ČS. SKAUT - EXULANT

NOČNÍ POKLAD
JAK JSOU KRÁSNĚ
VIDĚT ŠÍPKY ZE
SVĚTÉLKUJÍCÍ
HMOTY, ŽE JO?

ROČ: XXIII

ČÍS: 2

- 2 -

STAL JSEM SE PODRÁDCEM.
/Ze vzpomínek starého skauta./
Nedávný, milý dopis Dr. Fanderlíka,plný
vzpomínek na naše skautování
před více
než
40ti lety mne podnítil k tomu,abych ve Skautu-Exulantu uveřejňoval některé vzpomínky.

Stal jsem se podrádcem družiny Jestřá bů! Nebyl jsem dlouho skautem a nebyl jsem v
naší družině nejdéle, ani věkově jsem nebyl
v popředí a přece
jsem se jednou při skaut
ském výletě - na malém táboráčku na podzim dozvěděl, že oddílová rada se ušnesla na po
radě jmenovat mne podrádcem skautské družiny
JestřaBuT “Dávno jsem" óý'!''hrdý na
družinové
třepení Jestřábů - ta třepení na rameni měla
mnoho v sobě - a nyní jsem ještě dostal podrádcovskou pásku a tím i povinnosti zastupo
vat nepřítomného rádce.Uvědomil jsem si,
že
nešlo o nějakou demokratickou volbu, ale
o
jmenování’A přece všichni skauti naší druži
ny a celého oddílu mi gratulovali a uznávali
rozhodnutí^odd ílové_rady_iako_správné .
Pro
mne to byl hluboký 'zazíuěk, něbot jsem zažil
brz}r nato, že jeden můj spolužák na gymnasiu,
který byl v družině "Spartakových junáků" se
chlubil, že byl zvolen za_rádce ... a
celá
družina se brzy ňäto rozpadla. Dnes, kdy tak
často jsme svědky "kupčení" s t.zv. demokra
tickými volbami a slyšíme halasný
pokřik
o
"útisku" demokracie,
tam kde lidé dovedou
rozlišovat mezi demokracií a demagogií,je mi
tato vzpomínka tím cennější.Ne že bych nebyl
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demokratem! K tumu mne vychoval velmi oprav,
dově náš první president prof. T.G. Masaryk.
Ale nutno rozlišovat — skautské hnutí, kteří
žije v intencích svých zakladatelů, ar je t;
Baden-Powell nebo E. Thompson,
či náš A. E,
Svojsík,je v první řadě hnutím_a ne sočíkem.
Funkce a postavení
lze úosáEnoúí“ jen
jě”
schopnostmi, osobním charakterem a osobními
úspěchy ve prospěch věci, ne nějakým navole
ním mnohdy neschopných lidí,kteří si dovedli,
hlasy získat nebo "koupit". Nejideálnější ,e
ovšem spojení obojího,tedy výběru a jmenova
ní toho, koho pokládá oddílová rada
za. nej
schopnějšího a souhlasu těch ostatních i bez.
hlasování/hlasování by mělo stejný výsledek/
Mohl bych pokračovat ve vzpomínkáchä
Družina Jestřábů se značně rozšířila a já zí
skal pro skauting
a skautování
ještě
řada
dalších hochů. Na oddílové radě mi pak pora
dili, abych založil novou skautskou
družím
- družinu Havranů.
To jsem učinil a dostal
schválení oddílové rady.Družina Havranů byla
zpola bývalou družinou Jestřábů, ostatní by
li nováčkové, které jsem já a jiní Jestřábo
vé přivedli do oddílu a já se stal rádcem.»,
Myslíte, že vykládám o skautské kariéře - to
mi pak ale špatně rozumíte.
Byl jsem
sice
velmi hrdý na své rádcovství
a dvě pásky na
skautské
košili,
ale šlo mi o to,
aby ten
krásný skauting zažila řada da.lších
dobrých
klutů.
Ještě než jsem se stal podrádcem, uchvátilo mne Setonovo rčení: "Protože
jsem
posnal trýzeň žízně,
vyhloubil jsem studnu,
aby i jiní mohli piti ..."
J. K. Baby

