa, ve kterých vycházely skautské časopisy

S^t©

Meat

<t

&':;«=■ Á \i.rlea
Bar- -...a
at-m;
Bp;.. pr e • .. . B;?vXe«
t . .
Sallee

’c’ cz. -'-ch

ccr

*«$ Vy «

i 0#U3 .

, řki^ass

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
I
2

uia&jewa
Biet <0
■ In<*u aleelt*
3sť traSref
; 1 aes
. aru . •
Gratae
Frwetotire
■ t 13a*
Ukálev
M /n ■CV
Wplioe
Tra>Ma
V.cUč
T> K.VI.
i

TUfcXet a
.
' <.A4- tr^.
poo^a^
r*Mt t Mtawim
♦SwiBk
J • V1

Maik

ib-p,

litre
S&uÍ
ibr#, ■>*; vHlkr

Jw: /

Oc-t boř
Karlov> ;m?7
■ . vp

i*®čet

:.

ní ô
•^lz>ydk
luč
Ecr-'V.i o k r. vellt si a
t„el’5

"iwsa<J

^■- rBc'ij

2©rw.vo4aJ
4 ai* c©
asure
s

• TO - I

T0!č.' 3ľiÄÚŠ ® cut

Mareačn Í Bpr^vau^.j
hl.ta

s:

U

apt PCS
JwwUkJ' Bpravsá'vj
VI v> v oWw akí J m
Sian

1

X
1
1
1
1
1
1
1

1
t

UKÁZKY Z ČASOPISŮ

JUNÁK ŽELEZNÝCH HOR časopis okrsku Chotěboř r.III. č.2

19 4 7

Bratr Orion vzpomíná....
Ot roku 1919
byl eittw a. pradakáž^ cdtíl®. ľ Yr^se J ess
byl sice sh ®vý® ^v^1ůk^9
vBaebea volný Sas 1«®b vidoval svá
dmtln®. Swjse ma4itdl í a jln M
©daily a dotMsfel
taký třikrát týdní dc ustfetí, kde
®««b4®H
& ta&dejMas tujemi ks® dírou fievátee®.
l'f^ to, Se j®«® byl wlM «®r-sinán, nevynechal jsem lidný pod
al k Béhc oddílu, i kůyS jnen «í smell Best® lelneo® odepřít.
Qowč®t® ©i představit, Jaká bylo ho Jr překvapení, Myl ®i Jed
noho dne fem.tr Wevfk sMií, 1® u ad® v íwtřbeři byl salolw
skautÄ/ oddíl. I&aed Jas® naváeel pivem/ styk a vědomí* ebotbbořskýoh ekautů. filed®! Jw» v mm koupi ti eo *feM ®ejvíc® po&.**£ Atarotekd literatury, ab; eb tak ue&adail a poaobl v sedátcích
estateřl&dho
fe^oiaKĎe choVbo sk/ch akwtů byl stalet
QBKfe a®- rter^a jao s« aeza^ll pH »vé» první* yHiaaiu do
ChotOeT®.. Iv^mír v^tÄí« podnikem ebot^ořfekých ak#at& byla wív|t^« ^aicWree, která «® feiale v Frsat v tvcs
u rHlaHtortl
vťrofií sslalimí s*a.l*ho ©Wžtiwa* En®d po uk«aSení
odejel Jí>m spalelfeé a Chet^beKky ď©
Äosovs,
roMo&liv e® && vžwl akaBtaki*! sm;.s\M v I ras®,
g^eBling
bsímI Wlftl dobí*
s ihned
•• feMfifew

M

Velkým

sk^vtia^u fe£|8

ií^íli tmrji vlastní
^GiiíxAy
v*dy
v přfroO, de®
kraje® napřisa.lvéM
poísaí seháwli Jsfcé sí® v tunela na ewtl ke w,
v auukrorj-eh ttjteeji u wse neho u Idv^ SoHaJe^.
konalj ec

.

MWtmty wbyl

v&sjk

jedlaou naéí

p^ekáMcau

&orM *
tyl©
wlkd M®ši
VMk í te jť»e ůokdssíl odolat sdeluhoa
hr. Firtha a
Sl«tó B.řvHnlm, J. a O.H#k»r d.M®.dn<r^t d. bandy, J.kouWko
a aaäw úalMíeh
bratří. Äi J'-^ô brdM sa ®Vf® ©ílae a
■ostis^s# rvMo^ewli Jss® wfaj-n&at © své dobrr prdel.
Fokud -e®
^auttíkd výsferrá®*
tabty »®Se Mtuswe valai
aspfiEittivU
iwm jenw jedem ^ta*y veliký
pro Ä lití.
ktor> Job®
tttfeMl «4 9^ Wnty, ote® aawi|| itÓ bratří
tfefejM. Ml >rmí tábor wit
v too®
u tmrsva »a
p. ?aaty. Vedc-uoín byl tsháá Vr. Karel GdrUx.

fs^fefaky pokraMvalj v ďalších
5Íslech
*el@m ch h&r*

JUNÁCI

ŠUMAVY

Časopis junáckého okresku KLATOVY Č. 1 - 1947.

Bratr Holeček se zpovídá.
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Milan Hanko. Prievidza I. Niekoľko slov.
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autor pracoval později jako šéfredaktor deníku
slovesnký Východ.
pozn.poř.

Obsah

pořadačů

Období 1923 - 40
pořadač

rok:

listů

I. úvodní část
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

II.

1936
text přednášek
1937
1938
růz.skripta
obr.táb.dílny
1939
1940
celkem:

45
11
11
1
11
8
2
9
12
6
15
18
17
47
213
41

archivu

LŠ :

Období 1945 - 48

pořadač rok:
III.úvodní část
1945
1946

listů
41
64
199

Období 1968 - 70
pořadač
V.

rok: listů
úvodní část41
1968
88
1969
218

347

304
IV.

1947 190
čas.Les.stopou
jedno číslo
1948
48

VI.

238

celkem:

1969
1970

86
257
343

celkem:

690

542

87
24

13
7
172
385

Úhrnem: období 1923-40 listů 385,období 1945-48 listů 542, období 1968-70 listů 690=1.617
Text a fotografie. Stav sbírky ke dni 1.IX.1979.

ARCHIVNÍ

FOTODOKUMENTACE.

Jednou
současných a působivých metód dokumentace
•í>? fu,;«í»t cn;ote a události je fotografie, lutodcku»:entaee
je obrazový* ztvárnila nejen skúškových,ale i citových
praž-itkú, které obraz vyjadřuje. J© faktografií okamžiku
svóäíí vzniku,zachycená na citlivá emulsi dosky neho Meevt?ho svitku.
£•» lids-ä ruka
teehnic-..
z«:>ah®a provást její
uhlazení retuší,setřiijeffi,kombinací,at už t dobré® či zlom
smyslu.
fotografie černoší lá, barevná 1 dispose tavní,pepřípadá film,
staly ee proto wučastí dekumontace junáckeho óíwu.
v současné dobé u más je •■w.lruxaí řenč jš ta způsoben fotografie
černabílá.» ohlede* ?«» aon*. náročný způsob zpraeováaí i na
fiuaaéaí náklady.laková b« dostáva do kroník.alte ä aouborô,
ží’>át die praxe,Sř uáeouteti a výtearaí enteopnesti a znalosti
zpracovatela.
vzhledem k toesu.äe historická fotodokumentace drívt js.í í
součaaaá -.’uciiází z naotea praaená a tí® i nejr íZHéjäich
forot® a velikosti formátů, by la nutno hledat eptiwiální způeeb
f-ešeGi pro její archivaci.
ha zaklade oeeuzeni návrhů,dospélo tM k tomuto reÁenít
l./fotodakuae; táce bude arenlvována na kartónových listech
formátu Á4.
.../harvft karto:..á<■ óerná /dle možnosti zají#tání
materiálu/.
.'t./upevnéuís. růsvitné futur’^ky /na lepení/, a by nedolo
k ziwhoduoeeaí snímku lepenia.
i./řazení jednotlivých listů /kartonů/ dle číselného pořadí
do kapsových pořadačů.
Každý z listů je pořadové označen. SísIok*,fotografie jsou
řazeny v určíte^ pořadí,dle něhož lze určit jejich pořa
dové číslo na listu.íoto pořadí je Jednotné a je uvedeno
instruktivné na začátku eoznamu fatodokumataeo.
Každí z fotografií je kromě píss»»aéhe obsahu saáisku aa
zadul strané opatřena označenia čísla listu a pořadovým
čís lem snímku.

Počet snímků a jejich umístční na Jednotlivých. liftech
Jo určen jejich WlilUMttl a ebwUitmr.i nir?lw,i.
Ba zadní strané každého kartonu je nalepen preuiek
bílého papíru a texte® obsahu wísaku.jeho určení a ?>ed.»
pokud je un-w • NMÉM nebo éedalt&tl lze t i.itmv u. -r®
upfeaOai k další ičontijfikaoi déjů.wíst a o»ěb,budepřistoapeuo dodatečné ještě kon»ul tací s jednotlivými členy u.S.
texty Jsou lepeny do sda i, Ono ví 4 aJícígu MÍsIAb JCt>to<rOie
na přední stran**.
Olo rozmér'; fotografií lze počítat » snotatví® 1-H ke
na jeden liot.co lkavé v prátaéru J ko na list.
í-ocet lis V* I ,-st^prafiftai v jodr.ow iumsovcsi pořadači
lze stanovit na 10u listů.včetně obsahu uložené rfokumentace.
v případě yíHóího počtu linou bio lilo by dojít k poó ožení
enínkůa je.cíc^ upevnění při jejich
jí^aní, nrv<»;s4nč zařazo
vání zpét dv .íi^vrs. iota MNÍ Ití < ■•; •■..•v^t. i rczi:í’r» >u*nsy
pořadače. U ie 'y znamená. ■• -o v Jednot lieém pera Jačí lze
archyvuvat cca hu snf®^ů,/vgat nrfí®ěr 1 sníwků na list/.
srcsivace -níU. =
U Urffiát aei Äi.päwdžíé navržená
dle velikoetí ietoeulffiíků aí a A>.byla vzlkiodes na ekonowič**
téjsí využití i&íeta.byla na zákl&O koneultaee /hétmiea 7 /
. S. | . fti.
Pří arcalvníB zařazovaní enícaků je současné vyhotovován
jejich sieznass.obsahující číslo Halu.neřadové uníotóní
tograile a uvedení textu
wníaku.
Oe s» vystavuje v trojic vyhotovení^
ix-pro Areii scout /globf5.1ae/-nrigiBÄl
lx*jako ^^.na pru jednotlivé pořadače /kopie/
iz-teonxe era
' ŕ’ .;>Aní a nalepení textů na zadní wtranř listu
Juktí hlavní ukazatel řadioíteo wysléwu byle vzato Míate
případné stát.nuk další unutečnosti.Jako čísle oddílu.podřa*
z :jje* .-.
je. nU-sah n lávo i ho nůeiétu.datUM a jmenovité
určení osob dle pořadí.
K toKu.aby se z arehivníhe fotodokuaentu mohl seetavit
rá&viuv’; výbér, ;n «: ta bory. nz v - ■ >- vy, h lunovny. via Jky. přealíday.
i '.Janberae. jednotí ■„vr tet-llf a ped.,by.l ty-. -.v: ■•■•■ > sezoaw
jeda tlivýeh druhu nác.i-t’i,dle nichž budé Oj na Jednotlivců;
BBií&ktí rozdetaíLován a ;i přísluánteu druhu náu<?tu- v-iíy uvodeiw
Čísle listu ioaené čísleet pořadí snímku.

