
SKAUT 

ffOČNÍK XXXII CERVEN 1969 CENA 2 KČS 

KRE SBA ZDENĚK BURIAN 



FOTOK·RONIKA 

2 Junák 

• SKAUTSKÉ! JARO 1968-1989, lo byl ná
zev úspěšné vfstavy v Oblastnlm vlasti
vědném muzeu v Tepllclch. Podobných 
výstav problhá po celé Ceské republice 
i na Slovensku mnoho. Junáci a skauti 
tak hodnotl nejen výsledky prvnlho ro
ku činnosti, ale zároveň vzpomlnajl 50. 
výročf vzniku skautského hnut(. Jubllej
nf vfstava byla v Berouně, Pflbrami, 
Brandýse-Boleslavi, Havffově a daliích 
mlstech. 

FOTO: J. llEHACEK 

• V OLOMOUCI uspořádala redakce ča
&opliu Skaut-Junák prvnl setkénf dopiso
vateUi a spolupracovnfk6. Jednánf bylo 
úspěšné a olomoučU skauti sllblll, že 
pomohou v pflttlm roce uspof6dat prvnj 
skautskou novináfakou lkolu v _pflrodě. 

FOTO: MILA SEBEK 

e Z POUTI JUNAKO NA IVANCENU. Le· 
tošnlho putován( ,k mohyle popravených 
skauti\ se zúčastnil také náčelnlk Ces
koslovenského Junáka dr. Rudolf Plajner. 

SNIMKY: RUDOLF FIEDLER 
KRESBA: ZDENtK BURIAN 



KDYŽ 
M.I 
BYLO 
DESET 

aneb 
Ka.rel Hynek May 

Nepokládejte, prosím, nadpis tohoto článku za rouhánl. 
mám rád Máchu i Maye, někdy se vraclm k Hynkovi, Vilému 
a Jarmile, jindy k Shatterhandovi, Vinnetouovi a Hadžimu 
Haleiovi - samozřejmě, nikdy současně, ti i oni žádají svůj 
čas a svou náladu. Nechci také ani připustit, že umělecká 
cena prvého a druhého je vůbec souměřitelná, ale ·CO dělat, 
někdy dáte přednost jednoduchému vyprávěni před nesmrtel
nou básnL A nemáte, proč byste se za to styděli. · 

Mayův Syn lovce medvědů a Duch Llana Estacada (známý 
též pod názvem Duch prérie J vycházel v Naš1 mládeži, časo
pisu z dětství mého otce. Hltal jsem vázané ročníky této re
vue, když mi bylo takových devět, deset let a nepřestala být 
mou oblíbenou četbou ani v dalších desetiletlch. Redaktor. 
který Mayovy přtběhy zařadil, sledoval vysoce výchovné clle, 
a přece pokládal tyto mayovky za nabádavé a podnětné; boj 
o ně a o dobrodružnou četbu vůbec vypukl teprve později 
a trval, co má paměť sahá. Také jsem si v něm smočil a při · 
znám se bez uzardění, že na straně Karla Maye, přesněji ře· 
čeno, za obě jmenované povídky, za Vinnetoua a za cyklus 
Po stopě zlého činu ( Ve strnu padišaha); pozdějši Mayovy 
knihy už byly vyráběny řemeslně, schematicky, jak to už bývá, 
přejde-li autor z tvorby na výrobu. 

Zarytí pedagogové obviňovali Maye, že zesurovuje mládež 
Učením bojových scén, zapom1nali však, že taková líčení lze 
najít i v biblické dějepravě, u Jiráska či Tolstého - v útlél!l 
věku nám stejně lahodila porážka vojsk faraonových jako 
hrdinské kousky Jánošíkovy. Mayovi nutno přiznat, že si neli
boval ve rvačkách a krveprolitích, dával přednost důvtipu 
jednotlivcovu a jeho · vítězství nad hrubou silou, zdiirazňov,al 
přitom družnost, přátelskou oMtavost a jiné, docela doporu · 
čeníhodné ctnosti. To jedni uznávali, druzí popírali a prohla
šovali dobrodružnou četbu viibec a indiánky v čele s mayov
kami zvláště, za duševní ~1:ravu nevhodnou pro mládež. [ Ku
podivu, May jim přitakal tvrzením, že on své knihy nepíše 
pro mládež, která není s to pochopit jejich filosofickou hloub
ku; v tom se ovšem jaksepatří přecenil). Později se někdo 
domákl, že ·mayovky byly oblíbenou četbou Adolfa Hitlera, což 
však byla spíše polehčující okolnost pro Hitler.a než přitě
žující pro Maye, ten za to přece nemohl. Nesmyslná je výtka 
rasismu, naopak, May zdli.razňuje rovnost lidí; Massa Bob, 
bojácný a hodně směšný černoch, se ukáže ve chvťli nebez
pečí hrdinou,' což uznají běloši i Indiáni. Náboženské horo
vání Mayovo je naivní a nepřesvědčivé, ještě naivnějš1 je jed
na protisocialistická pasáž ve Vin.netouovi. Domnívá-li se ně
který ateista nebo marxista, že by tyhle partie mohly zhoub
ně působit na masy, Bli.h s ním, ale potom má žalostně málo 
přesvědčeni o. správnosti svého názoru. 

Zdánlivě nevývratná výtka byla, že May „tam nebyl", že 
popisuje krajiny, které nikdy neviděl. V tomto bodě se ho 
zastal Jiří Mahen trefnou poznámkou; že Verne také nebyl 
na Měsíci ani Dante v pekle. A dovolil bych si dodat: May, 
aspoň pokud šlo o příběhy na tízemť bývalé říše Osmanské, 
čerpal poučeni o krajinách ze solidních pramenli.. Mám při 
ruce Amanda svob. pána ze Schweiger-Lerchenfeldů Na výcho
dě, český překlad vyšel roku 1885, ·Maje o Malé Asii, o. Caři
hradu i Albá11ii se shoduji s Mayovým Učením. [Mimochodem. 
Mayerhoferli.v překlad je půvabný, nazývá Albánce národem 
nezbedným, Caesareu „agitačnfm střediskem křesťanské cfrkve 
v Malé Asii" - hle, jak úctyhodně starý je pojem agitační-. 
no střediska! ) 

Milovnlci stručných, zato tím výstižnějších výrazů řeknou 
snad: Kýč. Budiž, těžko bych dokázal opak, ale kýč milý 
a docela neškodný, je-li vystřldáván umělecky hodnotnou čet· 
bou, je-li vyrovnáván požíváním poezie. Václav Lacina 

Mám dojem, že náš rudý bratr Chytrá Hlawa pro
dává ve městě ukořistěné skalpy jako příčesky. 

KRESBY BAPt,; 

Junák 3 ___ _ 



LETNI KROJ VODNICH SKAUT1'.l 

Skauti:_ čep ice bílá námořnická , modrA k ošile s dvěma kapsami 
a s n a rameníky, světle modrý šátek t rojcipý (rovnoramenný troj
úhe lnik o straně 70 cm ), nosi se pod límcem, kalhoty krátké man
šes trové ( stř íbřitě šedé nebo pískové barvy, u s lavnostního kro je 
dlouhé tmavě modré ka lhoty], opasek bílý popruhový se skautskou 
přezkou [bez 'kroužků a ka r abinek ), podkolenky tmavě modré pře
hrnovací , boty černé - polobotky (u s lavnostního kroje] n ebo 
bílé (u p olního kroje]. 
Cinovníci: stejně jako ska uti, jen místo šátků k r a vata . čepice je 
tmavě modrá lodička, l emovaná S 'lětle modře. na levé straně 
skautský znak se světle modrým podložením 0 2 cm. 
Vlčata: stejný .k roj jako skauti , al e žlutý šátek (rovnoramenný 
trojúhelník o straně· 60 cm]. 
Skautky: bílá námořnická čepice, modrá košile se dvěma .kapsami 
bez náramenfků, světle modrý trojcipý šátek (nosí se pod límcem], 
tmavě modrá sukně s e dvěma kapsami, bílý p opruhový opasek, 
steJný jako skauti, tmavě modr é podkolenky či pon ožky, obuv bílá 
nebo černá - polobot ky . 
Zabičky: s t e jný k r oj jako skaut ky, šátek je žlutý jako u vlčat. 
Cinovnlce: poln í kroj jako skautky, t mavomodrý baret se skaut
ským znakem, podloženým světle modrým kolečkem (plsť nebo 
látka} 0 2 cm. 

S LAVNOSTN I KROJ ČINOVNIK'O 

činovníci: čepice tma vomodrá brigádýr ka se znakem vodních skau
tů. V letních měsících je dýnko bilé . Košile bílá, tmavě modrá 
k ra vata , sako dvouřadové, námořnická modř· se čtyřmi knofUky, 
v dolní části dvě prostřižené kaps y s patkami. Na s aku se nosí 
slibový odzna k, pod ním případná vyznamenání. Na levém r ameni 
domovenka . Hodnostním označením jsou zlaté prý"mky (r ovné] -
n a obou rukávec'h , šir oké 5 mm, dlouhé 60 mm, mezera me.zi nimi 
je 7 mm. Prvni prýmek je přišit 10 cm od spodního okr aje rukávů. 
Počet prýmků odpovidá počtu „véček" na ozna·čení poln ího kroje . 
Kalhoty ve ste jné barvě jako sako, černé hladké polobotky . 
Cinovnlce: tmavě modrý baret s činovnickým odznakem vodních 
skautů, bluzka ve smetanově barvě, místo kravaty ·překřížená stuž
ka v barvě hodn osti (oddil - přísta v - světle modrá, kra jský 
ka.pitanát - kobaltově modrá, HKVS - šedá) . Tmavomodrý" kostým, 
černé bot y. 
Instruktoři a oldskauti mohou nosit kroj jako činovníci : 

OZNAČEN! A ODZNAKY NA KROJI 

Košile - levý rukáv 5 mm od horního švu je domovenk a, 18 mm 
široká výs·e.č m ezikruží, žlutě lemovaná, síla 1,5 mm, písmena 1 cm 

UČÍME SE SPRÁVNĚ PÁDLOVAT 

Procvičili jste si základní polohu [ta není moc těžká) a po.vely 
pozo r! a vpře d! tak, jak jsme si o nich psali v minulém čís le? 
Můžeme tedy pokračovat . Zasazení [nebo zásek) pádla provádíme 
rychle, pá dlo k olmo do vody, aby nestříkalo. List zasazu jeme těsně 
u boku lodě, ale za se ne tak, abychom si odřeli palec. Tělo je 
mírně před.k l oněno, zasazení prová díme pouze pažemi. Při pohybu 
těla dopředu by n astalo tzv. pa dání do vody, těžiště lodi s e posu
nuje dopředu. Příď se více ponořuje do vody , záď n a op ak vyn o
řuje. Zvětšují se tím čelní odpory a n a zádi vzniká savé víření , 
které brzdí b ěh lodi. Proto dávejte při n ácviku pozor , aby s e zasa
zení dělo pouze pažemi a by n a ta žení pa ží, vytočení těla v bocích 
a vnějšího ram ene dopředu bylo provedeno současně. Pr otažení je 
nejdůležitější fází pá dlování, p r otože v něm dáváme lodi en er gii, 
kte rá ji poh ání kupředu . v tomto momentě k.onáme několik pohybů 
n a jednou - napřimujeme tělo , o táčením těla v bocích dáváme ra
meno zpě t do původní polohy , vnější rukou táhneme pádlo k boku, 
zatímco vnitřní ruka tlačí hlavici dopředu. Pamatujte si dobře, že 
l oď p ojede ta-k r ychle, kolik dáme síly právě do této fáze , do všech 
těchto pohybů. Při protaže.ní dbáme, aby bylo pádlo taženo po celé 
délce protažení, od zasazení až téměř ·k ho.ku, stále kplmo k vodní 
hladině a stále stejnou silou . Jakmile Jis t dotáhneme až k boku 
těla, přestaneme táhnout a bez jakéhokoliv škubáni n echáme pá.dl o 
volně :".,lyunut za bok. čímž vlastně již přecházíme do další fáze. 

4 Junák 

VODNÍ 
SKAUTI 

ČLUNAŘ) 
(zástupce 
(rádce) 

KORMl
D.ELNÍK 
[rádce) 

LODIVOD 
[oddílový 
rádce) 

KAPITÁN 
ODDl LU 
{vůdce ) 

vysoká, 2 mm silná (žlutá], délka domovenky s e řídí délkou ná
pisu (maximálně 10 cm). 1,5 cm od spodn ího okra je pfsmen je 
našit čtverec látky 2 X2 cm s. čís lem oddílu ; číslice 10 mm vysoká, 
2 mm silná. Nosí světlušky, vlčata, skautky, sk auti, činovnice a činov
níci oddílů. činovníci přístavů mají čís lo přístavu na světle modrém 
kolečku (0 2 cm·). 1,5 cm pod číslem jsou ·oddílové barvy 1 cm 
široké a 4 cm dlouhé. 1,5 cm pod oddílovými barvami s e nosí hod
nostní označení. 
- Pravý r ukáv ·s - 10 cm od ramena , nosí se odbor ky vždy 3 vedle 
sebe, další v trojicích pod nimi. Odborky jsou našity podle důle· 
žitosti shora dolů (vodácké nahoře). činovníci odborky nenosí. 
Slibový odznak se nosí nad levou kapsou. Pod ním jsou řádové 
stužky skautských n ebo státních vyznamenání. Ve středu pravé 
kapsy se nosí vůdcovský odznak (nenosí se na slavnostnim stej
nokroji]. 

HODNOSTNI OZNAČENI VODNICH SKAUT-O 

Skauti a skautky: žlutá kotva - člunař - podrádce ; 
jmenuje oddíl. kapitán - žluté kormidelnické ko lo - kormidelník 
rádce; žlutá kotva s korm. kolem - lodivod - odd. rádce. 
Vlčata a světlušky: bjlá kotva - podšestnik; 
jmenuje oddíl. kapHán - bílé .kormidelní kolo - šestník; bílá 
kotva s kor m. kolem - mauglí. 

Cinovníci a činovnice : 

oddíl a přístav: 

světle modr ý štít (barva jako šátek J 
1 V přístavný - jmenuje přístavní kapitán 
2 v kapitán oddilu 
3 V přístavný přístavu 
4 V přístavní kapitán - volí středisková rada [p řístavní rada] 

Krajský kapitanát 

modrý štit (kobaltová modř) 

1 V činovník krajského kapitanátu jmenuje krajský kapitán 
2 v přístavní a tajemník kraj . kapitanátu 
3 V krajský kapitán - je volen ·oddílovými kapitány VK kraje 

Hlavní kapitanát vodních skautů 

šedý štít 
1 v člen k omise HKVS ·(lodní, krajové, organizační atd . J 
2 V člen HKVS (předseda komise ) - jmenuje hl. kapitán VS 
3 V přístavný HKVS, tajemník HKVS 
4 V hlavní kapitán vodních skautů - jmenuje náčelnictvo 

Splývání je doba oddychová , kdy je tělo v základní po loze a svaly 
jsou zcela uvol něné. Tento klid dává lodi možnost , aby využila 
energie, k terá byla při zasazení vložena, a popo je la vpřed. v této 
fázi je tedy nejdůležitější moment k lidu těl posádky lodě. 

Vytažení pádla z lodi, jeho ces ta dopředu a ž do opětovného za
sazení, provázená vytočením vně jšího ramene, mírným předklonem 
a vztažením rukou s p á dlem dopředu, porušuje klid dosud tiše 
plynoucí lodi a musí být p r ovedeno pomalu , klidně a nenásilně. 
Tfm dáme lodi možnost, aby využila dané jí dopředné energie. 