4
Jestřáb

:
PRAVDA O JUNÁCKÉ CTI
(1.pokračovaní)

Mimořádným óceilčn'ím^e. po
mnoho, let stalo vyznamenaní .
Skaň t s kŕ láska-. Mezikruzí je,
r o z dri e no :na, 1Ž .dílu sc zvíret-^
sikovými- symboly“, jednot livýph^mesícu. Vyzvedává”, se tím vztah clovéke k ppírode. Skaut ji miluje
a chra'ni a či j e . v ní po. véeéh^
12 mčšícu V' rocé. Vnitrní malý
kruh vyznamenaní.vyčiňuje skaut
ská lilie.se srdcem uprostred.
Obr. 1
Bratrská iá.sk,a má naplnit, a ^o,(z 1. čísla)
'vládnout cely spet, Čestný řad
"Skautská .irská" se udílel jednou roční
a to včdy ná 28.října. Vyber pro toto vy- _
znamenání byl velmi- přísný. Mohlo být.udeleno jen tomu Činovníku, která pracoval
nepretržite 12 let s v^r.azn^mi
chovnými
výsledky . zNejvetčí počet, čijícíě-h nosite
lů mohl byt 144. Mimo- tento počet se mohl
přidělovat zahraničním skautským pracovní
kům.
...... i- 1
Syrinx I. II. III,-stupen
se- s klád ŕ” z, v a v ? íh o v áh o
obr. 2
vence^ á:..hudebního 'antické
ho naístřo je téhož ' jména.
Tento „je symbolem prírodní krasy,
poezie, a harmonie, w-aáiené jakéko
liv /spatno.st i . V^/znamenaní,
10; ■
určeno nejusjpeďnSjilm roverum '
a oldskautum,- v bronzovém, střibr- ;ý
ném..,a výjimeční, i zlatém provedení.-.x* •
-'■ •
",
Podkladová stuha . je mod^re- barvy.
. č.
’ 'ví
' '■ ■
Bez-stuhy se nosí uprostred skauts
ké vazanky. .Zlatých syrinx mohlo
být vydáno pouze tolik, kolik let
byla stará Československa republika.

Obr. 3
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Stříbrná pamětní medaile sv. Jiří,
který je patronem skautů na celém světě, byla
udělována
těm skautským pracovníkům,
kteří
pracovali pro blaho skautského hnutí od r. 18
do r.1938.Odznaků bylo k 28.říjnu 1938 uděle
no velmi málo, protože začala II. světová vál
ka a ČSR byla obsazena nacisty.
2a_čin_junácký_K xIIiXIIIi_stupenA
bronzový,
stríbrny a~zlatý byl udělován členům
Junáka
za prokázanou statečnost - za záchranu života
či hmotných statků.
Junácký_kříž /obr.3./
SlvautTbyl ža okupace rozpuštěn, ale
ne
zni
čen. Gestapo nám mohlo ukrást majetek v hod
notě přes 25 miliónů Kč, zničit klubovny a po
zavírat vůdce . Ale nemohlo nikdy zdola t
ducha
. odporu v srdcích junáků a celého nároía vůči
okupantům.Po válce byli členové Junáka, kteří
,boj ováli v podzemním hnutí, vyznamenali tímto
křížem. Také náš bratr Baby je nositelem
to
hoto vysokého vyznamenání. Byl udělcrán bron
zový a stříbrný.Pouze pro ty skauty, kteří se
nedočkali novo svobody, byl udělovát
zlatý
stupeň - in memoriam.
Pokračovaní příště

llB2zornění; Na první stránc-e otisku-*
jeme obrázek že”sěriálu "Jak skauting vypadat*
nemá". Skauti totiž rozhodně světélkující hmo
ty při značkování nepoužívají. Tentokrát jsme
vám to prozradili, ale v příštíqh číslech už
bude na vás, abyste uhodli, co obrázek zname
ná. V tom. to čísle: vás však čeká jiná hádanka;
Co vyjadřuje obrázek na titulní stránce Tam
tamu?

ROVERSKÁ

Motto?