lak bud® nolao ä caláho souboru rychle vytřídit příslušný
zádauý tírua aáfieůtu,ntahující
k určlténu aí»tu,»eho
ÄpA«ôb dájo globálni *• všjeea Motá vítabuJÍ•< «• k urfiitéam
námětu box ohlodu aa íaiwtó.
átMttaía tříd nul:
státy - iw»U - Janboroe«/V<llbl ojody - Kraje.obůasti,tupý*
vkro»y,okrazy.« .■•'■ řevsbory * htídíly • Pružiay.rojo,
Sftíofifcy * L" - ;..urM.biWbjd * íábory * Äávôdy.aouteie *
,
- Žíwt v - lakovnách • • .? - >a uobuvou «
-Kyvy,
orooy • Přehlídky - flaJMy - FyttnwMAálIÍ.adznaky - Místa
paoieduíúo ©dpotiuku * Kuvatěvy - skupiny óíaovaíká hlavy siátťt * ‘ijfteré vlád a vysokých ůřmiň • s.P. •
v.B.r. * a.h,gvaj»ík - hwi. ?hjB»r - bývalé nááoini *
vl.KoMeová • 'rl, d»e-««va • reho gředmavlt-elé Junáka,
;>Jř» kČs • Sooty, poetiky, obrajty*'
Jednotlivci:činovrtící,£ mutaUe
akauti, okftutky
rov«ři
vlčata, wŕtlitôky
©statní,uváděni
-.eviuteí., uvederU nu fa tu gra 1*11 cu
Jsseiittý atžfiatts abeoedai

Pra lluMraei je uve »fa /č^st-é orthuáný/příklad:
,....hávitéva aáčelaíkM Junáka dr.Pud.plajaera ua táboře
i:.oddílu Juaáka » Jltaranavx.c v tóilovícíeii,tšbor ’* ..luaeiná
zátoka”.Pa aaíaku aáat.vedouolM br*^urdat, adravfaí/a alaaa
ftr.záaerský a <wvr.:?;««.£.....
/aatiMk na aa .ř s líHtě,druhý v puŕôdi......... it/s /.
^ÍKtoi/Qlbrawvicá.................................. a3/2
WAŽlt/^.ad ■.. Juaaka/.............. . i/ :
|ábor?/‘*.>iuaaéai «í Uka“/...........
. .j/ .:
áávý téiry;/hr. Hajnar/............. U3/S
=■- ■.giny č.iftáYaík^;/*................................ >/.;
W-V»s lajnor***«*.««.4iv'/á

Jedaotlivcij...................... .3/ä
. '>...--n^m. <Wí!a/.P/K, HaWáatk ři/ř , zátorský t3/^«
Jak je aře j«é, vyžádá s i teatu »páwb dosti práea a ů&au,
avšak lx« mu poulit k rychlá otanipulaei jak k vytrideal
žitdanéíia té®atu či ní sta. st® jué tak jako fc jeli© gpsltné»u
BOMUrui do JeJnutlivýcii skupin.

PoUui: se jedná ô snímky volkýelx formátů.Jsou tyto řaseny
do äv I áÄtníiW fotoalba réti í eh renmérú nežil faraál A4*
aby nemuselo dojil k. jejich sestřihů® a lak i případnému
•MMlMMdt či znehodnocení.
0$ ;azení • číslování jak©
u poŕadeČové archivace.
Lae si j asi přát, aby snl&ká přibývalo a nestály se jen
apuradiekýsä a eizivýtii dokumentoM Junáoké histórie.ale
stále živou studnicí prauouitó vody pro váoeimy. ^Msdukúu
a odkalen k odkrytí aavátýoM ston junácke činnosti,drjô
i osob x let dávno minulých i tPch,Jichž jama earn byli
Uí.-astiííky,
Fotodukiasežitace je podstatnou součástí junáské tu starie
a prúkaxaý® amteriálo® »>ro vsechjay časy pro ty. kdo#, by
■•n,kli po pravdě vyáíelXB<.a shodnotxt
snahu a úsilí
tiro lepil život i'alélou' neholení. pro to. proč jawo vůbec
byli junáky a stůatalj Jata® jim vytrvale pres vAeelmy
nopríxad a nepochopeni.

Puňťa.
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Knihy a časopisy darované Adolfem Wolkem - Třeboň - r. 1976
1. Čeakealoveneký Junák-^ádl louda r. 109
atr. 136
♦pří I ba *Vůdce k vás hovoří*.
2. JunÄcký řád Čau obce junákA foluoatiAlois FiK r. 1937.
24
3. Příručka sitaulO (KJ - ťMUUburcU r. 1921
141
4. Kanaani příručka skautů soeiallutů-J.oud.Praha
110
J. Skauti ua touUáoh - H. ^aysan-lf. j NlsFO
i 1
6. První kroky vo akautingu * J. Stiller a Al. tlftlOka
Il.vytU ISäl.
&3
7. Duch JaaÔ. g. r.SíHim-1922.
8. Prázdninová tábory * Jarenír Mällar - 1632
-M)
9. Vida - Karol J.^váb - 1623
318
10. Savoboxsaaé wládí-biloä Seiíart-Vz .
8ô
11. Pianá Jimáeké - PospOil,$«umnn - 11)16
...;
13. Tajemný tulák.-Vera C. urelay-i? 24.
149
13. Ma pouti za úapdehMs. ä,äuden-Fawell-1924
36 G
14, zpravodaj.príručka skautských koniaionarô-rž3
73
15. opravdový sv4t-3ílý vlk-/příloha ’•sport a hry*/M3J
48
16. O&or lékaře o skautování. MbDr.úawěk klika 1915
15
17. unFií paxorovat.A.B.
jsík -1612.
f#
is. yid scoutiug.Pr. Jow»t ^tata®k-162&1». JAbomíaká ptírud&u - fôd. ktorou - 1821.
38
20. ’JFlentuco. Josef Lienka 11.vyd.-1^16.
38
21. íýaoass akautovkní. Franí.Čáda- 16,13.
24
.2. Falná íiry. A.a.SvoJaík- l'? 15.
11G
23. ’‘Edire Medvčd* Č. 1.-14.
34. J:mut-Junák rač.Vit./I. x i.2.ľ-.a Č. l.-s.
M* Vatra reč. ív./I’díd-äo/.
100
26. fíkauting rod. 111.-1934
/
188
27. Plameň - 1927.
'
i:
10
2S. Jtmácki píunô. RoapiAil-aauman
1
2D. Piaaea roč.IIí.-1926
♦ příloiia IV.Valný «J«zd * Widce roČ.il.* Téleaoá výchova
30. Yliéaka- gflMWf&B 2Ô.odd.kat.akautak Urno č. l.,a.w
31. Sporía hry - 1032 III.roC.
355
33. Sporta hry - 1931 11.ruč.
187
33. Sporta bry - 1630 I.roČ.
TF

ROVERING ....

Zspočátpnehlubcká brázda takřka Zavátých stop*
junáokého mládí. Ilrázda, která dala Jen a perou sklizen
dobrého zrna.Slýchali jassm:”t/ičaU,asládí Svazu..”,ale
málokdy někdo řekli"hovering,jeho kvit."
áprávné.s vlčaty se musí vždy začluat-ale po létech
junáciví-Čím končit?
Covering,podíváho-1i ae kriticky z dnešního pohledu
zpět.byl opravdu prostou chudobkou.Jakýeui zapomínaným
synka®' rozvíjející a® skautské rodiny.
Rezavřeme-11 anglicko-čoaký slovník,pod hesle®
“nw* Čteme: potulovat! se,potulka, "rovar"*tuláli,pirátŠili odvozené "rovermgM-tuláctví,pirátství.Opravdu velmi
pékné výrazy do slovníku výtečníku junáckých hanopisů,
Jakými byli Alois Poledňák’a daláí.vímí váak.a ví to každý,
kdo to chce védét,te HroveM znamená táž "pout", * rover
Poutník,ten kdo Jde po stezce zákona Služby.tedy ’•revering’’
pak ernár a cíl všech tícn.kdož chtějí tuto cestu sledovat
a slutbou vracet a rozvíjet to,co Jim dalo radostné mládí
pod Junáckou vlajkou.
Skutečnost.is revering,a to nejen u nás,ale váude jinde
-nevyjímaje feno rodnou vlasl-Anglií- zaostával a nedospěl
k takovému rozvoji Jako Jeho mladší věkové etupnč-junáciví
a vlčéctví-byla a je složitost problematiky tohoto včkovéae
stupně,kdy z ho o na »e tvoří v.ladý »už a z dívky mladé žena.
Vrcholení pubertálního stadia,rozmanitost názorových.fysických
a psychických mentalit každého Jedince,Variabilita,
náladovosí,změny zájmů,přátelských vztahů a probouzejíc!
se sozuálnl přitažlivost,lo všechno Jsou úskalí,která nutno
dobře rozlišovat a mát v nich řídit svůj člun.abychom
dospěli k cíli,nezlákáni klamnými hlasy Sirén.ä prává pro
tuto obtížnost tohoto námětu,této oiezžy,/terá mnoho žádá
ale málo viditelného vrací v krátkém časovém odstupu,anozí
z obavy M prvním noůspéchu ustoupili,nebo se Jájich louka
s nedosti zkušeným kormidelníkem předčasné potopila.
Víms.to každá orgaaiaaee,předevóín však organizace
výchovy mládeže obojího pohlaví,jak Ji akauting represeatoval a v celé® svůtw jtóU zdárné representuje,musí sí
vycpevávat své vedoucí.Činovníky na všech stupních,prává
& lů&n svých odchovanců, jejichž ewbní vitalita a elán
bude rozhojňovat převzaté tradice a v kladném smyslu pokra
čovat novou,vývojovou cestou dál.| prává tím Jodníai stupněm
zde byl rwerlag,Jakýsi mezistupeň nozi JtmOsm a nastávají
cím činovníkem,Fujitko nozi chlapectvím a dospělostí,
Zkuiebrti kámen svobodné volby vé
k4y Junáclvt přestává
být chlapeckou hrou a váže svou odpovědností Sluíby k poekytování raíU.stnéh«í mládí druuSa-a »«ai sobi aspokojení z
dobře vykonaných skutků.
Jsem schopea vést-š4» pro tuto práci achopnoat,váli,
odvahu,pocit oďpovédBoatiWi snad jen pomáhat Jako inetrukiertlieba jen rozvíjet vlastní osobnost a být pomocí a vzorem
svý® mladiím bratřía a sestrám? Mnohdy Jo to tétká volbp,
zvlá4td,štojí-li zds daldí životní faktory,Jako Jw volba
povolání.studium,příprava kroku do Života.
Studii tohoto stupně akautské výchovy bylo by molne rezdél
lit ha několik sa»ostatných d»eklh
a.) anglický rovering-jeho původní uplatnění
b, í revering svazový v ‘letech 1018-1.940
c.) revering v létech 1943-1MS
<■»> ?®’<U8 o ’ Jeho roBwj v období 1993-1979
o.) rovoring v období dvaceti let mlčení a jeho rozvoj