A ted' dávej te pozor:· zasazení pádla musí provádět celá posádka 
v jediném zlomku vteřiny, ve stejnou dobu protahuje p osádka pádlo 
vodou, vytažení pádla z vody a nesení kupředu musí u všech kla pat 
n a ch lup stejně. Tepr ve t ehdy, s jezdí-U se takto posádka, s e síla 
vložená do pádlování přenese plně do běhu lodě. 

Než přejdeme k výcviku na volnou vodu , všimneme si některých, 
nejčastěji se opakujících chyb. Je to ztrnulé d ržení těla, k te ré způ· 
sobuje brzkou únavu, ohnutá zá da, tzv. kočičí hřbet, mají za n á
sledek dýchací potiže. Rovněž křečovité držení pádla přivol á křeče 
loketních svalů. Odstraňujeme je t ak, že ve čtvrté fázi vnější ruka 
drží pádlo pouze mezi pa lcem a ukazovákem a ostatními prsty 
volně pohybuje. Objevují-li se u někte rých členů p osá dky takové 
chyby jako nedodržování temp a, trhání při zasazení, špatné dý
chání, nesprávné kroucení těla při protažení ve druhé fá~i, ne
zbude nic jiného, než se vrátit opět na pevnou lavici na přístav
ním můstku k několika cvičením a chyby odstr,,mit. Teprve potom 
se můžeme odvážit na volnou vodu. 

JOS EF ŠTO K 



Zakrátko bude slunce v plném let· 
ním žáru a nám, vodním skautům, 

začne období, na které se z celého 
roku nejvíce těšíme. Na vyjíždky na 
vodu, na pobyt v přh·odě, který · je 
nejkrásnější jen ve spojení s vodn• 
hladinou. Začnou hry a dovádění v 
řece a kolem řeky. Vím, !e všichni 
z vás dovedou dobře plavat - jak ji· 
nak by vás ostatní vzali mezi sebe? 
Chceme se tedy s vámi rozdělit, po
čínaje příštím číslem , o některé hry 
a · dovednosti, kter é by každý z vás 
měl znát. Vždyť na to máte celé lé
to- a uplavat 300 m , šlapat vodo, 
skočit pěknou š ipku po hlavě, dovést 
pomoci ton oucímu, dát umělé · dýchá
ní ~ to vyžaduje určitou přípravu 

a znalost. 
Dříve však, n ež začneme s vlastním 

výcvikem ve vodě, musíme se na p o
byt ve vodě důkladně připravit. Orga· 
nismus je po zimě dost zchoulostivě· 
lý, jsme zvyklí n a teplé oblékání. Vo
da bývá ještě chladná, neprohřátá a 
tak je třeba se otužovat. Začneme 

mytí nt . do piil těld ve stude'1é vodě, 
postupně přidáváme omývání pod 
studenou sprchou. Krátké, rychlé - . 
tak, aby tělo ~eprochladlo. Důkladné 
vytření ručníkem vás zahřeje, kůže 
pěkně zčervená a po těle se rozlejf? 
příjemný pocit tepla. Začneme i s 
krátkodobým · ponořováním končetin 
v řece, případně mytím v řece po tré
ninku na lodích. Snažte se pobyt ve 
vodě kombinovat a spojovat s pohy
bem; omezit jeho délku na tak dlou
ho, abyste nepocítili mrazivé prochla
zení těla . 

A již jsme připraveni na krátký 
pobyt ve vodě .,......., plavání, honičky, · 
hry s míčem, ale i nedobrovolný po
byt ve vodě po převržení lodě, kdy 
je třeba si hledět nejen sebe, ale 
i částí lodě, zavazadel, pádel . .. Před 
zah ájením vlastní sezóny koupání a 
vodních hříček nebude na škodu si 
zopakovat několik rad a pokynů p r o 

B. KOLAR a O. UNGR 

vaši bezpečnost. Tedy - neskákejte 
do vody, neznáte-li hloubku a charak· · 
ter dna. Různé kůly, kameny, skála, 

· mělčina ~ to vše by. vá.'11 mohlo vel
mi ubližit. Obzvlášť skákání po hlavě 
vyžaduje dostatečnou hloubku, be:,:
pečné dno a dobré plavce. Neznáte-li 
místo, kde se budete koupat vůbec, 
raději se uchopte všich~•i za ruce a 
projděte si prostor, kde se chce!P. 
koupat: Vyhoďte z vody vše, co tam 
nepatří: ostré předměty, staré pl•J· 
chovky, sklo. Teprve potom se 1mlže· 
te bezstarostně koupat a dovádět. To, 
že se do vody nesmí s!<ákat, jste-li 
11říliš udýcháni, zpoceni, jistě všichui 
dobře víte. A samozřejmě - vžd y se 
snažte pobývat ve vodě pod dohle· 
dem zkušenéh o rádce, který vám s :'i 'll 
jistě ·ukáže to, o čem si s polu bude· 
me psát. Ale to už pří~tě . 

JAN BĚLOdLAVEK 

CHCI TI. GILGAMEŠI, ZJEVIT TAJEMSTVÍ 
Kresba: J. Hanuš 

O Gilgamešovi, kterj pod vodou 
hledal „rostlinu života", - jste si pře
četli v minulém čísle. Dozvěděli ' istí? 
se t> začátcích potápění také. z 
mladších legend řeckých, o potápě· 
'.čích se „sloním chobotem'', o do
morodých lovcích perel, kteři maií 
zvláštní schopnost pobývat na moř
ském dnu dvě až tři minuty. To 
všechno znáte. Slíbili , jsme vám pově
'ctět něco o velkém vynálezu, který 
umožnil lidem dostat se hlouběji a 
bezpečněji do vodních hlubin. Auto · 
rem tohoto vynálezu, potápěčského 
zvonu, je zřejmě Aristoteles, moudrý 
muž starověku. Řík-á : ,,Aby lovci mof 
ských hub mohli pod vodou dýchat, 
spustíme za nimi vzduchem naplněné 
nádoby dnem obrácené vzhůru. Musí 
být ve vodorovné poloze, jinak do 
nich vnlkne Yoda a převrhnou se.'' 
Takový skleněný sud, zavěšený na la
ně ve vodě, byl na středověkých r y· 
tinách často zobrazován. Byl t o p onor· 
ný sud Alexandra Velikého. Váže se 
opět k němu legenda o tom, jak slav
ný Alexandr ve. skleněné báni pobý
val pod vodou dva měsíce a vrátil se 
na souš zasnouben s mořskou pan
nou. Možné však je, že se Alexandr 
Veliký s potápěčským zvonem přece 
jen v životě setkal. Při obléháni moc· 
něho města Tyru totiž nepřátelé pře
řezali pod vodou kotevní lana Ale
xandrových lodí. Treba právě tehdy 
.použili potápěčského zvonu. 

Ale · už dost legend a přečtěte si 
záznam, či snad reportáž, o skutečné 
události. Cestovatel John Teniers , rok 
1538, řeka Tajo, nedaleko španělské· 
ho města Toleda: 

„Na břehu řeky přihlížejí tisíce 
·obyvatel neobyčejnému · divadlu. Pří· 
tomen je i sám král Karel pátý. · Ten· 
to zázrak je U:'eba viděl na vJástnt 

oči. Kdo neuviděl, stěží mi uvěří, že 
lze sestoupit pod vodu, aniž bychom 
si namočili šaty. A dokonce s hoří
cí svící! Dva Řekové, tvůrci záhad
ného zvonu, se před mými zraky po
topili a po chvíli se zase vynořili. 
Ze zvonu vystoupili suší a veselí .. .'' 
K této nadšené zprávě je však třeLa 
dodat, že kdyby se oba muži nevv~ 
nořili včas, vrátili by se na hladinu 
jenom suší. Po vydýcháni zásoby 
vzduchu ve zvo:nu by se bývalí udu
sili. 

Říká vám něco jméno astronoma 
Haileye? Koníčkem tohoto muže, kro
mě hvězd, byly vodní hlubiny. V ro· 
ce 1716 se potopil ve svém zdokona„ 
leném zvonu qo vody a zůstal tc1m 
jednu a půl hodiny. Přiváděl totiž do 

2. pokračovánl 

zvonu čerstvý vzduch koženou hadi
cí, napuštěnou včelím voskem a ole
jem. Hadicí přiváděl do zvonu vzduch 
ze sudu, do něhož otvorem vtékala 
voda, která vzduch vytlačovala. Až 
za několik let přišli lidé na účin
nější zpúsob vhánění vzduchu do po
tápěčských zvonů. Nejuříve použ ili 
měchů a později pump. Zvon už se 
tedy mohl potopit do značné hloubky. 
Vzduchová čerpadla zajišťovala vy
rovnávání tlaku uvnitř zvonu s tla
kem vody v hloubce, a tak zabraňova
la vniknutí vody do zvonu. 
· Zpočátku lidé to; že se dovedli uo
noři t pod hladinu a nějakou dÓbu 
tam pobýt, nijak pro vědecký výzkum 
nevyužívali. Soustředili své umění na 
lovení pokladů v potopených lodích. 
Obzvláště čilými lovci pokladů byli 
Angličané . Z nich vynikal v té dol.Jě 
William Phipps, který z potopené špa
nělské galiony vyzvedl pomocí zvonu 
zlato a stříbro v ceně dvou set tisíc 
liber šterlinků. Král Karel druhý jej 
za to odměnil titulem rytíře a nemfl
lou sumou. Teprve na konci 18. sto· 
letí anglický inženýr John Smeaton 
využil · zvonu prakticky, při stavlJě 

ramsgatského přístavu. Tehdy se zro· 
ctil předchůdce modernícl1. kesonů. 
kterých se dodnes používá při stav· 
bách vodních děl. 

Ale abychom se zase v_rátili trochu 
zpět. Vynálezem zvonu tedy bylo 
umožněno prodloužení doby pobytu 
ve vodě a také zvětšení hloubky po
noru. Lidé tedy· mohli pracovat pod 
vodou v suchu, ale byli omezeni tva
rem ponorného zvonu. A tak v 17. 
století píše s velkým nadšením páter 
Schott: ,,Všechny nesnáze s pobytem 
pod hladinou vyřeší · můj vodní kor
set. Bude zhotoven · z kůže v podobě 
vědra a s jeho pomocí bude možné 
se n.a. dně moře procházet, číst do· 
pisy a jiné úkony činit." To byl tedy 
vlastně první pradňdeček dnešních 
skaiandril. Ale o· tom si · povíme at 
přišt~ 
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• vodní hry pro vlčata 
Každé řádné vlče t ouží po tom, aby 

se jednoho dne stalo správným vodá
kem a později, aby se mu aspoň jed 
nou podařilo P.lavit se v opravdové 
lodi po moři , prostě stát se aspoň 
jednou v životě skutečným námořní
kem. Ale na to je třeba se dobře při

pravit, a tak vás dnes chci naučit ně
kolik h er, které vám pomohou, abys· 
te byli ve vodě i na vodě „jako do
ma". 

Závod se svíčkou 

Vlčata stoji v řadě ve vodě, která 
jim jde asi po pás, tváří ke břehu. 

Na břehu je pro každé vlče připrave
na svíčka a dvě zápalky. Na dané 
znamení vlčata vyběhnou , běží na 
břeh, tam zapálí svíčku, s rozsvíce
nou svíčkou běží do vody ke startov
ní čáře , ·tam se třikrát otoči a .běží 

na břeh. První vítězí = komu svíčka 
zhasne, jě vyřazen ze hry. 

Sbírání korků 

Vlčata stojí na břehu, každý na vy
značeném místě. Vedoucí hodí do ·vo
dy · hrst korkových zátek, ale stejně 
dobře to mohou být dřevěné špalíčky. 
Na dané znamení se vlčata vr hnou 
do vody, sbírají korky nebo špalíčky 
a vynášejí je po jednom na břeh ke 
své metě. Kdo jich sesbírá ne jvic, ví· 
tězí. Každý smí sebrat jen jeden ko
rek nebo špalíček , s tím musí běžet 
na břeh, položit_ je j na metu a pak 
teprve se smí vrátit pro další. 

Vyvolávaná 

Vlčata se rozdělí na dvě družstva. 
kte rá stoji po pás ve vodě, v řa-

dách proti sobě. v obou družstvech 
jsou hráči očíslováni t ak, že · stejná 
čísla st ojí proti sobě. V~doucí h odl 
do vody mezi obě ·drůžstva míč a vy
volá některé číslo . Hráči z obou druž
s tev, kteří mají vyvolané e«;ísl o, běži 
pro míč. Kdo první míč uchopí a do
nese jej k svému ·dr užstvu , získá své
mu družstvu bod. Vítězi družst vo, k te
ré první získá předem určený počet 
bodú. 

Rněníková štafeta 

Smečka se rozdělí na dvě nebo vlce 
družstev. Družstva stojí ve vodě, kte
rá chlapcúm dosahuje k ramenům,: 
nejlépe v zástupech, tváří ke břehu. 
Každé družstvo má jednoho chlapce 
n a břehu. Hoc h n a břehu má v r uce 
ručník, al e stejně dobře t o může b~t 
kousek lanka apod. Na dané zname-

........................................................................................................................................... 

bud připraven na svůj tábor 

Junácký tábor je kusem tvého života, 
je uměleckým dile m, které vytvári pev
né pi:átelské společenství věrných kama
rádů. Oddíl je jedna rodina, srostli jsme 
spolu a tábor má naše přátelstvi dále 
utužit. Upevňuje náš charakter, učí nás 
upřímnosti a přímosti, kritice i sebekri 
tice. Naučime se oceňovat spravedlivě 

sebe i jiné - poznáme, co d9vedeme je
nom my, ale také, co dokážou jiní. Kaž
dý z nás je kolečkem ve stroji, dnes 
mám službu já, musim tedy sloužit, 
i kdyz se mi třeba nechce. Každý pozná. 
že ulejváctví škodf všem. 

Tábor ná:s uči samostatnosti, soběstač

nosti, odvaze. Není tn maminka, sami si 
všechno uděláme, sami hlídáme, pi'ipra 
vujemc hry a výpravy. 
Táboť se nám musí vydařiti Na tábor 

se proto připrnvujeme již teď, nemů~eme 

očekávat zázraky á věřit v ítspěch im
provizace na poslední chvíli. Ta se dařl 

jen lidem geniátnhn nebo hlupák-'.ím. 
kterým náhodou přeje itěstí. Začněme 

se na tábor připravovat již teď a věnuj 

me se jeho přípťavě s celým srdcem 
Potřelrnjeme připravit program, stany. 
nářadí a ostatní materiál, ale hlavně a 
nejdříve: vyhledat ·a zajistit si vhodné 
a pěkné tábořiště. 

Najít v dnešní době autokempinků a 
mamutich dětských prázdninových kolo
nii vhodné místo pr.o opravdu skautskv 
táboť je vskotku uměním - a proto hle· 

dejm e včas! O velikonocích bychom je 
již měli mit vyhlédnuté a pevně zajiš 
těn~, 

Naši nejzkušenější junáci a rove r1, ve· 
dou cí a starší junáci by měli n a tábo
řišti prožít sami několik dnň, aby p o
znali jeho přednosti a nedostatky. Při 

rozhodování o táboi'išti budeme hledět 

především na nezávadnou pramenitou 
pitnou vodu, suché, vyvýšené mlsto v 
bhzkosti jehličnatého _ lesa, kde je do
statek pa!ivového d"'eva i možnost pro
llírky tyčoviny na sta~bu. Nejlépe ná'Ítt 
vyhovuje palouk s mírným sklonem, na 
němž nejsou dolíky a balvany, vystavený 
co možná nejdéle slunečním paprskům. 

