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Zdeněk Kraft - Liška

17.8.1930

12.6.1982

Jeden z posledních snímků
Hlincova Hora

23.

května

Lišky
1982

Zda možno je se rozejít. . .

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům a zná
mým, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,

syn, bratr, švagr, strýc a tchán, pan

Zdeněk Kraft
Zemřel náhle v sobotu 12. června 1982 ve věku 51 let.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme v patek dne
18. června 1982 ve 13.00 hod. v obřadní síni Na hvězdičce
v Příbrami.

V Příbrami 1-141, dne 14. června 1982.

Jménem příbuzenstva:

Anna Kraftová
manželka
Zdenek a Ivo
synové
Anna Kraftová
matka

Ladislav, Marie, Helena
sourozenci s rodinami

Pohřební služba Příbram

Tiskařské závody Příbram

Chodil mezi nás a nosil své postřehy

ze svého kritického vnímání. Byl vel
kým klukem. Otevřenýma očima hodnotil

svět,

rozeznával pravdu od falše a

nikdy nepřipustil černý flor pro svůj

den. Byl mu blízký humor Osvobozeného,

obdivoval Hemingwaye, procházel se
s Gabinem a Chaplinem,

rázků Zrzavého,

těšil se z ob

Tichého i naivních

umělců. Byl nadšen avantgardou,

jíž

hluboce rozuměl a jeho čtenářské ob

zory ho řadily do profesionální úrov
ně. Samozřejmostí mu byla etika v ro
dině, v práci, v kruhu svých kamarádů.

Skromný a nezáludný,

humorný a vyooco

kultivovaný přicházel mezi nás.
Už nepřijde. Zdeněk Kraft 12. června

náhle zemřel. Bylo mu necelých 52 let.
V.

Veselý

Za bratrem Liškou.

Byls mezi námi, byls jedním z násnač vzpomínat a klást si otázku,
kolik jsi v žití poznal krás,
kolikrát život visel na vlásku!
Tec stojíme a Ty nám chybíš v řaděskončila práce - zapad den...
Nesetkáme so s Tebou na poradě,
v srdci je těžko a uvnitř sten.

Bučí v míru, klidu, tam na Věčnosti děníTvá práce a činy, cos bratřím dal,
k novému novodou snad znovu rozednění,
k němuž i Ty se s láskou bral...
Nikdo z nás nezná dnu svých početsnad dobře tak, a bratři spějme dál!
Tvůj hlas žití kroniku dočeti te* Jsi s námi, by£ jen opodál.

Bučí Sbohem navždy bratře Liškoposlední setkání s bratrskou tváří,
vyslovit city , to jde tak těžkobílý květ lilie at navěky Ti září...

Puňta-červen 19
82.
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Dobrý

človek

biblickým

se

neměří

věkem
Ernest

Hemingway

Děkuji
za

Vaši

při

Vaše

Vám

slova

srclco

celého

upřímnou

úmrtí

těžkých

z

soustrast

milovaného
mi

byla

chvílích

manžela.

oporou

v tak

mého života.

Anna
s

Kraftová

dětmi

GILWELL
ve

slovo,které

V

srpnu

věnoval

1919

velkostatkem a

Skot

okraji Epingského
bylo

Líšto

Mac

nachází

se

zámkem,který

od Chingfordu

poblíže Liverpoolu nedaleko
na

znamená

Gilwell-park

skautskému hnutí

Laren

s

skautském světě něco

lesa.

jako

využito

výchovné

stře

pro skautské vůdce.
Výcvikové kursy byly prováděny formou

disko

Světový

přednášek.

přál

si však

sdělování

náčelník h_a_d_£_U„z_S_Q_v:íň_

informací.Proto

probíhaly v

táboře

s

více než

něčeho

dosáhnout

pouhého

,

prosadil,aby kursy

vůdci

seskupenými v

oddíl

do

rďžděloný

družin.

Gilwellu

Do

tí

britského
Za

do

své

62

dobu

cvikem více

jalc

jako

znatku vedl

a

jinoch

Gilwellu

prošlo
co

vůdkyn.Ti

skautským vý

pal: vraceli

se

systémem a na

stejným

stejných,

střediska.

obdobná

prošel y_L22,g_12&2

první

čás

světa.

zemí

Gilwellem

základě svých e získaných po
le§ní školu v Jemčinské oboro.

první Ústřední

citovanými

ostatních

z

z

roku na

téhož

43*kursu v_roce_122^
své postřehy uvedli v

kteří

vůdcové
též

zřizovali

jako

Československa

Z

i

pracovat

Gilwellu

v

YxáxElstner,který

s

existence

let

a

národů

35.000 vůdců

vlasti,začali

základech

přicházet

začali

společenství

zásadami,že

zúčastnili se bratří„Kloudové ,
časopise "Vůdce57 r.VT.č.ů^ntř.103

každý

do

přichází,

G.p.

dobrovolně

a chce spolupracovat a je si vědom,že si přišel zdokonalit
své skautství,neboí je tam dobrá organisace,ekonomisace času,
dobrovolná,
lépe

kázeň.Očekává

od každého,že

se

učiní

Jak

vše

dovede o"Chceme hochy vésti,ne hnáti","Pojd a no

svou nejlepší hru!,".
Y_.D22.e_.1226 "byl účastníkem v

"Hraj

AD2ad_Roney.
Jauoslav_Hoyák
92.kursu Šcout

Wilson

G.p.

slovenský

nej

jdi!",

skaut

Dr.

byl dalším absolventem G.p. v„roco_122Q
Caurse duly llth-22 1222 kde byí~chief

se

zúčastnil EiBachrarcjhxLiBirnbaum_a_JiKrůta.

Je

podchyceno

i

téz navštívil

arch^Petras,který

jméno

vsak není znám.
Y_liE2tnu_193S prohloubil si své zkušenosti v Gilwellu
£ui_Velen_uanderlľk,zpravodaj ÚLŠ v 115 kursu. Byl přijat na
G.p.,rok

základě

15

písemných prací

ných

anglicky.0

vu i

se

časopise

Gilwel má

projít

po

sk.oboru
tam líbilo

mu

se

svou kritikou.Tato

V
že

tom co

ze

zpráva,

je

10

stránkách

podal

déle

nísemnou

v

zprá

připojena.

"Slovenský junák" č.3 z ledna 1947 se uvádí,
a slavnou tradici a pro skauta,který může

dlouhou

kursem,znamená,že

se

dostal

do nejstarší

a nejlépe

bavené Lesní školy na celém světe.♦Y_létě_1242 byli
llu pozváni další_skau±i_z_ČSR.O jejich zážitcích a
a cestě

psa

do Anglie

je v

časopise

článek

s

12

vy

do Gilwe
dojmech

fotografiemi.

Dnešní skauting v Anglii byl název Článku Dr.Ti.Váhaly
časopise "Turista" leden 1968,který poskytl jen stručně vý

voj v kolébce
získány pouze
představu a

Bude

skautingu,Hejlegší
přímou účastí

srovnání
to

s

našimi

ještě někdy

přehled a
e tam

i v G.p.

Lesními

dopřáno

zkušenosti by byly
získat

správnou

školami.

junáku nebo

skautce

z

ČSSR?
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Dr.Velen Fanderlík,zpravodaj ÚLŠ 1936.

GILWELL

-

PARK.

Gilwell-park je velkostatek upro. třed velkého parku,
skryt v lesích,loukách a mezi starými košatými duby,Celý po
zemek měří asi 400 ha.
K velkostatku patří zámeček,jenž je zařízen typicky
anglickým způsobem a z velký části je vlastně uiisoem: jsou
tam ukázky různých druhů ohňů,rukodělné výrobky,modely,přírodopisné sbírky, památky n mícho různých maličkostí.Bydlí
v něm správce kursu,jsou tam klubovny, jídelna,kuchyně kou
pelny.
Vlastní p uk,který obklopuje zámel.,jsou jednak listna
té lesíky,jednak louky,bud hole, nebo porn/nu porostlé1 list
natými stromy, trávu je jako všude v Anýlii, sestřlhána,
Celý park je obklonen zdí, za níž je t. zv. Little Gil.v.l,kde je dovo eno táboíiti na krátký čas nebo nu weekend
dobr, skautům,kteří tudy procházejí.
Na tábořišti v Gilwellu jsou dvu táborové kruhy,jeden
uprostřed táboří'to a druhý mimo ne, pod rozložitým dubem. Ne
daleko je chata s krbem a knihovnou,která je hlavne pro kursisty,nebol instruktoři mají v ústní knihovnu přímo v zámeč
ku. celó září..oni pochází ze zámku, j i on to jednak starož it
nosti, jednak primitibní zíráno velmi starobylé.lýnont.''•od tá
bořiště jo stožár : vlajkou"Union Jack",ko které ne nastupu
je do půlkruhu k rannímu u večernímu nástupu.A tmo ni je pod
stožárem nu skautské tyči ještě mezinárodní skautská vlajka
s heslem "]3e prepared" ,na kterou se skládají sliby.Ta je pře
no sná.
1
dtony nejsou malé jehlany jako u nás, nýbrž velké astany dvojité- tropické, v nichž spí 4- 5 osob*^espí se ovšem
na zemi, ve stanu je ;otiz jakési nízké pódium,přehozené roho
žemi a dekami.
Družiny kursistu jsou po osmi členech.Pod stromy na lou
ce je porůznu rozloženo skautské museu.n:modely ohňů skutečné
velikosti, různé stavby , sedátku,k použi tni jsou tom různé
pomůcky a nářadí k rukodělným pracem, ”kozol" na přidržování,
soustruh a podobně.
V táborovém kruhu je stále kamenné ohniště-, sedadla
jsou dřevěné špalky na postavení. Vůdcovské křeslo jo z kmenů.
V táborovém kruhu pod dubem jsou křesla pro všechny poslu
chače.
Podél lesa jsou rozestaveny kuchyně; pro jednotlivé dru
žiny, nebol každá družina si va'zí sama,zcela primitivními
prostředky.Zásoby a suroviny každá družina dostane přiděleny,
laso se peče na obyčejném ohni.Pečivo se nedelá,více puddingy
vařené.Ke každé kuchyni přiléhá jídelna pro každou družinu.
V parku u tábora jzsou také umývárny, záchody a vodovod.
V ohradě,oddělující Cilwell od Little Gilv/ellu jsou tři
brány.V Little Gilwellu jest náborový kruh,brána,velký krytý
kruh pro deštivé počasí,kantína o potravinami a drobnostmi,
několik chat na zimní období,bas'n a sprchy( asi 20x 20 m)

10

3 Tg ani s ac e k ?.r su.
Posluchačů kursu bývá ari 30 od 13 let( v 115 kurse
byli 3 přes 50 r.),instruktoři 2.
Každý posluchač při vstupu do kursu obdrží' šedý šátek
a třepen*', své družiny.Druľiny byly čtyři:sovy,dat15,kukačky
a holubi.
V družině se denně střídají rádci a každá družinu má
jeden den službu a její rádce je vůdcem tábora.
Kursy jsou stálá,jeden "? Iruhým od dubna do sárí.
Konají se zde kursy pro vůdce skautů, zůdkynč skautek,
vedoucí a vůdkyn" vlčat( cvbmaster a ladies cubmaster)rovery
a vodní skauty a v zině i v létě i. pro zpravodaje (Indoors)
v místnosti.
Vůdce Chamberlain, správce této "reservace" a camp cheaf
bydlí stále v zámečku, je placen a má ku pomoci troop leadera
(odd. rádce),který obstarává hospodářské věci,připravuje materiál
a podobně.Asi, čemu se r nás říkává na školách demonsIrátor.Mimo
to se účastní jako docent ’eštč jeden, nikdy dva instruktoři,
s nichž jeden bývá členem kruhu vůdců gtlwellských.Hospodář
skou stránku(nákup, dovoz potravin,vydávání potravin družinám
a pod.) obstarává pí Cl • nb ’1 iíi ová a >statní členové perso
nálu velkostatku. Je to zahradník,nějaký oodomek a asi dvě že
ny.Mimo to ještě k pomoci při v< 5 ■ í kursu weekendovýoh,nebo
na i iíLi,l áy přijíždějí fo resrvaoe ( v<dlojšího tábořiště)
skauti tábořit,jsou zaměstnáni dv až tři skauti roveřl nebo
po našem oldskauti v prodejně drobnostíTáborák bývá j 'dnou
dva dny. nemá nršoho slavnostní
ho rázu, což jest značným nedostatkem v tomto kursu.Jo to pou
há neoficelní beseda u ohně,vždy veselého rázu. Ani slib;
neskládají u táborového ohně, ale odbudou se vždy při nástupu
u vlajky zcela suchým způsobem.
Na programu táborového ohně účinkují výhradně kureisté.
Jen sem tam zařadí nějaké Číslo ( výstup,píseň) instruktoři.
Zpívají se písně ze zpěvníku tiši iného,jejž každý kursista
dostal,na naše poměry ubohé,veselá čísla u nás celkem známá a
pokládáno, ze dosti naivní.Výstup s blešákom Selirnom byl užasnou
atrakcí.
Také se tam parodují indické zp'vy,mohamedái ská modlení,
vypravují se anekdoty, strašidelné historky >•. podobně.
Denní pořad.
Vstává se teprve v 7,00 hodin,necvičí se,každý no myje
po svém a "mužstvo" se sejde až k vlajce v 9,30 hod.Potom ne
odnese výzbroj na slunce, uklidí a začne se a vařením.Po pro
hlídce tábora a stanů se rozvine rlajka,zcela potichu,jen v po
zoru.
Přednášky se konají od 9,30 až do 13 hodin, mezi nimi je
přestávka 5 minut. Od 13 do 15 hod. mají všichni volno na občdlunch.
V 15 hodin zažírají přednášky opět a trvají až do 17 hod.
Potom pc hodinové přestávce na svačinu je poslední krátká před
náška od 18 do 18, 5 hod.
Ve volném Čase proválí se úklid,vaření,umývání nádobí
a podobné.ľ'imo to se vyrábějí drobné předměty dle různé zruč
nosti, jež pak potvrdí instruktor: vyřezávání předmětů,zhoto
vení menší táborové stavby, nováčkovské uzly,naučit se volat
zvuk družinového zvířete,pl etení čr.ůr, různé typy ohnišť a p.

11

Tyto práce však nevystačí na tolik volného času a tak
kursisté nají mnoho volna nevyužitého zcela pro sebe.
Vůdce se cbjrn.je skoro pouze na přednášky,nebo aby
prohlédl vykonán' úkoly a event. potvrdil,pohovořil s kursisty a pod.Jinak je v zániku nebo jinde.
Formálnosti, jako slib, zahájení táboráku a kursu se
provádí zcela suše, bez příslušné nálady, jará je u nás.
Gilvzellský slib na konci kur u ner.í.
To považuji za velké mínus anglického kursu.
Přednášky jsou pouze teoretické, b.j. chudší na praktic
ké ukázky než u nás.Užívá se pouze diagramů,obrázků a velmi se
poukazuje na literaturu jež je ovšem v kursu po ruce velmi
obsáhlá.
Z praktických ukázek byly předvedeny tyto práce:
l)zákopnické,2) plnění svěceného úkolu,3)cvlčení na výlete.
Je pocitován velký nedostatek přednášek o tČlovedé,hy
gieně, methodice a pod. Celková úroveň je asi jako na druho
třídní zkoušku, s poukazem na hledisko vůdcovo u jeho potřeby.
Všeobecné poznámky.
Vlastním vařením se ztrácí velmi mnoho času a proLo zů
stává denně na přednášky a cvičení dopoledne asi 3 hodiny a
odpoledne jen 2 1/2 hodiny.Ostat k času je volný r.e veření,
uklízení, mytí nádobí a nu t. zv. sjare time activitiec/zábťvu ve^volné^chvíli/. Vzhledem k tomu je látka kursu také mno
hem užší nežli u nás a probírá se převážní vše jen teoretic
ky u ohně.Praktické jsou jen výlety a hry.To se dá dělat I
v Anglii,kde vychází poslední dobou velmi obsáhlá a došli hod
notná literatura skat těká za směšné nízké ceny a skautští
vůdcové podle poukazu v kursech si mohou ji pro jednotlivé
obory koupiti. Je ovšem otázka, jak budoi podle knih provádět!
táborovou a podobnou praksi.^roto jsem tak,' po kurse u koncem
kursu mluvil s většinou posluchačů a také jsem se informoval
při jednotlivých partiích cvičení,kolik si odnož-jí nového.
Většinou odcházeli s tím,že již to znají.Nov' nalezli staří
zpravodajové,kteří šili do kursu,jen aby viděli, co je vlast
né ta skautská prákse.
proto zato, že v tomto směru nám
G.p. nemůže být i vzorem, jelikož materiál,který k nám při
chází již tyto primitivní věci většinou ovládáme.Potřebujeme
naopak prohloubení a to hlavně methocické nauky,jeř jsou
v G.p. dosti málo zdůrazňovány.
Za plus anglického G.p. považuji deste bek volného času
( ne ovšem v tak velké míře jak je tomu ve skutečnosti) a svě
řování úkolů,které musí jednotlivci vykonali přec den.
P o známky k in s t ruk t o run.
Instruktoři jsou výbornými praktiky,nikoliv však řeční
ky.Hry dovedou organizovat! také velmi dobře, ale náladu
strhnout nedovedou jako docenti našich skol.ITalezl jsem ně
kolik pěkných témat,jichž využitkujeme v kursech u nás.Jinak
je osnova výkladů a soubor dosti chaotický a zdá se' mi,že se
věnuje mnoho času osobním koníčkům jednotlivých instruktorů.
To jsem zjistil z porovnání deníků několika kursů.
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MÉ

VYZNANÍ

Jsem vlče,
malé,slabé vlče.
Má kořist běhá ještě po polích
a nebojí se mne.
Chci velký být,
chci silný být,
chci podoben být vám,
mí velcí,silní bratři!
Já půjdu s vámi do polí,
já půjdu s vámi do strání
a půjdu s v vámi do luk,k vodám,
tam srdce svá vám podám.
Chci s vámi stavět stan
a pak v něm spát,
až Velký Vůz se rozjede
po temné oblozez
a měsíc bude v uplnku
nad skálou Poradní,
Akelo!
Chci umet oheň rozdělat
a v jeho žáru vařit
a u něho se hřát.
Chci stromy znát
a přátelit se s lesní zvěří.
Chci tábořit
a domů navrátit se svěží.
Chci vc smečce sněmovat,
Chci vyrůst v chlapce velké síly
až Velký Vůz se rozjede,
po temné oblozez
a měsíc bude v uplnku
nad skálou Poradní.
Akelo!
Chci silným vlkem být,
chci silným být,
chci silným ^ýt,
chci dobrým Cechem být!