Shr«e»e-li via; véochny tyt© poznatky,vidíme,že «« Jen velmi
sálo ód sobe liáí.a že všude,u nás i ve u. Je problematika stále
Jež té otevřonáa takovou jeáté valní dlouho zůstane.Proto bude lépe
shrnout dosavadní analwti do jednotného soubotu,který bude pokusem
vystihnout hlubokou problwatiMu tohoto věkového stupaé.jck Jsme
Jí stálí volnost vjcítit,-nechco»e-li poulit prává na dosti vhodného
slova -vysledovat.
0 iro jo te y záslužnější práce na tomto lánu Junaeké výchovy.
Ml této dosud neprobádané junáské stszcefJe v cl cosi tajouného,
co IMá./ameeMt na této půdé své vlastní stopy objevítoll.
Neobjevovat pouze pro objevené,ale pro radostnějdi život a dar
radosti pro druhé,kteří půjdou dále v započatých stopách,

skautská kni hovna,svazek ú.9,vylaný nákladem SvazuSkautůJuuáků
v Praze,přinos 1a v překladu hr. Jam Nováka s jeho
vlastním doslovem *iaW.RXťí’í«u€el a tnetoda rovorátví, z pera
P.a.Neví 11a,hlavního zpravodaje pro rovery.
Keni bez za jímavosti, srovnáw-li ducání stav roveringu s ti®,
co 3i stránková brožura Již ótl* Katodicky i prakticky ověřeno z
pôsobení anglického roveringu,nutno říci,že v toato scséru jsme
onoho nepostoupili.
Swysl rovorokého hnutí nutno spatřovat v podmínkách,kdy
skaut odrůstá věkově ze sv ho chlapectví a neposkytnout?-li n?-co
daláího a poutavého,vátá lnou opouští oddíl, hovers'iý vůdce
/■■■. ver Lead- r.hovor .'Scoutmaster/je zde prakticky postaven do
posice,v níž musí býtí nám ruverees.r desei rovoríi.a k tomu všemu
jeáté vůdoo® rovorokého kmone.Není-li schopen současně zvládnout
vóechny tyto stupně » w»čt o jiu přizpůsobit,v dané situací,pak
se často ocitne na pokraji,kdy prohlašuje,že roveraké hnutí je
omyl,že k ničemu nevede.N©zdar Je třeba hledat ne v reverst ví nebo
vůdci namém jako usobé.alo v .^otodá,kterou vidce použil.Hovoří
rjuaí Jednat samostatné a k touu je musí v st i jejich vůdce.
P© ud jde o roausd^vaní,je jedním z nich,i v případě,Žp by byl
přehlasován.icozhodný postoj whb nutno ukázat pouze tehdy,kdy
by »e jednalo o zásah proti juriáekému zákonu.
ííoveraký rádce jo ussta^wven vlastní družinou a schválen
vůdce® roverského kmene, jeho úkolem Je ebiížit se te svými
éaaéi tttk,sby Jeho autorita plynula s-asa ze «eb© a nestala se
vynucenou.Je třeba,aby M* zvážil možnost času pro společnou práci
aby asohl řádné plnit ave povinnosti.v připadá,že by cítil,že není
otopen vést družinu k vyĎěímu cíli,aby' dovedl všas ustoupit a
uvolnit miste pro druhé,kteří Jsou ochotni svůj čas této uélochtilé
věci věnovat.
Pří přestupu skauta,který je vyhlédnut pro revorskou službu
a je k ní způsobilý,Jáje se uvedení skauta do rovorskáho doupěte
a rovněž Jeho rozloučení @ dosavadní družinou nebo oddíle® formou
s i ©mostního obřadu, o hrud rozloučení i přivítání děje se slvno^taÍBí
způsobem a to vždy v plnáa kroji vácciuzůčastnáných. líu. »e stává
skaut pouze jakýmsi rover akým leká t oleát. Nyní Je práce rovem ^ého
rádce,aby nováčka zasvětil do junáckého zákona.který je mu vyložen
trochu Jinak.acřli Jak jej chápal jako chlapec-ekaut.i této době
pozve si jej vůdce do svého bytu s taw v rozhovoru sáa se přesvědčí,
z-M Již. porozusil ruwrKfeÉiřfiu cíli a hluvnč nluMíau smyslu oa#cb
Qlemontárfitích bodá zákona.

obřad přijetí rsvora děj# se vlastné dvojí* způsobe*.
První* je Figilie.t. j. rezjímání.Kozjímáni,na které se
Čekatel sáw připravuje,pokud možno v naprosté* klidu a zawgélení nad otázkami,které jsou «u předloženy. Fozná-li sám, že
se stal schopným a p.chopil oil Slut by, přistupuj® k Zasvěcení,
které se děje vátá lnou v roverském doupěti slavnostně vyzdo
bené* a za účasti všech rovorů.Ťnohé kmeny provádějí toto
Zasvěcení způsobe® tajného obřadu,který sw a» úkol hlouběji
zasáiuiout do citové stránky nové vstupujícího r^vera.
Před přijatí* doporučí vMoe budoucímu rovoruvl.ahy doru
čenou lietinu,na niž bude při figiliíoh sl aá* odpovídat,
předem dobře přečetl a důkladně promyslil.M®jlépe,etane-li se
tak nějaký don před Zasvěcením.Hoch je vyzván,aby co odebral
do samoty a čestné «« pokusil aim na ně odpovidat.beJvaodněji
se může tomuto zpytování věnovat, ode jde-11 někam do přírody
a vyhledá «i lichý koutek se široký* rozhleden,V- 1 té jo main©
spojit toto bdení na osamělém »íeti s pobyte- po celou noc.
Ale je možno oddali se rozjímání v rovorském doupěti nebo dona.
P© Vigiliích vyhledá vůdce budoucího rovera a otáže se,
má-li snad jektá nějakou otázku nebo pochybnost a rezuaO-li
důkladné proetředkůa a cálůa r .vereké ideo 00 skautském hnutí,
k nímž alní přistoupit.
Je-li třeba,možno čekateli poskytnout JeilČ další dobu k
proeaélení a rozvaze otázek.Nikdo se nesmí cítit nucen.aby
složil nebo obnovil skautský slib,který musí být stále
povalován za čisté dobroto litý čin.
Obřad je míuén tak,že jej možno použít Jak u tách,kteří
dosud skauty nebyli jako u těch,kteří k reversiví přicházejí
z řad skautů,nebol v každé® případě ai mučí být vědomi,jaký
krok podnikají.

nanw:

Přečti dvakrát celý odstavec a přemýálej o né® alespoň po dobu
jedné minuty,raději dvou noho tří,noř přistoupil k dalíímu.
1.) čia je člověk starší,tía rychleji život ubýhá. lůže pro »ne
končití zílra-nobo právě v tuto chvíli.
Z.) dovedl Jsa® v Životé,který ni byl dán,využít každé chvilky
co nejlépe?
3 .) promarnil Jsem svůj čas nicotný® chováním,konáním,er©mrhal
J«em tento vzácný statek?
4 .) zabýval jsem se v<icai,které nebyly nikomu-aní taná na prospěch?
3.i toužil j»em přílié jen po své zábavě,po penězích,po uznání,
aniž bywb se pokusil powoei jiný® lidem?
6 .) koř?>u jsme v životě již pewhl?
7 .) koho jseíft urazil,.komu ublížil ve svéa živote?
8,) nevezmu peněz nebo ©dštěnu za prokázanou službu,nebol tía jsem
a zástavám «v©bodným,volný® suže«,jíobudu pracovat jen pro
svého zaMéstaavalele.aie také pro své svédowí.Jen tak budu
člověka®.
9 .) Mtéstí nekáže být koupeno penězi,ale mlže být dosaženo i
nejohudéís,
1U.) a.t dosud js»Mi žil vňelijak.wohu vtak ’’sloužít” jiný® ve
své« volné® čaa®.Jakému druhu *alužby** byoh a® aobl věnovat?
11,1 rovoraké trnuti je označováno jako wflralr«tví Služby* a tu,
když se připojím,dostáno hh ni při ležitosti,kunati aluíbu
různý® způsoben,tak,Jak mi nebyl... jinak dopřáno.Připojí®-li
se teda,učiníš to jen pro kratochvíli,kterou ®i hnuti
®ůža peskytnout, netán pro S-lutbu, kterou mohu naplnit?

11.) rtHdá»-li so k r©verC»#Mws|m odložíti wecřtny špatné ná
vyky, ktoý^í Jean byl ovládán Jaé ■ hoch.
13 .) které jsou mé ápatňé návyky?
14 .) Jae» naproste čestný#upřímný a důvěryhodný?
1S .) jeom oddán národu#visti# lidstvu.svým aadřízeným#přátelům,
sobé?
1tí.» Jsem vždy v dobré náladd.uaněvavý a laskavý fc Jiným?
17 .) JOOk» Střídmé a čisté íiv.uovoHm Bl«té?
líU) mám vůli a trpělivost vytrveti,jsuu-li okolnešti proti mně?
10.) mám své vlpŕesvért'aaí IMM* dávám se strhnout vlivem
jiných?
i a. } j»e» dusti si lný,a?>yoú odolal pokušení# které by mna
svidělo?-a požívání alkoholu a zneuctění len?

21.) myslím opravdu aa Jiné spíže nelil na sobe při svýoh
plánech a pmlnieleh?

92.) aám-il některé nedostatky nebe chyby a slabosti# v těchto
věcech, rozhoduji se teš a zde, uéíniti Jak doeodu nejěpe
abych se jich zbavil a napravil m?
cd této’ chvíle c -e i srdčwM upŕ«lu Jaka ozi suž.tíobrý občan
sxHiwra • záětita «vé vinetlí
■ Í '
'1
čekatel předstoupí před svého vůdce do obrostáždéní rovorakébe

yfldCOl/V/sFřiCaázite a přání sa. stůl i 37 Í‘it-o 3:3 . V: tavcae -ifiRrsství iroohá-skautů Jake rover?
■’ekatol/'*/x *»»•
>’! Třeba jste byl dříve slabé vůle a pošetilý,Jeto dnes pevné
rozhodnut rUniti.jak dovedete nejlépe#aby Jste vedl Čistý
Život,byl ěoslný,důvěryhodný#přímý ve vier svém chovánífiistý ve vésB ua< myslíte#čistý ve věee#co podnikáta#čistý
ve vží své řotltFrímyslll Jste si to dáMadné.co činíte se
»vv<:i, álwtesi?
C5 Ano•
■čs koaimíte 4ajisté#eo se síní a loven tužby. -Fits# Že seAftis být v
ka./dé® čauh dobré nálady vůči estatuím lideB.ře as máte
:■ uUniti.abyste Jíra jsosohl i když by vám to nebylo pří jemné
1 k^yi bv se VMI tu nehodilo,1 když by to bylo'spojeno s
ftsbezpeéím pro váe a 'o nikdy nebudete očekávat odměny aa
takový skutek?