Tábor má být dosti vysoko nad řekou, 

aby nám ,ezatopl.la tábořiště , stoupne-li 
po bouři. Nebudujeme jej však ani na 
otevřeném kopci, l<de vane vítť, ani v 
hlulrnkém říčním údoli, kde bývá zima. 
Vyhýbáme se dubinám, do nichž často 

bije blesk. Stany maji být od okraje. 
lesa vzdáleny poněkud vfce , než je délka 
1wjvyš:ích stťOmů , aby . nám vichřici 

vyvrácený strom nezasáhl stany. 

Pťo tábor nevolme místo, navštěvované 
hodnň tul'isty. Tábořiště má být vzdáleno 
od hlavních silnic a nemá být zdaleka 
viditchv'i. Pamatujme však na to, aby do 
obce. kde jer obchod s potraMinami, poš
ta a lékař , nebylo dále než 40 minut 
piišky a aby na tábot'iště mohlo prijet 
auto (případně i záchranka). Neza.,o· 

meňme ani na vzdálenost pily, odk ud 
bude me dopravovat kťajinky na stavb·u 
podsad. 

Ke koupání má být sn'adný přístup -
říčka nebo rybník má mít písčité dno, 
ne s bahnem a kamením. Potřebujeme 

hloubku pro plavce, mělčinu pro neplav
ce, délku alespoň 50 metrů na plaváni. 
Místo na skákání dobře prohledáme. Po· 
zor na viry, spodní proudy, útesy, koře· 

ny nebo ' balvany ve vodě. Studené hor
ské řičky nejsou vhodné pro časté kou
pání. 

Je /našim samozřejmým přáním, aby 
pohled na tábor byl malebný a okolní 
krajina nám umožňovala hry a pěkné 

výlety. 
Nejpozdčji " dva měsíce před fáborem 

vyjednáme vše potřebné s majitelem po· 
zcmku (lesnfm závodem, státním stat· 
kem, JZD) a se všemi dodavateli, které 

· potřebujeme pro dobu tábora. Je-li to 
jen tťochn možné, zajedeme si vše vyjed· 
nat osobně a výsledky jednání si nechá· 
me písemně potvr dit, zejména povolen( 
k tábořeni, dodávku řeziva a potravin. 
Nezapomeneme ani odebrat vzorek pitné 
vody k úřednímu rozboru. 
Vědomi, že jsme vše dobře a včas při· 

pravili, nás odměnl za všechnu námahu. 
Rozdělme si úkoly a pomáhejme vedou
cim, každý podle svých sil a schopnosti. 
Tiibor je dHem nás všech! 

URGO 



ní hoši na břehu běží do vody ke 
svým družstvi'1m, podají prvnímu z 
družstva ručník a za něj ho táhnou 
na břeh. Ten, kdo byl ta-kto „vyta
žen" na břeh, vezme ručník a běžf 
do vody, aby vytáhl dalšího člena 
svého družstva. Tak hra pokračuje. 
až se všicQ,ni vystřídají a celé druž
stvo je na · břehu. Které družstvo je 
tam první, vítězí. 

Loveni pokladu 

Také při této hře se smečka roz· 
děli na dvě družstva, která stojí proti 
sobě v řadách ve vodě. Hráči jsou 
očíslováni. Vedoucí hodí doprostřed 

mezi družstva nějaký lesklý předmět. 
Vyvolá při tom některé číslo. Tito 
hráči se musí potopit a pokusit se 
př_edmět vylovit. Komu se to podaří 
jako prvnímu, ten ziskává svému 
družstvu bod. Také tato hra se hraie 
do určeného počtu bodů. 

Kuba řekl 

Je to známá hra, kdy hoši stojí v 
kruhu a vedoucí stojí uprostřed. Dá
vá rozkazy hráčům, kteří je smí spl
nit jen tehdy, když rozkazu předchází 
slova: Kuba řekl. Kdo uposlechne 
rozkaz, který není uveden těmito slo
vy, vypadne ze hry. Vítězí ten, kdo 
zůstane poslední. Tuto hrajeme tak, 

. že vlčata stojí v kruhu ve vodě, nej-
výš po pás. 

Tyto hry hrajte ovšem jen za oprav
du teplého počasí a nikdy ne tak 
dlouho, abyste prochladli. 

Přetahovaná v kruhu 

Ve vodě, kde voda nedosahuje vl
čatům až k ramenům, ale tak asi o 
něco výše než k pasu, zakotvěte ně
jaký plovoucí přeďmět. Vlčata utvoří 
kolem něho kruh, vezmou se za ruce 
a snaží se někoho z hráčů přinutit , 
aby se dotkl plovoucího předměti1. 

Kdo o něj zavadf n~bc se ho dctkne. 
je vyřazen ze hry. Zase vítěz~ ten, 
kd.o zt,stane poslední. 

Závod s pingpongovým míčkem 

Je to po~obu9 závod jako závod s 
rozsvícenou svíčkou, ale místo svíčky 
má každý závodník lžíci a pingpon
gový míček. Jeho úkolem je élonést 
míček na lžíci k metě, tam se otočit 
a donést hv zpět ke startovní čáře. 
Hru nejlépe upravíte tak, že družstva 
stojí na břehu v zástupech. První v 
každém družstvu má lžíci a míček. 
Na dané znamení první z družstev 
nesou míček na lžíci k metě, která 
je ve vodě, kde je chlapcům voda o 
něco výš než k pasu, tam se otočí a 
běží zpět na břeh, kde míček předají 
dalšímu ze svého družstva. Družstvo 
které se vystřídá první, vítězí. Spad 
ne-li někomu míček do vody, musí ho 
vylovit, dát zpět na: lžíci a teprve 
potom pokračovat v závodě. Všechna 
vlčata se rozdělí na dvě družstva. 
která stojí_ vedle sebe na břehu. 

Všichni chlapci zují tenisky, které 
vedolJ.cí hodí do vody, kde je vlčatům 
voda asi po pás. Na dané znamení 
vyběhnou první z družstev do vody 
a každý se snaží rychle najít své te
nisky, obout je a vrátit se s nimi na 
břeh. Pak běží další z družstva. Vítě
zí družstvo, které první -stojí v po
zoru obuto a hlásí hotovo. Podmín
kou ovšem je, aby každý hoch měl 

opravdu svoje tenisky. 

u.-.1.,~ podle „Games for Cub
scouts" Čil 

, • veselé štafety 
................... 1 .................................... ... 

KRESLIL V. HA VLÍCEK 

Stafetový závod v předávání drobných mincí. 
Alespoň dvě řady hráť:ů o stejném počtu stojí. čelem proti 

sobě. První hráč každé řady dostane od vedoucí.ho na

kolik kovových mincí ( pět desetihaléřu}. Na dané zna·· 

rnení vezme jeden a předá ho do nastavené d{an"ě vedlei

ší.mu hráči, ten učiní. totéž, až se mince ocitnou u 
posledního na konci řady. VUězí ta řada, která má 

nejdříve u.šechny peníze u posledního hráče. Je nutno 

dodržovat pravidlo, že peníz béřeme ;ednou rukou a 
klademe jej do nastavené ruky souseda. Hru můžeme 

obměnit tak, že předáváme. najednou všech pět minet. 

Oříšková štafeta 
K této štafetě se ne/lépe hodí burské oříšky, dále 

potřebujeme dua stolní nože, 4 misky a 4 židle . Hráči 

;sou rozděleni do dvou i více stejně početných řad. Hraje-U 

více družin, zvýšíme počet nožů, misek a židlí podle 

potřeby. 

Před zahájením štafety postavíme židle proti sobě tak, 

aby byly před každou řadou dvě na vzdálenost asi 5 
metrů. Na židli u řady hráčů je miska s oříšky a nožem, 

na druhé židli ;e prázdná miska. Na dané znamení vezme 

první hráč každé řady oříšek a snaží se ho donést na 

noži do prázdné misky. Pak !M vrací a předává nůž 

dalšímu, který pokrať:uje ve hře. Spadne-li oříšek na 

zem, ;e povinností hráče zvednou oříšek pouhým nofom, 

bez jakékoli-u jiné pomoci. 
URGO 
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Od malička nás doma, ve škole i na skautských schůz

kách nabádají, abychom se každý den myly do půli těla. 

Ale kterou půlku těla si máme mýt, to neřeknou! Pravou 
nebo levou? Horní nebo dolní? 

Abychom vás zbavili těchto těžkých po!!hybností a mohly 
jste si i na táboře ,umýt pt\lky obě, otislkuje me obrázky im
provizovaný'ch koupelen, kter1é si leťl~o zhot,ovíte bud' v lu
xusním provedení z neprůhledného igelitu či voskového 
plátna nebo z docela obyčejné jutoviny nebo jiného mate·· 
riálu. Nezap,omeňte při tom třeba na docela malou dřevě
nou podlážku, abyste při mytí nečvachtaly v blátě a na 
ddmyslnou sprchu z me,nší kropicí k,onve, která d!Obře po-
slouží zejméina při ,mytí vlasů. MAJKA 

·-Cl) 

Cl) ..... ·~ Cl) 
-es 

Umíte prát? Tedy, nemyslím prát se s kluky, 
ale prát prádlo. K velkému prádlu vás fl).Ožná 
maminka ještě ani nepustí, ale určitě vám ne
uškodí, když si denně přeperete prádlo nebo po
n ožky. Naučte se to, tahle zkušenost se vám ur
čitě na táboře hodí. Nemůžete přece s sebou 
na tábor „vléci" prádlo na každý den · a s trič · -
kama je to nejinak. Chcete přece chodit čist é. 
Stačí k tomu kus mýdla, třeba značky DERON, 
nebo mýdlo s jelenem, voda a trocha dobré vůle • 

Prádlo dobře namočíme, nejšpinavější místa na· 
mydlíme, mneme až špína zmizí, vymácháme a 
znovu celý kus namydlíme, promneme, vymáchá
a vyždímáme. Barevné věci zbytečně nesušíme n a 
prudkém slunci :....-· barva bledne. Stane-li se, že 
si ušmudláte svetr, postupujte stejně, ale pozor, 
neždímat. Mírně vymačkejte a sušte položený 
na čistém ručníku, rozprostřeném někde v chlád· 
ku vedle stanu. ZUZANA 

KDO MĚL ,ŠTĚSTI? Tentokrát jenom chlapci. Děvčata , ne· 
dejte se odradit, příště si snad štěstěna na ten ženský rok 
také vzpomene. Za rozluštěni ·kvizu v čisle 1, tedy po kniž· 
ce, dostanou Jlltl JELINEK z Brna, MILAN NOVÁK z Pudě· 
brad a JllH ŠIME K z Cer veného Kos telce. Pro útěchu může
m e všechny luštitele u ji s tit, že jejich odpovědi byly správné. 



STŘÍBRNÉ A ZLATÉ 

OBRÁZKY 
Světlušky, chcete si vyzdobit klubovnu obrázky, které 

se budou lesknout jako stříbro nebo jako zlato? Líbilél 
by se vám princezna se zlatou hvězdou na čele? Nebo 
raději pták ohnivák či spící Šípková Růženka i se 

zámkem, který obrostl růžemi? A co takový Široký, ja

kého máte na fotografii? 
Co k tomu potřebujete? Dvě barvy staniolu, třeba 

červený a zlatý, nebo modrý a stříbrný, či zlatý a ze
lený. Pak ještě lepidlo buď Resolvan nebo Universal 
a také Kanagom, a pak černou čtvrtku, nůžky a šikovné 
ruce. B. MACHÁČKOVÁ 

ŽÍZEŇ 
Dvacet skautek s tornami jde pol

ní cestou. Sluníčko stoupá, mateří
douška voní, kolem je krásná poho
da, ale my si nemůžeme sednout, pro
tože musíme ujít ještě hezkých pár 
kilometrů. Zajímavé, jak jsou torny 
s přibývající mi kilometry těžší. Ale 

Krakonoš v Beskydách nepůsobí, tak 
to žádné kouzlo nebude. 

Vtom se ozve zakňourání: ,,Sestřič
ko, já mám žízeň." ,,Dej si nohy kří
žem," radí nějaká dobrá duše. Za 
chvíli znovu: ,,Copak nepotkáme stu
dánku? Já už to nevydržím.'' ,,Já taky 
ne." ,,Mě už to nebaví." ,,Takhle se 
natáhnout na plovárně, to by bylo 
něco." ,,Tak bude nejlepší z nejbližší 
stanice jet domů," povídá sestra vůd
kyně. ,,Opravdu je horko, a to věč
né chození unaví. Copak nakonec z 
toho člověk má, ploužit se po těch 
horách." ,,Ale sestřičko, my to chce
me vidět." ,,Domů nepojedeme, to 
by se nám smáli." ,,Ono tu je moc 
krásně. Jen kdyby ta žízeň nebyla." 
,,Tak dávám návrh: jakmile se tři
krát ozve, já mám žízeň, jede se do
mů," povídá sestra vůdkyně. Odhla
sováno. 

A žízeň pak už nebyla? Byla, ale 
naše třináctileté osobnosti se učily 
uefrnět a nefňukat. Mnohokrát se 
nám to v životě hodilo. že to není 
v zákoně? I je, milánkové. Skautka 
jo přece veselé mysli. 

VLASTA MACKOVA 

FOTO: IVAN SEBOR Při jednom výletu jsme se zastavili u potoka, protože 
nás na jeho jarním, blátivém břehu z-au.jaly kusy vypla 
vené stromové kůry. Zvrásněné spirály nám připomínaly 
noční krajinu. Stačilo přilepit jen k6ru k podložce, kterou 
jsme získali osmirkovánim a namořením prkénka, přile 
pit měsic - mušličku - a obraz zas1ně,né nálady - ,,Noč 
ní krajina" - byl ho-tov. 

Jindy jsme viděli zviřecf hlavy v kusu ktiry, ve spleti 
kořenů pak fantastickou kraji,nu, a v loňské suché roia
lině obyv·atele cizí planety. Sbírali jsme nezvyklé tvary 
větviček, velké slzy pryskyřice, ulity i mušličky , divné 
tvary a baťvy kaménků, al•e i podobu něčeho neznámého , 
fantastického. 

Z této sbírky sestavuj,eme obrazy po.divuhodné krásy. 
Ale pozor! Nalezený předmět j e ·n zbavfme nečistuty. Po
rnocí lepidla anebo hřebíčků či jehly a niti tvoříme obraz 
na prkénku nebo kusu dyhy. N e po u ž f v á m e však ani 
barev, laku, ani konzervačnich prostředků. Požitek pro-
1té, jednoduché krásy ·nám dala :P říroda. Nechme tedy pů
sobit čistou, jed noduchou krásu přírodn ího me!eriálu, ne
xkreslenou složitým a nutně dile tantským postupem úprav 
a zásahů . To raději ponechme zk ušeným umělcům - so -
cbař6m. B. MACHACKOVA 

Hosté mají přednost. 
KRESBA K. MRAZEK 

' Doufám, Jirko, že jseš opravdu věr-
ný a oddaný skaut! 

KRESBA J. MOTTL 
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Mrňavej tank na cvjčném bltevnim poli 

Smcr - i;alebná čára. 

Jank se pootočil, z hlavně zablesklo, zá-
sah. Vzápětí se vznesly dvě helikoptéry 

- a dvě -raketové střely našly svůj cíl 
Vzduch je plný kouře. Jedna detonace za 
druhou. Co dalšího si asi hlavy v přilbáct, 
vymyslí? Charakteristický hřib atomového 
výbuc~u přerušil všechny úvahy .. 