Věnováno berounským vlčatům-1938
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DVĚ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ SVĚTOVÉHO

Skautingu

125 let od narození Baden-Powella
75 let od tábora na ostrově Brownsea
V roce 1982 si připomínáme mnohá významná
výročí našeho i světového skautingu.
Jedním z nioh je 125. výročí narození zakladatele
skautingu Lorda Baden-Powella z Gilwellu, nositele titulu
Chief Scout. (22.února 1857).
Baden-Powell byl velkým mužem a národním hrdinou.
Ačkoliv sláva muže a hnutí, ktoré založil jest rozšířena
po celém světě, ještě mnoho lidí nemá jasnou představu
o skutečných činech a metodách skautského bratrství,
E,E, Reynolds, autor knih "THE SCOUTE.f" (Skautítví)
a "Baden-Powell" (biografie), vydaných Oxford University
Press, nedává v knize "Boy Scouts"/!/ přímý prohled za
čátků a růstu hnutí. Popisuje podstatu jeho činnosti,
jeho úspěchy a cíle.
Hnutí bylo založeno v Anglii, více méně jako důsle
dek zájmu vzbuzeného Bade-Powellovou knihou "UCPUTING
FOR HOYS"(Skautování pro chlapce), napsanou po experi
mentálním táboře, který se konal nu ostrově Brownsea
roku 1907. Kniha, byla původně určena k {přípravě vedou
cích, tehdy již existujícího hnutí "BOY S, DhIGAUE
MOVEMENT".(Hnutí brigád mládeže),ke zkouškám vedoucích
zabývajících se činností v přírodě.
Originální myšlenka se brzo ujala ja o samostatné
hnutí chlapců-s1: autů (Boy Scouts) a brzy se rozšířila
a rozrostla o dívčí skauting (Girl Guides), vlčata
(Wolf Cubs),námořn' skauting (Sea Scouts), rovoring
(Rovers) atd. a živě pronikala do dominií, kolonií a
ostatních států světa. Mnoho lidí vzpomíná mezinárodních
Jamborees, na kterých skauti mnoha národností společně
tábořili.
Jen několika málo mužům bylo dopřáno vidět ovoce
své práce, na takovém stupni, tak jako to bylo dopráno
Baden-Pov/ellovi, ještě za jeho života.
Bylo mu jif padesát let, když se konal roku 1907
tábor na ostrově Brownsea. G rok později se skautské hnu
tí zformovalo a za dvacet let nato přišla doba zralostí.
Světový náčelník skautů a zakladatel hnutí skautského
oslavil v roce 1927 své 70.narozeniny /2/. /9/,
Na návrh severských skautských organisací byl
Baden-Powell navržen za kandidáta na příští Nobelovu
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cenu míru pro rok 1928. /3/
Na podporu návrhu se praví:"Založením skautského hnu
tí uvedl v život organisaci, která má významné místó
na poli dorozumění a vzájemného pochopení mezi mládeží
celého světa a tím významně přispívá k prohloubení mí
rových snah lidí na celém světě’.' R.Baden-Powell zaujal
k tomuto návrhu vlastní stanovisko:"Cítím se velmi za
vázán těm, kteří vyslovili tuto myšlenku a není možno
jinak,než abych byl hluboce do jat uznáním toho, oč se
poctivě snažíme. Jsme však pouze na začátku svého díla
v porovnání s tím,co nám zbývá v příštích letech ještě
učinit. A dosáhneme-li pak toho, po čem jsme horoucně
toužili,nic nemůže nám býti větší odměnou, nežli vědomí,
že jsme skutečně přispěli k tomu, aby všude místo sobec
tví a antagonismu panoval mír a dobrá vůle mezi všemi
na celém svate."
/4/
Nemalou zásluhu na mírových snahách skautingu mají
Mezinárodní Jamboree, která se pořádají každé 4 roky
právě tak jako Olympijské hry, /!/; /5/.
První z técato úchvatných mezinárodních táborů byl
uskutečněm roku 1920 v Londýně v obrovské místnosti výe
stavního paláce v "Olympii".Ubytovací tábor byl v
Richmond Parku.
Druhé Jamboree bylo v Kodani v roco 1924. Společnost
národů vyslala na toto setkání zástupců skautů z celého
světa svého zástupce a tak plně uznala mírové snahy
skautského hnutí.
Aby se nestretlo se sportovními Olympijskými hrami,
bylo třetí Jamboree odloženo o rok a konalo se opět v
Anglii v Birkenhead jako pocta tvůrci skautingu Siru R,
Baden-Powellovi a jako oslavy 21.výročí založení skau
tingu. /2/; /G/.
loto Jamboree v Arrowe Parku bylo nesporným úspěchem
nejen světového skautingu jako celku, ale i jednotlivých
národních skautských organisací, které se na tomto
úspěchu podílely.
Pro naši československou delegaci pres všechny potí
že při přípravě zájezdu,naše účast na tomto mezinárod
ním táboře vyústila v triumf. Československo dobylo ve
Velké Britanii celý svět a zapsalo se do myslí a srdcí
všedh zúčastněných delegátů a návštěvníků tábora.
Čtvrté Jamboree v Gdddld v Maďarsku bylo poznamennáno
všeobecnou hospodářskou krizí, ale přesto bylo velikým
úspěchem, na kterém jsme se upřímně podíleli přesto,že
naše úsilí o pořadatelství Jamboree vyznělo již podruhé
naprázdno, přesto že jsme své schopnosti plně osvěd
čili pořádáním Táborů slovanských skautů, v Praze roku
1931. Po prvé to bylo v roce 1929, kdy jsme ustoupili
názoru, že oslavy na počest 21.výročí vzniku skautské
organisace a jejího zakladatele Roberta Baden-Powella
budou mít důstojný rámec na Jamboree konaném v zemi
zrodu skautingu.
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Podruhé v roce 1933 naše vláda nechtěla vzít záruky
za tak nejistý podnik, jakým by mělo být Světové Jam
boree skautů v době všeobecné hospodářské krize* A tak
jsme nemohli uvítat Baden-Powella v Praze ,ale museli
jsme za ním k našim sousedům do Budapešti.Z darů, které
jsme mu předávali měl unřímnou radost.
Posledního Jamboree, kterého se Chief Scout, tehdy
osmdesátiletý zúčastnil, bylo v roce 1937 v Holandsku.
Přítomno bylo na 30 tisíc skautů z 54 zemí světa.Bylo
Annus mirabilis nro B.P.Byl osmdesátníkem; jeho vlast
mu udělila Bád za zásluhy, Francie mu dala vyznamenání
(Grand Cordon of the Legion of Honour)-Podvážkový řád
čestné legie. Z Ameriky nřišla Watelořova cena míru
( ateier PeacePrize). Mnozí z účastníků Jamboree vzpomí
nají na ten okamžik, kdy uviděli známou pružnou posta
vu a uslyšeli jeho silný a zvučný hlas,jehož sílu pro
kázal ještě při tomto jeho posledním Jamboree.
Bade-Powell tehdy řekl:"Přišel můj čas, abych vám
řekl Sbohem. Chtěl bych,abyste vešli do Slastného ži
vota. Vězte, že mnohý z nás se již nikdy nesetkáme na
tomto světě."
Poslední léta strátil v Keňji;skoro do konce svého
života projevoval živou aktivitu-pozoroval život zvěře
a maloval obrazy scén a přírody, kterou tak velmi milo
val. Udržoval svoji rozsáhlou korespondenci a vyslovil
čas od času novou myšlenku pro obě hnutí, které sám
založil.
Ve svých třiaosmdesáti letech vydal knihu povídek
o zvířatech, ptácích a původních obyvatelích země,
kterou napsal za svého pobytu v Kenji. /7/.
Kniha obsahuje předmluvu a třicet povídek.Je doplně
na značným počtem drobných i větších kreseb v textu i
na okraji tiskových archů, jak jsme tomu zvykli u Ernest
Thompsona Setona.
Ovšem je tu patrný rozdíl! B. P. (tak jsou obrázky
signovaný) pohlíží na vět království zvířat brýlemi
osmičky skautského zákona. A tak se všichni dohromady?
zvířata, ptáci i lidé na těchto obrázcích usmívají anebo
můžeme říci, že j ou podáni s větší či menší dávkou
humoru.
Když tuto knížku uviděl Míla Vavrda, překvapen pro
hlásil: "he měl jsem nejmenší tušení, že Baden-Powell
byl tak dobrýiT kreslířem, že se to nechá srovnat se
samotným Setonem."
Vskutku, oba směry (výchovné), jak woodcraft tak
skauting měly opravdu všestranně nadané tvůrce.
Zajisté máme v Paměti Baden-Powellovy akvarely z Východoafrické buše, ale i z jiných míst.Všeobecně je znám
:eho obrázek Akropole,který vyšel na jedné známce ze
serie známek vydaných k příležitosti 11,Světového
Jamboree v fiecku.
Dvě povídky z předmluvou ke knize jsem přeložil a
přikládám na ukázku. Třetí povídku "Děti džungle" naj
dete v Junáku. /8/.
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Baden-Powell zemřel 8. ledna 1941 a jest pochován v
Africe, v zemi, která mu byla druhým domovem. Hora
Kenva shlíží dolu na jeho rov, kde s ním spočívá i jeho
chol, která ještě dlouho no jeho srmti stála v čele
obou hnutí světového skautingu, které on sám zakládal.
Zrození
Zrození skautingu
skautingu

/1/
/1/

Celé hnutí začalo do určité míry pokusným tábořením
několika mužů s dvaceti chlapci na ostrově Brownsea v
roce 1907. Na rozdíl od největších sociálních hnutí
nezrodil se skauting na zaklade prohlášení, ani nebyl
sestaven Výbor pro nalezení vůdců a ještě méně k tomu,
aby je vyškolil. Skauting začal s muži, jako byl Lord
Shaftesbury, nebo Dr. Bernarde a Robert Baden-Powo.ll
(1857-1941), kteří se jednoduše ujali problému, který
se jim postavil do cesty bez jakékoliv myšlenky na to,
že se zrodila veliká věc.
Tábor na ostrově Brownsea nebyl počátkem myšlenky
na chlapecké skautské hnutí. Můžeme sledovat její
pravý začátek v Baden-PoweÍlových vlastníci zážitcích
již v dětství. Byl pátým ze šesti bratrů a byl strho
ván je jicii příkladem táviti svůj vo lný čas v přírodě
tábořením a plavbou na člunu. Brzy poté odešel do
Charterhouse.školy, která se odstěhovala na venkov a
lesy (místo bez hranic) staly se mu zaslíbenou loveckou
zemí pro chlapce, jehož zájmy byly vždy vyvolávány
těmito charakteristickými rysy povahy, které s léty
sílily: nezávislost ducha, láska k pozorování zvěře a
ke vší lesní moudrosti (woodcraftu) a touha po samotě
v přestávkách velmi aktivního života.
V podřízeném postavení v Indii brzy objevil, že
jeho schopnosti jsou na poli zpravodajství, mapování
a průzkumu. Brzy jako instruktor těchto disciplin ke
kterým měl přirozené nadání, brzy vynalezl hru pro
vysvětlování těchto znalostí mladým vojákům, z nichž
mnozí ani neuměli číst a psát.To bylo poprvé,co vyz
koušel tuto vlastní metodu, která potom později vytvo
řila rámec skautského výcviku. V podstatě používal
malých skupin-tak půl tuctu mužů pod jejich vlastnili,
vedením jako jednotek pro plnění pokynů jím vydávaným
pro soutěže a hry, V tornto svém počínání se vzdálil
od tradičních vojenských metod.
Po pobytu v Indii následovaly rozmanité zážitky na
tajných služebních cestách v zemích Středozemního moře ,
zúčastnil se bojů se kmeny Zulů v Jižní Africe, pak
průzkumnická činnost mezi Ašanty a potom následbvaly
jeho památné velké zpravodajské činy v zemi Matabelů.
Ťo bylo jeho poslední dobrodružství, kterým se proslavilo
jeho jméno,jako největší jméno ze všech armádních
zpravodajů a v pozdějších letech mohl často vyprávět
chlapcům o prožitých nocích na vysočině Matopo (Matopo
Hills) kde se později ustavila Jižní Rhodesie.
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Když ffiu bylo čtyřicet letB vrátil se opět dá Indie,
tentokrát jako plukovník 5.jezdeckého pluku (Colonel of
the 5th Dragoon Guard).Vytvořil a cvičil jednotku plu
kovních zvědu a v toiuto počínání rozvíjel stále další
metody, které užíval v předcházejících letech, dotvářené
nyní na základěvlastnícli praktických zkušeností.
Praktické pokyny shromažďoval v malé příručce, která
vyšla v době kdy se jméno Baden-Powellovo stalo známé
jako jméno národního hrdiny.
Právě před válkou, která začala v Jižní Africe v
roce 1899, byl B.-P. odvolán, aby orgauisoval nepravi
delné hraničářské síly a stalo se, že byl s Částí své
ho oddílu obklíčen v Mafekingu. Nyní mohl rozvinout
všechny své speciální schopnosti; jeho vynalézavost byla
stále potřebná nro objevování stále nových cest ke kla
mání chytrého nepřítele. Jeho noční výzvědy dodávaly
mu zprávy o pohybech muži i zbraní a také dobrá nálada,
kterou předcházel dostavující se depresi z obléhání,
jak u mužstva tak u obyvatel,se dostavila a udržela
na oko sehraným cirkusem,nebo pořádaným koncertem.
Mafeking byl důležitým mezníkem pro budoucí chlapec
ké hnutí, protože od té doby si B.-Po uvědomoval, že
hoši si budou počínat odpovědně, když před ně postaví
zásady skautského hnutí.
Chlapecký sbor byl organisován ve městě Baden-Powe
llem ze žáků vojenské školy, za účelem prodávání zpráv
a rozkazů a vykonal mnoho dalších užitečných služeb.
Jednotce velel kadet seržant-major Warner Goodyear.V
jednotce byli chlapci již od devíti lot a na B.-P. za
působila silným dojmem jejich zdatnost. Město Mafeking
bylo odříznuto od světa celkem 219 dní a proto bylo
nezbytné improvisovat mnoho věcí. Major Goodyear byl
odpovědný za to,že se Baden-Powellova fotografie obje
vila na známkách místní pošty k všeobecnému pobavení
posádky.Známky byly imnrovisovány exposicí Ba skleně
né fotografické desky na fotografický papír slunečním
světlem.To jsou důvody pro to,že známky v hodnotě jed
né pence na kterých je vyobrazen Warner Goodyear na k
kole-Baden-Powellův chlapec-skaut, mají nejrůznější
odstíny modré barvy. Bylo vyrobeno 9.476 známek k 10.
dubnu 1900. Třípencové známky s portrétem B.-P. jsou ve
dvojím provedení.:7.dubna 1900 byla vydána známka menší
velikosti a bylo vyrobeno 6.072 kusů; 10.dubna 1900
vyrobeno 3.036 známek větší velikosti.
Dnes jsou tyto známky vzácnou položkou dražeb a jsou
na seznamu se všemi ostatními řádnými emisemi britských
kolonií.
B.-P-se stal hrdinou chlapců všude a brzo byl zapla
vován dopisy od svých mladých obdivovatelů, ve kterýcch
ho žádali o rady. Když se vrátil do Anglie, jeho obliba
mezi mládeží vzrůstala. Tehdy také poznal k svému úžasu,
že jeho vojenskou příručku "pomocník pro zpravodajství"
(Aids to svouting), používali někteří učitelé jako zdro
je výchovných myšlenek.
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Potom byl jednou pozván, aby přehlédl shromáždění
"Chlapeckých brigád" (Boys Brigades) a tak se^^ib^s
jejich zakladatelem nanem Uilliamem Smithem.
Toto setkání zapůsobila na B.-P? obrovským dojmem,
že dychtil přispět svými znalostmi a pomoci hnutí.
Tušil, že skauting a ostatní činnost v přírodě přivede
do Brigád více chlapců. Pan illiam ho povzbuzoval v
oráči, která se vymykala danému schématu a začas tyto
metody užívali u důstojníci Brigád a byli těmito meto
dami přímo fascinováni. Tábor na ostrově Brownsea roku
1907 byl experimentem, který měl ukázat, nda si sami
calapci váží této nové myšlenky. Výsledkem tábora na
ostrově byla kniha "Scouting for Boys", která byla na
psána s v,illiam Smitliovým povzbuzením. Potom dostaly
věci rychlý spád! Ačkoliv nový systém byl zamýšleni ja
ko pomocná metody nři cvičení Chlapeckých brigád nebo
jiných organisací, které byly ochotny je používat.
Chlapci, kteří stáli sami mimo obě možnosti si kupova
li každých 14 dní část knihy, která vycházela na pokra
čování a začali pěstovat "Scouting" na svou vlastní
pěst. Nakonec tito chlapci našli muže, kteří byli zau
jati knihou a shromažďovali chlapce dohromady při zaklá
dání oddílů.
Takže se začalo vytvářet zvláštní hnutí, navzdory
B.-P. vlastním záměrům a jeho růst byl nepřetržitý.
Vztahy k Brigádám hochů zůstávaly co nej lepší a
tato dvě rozdílná hnutí se vyvíjela bok po boku s nej
větší dobrou vň1í.
Uvažme hasledující skutečnosti-.Roku 1939 bylo zae
okrouhlené 400 000 hochů a mladých mužů organisováno
ve skautingu ve Velké Británii a 40 000 dospělých se
staralo o jeljicii výcvik. Dále bylo 600 000 účastníků
hnutí v ostatních částech Velké Británie. K tomuto poč
tu přiřadme ještě 2,5 milionu účastníků k devětačtyřiceti ostáních zemí světa. Jest nemožné spočítat, kolik
dnešních dospělých lidí prošlo skautskou výchovou, ale
jestliže je toto hnutí aktivní déle než jednu generaci,
musí být mnoho milionů mužů na celém světě, kteří jsou
za něco vděčni skautingu; stejně tak musí být obrovský
počet žen, které projdou dívčím skautingem (Girl Guides),
hnutím,jehož zásady a metody jsou Mutatis mutandis,
stejné jako u hnutí chlapeckého.
Skauting jako takový jest jedním z nej typičtějších
příspěvků anglosaského ducha celému světu ve dvacátém
sto letí.
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More Sketches of Kenya
by
Lord Baden-Powell of Gilwell, 0«M.
Chief Scout.

Předm1uva.

"Avšak dobytka se zeptej, poučí tě,
nebeského ptactva, ono ti to poví,"
(Jb 12,7-ekumenický preklad
Praha 1979)

foto je napsáno v knize Jobově a vy si to zajisté
ověříte ve skutečnosti teftdy až se budete zajímat o
zvířata a ptactvo v přírodě. Pozorováním způsobu jejich
života a zvyků můžete se od nich mnohému naučit, Lim
více budete jim přáteli, tím víc oni budou přátelštější
k vám. Toto by mělo platit především, něhot vy jste
přátelé tvorů, kteří stejně tak jako vy sami, jsou stvo
řeni jediným tvůrcem.
V této knize naleznete několik podivuhodných histo
rek o ptácích a šelmách v Keňji, které jak doufám,vzbudí
váš zájem.

Baden-Powell of Gilwell,

Keňja, 22.února 1940,
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Photograph from which
the stamp was made.

Fotografie D. Taylora, která posloužila kpt.Greenerovi při návrhu
známky s portrétem plk. Baden-Powella na popud majora Godleye.

MYS DOBEÉ NADĚJE, duben 1900.
Vydání Mafekingu v obležení.

Sedm let před počátkem vzniku Baden-Powellova hrnutí chlapaůskautů v Anglii, probíhala v Jižní Africe búrská válka. Tam se
přihodilo, že plk. Baden-Powell bránil město Mafeking proti vel
ké přesile a překonával mnoho obtíží. Takže po obležení, které
trvalo 219 ÚQ.Í se stal úspěšným hrdinou Velké Británie.
V Mafekingu používal chlapce ve službě k doručování pošty a
zpráv. Zformoval z nich sbory vedené mladíkem, známým kadetem,
starším seržantem WauEcem Goodyearem. Po létech se °B-P" na
něho odvolal jako na svého prvního skauta.
V Mafekingu zakladatel skautského hnutí si uvědomil schop nosti a zájem mládeže pro činnost v tábornických dovednostech,
první pomoci a službě druhým.
V obléhaném městě byla naléhavá potřeba známek pro místní
poštu a rytina nebyla k disposici. Zábavnou záležitostí místní
posádky bylo, že použili obraz velícího plukovníka. Kap.Greener
navrhl známku s Baden-Powellem podle fotografie D. Taylora ,
který byl též oficiálním tiskařem známak. Použil metodu modrotisku zvanou též železitá-pruský proces. Exponování ze skleně
né desky fotografické na slunečním světle způsobilo na tiskovém
archu s 12-ti známkami různé odstíny modré barvy.
První známka, 3d - Baden-Powell, má rozměr 18,5 mm. Známka
ld - cyklista, je poněkud větší. Když Dr Will Hayes předložil
vzor pro známku ld s cyklistou, vyretušoval domy v pozadí a při
dal zarámování, drapérie a nápisy, větší rozměr známky s cyk listou zobrazoval více podrobností než originál menší známky s
Baden-Powellem, takže zhotovování menší známky B-P bylo zastav
veno a nahrazeno větší známkou o rozměru 21 mm.
Přesto, že vydání známek bylo určeno výhradně pro místní poš
tu, bylo mnoho známek použito i venku, když se podařilo domorodýmběžcům dostat přes nepřátelské linie. Známky na původních obálkách jsou doposud szále vzácnými položkami dražeb.
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afekingu v obležení s č á s tí anglického te x tu ./P ře k la d
je s t znárdca □ portrétem plk.B aden-Povella v hod
noto 3d s nápisea: . ’afeking —19 X)—obležení a dole; poštovné t ř i oeace.
Druhí, snáaka s cy k listo u kade te s , staržÍT seržanten Jam eres Goodyeare a ra. hodnotu Id . Kápis: Obložení ' afekingu, x íe tn í p o šta, 1 pence.
ľ

Uahoŕe

je p řilo ž e n ./

(Mafeking Siege Issues)
.Apríl 7:
179. Baden-Powell. 3 pence
Apríl 10:
178. Goodyear on Cycle.
1 penny
Apríl 10;
180. Baden-Powell. 3 pence
Seven years bcfore the Boy Scouts pro
gram was originated by Sir Robert BadenPowell of England, there took plače in
South Africa the Boer War. It was herc
th.it Col Baden-Powell defended the town
of Mafekmg against great odds and many
hardships, so lhát after a siege of 219 days
• e Niame the successful hero of Great
Brita Ji Using lx>ys m Mafeking for postál
and n.« enger scrvice, they were formed
into a C.idet Corps led by a youth known
as Cadet Se rgeant-Major Warner Goodyear.
Years later "B-P" referred to Goodyear as
his tli t lioy Scout. Herc the founder of the
Scout novement realized the ability and in
teres’ of youth in a program of camping
kdl . first aid and service to others.