0; To J® mi xnáno.

v* VřMwoil j»te si.atávajo se reveresa.že se připojujete k
ž.ratrstvu.ve ät«ré» MÍMI MMÍM pomoci v«tae, abyste mohl up latnití své ideály.o © kd od vás požaduješ®,abyste byl posluáea naélcn řádu a preváí’él náfi úkol býtl užitočný Jiným?
Čí vím o tom.
Vl Ofi joto MMMMBM*! váea MHbl vice®,ÍAdá« váa.abyste bloBál
skautský slib,saje aa paměti#že Jeho plněné bude se aa vás
požadovati s hlediska auže.
čí Slibují na even čest# jak dovedu nejlépe:”<<.>.ievat vlast veu
republiku č'aokoaloveaskuu ô alouliti ji v každé době.plni:i
povinnosti vlastní a asehováwíi z-^kon Janácký,býti duší i
tile® hotov pomáhali biliními!"
V; ťäfím v tvou éestAost a Jsa® přesvědčen,že se ze voech sil
přičíníš,abys byl váren avč®w alíbu.04 této chvíle jsi člano^
Aoáenú rorerské&o »ratr»tva.
Nato mu podá ruku.st i eben Ji,odevzdá aovémi roverovl revers; ý
odznak a uvede Jej do bratrského úrunu ostatních revert.

Ľvaáuj#®e-li o Činnosti růstu rovera v rá*ei stupňů
Junácke zdatnosti,pak Jedni* z *uoha důkazů je i získání
odznaků odborné zdatnosti /bývalých odborných a zvláštníca
zkoušek/ jako Poutník, tři orlí péra, Fřt‘x ladný Junák,hraničář
/« vodních oddílů pak Malý a 7*lhý Bobr/,a kooeie# Lví ChRttt.
Hoverský kroj Je ohoduý so skautský® Jen s tí» rozdílem,
že barva reverú je červená /podklady pod léty služby,ňuůra k
píátalceZ a vpředu na klobouku nosí'znak z písmen RJ.Ópravnost
kroje je chloubou kalNána rovoru.
Roverské doupé-roverskú klubovna aa odpovídat co ‘o stylu
vyspělosti svých olrvatež.Jr uouéusné dílnou, klubovní mí -ctností
a c®iitrem,kde se sbíhají k společnému úsilí nitky všech Členů
kmene.Skautň« a vlčatům jo rovorské doupě do jisté míry "tabu*
a vstup do něj jo Jakýma i vyznamsnání*, jsou-li ta* někdy pozvána.
Veuení roverského kmene,který Je vetší pačtoa.děje «e
podobné jako * etUbOŠOhá** oddílu pOWMI » ti* Pozdilo*, *0 vzájemný
přistup členů roverské rady Či kmenové rady je vzhlede* k
ostatním členů* daleko hlubší, a vctáí«i citový® vztahem,který v
touto období dospívání hraje vela! z vážnou úlohu.
Mvovwká aružiny a roverské hn**ý wníknjl jako PMmotmtn*
■složka při jednotilvýcu skautských oddílech,případné ta®,
kdo je nedostatek roverskýeb vůdců.lze založit t.zv.Jdražené
reversed kmeny,t.j. do jednoho k»ene se slvučí rovoži z něko
lika oddílů. lento způsob, omočily vynucený okolnost*!,neukázal
oo dosti schopný a pro různorodost zájmů a roxptýlouost vptah*
@»á své značné nevýhody. X tak všia nohou rovoři prokázat vedou
cí* jednotlivých okautakých oddílů neocenitelné xlu by ?fU3
ařía* Jako pomocníci, insLru ■■ toři,či tajemníci oddílů.*
Táboř©*! rmrů opoločn* no skauty pčtpadn* o vl&aty «c
aodoguručuje,Jelikož s« zde naráží na velice rozdílnou pracovní
uápln jednutlivých olalok,Fra rovery jo nojlepáí pktavní lékař,
případné putováni do ciziny,aby se taa seznámili s® skautskou
prací a sani tak přispěli k propagaci svého hnutí,áviak.aí je
to kdokol i.ísusisio si být vód•;>©!,ie na každés; tábořišti emaile
za sobe zanechat! dvé vécis
l.áai stopy po tom.Žo fsne zde táborili,
a.^vůj dík.
Vásehoouý rovorský prohra® nutno chápat ve trojí® snyoluj
télo-uýyol-ducn, Vv out ranné sportovní vyžití .npbytí co nejáiráího
rozhlodá, .•3VHZÄÄÍ styku a lidai, jel jichž přátelství a spoluprá
ce náss a váoíii oatatnía členů* k»«ne tóts přinést prospěch.
tnu Jo zíwiiat i * kruhů ulaeskautoHých /bud ha, litera tura,
divadlo,umění,a pad«/« :uxhovwry o sociálních problémecä,
poí"xfv
i v ■y.-iitick>c..i otá^ůeh a Sftíěrech. a áoneááé nelézt
náboženský podklad pro ^vá lití.
Steepen Ocw*eoký rowr /hlídko vánovieů otůnkée ůtýoeí
raverské idee/ uvádí v časopisu **Suá prioravený” rot.
z 15.2,1831:
W...jwi-li rozhodnut.dát se na pout za úspěchem,t.j. za
átéstí®,wusíá nejen zabránit.abys byl pohlcen ki«;ae» nevěry,
el xiuídrj jt
své lití u«áíi:»nský podkl*Ů«l*M)*í 114* Jsou
nábeůonátí,třeba to ani netuéí u nestudovali to.&áboženctví
•tm*n* felono znamená: poznání, kdo a co Je liúh.uůinit zo í lve ta,
který ná& lUih dal to sejlopéí,a konat, to co on od nás poiaduje,
uy xFiři XU- ■■ áay v-ra a ía> aa nr.= ja-ui *n tó- t K íwd-' idmi přesýáleaí,ale .-*ro k&ldou hodinu veseho života. •»byste tuho
laSláli 1, WlOUŽÍ * ta a ■ ? Tě Vě©í:
l.Čotba starobylé úchvatné knihy, ilBLE.kte á vedle svého
oábptOWÉklhe zjevená je divunlnou a zaujíeovou knihou déjin,
po es ie a i., u r á l ky.
2. četba jiné záxruaaé kiúhy.xnihy přírody a nazírání
zázrak** a krása*,které byly připrovanc' k vaíemu potušení.
.-s—potob—sórat U

A polo® obratle ave ji mysl do sebe a bledojte,jak byste
nej Úpe sloužili Bohu,pokud máte jed tá Hwl, - te* ý v»m prophjčil.jinak vale roverská pout nebude nikdy Slastnou,
Clovéá dental veliký dar: svobodu rozhodování. Tato svoboda
málo zavést do «©Olu,aa<l nímž se mihotají klamal svátla,
vode í úzkou cestou a >raaou Poznání.
iiovere-uám říá člun svého svědomí!
*Wjl čiíuiwl zaměřit k tomu,abychoamohli »a«l růst a tžm
vlaštíié ?■.< ■. , ; levat moÄuast k ..lavuí ÄipXai merná-ho pro^remui • .itvZ&ť*. Vybral si ďl&BCCt,itterá nejlépe odpovídá mousestom jednotlivce a zd® prokazovat pv^oc"tak.aby by U pokud nožce
co nejúčeln® jáí.íi e váau pre to, aby zanechávala honosný doje®,
ale uvnitř vlastního svědomí rozhorela ten ueJČistlí pla^ea
1idakáíw porozumění.
¥ doslovu zaobírá se překladatel Oto brožury br. Jau .^ovák
možností uplatnění roverského hnutí u nás a velmi prakticky
poukazuje na tá, že tak jako zavedení skautingu,budou mnozí
považovat revering za přínos cizí ®yálanky.Zcela správné poukazuje
že prává tak sokoletví, jeaož zakladatel byl dr,dir, íyrô by
mobíg být považováno za kvit g eÍKŽgh lu.uá,když kniha *01•
deutsche lurnkunst*byla vydána jit v roce 1811 - tedy h du® dřívá
BOÍ byl zaioáen Sokol, veletoč udělá lůraneouz^&see, Ital, Jako ’oca.
Podobné také postaví stan každý hoch - příslušník rázných
odrodu,xa tom váak r.eziileží - ale na
ja* v takovém stanug
jak v takové tělocvičné ae bude tMt«a *|M •• ta® bude mluvit,
Jaké zásady e® tam budou vitépovát do mladých duál !Za.. ěřit
vysoko,dát v mládí pro stáří vse.ee máme,Pak i západ našeho
života bude oblit září ámm$vi a radostné pahod“.! to jo jedním
z ©ílô rov rakého trnutí.
V ..rátkě dobi juiiáeké renesance,p,ros uspácuanoet doby i
její rozporuplné atributy,uvažovolu ee o modernizaci rovorství
a jeho napojení na a iiiáenosti taí»,Me nedoálo k nucenému
mlsaní celýcr* dvacet 1st.Hledaly se rázné cefcfcy.ktvré by tak,
jako kdysi áwjeíkovy my Mouky, uplatnit vlastní linii, rozvinuly
znovu rovers&é idee.
Zde Jedna z navrhovaných programových forem roveratví,
vz.uiklA v ubíiobí Hjunackéhe* jara“ sedmdeaótých let, *Bové*aM
p.t’ ezka:
* dobé nedávno inulé proólo mnoho chlapců skautskými
oddí ly..:oznámil i sé
éohladlNi zkuéenýeh v-deft a celon řadou
zajímavých věcí,poznali -yélouku ^kautiagu i jeho ideu a
Slili, me S ní ...nes, K':/ přieházojl kritická léta dospívání,
zlstalá tito Cúlapci rovaisijiub opuátěni a hledá jí svou dallí
cestu Životem.(i slabil zvolna skluzávoJí od skautských zásad
a Jakí jmfttl odoláva jí &ví»ů
laoittéike livola dvacatóno století,
■• oozí pozná li při tomto wl&ltt hlodání ruveríu^ o jud po al®
touží.Co to však je.a jak »c děl?
f ruvor uigu, í.i íéjHl v rwersiůa ksMdUal e:* i,.,;:C
budují charakter,učí »® jasné myslet,správné posuzovat a hlodat
tak svoje místo v lidské společnosti,spoléhajíce na svou sílu
vytrvalost a tvé znalosti.doveři tedy rozšiřují svůj tlvotttí
obzor zajsss o vée.co jejich pozornosti zasluhuje.Podle svého
hesla “gLLzBA“ ,rovoři tak srlauží predeváám. eaml sobe a uplatneGÍu^tó^ady alldétňsu luUiví a dobré válo,! doílýil*A»VOfl vily
up atnuja zásady deštné a aluáné hry,učí ee Mít « druhými a
učí se tolerovat názory druhých.