Musíme urychleně opustit místo, kd€ se 
už nedá dýc·hat. Venku, na čerstvém vzdu
chu, ·hovořime o bitvě, která právě proběh
la před našima očima na ploše asi 23X8 m 
veliké. Mrňavé bojové prostředky ze všech 
možných hmot a drátů byly opravdu jako 
,,živé". že tu však nejde jen o nějaké hraní. 
ale o systematic.ké studium taktiky a stra
tégie boje, o tom svědčí zájem spřátelených 
armád, které si vyžádaly instruktážní filmy 
o našem malém zázraku . 

• 
Lékařská p1·ohlídka skončila. čtyři mladl 

muži jsou připraveni ke splnění úkolu. 
,,Všechno v pořádku? Připravit s.e . . . Do
lů!" Jeden po ·druhém, s pořádnou zásobou 
kyslíku doslova „ve škatuli" na prsou a s 
maskami na obličejích slézají dolů. Poklop 
nad nimi se zavírá, a my se zatajeným de-

Masky nasaditi A teď už to jen vyddet t~ch 
piír minut pod vodou . . . 

zelená škola 

Ii1ž. geneťhl mjr. Kvapil ve výcvikovém prostoru taokistll aneb Učitel se 
svými žáky. 

Modernl autosl<1;la. Na blié plátno na stěně se promítá dálnice, křižo,·at
ky apod. 

___ 1 O Junák 

chem sledujeme kontrolními okénky, co bu
de. Nikdo by v té chvíli nechtěl být místo 
nich v podivné konstrukci - tlakové komo
ře, ze které mohou hovořit jen pomocí sig· 
nalizačního zařízení. Zelená - všechno v 
pořádku. červená - nechci zvýšit hladinu. 
Dvakrát červená - nechci zůstat 

Ale teď už svítí zelená a dovnitř začíná 
proudit voda. Hoši uvnitř lap·ají po dechu, 
my také. Vnitřek nádoby se stává ř€kou 
hlubokou 6 m, v níž musí vydržet 20 minut. 

Vydrželi. Vždyť to přece patří do běžné
ho výcviku tankových osádek pro jízdu tan
ků pod vo.dou . 

• 
Těmito dvěma ukázkami z výcviku není 

ještě program vyčerpán. Na Vojenské aka
demii Antonína Zápotockého ve Vyškově se 
totiž učí jen něco okolo 40 předměH'l. Moh· 
li bychom vám tedy ještě například popsat 
autoškolu, kde místo lidí zkoušejí automaty, 
kde si sednete do modelu MB , otočíte klíč
kem, spustíte motor, zařadíte rychlost a dr· 
žHe pevně volant, protože silnice na filme· 
vém plátně před vámi má ostré zatáčky. 
Mohli bychom vylíčit dokonalou tankovou 
střelnici, nebo zase moderně vybavené 
uče.bny a laboratoře mechaniky, chemie a 
podobně. Anebo bychom vás mo,hli seznámit 
se sympatickým štábem velitelů, učitelů a 
kamarádů v jedné osobě , a taky se starým 
skautem plk. Herodkem, který tam horlivě 
propaguje skautskou ideu. 

Nejlepší by ale asi bylo, kdybyste si s 
ing. generálm.aJorem Kvapilem vyjednali 
stejnou exkurzi jako my. Koneckonců, mož
ná, že se tam někdo z vás ·přihlásí k po· 
hovorům a po pěti letech potom vyjde ja
ko plně kvalif ikovaný inženýr éi důstojník. 
a ja'ko tvrdý chlap navíc. 

Heda Matějovská - Šárka 



PSOHLAVC I 

25. Chodským zástupci1m vězněným v Praze 
bylo oznámeno, že na Chodsku vypuklo 
povstání, že bylo potlačeno a že Cho
dové se podrobili. Zástupcům nezbývalo 
než sě podrobit také. Jen Jan Kozina a 
starý dražinovský rychtář Hrubý, jeho 

Q) 
)V) 

li: 

str c , odmítli. 

28. Zanedlouho potom byl Kozina předán 
hrdelnímu soudu. soud byl krátký a roz
sudek stručný. ,,Za podněcování a vede
ní vzpoury proti své vrchnosti se Jan 
Sladký, zvaný Kozina odsuzuje k trestu 
smrti:' 

31. Dne 28. listopadu roku 1698 byla Hančí, 
Kozinova žena, na .poslední návštěvě 
u svého muže. spolu s ní dvě jejich 
děti - Hanálka a Pavlík. Byla to smut
ná návštěva, srdceryvné loučení. A když 
přišli vojáci, aby už Kozinu odvedli , 
Hančí omdlela. 

34. Pak byl již na Chodsku klid. Sedl át:i 111: 

odpírali rnbotu , pudrutwvali se bez od
pon1, všechny pn11inusli a na.řízeni plni
li. Lamingr.r mohl hýl spo.kuj1m. Ale ne
byl. Stále mn n1!šla 1. mysli ta Kozinu
\'a výzva. A pán :i Albenrl!uthu měl 
strach. 

26. Trudné časy teď pro ně nastaly. Byli 
uvrženi do těžkého žaláře. Ve vězení se 
jim neustále vracely vzpomínky na rodi
ny, na rodný kraj, ,.Huvidíme-li hdy 1eš
tě naše lesy?" .,Huvidím-li ještě hdy mo
jí Hanálku a Pavlíka?" 

29. Laminger chtěl chody zastrašit. Proto se 
musel rozsudek nad Kozinou předčítat 
ve všech chodských vesnicích. Společně 
s ním, pak příkaz, aby se všichni dosta
vili na popravu. 

32. Kozina ·však pevně kráčel k šibenici. Už 
stanul, oprátku na krku. V tom zahlédl 
O!]Odál pána z Albenreuthu. Mrazivým 
ranem zazněl jeho hlas. ,,Lomikare! Do 
roka budeme spolu stát před súdnú sto
lici boží, hin se hukáže hdo z nás - " 
To byla poslední slova Jana Sladkého. 

:15. Přišril 28. listopad roku 1699. Na Trha
novu byla V!!lká hostina. Laminger roz
pálený vín1!m si vzpomněl na Kozinu. 
.,ó Kozinu, špatný proroku! Rok už tu, 
ty tam a já dosud tu-" V tom se však 
skác•~I mrfev, .raněn mrtvici. Tak se vy-

. plnilo Kozinovo proroctví. · 

27. Rychtář Hrubý těžce snášel podmínky ve 
vězení. Onemocněl a zanedlouho zemřel. 
V posledních chvílích jeho života byl 
Kozina u něj. Alespoň toto poslední set
kání bylo oběma mužům povoleno. 

JO. Den před popravou se do Pl:.mě sjížděly 
smutné vozy. Na nich zachmuření cho· 
dové, i s dětmi, které musili podle roz
kazu vzít s sebou. Aby si do smrti pa
matovali, jaký trest stihne rebely. 

33. Mezi Chody obklopenými vojskem se 
ozval nářek, ,.Spánembohem ty náš mu
čedníku." A nejen Chodové, ale i ostatní 
lid ·poklekl, aby se pomodlil za duši po
praveného. 

36. Na Chodsku pak řík.ali: ,,Je spravedl
nost, je ešče pámbů." A tak, i když byl 
Kozina mrtev, přece Laminger nakonec 
prohrál a znovu se potvrdilo, že pravda 
a :o.pravedlnost zvítězí, i když to trvá 
dlouho. 
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přírod~ 

Galerie chráněných 
o vzácných druhů 

Kukačka obecná ( CUCULUS CANO
RUS) - k nám přilétá v dubnu a 
svoji přítomnost sameček hned ohlá
sí svým známým kukáním. Zcela ne
,1bvyklý a u nás ojedinělý je způsob 
iJéče o potoms,tvo. Samička snáší do 
hnízd drobných pěvců jedno vejce, 
které se značně podobá vajíčkům ma
jitele hnízda. VyUhlé mládě kukačky 
vyhází z hnízda buď vajíčka, nebo již 
také vylíhlá mláďata původních rodičů 
a je svými pěstouny pečlivě krmeno až 
do doby, kdy se zcela osamostatní. 
Vajíčka snášej í kukačky vždy do 
hnízd toho druhu, kterým byly samy 
vychovány a snesou jich takt o okolo 
dvaceti. Nejčastějšími pěstouny jsou 
rákosníci, pěnice, konipasi, červenky, 
rehci a dal ší drobní pěvci. Potravou 
kukaček je rozmanitý hmyz a sbírají 
i chlupaté housenky, které ostatní 
ptáci opomíjejí. 

Na obrázku je kukačka, vychovaná 
párem pěnic slavíkových, na druhém 
snímku je totéž mládě po opuštění 
hnízda, ale stále ještě krmeno svými 
pěstouny. 

12 Junák 

v , o v , 

Červen mes1c ruz1 
Ať chceme, či nechceme, v červnu 

upoutávají naši pozornost rozkvetlé 
vonící louky. Základem lučních po
rostů jsou především trávy - lipnice 
luční, kostřava červen á, bojínek luč
ní, psárka luční, srha laločnatá, tom
ka vonná a mnoho dalšíc·h druhů . 
Výraznou vůni dodávají loukám jitro · 
cele, bedrníky, kontryhel, kmín a 
řebříček obecný. O pestrobarevnost 
se starají květy kohoutků lučních, 
jetele lučního, štírovníku obecného, 
šalvěje luční, zvonku rozkladitého a 

·zEL ÝK 

Předpokládám, že umfš určit svě
tové strany pomocí busoly nebo kom
pasu. Také pomocí slunce a hodinek. 
A možná ještě jinak. O jednom z těch 
dalších způsobů ti teď povím. 

Na okrajích měst, v lomech , na 
úhorech a rumištích roste na výslunf 
jako plevel vyšší sivozelená rostlina. 
Skoro bys řekl bodlák, ale její ostén 
ky na spodní str-aně listů jsou měk · 
ké, nepíchají. Listy u země jsou roz
lož r:my do ro·zcuchané růžice. Na lo · 
dyí.e bývají sestaveny na dvě strany 
,1 obráceny nahoru a dolů . Vypadá 
to skoro, jako by tu rostlinu někdn 
už za živa lisoval do herbáře. Když 
rostlina v létě rozkvete, nese rozvět · 

vené květenství, složené z drobných 
žlutých úborů, podobných úharůri : 
podbělu. Při utržení vytéká z rány 
lepkavá bílá šťáva. 

Rostlina se jmenuje Locika kompa 
sová a sotva bys vě·řil, že je blízce 
příbuzná hlávkovému salátu. Najdi 
některou se zvlášť úhledně na plochu 
postavenými listy a přesvědč se, že 
hrany listů na horní části lodyhy 
směřují přesně k severu a k jihu. Ně· 
které exempláře však mají listy ja 
koby ro·zcuchané, ty jsou ovšem „ne · 
spolehlivé". 

Listy lociky jsrm zelené a zelena 
je barva naděje. Ať jsou tedy všechny 
tvé pouti, na kterých ti locika uká· 
ŽP směr , příznivé. 

~ , 
<] ĎABLIK BAHENNÍ (CALLA PA·· 
LUSTRIS) - roste v bažinách, les
ních tůních , slepých ramenech řek 
apod. Kvete od května do července. 

Protože je vzácný, je přísně chráněn . 

[> KOSATEC 2LUTÝ (IRIS PSEUDA
CORUS ) - je vytrva lá rostlina, ros

. toucí na okrajích rybníků, lesních 
tůnt · apod. Kvete v červnu a patři 
mezi ch ráněné druhy. 

především· ,,svatojanského kvítí" -
kopretiny bílé. · 
Půvaby měsíce růží by však nebylY. 

vyčerpány, kdybychom zapomněli na 
vlahé noci mihotající se tajemnými 
jiskřičkami svatojánských mušek -
světlušek - a naplněné neustálým 
skřehotem žabího společenstva. Také 
neslyšné stíny lovících netopýrů a 
velkých sov palří k červnové noci, 
která je jako stvořená k výletdm a 
pozorování pfírody. (ejp) 

PAS 



Jistě se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by nevěděl, jak 
střevlici vypadají. Čeleď těchto brouků je u nás za
s toupena velice početně, ale nás budou zajímat jen 
střevlíci velcí ( rod. Carabus). Střevlíci i jejich larvy 
ži jí převážně nočním životem a jsou nesmírně draví. 
Hrají proto významnou úlohu v hospodářství (ničení 
škůdců) i při zachování přírodní rovnováhy. Jejich počet 
v posledních letech klesá, proto si zasluhují plnou ochra
nu. Ubývání střevlíků je způsobeno především rostoucím 
množstvím chemikálií, ať už jsou to umělá hnojiva, nebo 
různé postřiky k hubení plevelů či škodlivého hmyzu. 
Na tyto chemikálie jsou citlivé hlavně larvy. Protože 
střevHci mají velký význam při hubení polních a lesních 
škůdců , je třeba si udělat alespoň přibližnou představu 
o současném rozšíření jednotlivých druhů a o jejich 
množství. 

OCHRANAR.I SE PROTO OBRACEJI S VÝZVOU NA VŠE
CHNY SKAUTKY A SKAUTY I NA OSTATNÍ ČTENAŘE 
CASOPISU SKAUT-JUNAK - HLEDEJTE STŘEVLIKY!!! 

AKCE HLEDAME STŘEVLÍKY 
začíná okamžikem, kdy se vám dostane do rukou toto 
číslo Skauta-Junáka a končí dnem 30. září. 
K přibližnému určení brouků potřebují znát odborníci 
tyto základní údaje : 
• Datum nálezu a popis místa , kde byl střevlík viděn 
e Přibližná velikost brouka 
· • Zbarvení ( základní převládající barva, barevné odstíny) 
• Tvarování krovek ( hladké, rýhované, zrnité, rýhované 

a z.rnité) 

Údaje napište na korespondenční lístek a pošlete na 
adresu SKAUT-JUNÁK, Biskupcova 73 B, Praha 3-Zižkov. 
Nezapomeňte na jméno a adresu. Na ty nejpilnější a 
nejpřesnější čeká hezká odměna. 

Při zacházení se střevlíky buďte opatrní, v sebeobraně 
vypouštějí ze zadečku ostře páUcí a páchnoucí tekutinu. 
Po prohlédnutí pusťte brouky na svobodu! 

KRESBA: MINAŘIK 

STŘEVLÍCI: 

a) KOŽITY, b) FIALOVÝ, c) VRÁSČITÝ, d) ZRNITÝ, 
e) MĚDĚNÝ f) ZAHRADNÍ 

Vzor hlášení 

Touto akcí jsme současně zadali úkol pro ochr ánce 
přirody na měsfc riižf - červen a na celé prázdniny. 

Vaši MUNGO a DINGO BRATR RVACEK a MODi.INKA KRESBA GUTTWIRT 
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ZE 
Po přistáni na volajict zemi se někdy zdá, že jsme sami, že 

j:,;mc opuštěni se svým úkolem poznávat, pomáhat a rozdávat 
radost. Proč tak málo, zejména dospělých lidf, rozumf našim 
ušlccbtilým hrám? 

A přece alespoň něictei'f dovedou pohladit a povzbudit. Otco· 
vií, maminky. vůdcové, nenadále někdy i prvnf z prvnich s hlu· 
bokým porozuměnfm podá ruku dosud slabým, protože mladým 
a nejmladšim lidem. Autoři hry VOLÁ ZEMĚ a podobných her 
i \' jiných sesterských časopisech dostali tento nádherný dopis: 

Pltf:DSEDA FEDERALNIHO SHROMÁŽDĚNI 

V Praze, 12. května 1969 
Vážení soudruzi, 
s radostí. jsem si přečetl Váš dopis, který jste mi 

zaslali u příležitosti mého zvolení. předsedou Fede
rálizího shromáždění a velmi sž vážím důvěry mla
dých lidí, kterou jste mi tlumočili. 