Ukázky známek

Cape of Good Hope
APRÍL 1900

V* (-3

T;

*
'

‘

'

... were urgently needed in the
T ... r» for .tx.d mail, and engraving
’ Vsmg the image of the
naiv..i a matter of ainusC.iptain Greener desicned
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Ukázky známek a celin Mafekingu v obležení z roku 1900.
Známky na obálkách-půvoiních Jb»u doposud stále vzácný
mi položkami filatelistických iražeb. 7»dubna 1900 bylo
vyhotoveno 6.072 ks známek menší velikosti 18,5mm. 10o4o
bylo vyhotoveno 3.036 ks známek větší velikosti 21mm.

Lord Baden-Powell
More Sketches of Kenya
21. The Panga s tr. 118.

P a n g a.

Zajisté jste zpozorovali, že tato kniha se především
zabývá zvířaty a tak si můžete položit takovouto otázku:
"K jakému řadu živočichů natři tento, o kterém chce náčel
ník právě psát? Slyšel jsem o Bongovi a obru Pontiovi, ale
jsei zvědav, co znamená Panga."
Tedy P a n g a naprosto není živočich. Je to jeden z
různých druhá a tvarů volkýca nožů.
Všichni domorodci zde nosí panga nejen pro případ lovu
nebo obrany ani ne pouze pro krájení svá potravy, nebo nřiostření své tužky. (Jedna z příčin je ta, 7e doeorodrc
tužek nepoužívá/.
Ale krom těchto přílžitostí jo panga používána na všechno
ostatní. potřebuje-li domorodec porazit strom, řekne:" Kdo
jc můj panga?"
Když potřebuje vyřezat dřevěnou loutku nebo zdobenou hůl,
ale i když se potřebuje párat v zubech, použi je panga k
tomuto zaměstnání.
Když seká zrno (ony předměty rostoucí na polích), 'ělá to
nomocí svého panga.
Je závislý na svém panga při všech druzích činnosti;
bez svého panga jo prospěna st jeho síly asi taková, jako by
on sám byl mrtev.
Nuže, to jest příčinou, proč já zdůrazňuji, že panga
jest jako dobrý skaut -dobrý SKAUT; všimněte si, že
neříkám pouze dobrý hoch.
P a n g a jest užitečný v tolika případech a právě tak
skaut.
Jsi jako skaut také silný, moudrý, krásný, nřirný a
spolehlivý?
Můžeš jako panga, vedená tvojí rukou, vykonat skoro jaký
koliv druh príce, když je potřeba?
Je-li tomu tak, pak jsi SKAUT, můj synu.
Kde by byla Velká Británie nyní ve válce, jestliže by skauti
nepomohli alespoň zde za frontou?
Její síla by byáa oslabena, nemyslíš?

přeložil Mánek.
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Lord ladea-Powell
ore Sketches of Kenya
M
13.iThe
ter
B
Bit str. 58.

Hořký

kousek.

Vzpomínám si, jak má dcera Bet ’.y, v Severní Hhodosii,
do.‘tala jednou nějaké nevězí maso k obědu, které pocházelo
z telete, terč zauxl krokodíl, Právě jso: Hly&ol o Jiném
ř nadu podobné!? tomuto.
Pcsaž.řl, kte.'í přistáli o mimikem v Uasindi, na Horním
i* lu v i aindě, byli svědky nevraživého boje, který vzplanul
až l bivole- a ttrokodilor. rokodil polapil b "svolá v to©
o au?iku,Adyž se napájel a -nažil se ho odtá .nouti do Jezera
a utopit; domnívaje se, že z ihIio bude mít později dobrý
oběd. Ue starý bvol si řekl:”Za ž dnou cenu. Jen podej,
až se aó rohy dostanou do tubo, ta. Já tě naučit. neví ú »t si
bii volil!”
hčkolikdoi orodci* zpozorovalo, že krokodíl ne:.• ů, e ovV.no ut
situaci a napadla jo dobra íylenkíi, aby se do tuho vložili
také. io roto se tak hnali nu svá ©lota v kanoích, aby se
vsáli do boje se svými oštěpy. Krokodíl se . "vortle vzdal
obtíží spojených se získaniu obé u, nobot usoudit, že muži
;*o c.it< Jí také. ni plazil se pro j.st.Hu pryč.
Mjb<:ď* ňafal plavat ku břehu, pronásledován kanoí obsa
zenou bojovníky, kteří do uáiio vráželi svá kopí, Hůvol uá
velmi tlustou káži,takže utrpěl velmi mulo zranění, než we
í.u podařilo dostihnout břehu. Ale zde ho uvítalo daleko více
domorodců, čekajících na něj » mnoha svými zbraněmi. Jeden
už .yl zvlásté dyentiv skolit bávola, ale běvol nepřeiypoval
■ičau láskou, vrazil do Mftáhhoto muže n promptně mu nasadil
knock-out. Přítel ť heto odvážlivce ao zuřivé rozehnal 1.
buvolu a vrhl své kopí se vší silou nu něj. le co so ne.stalo:
Ha neštěstí ©él chybně uděláno kování své střely, minul
buvola a poranil přítele, kterého se pukouáol vysvobodit.
Bůvol se <usil asi tíato počínáním velice pobavit, že
pokračoval v řádění a srazil k zec.i foátě dvakrát tolik wutft,
než níed ti: , vzdor to.u, že do něho neustále vráželi svá
kopí. :akonoe zanechav je všechny, vyrazil odtud a byl nale
zen mrtev ve vzdálenosti necelé jedné míle odtud.
Ale buvol by těl zadostiučinění, kdyby věděl, že tří z jeho
nepřátel byli dopraveni ná ladním vozem z místa srážky do
nemocnice a ta ani ne ohli 'ostat z n«-lio sv.ij dí l k ob<du.

přeložil Mánek.
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Podruh? použil portrétu B-P na známkách roku 1953 stát Lichtenstein.
Známky byly vydány k příležitosti konání 14. svétovó skautské konfe

rence ve Vaduzu. Konference se zúčastnilo ve dnech od S.do l'.srpnu
145 skautských zástupců z 33 zemí svéta. Známky vyšly 4.srpna 1953
po 2o kusech v aršíku, v hodnotách lOr selená, 20r hnůdá, 25r červe
ná a 40r modři. Návrh známky vypracovala jeho ctihodnost, kanovník
Vaduzu Fromrelt. Tisk: Walerlow u synové Ltd. v Londýnů, ředlohou ke
známce byla fotografie z roku 1929, pořízená na. 3. svStovóm Jamboree.

'/ -^’

Robert Baden-Powell v kruhu své rodiny ve svém domově "Pax Hill"
v Bentley nedaleko Londýna, roku 1927, Baden-Powellovi je 70 let.

/9/
Zleva: Olave Baden-Powellová, Peter, Heather, Robert Baden-Powell
a nejmladší dcera Betty nar. 1917.

Literatura:
/]./

Ľ. Ľ. ScXio l d s "Boy Scouts" Oxford Iniversity Prosa

/2/

Vůdce,roČ.VIII,č.1, str. la. Hlídka.
"Zajímavý návrh."

/3/

Vůdce, roč.VIII,c.1., str.10. Hlídka.
"Nobelova cena ním skaut i agu. "

/-!/

Vůdce, roč. VIII, e.3 , str.33-35.
Robert Baden-Powe11:"Na ceste k míru."

/5/

Vůdce VIII,č.n, str.73. Jamborôo.
"Co praví Sir R.Baden-Powel1" ('O je "Jninboroo?"

/6/

Vůdce roČ.Vil,č.9, str. 130. Rozhledy.
Cizina. "Jamboree 1929".

/7/

Lord Baden-PoweII of Qilwell, (’liieľ Jcout:
"More Sketches o f Kenya" (Vetší počet zábavných
črt z Kenji.) Nakladatelství tlacmilan v Londýnů
19 10 (152 stran).

/8/

Junák 28. roč.,č. 22,str.270
Lord Baden-Powel1: "ľo lf-chiI dern and Baboon Boy"
("Děti džungle")

/9/

Jamboree č.26 - 1927. Překlad: Skaut - Junák
1926-27, č.9, str.132, /15.5.1927/,
J.Guérin-Decjardins: "Náfi ovčtový náčelník".

roč. XIII,

Preložil a za použití citovaných pramenů upravil:
- Manek.
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Junácká družina z osmi věrných členů
roubem se uchytia na junáckém kmenu.
Archivace dějin,jež je jejim silem,
junáckeho linutí zvolila si cílem.
Vítr doby zmítá,klátí haluzemi,
nejlepší z dobrého-stojí nade všemi.
Svou snahou a činy,samotna a stranou,
skládá tu mosaiku,časem rozkotanou.
Chybí také mnozí?jako chybí mnohé,
na věčnost odešli junáčtí předkové.
Skromná pozůstalost,často téměř žádná,
zeje tu pak propast,hluboká a zrádná.
Rychle zachraňovat,co kde ještě zbylo,
zaznamenat hlasy,co,se v parně t vrylo0
Rekonstrukci dějů,fakty ohraničitco nenávist roků nestačila zničit.

Gi,llwelským pak pevně propojeni kruhem,
Reunion spojí ročně druha s druhem.
Společný plán práce pro další rok chtění
třebas léta běží,vlas se v 3tříbro mění.

Odkrývat a hledat,zaznamenat,vložit,
v junácké dějiny,čím je život prožit.
To je vlastní práce a skupiny děnív příští další lepší-v nové rozedněním

Puňta 81
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Proslov,ke kladenským skautům dne 17.dubna 1938,
profesora Dr.Josefa Gharváta,
starosty Svazu Junáků skautů a skautek RČS,
při předání praporu,kte ý venovala Odbočka Svazu čs.
důstojnictva Kladno-I.oddílu SJSaS ROS

S radostí jsem vyhověl pozvání, abych Vás při dneš
ní slavnosti pozdravil jako starosta Svazu, sdružujícího
víc jak 32*000 skautů a skautek naší republiky.
Jejpr^e bych rád o dovil Vás,vážení občané,kteří nej
ste skauty a účastníte se naší slavnosti jako hostů.Qtěl
bych Víti stručně vyložit, jaký je smysl našeho hnutí,jaké
jsou cesty,jimiž se ber; a jakými pral etickými výsledky se
můžeme vykázat.
Skaut in; je světové hnutí mládeže*Je to pokus o vý
chovu lepšího člověka,občana^pentlemuna,Ušlechtilého vo smý
šlení a činech,věrného syna své via; ti.Bylo by mylné vidět
vo skautingu jen a jen výchovu tělesnou.my naopak klademe
veliký důraz na výchovu mravní.Pokoušíme se dát mládeži to,
co nestačí poskytnout společnost, oplnujeme rodinu a školu.
Chceme,aby se ilkc; učila samostatnosti,nejen v myšlení,
le i ve skutcích.Ale samostatnost ne nesmí zvrimout v sobee
tví,proto pěstujeme v mládeži kolektivního ducha,seskupují
ce Ji v družiny a oddíly, svázané bratrstvím a společnou
prací za jedním cílem.Chceme dále, aby mládež byla čestná,
pravdomluvná,pří ..á,čistá a zdravá na duchu i na tele•Vycho
váváme ji v >octivém demokratickém smý lení.V našich řa dich není místa pro nenávist Jazykovou, rasovou,nábožen
skou nebo třídní.Jen v jedné věci jsme neúprosní: žádáme,
aby ti,kdož vedou naši mládež,byli čistého charakteru,
a snažíme se tak vychovávat i děti,které jste nám svěřili.
Sekl-li jsem,že neznáme jazykové a Jiné nenávisti,
neznamená to,že bychom byli vlastenecky vlažní.Právě naopak.
Slavnostní;. slibem, přísahá každý,koo mezi nás vstupuje,Že
bude milovat vlast svou, republiku československou a chrá
nit. ji v každé debě i e nasazení vlastního života.
Skauting je rozšířen po celém světě,je víc jak ve
šedesáti státech,zabírá víc jak 5 milionů chlapců a skoro
stejný počet děvčat.Bavzájem jsou si bratry a sestrami
a přec v ka dém státě je skauting především loyální ke
svá vlasti a dává se jí do služeb.A tak i naši skauti od
prvního dne naší samostatnosti slouží svému státu.A od
prvního dne svého vzniku v našich krajích,před 27 lety,
kdy jsme neměli ještě svého státu, sloužili skauti svému
národu.
Mnohému z Vás napadlo,proč jame zvolili pro svou
mládež exotický úbor,život v lesích a u vody, romantické
zvyky,bohatou symboliku,atd.Ale právě v tom je vtip metody.
Dospělí často chybují v tom,že hledí přiblížit mládež
k sobě, místo aby se snažili sami :.e přiblížit k mládeži,
jejímu způsobu myšlení a cítění,její zálibám a touhám,
haše metoda mládeži výhovuje.Bádá se jí podrobuje a s ro
mantickým obale stráví nepozorovane hluboké pravdy,jež
by jí jinak nelákaly.
31

ů‘<Jcé jsou ziaěe výslecikj v praxi?Velmi dobré.Kdo prošel
v dětství skautingem, vstupuje do života dobře připraven.
Chlapec,k^or. te nebojí v noci v lese, <4ove&e si za každého
počasí vystavět přístřei í, rozdělat oheň a připravit jídlo,
dovede se v znát v krajině podle slunce nebo hvězd, tento
chlapec se ani jako muž nebude bát v životě, dovede si po
radit v každé situaci a tak jaž byl tm ostatný ve skautingu,
je samostatný i vc svén povolání. waši chlapci berou dooprav
dy skautin■; i život. Slibují impř.,že budou pomáhat bližní
mu a my rok co rok odměňujeme odznakem sa čin junácký desít
ky chlapců,k oři nasadili vlastní životy, aby zachránili ži
voty cizí.A ro c rok vidíme, jai se naši odchovanci dobře
usazují v životě, jaké řádní a spolehliví občané.
Nebudu v 1. dále přesvědč vat,že naše věc je správná.
Přijáte mezi nás častěji, sledujte nuže výsledky a nepochybu
ji,že i ti z V áo, kteří tak dosud neučinili,nám svěří své
děti.
A
ní slevo k Vám, sestry a bratří.Dnes se Váni dostá
vá vyznamená nad jiné čestného.Odbočka bvazu čsl^důstojnictva
věnuje Vám vlajku. Važte si této cti, ale zároveň vězte,že
Vás to zavazuje. Ode dne tvého zrození před JO lety, nebyla
naše republika v tak vážné mezinárodní situaci, jako právě
nyní.Je třeba, abychom se všichni zomkli k jejímu, uhájení,
my skauti, věrni svému eslu, jame připraveni a hlásíme se
do jednoho do jejich služeb.Budeme potřebovat i toho nej.mensího z Vás.Nevadí, že jezte neunese puť';ku.Alf bude se sta
rat i pořádek ve své., okolí, budí jracovat v CPO.Umí signálizovat a podávat zprávy.Umí se plížit,vyzná se v terénu,zná
první po oc, umí vařitf.umí číst mapy, íovede nocovat venku.
Prostě i teí nejmenši z Vás chce a bude sloužit republice
na první zavolání.Viajka,ktei*ou dnes dostáváte od armády,
znameá, že armáda si Vadí práce pro brannost národa váží
a že s Va í pomocí počítá.Alusíte t ' t k ch vat, abyste nik
dy tuto vlajku nezneuctili nekázní nebo chováním nečestným
a neskautským. Slibujete to?
Přijímám od Vás tento slib jako slavnostní závazek,
veřejně zde prohló ený před těmi,kdož Vás mají rádi a důvě
řují Vám.Jako slib, že jste a vždy budete >řipraveni hájit
svou vlast.
Skauti a skautky
nazí československé republice,panu presidentovi
a nazí armádě třikrát zdaxl

Vzpomínáme I

Akademik prof.JíUD

Josef Charvát

se narodil před 85 léty 6O8O1897

žije v Praze a ve Zlenících na Sázavě, kde má chatu a těží se dobrému zdraví.

Mko
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Podělování ástupce města Kladna:

Vážený pane starosto tsvazu Junáků skautů a skautek liČS!

Odevzdávám do Va; ich rukou nový prapor,který venuje
Odbočka Svazu čs.důstojnictva Kladno 1. oddílu SJSaS ROS
v Kladní ,hodnotíc r isluznou jeho činnet t v našem městě a chtíc pošiliti skautskou my. lontu na Kladensku.
Skauti u skautky !
Prapor je symbolem naděje a víry,připomíná slib největší oběti za ideálom skautské my šlonJcy. drapor, který dne*
Vám. předává ,necit v ; v dyoky připomíná korporaciřkterá má
důležitý vý.n^on ve statním životě, arm du-důstojnxctvo-které
je dárcem tohoto praporu.
íleslei Vaším jc :”t>u<5 připraveni "Vychováváte ve svých
řadách a sborech mi udá muže,zocelujotě jejich vlastnosti,jež
v souhrnu můžeme nazvali mužností.
st je základním pro
jevem činorodé vůle k životu jedince i celku,národa i státu,
které žijí a rozkvétají jako samostatný celek jen Činorodou
vůlí jedinců,jen jejich mužností♦
Dnes,kdy jsme samostatným státem,jehož svoboda může
býti ohrožena,musíme se stále snažit dosáhnout těch najvyš
ších mi. .ýc ctností,kte^é nám pomohou udržet trvalá vypětí
vůle,jichž bude třeba k úspěšnému vedení i ukončení války*
Vůli trvalejší a houževn; tější í\ její základní pro jsv-uiužnost-nemůžeme však improvizovat v poslední chvíli,nýbrž mu
síme ji stále pěstovat a živit* K tomu musí směřovat veške
rá Váže činnost ve Vašich oddílech a táborech.Jejím výsledkem
pak je liodnotná a rychlá příprava pevné obrany ctítu»Proto
mužnost musí býti též základní složkou branná vy chovy.muž
nost je osvícenou vůlí.
V branné výchov; naskýtá ce Víka skautům nová příle
žitost, abyste uplatnili své bohaté zkušenosti a jsme pře
svědčeni, že právě v tomto oboru skauti nikdy nezklamou*
Věrni odkazu svého velikého zakladatole,vynaložíte ještě
a to věřím, že jistě veškeré své znalosti a síly ve prospěch
rozvoje a upevnění branné myšlenky,jakož i k intenzivnímu
výcviku příštích obránců vlasti*
Arm mu potřebuje čeetnéh a všestranně vyspělého do
rostu.Dlužno proto dvojnásob vítat, ží skautskou mládež bude
nyní zvÁt a vybízet již sám Vdá nový prapor, a©znakem
Svazu čs důstojnictva na straně jedné a s Vaším krásným
heslem:"buo. připraven!" na straně druhé,aby se hlásila
k službě pro zvýšení brannosti národa.
Dnes opět věnováním praporu utužuje se úzký svazek
mezi armdou a skauty, což učiní tento symbol ještě draž
ším všem. příslušníkům 1. oddílu SJSaS RCS v Kladně.
Věřím, že s tímto symbolem splní 'Skauti čestně všech
ny své povinnosti k naší krásné vlasti a drahému národu.
Armádě a skautům

Zdar!
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Odhalení praporu na Kladně 17. dubna 1938
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HLÍDKA .
Stín noci leží spící nad t..borem
pás bílých mlh se po potoce válí,
les,změněn v zástup mátoh zrůdných forem,
zří k polím,jež se v jeseně žat halí.
Pech bratří hlídám,slyším srdcí klepot
a tuäím sny,jež k očím noc jim snáší)
slyš!,tichem zazněl křídel lehký tepot
a nad stany se rudé srde vznáší.
"Jsem dobrá srdce.Jurt m,hlídko,k bratřími
Mou náruč vždycky otevřenu mají,
já,dítě samot,k synům. losů patřím,
ač dnes tak nozi jimi pohrdají."

Již ze stanu v stan tiše,lehce plyne,
od bratra k bratru c hrst! ou slov ee sklání
a s úsměvem ksyž poslední stan mine
nad všemi ještě šeptá požehnání.

Vy štastní bratři pod bílými stany!
k vám nepřijde lest,zloba hněv a bída!
Vám neublíží světa zášt a rányjá mohu jít,vždyt láska vás tu hlídá.

Miloš Drdácký-Siku, ČLŠ1935
Havlíčkův Brod
"Babouk**, časopis ČLŠ
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Táborové

stavby.