Zákon a slib dodržují Ještě důslednéji,nahot ruvenag
vychází & vysokých princi pd eravních,které lidstvo musí
zachova i. severing Je cestui Je to i i volmi costa, takřka řehole,
které dává ííwlii iiá*i*»«íl a ideál* Maveifiaig dává příloOtoet
váe®,avšak zásadu výbérovosti »ulno uplatňoval do důsledků!
dovereký kmmn sdružuje ů-1 roverů*kk má své jméno,vlajku,
znak.
rtoversské listy / 2/ - nrisce, vyplývající z roverskýcb úkolázpracování píseamé,založené v deskách.
íioversuj odznak - odznak získaný snlněaí® přijímací zkoušky
d© KK.
bavorská přezka- odznak získaný splněním všech bodů léto
rovoreké zkostfiky.
Podmínky pr- spínáni zkoušky “
lá ‘ .• á*l
,stanovo w tuupáni na hora* je vodíIkon k další rovorské
práci,ee-riii zkoušek,které Jsou sestaveny tak,aby obsáhly
celou skálu činnost í re vera ooderního véku.
z podmínkách získání '‘Hoyorskfr přezky”Jsou obsaženy
náviky z oddílové praxe,sebecvládaní,sportovní zdatnost,
kulturní řezů latf.ro zonal tá zájmová činnost i sp-..- lešenská
snaaa,zařadit es podle svých schopností mezí lidi,usilující
svo každodenní prací posuneát lidskou apvleůnoat alespoí*
e aalý t . t* v>red«
? ‘v : (ÄtäB© ■ físto tv'-, r vijjt
s
átýea 1 t pedfaínky
pro sbíaéal zkoušky *Bovorci^| pihwÄa*,
Schema zko-uÄkyi
žavér
Pochod
speleů.
volký
zařazení
Hobby
cizí řeč
svát.literát, vlastní dílu
kultura
spoření
.. t. skautlng
apart. xdaUmst
. ■ ; ;v>.
er^anísace
čel.skauthig
»®todika pazoruvíioí
... <udu
St « iU

vlast

arazy

I .st. J2

sebeovládátií

putování

přivést nového člena kmene

i./ ZAvéřečný pochod t p/edání přezky*
pô©.aôd . : žit
.v...ni bdčíií - ok'wzinek
slavaoat předání
^polečeíiískw zařazení.
Kever získá -výuční list
maturitu
diplom
včetně kladného vyjádření » pracovitosti
z./ Velký to»W«
hover vyaikae * ovládne zvolenou disciplínu:
- vcdáolví /pow-t:»v.í lo^vsjede .1 řeky/
-yachting /postaví -oá,zvládne travers/
- VOĎ® it roky oddíl
-aeroklub a pod. /zkoué a/
- a isi si zvolí padle zájmu

i./zvládne jeden eizi jazyk:
a./» bčžnou -r/UvitOií pro cesty,turistiku a |MNl»
Jazyk. »i zvolí.
b./navátí ví 1 sousední zorné věs tni- p-opieu eesty/alospon
týdenní pobyt/ a názoru na život,
do ML.
o./dopisuje cl s cizincem ve zvolené řeči jeden rok.
<* /
'Světová literatura a díla:
Pozná áioii, tal ,33t,Mí-r.m
idealismus a materini ík®«
představitele klasické svátovfi literatury /životopis,
ty/< i
dMU/.
Zápisky a přehled do ML.
ô./v lastni dálo:
.-.uver prokáže svou schopnost tvořitpříklad:kanee-srub-dřevoryt u pod.
7./kultura • speloduosti
ranec-nauěí se.
Pí vadlo;
hudba.
Výtvarné «si=ní.
Zná směry,představítele,zvládtnešti,ukázky.
Zout.sprava e besedu při revorskám eezení s zpí aeuje
nrtthlfeď <0 /L.

S./

nořivest:
naletí «i vkladní knížku a pravidelné spoří po dobu
let,Překáže zisk z vlastního přičinění,

h./ Světový skauting:
Ovládá historii světového skautského hnutí.Zná smysl
ftyá louky. Id
Mlád o *souiUaiiéw stavu W Uvité • obstará
některé zprávy s&a /čaeup^s,kniha.depisy.adznaky/.
ale feore»??ánd«ftci « něatorýfe Mantel* ve MV*Hé.
Zpracuje do ít .eventuelně ukázky při rovorskéis sezení,
i; ./ partcvml cdstmoett
béh'Playání..-;třeiba,cžtép.disk, jíz.’o ne kole,motocyklu,
auta.kftň,povoz.traktor.iod a pod.
Zná pravidla základních sportovních disciplin:
hockey,football. teuis,lúzoná * pod,
tonsr,: limit dle tabulek
zdatnosti,eventual. *STV.
tkánky dovodaosti v tusvŕonte teréiw.
Pravidle vysvětlí
r^verskw sozoní.
11./Pripraví ..organisti je «á», pří p. vo dvojici l
skautský závod,
orientační závod
v3«4 nro rowrÄý eras
velkou hru a to vše welná

3 /ŕ ■ 7/e; vc,; otla-Mi

ic./Lsuúrád« rovorseý srax pro C7U 7,. účastníků:
zv 11 mi ste, prove J e pozvání .uvítání, roá-ii programu,
příprcwc a ar.7afii>s;ae@ táboráku,nru»«»vu a uáonzFní.
eventuální přípravy upomínek.

li./

historii. čsi.skaut u.
vznik,názvy, čaaop:'sy, nrobléci kolna ?rtaatin$u a
weetera ílu. o bd a b í 171% Ik 2./, i:-. s 2,10 40 ,UOHI,
1
-127©.
Zpracuje do Hl.

14./Propracuje libovolnou metodiku skautské pražci
cří kluci; Vedení oddílu
skaut:©©* prase ve foto /stavba stanu,táborové stavby,
skautské pozdravy,vlajky a pod./'
15./Pozorovatel:
Sleduj® alespoň 1 rok přírodu:
a./pciuwí,oblačnost„teploty
b./příleta,pobyt,chování a odlet ntaetva
c./květena
d./chování zv-Ařé v ročních obdobích
Zpracuj® do HL-aáanaay,fotografie,oopla,slony a pod.

Id./Zná dokonale svou vlast:
kavátívl libovolných 1/ míst v čkk.v rňaeýeu sísérecn
svět.stran od aíela svého bydliště.
Provede -opia.foto nebo pohled.historii,kresby a aáčty
Sísznásí se se současností o ruchem *ésta«
Zpracuje do dl.

17,/ZŮČastní se 1; F3Wí3f;.,.výea SÍ2U..:
a toho alespoň & v ziné.Foz á nové přátele,adresy,
rapitka a provede záznam de .X.

Id./.splní XX.stupen JZ:
Pfíi t gíiy Jí©,kteří wnrcOl s^aulákýa cóíiilam s®
!©©■.,kuje’i.stupen véetnř 8 /sáta^slO/*
.1 ■ • i 2: o ver- ©a© o t ár- a e úeo v l ád ňní:
ve;’e cl denní zkpis-deník
■ f©©/ po ..// daA peeiMM 3 k®
ťW duu cvičí a otužuje e®.
30 dnů se zdrží své osobní slabosti
naučí a*í na hudební nástroj 10 liboval písní
zpracuje povídku, píseň, áreabu, Maeň
splní »i samostatné uíři orlí páraw-kontrulou je
roverská švédu®!.

íu.kgverské putování:
a./ujde sá® 300 kn-nin.část /& ts»~v libovolné® ča»®
a ira^e
b./z toho trasu 40 kw skryté /les.pole/ve dne b»z
■<©tkáirí « 1. 1-afí
e,/?ryv«i?e

Mw B0ŮBÍ pce©uu cca

■" ■ /©.

Fozti.iv bodá a./ navát® styk a lidmi a do úL spracuje a«i
ô zajímavých setkání.

31./Přívece nevdšw člena do kaenes
seznání ho s myšlenkou a prací roverú.
-ravi h© h přijímací xkcuáce INMCMI • slibu.
©plní ss@ předání® edznaků re vera.

Přijíitací zkouška do 1U:
a. . • 1
; liU t gfc | ho v .' PÍ lu / ll., i S | . 14/
b./nečlen
SX

s xpělí 1 M V': .-:.u v
,i
od li let, ti dospělých jedinců cd 14 l©t
•■/ äx r . «ezssa

F ■’ 5 ř 1

Z
ZO Í
•
obsažena v hesle “JLCČtU*
a./přiJímací zkouška
b./hovorek* přezka,
jinak práce v RK ve zvolené funkci
svýs hobby přispívat k zůjsra a rozšíření znalostí
ostatních Členů RK
plnění ůiold dle opeléčného Basového programu a
ročníon období
navazování tajtaktá s ©státními /^v-xexenénávátóvy-výnény zkušeností-cesty do cizinynřVpFFilA ftáVÓtěv VSMiktíli

/ozdčlení funkcí na:
vedoucí teene-Jew zástupce
oatnti i lenováip ,kladník-ho»p©dář—tolhovník
kulture-archivař,kranikář
výtvarníä a pod.
pomoc Slonů M jednotkám:střediskům a oddílům
patronace oři výcviku a poímc při ©rogra ooh a
vyšlou .■•■..iea-instruHtorská klmepl
b-oupé KK:

insg t alaee-vý zda ba-pft ho b • vo st - nř i taí i i vos t

oř .. . ;-o>. ...X’
jako eanautatné oewdáct organieaéního ěl«néní ústředí
fýstroj a výzbroj K:
o./jednotlives
b,/d jako celku
a./jaro-podziwíbarot/plstěuý-sukno/,košile&átek,opasek,bunda
/vétr vka/-?»řf padni pf ř-í váná, texasky,neprowokavý plášl
polovvsír;® boty /boty-spíuky/.
b./xieas
MUMHl/přfpH.kiMld ČpptCC jednotná barvy/,
tle,
óAt-ek, svetr, bunda, *.. la, rukavicena bund ô oáMCAOBÍ příslušnosti k 4máktt a ttl
funkční označení vod. a zást.vod.
c./léto;
bare i/plátěný/ , ke* i le,- .raipý rukáv, b :itek, shrtv .
podkolonky,etřevíee-^ro tury pěkné boty.
torna/kombinace ital.tar»y-tlunok-vak/,osobíií prádlo,
M’Z,iovecký nbt.-př'pádné kankánovaný nůž,stanovy
dílec,npnei pytal,WC vlpBm proti vínku, jídelní
miska « příburtns, toaletní potřeby,osobní doklady,
paacf potřeby,blok,eloktr. svitiipa,osobní balíček
první ponocl.pláiala
dva spoléčnés
P lni lopatku,.sekeru,kotlík.aapa s pouzdrem,busola,
lano na oléaéhl,oou|HPava na odlévání otop,
fotoaparát, dalekohled,č i.stleí potřeby na obuv a
laty.
b./fík jako coloks
v redukovaném amožstvi tutéž jako výzbroj oddílu se

výzbroj:

vpeciální* zamť-řeníei interní činnosti RK.Taktét obsah knihovny
zaměřit k potřebám věkového stupně členě Hz,