Se zájmem jsem prostudoval i programovou kon 
cepci hnutí malých kolektivů, vycházející z poznán( 
že přátelství mladých lidi znamená významnou hod
notu sociální a kulturní. 

Vytkli jste si za cíl přibližovat dětem a mládeži 
krásné ideje komunismu. Vřele s tím souhlasím 
a přeji Vám mnoho úspěchů. 

Se soudružským pozdravem 
Alexander Dubček 

l( tomnto vzácnému dopisu náš bitevni komentář: 

Dr a z i boj o vn f c i výsadků hry „Volá země"! 

Rádky psani předsedy Federálniho shromážděni ČSSR Alexan
dera Dubčeka obsahuji řadu závažných myšlenek a pojmiL 

Např. ,,hnutí malých kolektivli"! Tak jako vy čile pracujete 
ve svých skautských družinách, osamělých hlídkách, čtenář
ských klubech a junáckých rodinách, tak podobně, ale s jiným 
programem, se čini raketové posádky, hlidky ochráncli přirody, 
divči kluby a kluby lesnf moudrosti časopisu ABC mladých 
technikli a přirodovědců, turistické a tábornické rozvědky ča
sopisu Větrnfk, kolektivy Modré stovky na Moravě, setonovské 

___ 14 Junák 

družiny kolem Chebu a Mariánských Lázni a mnoho jiných 
klubů, družin, kroužků, sekcf a družstev nejrliznějšfch oddfl6, 
organizaci a instituci. Všem těmto rozrlizněným spojencům do
hromady řikáme „hnuti malých kolektivl'i"; někdy místo pojmu 
malý kolektiv nslyšfte jednoslovný výraz mikrokolektiv. Neui 
mezl tím rozdil, jde o totéž. 

V dopise soudruha Dubčeka najdete pojem „koncepce". Zna
mená společnou myšlenku, směr, plán, postup ... Ano, v rám
ci Sdružení dětských a mládežnických organizaci máme z á
k l a d n i cíle a způsoby činnosti společné. Soudruh Dubček 
to vyjadřuje pojmem „krásné ideje komunismu". Nedejme se 
mýlit rozhořčenými a protichl'idnými rozepřemi kolem komu
nismu a komunistických stran v poslednfch letech. ,,Krásné 
ideje komunismu" mimo tyto spory v sobě zahrnuj( ty nej 
ušlechtilejší prvky antiky, křesťanského a husitského komu
nismu, probuzeni a obrody národů, humanismu, všech spravedli
vých revoluci utlačovaného člověka, obsahuji porážku carských 
a fašistických krutovlád, nedemokratických metod, znamenaji 
štěstf mladých chlapců a děvčat, budoucnost lidi s dobrým 
srdcem •.. 

Avšak dost mudrován(! Zamysleli jsme se ve stinu sosen a 
bi.'lzek ( a my z výsadků volající země se musíme vždy umět 
zamysleti), ale ted' zas volá mfč a voda, hry a jiskry táborové-
ho ohně . . . GAI.ÉN 



~ UK NĚJAK VYPADÁ NA~E ~ALHIE 
.~ ,, v n~REZl,t" 

Parabolické antény středisek pro výzkum mezihvězdných spojeni zachytily na celém světe 
4. března 1969 ·v 15 hod. ·20 min. 29 vt. světového času záhadné signály z vesmíru. Přesnými mě 
řeními bylo zjištěno, že jsou vysílány pravděpodobně některou z planet záhadné hvězdy RIGIL 
KENT, ndálr.nou od naší sluneční soustavy 4,30 světelných let, patřící do stejné spektrální třídv 
G2V jako naše Slunce a mající stejnou svítivost. 

senzační zprávu přinesly všechny světové agentury s žádosti všem obyvatelům Z1!mě: 

·~:/;f{{/:;tVJ&v::~ .;/;~:fi~~~~/!i.°16;/i;)··~·· 

= MA Mfi. & ~ Ji Jw. A _Nw. Jv. wJ\ Jv. 1w. fu/\ ~ 6&, /1. Jw. 

'?"~~,J,,~~ ;;rw "V' 
_Wv_ WA.j _ _ v~~vv vytr\f!\J_ __ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Pomozte v co nejkratší době vyluštit zprávu, kterou nám zasílají pravděpodobně neznámé bytosti 
z vesmíru! 

1. Na výzvu mohou odpovědět, jak družiny skautské, tak n eskautské. 
2. Cokoliv bystE- chtěli zaslat nebo vzkázat tajemným bytostem, které vyslaly záhadné signály, 

řiďte se podle pokynů daných bodem 4. 
3. Nezapomeňte, že neznámí obyvatelé nerozumí naši řeči, že pravděpodobně mají pouze přístroj 

k, tlumoče.ni jejich řeči do všech forem dorozumívacích prostředků, nikoliv obráceně. 
4. Zprávy reclakci nezasílejte. Všechny doklady a poznámky, zápisy, vpisujte a nalepujte do ten

kého sešitu formátu A5, nelinkovaného. Sešit označte nápisem LETOVÝ DENIK a zašlete jej 
redakci až tehdy, až redakce vyšle zvláštní signál pro zaslání deníků. 

MICHAL 

A V„P~OORVSE" 

Pi:íště: UsPk druhý - PRIPRAVY 
NA CESTU . 

~MĚNO LODI : 

ZÁ)CLA.11 NA ·. 

PAT\\M.. ~TA.l\Tvl. · 

K_APITÁN : 

JMÉNA. 
&..l'\.U,KCR 
cr.1;u{1'l YogAvJ<Y , 
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Z BOBŘÍ 
HRÁZE 

popisuji ve svých knihách, ~e skuteč
nosti prý ani nemůže existovat. A 
přece takové oddily jsou! A můžete 
si takový oddíl vytvořit i vy! Jen ale 
dodržte tento „návod k upotřebení": 

1. Základem všeho je správná do· 
cházka. Členstvo musí chodi t na vše-

připravovat pečlivě , přemýšlet o nich, 
ne spíchnout program teprve cestou 
na schůzku či na sraz k výpravě! Je-li 
program nudný, není divu, že je 
špatná docházka! A tak vlastně je to 
takový začarovaný kruh. Členstvo 
musí pilně a přesně docházet, aby ve-

Jak se může stát oddíl dobrým 
Kdybych si za ta dlouhá léta, co 

skautuji, lepil do nějakých knih vše
chny dopisy, ve kterých si mě někdo 
stěžoval na svůj oddíl, byla by to už 
pěkná knihovnička nářků. Psali mě 
hoši i děvčata, kteří si „stěžovali" na 
vedení oddílu, psali však i vedoucí, 
kteří si stěžují na nezájem, nepocho
pení hochů a děvčat. Mnozí - ať hoši 
a děvčata, nebo vedoucí - mne po
dezřívají, že vzorný oddíl, tak Jak jej 

chny oddílové i družinové podniky, 
nesmí je vynechávat. Jakmile je na 
podniku málo přítomných, je pokleslá 
nálada, nedá se plně probrat připra
vený program, vedoucí podniku je 
rozmrzelý . - a už „křivka oddílu kle
sá", jak říkáme . 

Zářivý je dnešní !l«!n 
dívky zláka l k vodě ven 
uf, to horko dopoledne 

2. Vedoucí, ať vůdce oddílu, 
nebo rádce družiny - musí mít své 
programy zajímavé, aby při nich člen
stvo neusínalo nudou. Proto je musí 

tr.n, kdo může, tak si lehne Slunce pá lí , v.oda láká, 
Věrka na Vasila cáká. 

Tenhle k lacek hodím dál , 
ne aby ses teď už bál. 
Honem, pejsku, plav si pro 

Voda kol cm něj se pění, 
tohle přece klacek není, 
něco se mu v tlamě kroutí, 
to je ha!l a žádné proutí 

l rosku kmrnu, máslu, voda 
s koro je to pro nás škoda 
mlsně kolem ohně chodí, 
zrovna dnes se nám to hodí 
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Pojď sem, uč se spcrtovat, 
létu s námi holdovat. 

Rychle běžet pro zac iranu 
nežli bude Vasil v pánu . 
Náhodou děvčata vědí -
kousek odtud ryhář sedí. 

Nejlepší však purcc čeká 
až t·a ryba bude měkká, 
d os tane li, komu patří, 
pejsek Vasil - ten jí za tři. 

něj, 
odej. 

To je úho ř, jaká k rása 
když to vidí , rybář jásá. 
často sedím tu i v dešti 
přitom ten pes má víc štěs t í. 

KRESLI 
A PťšE 

MOTTl', 

Už jsou všichni pu večeři 
teď jim nikdo neuvěří, 
že vytáhly hada z vody, 
aby z něho měli hody. 

doucí mohli program plně rozvinout 
a aby měli k vedení viibec chuť - a 
vedoucí musí zase dělat program 
zajímavě, aby členstvo bylo přitaho

váno · a na podniky se těšilo! Chcete-li 
tedy začít s nápravou oddílu, musí za
čít obě složky - vedoucí i členstvo 

- současně. 

3. Vytvořte si v oddíle pravé přá· 
telské prostředí, oproštěné od jaké-

,,Jestřábe, 
zachránil jsem krávu!" 

T::ihle je pok ř ik , kterým mě otravují 
chlapci již na několik ':l táborech. A co 
znamená? Kdysi při stavbě tábora k 
nám přišel majitel louky , zav olal si 
mne stranou a pravil: ,.Hlavně vás pro · 
s ím , dbejte na to, aby hoši nenechal! 
v trá v ě ani jeden hřebík. Vidím jich 
tady u každé rozestavěné podsady plno 
na zemi rozsypaných! Kdy ž po vašem 
odjezdu sem vyženeme d obytek na 
pastvu a některý k us hi'ebík spolkne, 
musí uhynout !" By l·o to správné upo
zornění a já jsem je hochům zdůraznil 
tím, že jsem razil heslo: .,Každým se
braným hřebíkem za chraňujeme jednu 
krávu!" Hoši měli z hesla nár amnou 
legraci, ale úč elu bylo dosaženo. Při 
stavbě podsad máme hřebíky vysypané 
nikoliv v trávě , ani v papírovém sáčku, 
a ie v šál k u. A kdy ž je podsad a hotovu. 
ješ tě je celé okolí zevrubně prohléd · 
nuto, zda v trávě přece jen nějaký hře·· 
bík nezůstal. A když s e najde, přiletí 
s ním ná lezce a zatroubí mě v í t ězně do 
ucha: .,Jestřábe, zachránil jsem k rávu!" 
Ale ať troubí , to nevadí! Jen když je 
tráva č istá, bez hřebíků! Jestřáb 

,,Skládali jsm.e slib" 
Tuto větu často čteme v hlášeních, 

neboť skládání slibu zř ejmě je význam
nou událostí v životě k a ždého klubu. 
A jak se zdá, událostí slavnostní. Píšete. 
jak sklá dání slibu proběhlo - na slav
nostních schůzkách v klubovně neb o nn 
výpr avách , jindy u táborového ohně. 
na míst ě, kde klub vznikl, nějak pa
mátném t ábořišti apod. Při skládáni 
slibu se podepisují listiny s textem sli
bu - v kronice, na pergamenu, bře
zové k ftře . kůži. Kl uby ma jl své „ Rokle" 
nebo „Údolí úmluvy" jako „Hoši od 
Bobř í řeky" a v nich někde za kopánu 
krabičku se slibovací listinou. Klub 
,,Chlapci z Vlčí stezky" z Oder si vy ·· 
mysl il ještě jiný způs ob uložení listiny 
·- · vložil ji do láhve, tuto zazátkoval. 
důkladně voskem utěsnil zátk u a láhev 
potom spustil do Stříbrného jezírka. 
Klub „Modrá kotva " má v klubovně 
pověšen -ve lký dřevěný koláč ( o dříznu
tý z kmene břízy J a na něm vypálen 
( tenkým rozžhave-ným drátem] text slibu 
s podpisy, datem a mís te m konání sli
bu. - Až bude váš klub skl ádat slib, 
pokuste se, aby to byla pro vás také 
událost s lavnostn í a památná. 

Mirek 



koliv hrubosti, neslušnosti, neurvalos
ti. Bucfte k· sobě rytířští, uhlazení, obě
taví. Vidíš-li, že kamarádovi něco 
upadlo, neostýchej se mu věc podat. 
Potřebuje-li někdo pomoci v čemkoliv, 
porboz mu ,dříve, než tě sám o .to po~ 
žádá. Nehádej se s nikým, že ti obsa
dil místo u okénka ve vlaku, že t i 
převrhl šálek s vodou, že ti špatně 
přihrál míč atd. Smluv s i s několika 
kamarády, kteří mají t aké touhu 
zvednout úroveň oddílu, a začněte 
t ímto příkladem „zpracovávat " všech
ny ostatní. 

V oddíle si říkejte jen křestními 
jmény nebo přezdívkami. Ani jedno 
hrubé či dokonce neslušné slovo ne
smí mezi vámi padnout. 

· Netvořte žádné skupinky v oddíle, 
přátelte se každý s každým bez roz
dílu věku a družinové příslušnosti. 
Konejte každou neděli celooddílový 

ICLUBOVNA 

KRESBA: JAN čAKA 

podnik, ·abyste se vzájemně sblížili. 
I na celooddílovém podniku se dá 
„žít" družinově. Samostatné družinové 

. vý'pravy, zejména jsou-li časté, stmelí 
sice. družinu, ale odcizují družiny od-· 
dílu. 

4. Všichni přiložte v ·oddíle ruku k 
dílu! Každý, ať star.ý nebo mladý, · v 
oddíle něco dělej: přilies novou hru, 
linkuj tabulky bodování, na docházku, 
atd. , ved nějakou takovou t abulku, 
sprav něco roibi.tého, umyj podlahu. 
v ymysli n ový závod na body, objev 
nové tábořiště , staň se výběrčím pří 

spěvku , vezmi si na starost péči o klu
klubovní nářadí, o úklid, piš do · kro
niky, přispívej do oddílového časopi
su, zpracuj nějakou statistiku (napří

klad kolik kdo má zkoušek), jak je 
kdo dlouho v oddíle, kdo ani jednou 
nevynechal], vypracuj přehled všech 
podnikl.i od začátku oddílu nebo od 

začátku školního roku, postarej se 
o oddílm10 I. vývěsní skříií.ku: Vyrob 
oddílu zá~,,bní p~pírové míče k růz· 
ným hrán'!, zabal oddílové knížky, 
tidě_lej jejich seznam;· Zalo·ž oddílový 
zpěvník. Ji; »u stovk y námětů , jak se 
uplatnit. Mnoh é z nich nalezneš v 
Bobří hr ázi a Skau tské stopě. Strhni 
svým nadšením. · všec:my ostatní. Ta
kově nadš'ilní je naka žlivé. A oddíl 
se rozjede, omrzelci se změní. 

5. Vydržte v dobrých předsevzetích! 
Náprava oddílu nepřijde přes noc. 
Rozjíždění p ů jde dosti pomalu. Ne
umdlévej te vy, kteří to s nápravou 
oddílu myslíte dobře. A vězte , že i v 
té „Devadesátce" to někdy neklape. 
Vzpomeňte si, kdož js te ten příběh 

četli, že i t am museli zbylí nadšenci 
udělat „Bratrstvo n ápravy," a by po· 
mohli zase oddílu n a s ta rou výši! 