Táboroví stavby, jejich příslovečná "junácká" architek
tura, pojetí estetické, pracovné výchovne, se smyslem pro
praktičnost a účelnost, to byly hlavní stránky jednoho
úseku praktické činnosti jun .cké.io výchovného systému, jež mihly
svojevodoucí uplatnění přiví ve vrcholné forraě celoroční
jutiác »t: průpravy- v letní chjimúc? Ých tč borech*
Jejich rozvoj a vývin
snatTovaT iid prvých začát
ků junácké činnosti, počínaje ervníra vydáním Svojsikových
Zakladů junáctví n jeho nrvníi tábore?'i y roceni; l.\
Jako v každé lidské č 1 n n o s t f, "<ľ o eiiÄz e To TzcTeTke staléu tříbení a vzestupu a silné '"konkurenci” Množícího se
počtu nově vznikajících oddílů*
Třeba ře zinladní účelov toncepce u,ěl>* svůj jednotný
ráz, vée ostatní podléhalo jnrtividuálnímu pojetí každé
jednotlivé organísační složky TpFôvÄFnZ se "Teč jednalo o
j nacké o díl-.-vyjma táborů Lh).
Táborové stavby včetně celého najetí a uplatnění jedno
tlivých riterií na areál tábora, poskytovaly neklamný
obrázek epikovi úrovně t >bo f lei ch, I y 1 y zjev; ýro d ft k a z eu<
or -’anieauíí struktury, věttkosti členské základny, tech
nické vyspělosti (jak samotných tábořících, tak i ve'pní
tábor:), jejich estetického chápání a vyspělosti, práv'
tah i mo f.ostí finančních. Tato poslední sléžka vsak nebyla
natolik rozhodující, vezmeíae-li v úvahu čmoudy celospole
čenské výkyvy ho?noďářského vlivu na raaterielňf možnosti
zajištění, co do potřebného sortimentu stavebního materiá
lu (prkna, krajinky,ostatní druhy řeziva, isolační kvóty
a pod.)
^ostupec doby přebíral/ py.jetí junáekých táborů (po
stránce účelových zařízeni) "i ifiTč orjuurisace, prací; jící
riiohdy nodobnýra sy témew jal "o Junák, .fihiry zase
naprosto
od li nýt prahtickýi nebo názorovým pu jetítr.
kolze proto pominout skutečnost, ’<n i tyto výplody
táborových stavebních koncepcí staly ae jakýmisi napodobe
ninami junáckych táborů, řiřkter naprosto neorganické
prvky však daly jasné vytuěit zásadní zásahy do jednotli
vosti a jednolitosti struktury původníct vzorů.
Důvody zde byly na bí. lední.
Jak se postupe® doby dospívalo k názoru (po dlouhých
finančně nákladných zkušenostech), že předete vystavené,
rer.eslaicky vyrobené táborové stavby (celé • rubové areá 1 y 1
r.er>7Iňas"éji"iľfô;; pnkia^an^~v?chq>yň^ úgPý chy, přeci tá z c 1 o s o
p s.upní X Jecliiiodůciiýid staveši: na základo stanových pod
sad. Že snad mnohé z původních pojetí přežívá nebo bylo
postupem doby a nasměrováním znovu zavedeno (předběžná
výstavba táborů prováděná příslušníky aricády, včetně pou
žití vojenských stanů a dalšího účelového zářízení-vojenské
polní uchyně a pod.), není však účele® této doku-entáruí
studie,Tyto po* třehy se všaí také netý aly junác ých tábor--.
kutno však připomenout, že dřevěné porady, které se
postupem : oby staly orein -mlou táborovýcI /fíuveb stanů,
<teré se jako houby po deétí FozľPTíTy nějen^v naäích zetsícú, ale do ténúr celého svita, staly ss v* t zvou atrakcí
na^;, .svčtavém r. -nits .ém lat-borce r, 1 £ v Arrowe Park v
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fa. jii (první krajinkovt podsady v čes ;oslovenskóst táboře
skautské výpravy-.terá si materiál na jejich výrobu vezzla
z osoví:) ,. ' ?.y s-ydío. aut, ra a tvářce aa L tul .a táboře páté
c- uipiiiy česTycu skautúTpod PelíákovS/^ »osl#i» u mncova(vod ucí tabora roditel Jan J^YVrrirBí^'Zfľ^Y roce IP13!
Architektura areálu junáckeho letní .íó ''OB^iTTasazenft
do přírodní scenerie okolí,tak jak byla po stanovení místa
předem vyprojektována, oř xpoíain* p.» své dokončeni jakýsi
urbanistický celek,, stanové ciest.;C..o se vt í> ,co k námi a
3 e: ío ”<fo b ž xUó t iios t i přísluší. Fakj «i oživlý junácký skan
zen, jak se s nimi bylo .ozno netkát na nejrůznějůíoh
té* atických modelech skautských táborů nobo modelů jedno
tlivých staveb v sániaturnich provedeních, která tvořily
výzdobu kluboven a stávaly se zajímavými exponáty junúokýoh
výstav.
foto rafievé záznamy jsou přímými důkazy těchto výtvo
ru.. snahy, píle a pracovního nadšení, která strhávalo k
vytvořeni co uejydiličtíjsího nro-.ředí t bóra.
rávč na nic i lze pozorovat onu typickou různorodost
no jetí, caarakteriet xckou účelnost, úzce spojenou ©s tpt tC/.Ví.. extem pro umist >:í
; rostoru,h noJmen,íluľ'ziiwnfíiy
"'<> prx r ód ô í no náturčTu.’
I v tomto ohledu so dbalo o dodržování bodá junáckéao
zákona: Junák je ochránceM přírody...
Při posuzování tábora jako celku bylo nutno přihlédnout
;l několika druhům tábor):
tábory j/y • l.ibi laíi iris tem (dlou.iodobč tábory)
X^bí/rTTiHouhaJobŠTao"změnou i...ísta(každoroení)
Tábory putovní
o TcjTcíI přednos těch, účelnost« a náročnosti ja: z hle
diska stavebního,ale hlavně z hlediska výchovného a účrlov. ho nelze sp ve smyslu laného téeatu sí/it,nutno vftak
podotknout,že první druh tábor! obvyklo ponechával staveb
ní díly demontovaného tábora na i-iste (připadne uskladne
né v blízkém oolí) pro použití dalšího roku.
ve druhém případe jednal. se o dovezení natcriůlu z
domova a jeho zpetnčho přivezení,případné odprodání pou
žitého řeziva raístníu zájemcům.
Vo tretiu případě šlo o tábory s énící se skladbou
táborové zástavby vzhledem k počtu účataíků i délky po
bytu na jednotlivém mistr.7 touto případě se ponejvíc©
vycházelo z polích podmínek nékolikadenníno táboření.
G . išté,zákopové polní kiicayné,odpadoví) j«í ©.latrína nrovisoria).
Ani v jedi oí nesděl© býtopo ©nula hyfcienicko-epideL.10la • cku stránka, au i Lrái. .a uvc/e.J tato;ris tT~~? o. sluúiffiSo
>avu~ nř i Jeäô opu^ tění i vzh l cd c>-. TTTeTce poSyt u17
Vžnledove Tifexly se junůcké tábory pouze v některých
;robni jšícn úpravám. stavebního provedení, spočívajících
na vě a)vé úrovni či specializaci tábořících (tábory vlčat,
skautek,junáků,roverů,vodních skautů a pod.)
Co se týče materiálového zpracoéní, bylo výchozím
/ryker. dřevo, teri.’l podle náročnost i, účelnoiitíTn^^y i
trvanlxvosíí staveb.Z e hrála do značné míry i finanční
itr.nkp a samot..á rožnout obvtarácí,
■ y i značné úzko
profilového materiálu.
P evážné >yl v’iak používán materiál írtihv a třetí jakosti.
7
3

ezaná prkna n stunn vzhlede k cenové reláci ustupova
la krajxnkúib a od krojkhG. nodřádný atoriál se používal
hlavné tac,kde se jednalo o jeho použití nro Jeden letní
tábur.
ohlede i i obtížnost 'opravy řeziva z pil do tábora
a ua zna čaou aá ladovust, bylo u mioha oddílů v poslední
do x přistupováno < to u,.e se potřebné stavební díly z ceno
vě přístupného r.ateriálu zhotovily již Jeru (i kdy" tu nebylo
dosaženo takového stupně výcv > leovéňo efektu, jako torru bylo
ružilo pf íuo
i listri a na >-ísto tábora byly 'opravovány --.poletbE s další; i zavazadly.
xor .č tohoto řeziva, ktc»
>lou. ilo převážným Jílem pro
zbudovaní
olo ’,ic..y r zuerodých nud ad, zařízení ’tanii,
nařízení kuchyně ä jídelnr (hlavně jejich aaetřeáení a částt vnitřních uprav),jednalo se zde o .ulatiru a tyčoví nu
(v; <-tovou-sou ky), cterá sloužila jako ,V^$rriuF'vy.:’í. iTTTe
stavbára -..ro, i'néao a spolcčenal.ó.ko využití.
Její
oricliu základnu obvykla poskytly okolní lesní
porosty, p předchozí' scatu loni a dohodě s i cfsnv správou
příslušného polosí.
Zbý va j í c í'r. a ter i o 1 (ketovauý papír,hřebíky u pod.) bylo
nutno v předeíi patr-oEn.éai lanoýutví nakoupit a* dovézt.
Závěre.t nutno dodat, že v dobé před druhou světovou vál
kou t.j. o roku 1 3? bvio řezivo obvv le nakupováno na
v o ulí
co táboru dopravováno pomocí vozu r. konskýE »•přeTenTa a vlastnia úsilím tábořících.
Seskupení účelových zařízení - zasazení
táborových staveb do přírodního rámce - estetické
pojetí

Prostor pro letní tábor oddílu byl obvykle vyhledáván v
farním ob obi jako r.á-étový úkol družin. »\ zvážení všech
nutných hledisek urečnýcá a stanovených pro možnost zřízení
letního tábora, byl vybrán nejopt irú lně jhí návrh (včetně
zmalovaní o/olí a íotodoku. entucoTE”
le počtu účastníků byla provedena ja.,áwi projel' tpy£
stu ie začlenení jednotlivých objektů do pro3toru (Tle
’
s'.uTeeTíi, veiiko ti, rovedenři re anoskact? terénu na místfa rx od táborem orovedeno y >•t vče--pj pTmÍo íTivyc^s taveb.
*r uváděno v rámci předtíborove^v^cvikove čin ostí,
Zvi<.stni doraz byl kladen na bepr>ečnostní oMř^ní a
zajištění tábora pře*! r??ožn,stri vývrat *,po'!u uoriuny, vyrtoupnutí hladin vodních tok a pod.
Začlenění ’o profit ru ovlivňovat yelikpst táboří, Ir ho
poloha (u řeky,potoka, rybníku, p.,d sTT7- T~ETenou "i nod. 1,
s•jui’ôsnr s ohledem - a pecialisaci (mizerní oddíly,vodní ■
skauti,Ľ a po . 1.
ení-li zde z ínka o vr. : j íc. n línkách vhodnosti
situování letního Junáckého tábora, jaho yojení,zdravot,
zař zení, aákup a pod......Je t; xúto,.v v táto studii -ío
je :ná především o stavební a egtex ickou_>fcrúpku účelových
láborových staveb, p«d. ľúéaou s-TIjEríTÍ“ všech *predpoáladú k
budování tábora.
>rtuace „staveb (obr.1, la) vyolýv. z celkového přírodního
uz Lso 7pňíE-z:ircv ví hlavní táborov' zástavby (stan) dle
světových stran, 8 oule-deB zu převládající směry větrů
( : uc liyně > , úl avní př í - župo vo u c • tu a pod.
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Jednotlivé podiuínky jsou uvedeny (pokud se týká situačního
začlenění)u pojednání rozmístění specialisovaných druh i
staveb.
Hlavní geometrie uspořádání převládajících stavebních
prvku (obytné časti tábora)řídila se dle přírodních podmínek
aby nejlcpe vyhovovala hygienickým předpokladům.
Jako najznámejší tvary tábor; byly tyto:
Jtsýřený kruh-zachovavá charakter uzavřeného celku-o )r.Ja
'dzayrei.ý krun-i álo používaný-ob.2b
yjdkovovKy tvar-nejnoužívaně isí-obr. ír
Trůnový tvar-a velkých tábor l-obr.2d
ivary přlisck-pouzo á velkých tábor i-obr. 2e
Tvar rozpt >Tený~pro družiny neb starší junáky-o Ji*.2f
v zavřené .čtyrarany t- oje vřeným i rohy-rázne oddí 1 y spo 1 očně
táboříc í -o br ."5%“'
Stanové podsady:
byly základem každé stanové stuvby s výjimkou některých
ie Jnoúčelovýc i staveb speciálního zaměření (společenské sta
ny, tee-pee a nod.).Jednalo se zde v základě o čtyři zpovnóné
stěny,vzájemně snojené,nad něž se vztyčoval stan.
Q f
ýjr at podsady záv sely na druhu a velikosti MzaM^iľTryídT"
po’sa y se zhotovovaly proplétáním smrkových větví,nroutí,
r .0' u, ‘■'L ty .• pod. Vynález podsady- v pravém slova umyelu
(ja již bylo řečeno-na skaut sket, táboře r. 1‘ !■[)., vyvolal
zvrat v toborovér stavitelství.
Pr'.aj a dřevěné doskyna ly zde nejrúzuější uplatnění:
desk y s pulodrážkou,prkna, krajinkye odkorky, iikmo seříznu
té des y, polukulatiny, Lyúovina, ■ vyplň .váná niecher; ), rajinky
na stojato,půlkulatina na stojato, a další,hčkdy bylo možno
setkat se i a nákladnými podsadami (spojení deeek s palubko
vým sty em) a pud. Ze všeho nej používanější však byly podsa
dy y.rajInkové s kladem na dél a na v7^sah.7^»r.”hí,TT, c.cLcTT,
g,li,i,j.77 Klad prken a krajine i b l prováděn úsporně s ohle
dem uaspotéebu materiálu,čas a způsob i ;lruú,.. němuž w ly
nodsady sloužit.Převážně se jednalo o prostory ubytovací,
případně hospodářského rázu.
Právě ona jednotnost druhu táborových staveb tvořila
onu nezapomenutelnou malebnost celého táborového areálu.
Tématicky i barevně ladily tyto stavby 3
4 celkovým vzhledem
okolí,dobro a esteticky postavený tábor byl jakousi perlou
vzhledově zasazenou do přírodnino prostředí.
Druhy jednotlivých táborových staveb
1) stavby ubytovací a společenské:
stany-vlastní t'ýliorovy areäí-Zt sborové náměstí,nástupové
nrostoryZ-vudcovský stan,stan denní služby,isolační stan,
stan pro návštěvy,spulečenwaý stan.
2) hospodářské:
kuchyně, jídelna,zásobárna, sklady, sk
lepy,chladírny,přístřeš
ky,studánky.
3)zdravotnické:
umývárna/pro tábořící a umývárna nádobí/,sprchy,koupaliště,
vodní přehrady,sluniště,odpadové jamy, latríny.
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) výcvikové;
4
. x ř i ž t e", c v i č i š t ě, p ř í s t a v i š t < ,ro la,skákací můstky,hlídkové
věže,orány,oni ování,orlí anizía,mostky,úpravy toránu
(sc lady,cesty).ukazaxele cosi do tábora,oznamovací tabule,
scar i: .y na dopisy,meteorologické stanice,táborová museum.
) slavnostní:
5
v 1 ' j“ožlády, ;to ■ c rv, táborové kruž-, sddadlak táboráku,
t ee-pee.
6)ostatní (bez přímého vztahu i výstavbě):
•i Tky,~křeslatv}r ibkv z přírodního mater íálu.safinn-osty,
ozdoby a doplnzy inventáře stan, tacn-taray, budky nr.> ptáky,
r«ítka pro zvěř.

ad 1.Stavby ubytovací a společenské-stanv:
stan s podsadou tvoři1 jakousi z. ľTatíiíi uyt vou a vástavbovou jednotku t.ľäora pro celou délku pobytu a trvání tábora.
Jak již bvlo řečeno,v. aledem k převažujícímu množství, tvoři
ly tytto stany vzhledové ono "táborové gro’’-.
Podsady yly přizpůsobeny tozměrum stanu (jehlany,stany A,
v době první ; onubliky ještě t.zv.italské ulaný a zvonovité
anglic é s tany).‘'po jenír stanových plachet jeli laná bylo mož
no vytvořit i stany delší, ŕ nadné s různými pravoúhlými
variun a. i půdorysu.-.a jojicu podkladě i-c budovaly i přísluš
né podsady.Stany tvořily svýr ses lupením v {y stred areóiu
celéao t.buřiš te. V jejich prostoru obvykle jylir^úrnlsOiTď'"vja fiia ~ 1
__ náměstí, nástup.- vý prostor pro
vsěc a.y tábořící, é ose byl o bv v zTFIIľTs t eiFFtan ye ' o upí ho
tábora, obr. 4a, b,c,d, .Svým způsoben byl j ako uhx“ iis t ředřiF s t a vbou celého táborov ho městečka a svýr< vzhledem a rozměry od
povídal potřebám a velikosti tábora. Proto se zde setkáváme
od obvyklých A stanů s nor ální podsadou, se ■>tavbami daleko
rozměrně jšími,.snohdy svojí výškou převyšujícími ostatní typy
stanů..olc (v přízemí)byl prost r určený pro provozní stránku
tábora a nahoře nro vlastní ubytovaní.
4an_(!ci»ní služby obvvi-. le u většíca táborů, býval umístěn
nobTTze vcIukTu do táboru, pří nad né jako součást hlídkové věže.
Obvy lý rozměr:jehlan nebo A stan.
o o bně toru bylo i u tanu_ Lsolačníhp (k l» r ý s 1 o už 11 j a k o
ošetřovna-opět u vé tš í c h Ti* bôrTl,’š fuDceř určeným pro případ
zrát odobého onemocnění ,u něhož bylo lépe nemocného Izolovat
/angína a pod./.
ztán pro návštěvy a jejici případné ubytování (rovněž
obvykle t vp’’jehlan tíobo \.
■taný společenské _větších rozačr-i, e ély za ú';ol umožnit
sarimazTeni tFb o Fících za nepi t zniv 'úo očasí a poskytnout
tak možnost k nepřeruš etiému výcvikovému proiratna. vbvykle
stany hangárového typu na nízkýca t oOsadách,se složitější
anovou konstrukcí.
ad2.) hspodářské;
kuchyně a jídelny-ve 1 izcst dle počtu tábořících,trvanlivost
i.a lobu t bořeni.” Tavní. střede? kuchyně byla kamna, budovaná
obvy :le na zístě z dovezených dílů (rošt, pláty, kamnová dvíř
ka, o.-íz.uv roury,přínadné tr úba), ‘uteriál:cinly,kámen,
.-a nžiszý ša? ot,jíluviaa.
le
. na z tu lov- ho t /nu,jako
?ako po ocná zz-:na nru ohřuv vocy- _zg nš zr.ku-jt.^gF^j^terénu.
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obr. u, b,c, C-a, b,-hostra .uchyně a jí d a lny z kulatixiy, po
bocích r.ástočn* zakrytá prkny'odkorky, krajix^ajad-zpevnčný
strop zakryt obvykle dentovaným pítpírem.Sesifcmená střecha,
krytina _ ..a p’ekla’. i. ^etisíeu táborových kuchyní používala
i střecaa Má tona-(nevýhod a -i orá: ení při dešti a mofr>est
nrouáčeaf). . nás tčú.•■ ř nepou.-íva».ý způsob stolové kuchyně
roštov,ui a;..x.y č.zv.
ti;couz:-..y -».-_vV .lak Je zra® z .'tmoíia
Joubertovýca kreseb).Zb<vafičí "aTpeayTstřn, zvláště z návctri«ě strany pokryty : csro-o . jvou píacálovíhou, připadat, starými
<-a .ovv. i dílci, Kteří byo ořno odepnout <* < stočit vzburu
' iovútrání a dostali*.; světla 1-ohr.?a, b,c,d.
Prostorová ře-.esí;v». oIno-•t. bnzpečooat. proti úrazu M
ssipalenrprx vaření. ;uc iyně r.a Ľ no. s táboroch (molu s jídel,;ou s ohrazovala s no letensky stan Jako li tílek oři nenojoih. p í ežný siuřoíňď ž děr Im, večernice s..e. lán kom u teplých kamen
oři zp.'vu a vyprávění.
.uchytí..- byla a orostore
ru uskladnění nádobí, pot řehní
zásoby paliva,
prucovnfi. ..lultya a stál u zásobnu hcrytyC
£iht: Vady.
~*7dgTn>i •■«'-’ : '-vo je výhru í. ú min to a určení,tvořila vhutni Tí-.felnT kout a ..i' to pro výdej Jídel a Uiflístťiií jídelních
'ukuorá a jídelních misek.
Způsob řeáení lavic a stolu jídelny z kulatil a tyčovinyo; r. 0.
"*•■>’ '-v^v ..Ít(-£, foz ř ca ony vy výkonu,shora chráněny plh;
echoti í .evjnoáu v dt'". tv
pomm.-i) .-obr* 1V.
tuusnlex kuc-.yxtě a Jídelny rival obvy lo spojen se tfáMibuím
stanee (zásobárnou), -do b; ly u ludněny táboroví zásoby
'
•oíravi..,, O’Odltaají ei zkáze vlive, tepelných rozdílí.
( n^sob jeřic us iaiušní je ciití-o rán.oc této studio), ’.yly to
obvykle .■.tangy', yví < tavk.y. '► v I a.-- tří.,, vstuníw nebo vstupem
•iřxuu z .uchyue.-ubr. I.
‘odobnt byly ře ony i s ,lady-obvyltle savostatně -ianov..
objekty
uskladnení prac ľvního nářadí,sportovních potřeb,
■jy»rv ; >o v/bavení t .-.ura a -od. ’ xoiinonf,: a ituacc ař-álu
t íbora řešeny v prostorech převládají duo stínu*
.•■■klepy a ciiladiroy b , ly obvycle řešeny ve svahu, v Místech
'•clo éí n* prevl irrFjTcííio stí. u, •; (pádně v blízkosti proté
kající vody, která tvořila ..iiao teplovzdorný příkrov pr.. ■•toru
vlastní chladící a:reát. -C . byly uskladňovány potraviny
pudlí na jící zkáze vlive, tepla -obr. 11, Ha, Hb, 11c,.
t i .cfy b yl .-klep řohcu ve výkopu sdvojíistanovým r»ří „.rovexa(t ľ.ieluá isolarel-our.1:d.
P-o nro tor -.uchyné, záštibovacítio ntanu,skladu a. í>i..!cna
• •la ŕídtu - nouze určeni lu ba.
-ř;ýsý ře. \y bývaly v tulnou >a 'trm olwr ftm6, kryté uouze
vrcTnr^pTucatovinou.
fevčaá o *. ra z kulatiny a tyčoviry.
toužily jako cista nro lí kovou činnost za nonříznivého
počasí (přehlednu? t po t. bore) . ebo jako místa hro úschovu
fízdníon kol a dopravních kár tábora.- ly bély situovány
i v nřízem.hu bií ovú vó.' .
;.tug -nky byly Jeditou z Idei tych a základních prvku pro
a •oľáioiCéľi:.te- cl t ■ bóra (ř';ealedč au hygionieko-apidc *iolo-*
<.ckou nezávadnost vody). vVý- la si tuace: ve ;:v.í-xu, ve ptn.-.U“
•v stálým odto .e» , .xrai-í-snc^^-rotx nove trnoíítnft. vliv./w, zt .čistění, rpa.hu je.líčí, li tí a prachu-* JostateíÍixýfo''>rí’;Gnf<.:
nro spotřebu tábora.-obr.1 ,1 ,1 b.
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ad 3) zdravotnické:
Umývárna obr.l3-nro tábořící i a místem «r•> uruývnf
nádobí-poku.' aořno v xístecn
mírni proudící vodou,nohlubokých
s i ožností odloení tycích a toaletních potřeb (obvykle k to. u sloužila . ola robo z orkri zbu<!oVi-.ué jiraze /obr.13a,b,c,)
vi I t ploche kaňony a poiiL
/r ?.li>, t v mís* těch se slab’.'-' srHoketa v dy(n hná přoábi .:i.a
nive ľäcc'^ua (obr.lJd)-označení hloube: pro neplavce.
..ú^uic? 'toust';? (obr. 13e, f, )i.utuosl uvi řoi.í tt vale ..lvusy
a JaTosti ÍTnath-ounali..t«' se zvolna se ' važující, i terénem
jako nejvhodin j í,třeba no přímo u t.-bora. ‘ ožnust vyu. ívání
u elyca kotnk.lisB a bnsónů v blí;r ýoh místech (plavecký výov
vík- i(jžiiíM»t zvýšeného dohledu).
_ rc v- .. t le budova é prc rychlé ©svěření s sřírodnít obře*
vem~vody-nohlí e vodního toku s přirozeným neb uc.dýn. ocHadtmi,
(obr.14).
n. ezr.ŕy'o >r. 1 >,a, b, )z přírodního materiálu nu potocích
s n?ž\yu tavezj vody-nřodcnozi nutná dohodu -■ uřivateleu. vod< íao toku (při ukončení tábora «c obvyklo odstraňovaly).
. 1 uiiistč (uše. 1 )-volné prostory v bií x sout 1 tábora vhodná
nro onalovinl)- římo za tábor* i • pro vzdušnou hygienu Iflžovm,obléká,bot a pod.-uorava v< uUU z tyóf a holí,
-1 naduv; jároa ( r.17) v blíž a>»li táboru-ve ocičru po vetru
o< TTbora-( pro o sádky r.osnalného choru', toru), .statní sc
nal lo v k;j uiiecnlh utns 11 y ;ei ic'
opatření (chlorování ,z- ’.p).
situace v > tinnezi proj třčdí, raíiu dosah U kouči vody.
LajUina
r.I ,a)
áru vátru ailmo tábor, hygienická oput
en íja o u odpadových jar. iiesruna proti nepohodo nláténýn.
rrí-střeš e; , ŕ<nad né ši- tovanou lenei. cou. I r -stup a boky
chránit stěnou ze s >.r .ovýca všiví (při lelsín’ táboření nutno
vy; nit) nebo ze starých lanových ílcii.
ri>;xalizaf ■.< . za i i-' l i ■' •>- l i ob azen©)-(júi . l’3h.