M«nf bag zajímavoeti,srovnat tyto navrhované závěry nového
Jta-ftru našeho roveringu a britským roverský® systéme® Venture
scouting,ze stejn-'áw období sedmdesátých let.
Otázka,ce e dospívá jí elmi. chlape. a &-U-a>aú suli ve skautské
or^aniaaci O otázky, Cp O M*OB hnutí * deapělýni vůbec,a»aí
ožehavá a problematická jen u nás.Jestliže celé skautské hnutí
na celé® aveté MptÁrneM,l,j,procento dospělých stoupá.zajímá
tato elazka všechny skautské organ ■.»aee na světí,dobude proto
cez zajímavosti povácsmout ei, jak tuto vée vyřešila oejetarěí
skautská prganieace na sváli a největší organizace v Evropě,
latii organizace britská,kde už v roce luft- vytvořili do&pělí
i : , . .. ; ňu.7 .
i/.y.
lonte otázkou zalál se v dritáníi zabývat po první světové
válce sáe. zakladatel skautského tamti • . Bodon*-hwall a vyřešil
Ji tehdy zelofení® t.zv. třetí vélve,kterou tvořili reveři.
bavorské hnutí ee rozšířilo po celém svdté. - on lupo® doby ae však
v Jednotlivých zemích adtailo a bábo® let 00 neubránila Zněná*
ani britská or^anisaee.šnea Je ve Velké úr.Uánii roewoké tamti
nahraženo ** >"'euture-scout ínge@/\což by snad byla nejlépe
překládal jako dobrodružný skauting nebo hnutí skáutů-debrodruhů.
hned na začátku je třeba poznaoěnat.že 00 nejedné Jen o tarifa*
!,.ázvu. future-7
w y .7 v,r.7.
7 eCíi *.liřiCnr 1tá* od
dřívějšího rovwriugo,Příručka pro nové odvětvi skautského hnutí
říká ve své» úvodu lotos "Venture-scouting je ve své® sasyslu
součástí veliké a jednotné mezinárodní skautské organtsaee,
která «á v oolé* ovátěpřea 15 wilioná ěiozrfUCÍlaw etamtofeétai
unutí. Je, podporovat fysický,on tělní a aravní rozvoj mládeže
a tail jí o*|MMtatalt,aby zaujala konat rul tivní eísto ve spuloétweti.
taaaauj® tohoX tle,že mladý® lide® nabízí radostný a přitažlivý
prohra® tim^ott# lojttó ideový?!! ypdklaáw Jo otamzebý ollb «
zátam a která je ríon* ioap lýsu veduueíjaii”
■féi®ně®e ai. e áéel skautské výchovy Jo /<■« fornulován
poněkud jinak,než jak ho známe z prvních prací zakladatele
akaulingu.
Slilo se v příručce proví / ” ■ outure-scaut íng není statický.
Musí 5«a neustále vyvý jet, přizná sobe vat a rozvi jet, aby stačil
rachlému rozvoji společnosti,tt
koiwálni se thmiwo-oliaute.'/.
rtátl katdý hoch nozi 13
10 rotam yěta^vyjí®eě»ě á dřív.nezáleží na t»K,,a-:-a bvi íxjututes
předli®,či ne.v hnutí ®ôäe zůstat až do žo.narozenin.Xa rozdíl
od rovers ého linutí Je zde ledy pru členství stanovena i horní
věková nrunice.O to®, a za Jakých okolností aůte mladý mu!
i pfi přokroěOBÍ této hraniče záotat ve tkaulskftfti taml£tbtalO
uvedeno Ještě později.
Základez ©rganisace jeou jednotky /LMT/.což je obdoba
íškautokých oddílů. Tato Jednotka ».Á zpravidla 15-Ti .■lánů, jsou
jednotky,uier«i
vylioieáibft jen II IIewb#alo nikdy nemá polet
poklesnout pod fc.Jeéiielky náhou vzniknouz př* skautských
sloákáca,odpovídajících asi na&Oíau středisku /GlWv/7»íiebo mohou
existovat samostatné,po případě na školách,faržiostoch.nebu jiných
organizacích,př i pádně wohou spolupracovat s několika skautekýni
nkta^ttamt*

Jednotka wé ice dospělého vůdce,ale Sen zůstávájaksi v
pOSOO«fo okutečJtootx řídí činnost néuwli©-.©.Ipmký vykesaý
výbor v čele s předvedou jednotky,Jednotky veture-akautů
e« nesdružují ve větší or.. ..aniaační složky,předpokládá »e
vóak. fe se vOdsovt jednotek budvu scházel v raeci obdovu
/. ;.H©1Cí7 ©©bo araiwtví /COWTf/ »a apéloéojho pera
Jednotka venturo-skautft môže navázat atyky se ekupiaami
starších skautek /Li’- ©©/.--GIJívES/.ěe souhlasem činovníků
chlapecké i dívčí organizace může se tato společná činnost
stál pravidelnou,ukh ae vlastni tvoří spoločná jwiíwtka.
Je u taao vidát, le ve Velké Británii posunuli dolní věkovou
hranici pro spoleóncu činnoat obou pohlaví hodně nízko,xatím
co u náa byla pro koedukační Činaoai oddílů starších
junáků otáttoven* doiaí hranice na 91 let.tedy r*» dobu,:7v
ve ‘Velké hritánií eládeá je už rok laiao jednotky vontureekautů.

Ä0WBIMG jo bezoopow jednou z noeddé Htelnýcn částí
života a-.autehé ar r.an iaace, a to nejen naší,ale C Olo světové.
J® jednou z vrtví věcná zeleného eironu světového
bratrství a aesterctví.
Ks lostíř pelt jo Je/te ©noho pF'jkor©ickó.a oá»le -..-.:
tvořivé práce.která ueí být konána opravdové a a co
největší odpovědncatí.

Inž. František Hofmeister s chotí
svatební foto-říjen 1913

Zdeněk Kraft-Liška: ROŽMITÁLSKÝ POKUS inž. FRANTIŠKA HOFMEISTERA

Svět náleží energii.
Zápas je podmínkou úspěchu.
Začátky.
Sa&ala to vXactť: ;’:< • %- ^>-0 ľ 11, <ý •
r©dák PvaMiFek *Wbteister( mr,lTT5 ) byl s početné r^Mriy
ň'ofmeieturú( teatr byl jstójý BDisovatel-ômouk Thxdolf ?>ieliard)
S tjyl Wffi WllOO podnikavý Mra«
WS1 tolik séjeô a pMlt£e srn na původní povolání*
trôitele odborným Ml«poMMsMla nestyl daoeVsiloval o výstav*
■B äoloaniÄtót tratúto ®>ís«ní okremílw IM vo MU rodn<«.
rôMtaHsení MMM Stoly pro oWábtSní d^vatvýsi®vbu mi*
tória# projektoval MhC rakroooi v MMMMHB MMMMt
s^lekjehoft byl léta předsedou a dalSítSejvfee » vMafc pH *
roetla k Mol BySlanka iMM • íteŽMtále kolonii M nHdo8»
Ma wyoh MM P® svSt© poamlfta B* ta® rodí äIoo nwÄo vo
výohovd aMdaia a io tuto spBM pfflue Jist^ MMI klatoS.
iMsrdtní podobu kolonie dlouho proný-'loKvS^I nSoc podobala
ohtil aK udilat r< l>06 pH. Škole vo Vod&noeh) a BMMI tB vy*
iBít 1 af^ah pb&^o^iakýoh poaaa^M* V rodnM MHtálo M
vybral MHf důra a svůj pfeuný plán saSal lBto<5ti«vate??a no*
íáwu MM 1911 ®e v
MM S.6 objarojo >M MM

"Česká stálá kolonie pro mládež" 1):
:alic/ J o roe-Oíl mal MM0M mariolEow a earí,
XdoSto merioM dovoda »i f»ôínati aaroatataS od nejutlajSího
nl-dítnaSe nabývá W a&woatataootl v jedální
kdy. Jí škoro
ůoehzzd t©etí lď‘ííts& a nMy |e^t< msiSJi.Ja to výsledok spô*
sobu vrahovy.která jak po Mwnee duSovmttak i tí?Msn<f nejde
u »fs j^av;M kolujQ£sl*ra;e r^deK D-tpravuje sa do Hvota ^«s*
l@t smmstw poavÄ. dútew3d»do®Äôk ®t<» saeBw'eli v hwm*
du knlhfkaKdáhô roku jfnMo vyaání a ktoľ^® sa raaei slovo od
slova rnuSlt nacMBOeuby vyhovela notesu uaitelow*A w^ltol
ee od pF*edäpemi€íw u5iva @mh;Mlt nesaí*
rvô t“*atlny tobag^gd Oa sa m Hla vo w-’eh nej *
lepBíob
leteohev MvutM nopotfebttjotal®
tía
arou hlavu^pQiaňt aatdžudo u usadok oslabuje*
MOwf 1 Bteoly swy@^lají M ilwta uMWS sôw*
w ô weetó silnou* ala sed^snou wwis studiem a nedostat •
kastneaanK>statn0ut no3^>unodnou| nevysílají
dovedo
se uplatnit v teSi n jjovolíaí nejen v tomt*na které atudw®T,|
mfflŔ*H msto hasd po rwot etdvt so botzjmdmu a sa jinou peáol
•o stydí t
bt