JESTŘAB 

Ptáci m.aji svá hnízda. Každá rodina chce mít svij byt. Jaký by to 
byl oddíl, který by neměl svou vlastní střechu nad hlavou, svůj vlas.t
ni koutek. 

Ti šťastni nám řeknou: ,,Máme svoji klubovnu." Správně ! Přiznejte si 
však, chodíte do ní rádi na jaře a v létě , když ven ku září slunce, vane 
milý, chladivý větřík a v místnosti je dusno dokonce i při otevřených 
oknech? 
Oddílům z Prahy, Brna, BratisJ.avy, Ostravy a dalš ích ve lkých měst 

tyto řádky asi mnoho radosti nezpůsobí. Víme, že jsou šťastné , podaři-li 
se jim sehnat jakýkoliv útulek. Pro ně b u de i ve lkým úspěchem, 
podaří-li se získat přístup na hříš tě. Jsou však odd íly v menších měs
tech, vesničkách , ba i n,a pokraji ve lkých měst, kde se na jde vhod né 
m ísto pro uskutečnění toho , o ce m vám chceme vyprávět : o „zelených 
schůzkách" v „ze lené klubovně". Taková je nejlepší pro slunné d ny. 

JAK VYH LEDAT MiSTO PRO „ZELENOU KLUBOVNU"? 
Má to být především místo málo navštěvované, ba dokonce i nesnadno 

přistupué. Proč má k a ždý na hlížet do vaší „zelené klu bovny" ! Chcete 
se v ní cítit jako doma, a vzácný host, kterého do ní někdy pozvete, 
bude její návštěvou· vyznamenán a poctěn. 
Důležité je, aby to bylo mis~o suohé, slunečné, chráněné před větl'em, 

poknd možno v blízkosti pitné vody (po,žadavky stejné jako pro jedno
denní tábořiště oddílu}, i když to bude třebas jen opuštěná, zanedbaná 
zahrada na pokraji města. V blízkosti budete potřebovat alespoň malý 
palouř:ek nebo prostranství, které si upravíte n•a bříště. Bude li poblíž 
bezpečné místo na koupání, je vaše „zelená klubovna" ideální. 

Nezapomeňte, že místo zelené klubo,vny nesmí být příliš vzdáleno 
od vašich bydlišť (nejvýše 1-2 .km), abyste · i v časové tísni mohli do 
ni z.avítat. 

,,Zelená klubovna" - t,o nebude žádná nákladná a náročná stavba, 
k uíž byste s nad po.fřebovali stavební povolení, ale pouhý přistř ešek se 
střechou z rákosí nebo ze slámy, smrkových větviček, dlouhé trávy, ka· 
pradí apod. Tnto krytinu klademe stejně jako se klade skutečná lct'ytina 
na střeše, to znamená, že každá příští vrstva se pokládá přes předchá· 
zející, aby náš přístřešek spolehlivě chránil proti dešti. 
Počítejme ovšem s tím, že střecha krytá větévkami jehličnatých i list

natých stromli nevydrží dlouho a je nutno ji obnovovat. Jina k listi 
usyc,há a stř echa začíná zatékat ... Na „zelenou klubovnu", která má 
sloužit celé léto, se hodí n e jlépe přísti'ešek ze slámy nebo rákosí, které 
vážeme na příčné pruty střešni ko,nsh."nkce stejným způsobem, jako se 
dříve vázaly na střechu slaměné došky (viz obr.). 

JAK ZA.ŘIDIT VNJTŘEK ZELENÉ KLUBmf'NY 
První a nejdíHežitější pravidlo: zařiďte se v ní ne podle nějakých 

vzorů a pokynů, a le tak, aby vám v ní bylo příjemně, ve se lo á milo. 
Svými radami vám choeme pouze něco připomenout. 

Nejprve - čím n e n í zelená klubovna: 
Není • ani místem „veřejných", oficiálních scbňzi, úřední místností 

nebo kanceláří; 
• ani prostředím, p olepeným ;e vše ch stran přerůznými vyhláškami, 
nápisy, fotografiemi a barevnými papíry; 
e ani chuligánským doupětem. 
„Z-elená klubovna" je jarním a letním sídlem junáckého oddilu. To 

zavazuje ke vkusnému a účelnému zařízení. , _ . 
A tak te dy: dřevěné lavičky, židličky a stolky ze smr_kove tyckoviny 

a prutů, silné slaměné rákosové rohože, na niohž s_e dá sedět nebo 
i spát, na čestném místě znaky družin i místo pro vla1ku. 
Před „klµbovnou" totem. 
PROGRAM V „ZELENÉ KI,UBOVNĚ" 

Ze le ná klub ovna " bude mjstem vašich schůzek, ·kde strá víte někdy 
I ~elý de n a noc . Odtud b u de te vycházet ke svým hrám v ~říro~~· 
Zde budete rokova t o p lá n e ch s vé další p r áce , v ym ýšle t zaj ímave a mu
tečné podniky. Na blizkém paloučku budete cvičit a brá t s po r tovní 
a . pohybové hry na č e r s t v é m Y z d u c h u. URG O 
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PETR PIISAHÁ NA SVOU CEST 

Pak nadešel měsíc červen. Jeho 
vlahé, tiché noci byly naplněny vůní 
sena z dalekých luk, a mírný větřík 

zanášel vůni těch kouzelných nocí 
do ztichlého města. 

V mokřinách za městem zpíval žabí 
rod. V podlesí tančila zelená světýlka 
svatojanských mušak. Cvrčkové zvo
nili z prohřátých mezí. V trávě byl 
stálý bzukot. 
červnové noci byly naplněny po

divným a tajemným vzruchem a Petr 
tn vnímal všemi smysly. 

Ani jednu noc ze soboty na neděli 
nestrávili hoši z junáckého oddílu 
doma. Sotva si v sobotu odpoledne 
odbyli své úkoly, už spěchali do klu
bovny, oblečeni ve svůj hezký kroj. 
A odtud pak společně vyrazili daleko 
do luk a lesů, k vodě, kde přespali 
noc pod stany, aby se dočkali slu
m.:cního nedělního dne. 

V · tu dobu počal Sali připravovBt 
Petra k junáckému slibu. 

Petr miloval západy slunce a Sali 
to věděl. Dlouho se vydržel dívat rto 
červeného nebe, zpola oslepen a 
uspán hrou světel. 

A právě proto, že to Sali věděl, 

vybral jeden z těch tichých červno
vých podvečerů, aby Petr složil svůj 
junácký slib. 

Bylo to jedné ze sobotních výprav. 
Sali dal pokyny ostatním hochům, jak 
mají být postarnny stany a kde má 
býť. připraven táborový oheň. Potom 
zavolal na Petra. 

Šli sami dva, stále od tábořišt,'3, 
lesní pěšinou. Šli tiše a nemluvili. 
Hluk a veselé pískáni pracujících 
hochi'1 slábly. 

Chvílemi byla cesta žíhána červe

nými jazyky sluneční záře, zabíhajíc! 
sc-m mezi stromy. Vřes voněl. 

Zelený brouk běžel přes éestu. 
Zastavil se a znc"Ju se rozběhl. 
Někde daleko křičela sojka. 
Pak se slurieční záře stala ostřejší 

a její pruhy přes cestu byly širší a 
širší. Došli na konec lesa a shlíželi 
s návrší do kraje. 

Zdálo se, že všechno hoří. Celý kraj 
byl zalit večerním! červánky. V čer
venAm světle viděli široké lány země, 
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louky a pole, i kopce, skály a lesy, 
Mezi tím se bělaly maličké vesničky, 
sotva viditelné ve fialových stínech. 
Uprostřed luk svítily malé rybníčky 
jako rozžhavené zlato. 

Větřík se utišil. Bylo hluboké, ve
lebné ticho. červeň na západě ztem
něla, mraky zfialověly. 

„Řekni mně upřímně," řekl Sali 
Petrovi, ,,zda můžeš o sobě říci, že 
jsi byl vždy pořádným a čestným ho
chem? Zda jsi neudělal nikdy nic 
takového, zač by ses musel stydět 
a co by bylo nehodné '-- junáka?" 

V Petrovi po těch divných slovech Sa· 
libo hrklo. Díval se do červené, oslňující 
desky zapadajícího slunce a byl záfí 
tak oslepen, že skoro ani neviděl, 

Ale nepotřeboval v tu chvíli vidět. 
když oči odvrátil. 

Byl d'bkonce rád, že nevidí ani Sali
mu do jeho zkoumavých oči. 

,,Nemusím ani o tom mnoho pře

mýšlet," řekl stísněně a zarděl se. 
„Myslím, že jsem byl velmi špatným 
člověkem. Byl jsem závistivý a choval 
j&em v sobě mnoho zášti." Myslel 
přitom na Rudu Lorence. 

Pak začal Sali mluvit o slibu a o 
všem, co s nfm souviselo. Nehovořil 
dlouho, ale každé slovo bylo výstižné 
a jako do kamene tesané. 

. Požár na západě dohasínal. Do kra
je . se vkrádalo šero, obzor mizel v 
modravých mlhách. 

Vraceli se oba mlčící přes ztemnělf 
les. 

A tam dole u táborového ohně, 
složil Petr potom syůj junácký slib, 
,,na svou čest, jak dovedl nejlépe". 

Pronesl zvolna, závazně a hrdě těch 
několik kouzelných vět, po jejichž 
vyřčení stává se každý hoch duševně 
krásným a obdivuhodným občanem 
své vlasti, jestliže tato slova dodr
žuje .•• 

VITĚZSTVI 

Přišlo to všechno tak pomalu, tak 
nenápadně a tiše, že si toho Petr ani 
nevšiml. Snad to bylo proto, že to 
nC'přišlo všechno najed,nou. 

A ještě, když již bylo ve třídě plno 
chlapců kolem něho, Petr stále nic 
neviděl. Byl slepý k těm věcem, jichž 

dovedl Ruda Lorenc tak využfvat a 
tak si S ni1ni zahrávat. 

Ano, Petr měl již přátelství a obdiv 
celé třídy! 

Hoši věděli, že Petr zachránil svou 
mlčenlivostí svého nepřítele Rudu Lo
rence před rozzlobeným třídním a 
dovedli ocenit jeho sebezap-ření. A 
slova třídního o Petrovi stále mezi 
hochy žila. 

A pak tu byl ten jeho víL8zný běh 
„Napříč městem", jenž zpúsobil, že 
bcši obdivovali Petra i jako sportovce. 

Vděčili mu za to, co pro ně udělal 
v třídním výboru. Byli si vědomi, že 
on jediný se poctivě zachoval k ze
mřelému Lancovi. 

Petr byl chlapcem-kavalírem a udi
voval vš_echny bochy svým přímým, 
gentlemanským chováním. Jaký div, 
že hoši po těch událostech počali 
Petra obdivovat a vzhlíželi k němu 

tak, jako kdysi k Rudovi Lorencovi. 
Ale to vše se Petr dozvěděl a uvě

domil si svůj úspěch teprve na sklon
ku školniho roku, když byl psán po-
slední slohový úkol. · 

„Až dosud jste měli velmi lehké 
náměty k slohovým úkolům," pra·,n 
profesor češtiny. ,,Psali jste slohové 
úkoly jen o jaru, o minulých prázdni
nách nebo o vánocích. Dnes bude 
úkol poněkud těžší: budete psát o ně
kterém ze svých spolužáků. Vyberte 
si každý, koho chcete, a pište o něrn 
své názory, dokonale popište, jakv 
ten hoch je." 

Pak Rybín rozdal sešity a hoši se 
pustili do psaní. 

Zprvu bylo slyšet šuškání, sousedi 
su dohadovali, kdo o 'kom bude psát 
a dorozumívali se posuňky s hochy 
z prvních lavic. Pak nastalo ticho, 
hoši začali psát ... 

Profesor procházel Javicemi. 
Okny sem doléhal vzdálený hukot. 
Někde vzadu ve třídě drnčelo chvě-

jící se pero, zabodnuté d'o lavice. 
V první lavici u dveří se hoši šep

tem přeli o hranice svých míst. 
Od kamen zněl tlumený smích. 
Někdo zakašlal a násadka upadla 

na podlahu. 
Potom čas, povolený k psaní, minul. 

Sešity putovaly ke kraji lavic a Ry· 



b1n je pak sebral svým mistrným 
~matem ta.k:, ze oral sesity souc·asne 

z ooou stran ulitky. . . . 
Profesor zběžně nahlédl do ses1tu, 

které namátkou vybral. Pak ale prc
lilížel rychleji, se z_?jmern _ ::: a na
konec dal jednu z uloh prec1st Kru-
lišovi. Nahlas ... I 

Kruliš zajíkavě četl: • , 
O mém spolužáku. Slohovy ukol. 

St;rostou naší třídy je P~tr so11:ar. 
Má mnoho kamarádů ve trídě, k_azd_ý 
s ním rád mluví. s nikým nema m
kdy mrzutosti, snad jenom. -~ Lo~en
cem. Ale· za ty Solnar nemuze. Nik_~
hc se nebojí, ale sám nikdy nez~c1· 
ná. Jednou mohl žalovat ?a sveho 
nepřítele, ale neudělal t~:_Zisk_?l pr~; 
ní místo v běhu „Napne ~estem . 
Řídí dobře třídní výbor. Nem nafou
kaný jako někteří hoši. Je nás ve 
třídě čtyřicet pět, ale Solnar je jistě 
nejlepší. Ostatní třídy nám Petra Sol
nara závidí." 

Když Kruliš dočetl, třída tleskala 
a Petr byl rudý jako rak. 

Profesor se usmíval a řekl: ,,Už v 
několika dnešních úlohách jsem vi
clěl, že píšete o Solnarovi. Zdá s,e, 
že ~: s,~nara má ráda opravdif ce1á 
třída. 

A nemýlil se, tř1da stála nadšeně 
při Petrovi. 

Jako kdysi Ruda, teď opanoval po
le zas Petr. Ale opanoval je pocti
vějším a mužnějším zpitsobem než 
Ruda. 

Ten si většinu přízně získal tim, 
co už mu bylo vrozeno a co mu 
nedalo tedy žádnou práci. 

Petr však v sobě všechny ty vlast
nosti teprve tvořil. Pro ně byl obdi; 
vován, ale dříve je neměl. Silou sve 
vůle přetvořil sám sebe. 

A zvítězil nad Rudou v boji o prvé 
místo ve třídě ... 

CESTA. K OBZORU 

čas v Petrově třídě běži. Den za 
dnem ubíhá, · list za listem z učebnic 
je probírán a prázdniny za prázdni
nmni míjejí. 

A každým tím dnem a každým tím 
listem a prázdninami se hoši blíží 
ke konci svého chlapectví. 

Projdou všemi ročníky svého ústa· 
vu, rychleji nebo pomaleji ,...... a s je
jich odchotlem zmizí ze školy ovzduší, 
jež je v každé třídě jiné a je tvoře
no od prvního až do posledního roku. 

Zmizí tradice jejich třídy, zmizí 
všechny veselé i smutné príběhy, jež 
se za tu řadu let ve třídě přihodily, 

Vymrou zvyky třídy, přezdívky pro
f~sorú budou zapomenuty, případ Pet· 
ra a Rudy bude patřit minulosti a s 
ním vše ostatní. 

A až se jednoho nového roku v zt\· 
ří rozvoní třída tím obvyklým prázd
i:iinovým zápachem naolejovaných po
dlah a načerněných tabulí, zasednou 
do téže třfdy, kde tolik bylo prožito, 
noví hoši, zase špatní i dobří. 

Budou prohlížet odřené lavice po 
svých předcht'.'.ldcích. ·Udiví je deska 
s vyrytou železnicí, budou obdivovat 
kresbu Indiána, kterého kdysi nama· 
lova! Rudovi jeho nejvěrnější nohsled. 