ad 4) výcvikové:
* (ŕ i t ŕ, cvičíš t -' (o ar .1 ) - vr 1 koi:;t. r., c ff.t-.ór-ť vol I eubal1 ovr.io
■.iri..-tč-u©z sořeii i,kacení, b■> Iláčí-pohuť možno rovné,' r.vnaté
■ i o blízkost vodního toku).
vi ha louce ' ir:.o prostor
tábořiště volilo se cvičíäté pro házení ■>«..■ rrangeas, 1o no
připravit .'úvodní dráhu na lesní ce»t< , v bez počnú'- prostoru
i sto nro lu ©střelbu, >třelbu vzduchovkou a por..b i’.t< se
neužívalo i jako místo pro ranní cviky, výcvik pořadových,
■ ’ŕji staví
ola: (obr. ’ , a, b, c, ’) oouž > val i jak pozumní,
Tas ' i “vó< ni ô díly, r.otviš t<' lodí, pří?-lup íl vode,jako místo r
roz odčích nři ruznýca hrách na vodí a pod,Z kulatin,srkon
a tyCúViny. pojení se nrová ' lc ’ielrjzrýtai ,kobari,
Všeobecné : byly neužívaný po je rouuc.-iic -!r&v, ojediněle
vazby po oeí lan (ponejvíc© u vodních ordílaj-vyíadovaly
značnou zráčuost a dobrý vázací >ateriál.
skákací můstky: obr. .11- s ;ednáao o nich jíž v oddíle ad 3)r-:.ú< óu buď ©vat"’ i z lesních ks enů, na wístč odskoku zkosených
o plošiny.
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Hlídkové věže (obr. 22)-kulutiny,silnějsi tyřovinane jrnznejsi variace - taveb s hlídkovým strsnem nahořotdole
s réístřeš ser? pro kola,ai^aalizaCní zařízenícB, reflektory
(s barevnými ílitry or>< večerní s'énv u táborového oaně)
at. d.
áruLyaejroz&.anitťjží využití přírodního materiálu a archi*
že .i řtiickó sestavy. . ekorace byla provádv-na různými druhy
kůry, nápisy s aázvy oddílů,znaky a sy boly.Zde bylo na
místě využití vazeb lany, rána měla za úkol vyjadřovat jednutnost a celistvost táborového dění.Byla viaitkou Lubora a
jeho osazenstva. (obr.2?,a,b,).
Onloconí-tvořilo uzavřenost celku táborov ho areálu.
loužTlo"ví černání jako doplněk. . lab í mlatina,opojená * ilitťjsísc rovazew,«s provazy proplétanými větvemi, spojení
tyčovinou '.ezi jednotlivými díly, Případné nízko nad sr.cuií
natažený slabý provaz či drát,jeho? dotek nevítaného nhvs.ív~
níka z-apojil signální zařízení (jindy zavrčené cinkající
před těty) a pod. (obr.kda,b,o,d,).
Gril hnízda btdováná nad srázy nebo pod okážímí pře
visy? FuTnK bezpečno:- tni opatření -pravé větě mou pru ntar il
junáky,mlatina,tyčovina,pevná lan, skoby,hřebíky.(obr. 'b).
.'oatky :k latina,tyčov lna, prkna, - ho by, ařebíky. lana-od
leUkýciíxanových "atočnýca” to tká z t,čí a lap a kolík*
a- po t.ostky rozporné, pcvi joí mostky j>ř<*a vodní
' malýkx z "pul^íu láí7ň, s 1 o už í e f. k p emo.? u ní mnOho potoka
nr;. pčsí.hepřenlediié ..nožntví variant a materiálového pou^
žiti ’le druhu stavby a hlavu á elu stavby. (oln ..,a, a,c).
Úprava .terénu-?bzvlúátu vc svamovité i terénu bylo nutno
upravóvaCpFístupovč coaty-Cse <ody) ,ji< 'do i zpevnit močá
lovitou pudu.'tvrtkyjolen, půlky slabších kulatin,kolíky,
případně starší odkorky neb prkna.(obr.27a,b,c,)•
Lkazatele cest do tábora v přírodním provodění obvykle
s vypaŤovaiiiýís nXpiset> Jako doprovodné značky na všech rož
ce stích-stavené v obou směrech. o tábora i z tábora,
■j%nn»jovac_í tabule-za«;:.-é ja o “ruzkizové kúly-v nojrůznějšíca~nrovedenícit z~přírodního materiálu i z kůže, vypnuté
vázáním, entrální infori aco pro vkocany t. bořící, denní
r z kaz vedení tábora, výsledky bodování družin,oznámení
o složených zkouš ách, progra. y dno,pochvaly,potrestaní .
(obr.2£a,b,e,d,>.
icuránky na ;opisy-vyrobené z nřírodníhn materiálu
(brcfzovT" ;úra svazovaná lý esa)-umístěné v centru areálu,
mnohdy na oznamovací tabuli (obr.30).
ílSi 83r°lbyické s tunice - u - í s t ů n í ve t i n n é ?n prostředí
(teplota vzduchu i avsák v prostoru, který není kryt ořed v<Hr
re? (směr vctru-^orouhvička),ne v'-a., v blízkosti vody
(zabudovaný vlhkot.*'r). Ja o ‘ulúí vybavení byl barometr.
lidky L.*’iy za úkol sledovat a zaznamenávat vývoj počasí,
(obr, 311.
Táborov' ^useuEtV lesníh* zákoutí uiaíst^né zálesácké prácetotemy, uáto..y, opracované samorasty, a e->la,r i zná wo iely
táborových staveb-nýcha a ; n :na táborového ur.mí a tvoři
vosti. ’>ylo zřizováno hlavnú u
utečnô vysp lýcu oddílů
s tábory, které trvaly nejtién•' celý résíe.
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ad 5) slavnostní:
stožáry,vlajkoklády-"»ra yiMyčav.mí a ;
vlajky
(v la j ěk) - k r y z ba vr ny ~L.
j v?T.?c“l. •^1'75" (o br □.“ i s '*u j Ui| c e
upravený?- povrchem, opalFeľľyäí příchytkami a ruinou pro vodení
lan au nebo provazu a aíateu jeho zu kotvení.;*, po já a • tovlečeného
lanka re ba prov itu (před jeho vztyčeními) tvoř i la horní ísío
tu upevn ní vlnjcy (nutné ranné « raojoní ).3loub\u, vykopu
obr. ;*) nro zapuštění s tožáru řídila se dle «íTy a aéTKjT
stožáru.Zapevňovala se kameny,zalévanou Minou a dusánívu
jl- y ue bu ovaly i - klon.a vlajkové • tožiryCd -i. , í ezi dva
uocnx zupu trne \ ly h< zajištěni! př3caočin$H ,■ vleznými rou v.
’ Á<: -?-n*: v centru táborového areálu, na mlátě táborovým náwTupiT/voI5a ais ta dle táborového roxaíutání*Vždy se volilo
čestnř i íto pro umístění vtožůru,i:a nčr ? ac vztyčovala státní
vlaj a. nr;va o olí ?■ tožáru:-ozdobí i (rsoci«, .a, eny, óiky, říční
Pise >,k iraKs ne le: .57 n zvěr oddílu,či or anisační je not y,
:<? symbolický; i a junáckymi znaky, z naber:- skautek, vlčat a »»o('.
■ 'o ručení pista ruku kole vlajky bylo .^tabu” pro v ee.hr,ty
účastníky,Přístup ke stožáru byl v ymez enpr i "s t upo v v i- /n . <
I ý va 1 zde r o vn 6 i uad stěn .'? alek se zajatou Hgkorpn (o hr • 3 5),
y bol zahojení táborové élíróatíŤ
voi.íc'1 . díl i bývaly :.to/..ry -ložit? í.-í (obr.3 ), < t .ť , yhja, oddílová vlajka,.signální vlajky-pro každou skupinu zvlášt
rámo a sa ostatnú lai * a. J oba atožarč plachetních lo í.
y; ibolikaúcta a čoat k barvi
státní vlajky f?. , a tát tiíio
ytt bo í ú-c r rot on já 1 při vz tyčování a s'uíu.aní v ujky (vlajka
e noc nez-jíTtavala j.-a tož«-ria). Vztyf ivala ;.i
<li-n a zu
každého počasí.Vzhůru sla vlajky rýchlo,-snímala ho pozvol
i projevu skutku bývala xpuštíua na
lo sru.

1áborový ruh-mí < tu volená s t r a 11 o u t ■ J »o r a, p imd možno v
lesné" 7i”~r-u.as t iekéí. pro - tf'e(fJ“To1>rľ Trj "■”* oh lo ' e. na be peč;ost okr.r, ntkozľrnľ ““ro’rTrôdT'“'porost/ .; ruli zbavený hrnú,pro
be.: eČsn. t vysypaný pí gbe:-'.obležený karieny.Pr.ost runy tyj _ pro
výstupy, maíaténí valcov u.io křesla a acdufléT“' řo óslTTní
tábořící,připadne hosty, češti é isto pro umístění totemu,
; zí aiíiié místo nro teo-pet. .Mbor -kv 'obvykle ;.a/o',y,oa',oí..dy
„ran <ce), budovaly se roubeníe“d7ev-ne-bylo přípustní) sp > jovat
je hře 7. 1***erpi.-urie
**
l zt.rab,váj;.í (..,.alé onsíč.y i»a Vooca 1 *v>.* tovýr-i
;•' ai ác ;,za? c novací 11;. •-Te“a pod. ).<'■■•€ ;p do kruhu p.> zapálení
rvního oiuié 4/ 1 pouze ohnlyfre (čestné urč *.iií )-j mak byl
táborový krou ^tabu^, pudolníř j a to kruh kolen vbsj »y. tup < . la
ouze . ku;;iííu ořx On dování nového táborového o /i* (nové
u dv,hranice).dru ty
j ovy? .
(z s.tajovoc , l ibový,
z řúav ý,íir verejnot í, sar;ľ':”t, v/^’o.. umov?, na rozloučenou)u? ku,- éefu druhu byl odr ovída jící earocsnilál.
Sedadla (Jk,a,b,c,d,e,f)
tzborovýa kruhj byla v#dy
výražeMa^ indivíduá lni l
ahu, chápáním tvoři Vdslí a ureu jed~’~í íxve
íTy
» *
1 * * * * * * ;á.. k?e:- l cr. upro;
„ „
7
“miy, pokryté uechea,utkanýui rohožemi,
.,oic.?mou.* "y~^I<7h7 áa-.c--.?, -zdobné /phiky,s ''íu y z p ilatin a tyčoví;;?.
z e bylo «to;ao použít 1 mov ■ v zby.
■z7.;^xá a d.r.yslnf- Z4ot.,veu! k/esla bral:) se roh y z t-íbora
-sebou o lu oven,
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Jotegv~o?»obní (obr.3 ), .ju:* inová (obr.4l>, ^d tl í lov .
I mí s t enljulív ■■•.■.Ie za {rošty u táborového kruhu. ToLÍmv’ krátkodo bé
(táborovd) no !obu trvání tboru (obr. t2) ,tryalé~kteró se na
í.áoor přivážely a znovu vracely do clubovwľľ* yTTolX a: ‘ < jovó
zac lyce ií čiasuBt: v náznakové zkratce, indťSnsľc pTsno,
jakás tesaná Tonika t<-boroví, h.i neb oddílového dění,po tupně donlňovaná ni toteuovy kal. Cíl Činnosti a tužeb.
_/řj.ro.; ní ^at er lál, vý.; áo 3, u-3b , z . lad ní iit I lůnuke barvy: ■. erv* ~á,černá, Tlá7Tlutá-ne o řernoás ua : /luta,černá. dnahai,_np
u lec m vvrazqčv tvorbé, barevní lalění, ztv
ýrTó’C’i,
TTěTa s-iutccnosti. ruiv pojetí :it ilánsič,staroslovanské,
y; ho 1ické.

Ij&e-ree (obe.43)
-.ii ..ans
stany’ a?elovxtěho tvaru, stavené ua tyčích,
' ouřuvýri klapkami a oáatkovou ochranou proti deftti,restío zdobe
né uidiinskv.í i ornai.oaty a «:albami, odolnými proti poví-trno* ti.í vliv . . . • ístění: bole.. tábora.obvykle u táborového .ru iuísto nro scuTzdy o Jednání táborové řady a rady Kar ích.
aznérí _ r qrar tikv
ijLLlk’ľiží PO-i bií. Kostře, . li y,
piacnTovTna ssJTr< fle nrasae“stánovenélio střáhu-doveřcily »o
n.-. tábor a máčely zase znát do iil ubovny. Pro pořizovací náklady
a je noúčelovost použití, byly tec-nre pouze v •••ujet .u mr! terých
o dílii. Někdy se používali te-neo jako zajímavý doplněk
skautských výetav nebo ukážkových s auts-.ých táboru.
a 6) ostatní, nepřímo související:
stolky - pojednáno již v ad 2. (obr. 14.a.b, )
ja’o íloplnkový inventá kucuvní (prac ovní ní u ll, jídelcr ,
obytnýcu alanťl, stanů denní služby, vídcovekého etanu
pod,
■ túl'i.y (ľríí/iňových zákoutí 1 iro ra ec tábora. Yc fs £Y'Ĺľ^fllljí
stel }ájt, tyčovlna, latinu, jako deeko sloniHla prkna
(nikdy i hoblovaná), krajinky.případná pulkulutina, obrácená
donnou stranou vzhůru. ’ ovrc., býval pokryt u. valehiý, :>• píro®,
o ženkou a nod.Uní 4itelné). i dv tol y tvořily hout ■ t
tuburpyéíio ausea (kombinace řev a jejich vyřezávání) •:»rv.y
vyiTa3aní"á orné entaliatiky.

esla a lavice kř
(pojednáno Hz v oddíle ad ů. podobné neužití Jako u stoláá
! pilovité v družinových koutech a přírodních om*. cích.
, lez
i.t Ov bin&cc dřev, vhodnú spojování s doplňkovým materiálen
(k r e, ;o ženka, barvení » pc 1, J. l .é lecká tvořivost, .Vna-Ylto t,
zrádnost provede; í.

výrobky z přírodního m
ateriálu ( 4 >,. i, ., c, d, e, f, .% .i, i, j, k)
sto juny'pro postaveni IruTuíôvJch neb oddílových via |e ., >■ to jauy
nro- -kauts e bole, pádla (družxnový uvatéra),u velkých t.xborů
yntinoftární tabule, bejruzn-rj^í drtany .yvícn.i,držátek na psací
'Vit :cby, so ' inek, taliaicany, ’ í tu iy, >rdoby z k"rv, v ieaávané
nulc,ohobní a druž nové totMsy,achýánky na <tl
preditóty,
ozdobné příbory, sli-ueční ao-?ú< . ouz-fra z litr.- na pozv t>y,
'i' kravky .xlavy -rotí lenil z c :.;»r 5..*'1, stanové jmenovky,n« ena
a číril ce ' rs výzdobu bran,r ;.y’r. zrcadli', ráce£--.y k obrá zbito-,
o®děly t.ňorovýci* wtavab,lodí,dtíty ěiHtoly,? zré .ruby cen,
- cÉkuvé turbany, r.rívín.y, v rezávané íoilky -ro ín 'zón-.'-.d ary,
nekonečné řetězy,
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d cal^í .užsis' varia t a u< inaclú. louíily »ro t-..ráčení
chvil v dobé od ■odratí n bo nepoáoch počasí*

’ Saaoroaty
(oľrľ
(-výcvi . tju.’lockc nr'cdstavivoBbl-t e pracované i
• -racavani-a upravení Časti u>ypjiá,v tví, ' juž i c i c . k po tavení
..ebo zavi e í. Je na zo •ončusti ezi ruž. uiovf a *»<?-.:€ é? on í
'■e výrobe ch z přírodnina atc; iálu. r, ly vhodnou vizlonou o
! lubuven i táborových :-weí.

a doplň .y ,jajv.'.£Í_u_e,. :_taiiu í0 r• • j '
v odstavci aň ITTbyTu pTfodiúnío o otavbáca podsad-po ’ -nfová
Wíř : i“Zpraví :! t otevíraná w'm von (oi.ezimý vnitrní pru ;• tor)
" mty’íeíezné lebo ne silne k "e.Vvnitř uzavíraní na Hříd lo
vy vrut, zástr u.hňče . o1 cle*1 - a 1 atina, pr u;u, kra .< mkv,)
• t o 1 k v a pouč itých bedon.7 . réžTT’nr'. en. < od’i lady pro uložení
TafsTva, .-o t, (nod pasteli I- L bá ku la t .ina, t ■, ovin a-r oap.ýe
’o star.u-sl ib . tyčov Ln.a, tsan.t -kra,rÄkos.,^r^ru
;1-cín ? il abáí t .obitia proti obô, vyztuž ona prot í Ír ľ fF”a
v,nnut« provazeu. yl S ro^iý tii.w- t A? (v. e výrob' y z pŕ t rod
ili bo t. ator i dlu.).
ľa i-1 ai y
u Taň ..é'úuLľ; íobr.4 ,a,
S Dotažený, i d-.týud t au«i
, loboné ( 'rácc vyznačující
zručností <j trpělivostí zp
. 1ubuvnu.