HLÍDKA

"Život míjí v litu, nežli zvíš, než
porozumíš, poz.ě již ..."
Sv. Čech

Život je velký fďr - práce, škola, odpo
činek i zábava, vše v poklusu. Kdo zaváhá,my
slí, že o něco přišel že mu něco uteklo.
Je to takový nek ne čný-ping-pong
dojmů,
nepokoje a stále' novýli a nových marných cílů,
které nutně devalvují iaždého člověka,
který
si nedokáže říci -tak uí dost’- který nedoká
že zastavit míček v letu chytit ho ďo
hrsti
nebo ho obětovat a napálí: ho takovou j-silou,
že se hned tak nevrátí
■
Zkus to 'i ty, hue. párem alespoň několika
svých vteřin, dokaž být sán sebou.vypni vše a
hledej ve svých myšlenkách něco cennějšího,
trvalejšího a krásnějšího.
Vžlyí chceš-li rozdávat druhým,. mu.- ís umět také přijímat. Ibkaž si sednout někde pod
hvězdnatou oblohu na lavičce v parku nebo do
ma ve svém poke jí . A chodíš-li právě . nějakým
městským mraveništěm, najdi si kterýkoliv ko
stel nebo jen čekámona nádraží a tiše si tam
sedni a přemýšlej tru.hu jinak o sobe, přemý
šlej jak naplníš oas
naší přestupní stanici.
Vis, proč ti to íšl?Jednou, když mi. by
lo zvláší mizerně.napal mi můj tatínek do vě
zení svým kostrbatýn r'smems "Víš, hochu, lid
ský život zde na zeni _e tíknutí ve vesmíru ;
udělej vše, aby toto fiknuti někdo slyšel,aby
hěkoho potěšilo a iby neznělo" příliš falešně
-a pak bude lhostejié, kde a kdy dozní.
A věř, že z téio jediné vety čerpám stále
a vím také, že je to třeba znovu a znovu -zkou
šet a vážit si téci několika vteřin, minut
a
snad hodin,které se nám podaří žít.Přeji ti aby se ti to dařili lépe,než se to daří zatím
mně.
Tvůj Pak
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SOUTĚŽ
A. V]čata a světlušky:

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA /V každé větě je skryto
jméno některého z vedoucích./
Johan, kam se chystáš?
Ale, ' chystám si
paklíče k perníkové chaloupce, pojá se
mnou,
Mařenko! A nač ten papír a tkanička?
Noc byla temná jako hrob, les konečně
ztichl
a jen v dálce zahoukal sýček. Cestou
potkali
škaredého vlka.
Ale ježibaba byla schována v
chaloupce.
Dála něco do pece a pohladila di
vokého kocoura.,. Jan a Mařenka utekli
raději
bez perníku,
2/ Napiš alespoň jednoho tvora, kěrrý má:
a/ 4 nohy, b/ 6 noh, c/ 8 noh, d/ IQ noh,
e/ více noh, i/ jednu nohu, g/ zakrnělé
nohy, h/ žádné nohy.
A?......

'■

B. Skauti a skautky:

•”■■■’

/ž .

kli

1/ Vžij se do situace:
lesem
prchá skupina
vězňů. Podaří se jim odzbrojit tři z bolše
vických pronásledovatelů.Ukořistí jim zbra
ně a dva páry pout a podaří se jim pomocí
těchto dvou párů pout spoutat tři pronásle
dovatele tak,že jsou neschopni pohybu a ne
mohou je proto vyzradit. Jak to udělají?

2/ Vysvětli tuto větu:
"Sníh padá proto, aby každé zvíře zanecha
lo stopu svou."

8
Kostivalská příšera

Děda Vonásek ji viděl! Vypadala pr- ja
ko nějak™ drak - D-nosaurus nebo 'Pterodakt—
Tus„
Ta jména četl děda v jednom obrázkovém
seriálu.Tam byly takové příšer-! Kostivalská
.příšera se jim velice podobala.
.Děda Vonásek
se divil, Se žádný skautík ani skautka,Ba ani nikdo z vedoucích kostivalskou příšeru ne
viděl .