Budou bez vzrušeni na jiné lavici 
čfst jméno Věnceslava Lance o:::..: i s 
podivnou statistikou a s poznámkou: 
,,Pavlis je mi dlužen dvě housky •• /' 

Ze všeho bude mluvit tajemná ře~ 
o příhodách prchléllo a bouřlivého 
chlapectví; ale novI hoši nemohou té 
foči rozumět. Pro ně začíná nová řa
da nových příběhů. 

A zatím, co se tam, ve staré třídě 
s jiným obsazením, začnou rozmotá
vat nitky nových událostí, hoši Petro· 
vy třídy půjdou do života. 
Někteří z nich zemřou dříve, 11ež 

dorostou. Je to tak nutné a nevyhnu
telné, tak jako musí vždy vypadnout 
na zem několik zrn při sypání zrni 
do nádoby ... 

Ale ostatní hoši vyspějí v muže. 
V silné i slabé, v poctivé i nepocti
vé. Jejich jednání nebude už chlapec
ké, ale přesto bude mít pečeť toho, 
jakými byli ve svých chlapeckých 
letech. 

Ruda Lorenc se svou hezkou tvátí 
bude mít ulehčený život. On si zase 
podmaní nepřemýšlející · a podle cizí 
písně tančlcí lidi, kteří se stanou je
ho novými nohsledy, nezkoumajícími 
a vše ódpouštějícími. 

,,Zabiječe" studie neuhladí, ale Dvo
reckého neopustí již nikdy smysl pro 
odpovědnost. 

Lanc je mrtev. 
Oldřich Tobiáš se pravděpodobně 

stane nástupcem svého otce. Bude za· 
trpklým a v jednán1 s podřízenými 
zlým a tyranským úřednlkem. Tak 
vy.krystalizuje jeho povaha, v chla- · 
peckých letech utlačovaná násilnými 
bouřliváky. 

Z některých hochtl se stanou slav
nt a užiteční muži, jiní svůj tivct 
prožijí bezúspěšně a prázdně. Stanou 
se. průměrnými, bezvýznamnými lid· 
mi. 

Viktor převezme v junáckém oddí
lu vůdcovánI za Saliho. Zasvětí svá 
mladá léta službě hochům, bude jim 
do srdce vštěpovat vše to krásné ti 

čisté, co i jemu bylo jeho předchůd
cem vštěpováno. 

S Petrem se Viktor nerozejde. 
Upřímné kamarádství těchto dvou 
skvostných chlapců utuží se v ušlech
tilé přátelství dvou ideálních a sil
ných mužů. 

A Petr? 
Petrův život bude jednou řadou 

krásných a užitečných činů, ale bude 
i bohatý na bolest, kterou mu zpú
sobí každá špatnost jiných lidí. Zříd
kakdy bude pochopen jeho plamen11ý 
smysl pro spravedlnost, čest a pří
most. 

Ale přesto se nezmění! Půjde dál 
sv0u cestou, ať je pochopen nebo ne
chápán, protože jeho konání nebude 
se řídit názory nízkých, průměrných 
1:dí, s nimiž se potká ve svém živo· 
tě. Petr se bude řídit jen' svým svě
domím. A to svědomí mu bude říkat: 
„Buď čestným a nesmlouvavým. Bud 
spravedlivým a dobrým, poctivým a 
prímým. Buď mužem!" . 

KONEC 

ZE N 

z 

Dvakrát měř, jed
nou řežl Toť se ví, zá
sada je to dobrá -
ale abychom ji mohli 
říci esper,:\ntsky, mu
síme se nejprve na
učit esperantským 
čí s 1 o v k á ml A brzo uvidíme, že to 
není příliš těžké. 

Nejprve číslovky základní: unu -
jeden, jedna, jedno; du - dva, dvě; 
tri - tři; ·kvar - čtyři; kvin - pět; 
es - šest; sep - sedm; ok - osm; 

naií - devět; dek - deset. Pak při· 
dáváme za číslo „dek" zase od jedné: 
dekunu - 11, dekdu - 12, dektri -
13, dekkvar - 14, dekkvin - 15, dek· 
ses - 16, deksep - 17, dekok - 18, 
deknaií. - 19. Dvacet se řekne dudek 
(dvě desítky), podobně tridek - 30, 
kvardek - 40, kvindek - 50, se dek 
- 60, sepdek - 70, okdek - 80, naií
dek - 90, cent - 100, ducent - 200, 
tricent - 300 atd. Tisíc se řekne mil, 
dva tisíce dumil •.• Mfliono - milión, 
miliardo - miliarda, nulo - nula. 

Při skládání číslovek dejte pozor, 
abyste nedopadli jako ten junák, kte· 
rého se zahraniční skautka-dopisuva
telka tázala: Kian agon vi havas? Ko
lik je ti roků? (Doslova: Jaký věk 
máš? Ago=věk, stáří). A milý junák 
pohotově napsal: Mi hava agon de 
sesdek jaroj. Pak se moc divil, že už 
nedostal odpověď. Teprve potom zjis
til, že měl napsal „dekses jaroj", pro
tože mu bylo šestnáct roků, ale ta dob
rá dívka přece jen asi nemínila ko· 
respondovat se šedesátiletým juná
kem a netušila, že to je pouze rnluv
nicl<á chyba, kterou· jí napsal nepozor
ný ské;l.utfk. 

Základní číslovky nepťibírají kon
covku 4. pádu -n, a konco ku množ
ného čísla -j přibírá jen císlovka 
„unu" ve výraze: unuj - aliaj, jedni 
- druzí (jiní), např. unuj ridas, aliaj 
ploras - jedni se smčjí, druzí [ jiní l 
pláčí. Také lze ovšem tyto věty říci: 

aliaj ridas, aliaj ploras. 

Po základních číslovkách se kladou 
slova ve stejném pádu, jako je čís· 

lavka: uriu krono - jedna korun a, 
kvin kronoj - pět korun, tricent kro
noj - tři sta korun. Vidím sto vlků 
- Mi vidas cent Jupojn. 

Všimněme se: unu buso - jedna 
ústa; unu kapo - jedna hlava; unu 
vizago - jeden obličej; du vangoj -
dvě tváře; .du oreloj - dvě uši; du 
okuloj - dvě oči; du li poj - dva rty; 
unu lango - jeden jazyk (v ústech); 
tridekdu dentoj - dvaatřicet zubů; 

du manoj - dvě ruce; du piedoj -
dvě nohy; unu brusto - jedna prsa; 
unu ventro - jedno břicho; unu sto
mako - jeden žaludek. Rideto cle unu 
buso - úsměv jedněch úst. Kredi al 
du okuloj - věřiti dvěma očím. 

Dr. Jan Filip 
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Kanoe se znovu prudce otočila. Teddy měl co dělat, aby 
Jt udržel ve směru jizdy. Viděl, jak při každém nárazu vln 
·bere Frank pádlo do ruky a snaží se mu pomoci. ,.Haló, 
šetři síly, brachu, zatím se nic neděje. Nejhorší úsek nás 
:teprve čeká... · , 

Už páté j~ro sjížděli oba přátelé Soví řeku s lodí nacpa
nou nejlepšími kožešinami. Už několikrát jejich pádla. pro· 
bojovávala rozvodněnou řeku. Přes prskající peřeje, kolem 
balvanů a padlých stromu, dolů, do osady. 

Nebylo vi'i-.ou Teddyho ani Franka, že je letos zuřící jar
ní řeka hnala divokfm proudem s několikadenním zpoždě· 
ním. Nehoda, která je poprvé za jejich společného života 
potkala, si vybrala za oběť šedovlasého Franka. Při ob
chůzce loveckého okruhu za.padl Frank mezi nakupené le
dové kry, zaváté souvislou sněhovou pokrývkou. Vlekl se 
potom namáhavě a pomalu krajinou, s pravou nohou, jak 
tušil, zlomenou v nártu. Asi čtyři míle od srubu jej tehdy 
nalezl Teddy, když uslyšel tři rychle za sebou jdoucí rány 
z pušky - jejich smluvené znamení . 

Nikdy se jim zima nezdála tak dlouhá, jako tento 
rok. Teddy se obával případných komplikací, které při 
zranění mohly nastat. A věděl také, jak Frank trpí. Ani ne 
tak bolestí, které za svůj živo,t už zakusil dost, ale vyčítal 
si neopatrnost a Jehkomyslnost, která jej přivedla do této 
situace. Teddy ho však utěšoval, že na celé nehodě nenese 
ani stín viny. 

Celý zbytek zimy však starší z obou přátel proležel 
připoután k lůžku. Zlomená noha se vůbec nehojila. A tak 
,jen pozoroval _Teddyho, ·který musel vykonávat dvojnáso
bek tvrdé zálesácké práce a ještě jej, raněnéh'b, ošetřovat. 
Byly to krušné, nekonečné týdny. 
Konečně však přišly dny, kdy teplý vítr rozhoupal větve 

červených borovic. Severští ptáci zač?li lfřičet své radost
né p~sně do kraje. Jarní slunce přinášelo den ze dne více 
svobody Soví řece, která nakonec roztrhla svá ledová pou
ta a zmateně pospíchala dolu k peřejím. Lovci na tento 
čas čekali s obavou i nadějí. Nebezpečná a namáhavá 
cesta rozvodněnou řekou byla jedinou možností, jak do
pravit Franka dolů do osady. Dávrio zavrhl Teddy myšlen
ku nechat tu Frank~ samotného, projet řekou a vrátit se 
s lékařem. Jeho zraněni se zhoršovalo den ode dne. Musí 
tedy vyplout. 

Kanoe, nalože}lá kožešinami, G které se pololeže opíral 
Frank, sebou hazela na špinavých vodách jarní řeky. Na 
Zádi, obklopen horou zavazadel, udržoval ~eddy loď v po-· 
taybu. Oba lovci= znali každý nebezpečnf · balvan na řece. 

lci Junák 
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Věděli, kde je spadlé kmeny stromu donutí k nejopatrněj· 
šť jízdě . 

Mysleli však na peřeje. Peřeje na Soví řece. Každý zá
lesák, lovec, který strávil část svého života na severu. je 
znal. Vyprávěla se .o nich řada historek. Byly nebezpečné 
a zrádné. Dokladem toho byla mohyla ztroskotaných lodí, 
stojící těsně nad hučíéí propastí peřejí. 

,,Co dělá noha, Franku!", křičel Teddy do hukotu vody. 
šedá hlava se otočila dozadu: ,,Noha se těší na doktora, 
jestli nás ovšem nepochovají peřeje." Teddy byl celý zmá· 
čený od stříkající vody a potu, který mu stékal po čele a 

· pálil v očích. Namáhavé řízení lodi, neustálé podvlékáni 
okolo zpřerážených stromů, velké vypětí a únava donutily 
Teddyho na chvíli přistát a odpočinout si. Zároveň se oba 
lovci chtěli připravit na nejtěžší část cesty. Vyčerpaně 
zakotvili na mělčině. 

,,Je mně líto, Teddy, jaké starosti letos kvůli mně máš,• 
řekl Frank. ,,Udělejme to tak, jak jsem původně nav.rho· 
val. Počkám u peřejí, ty je objedeš, za dva dny můžeš být 
u indiánů, tam dostaneš loď a za tři dny můžeš být v osa· 
dě." 

,,Nebavme se už o tom, Franku, jsem dávno rozhodnut. 
Peřejemi projedeme jako každý rok spolu. Je nemyslitelné, 
nechat tě tu tak dlouho samotného. Navíc cesta nahoru by 
byla ještě obtížnější. Pojedeme, Frank.u, a když peřeje ne· 
zdoláme, nezdoláme je spolu." 

Už z dálky je slyšeli. Peřeje řvaly pohrdavě svou vyzý· 
vavou píseň. Frank držící . se doposud krajů lodě, uchopil 
do ruky pádlo. Podruhé za cestu se ohlédl. Pohledy přátel 
se setkaly. Teddy vzrušeně polkl naprázdno, pak se vzpa· 
matoval a přeskakujícím hlasem vykřikl: ,,Tak do nich; 
Franku!" Řítili se kolem kamenµ ostrých jako nože. Spou· 
sty vod se valily přes-. jejich hroty, ty se v zápětí obnažo· 
valy a křehká loďka do nich narážela, praskala, a zmítala 
se v bláznivém tanci. Pekelná hudba peřejí bubnovala na 

. stěny plavidla a točila . jím, na pěnivých vírech. Muži ří· 
dili loď do dlouhého vířícího jazyku, kde bylo alespoň tro· 
chu naděje na proplutí. V posledním okamžiku se vyhnuli 
mohutnému kmenu. Když vyrovnali, byla loď skoro plná 
vody. A další překážky přeď nimi. 

Když se špice kanoe dotkla trsu loňské trávy na břehu, 
přelezl m_ladší z lovců -vaky nacucané vodou. Vy.táh 1. kam a.:. . 
rád a svalili se společ!lě ria hrqmadu_ mokrých kožešin. 
Le želi mlčky; dotýkaiíce se ~ěly, · apoz.orovali ženbucí se . . 
mraky nad nlmi. Ja_rn'í vítr ·zplval o závod s řekou, kterou 
oni před chvílí př~mohli. ' 
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• SKAUT - JUNÁK 
• FOTOCHEMA 
• PRAŽSKÉ STŘEDISKO STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE 

A OCHRANY PŘÍRODY 

vyhlašují novou soutěž 

SKAUTI FOTOGRAFUJI PAIRODU 
Soutěže se může zúčastnit každý 

čtenář časopisu Skaut-Junák. Je roz
dělena na dvě věkové kategorie 12 
až 15 a 15 až 18 let . 

• Budou přijímány fotografie v o 1 ně 
žijících živočichi'l , jejich stopy, obydU 
(mraveniště, nory, hnízda apod. ), dá
le r ostliny a jejich části (květy, plo
dy, listy) a konečně vfznačné kra
jinné úseky . - krasové útvary, skal
ní útvary, naleziště v'9značných rost
lin a živočichů, s tepi a snímky rezer
vací. 

• 
Soutěž bude mít čtyři kola. Každé 

k olo bude hodnoceno a pět nejlepších 
snímků kategorie bude odměněno 
věcnými cenami (knihy, fotomateriál). 
Do závěrečného hodnocení budou za
řazeni jen t i, kteří se účastní všech 
kol. 

NA ZAVĚR CEL! SOUTĚZE POJEDE 
DESET NEJLEPšlCH ZDARMA 

NA TR1DENN1 FOTOGRAFICKOU 
VÝPRAVU 

l SKAUTSK! FOTOSAFARI 
Bude to dobrodružná cesta v létě 

1970 na některé přlrodně významné 
místo za hranicemi našeho státu. 

ROZVRŽENI SOUTĚZE 

1. kolo: Nejlepší přírodní snímek z 
letošních prázdnin 

2. kolo: Podzim v pffrodě 
povinné téma: Plody podzimu 
(hloh, trnka, černý bez apod.} 
ostatní snímky mají volnou te
matiku, musejí však vystihovat 
podzimní přírodu 

3. kolo: Zima v přírodě 
povinn é téma: Zvěř a její stopy 
na sněhu (zvěř u krmelce, ptáci 
na krmítku apod.). Ostatní sním
ky mají volnou tematiku. 

4. kolo: Jaro v přírodě 
povinné téma: Květy jara. Ostatní 

snímky mají volnou „jarní" te
matiku. 

Každý účastník pošle do jednotli
vých k ol nejvýše ti'i snímky, z nichž 
jeden musí splňovat požadavky povin · 
ného námětu. 