,c,d,o)»z utýOh vytli ibanýeh utroraV,
X s napjatou koÄÍ. ui . -.amen t... 'ír
.•■<? z . i^enýi. v š ui-nc ■ Horialu,
acovanf 1.7ho Inc pi o ta »r , u

3ud <•
r: > o i á k v:
(oar
i’,"cT^’'Tipr-.vjva Iv ;o
použití pro zrazí ob-'o dz odpadového dreva.zbvtku prken, vydlabané z .ulatiny u pod.
•rány ssekou z t. hora or utni s tôní dot a vo ačstí .

.„rfc.it y* pro:
ve*>r ľluprác C slesaÍK* personálem, pomoc
rekonstrukci a budovali v okolí táboru,
zvěře
zouaobu .r^mií.v obou uvedených
k plnění bodu junackébo zákona: *’ f• nák

pri joj i en opraví,
ožnool pozorování
pfílUalec. i.ichazclo
je ochránce® pŕíru v.."’

—O — O— G- i-0-0 — O — O —O—

Pří .lady uv děné v to. to dokumentační is s .dmutí j o pou
ze ukázkovou e.-stí opravdu rozsáhlého junáckeho výchovného
procraíru, který r.úl za škol, prací a tvorbou vychovávat k
pocitu k ile .tivní sounáležitosti, třeba iie *•<;■ zde vycházelo z
individuálnímu pojetí :1ého jednotlivce.ľ kn jezero tvoří
anky vody,tak i kole tiv tvoří jedinci, cr vč tak Jako rodina
je zá.la’eci naroda a t«>tu. ‘řeFto docházel -nondy k mylo ®u
pojetí, že junácki výchova í.ení výchovou vytvářející jednotný
. lektív, n rž
uhau výchovou in ’ ividuř ní.
"/ MĽV /. ;Z.. JÍ, L‘,
■, TA ■ á! iH . !
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R O V E R I N G
(Pokračovaní)

Pozn.: Zpracováno dle písemných poznámek a poznatků
br. Dr. Rudolfa Plajnera.

Skautským činovníkem nemůže býti snad každý, k tomu je
třeba určitých vychovatelských buněk, ale pracovat pro skau
ty může každý, al už přímo v rámci skautingu, nebo jako ex
ponent na veřejnosti. Záleží na tom, aby starší skauti zůsta
li skautingu zachováni, aby neodcházeli jinam, kdo jim v této
věkové sféře se zdá situace přitažlivější.
ľííká se sice, že skauting je stvořen pro mládež do 17
roků, ale je možno zcela oprávněně tvrdit, že skauting jo
stejně tak pro dospělé, jako pro děti. Mnozí dospělí, čím
starší, tím nacházejí ve skautingu více kouzla, tím více cítí
hloubku a krásu junáckeho zákona, tím vážnější je pro ně
junácký slib.
Nemůže proto obstát jednostranné tvrzení, že starší
hochy skauting nebaví. Lze pochopit, že už je nebaví uzlová
ní, lasování, Kimova hra a pod„, ale jistě jo bude bavit
služba vyšší, budou míti zájem o společnost, dívky, budou
míti snahu vyniknout v očích svých vyfotených, prokázat!
znamenité činy a pod. Co může býti ušlechtilejšího, než
prokázati veřejnosti službu, býti rádcem mladých, býti
skautským instruktorem, býti vyslancem skautingu nebo skaut
skou spojkou v jiných korporacích. Rovering nesmí znamenat!
doznívání skautské práce v oddílech. Nezájem roverů o skaut
skou práci má psychologické kořeny. Hoch v tomto věku vyrostl
ze skautských kalhot a to nejen tělesně, ale i duševně.
Proto nevyštačujeme s tím, s čím jsme vystačili u skautů.
Roverský věk je nejnebezpečnějším úskalím. Není zde vyšlapa
ných cest, zde je třeba následné výchovy, třebas roverský
program byl již napsán v mnoha příručkách. Je třeba, aby
byl uveden v život. Někdo zde musí ukazovat cestu vpřed a
tato služba záleží na starších činovnících, kteří mají již
své postavení a určitý společenský vliv. Mladý muž či žena
hledá cestu, touží po společenském uplatnění. Je třeba zde
utvářet prostředí jejich věkové hranici vhodně, umožnit jim
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vzájemný styk /obou pohlaví/. Koedukační zákaz se týkal
společných schůzí, táboření, výletů a podniků, ale ne již
společenských podniků, kam hoch či dívka nyní začnou docházet.
Nepodaří~li se zde usměrnit tento věkový trend, pak je chyba
ne u chlapců a dívek, ale nutno ji hledat přímo v systému, nebol
zde nenacházejí dostatek společenského vyžití a uplatnění,
odpovídájicí/ho jejich věku. Organisujeme proto společenské
odpoiedne a večírky hochů skautů a dívek skautek-junaČek navzá
jem, připustíme, aby si sem hoch přivedl i svoji vyvolenouneskautku, která zde v prostředí svého věku může skauting lépe
a zcela zblízka poznat a pochopit. Naopak,totéž i dívek skautek.
Ve škole se může uplatnit pouze několik málo nadaných
jedinců, ve skautingu a v roveringu by měl a mohl se uplatnit
každý podle svých schopností.
Sportovní a tělovýchovné organisace mají sice o mladé
zájem, ale ke slovu a k vedení je nikdy ve svých spolcích nepustí.
Jedině skauting jim dává možnost uplatnili se plně a jejich prá
ci také uznává veřejně. U mladých si velmi vážíme jejich služby
časové. Ta je vlastně jejich privilegiem. Starší mají vesměs
krátké dovolené, které musí rozdělit mezi mnoho čekatelů:
rodinu, společenské povinnosti,vlastní rekreaci a pod.
U starších je také ztráta kontaktu s mládeží a tím i odcizování.
Tito necht zachovávají linie- chcete-li, tradici. Budou krystalisačním bodem, který zůstane v místě. Instrúktorské a vůdcovské sbory je nutno omladit, aby byl kontakt s mládeží. Oni je
také jedině mohou vyvést do přírody, zužitkovat neděle a weekendy i prázdniny.
Rozdíl mezi rovety a Old skauty není ve hranici věkové,
nýbrž ve způsobu spolupráce. Rover je starší skaut, který vedle
své sebevýchovy a věkového společenského uplatnění, věnuje se
také práci v oddíle k výchově mladších druhů. Ti, kdo se míní
věnovat pouze vlastní sebevýchově a ušlechtilé rekreaci ve
skautském duchu, patří do oddílů Old skautů.
Jako by bylo neekonomické,nutiti zručného truhláře do medi
cíny, tak také rover zvolí si ten způsob činnosti, který mu
vyhovuje, působí mu potěšení a je k užitku i oddílu, v němž
působí.

Seznam článků,příruček a literatury, kde se pojednává o roveringu:
Dr.J.Martinovský:Otázka nejnaléhavější-roveři a junačky.
Katol. skaut II/ 1-2, str.6.
r
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Jan Novák : Roverství.
Vůdce, roč.IV., str.65, S5 a násl»
Jan Novák:

Rover-scouts.
Vůdce, roč. II.,str.65

P.B.Nevill : Roveři.
Vůdce, roč. V.,str.74.
R.B.Powell : Obřad přijetí rovera.
Vůdce, roč.V.,str.99.

L.G.Hampton: Roveři a politika.
V idce, roč.Vo,str.137
Karel Mejsnar: Pohlavní etika ve skautské výchově.
Vůdce, roč.VI.,ses.1.,str.7.

R/H.Volckman: Jak si udržeti starší hochy.
Vůdce,roč.VI.,seš•lo,str.12.

profo Karel Smolík: Skauti v době pohlavního dospívání.
Vůdce,roč.VI,čís. 9-10, str.165.
Lisle Watson: Dopis roverům.
Vůdce, roč.VII.,seš.3,str.33.
Jan Novák: Obřad přijetí rovera do Světového Bratrství.
Vůdce, roč.VII.,seš.4., str. 56.

L.Sobotová: Společenská výchova ve skautingu.
Vůdce, roč. VII.,čís.7.,str,107.

Han Tomášková: Společenská výchova ve skautingu.
Vůdce,roč.VII.,seš.9.,strol39.
Velen Fanderlik: Roveři.
Vůdce, roč.VIII.,seš.5.,str.66.

Karel Novák; Vlče- skaut - rover.
Vůdce, roč.X.,seš.1.,str.8.
Wabaso

:

Rovering v praksi a poměr roverů ke skautskému
oddílu.
Vůdce, roč.X.,seš.8.,str.128.

Tibor Lieskovský : Roveři a ich svetový sjazd.
Vůdce, XI.,seš. 2 str.23.

Josef Horký : Československo a světový sjezd roverů.
Vůdce, roč. XI.,seš.6.,str.62.
Dr. Karel Skála: Co s družinou "dospívajících"?
Vůdce, roč.XIV.,seš.9-10,str.136.
Redakční: Dva problémy.
Vůdce, roč.XVI.,str.17.
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M. Januštíková : Roveři a sjezdy.
Vůdce, roč.XVI.,str.75.
Vodenkd: Problém roverů.
Vůdce, roč.XVI.,str.128.

Jarka Tichý-Skála : Pros je u nás roverství na ústupu 7
Vůdc es roč.XVI.,str.129.
V.n. MLŠ : Roveři.
Vůdce, roč.XVI.,str.130.
Dr. Karel Skála : Roverská schůze.
Vůdce, roč.XVIIo,č. 4-5, str.60.

Referát

z Hlavního stanu: Rovering.
Vůdce, roč.XVII., seš.6-7.,str.103.

R.B.Powell : Na pouti zaúspěchem.
(Přeložil Jan Novák).
Nákladem Svazu skautů, 1924.
P.B.Nevili : Rovering.
Účel a metody roverství(Přeložil Jan Novák)
Nákladem Svazu skautů - 1926.

Dr. J.O.Martinovský: Katolický skauting.
(str.53 a další(
Ústředí katol. skautů, Brno 1937.
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Jak na POLŠ jestřábi přemohli rysy.
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CO SEE

PROBÍRALO V LESNÍCH ŠKOLÁCH
V OBDOBÍ 1923 - 1970

Převážná část LŠ,které byly uskutečněny
v Sechájh,nE ^.Moravě a na Slovensku, měla jak známOj
dobrou úroveň.
Svědčí o tom nokteré lochované dokumenty všeho druhu,ulo
žené v archivní sbírce.
Mimo písemných dokladů,tiskovin,fotografii oalo'enýcl) dlo
let z jednotlivých škol^ jsou tu i písemnosti odboru T.S ústře
dí včetně řádů a statutu LS,z nichž je patrný výcvikový vze
stup, organisace IS, Ele slouží jako historický podklad.

Crganisační řád LŠ z 26.6.1£28,zpracovaný Dr.J.?>tmsou,uve
dený v časop-ise "Vůdce” r.1929 S.5.str.81.
2) Řád LS schválený velikonočním dekretem Buchlovským 21.4.35
a dalším doplnění i a změnami.
3) Jinošovský dekret z 843.1946
z
4) Provádzajucí štatút LS 1947,kde jo úplný program před1 .áček
5) Návrh řádv LŘ z 27.1.1968-ioto datum je na průvodním dopise
6) Organizačný a oracovný poriadok SuLS 1969.
Stctút lesných škol Slovenského Junáka z 28.3.1969.
8) Organisační řád LŠ z 15.3.1969 s rozpisem programu na kaž
dý den 13ti denní školy.
9) dtto z dubna 1969.
10) Statut LS Junáka-březen 1970-Brno.
Bohatě je tu zastoupena sbírka osnov,sylcbů,prednášok,skript
hlavně OLŠ, ale i ZLS a ostatních.Pro zajímavost j • dálo uveden
jejich seznam sestavený podle hlavních oborů n vyznačením ( / )
v kterém roce byl ten či onen obor probírán a zda jo obsah před
nášky v archivu uložen.To je v seznamu označeno písmenem A.
Seznam je sestaven z některých programů,které jsou 1 dlcpczici z let 1923,1933,1936,46/47,68/69,1970.1* pravděpodobněme
uvedené programy byly probírány i v letech,kdy nejsou vyznače
ny a to proto,že není k dispozici podklad.Je také docela možno
že byly probírány programy jiné,které však nejsou podchyceny.
Je podchycen program První ULŠ 1923 z dochovaného zápisní
ku, dosud žijícího účastníka.
Nelze přejít bez zdůraznění,že v archivu . jsou uloženy do
chované texty přednášek z Mezinárodní dívčí Í'eoní školy ,kte
rá se konala v r. 1937 ve Zlíně.Jsou to tenata našich sester,
ale i účastnic z jiných zemí.
a) Pedoprychologie-urof.Pleischerová
b) Příroda,0 náboženství,Estetická výchova-Dr.MladČjovská
c) Praktické použití přírody v životě-náčelní Koseová.
Mezinárodní bratrství a vlastenectví
Patriotismus a racionalismus
d) Výchova dětí,které nejsou úplně normální-Mis Warner,Anglie
e) Hry,Výchovný význam družinové soustavy-'"is Bevley,Anglie
f) Hry,Hygiene. tsbora-S.Fromsee,Dánsko
g) Hry S.Milezanowska,Polsko
h) Hry Mis Challey,Francie
1)
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Je
r"losi

tu uloženo i mnoho jiných dokůme .iů dosvědčujících vynašich československých Lesních škol. Skoč'a však,že nej

sou evidovány všechny LS,které se konaly a u těch,které mají za
ložen evidenční list,že gejšou k di.spcsici všechny podrobnosti

vystihující

datum núsvo,učastníky,program,fotografie

doklady.
Velice obsažný,podrobný
kem žilinskou LŽ v roce l?oS

večně
í

junáckou pečlivostí

jistě
V

i

demonstrovány.

závěru

jiné

iochovarý zápisník LS-vy daný tis
podrobne dokladuje s jakou příslo

byly

Viz

nebo

jednotlivé

dále

seznamu přednášek

statě

zpracovány

namátkovou ukázku.
jsou

př'.psána některá

temata«

již v posledních letech na Lo probírána*
Ja př. "Odpovědnost při junácké Činnosti",kter' ..pracoval
br.
JUDR J.T.yský-lLŽ 1947.Viz pipojený opis.
obory,která

mola být

Obsažnost dochovaiých přednášek zasloužila by si pozornos
ti všech instruktorů LŽ.Pokud čas a prostor dovolí,bulou ukáz
ky

z

některých, oborů ze\.zuny do obsahu dalších "ísel AS.
Seznam řádí LS í
druhů přednášek,nechí ;.lou"í všem činov

níkům pro

v z, o minku

a

ocenění

instruktorů,ale všem,kteří
vědomostí

z

Sbírka

by

práce

obětavých vůdců

tou"tli

. ískal

íobo

si

LŽ, Jejich
osvěžil

uvedených oberůo
je

tu pr'to,aby

sloužila!

1923 - 1970

ARCHIV I.š ČSR
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SEZNAM OBORŮ PŘEDNÁŠEK NA LŠ

Stezka posluchače LŠ 1969 vydaná oblastí Poj
kou
uválí ro sdělení oborů takto:(čísla v závorce značí počet podoborů)
A-Idea (4),Bdikí (10),C-Prakse (30),D-Zdravovčda(5)
2-T-ľlecná výchova (10),F-Dalsí (-)
ha 59 podoborů bylo celkem vymez ?no 100 výcvikových hod.

\r tomto seznamu je toto rozdílení:
dejiny,vuďce,oddíl„psychologie, snury výchovy
pedagogika,občanská a politická výchova
B-5UÍ1UB4
vlastní vychová,et. ’ etika,bydlení ,1 i tcraturu,
h. .db; , zpěv, tu iec , ř .■ ~, propa \ c o
c-ľwLSSeájr&novA
cviky„atletik- „sporty,plavání,branný výcvik
d-zlxíavovSda
výživa,hygioiui,prvr? z. pomoc,zícbr ■ni1

prograr. oddílu,schúz ,výl .ty, táboření,centy
orientace jjxinr- :kí discipliny „práci jpot.Mlry
É ľ
stale,putovní,snv'rnic e ,pí 'právu, stivvby „hygiena
stravování

pozorování„ochrana,botunik ,by11ay,zcologio,
g e o1ogi e,ast ronomi e,me t ero1ogi e,re s erv ace
H-ChaANISACĽ-ADhlhlpýhATľVA
pľse; inostijtoospodarenľ„oó^ovcdnost ,kroj „od
znaky ,vyznamenání,sbírka . dů, LS
V dílčích názvech pňein'ček, jak jsot dále uvedeny je zacho
váno jedno znění i kdy? názvy se měnily podle osobního nazírá
ní jednotlivých instruktorů*Je také oatrno.žo některý obPÍT.
byly probírány navíc,coz jisté nebylo na škodu,pokud to nebylo
na úkor hlavních disciplin,ale projevovaly se tu tímvtaké osob
ní záliby nebo koníčky jednotlivých instruktorů.To včak^vyskytovalo se i v Gilwellu,jak konstatoval ve své zprávě o účasti
v roce 1936 Dr.Telen Fanderlík.
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1
2
3
4.
5
6
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

A.

IDEA - TEORIE - METODIKA

46 68
23 33 36 47 69 7'0

A

Práce v oddílech..
Styk vůdce a oddílu s úrady..
Děj iny skautingughistorie,idea,pos láni I
Psychologie hochů,dívek,vlčat-dospívání
Styk vůdce s oddílem- s hochy..............
ľletodika výchovy junáků,skautek vlčat
mravní výchova
7.O důvěře hochů vo vůdceíjak získat).
0 náladě............
0 autoritě vůdcově,jeho osobo a ty
pech vůdců(jak sískat) jeho desatero
Družinový systém- soustava*.. I
Psychotechaické zkoušky kursistů LS.
Jak začít s odd,se smečkou (SPJ)
r o Sní program, meto dika (MS)..................
Výchovně prostředky vlčat....
Pohlavní výchova
O kázni
Vlčáctví (Šotci)- doma- v klubovně..
Pověring.............
Cldskauting...
Směry výchovy mládeže................
I
Teorie vzoru.. 1
Co praví BP o skautingu,podstata,... I
Zavést soustavnou výchovu vůdců.........
I
Systém v odměňování(bodování,testov. T
Rádce-sebevýchova-vlastnosti.
Občanská výchova-politic.náboženství
Skaut-škola-rodiče-styk s rodiči....
Skautská ideologie.......................
Charakteristika věku..................
Puberta-sexvelní problémy................
Styk s dívkami....^.....................
Skauting v zahraničí...................
Junácka stezka ..............................
Úvod do pedagogiky.......................
Tresty.............. ..
Poměr k SPJ a k ostat.veřejnosti....
Politické výchove rrlr-d '■ c , oi. obé . .
výchova (ZLS) .... ...................... ,...............
Základní zákony vývoje lidské npol..
Smysl našich dČjín a struč,přehled..
vývoje( ZLŠ )
Lidové demokracie-organizaoe lidové,
veřejné správy (ZLŠ.
Socialismus,plánování (ZLS)..
Politika mládežnická,školské (ZLŠ)..
Všeslovanství ve v'chove národního.,
charakterníZLŠ).......................................
Psychologie dětských her.........................
0 výchove k lásce a rodičovství.........
T" problematice malých soc.skupin....
Podrobnosti viz osnovu ZL.>
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Obory,které měly být v posledních letech seřazeny:
Podrobný výklad sk. zákona-částečně Zápisky SULS,
zpracováno pro tiskslng. Marek-Markýz:”Po stopách
junáckých myšlenek”,dále
Studie Dr.R.Plajner:”Zavátou junáckou stezkou”
Světová a slovanská Jamboree
Problematika nezávislého postavení skautingu
viz písemná práce k vůdc. zk. 1969 RNTr Prokop

•=

-

poř čís.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

poř.
čís.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

B.