Pr- vyletovala z věže Eostivalu vžl- 5
minut po půlnoci. Třikráte zakroužila
kolem
věže, zahvízdala pronikavě, až to bylo
sly
šet ve sklepení Kostiválu, Máto vyběhl lupič
Babinak- a opáčí král Hanuman se svou druží™
roup všem narostla najednou křídla, a za ve
dení hostivařské příšer- letěla tato apcka lyptická družina směrem k dívčímu táboru v
údolí říck- Biůůavé? to ít úl ra.d ním. zakrou
žila, zaletěla nad vlčáck
tábor a konečně
zamířila ke shmnoúái PÚb-xv, I zde zakrou
žila iružios, kolem prázdného stožáru a vzne
sla se vysoko směrem k mléčné dráze a pak so
spustila jako jenn- závoj k táborové kuch-ni.
Tam byly vži- přelytk- dobrot a naše družina
se tu statně krmila*
Že jste měli, jak skauti, tak skautk- ,
tak vlčata noční hlídk™., a že byste museli
naše příšer- objevit*5

Tomu se děda Vonásek moc směje*
Jen at
si vzpomenou ti. kteří měli hlídku od
12ti
do 2 hodin! Eažd- patek a každ- svátek, kd-ž
svítil měsíček, kdo měl oči a uši musel
vi
dět a slyšet.
Pan.farář páter Franz .pr-tu
příšeru a její průvod několikrát viděl, kd-ž
navštívil skautské hlídk-. Ale protože
slí-

- 9 "bil jak kstivalské příšeře, tak králi Hanumanovi, ž# nic neprozradí, mlčí dodnes.
Ale i "bratr Flíček
a několik dalších
bratří Rděli
příšeru! Nevěříte?
Nuž, pak
vám mus.m prozradit,
že kostivalská příšera
měla tvvlastnost,
že se dovedla přeměnit i
v
b í.l o u kočku! Aha, již se mnoh-m
rozjasňuje!

iostivalská příšera prozradila na sklon
ku rocu 1973 své plán-. Byla-li dosud nevidi
telní, nebo těžko objevitelná, nebo v plášti
bílé kočí-, v roce 1974 se ch-stá na tábor k
tomu, že vyzkouší statečnost a odvahu našich
skautů x skautek, vlčat a světlušek. Chce se
nastěhc^at do sklepení Kostivalu s celou svou
družinou s masožravými T-ranosaur- i býložravými brontosaur-. Nu, uvidíme! V zimě
se jí
do kístivalského sklepení nechtělo, ostatně,
- zimní tábor vytvořil malé hvězdné panorama .
Zimí tábor byl pokusem, zkouškou, jak by by
lo možno podobné tábor- organizovat ve větším
měřítku v příštích letech na rozličn ch mí
stech.
Uvidíme, uvidíme!
Kostival se těší
na
všechn- skautk- i skaut-,ze Švýcar> z Itálie,
z Francie, z Holandska i Německa, z dalekého
severu i z jihu,
J.K.Baby

. -10 “
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Chystáme se na tábor
Tentokrát náš Tam-tam jakoby ani netubnoval, ale spíše vyhrával, viňte. A nebo - že
by zpíval? Něco takového to asi bude.Chcě’vám
totiž připomenout, že na táboře budeme
hodně
zpívat. Slyšíme, že mnohé z vás už mají nové
kytaryž některé je dostaly k narozeninám, ji
né je našly pod stromečkem a na některé.možná
to sladké dřevo čeká za dobré vysvědčení. Kdo
nepřijede s kytarou,přiveze foukací harmoniku
nebo hřeben,
Ano, i na hřeben se dá kriásně
hrát!
A kdo nebude mít hudební
nástroj, ten
bude zpívat.
Každý pořádný skaut či
skautka
zná spoustu písniček -skautských i národních.
Už od nynějška chystejte písničky? dá se tuze
na nich vydělat. Body, to se ví, co jiného, i
teá tedy pozor, přijde váš úkol.
Pořiáte si skautský zpěvníček! Měl by to
být pěkný tlustý sešit, případně desky a vol
né listyC/To už záleží na vás/Hezky si ho nadepište, vymalujte, ozdobte - podle vlastního
vkusu, V každém čísle našeho časopisu najdete
písničku a tu si tam opište.
Uvidíte,
jakou
budete mít časem pěknou sbírku písniček!
Takovýto zpěvníček je povinnou
součástí
vaší táborové výzbroje.Možná však,že vaši ro
diče, příbuzní,známí vás naučí nějaké nové
písničce...Neleňte a pošlete nám ji. Oceníme!
Zvláštní příplatek dostanete, bude-li i s no
tami.Další příplatek získáte, když nám ji za
zpíváte na táboře a další body vám vynese,naučí-li se písničku i ti ostatní. Ovšem neopí
šu jte zpěvník Zpěvem k srdci, ale pátrejte po
nových písničkách. Tohoio úkolu se mohou arci
chopit i hoši, A komu zpívání ne jde, ten to vy
nahradí kresbou, cvičenín. vvluští hádanku.
Pirátka
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Srdečné díky za všechny došlé
do
pisy. Šíopko, máš už 30 bodů a další Té jistě
čekají, jak budeme Tvé obrázky otiskovat - za
otištění příspěvku hned připisuji další 2 bo
dy. Zmenšovací přístroj máme a není nad to,
když je obrázek kreslený propisovačkou a nebo
perem jako v tvém případě. Ještě se budeme k
vašim připomínkám vracet, zejména pokud se tý
kají výzbroje a táborových zkušeností.
Pište
obratem, příprava čísla je zdlouhavý proces!
A tea necháme místo pro psaní z Bernu:

Bratři a sestry skautky!

Chystáme na neděli 24. února
první setkání v
tomto roce!Tentokrát to bude v okolí Pribourgu - na mapě najdete toto město asi
30 km na
jihozápad od Bernu. Ještě vám přesně napíšeme
v oběžníku v kolik hodin a kde se sejdeme.
Pak odložíme rodiče, kteří se
budou moci po
kochat krásami Bribourgu,či v případě špatné
ho počasí jeho hospůdkami a vyrazíme do před
jarní přírody. Odpoledne pak dorazíme do klu
bovny švýcarských skautů, kde se pořádně
za
hřejeme teplou polévkou, zazpíváme si a vůbec
se duševně připravíme na setkání s rodiči.
Reservujte si tedy už dnes neděli
24.2.
a zpracujte také, rodiče, aby se pro jednou obětovali a zavezli vás - kdo nebudete mít mo
žnost dopravit se rodičmo, zavolejte nebo br
zo napište,abychom mohli pro vás nějaký trans
port prostřednictvím ostatních zorganizovat!

Již nyní se na vás těší. -

Blesk, Hanka
a ostatní bratři
a sestry z Bernu.
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SKAUTSKÁ
(jiskra)

Ve sehwarzwaldském lea,
stany skauti stavi',
radosti je plno,
zpiv se odtud nese.
Na stožáru větrem
vlaječka se míhá
a náä1' skautík malý
hrdě si ji hlídá.

Denně ráno časně
budíček se ozve,
každý z nas pak 'Cíle
oči své si protré.

A už začne program,
kterého je dosti ;
nikdo nemá času
zlenivět své kosti.
Sestry Hanka s Datíou
mají stale práci,
k tomu jim pomohoi s
všichni naši rádd.
t.

v-

./

Nejkrasnějsi je 'šak
táborácek večer
a když musi konat,
skaut ík by až b*eéel.
K zpestřeni programu
Baby přispěl dosti,
film nam zde promítal
z Kalahárské poušti.
Mnoho chvilek milých
prožili jsme spolu,
budeme vzpomínat
na tu krásnou dobu,

17

ľa starost a péíx
dé'kujeae viole
vSea aaáäin vedoucfe

a Bakymi: v Cóle.karuai so vracíme
ía Schaarzwaldu dcmú,
ale ľ? ss tešíme,
ie es sejdoa snovú.
VSichrri se ,?.de spolu louči",
nov/ tábor postaven.
proto skauti na piísťí. 'rok

-1“- '

ku H&Mna i
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RANNÍ

ROZCVIČKA;

1. Pokiiisen. 5 I'-'-1 eó'e-k kolcĽ stozaru

2C Kroužení* hlavou.