ttwodou íaMdeíUato
visia nofmávala*nep^0tují její
individual itu*'’ lát s ní stroj v ufedo hletonýt Co tu -wáJfflO ta*
le®w*MteHtitdyto se u nloh poapowval samovolný sápal n fettost
po v^dtoítvynihui by v život< hd,vodaf Ale je tu jeltl kmtor*
notes a ten už moetotí aládeSl touto yo vsnoľienýoh oílseh a udu*
gf ^ntóhhi v ní. v-ítohrm vôl!*Co tu býlo hluto v novlnáeh. to
Jak/ai právnik v .we dal ©® nojati so d<lníIsa*Mvy®@ to feW
neutowvalí na divadle* Awrieký student neestýehd so bptl eíSní*
kas, oid!5©a tot ap*» aby el vyďslal m tollí studie*2ľsllíonář® oMfese aodrou ashjietou blôsu a toesuje w sH tovwnd isto
jiný délaíB*
Sísada araerletó MtfM* s# tMtwO*li to* als ctoeS*li
to
by ®e gatoíwitl i o n&s opotu s h®álemti@ MW
poctivú prúce MmnM 51ovetotnýbrtfio fM* je Životní 9NMMÍ
iMÉlMI výchova ulí MMdeŽ pre ortótiefeý Mwttpcaf*
jejto včeotoo cbyt«rW|Oo telo i duM wľ*if sa ta ale staví ji
to živote. silnou* odhodlanou *fcter so no^Aa«uJe sametatnd po*
5£u(toítk|ar?í mpottotej®* aby j i n5kto vcdlfStorS dovede srna
jednat! apXn® ©»istatn6 a aa vtoW wulu^roto tafc/ wnOly
Mjd^íw v AsKsrioo äetné toloal® pre tí!4aé-2tve kterém tato na
"•.v/’i vamMNNMI WÄoto w5í se |9MÉÍMn neleB 4totoat ale
i WeenS a Me eaol sbírají stoeoamrfjU ^etow tolcmli vyfe^žo
ss posoewlCj deji oe 8tsnyt a ny»í vueeto© oetattó vytowmsjí
jlš žäladí toioslôté saM»SM at vywbí ollilytmltut sw< w *
staví aoÄygoMllají
staví cesty an« -Wí
érou vXaotm. saraosp.r?íwfvolí a! ®e ovdto ctne<M
äahlíMteloypfwtuimí^r toM 4MÍ atd«
t-fto so ta/ owN‘SÍiX^;? ; m -v - r ■ v MM*
a sis® v .tn^lil.ž-zwolie 'r'esraah a teou stots5t$® totoo&taím
i -s t é
valní Met wltoaSstsÍE$eh d&tí átójM v nich
Btreoeadto ääwÍI tHjíad e® to nleh sOi«l @4 l®«w lot veto*
■ t ■'v t " 3. a. ■ :
»
'S . t.
toúU©*fcte^í ® tosn;?eh Mv©M namtou owatlt ve3>í iaMa|@ mi
v totn&oh raSaíoíohtpoaílají tosetaroetn^ Äít&y sví nenon na to*
bii prásdnto to totoniOtGäfai. mto toMM*MM»iw merietetoh
nvyotutovalaB v MmMÍ a j í dltojí sa wá nynljli pílMh
tototoeu toloaíi*p :isaúwtoneu nsii®
poJap3«g^ v cwhtoh a 00 nejdříve uvreajnf bM-M mdtoto©rtl<
tomehytoje*
e@ potká ©noto jeto ne
vfeledlres a Se
tolGíiio ©a p«»ôi aojvOoijáíafe osoteontí v iiwt wetonífvy*
pliii totonato své pooMnírwtovt'vati ®s slab,'ch a net®«W®b
íiládeľ :’drav0U| ^noata1»oa*jeJÍB rest® a vůle spolu hsorwudí,
ttó aby ee s mah stali lide* óajíoí stwl pro povinnost a vlastní
mwto sřwv?41«í| mcwrtatnx, rovisotoítptond a odtodlm-ťt vClet
fctoM dovátou 1MMNI won tvůrčí silu©
( Aby m wäI. ustanovit! ofiblíÄi rossÄ toleBl#>>MJÍmjí so
»Wi<tÍE8ií pílMíBky rpdlM JIB nyníeMiwmmti m iní*
b'of.^aitížm v toBMtíl©)*
Inž. František Hofmeister."

14. dutoa 1911 BMMBí «® B oltoné MMMl toÄ v .Ätal*
Mle • pfíMtoB t),Me vitotoy svoje plí'ny |MMHt & iád< mSu
9 p«»«*sr®rf
>O©$
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aaorlekdba^o to první toho druhu v ŕ^nkouritetul^oliv dostávám
výhodné nabídky wsWaýtó »3M a obeí#My~ taa kolonii sa*
Mdi» ( ®i®to wB* napr»dávÄ ®i ita*. lÉiaar w»®t i e O®*
tí Iwa) pf'oee podniká® tía chci prospBti wfeu rodném afatu#*
A od aC'Stfel rady podporo dostal*
V poláteíoh MMM aa shrMIdil© 15
nou to byly deti rodičů,ktaí'í so o iw noafcli starat a cllti po*
Wvaly v MMB tel J« MB <©te ®a^®dtei»taaeW ftaMli i ©a*
MMMÔ& ul V hXroWÍM OliXW S« 3G 0 F«7,15?ll »e MMM
Masní této kolonietvypimje so jxrogra® ®a eelon sasám>»kto»á
fMMM ©d 15*května do fesnee iMb
Hlavním MMMB výehovy byla* výchova k sMM»etatnoetl» trik aby
MM * dívBy byly ^fisobllé & s4p«m tiwtwíw»VeWm<- dirmoítt
v kolonii MMMl ff t<W & t«**f »W' ÄÄtol mbyla ne.tvMBÍ m*
motatmoti v jodniní, uvykla ©obek^sni i oayslu pro povtmoot
a gAlMNjfl* powoot vdioe* ?)

BMÍi|Mll to netklo od«ma»Ptaa8e l?yla pro iMMÍ
4*$ti leté <5tl 40 Kt HbMt leté 50 K a starií 14tt lat Í* «
itfaíáaě a 2 K Bá>imého«
Doklady s wlm 1911 satia aoukaaují
o akmiiagut MM o MlMMMMM ao w MlMMf rwin®
o vyohwé olwaMteautvůlo# wmotatmetí a ItMMlIb W *
wStlujeas to hlavn* tíat Ba flMMl nebyl rypiwovÉa Seriteý
MMMM tensínfi MMMBb Mmtf al@ také MM wap*©©*
MM! prameny a poznatky o nove @e sMMB MM vfe&svy
sládeBe ve ovetif o Horda jíl taitIWiael«t®rt ale 1 Jiní
padagofiwd MMM M M • íMMM ♦ MMMMÍM WusKCrih
MMM a diskutovalo HMM
w osiwy pro
vyudíMBÍ tiloovlku » SenraMt rotu ľ'IX Xe-^oruľov-ly a'-'neMm*
M «®d mmi
mmb « miMmmi mmM
potřeby rafor^r MaaSBolaí vyohcvy alá<oÍe»tSe sa v »nB$eh
objevuje v MMM průtofnfkd Ämtiwsti eelé
plejáda poda^M * iMátíMt

Ohlasy.
Myšlenka ^Msaoí kolonie pro ®V,dodtkteré M. In5e
jMMmM OtaMM^MMlMI bas adMM*
jli 'IMMHMB
o MMMIt MM jtaBoval BoMtater

. ‘-.

Trubačský sbor asi rok 1913 /1914/ Březnice náměstí
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eáa o ÍMVMNÉtWMI řadu poMedníe* fotografii se Mlwta
kolonistů*:^© nich vidím chlapce i dMfata v ftwjíoh při
taéshfpfi lyBovMCyna vodt*c*Haky stará MMMi
3©t
půmbí dojmem nutíaía k® shovívavém &mřvuiavisk jeou tó*
leiltý* BMb o |MIBmMB w®1®W použití MMMB
i pH takováto fM* BboeÄolM výchovy aMd^OnM&Mtál*
aká kolonie využívá vřheh Ma prcpagme*Ina»»dty 5)»po*
hledy t Články v tlaku 6)f ďMMM* «i kolmí© vydává 1 MM
nik Merioká kolonie p»0 MUMgMM pmltr©Mgovel aá®
W« MBBMMMB o® MMM podrobnoeti o práeí a ayotá*
au vodění kolonie* Stoku 1913 kolmlet * na p>* plín© apolujsa*
©ují no Sokolen* tfSaoteí ®e nočního tajného výletu lupy
Jeronýmovy f pM alnvnoatech ookdských na T~mMn5 konají
MNMM MBM bMIBM cvlémíe* Mol* V M1ÄS
* v BManiol |BMÍ trubačský sbor* V Červmoi 1913 *• MM*
ní velkého polního cvičení na &M M MMMMMM*
tai a MmIbCi
MWM
mč«lxr*dapvwMi»m^>m 1513 MM M MbUM
ggn»3ovfeí tijyistlo^oh eoat na ©o Mdlete*
Se svolmím slavné wotoké rudy a Jmíľmíí saciblaku■ «*
ská lamí sm^vy v soFaiitálo oana/f imcgplolÄ kolonie
sk®jit v whittle hl«®í tury v Mfi MM W&rt*
táM sotínnů youse orlmtnlníM tebulkaM* 3 oans*
íovúníra oeet bylo jll zapeSato*
Ve MMM
7 b MM* 1914 pí Se BMMMMV |*MfM • H*
votl v iMNMt áo to jekýol MMM MMM tří lot od
MM* kol<mle»K |MMi |MÉ WtovB přibývají MB 1913
dai3.í BUmM jo IMMM JoltS jeden
koleniatd
pfeoÄijí v MMmIMBW |BMb oodnick 'eMra^ieMipol*
nít lžové MMbMbM Monlstd«.W»i 1913 konají mteorolo*
tjická prj^rovřftiítttiytavuj® se truba;"isfc'’ aber>oyyoorý oenbor>
toaají se výetaeyfkolonisté aia-ítoijí twtatiokd oeety MM
WMtélu a ^Mom $& vi<Mtj®k reor*ajf poltu oohy list©*
w3i*¥lt®llia a orMBMMlMl mhopnooti i plány toS BMMh
Bof»lateapo jeou vellkd*Po;'-at pxvníoh ^astnfkfi r« 1911 byl
15 BMlM*
Mů verostl na 7f; Sl«ů.tai» 77 dfvokt
MM prodělávaly MM IMB M Smaké práoa*
amtr irsatlMek Swlo® ve MMAB Ml M iBfífBOttete
MM Mí ° kolonii vspoaínáf
MB vypMrdní vwpOMĎaal M« Oalair mM BB pvíadnlny»

!

ktev* MHvil r«1912 v
tolMi lnM<
MeMftbHi i**to I ns atod^ si mot ovili
otcsuypSMnelovuli Ghnícky,hr-li hryfm> jrípadS se
i jmUt9

Svltovd vílka vMk odvedla ***|3MM*l*k IM****
k vojMid elu.'bí tvo’torů tíha vedení ronběhnutá ***** f*M* na
' bedru | zh& asalalky Hwie a evíoelnd vdle^M p«rfry M*
nStB stíSily,Po roku 1?-1P tolcmie působila
****** lot t
Bita aa**í speletaiskd i M****MM*| pttoMnky Mnesludy stepy
i zda, ... :.
: siafeky • M**M MÉM* jsou * 1st dvftódtýoh,Po*
Fta se u* k ^Slenos ****** reku 1911 in®, M*MM** BofVetéter
iwvrútll* Vstírd W vSIm 75 1st
.
*t*MMMMl 19^0
a Je uloson k posledním odpoSiftto »a stw&TO^Mtíl^ý hřbitov,
Vídetaí iluMwwBé mwlay ** M* 1913>kterú vyMvrfba 3®ä<
hmMna ve víMjOtiMmjí 5 ****** «e MM* Ml Mtdlskd ***
tale pro *&M*B$*M** foto^retevel p»J#x*ta * *M*
***É ***** Ml* **MM* tftké totSe MB MM* ve^o*
M vimlMl skmting ***R* v ř"Fsb«etovloí«h g**M*M* M*
M,ia,l912 soloxil u-Utol MM** • peto^ br» *HM* podle fMN*
du **** MM* v **** *****$ *** pod **M*
• ***** *m*M*M M*m * MMNI M* •* spojil • MMM*
aía sdružeaí**
Spory.
Spory MM* ro slt<ľ‘lakÄo pMeusu lne, *****
***** a© v **** ©odstřelovaly do dvou **MgM*Í
étash bylo to» *t* v pr»i ***** bylo M* MM*I*MMM
tvrdili#Se colý p^kiw ne»< ** ^otlnge» ala ***** *MÉ
♦vrdilitSe to byl ***** M* okruh I*** ****$** *M*e
H ***** *M*MmM ****** *M ******* *****
*M •**
I*** *** ?M itwtí ****** •* áwtnfe ©ä!*
**
*MM£ *** ***** ********* vy^sl • pwa
děna IM* v MMN Ba okrají neMeto živote uv**** *•
vtwx **Ieie 3 s *1
I .Myslí»tle jde e ***** *M*MMMtp
MIäÄ IvealaW * poplatný evd dobij *eb* M*B o |***l skautingii,
d«k *MMM*t mSjí ***** de***M*l**ŕ B MM* *****
napsal M* wlgr ** v ****** dWÍK %1Q * l»«»ltl* M* 155
V táboře Psohlavců :