KULTURA

23 33 36

46
47

68
69

70

A

23 33 36

46
47

68
69

70

A

Sk.zpěv-nácvik písní
Sk.literatura
Sk.klubovna
Linoryty
Vyřezávání
Výtvarnost-výtvarnictví
Veřejná vystoupení(sk.podniky veřej.
Sk.estetika
Příprava táborových ohňů
Junácká kronika
Správná řeč-řečnictví-DLS
Setba^
Společenské chování
Sk. časopisy
Vlastní výchova
Prostředky estetické výchovy (ZLŠ)
Vědění-umení(ZLS)
Podrobnosti viz osnovu ZLŠ
Propagace
Návrh oborů k zařazení
Hesla dne(živé pravdy, citáty-výklad

c.

tělesná

výchova

Lukostřelba-lučišnictví
Poplach s noč.pochodem,za zvi.okol.
Ranní cvičení sk.vlčat,skautek
Koupání a plavání,zachraňování
Vrh kamenem dle branných předloh
Cvičení pořadová,povely,velení,
trubačský výcvik
Sporto a tělovýchova
Puška, pistole,malorážka,vzduchovka
Sebeobrana
Atletika-zkouška zdatnosti
Protiplynová obrana
Osnova branné výchovy v LS
Tělesná výchova,vývoj, význam(ZLĚ)
Cviky zahajovací
Cviky v přírodě, hry
Joga v junáctví
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17
18
19

20

poř. čís.
1
2
3
4
5

poř. čís.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
13
19
20
21

22
23
24
25

46 68
23 ?3 36 47 68 70

A

46 68
23 3.3 36 47 69 70

A

Civilní obrana,nálet,masky (ZLŠ)
Box, zápas, šerm, sebeobrana....
Veslování,pádlování-výpravy po,,
vode............ ..................................... ..
Cvičení pro děti tělesně vadné..
Podrobnosti viz ZLS —------------------

D.

ZDRAVOVĚDA

První pomoc- lekárnický...................
T ěl o v t d a-zdr avo voďa-hygi eua..........
vášně,alkohol,nikotin.......................
Biologie puberty
Osobní hygiena c hyg.prostredí..
Zdarvověda,výž lva,nemoc e................
Podrobnosti osnova ZLŠ.....................

E.

JUNÁCKÁ

PRAXE

Program oddíl i na rok ....................
Znalost mapy-mapování,čtení mapy
Kreslení plánku,orient.náčrtku..
pana-ramatického-kreslení..............
Cvičení s Bezardovou buzolou....
Sk.letecký program....................... ..
Ohniště v přírodě,táborová kamna
táborové ohne.. ,..............................
Sk, vaření-zálesácké..........................
Sk. symbolika
Tajná písma,značkyifry,dorozum.
”
Dřevorubectví
Rukodělné práce- v kůži............ ...
Signalizovaní
Odhady vzdáleností,měření výtek.
Sk.hry v místnosti,venku v tělo
cvičné (příprava, nácvik ,rozbor)..
Uzlování-ozdobné uzle,pletence**
Basování.........
Stopování,odlévání stop...............
Plížení krytí- veřerní hry.............
Sk fotografie
Schůze j máků,skautek vlčat.,...
vyšších složek,srazy,sjezdy..........
Výlet polo d xní, celodenní
junáci,skautky,vlčata-oravtúla..
0 vyprávění povídky pro vlčata..
IToČní hra,. ..
Sk. z?vody(hlídkov',mezidružin.,
Stavba signalizační veže,pozorov
64

poř
cis

46 63
23 33 36 47 69 70

Ťs s

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
h
41
42
43
44

Í5

1-6
47
49
50
51
52
53
54

poř
cis
1
2
3
4
5

8

10
11
12
13
14

A

0 tlumoku a jeho balení...................
Zálesáčtina-stavba mostů............
Hotovení totemů,křesla......................
Různosti- skautské praxe.................
Sk zkoušky- průkaz;. ..........................
Přenocování v přírodě........................
_
,
Pokřiky..........
Stravování na výletě
Ukázka slibu
0 tykání....
0 obsahu nováčkovských zkoušek..

' jkc zý

á: —nástupy pi L slt v-

nostních příležitostech...................
Odpadky- latríny....................................
Vory........
Ošetření nástrojů-nústroje............
Orientace
Pitná voda,povídání o vodě,hledá
ní pramenů..................................................
n
ObČady............
Vůdcovská zkouška..................................

Zimní výlet* pul vní............ ..

Pokyny k vedení kursu ZL®...............
Wekendový kurs vůdcovský.,...........
Vycházky,polní cvičení,druž,odd.
a větších celků............ .........................
Cesty do ciziny ....................................
Vúžeme turbany
Stavba hranic na táborové oline..
Modelování..
Hra o poklad
Večerní debaty,zkoušky, testy...
Podrobnosti osnova ZLS

F.

TÁBOŘENÍ

Táboření a táborové stavby,.....
program........................................................
Táborové museum.......................................

Přípravě sk. tábora-kalk ' ice,..
Táborové ohně............................................
Táborová hygiena-táborze zdrav.
hlediska.............
Stravování v táboře ...........................
Putovní tábory.........................................
Táborová architektura........................
Tábory v cizině......................................
Smernice prc táboření skautek...
Program letního tábora^Skryj 39
Zlatá pravidla táboření..............
Sportovní stránka táboření...........
Hygienické předpisy pro tábory..

46 68
23 33 36 47 69 70

A

p oř
1
2
3
4
5
7

8
9
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poř čís

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11

G.

PŘÍRODA

46 68
23 33 3$ 4? 69 70

A

Základy meterologie-urč.poč??í. ..
...............
Sk.botanika...
kaše zvi''•ectvo-pc zor ování.................
Léčivé byliny- sběr...............................
Určování r< atlin,stromů,herbář
holiny dle rostlin..................................
"teologie............
Příroda,geol. astron. met eroL gic
orientace ” noci......................................
Příroda jako pracovní prostor....
Ochrana přírody............ ...........................
Podrobnosti osnova ZLŠ........................
Návrh otorů k zařazení:
Přírodní reservace
Rekreační statuty
VI.Josífek!V srdci přírody Odeon 1948

H. ORGANIZACE - ADMINISTRATIVA

46 68
23 33 36 47 60 70

A

Sk. písemnosti .........................................
Or*anizace a administrativa............
Formality kurs---zápisník...................
Kroj, odznaky ...........................................
Zízn^jy druč.ixjové ,oč dílové
a vyšších složek......................................
Organizace sk. a Junáka......................
Hospodářská situace oddílu...............
Základní pojení organisace Junák**
CSM- (ZLŠ) ................... ..............................
Péče o absolventy LS-(ZL*)
Práce inštruktorského sboru během
roku...................................................................
Výběr, získávání a výchova tnstruktorů(ZLŠ)......................................................
Pddrol nosti osnova ZLŠ
Návrh oborů k zasazení:
Sbírka řádů Junáka(pro potřebu KRJ
zprr.c. n-'vrh 1968/69
>Sk. v^znamenání-junácké řády
Odpovědnost při sk. činnosti
viz příloha JUDr J. Chyšky
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Horký-Marabú.:
Psal jsem si na Slovensku skautský deník...

Na počátku dvacátých let j^ou 'ukládány skautská oddíly
na území celé naší republiky, které nejsou re isírované v
oficielní) skauts ém ústředí,t,j, ve Svazu skautů ROS, V
té době politické strany s velkým úsilím a početným funkci"
onářskýr. aparátem budují základy svých stran. Je pochopitel
né, že hlavní zajem byl zaměřen na získání co možno největší
ho počtu především mladě a nejmladší generace a z lehu důvodu
politická ústředí zakládala vl istní tělovýchovné jednoty i
vlastní skautské oddíly. Je známé,že zájem u najmladší dětské
populace byl o skauting veliký a je pochopitelné,'® rodiče,
kteří sami rozhodovali o přihlášce dětí, přihlašovali jo do
těch skautských oddílu, 'terč organisovala strana,jejímiž čle
ny sami byli.Takto vznikající oddíly měly určité materie 1 ní
výhody,klubovny a pod.,naproti tomu vedoucí svazového,t.j.
"nepolitického" oddílu často musel se sám starali o všechno,
co bylo třeba,aby oddíl mohl řádně pracovat,

Strana sociální demokr 11 i.c’:. i < la svoje Skauty Práce,
strana komunistická Spartakovy skauty*strana národně socialis
tická Junáky Volnosti.? později í dobe byly to církevní poleč
nosti,které pro svoji mládež or,,animoval y skaut: J6 oddíly,
7 celé republice byly to oddíly katolické,na Slovensku (akó
oddíly při církvi, evangelické au..-špurs'.úho vyznání.
Byli tal. ’ jednotlivci nebo malé skupinky pracovníků,
kteří zakládali vlastní skautské organisace.z nichž
škteří
přikláněli se k výchovným metodám Baden-Powella (Českosloven
ská obec Baden-Powel 1 ových skiutft)
ebo Er. enta T’n>mn :ona
Setona ('ľes'-osl venská obec Prohl ■•ivců-:lorn í ch chlapců, I.jga
Lesní moudrosti).
V naší republice byly početné národnostní menáiný*které
všechny měly svoje sbautsl é oddíly, :yly to o díly imnieck ,
madarské*židovskétpolské*u rajinské*)
ké.
to b Lj řád ými
členy Svazu skautu Ru3,
Kontakty mezi našimi svazovými oddíly
. íly .• po!itickým zaměřením byly minimá! í,v i
>řípadec žádné,
N - vl
oži c zabrái ít vz
■ téci to organisací a jejich oddílů
a toto tříštění sil jen zpomalovalo plynulý a moc Lený rozvoj
skautského hnutí u nás*V letech ’<>/,■. jších
>olup ác® s
některými stávajícími organisacemi-hlavně s organisaeemd s
náboženský', zaměřením* - značně zlepšovala a vyústila e
vzniku jediné skautské organisace "JJNAK",do které vstoupily
všechny t.č,pracující 01 gai isace mimo socialistických - autů
levě orientovaných.Ale to už byl oočátek 2*zvčtové války...

Jak již bylo vz omenuto v naší republice byly skautské
oddíly některých národností a oddíly nábožensky orientované
na tu, kterou církev.Členství ve Svazu skautů RČS bylo vázáno

7
6
/

Skautský židovský oddíl "Mašomer Hacair
Nové Mesto nad/Váhom
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oboustranně dojednanou smlouvou platnou pro^určité časové
období,po kterém smlouva byla obnovena,donlňována nebo ruše
na. Na Slovensku pojítkem mezi jinonárodní skautskou složkou
a slovenským skautským ústředím >yla funkce tajemníka, ;terý
byl členem ústředí nro slovenský skauting.
Na první pohled by se snadno mohlo zdát,že spolupráce s
j inonárodními oddíly nebyla pro neznalost státního jazyka
možná-vždyi v té době-na nočátku dvacátých lot mladá genera
ce maúarská,německá nebo židovská, slovensky neznala a naproti
tomu mladá generace slovenská a česká ve většině případů nez
nala řeži těchto národnostních, menšin.
Těžiště skautské výchovy bylo v oddílech a sborech,kde se
nluvilo mateřskou řečí té které národnosti-na společných po
radách vyyších organisačních celků se mluvilo slovensky a
bylo-li třeba,vždy se někdo našel, kdo přel. Žil, co bylo třeba
k vysvětlení. Typickým příklader byla skautská Bratislava.
Tam bylo 7 skautských sborů a to slovenský, madarský,německý,
vodní,slovensko-kat*>lický,BKK (Alumentílský katolický kruh
ne ečtí a maďarští katolíci) a živoský.Byl to početný činovnický sbor, který řídil společnou práci celé skautské Brati
slavy. Byly vypracovány proposice celoročního závodu o hrdý
titul "hejlepšího skautského oddílu hlavního města Slovensku
Bratislávy."
Závod byl dopre připravován,perfektně orpamsován a těi.il
se vel étíiu zájmu bratislavských skautů,v?Ryt stát se vítězen*
bylo otázkou nejjen skaute’ou ale i národnostní. To, co ne neda
řilo zakladateli světového skautingu na celém světe,co ko
podařilo zajjladateličeskoslovenskóho skautingu u nás doma v
naší republice,to se dařilo i v hlavním městě Slovenskazískávat mládež bez rozdílu národnosti a náboženství pro skaut
ské ideály pod vlajkou bílé skautské lilie. 0 tomto závodu,
jeho organisaci a jeho výsledcích zmíníme se v příštích
přís ovcích.
V rámci skautské výstavy instalované v rámci Národních
skautských slavností v pražském Klementinu,byla zhotovena
velká nástěnná mapa, na které byl uveden počet oddíl"’ registro
vaných ve Svazu skautů HČS k 1. květnu 1922.Je ovšemu n tno
připomenout!,že k tomuto datu registrace na tento rok nebyla
ještě ukončena, takže počet skautu k tonuto datu byl podstatně
vyšší.
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legenda:
V..................... vlčata
Ch ................... chlapecký oddíl
D ..................... dívčí oddíl
OS ................... oldskauti
v tomto čase vznikají nrvní specialisované oddíly skautů
s prograeiSM přizpůsobeným požadav ůr mládeže.
iyly to oddíly vodních skautů, ktreé v p z ějsích letech
vykazovaly tak nád. ornou činnost,že jašte dnea-po padesáti
letoch s velkou úctou a bratrsky na jejích práci vzpomínáme
se skutečným uznáním.
Od svého založení v roce 193 propracoval se zvláště
druuý oddíl bratislavských vodních skautů-později známí
"DunajČíci** do čela vodních sportů nejen ve skaútingu ale v
coloslešenském vodáckém sportu,Tento oddíl stal ne hlanotelec a nositelem sl-vy vodního s.autingu. bča«t na dálkových
plavbách na našich i evropských řekách jedokladem bohaté
historie oddílové kroniky.V čuso.kdy kanoistika na Sloven
sku byla ještě v detských plenkách-Dunajčící sjeli na vlast
noručně zhotovených kajacích trasu z Bratislavy do “e.ného
líiořc. lo je přece výkon, ..tor dosáhlí tito mladí chlapci z
2.oddílu bratislavských "Dunajčí ů.”
V Trenčíně skautské oídíly dobře pracovaly; zájem u mládeže
byt velký a o členství ve skautingu projevovali zájem i star
ší hoši. Byl jsem požádán,abych zal Žil a vedl Old-skaut.
klub.Ustavující schůze byla stanovena na lQ.březen 11’23 na
kterou se dostavili pozvaní zájemci.Ani jednoho z nich jser
před tím neznal ani neviděl,mnozí yli věkově starší než já,
úředníci i prakticky zaměstnaní. eši.Sl váci i Židé.
Když jsem je na této nrvní schůzce uviděl pohromade,pozoroval
jsem opravdový záje^ a chul do práce,počal jsem uvažovat o
to2i, ja*ý skautský program pto ně musím připravit,když jsem
o old-skautingu věděl je no e tolik,že olds auti existují,ale
o náplni jejich čin osti jsen nevěděl vůbec nic. V pivní řadě
bylo třeba se s každým osobně dobře seznámit,abych poznal
jejich vlastní zájmy a teprve noto
jseif stavěl vlastní skaut
ský program, terý jsem zaměřil na čas tý pobyt v příroděnezapomenutelné zpívané " asace"na brehu Váhu za trenčians! ýtu
mostem,časté putování,dlouhé pěší výlety,společné koup mí a
lehkoatletické tréninky na hříšti.
Klub byl zaregistrován v pražném skautském ústředí a
obdržel registrační čísl 52,zvolil r:i název "Junák považský"
a ve sVée klubovním odznaku c.Tl siluetu věž-' trenčianskeho
tirádu. íěhera kr itké doby tento mladý l.ole.tiv se sehrál
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2. oddíl bratislavských vodních skautů "Dunajčíci"
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Old-skautský klub Trenčín OS 52"Junák Považský"
byl založen 18. března 1923.
ilera seôííčarveňan al.jttaÍ¥artÄorJ^'»HOTÄ,Qolíinez-t
atojí Ukx-ivának,Ôervenan at«Ondraáek9 glotík.
ZavcíLinka, Vargu/nle núrodnaatií^ Slováku>2 Maraarl,2 čaši>2 židLá/

72

natolik,že byl schopen absolvovat podniky značně náročné,.
Již 24*června účastnil se lehkoatletických závodí , které
uspořádal sbor skautů v Žilina,nozději putoval pěšky z Noválo
lesta n./Vuhom na -radlo ' slavnostnímu odhalení •• úkladního
amene pro mohylu ,enerála ’ . l.žtefáni’.a,absolvoval strasti
plnou cestu osobnín vlake přeš Nové ztáni y do ľono 1 č i aue’<
•.a sraz sl venských skautu
presidentovi F. 3. a uiryk- ví,
udržoval bratr--' - sty y se s’.mh v moravských ’ojkovicích
a Uherském Bro ' . Poznali jsi; ' cele Pováží,slezl i ’ smo noho
kopců a navštívili zříceniny považských hradů.
Na jeden noční výl et s i r.
i často v po
.
.
byl
v
8 hodin večer naihar trenčanské "sihditi" (
e na to ito t ístě
stojí sportovní stadion) a pěšky po silnici Jratislava-Zil lna*
která vede téměř souběžně se železniční
rutí a v G hodin
ráno js
lěli naschodeoh u kostelíčka, kte
tojí na

ici u Pov

ystrice,Žel

Lční traí z Trenčína io 1 ’cw

ské Bystrice -dři 53 k< . *hbd i ie , ' e 'roniki tobolo ’ lulni
se nezachovala.
; l ■ ' ' práce s o
r í ■ ■ >r a . o v 11 po ■ 1 u i ve v o ' o juě'
životě. rviiír. kť-.ivýi n dnike kvl- iu-talac.'- ' rvu i
kautské
výstavy,která byla otevřena UBřezna 1923 V
iií
Lei
a kterou uspoř, al. ■ knut
ý okres Zv.jlan-I uče ec za ve 'm.í
jkrc-aíh.; z nrav ; 'je ’ . ra '• ic. u . 1 a vnosti.í ro jov - r -ne I
•c ’ i c l ; o ■ <a 1,
f '• ý z '
az i; 1
1 k, <*
aut ' <' výchovy,
kterou ml 'ež
celého světa ra-’.. t .
řijala i kterou také
je.
'
Lni
5
itů >ro J1 ovensl o
profe ;or St ilauer ve --ve, projevu obj ul1 celý výchovný .
kautský systém, s iůrazei na
tie ý význam ručních prací,
Druhým většin podnikem ‘j'ly
-iul l.é lehkoatletické z vody
v Žilině, které uooŕk'al Viněj/í 'kautský bor dne Ml.
června 1923. Závodilo se ve čtyřech vě ových kategoriích
za účasti 52 závodníků.
Dosaženy byly následující výsledky:
I, s unina: (12-14 roční)
Žeh na 60m : I. Luke Zd.,Žilina 3,
, i"-TI.iOnvoš
, Ž i 1 Lna3 .,
8,4"-III.heuček 0. , Trnava a Schwartz Z./Žilina 1., P".
S ok vysoký s rozbehom : I, Er;-.e i J. ,'íi 1 ina l. , 12'c.;i-I I .' o íček
0»,Trnava,Livora P., .-yutrica a ov'k J,/Žilina J.,108cm.
III,Síl J.,Žilina 3.,33 cm.
Skok daleký s rozběhem:I.kovák J,,Žilina 4. ,3,8(.;cm~lT. Eruc i
J. ,Žilina 1,,3,34 cm-II ’ . Livora P./ t. By; ■ tr i ca , 3 o7ci .
Vrh 5 kg koulí : I. I,u’ eš Z^,/Žilina '
Olcm-II,Zarach J.,Žilina
3„,7O1 cm-IIT<,Er iei J. ,Žilina l., 36cm«
II.skupina: (14-16 roční)
běh na lOOm: I. '6i* veš B.,Žilina 3.,12"- " f.? o 1 mí '• P. , r cnč ín 2.
12,1"-III.Novák Žt.,Žilina 4,,12,8".
Skok vysoký s rozběhem:I.Steiner v,}ž i„lina l,, 133cm-I ..o’-ík
P., Trenčín 2.,128cm.-ITI.Ripka Žt,/: re6Čín2,,128cm.