3» Střídaní dien.:’' rn pvou s upavvanim

4< Evkou rsAai. předloktím, dianím

5. Rozkrok. Pri predklonu so rues stridave detproji pustú
. pravé a’levé nohy r
• --- u'•

6. Trhání jablek

r

7. Zabi skok

- 19 j'. •
8 Poskoky ‘do strany
39. Kýváni-trupem do stran

lo. Prednožovať

rukama

ké §DÍďce nohV

x 11. Koleny se dotýkat sela

12. Skoky na miste (lx nťškc^ lx vysoko),

13. Dřepy

14. Chůze' v

dropu

15. Bežet k řece a cela se namočit.

PuntiČka, Šrámek, Obelix
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Co nás spojuje.
Opět se na chvilku, ponoříme do tajů čes
kého pravopisu. Časem poznáte, že to
nejsou,
vladtně žádné taje, ale že je to docela snad
ná a jednoduchá záležitost.
Jen se nad
tím
zamyslete:-k se na příklad píše jako -k a ho
tovo. -k je prostě -k ä nikdy -c.A tak slovo
cukr je velice snadné,nectů se na něm nic zka
zit a je to rozhodně jednodušší a kratší než
Zucker,A jak je to s těmi háčky a čárkami je
vám již také jasné a jistě uznáte, že i tady
je to vlastně mnohem jednodušší, -š
je pří
kladně prostší než -sch nebo -st.A tak píše
me "šiška” nebo "šel jsem roštím" - a je
to
náramně prosté a stručné.
Ovšem na ty čárky a háčky musíte pečlivě
dbát, právě proto, že je to tak chytře vymy
šleno, nesmí se nikdy tato znaménka zanedbá
vat,
Je přeci rozdíl,
zda před vámi stojí
"krásná vila" nerozvila" či zda "dobrých vý
sledků dosáhne žák s pílí" a nebo "spí -li!"
Co myslíte, jak je to správně?
Jenom s tím.
"jsem" je to trochu složitější a tak si na
pište větu "Těšil jsem se sem" a dobře si ji
zapamatujte’Napište a přečtěte ji nahlas!
Dnes se podíváme jak je to s tím -i a
-y,
Začneme tím nej snazším a
to jsou tvrdé
slabiky.Jsou to; W^^cny^^kjy,„ry^^dy^^tv^ny.
Tak ve slově? nohy, chybyŠárky7 dáry,not^’,
tóny - tam všude musí být tvrdé -y. A váš úkol? Ty slabiky musíte znát zpaměti. Pak se
podívejte na článek o kostivalsEe příšeře a
všechna -y /nebo -ý/ ve tvrdých
slabikách
doplňte. Vymyslete si od každé tvrdé slabiky
pet slov a pošlete nám je. Hodně zdaru!
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UZLUJEME
Těchto ó základních uzlft potřebujete k nováckovské zkoušce, skauti a. skautky. Světluškám .štaci
amoulanči í uzel. Vlčata musí znát ambulantní, škotv\j a lomí smyčku. Pozor?, hodujeme í PpŠíéte nám
svá,výplody (bez latinkový pomoci) na tenké sKSrce.
plil cpt^e lepipí průhlednou páskou na tvruý. paoíi.
AMBULANCNI- je nloďE3T ne TTaiČÍ, ^pro
to vhodný k vakání
obvazu

ZKRACCVACKA umo-žnu-.
/h. .
j e z Ičr áť i t „převaz,
'abychom jej naa.u.sé'1idp”*,
reza^t. Unr0Ptred
sy
y^3
smečkou obepneme obbf -ckň'. -V tallx-.-e
uzel pevný ; juteule tah pôlplí. smeč
ky se uvolní a sjedou. Proto ohbím
oka provlékneme větévku' (ze jistovecí
Koláček)