* ** ***** ***** bM
’3 no mnrie*
** kolonie v ******** MM** nominal * ®o MM***
ani jeStS v MM MMM* i®®® kolonii *M*ÉM& * I* W *M

veta t smíhe úBnstni aMMf • mlMh nynBJMch
prmuvníků^ í® vlak neohol '•ícifle by mv m *
kromý ustav* t'ebs is® plat vychovávající
nebyl Skaut íng IMmMíMí farami wÍMMNMM*
MMMMlf pM ®* MMMM MBMM MM Ml
iirtoswHníhe epfewbu výchovy nabyl ojodladlý* Ml byl MMMI
Jednía • prvních*? gMHMM letech
olatovati podobná
|MM u Popelky MliánevétktoH MM podotaM MM letní
kolonie dívek r* MM v MMM| r«1913 w MH^V Kämokti ta
■i. > m 1 1:
' - 1 -r : •>? "! < ,'
'
n
> ••
Slední MMM Ml ÄPtÄtWsntioÄ Bi^a*>wk©p MMÍnMM
v BMMM »áuard MMhM tMÍ navránok»*itný a MM MM
WMM vyuSívaM jen urMiýeh vytržených prvfcft so MMMM
která tu $spMni* |MM & mnlía odere® MMIMviMMMlB
s tMM pedagogů nevyužíval tartane celou ahsiWu výehoro*
v řWlMa itofmisterB ee e |MMl akwutitSkmxti^Cekmítovtó)
^atitóvám eS gB’ MMI M* i kdyl
pHpmrtit* Be
enaley* &lcboukytta?ujet Many aj« používal v kolonii Ml Ml a»3ét*
IkM |iB byl© MMmMMMnrI imhm* • t BÉl MMMMNBlII
IMBlftMMV »« pcv®^wal m skladatele skantlngu# MM MB*|B
MM! tvíwtófPwteBe iMMMB t-o Je hnutí» naproti tesu MM*
mister naložil l^l©nll*kdo vyitóíval některých prvkS kautingu
pH MM** • liwtl v kolonii a samařejme n£l MMMMÍ cíle
ImMM bbmíMMMWM Mm MM®
bbbměB iMM $ n$jnw
e^ÄlOŕSaí BbMMM • toMÄ v JtaýÄ «ÍM®eh>ssfstmh li ® ^stfe*
«a ® teM a« e toto aest^ral* s* na Jediný pMpadtk^r roku 19? 1
®» ankO přitáhnout! M
kolonii or^misaSnl >skl«vce s Wo*
savých MB sMMMl J® dokaoce do RoBMtdlu na protilfdiUi kolonie#
MMM byla sobBst^-čná tnebot ÍMmMí fMM'M' byly no-»
m&md vyaotó i kďy® iMwMtMM »• Ml WM příapBvky IMM MM

MMmMi
lÄiese tedy řfei* Be v mim kr®Jitjs®»vÍO v Bd**Mt'‘lu byl iní# W* Mhntstw prM>k^ upo^omM BB kouting
a chopil se
do w»ta m deroucí ayll«aky a SBste ni Ji
uplatnil ve oH kolonii#.•
MM* ee i MMM |Blt 1MBMM MM I® 5°bu
bMMMM toloaiot>t®r4 byly MMM JMMMMI a J®
povin*
wrtí iBJBMIBOBt MMbMM MM Mb
é“lnl
MHM |M
MMM b MMI Ml p*t MM MMf MM
pod fřsalínm.

AMERICKÁ KOLONIE PRO MLÁDEŽ V ROŽMITÁLE.
První kolonie skautů v Čechách.
—
Otevřena již na jaře r. 1911.

SLIB SKAUTSKÝ.
SLIBUJI:
1. že se rád podrobím kázni a pořádku v kolonii a vyvaruji se všeho, co se nesrovnává s lidskou
důstojnosti; že ochotně, svědomitě a dokonale vykonám každou uloženou práci i všechny
povinnosti a budu bezpodmínečně poslušen všech rozkazů ;
2. nebudu lháti, ale mluviti tak, aby slovo moje bylo jako přísaha ;

3. budu věrný vlasti a ji vždy hájiti;
4. budu přítelem každému člověku dobré vůle a bratrem každému skautovi;
5. budu rytířský k ženám, dětem, starcům a slabým a svou pomocí přispěji ochotně všude tam,
kde toho bude potřeba, aniž bych za to očekával odměny a pochvaly ;
6. budu milovati přírodu a chrániti zvířata před týráním a rostliny před ničením ;
7. jednati budu vždy ušlechtile a nikdy surově, nebudu mluviti hrubě, aniž klíti, naopak za
chovám vždy klid a veselou, čistou mysl i v nejtěžších života bouřích;

8. budu spořivým; ušetřené peníze uložim do spořitelny; nebudu piti alkoholických nápojů
ani kouřiti ;
9. budu vždy háji ti právo a spravedlnost a v kterékoliv obci se usadím, vždy za povinnost

považovali budu, přispěti k jejímu rozkvětu podporováním a domáháním se všeho toho, co
sloužili má k lepšímu žití všech jejich spuluobčanů a tím také přispěti k povznesení své vlasti;
10.

chci

býti dokonalým, volným a svobodným občanem, prostým všeho, co by mne činilo

otrokem.
Slib tento chci věrně plniti a na svědectví toho podpisem svým se k tomu zavazuji.

V Rožmiíóle, dne
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podpis.

Prameny.

K»ai litorámíeh a llstinnfoh
|MI BRlB
oit*wíny*dwBwóly o 1 aioMf • fcwatt • wpoofeky poltnttt*
MMý* tas JiB ooMelý MMUMBr wasowík rsSMMlÄý 7<ola®
' >■„, . . - ■ © . . ' í
® Za t8eh i vyeMsak MM Jsa® netkal in , ■
;ca
Boímistera o kolo-4sty* 3yli podle Wónýeh skautů ©bizoni s opatřásl růmýrai -w-cktó* fc starW atMewřmí v jrapMlg foto^w*
nMMÍJcroelmí atc. . ‘ e
x
‘ *,
'
■■■••■: ■©.•! ú
ydíaí»Hl®d51 Mi «» wr« a »?*íklMa uíwtň&ů^nbtó m poMaek
v příbytku* «Mv»víeí ♦čistoty* C© sáhly <K'tl «®y MSlat*mt ";ilo
k novlňno. .©, fm vychóvrv©X,TeOí prsfea vitó neukládal* le hle*
airl být afe v»re*t to bylo m n n
W1 besvsfln© ©bleůšsi*
nokem Ail* byl abMine»tes*í<vky vodia Jeho »mr®lka*MM vSnmml
t^loovidný* s Jiným
takt saBel 09 ©M eevádH sisns
eport* ly ařen£*3®ní ml sadně*kdo to podnikl* lo sl ses powslí
norvO akého mitel® ly čeření* Pamatuj i «Be v kolonii ly • I li*
V 'RoiaitaMtfciie jmm vspeaíair ss Maůoteí •'laaóat J*J«w^Aaftbylo
«ii nljÄ
i©
wooala v Welooif p<Č® MÄI»fýslô^
íe tsl* SeBwistw aabyl taiatmÄ a 8* fHWtl tutá Stmtw wBtt*
réaai tóejMm lm<aWdto,*V kolonii ®a uJlll. aa tru^ytlmtll i?ftfe ss
poehoůŮ fanfáry a p*f4l wlim ®a housle ae učili*Jak wlM dobf*®
p€saatujl»byla to lobré b JaStS p@ roce 1S1B n*koilk
i
tu kolonie aebyla* ahoáívall hasl .na v^Mgkytktere b »lmi pa^éďal
adborn. učitel Krirss* jako ředitel filvnastímaké 3koly mkm^eweí*
Jed.au tafcwwu vyehásfcu jaw © nlM taká vykonal* v-m 3sos jo á®
lea& v revíru
uhlíři pálili OMM uhlí**

Tolik Václav Matoušek.
i kroniky Mesotorakýo?í PwhlavoŮ *} vyjMb M»14k mjfmeýeh
.z'.

.; ©v 2

21* i.*l; M bratr SiMMf yřeáttl <©>i@ od tMrtMI SM *
mlatem • Mo'sitólu#
l,tót 5*1921 y'let »a
EwřáktÁl^řelA# '« nSeietT*?eiÄ.*.MIÄfJ*Barto’'*
• ' ■■*.
Poaek, <ratr iloímiater ukas^val nčs ^ařísoní skautu smMeké
koloniatxt®*í ©o v^nohli svýss aMčlMnfc na dooti valkf mastek*
Smtr Jlofaeieter salo 11 tím skmtia* r*1911» 7® véloa emsil na
wjnsuoroto-io awhtll slcmty Mlít áriet loky vyohwíwt*WM m*
Jí wuj aůs* louku* sahraéu a pole* jo<: @1 sasl obd■ Mvají,©ho*
vají
.’./>y* v.*»ne a ow hlídání nají sksotskíh© Mte
♦8*» 'l*:‘onŮKkn*?o MM
* M 7? W1M Ät>'» a®
připojit k Watru Bafasistoswl a podřídit sa !sho systém « ve*
d«x MM Metat! v w orranisaoifkde j»e*^
' OB • MbmI
uetun?ve$2O*abyohúia sů stali u -’sohlnvoů.
Tolik kronika.

Poznámky:
1) M* ĚM '**6 s 3l»l,1911 *$
I) MĚ* ff **l w* a signovaný ***** S**M
4 otr*4w557 4ÍM najetto :*um 4,J,Iíyby v BeFMtÚla
*) **£ 9* • *30 » 8<7.1§U *U

Citáty v uwsíwkáoh 4®ou s 7Sstníicu manická tolanle pro aVdsM
v SoBMiále žel ®» »ři 1911* í«tf| tistl **Ä >eís
y totai.
4)
!• díl.vydavatalství rovina* ?reMt
radakcétPr, 0» Chlu»tpwf«!T<to>Plto# pwf,?*, d*r&er*&tsle
"Junák* ®tr» 579*580#
5) HlllatO **é*B**t ĚĚ*
í| **M Ě*1MM*ÍÍ*MI V I*** IMI*ÍM* 1913

Sokolstva s skmt*
cl<’fiky inx»J!r» Ilofneistená, v cB®cp.l«e Spoote m3* topili,
a W. <’,17 *-tr, * m • *M í 6 J w
mstotn/ní)
tltalt ĚM|***H*MÉ Merteká omd *M
- :;■- c* ?

taopis vyshod ae ti • iée^BB
7) ffMĚM OM*MM( * MM x,37 md, PXXX«Vídsft 11«biSM
1913 s*v« i a lX»MstM iw* A<d,Byby v Í*3Í*£

Ô) B*MBM*M* jtmáJtó MM* áoxys ;-tňnB MM^*M*MÉ

■ **$*

&*t*h
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