Skok daleký

roz ' . ■

: T. TM *

J. , Ži 1 í r.a 3*,488cm,-II,Holmík

P.,Trenčín 2.,441c -III. eicherz
Trenčín l.,41kcm.
Trh koulí 5 kg:I.Lčhvy J.,Žil na 4. , G73cm-II.Su.hay .J,,Žilina
l.,958 cm-III.Holmík P.,Trenčín 2.,33-3 cm.
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I^T.skupina:(16-18 roční)
Běh na 100 m:I.Zorkocy L..Žilina 1., 11,1"-II.iiof Tman P.
Irenčin 2.,11,2"-III.Kratochvíla K.,Trenčín 2.,11,4".
Skon daleký s rozběhem: 1,/Lorkócy L.,Žilina l,,143cmII.Hratochvíla L.,Trenčín 2., 133cm-III.ilof man P.,Trenčín 2.,
128 cm.
Skok daleký s rozběhem:I.Zorkócy L., Žilina l.,518 crn,Ii.Hoffman R.,Trenčín 2..SOocm-III.Kratochvíla K. Trenčín 2.,
5 33 cm.
Vrh koulí 5 kg.: I.Zorkócy L., Žilina 1., l l,05m-II.Iloffman P. ,
Trenčín 2.,10,74m-IIT.Gross Ó,,Žilina 4..10,10m
IV.skupina (nad 18 let):
iěa na loO m:I.Zorkócy F.,Žilina 1.,12"-II.Golmann V..Trenčín
OS.,12,4"-III.Molčan K.,Trenčín OS.,13".
Skok Ýyšoký s rozběhem:I.Zorkocy F.,Žilina 1,,113cm-II.
Rieger G,Trenčín OS, 138cm-III.Tausinger A.,Žilina 4,, 133cm.
Skok daleký s rozběhem:I.Rieger G.,Trejjčín 0S.480cmIl.lolčan K.,Trenčín OS,447cm-IIoZorkocy F.,Žilina 1.,
443cm.
Vrh koulí 7,2 > kg:I.Zorkócy F.,Žilina l•,7,84m-I l.kulnovič
J.,Žilina 1.,7,76m-III.Molčan K.,Trenčín 0S,7,36qi.
Vrh diskem:I.Rieger G.,Trenčín OS,24,3um-II.Zorkocy F..
Žilina 1. ,£2,58m-III,Molčan íí.,Trenčín 08,82,43m*
’tafetový běh 4x125m:I.Trenčín 2.,68,3"-II,Žilina l.,69,4"
/hlášené družstvo z oddílu Žilina 3 sc nedostavilo na závod.

Děvčata závodila jen v běhu na 60 m.Výsledky:1.Lazarová
Žilina 2.,9,1"-II. ivašnovská,Žilina 2., , 1"_I II.Kcrachová
Žilina 2o,10".
15 km chlapcčna koležI.Beim J.,Ži ina 1..2L 45"II.Ripka T..Žilina ,0 ,24Í1"-III.Grtln L..Žilina 1.,31'50".

Prešovští skauti vzpomínají na zakladatele svého prvního
oddílu.Roku 1890 vystěhoval se z fíikluěova na Slovensku do
Ameriky Michal Kalíška a usadil se v Pensylvánii v městě
Tuquesne.Tam se mu narodil syn,též Micial,který ve 12 letech
svého věku vstoupil do skautského oddílu v Duquesne.Na začátku
války tento mladý muž opustil Ameriku,aby vstoupil do česko
slovenských legií ve Francii.Po válce navštívil rodnou obec
svého otce.Navštívil také Prešov,kde po nějakou dobu praco
val v YMCE,Zde založil skautský oddíl,ale za krátkou dobu
vrátil se znět do Ameriky.Je to jedinečný případ,kdy skaut
ský oddíl v Československu byl aložený a vedený Američanem.
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Zápisky
Slovenské ústřední lesní školy
byly vydány pro vnitřní potřebu Junáka v roce 1969 v deseti
cyklostilovaných svazcích formátu A5 (14,85x21,0)»V nreiiivu
LS chybí svazek 8 a 9.
Byly napsány kruhem instruktorů ULŠ v Ziliná pro mladé vůd
ce a vůdkyne a pro ostatní zájemce.tfěelem bylo zpřesnit otáz
ky obsahu a metod junácké výchovy.
Zápisky poslouží i starším činovníkům,aby se zamysleli nad
svojí prací a uvažovali jak zdokonalit metodiku junácké práce.
Zápisky moly nahradit alespoň dočasné nedost dek jun.příruček.
Pro in'ormaci o hodnotě a obsažnosti zápisků vybrání, ukázka
jedné statě:1’Základní prvky junácku výchovy".
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Kruh instruktorů ÚLŠ 1969-Silina
ZÁKLADNÉ PRVKY JUNÁCKEJ
VÝCHOVY

Systém junáckej výchovy vychádza z týchto základných
prvkov:
Dobroyolnosí,Cielevedomosí.Systematičnost
Dobrovolnost
,Cielovedomost,Systematičnost,Komplexnost,
Vědeckost,Putavost.
Vědeckost
,Putavost,
Dobrovolnosť
Dobrovolnost:
Pod potměn dobrovolnosti zahrňujeme tie dve základné
skutečnosti,ze junáckej výchově sa věnují z vlastního presved
čenia a s pocitom společensky potrebnej a významnej prace
občania starší ako 18 rokov a toči sa už rozhodli věnovat
tejto činnosti v dospelom/voku,alebo predtým prošli sami ju
náckou výchovou a považujú za svoj morálny záväzok dávat vy
chovávanej
nerácii i to,čo predtým sami dostali i od star
ších činovníkov a vodcov,Na druhej strime do Junáka vstupujú
aj chlapci a dievčatá dobrovoľne.dla svojho v'ústného rozhod
nutia,sami si zvolia i jednotku,(oddiel, družinu) vjctorej
chcú pracovat a teda z vlastného rozhodnutia sa chcú podriadit junáckemu zposobu životn,pracovat v Junáku n plnit ju
nácky výchovný program.
Junácke ljolektivy sa nevytvárajú direktne,chlapci n dla
včata nie su nútené zadelovánri' do jednotiek podlá re^ionálného principu,ani sa nevytvárajú tzv. triedne oddiely,tedy nevy
tvára sa pevne uspoidadanie základných kolektívov,ani sa nevy
tvárajú "pevné” kolektivy” starších ■ mladších”,(to jen do
určitej miery) ale vychádza sa z principu dobrovolné vytvore
ných kolektívov zakladateľom jednotky,kde sa najmä uplatnuju
priateľské vztahy,společné zaluba ciele a prirodzené tenden
cie združovsnia.
Takto princip dobrovoľnosti dovoľuje vytváranie oddielov
podľa vzájemnej voľby detí,vytvárajú sa tak priaznivejšie pod
mienky pre grácu kolektivu,udržiava sa tendencia a noví členo
via vstupuju do konsolidovaných jednotiek dla vlastného výbe
ru. V takovýchto jednotkách sa stretávajú chlapci nlebo diavčata z rožných tried,teda starší i mladší z rožných častí m^sta i rožných škoľ a vytvorená jednotka predstavuje dobrovoľnú
skupinu s pevným vzájemným priateľským putom.
K principu dobrovoľnosti pristupuje i tzv.nováčkovská
doba,kädy sa chlapec či dievča zoznamuje se zásadami junáckej
práce, s požiadavkami na vedomosti,zručnosti, disciplinu,cho
vanie, oddielový život a pod. Až po takomto poznání sa dobro
voľne rozhoduje, či chce složit junácky sľub,teda stat sa junál^em.A teda až po tomto poznání,ktoré sa preverí nováčkovskou
skuškou, sa dobrovoľne rozhodne, Či chce alebo nechce byt ju
nákem a plnit záväzky z toho vyplývajúce.
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Cielavedomosť

pevne stäiS^Xy áomost jmiácke3 výchovy spočíva v tom,že je tá
*
obsah výchovy ako aj metodicko dosiahnút stastanovené ciele.Systém stupňov skautských znalostí stanovuje pr
rožné vekové skupiny konkrétne ciele a to ^rräetky zložky výcho
vy od rozumovej až po telesnú výchovu.
Ciel junáckel výchovy je definovaný asi takto*
Junáckou výchovou povznásat mravné,duševné a telesné sí
lymládeže,vychovávat z nej zdravú a priebojmi generáciu,ktorá
bude uvedomelým spolutvůrcem našej socialistickej vlasti.
Tedy základným cielom junáckeho hnutia je snaha vychová
vat z mládeže zocelených charakterných jedincov dokonale pri
pravených pre život a všetky jeho tažkosti.
Junáctvo tedy nemá samoúčelný ciel vychovávat"len" ju
nákov, ale práve cestou výchvy junákov prispiet k výchove zdra
vej a telesne,duševne i morálne zdatnej generácie budovatelov a
obráncov socialistického spoločenského poriadku a socialistické
vl Q.s "ti
Vztomto treba vidiat základný a najpodstatnejší ciel vý
chovného úsilí a smyslu junáckej výchovy.
Systematično
sť
V com vlastne spocievá systematičnost junáckej výchovy?
Junácká výchova tvorí ucelený výchovný systém,kde sú jasné ciel
je rozpracovaná metodika a táto je prispôsobená mentálnym a fy
ziologickým schopnostiam detí a mládeže rôznych vekovýoh stupne
halepsie systém junáckej vychovy vidíme v rozpracování
tzv.junáckej cestičky,t.j.požiadaviek nu stune junáckej zdatnou
ti pre jednotlivé vekové stupne.V každom jednotlivom stupni sú
obsiahnuté požiadavky na Rozumové rozvianir,na mravná konánie,
na určité zručnosti manuané 1 na určité nároky teleanýoh výkxmo
a zdatností.
Tento systém stupňov skautskej zdatnosti začíná vlastne
už vstupom nováčika,alebo vlčata v siedmom roku a prakticky kon
čí vosmnáctém roku,pro většinu však xu však ani tu nekončí,ale
pokračuje v gystene čakatelských a vodcovských skúšok a daldieh
zvyšovania lvalifikácie a zdokonalení vlastnej osobnosti.
Systematičnost junáckej výchovy nemôžeme vidiel; len v
nejakom mechnickom získávání"stupňov" skautskej zdatnosti, ule
rozhodujúcim musí byt to,aby sa systematicky uplatňovaly vždy n
vyššom stupni složky výchovy.Stručne by sme to mohli povedat
tak,že junák maši štýle viac vediet,hý byt stále zručnějším,
mravnejším,telesne zdatnejším,a to nie len obecne,ale i kon
krétné v jed-notlivýchdisciplinách.Kým na príklad v základoch
junáckej výchovy,trda v naj najnišších"stupňoch"získává kon
krétné znalosti o niektorých stromoch,kvrtinách, zvieratách a
podobne,v najvyššom stupni až musí z tohotopoznatého chápat
dialekticky celú príroau,jej význam,musí sa to odratit ve for
málni jeho vedeckéno názoru na svet,jeho vývoj a pod.v tomto
je treba systematičnost vidiet,v úsilí a dosahnutie cielov ju
náckej výcnovy t.j.všestranne pripravený mladý človek.
Komplexnosť
Komlexnost junáckej vy chovy spočíva v tom,že junác
ky výchvný systém nezahrnuje len niektoré složky výchovy ako
napr. šporuo vú, aieDO nuaoonú y pod. ale zamiluje výchovu mla-
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dcho človeka v celku,teda všetky zložky výchovy považuje vo
svojej činnosti za rovnocenná a všetky zložky sa snaží i stej
noměrně rozvíjať. V tejto svojej činnosti protože ido o linutio
mimoškolské,teda doplna školskú výchovu. -ľejvfičšiu pozornost
venuje tým složkám výchovy,ktorá sa v Školskom systeme nemôže
naplno uplatnit•Ne prvom mieste v tomto ztají výchova altová,
popri výchova mravnaj a telesnej .V tejto '-omgloxnosti výchovy
Junák
o nejviac doplňovat výc ovu školskú,nemôže stri teda
ani nač no$, ale nemôže byt fini v rozpore s touto výcljovou.
Sposob junáckeho^životy, činnost or,i,fmisaóie dává plnu mo'nosť
nic len doplnať školskú výchov’.', ale jv dáloj rozvíjať a umož
ňovat jej up atnenie v praxi. Jurrcjká výchova,proto ze zo svoí
základ berle výchovu socialistickú^ e#v?;chovou komplexnou a tn
skutečnost,že ju poníinátne ako doplňujucu výchovu školskú nija
ko nezmenšuje iej význam,ale naopak,práve ho umocňuje.
Komplexnost junáckej výchovy se prejavuje i v harmonickom
zapájání všetkýc?’. složiek výchovy a systematickým spojováním
teorie a praxe v ke. dodennej ■' innostl junáckych oddielov a jed
notlivých členov, ohlo by a namietaj,ze právo pro ram komplex
nej výchovy ubérái na jej kvalitě a posobností.Možno zdornznovnť
i to,'e keby sa Junák venoval len jedinej zložke výchovy,dosia
hol by efektivnějších výsledkov.Vychádzá sa ’u z toho,že napr.
zložky zaober jvce sa napr. športovaou výchovou,flosiahnu^lepČio
výsledky a výkony ako or -anizacla,ktorá športovnu-telesnu výcho
vu prová.dzá len čiastočne,proto,že m venuje i iným zlo'kám»
Takáto pri omienka je správná ■ nemožno vod nej nič namietať.
Pri takomto hodnotení treba však vychádzal z oielov.Ako sme už
povedali cielem Jun'lj' j _• výchova všestrannej pri prav enno stí nn.
život e teda dominujúci j tu program všestrannosti a nie len
š.pecializacia výchovy. ?ráve preto nk r a niekde zanedbává pri
junáckej výchove kjtorákolvek zložke, je to velkou chybou,lebo
netreba nikdy zabúdať,že len komplexnosť výchovy môže zabezpe
čiť po všetkých stránkách zdrav/ rast dieťaťa a harmonickej
rozv^-jruiie osobnosti. A práve o to v junáckej výchove ide.

Vedeckosť.
Vědeckost junáckej výchovy spočívr v tom,že sa opiera
o vedecké poznatky ^eda^o^ickej psychologie r. poda-;opiky,žo sa
tak ako sa rozvíjajú tieto vedy," rozvija i systém ä metodika
junáckej výchovy. Nemôžeme teda hovoriť o skautskej vychová
ako o uzavretom a nemenitelnom systéme,ale práve naopak o pruž
nom systeme, ktorý v sebe odrážá súčasný stí v poznania a tento
transformuje do svojej konkrétnej vedeckej činnosti.
Junácká výchova nie je teda len výsledkom empirig,alebo
prakticizmu, ale vychádza z teórie výchovy vôbec,uplatrnjje v
sebe obecné základy pedagogiky,tieto však dal oj rozpracuvé na
podmienky vlastnej práce.
Vychádzá sa tú z tézy,že výchova je zámerné pôsobenie,
v ktorom sa formuje aktívny vztah človeka ku svetu a to vo
vztahu k prirode, k společnosti a rebe samému.
Práve preto,že naša junácká výchova sa opieré o vedecké
poznanie,vychádzá sa tu z toho, že pre výchovu je určujucíin
ekonomický a politický život společnosti, teda spoločenský
systém,čo sa nutne prejavuje tým,že vládnuca trieda určuje
ciel a obsah ’jýchovy a to nie zo subjektivných želaní,ole
ako objektivnu nutnosť.Ak budeme neskôr rozeberat zložky a
obsah výchovy socialistického Človeka, budemo nutne nastat
vychádzať z tohoto tyiedného chápania ako aj ze základného
svetonázoru vyplývajúceho z marxistickej fylozofie,tečte z
požiadavok našej sucastnej spoločnosti na výchovu.
Vedeckosť junáckej výchovy spočievá i v tom,že tieto
z

skutočnosti nechápe Ion ako objektuvnu nutnost,nle i ako
základnu oro nrakticku činnost celého hnutia.

Pútavosť

Velmi ; dstatný'.' pi'vkorr junáckej výchovy j --eho pú
tavosť .Preto i kec ho uvádzéme na poslednom mieste je vó
svojem význam® rovnocenný s ostatnými prvkami.
ráve velká přitažlivost junéckéhn pro ■'přenu a systému
metod práce umožňuje spínat nažmu hnutiu vý^hovrv' ciele tak,
že deti a mládež,nni ^ocitla a nevediace su vleatnc vycho
váváni a považuju celu činnost z* yelku hru.Ak by 'o velmi
stru hw malí zdofinovaí v ao- je PLitevost^jiu/ekého hnutia,
tak by srno mohli označit junéctvo za velku dobro'ružnu a napínavu Ijru.
PUtavost junáckej práce noc :ív< v tom,ža vychédzá z
prirodzených ^ož.ib detj.zo naplno respektuje psychc-lo.-.lu
dietata a celu vývojovú poychologiu od 7 - 1E rokov,teda od
detstva (jez dospievanie tv' . > donpelosť.ľ otody, n >■ y,”‘nnost
pro každú vekovou skupinu vychádz: ze nsycholo ;ick''ho roznánin,z poznánia tužo^, zálib, žclnrí v. junéctvo vyci/deá --vojín
proguamom tomuto y ústrety.
Prot hra,tužbu po dobrodružnosti,po aobyuplatnení,
ronmntlsíus,zdravá ctiHadost,ti ŽIm x> zr.má^h a ; ohyb--, po
tvoruoj Činnosti,po priatelstvc.po poznání nu základmi,na
ktorých sa stavia praktický .::?<■< -ran lniostl junáckych od
dielov a právo proto,že respektuje tieto prvky je pre děti
a mládež pútavý a chlubený. Jun/cká výchova vyohádzá z toho,
žo akýkolvak cenný a významný výchovný program, r.k narazí
na nezáujem je vo svojich dôsledkoch bezcenný a nerealizo
vatelný.
Putavoat junéckého ^výchovného systému vy^hádzá z toho,
že rozhodujúcim je pro mpeoh výchovy to,ako nu|avo via
aká-k^lvok činnost zaujat a že oím je činnost pútavejáia,
tým nu lepáte i výsledky. ,
a Azda práve pro tuto rutavos? v junáckaj výchove sa vra
cajú do Činnosti až dospelí ludia,ktorí precli junáckou vý
chovou.Treba v”ak v tejto nouviclo.- ti povedat,že práve putavost,přitažlivost programu jo najtc'Žím podago ^ickýr. pro
blémom a vyžaduje pedagogické najrtrovstvo^
,
Unohí kritici jun'ckej nráco zazlívají: o v^ýknju ju
nákom niektoré činnosti, akcfwpr. týiorďbný romantismus,
dobrodružné hry a príbehy a uvádzajú,/-? je to o-’ trháni* od
života a zuvádzánie do neskutečného ^sveta ilúzií.
Tito kritici v tomto nrozluhiju prostriedky oř ciclov.
Dle ich logiky by sa mala zavrhnut rozprávka akow výchovu'
prostriedok,lebo jo 1 n v?'
áani.azie,rnvrhr*t
a dis nich by výchova bola ih suchý-s Žkolomatstvom,mento
rováním a prácou.
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Dvě výročí.
n ■. .óuu a X. 4.
sto xet c-i ua z&. Ĺ , i cvatele Jaro/luva .- di.-'h.i- c;ú.>-"iotvyxc .x,útc..j pri ikllo tkrccix
a nlčemiv •
lav ;»i..u
xij.jal přec JU liter jrs.íca
-rací ofl ...íar /<;' V:d.,,.
b x; .
u.. o nuu. cu
liter Vrú,v.x vsnou uriní ú r.olí híjxdä.-kt ina jil aaoVirla u ncfeuGí-c cneání tiřítka kritik/,avřa. jerx? dílu
c :?lro...u jcov atíle Živí a hlcean'^at u. jrcnujc x c.
Vltave* j c eVoau, .....ní čIgví x z icitiv- £>f ,ní luvediluvióln . o,
• Jc/^ičirv,
a skalní
u .x í*
?rúv. je.’jo zúelu:w c ociuľcnu píírouj by nemilý J t zujcxacnuv •
>x; oi v
si ci rt a iy- . v ju Jxxccu u . ^r-ôUyi. •

Jrod ®to 1«V 7»kvútna Ibôl t< narodil ŕc*’ i-anJ .rch,
£oal0u2il< učitel c npúrxwi; .xtf.aco jíc^ý ,.>ruco’v-ník,^cix) <chovný ex periment v loná ^tstvi v Krrxku ve úvucát^ol le
toch ó,/l vc ivU JoLl. u je hodnocen i dnes jako ;x -xc - ovj
•MKltijí.-'W-.Ľ. čln,?Z‘ed2r43mcr/-vaJ£cí xjeúéj í socialistiek'
akolnr s ■,'OlV:ľ 'v
ulcrr. ia celil., e i?Ír. i ;írľ^ítrí.... el
a eviki ^ro '..uolr.í mládeltna70ul t..;cu©tu xl-ju O/lcí^cí -ru
čí u wlírJcljroÄtrt^-Góených
J c- čaoc/Asecli. edlaev^i
velM oblíbená a .locnctní Suao;)i£j >ro acti Zlotou br snu,
Radcat a ľJbu<rov®dl idea rebc scu£tlí.dit ftejnč naclLc:,. .
iZ.itcle sa i’ad ucK-lcď, z rlcľx je.enuj.^c ckXe ..t- Le Jcevxa
Kriudut;.<XíiV‘ duixlii Adur ucílc-./.ulíc, uxitexe -• v
.-ír.ov x<it .:.Jaročc* í^ju.xUí-^ iro. lúva
tu a dal.-í, .--bj čitém připravil
neto-G/-ií poťkiíiu^
L. v/ehovc.'* í roce 1/il v^^Uc nakle ■‘te.u.tví .1 . .’
k devodesátin-lj ”ie ora*’ IrcU. ©bomíče vz jooínek jc-ho
nev1c.míc--. :rítel,v u. i tak :.«Edrcvili dorró.x <etiv.- '■•lex rQjV^rd’xjfcíh? uditvlcjltciz mi ovi a ide v ■■•ktc—
rii iíqSí }e<A,c/í^v ♦ ..o. iel 13.4.1 ?7J.
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