LODNÍ SMYČKA se používá' f
rľ~upoutáv^ľT* plavidel.
Vlastná se ani nevěze, je:j
se nakazuje. Jsou to 2 ohiř
lana., polo zkují ne sete.
Musí být uvázan.a za 1 vt.
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Milé sestry skautky,
v minulém čísle jste se
seznámily s první částí požadavků k nováčkov
ské zkoušce skautek.
Další skupinu požadavků tvoří znalosti
z
okruhu
tábotnictví.
1/ Skautský zápisník - Při nováčkovské zkouš
ce předložíme vedoucí oddílu
svůj
skautský
zápisník, který si samostatně vedete, a který
obsahuje vše,
co je zapotřebí
znát k nováč
kovské zkoušce. Předpokládám "Sak,
že
tento
zápisník už všechny máte a zapsaly jste si do
něj slib, zákon a vše, co jste se již naučily
a co si také chcete
zapamatovat.
Na takový bytelný zápisník vám jistě
stačí
vaše kapesné.Budete si do něj zapisovat ovšem
i po složení nováčkovské zkoušky.
2/ _Skautsk_é. „značky - Zná skautské značky a umí je sestavit z různých materiálů.
Zná pra
vidla pro kladení značek.
Jejich použití
si
procvičí
bučí
na výletě, nebo na táboře
při
polních hrách. Umí je připravit z travin, ků
ry, kamenů a pod.

3/ Umí_se_ vystrojit na výlet, umí si
sbalit
tornu ä umí sě~v prírode’čEovat.
Po
přesní
dávce na louce
nebo
v lese po ní nezůstanou
odpadky jako po "masňácích". Opéká~li si k obědu vuřty na ohni,oheň řádně zalije a udusí,
uklidí kameny kolem ohniště
a zakryje
místo
drny,které si při přípravě ohniště dala stra
nou. Je dochvilná a neruší program.

0 značkách i o ohni si ještě budeme hodně po
vídat - na stránkách časopisu i na táboře.
Pokračování opět v příštím čísle.
Na shledanou s vámi se těší vaše
Hanka
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Různá, sdělení.
Br. Akvila oznamuje, že úspěšným maturantům,
kteří prošli výchovou čs. exilového
skautingu,
hude poskytnuto vysokoškolské stipendium
v USA, čili mohou studovat prakticky z cT a r m a
ve Spojených státech.

Zdarma ale není napříště náš časopis,jak vám
oznámil oběžníkem br.Zrzek. Skautíkům ve Švý
carsku přikládáme proto dnes složenku,do kte
ré doplní desítku.Mimošvýcarští čtenáři necht
pošlou svých 10 DM,zaoceánští svých 10 dolarů
v obálce. Bylo by lépe,kdyby si děti předpla
tily časopis ze svého kapesného.
Poněvadž značná částka, předplatného padne na
poštovné, upozorňujeme vás, pokud je vás v ro
dině více dětí nebo jiných zájemců o časopis,
že další číslo na stejnou adresu expedujeme
za poloviční předplatné?
“
~

V naší administraci si můžete objednat
knihy
prof. J.Kratochvíla a J.Hostáně Ptáci a Sborník_Skauta-Exulanta s
poutavým románem ~štaobojí-pó 10ti francích.
Čtrnáctidenní tábor je zajištěn pro hochy
na
severu Německa,povede jej br. Maugli a Blesk.
Na Kostivalu budou letos současně 2 dívčí tá
bory? ty mladší povede opět
Hanka a Pirátka,
/Dana/ ty zkušenější Jana /Obelix/ a liška s
Ivou /Pidlifouškem/.
Batolata budou i s
ku
chařkami a chůvami na faře.
U hochů
se bude
střídat Cookie, Chechule a pomocníci jako
Alan, Punta, Ivan a další.Pak se svými severem
zocelenými rovery přibude v posledním
týdnu.
Náš nejvyšší velitel Baby navštíví všechna tá
bořiště. Kostival bude tedy patřit sourozen 
cům -přednostně.
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/: Nikdo nemá zdání

/(Nápěv "Nemelem ...)

:/

co je to skautování í '

Na táboře
i když

je to "príma,,-,

je ti: v noci zima,

nikdo .nemá zdání,
co

je to skautování.

/;Když se slunko k spánku,

ukládá do červánků,
řeka hučí svoji píseň,

když...

. ze mne padá všechna tíseň,

/: K když vatra vzplane, :/

každý junák povstane.

■

Ruku svijí k slibu zvedá, ,
národu že zhynou! nedá,

j:A pak v- kruh se- chytne,

--n

a když

:/

■

...

'

jedním hlasem, vykřikne:

V jednotě

je naše síla,

důvěřuj nám, vlasti milá,

a pak...
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