Do hodnocení budou vzaty černo
b í 1 é snímky zvětšené nejméně na 
formát 13 X 18 cm, nejvýše 18 X 24 cm, 
na lesklém papíře. Na rubu k aždého 
snímku musí být název snímku, jmé
no autora, věk a přesná adresa, da
tum a místo, kde byl snímek pořízen, 
a značka fotoaparátu. 

Snímky pečlivě vypravené (nezapo
meňte na výztuž z tvrdého papíru) 
s označením 

Fotosafar i 

pošlete na adresu SKAUT-JUNAK, Bis· 
kupcova 73 B, Praha 3-Žižkov. Přesný 
termín uzávěrky bude vyhlášen u kaž
dého kola zvlášť. Uzávěrka letního 
kola je 

1 5. z á ř i 1 9 6 9 

Snímky zaslané do soutěže se stávají 
majetkem pořadatelů. Z vítězných 

prací bude ve výstavní síni FOMA v 
Praze a Ostravě uspořádána výstava. 
Autorská práva budou respektována. 

SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚ2 SOUTĚŽ SOUTĚ2 

TROUDNÍK 
BOROVÝ 

Půl roku jste s námi sledovali sou
těž Kouzelné obálky, kterou pro vás 
připravilo Národní muzeum v Praze 
spolu s redakcí Skauta-Junáka. S~í
rali jste obálky a snažili jste se se
s tavit nápis z písmen na rubu karti
ček, k terý zní: 

NARODNI MUZEUM V PRAZ E 

Pokud ještě nemáte všechny kartič
ky pohromadě, můžete je ztskat ná
vštěvou některého z těchto muzej1: 
Národní muzeum v Praze na Václav
ském náměstí, Národopisné odděle.ni 
Národního muzea v Praze, Petřinzké 

----

KOUZELNÉ OBÁLKY 
končí 

TROUDNIK BOROVÝ (Fomitopsis pinicola) - houba 
ruškatá ze školní expozice botanického oddělení Národn1-
ho muzea v Praze. Jedna z. kartiček soutěže Kouzelné obál
ky, která nemá na rubu soutěžní písmeno. 

sady; Hudební oddělení Národního 
muzea v Praze, Velkopřevorské ná
městí, Malá strana, Náprstkovo mu
zeum v Praze, Betlémské náměstí, v 
muzeu v českých Budějovicích, Plzni, 
Liberci, Hradci Králové, Olomouci a 
Opavě. A také v redakci časopisu 

S K A UT - J U.NA K 

za pěkný dopis nebo příspěvek o 
ochraně přírody a kulturních pamá
tek. Vaším úkolem je sestavit nápis 
a na list papíru napsat vedle písmen 
jména předmětfi, které jsou ri.a kar
~ičkách zobrazeny, např'. 

N jaspis 
A vřídlovec 
R atd. 

Pozor, některá písmena můžete ne
pozorností zaměnit. Zdůrazňujeme, že 
obrázky a správně sestavený n ápis 
tvoří vývojovou řadu od neživé přiro
dy k živé, od nižších živočichfi k vyš· 
ším až k člověku a jeho tvorbě. 
Správně sestaven:• nápis s pojmeno

vánim jednotlivých předmětů pošlete 
do 14 dnů po vyftí tohoto čísla na 
acl r esu ~kaut--Junák, Biskupcova 
73 B, Praha-Žižkov. Nezapomeňte 
uvést adresu. Kartičky s obrázky si 
můieto ponechat do kroniky. 

Junák 2 1 
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KŘÍŽOVKY 
MUl přátelé, 

muslme konstatovat, la se n6m do re
daki:nfch mfstnostf dostal šotek. Zfejmě 
se mu nejvfce a:alfbllo mezi hldankami, 
a tak zpňsobll trochu zmatkft. Omlouvá
me se vám tedy, a se znaěnfm zpoldi
nfm otiskujeme vylultěnf a vfherce z 
minulých ěfsel. Doufime, le ,e tu šotek 
neosadil. 

· Č(slo 11-12: 

Vj'herci: Helena Zábranové, Plzeň; 
Tomiš Plajner, Praha; Jan Chalupa, Ka
monice nad Lipou. 

SKAUT JlJ\;AK • \'yů1há ~ilodá frun· 
ta. nakladatelstvl a vydavatelstvl 
Sdru:i.1in! organizaci děli a ml{ufežP 
CSR. pro ústl'ed( Junáka • ročnlk 
XXXII • redakce Praha 3, Blskupcn 
va 73 B • šéfredaktor Jon Šimáně • 
zástupr:e šéfredaktora Eduard Škoda 
• redaktol'i: Heleno Kučerová (dlvčl 
kmen I. Hedo Matějovská (kultura. vě
da. technika J, Evo Hromádková (vod
ni skauting. cestováni, spurt I. f usef 
Zikan I skoutskli praxe a kluby I. 

22 Junák 

Čll:lo 13-H: 
Relenl: K f f I o v k a : 
2U pro jiné nenf jen zákon po.vbmosll, 

ale i a:6kon štěstf. 

L U t o Y k y : J. V. .Slidek - Ctyfl 
bohatýfi: Co jsou mu panské dvory a ěe· 
lecf, zlata lesk I kdy! ulehne mu v srdce 
ten po domovu stesk I a Honza, ěeskf 
Honza, jen stéle f(kal ne I a domft šel 
a zbude tam do soudného dne I pofadl 
lišt - 5, 4, 7, 6, 9, 1, 13, 10, 3, 14, 12, 
11. 2, 8. 

Kennedy: Nikdy se neptej, co m61e 
tvoje země udělat pro tebe; ptej se, co 
ty mň!eš udělat pro svou zem. Pofadl 
lišt - 4, 9, 2, 7, 8, 1, 6, 5, 3. 

T. A. Edison: Tajemstvl úspěchu v na
šem liYotě nikdy neznamená dělat, co 
se ti zaUbf, ale nalézt zallbenl v tom, co. 
dělat musfš. Pofadf Ilit - 12, 4, 8, 8, 2, 
5, 1, 13, 11, 10, 7, 3, 9. 

KRESLIL: BAPE 

Mirnslav Khol I fotoreportér t. Jiři 
Tr.saf (výtvurny redaktor!. Mila ŠP 
bek tajemnlk redakce). • Zá?.titu nutl 
vydáváolm čosopisu ptevzall: hrdloa 
sociallstlcké práce. nkademlk Jusel 
Charvlit, dr. Rudolf Plajner a Vlasta 
Koseová. • Redaki:ni rada: Miladn 
Blubluvá. Marle Cerná, ing Karnl 
Dolejs. CSc.. F. A. Elstner. Zdeni'k 
Janik. dr. Ludisla\' Kurko, Jaromir 
Pavllisr.k, ukademická malltka Zdeňka 

JASNÝ -PLAMEN 
( Slova i hudba Christoph Praetorius) 

Kánonický zpěv · k táborovému ohni 
Vzhňru at ~lehá tvfij jasný plamen, 
ukaž nám krásu, radost i sen. 

Pozn.: Píseň lze zpívat dvou nebo tfl
sborově. Každf jednotlivf sbor zpívá pí
seň vždy od začátku do konce a nastu
puje jeden za druhfm, jak udává řím· 
ská člslice nad notami (I., II. atd.) 

PÍSEŇ VŮDKYŇ 
Klid dej mi, 6 řeko, mír a klid, 
když žít se uč!m šťastně, též chci klid. 
Hory odvahu mi daly, 

· s úsměvem v dny přištf jft. 
snu vést a umět taky 
zákon skautský v úctě m1t. 
Klid dej mi, 6 řeko, mír a klid. 

Obě tyto písně přivezla v roce 1937 
Vlasta L 1 to c h I e b o v á [dnešnl náčel
nf Vlasta M a c k o v á) z Ameriky, kde 
se zúčastnila oslav vfročl založeni dfvčl· 
ho skautingu. Tehdy _tyto pfsně přeložila 
a od té doby žlly v· ústnf tradici v na
šich .oddílech. P í s e ň v n d k y ň se zpf
vala předevšlm v Lesnlch školách dlv
čfho kmene. 

La11d11vd, Ivan !l-llksovli:, Jlfl l<unvii:ka. 
\.'la-.ta Pálenlkuvá, MUDr. fon Pft!lffer 
CSc. Ing. Almwj Pludek, Jlri Rehák 
akadr.mii:kf mallr Vladimir Suchánek. 
ing Jiřina Syrovátková, dr. Vár.lu\ 
Solt:. Jlrf Z11chariás. plk. Emil Zát11 
pek. • \Jevyžádané rukopisy, futogra 
fie a kresby se ncvrai:ejl. • Tlsknr. 
Mlr. z,ívud 2. Panská 8, Praho l. • 
R11z~iru1e P\JS. lnf11rmace o předplat 
ném podá a objednávky prijimá kai 
dý p11sta o doručovatel. 
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• O. PROSA - tajemník by
ra OV KSČ pro řizenf stra
nické práce v českých ze
mích zaslal ústředn1 radě 
Junáka dopis, v němž všem 
aemlm Junáka blahopřál k 
padesátému výročí vzniku 
této organizace. 

e TAKt LETOS uctili junác1 
památku skautských činov
níkií Čermáka, Pacha, Klei
na, Němce a Rottera, kteří 
byli 24. dubna 1945 zastře
leni gestapem v polském Tě· 
šíně. Pouti k jejich mohyle 
na Ivančeně v Beskydech se 
také zúčastnil náčelnfk Ju
náka dr. Rudolf Plajner. 

e ŽE DEVASTOVANA PODA 
na Mostecku nemusí zň.stat 
jen mrtvou krajinou, o tom 
svědčí jednání mosteckých 
dolO. s národním podnikem 
Léčipé rostliny. Pěstitelň.m 
léčivých rostlin bude přene
cháno osmnáct hektarň. pil· 
dy a bude jim poskytnuta 
pomoc při agrotechnické 
O.pravě, výstavbě sušáren a 
zavlažovacích zařfzent Zá
jem o pěstováni léčivek pro
jevili i junáci. 

• DĚCINSKt STIEDISKO 
„OSVIT" si vzalo na starost 
úklid parku pod Stoličnou 
horou v Děčíně II. Za peněž
nf odměnu si junáci, skaut
ky a vlčata uhradila výlohy 
spojené s letním tábořením. 

e PROSTIJOV má starou ň'f 
skautskou tradici. První • NA SRAZU V UHiuNĚVSI byl nevšední zájem o junác-
stránky prostějovské junác- ký tisk, odznaky a pohlednice Foto Vlastimil Malý 

ké kroniky jsou ve znamení 
jmen Jiří Wolker a Z. Šime
ček. Byl zde vydáván časo
pis Prostějovský skaut. Osla
vy padesátého výročl vznikn 
junáckého hnutí vyvrcholí 
táborovfm ohněm na Stí· 
chovské přehradě. 

e DO ORLICKtCH HOR se 
vypravili junáci 1. oddílu 
z Rychnova .nad Kněžnou. 
Během dvou pťHdnů zde za
sadili 4500 smrčki\ a tak za
ložili „Skautský les". Z vý
těžku zakoupili základní za
řízení do nové klubovny. 

• V BRANDfSE - BOLESLA
VI oslavili padesáté výročí 
vzniku skautského hnuU 
jubilejní výstavou. Na ver
nisáži promluvil spisovatel 
a cestovatel F. A. Elstner. 

• 80. ODDIL JUNAKA v Pra
ze prosí všechny bývalé čle
ny, aby se ozvali na adresu 
M. Pradáč, Sokolovská 7, 
Praha 4-Modřany. 

e JUNACI V MODIANECH 
ztratili mladého třicetileté
ho vedoucího oddílu Zdeň
ka Kafku. Zemřel při dO·· 
pravnf nehodě. 

- Ze zahra-ničí 
c - • 

MLUVÍCÍ KRABIČKA 
• Staršl skautky v Argenti
ně dostaly cenu informační
ho střediska Spojených ná
rodO. za práci, kterou udě
laly pro slepé. 

Tak zní stručná zpráva z 
časopisu. Co udělaly a jak 
to udělaly, že se o nich pf
še? V roce 1966 se konal v 
jejich městě mezinárodnf 
kongres slepých knihovníkO.. 
Skautky měly doprovázet 
jednotlivé členy kongresu 
z hotelu na sjezdová jedná
ní. Zde se seznámily s ředi
telem kabinetu pro výzkum 
tisku Braillovým pfsmem 
( abeceda se šesti rfizných 
sestavených bodO., hmatatel·· 
ných prsty). Stěžoval si, že 
slepcO.m unikne mnoho krás
ných knih jen proto, že ne
jsou vyd6vány pro ně. Vy
právěl skautkám o možnosti 
namluvit texty na magneto
fonové pásky. Skautky se 

začaly od této doby zabývat 
problematikou slepých lidí. 
Přečetli si dostupnou litera· 
turu a potom se pustily do 
práce. V Braillově středisku 
namluvily na magnetofono
vé ·pásky učebnice pro střed
ílí i pro vysoké školy a ně
kolik románů. Pracovaly 
denně po dva měsíce a. je
jich práce přinesla mnoho 
radosti jim i slepým. Vl 

• Kdysi typická část skaut
ské výstroje - klobouk v 
mnoha zemlch zmizel. Po
dle příručky pro rádce, vy
dané v Londýně v roce 1964 
nosí původní skautské klo
bouky Skotové. Ti ziistali 
věrni i tradičnímu kultu 
mužské sukně. Jinak klobou
ky patří ke kroji jen v Již
ní Rhodesii, na Jamajce a 
Filipínách, v Rakousku a 
Turecku. Tradicemilovnt An
gličané dali přednost bare
tům, podobně jako Francou-

• CLENOVt 21. ODDILU 
„ VOCKO", přihlaste se na 
adresu Z. Kopecký, Jablun
kov-sanatorium, c;,kres Frý
dek-Místek. Rovněž tak i 
členové bývalého lyžařského 
klbu „Vočko". 
• JUNACI Z FRÍDLANTU V 
CECHACH vysazením 6300 
kusu smrkových sazenic po
mohli obnovit zničený les. 
Lesní 'závod nám o tom na
psal pěkný dopis, v kte ém 
všem br~trtlm i jejich ve
doucímu br. Švandovi dě
kuje. 
• V NEZAMYSLICICH na 
Prostějovsku skládali junáci 
slavnostní slib. Při této pří
ležitosti vzdali čest padlým 
u památníku, na kterém je 
vyryto i jméno syna našeho 
presidenta Mirek Svoboda 
se ve zdejším mlýně schová
val před nacisty. 
• JUNACKt HAvtlOV 1969 
byl název skautských dnů 
na Ostravsku. Program byl 
vskutku pestrý: okresní ko
lo Svojsíkova závodu, Lovy 
beze zbraní, setkání starých 
skautů, pětibo.j, orientační 
závod, výstava oddílových !l 

družinových kronik, ruko
dělných prací, známek, ná
lepek, odznakO. a fotografií, 
přehHdka skautských filmů 
apod. 
• SKAUTI A SKAUTKY V 
BRNĚ, členové a členky 23. 
oddílu v Lesné na Hakenově 
ulici, nabízejf dodávat časo
pis Skaut-Junák až do bytu. 
Nešlo by to u vás také tak? 

ii, Irové a cernj skauti z 
Ugandy. Lodičky na hlavách 
nosí Norové, švédové a Ame
ričané, čepice se štítkem Ka
nadané, originální těsné če
pičky Finové. Libanonci si 
haH hlavu do arabského 
šátku, Indové do turbanu, 
Zanzibarci se pyšní fezy a Pá
kistánci lehkými beranicemi 
z perziánu. U nás zatím ví
tězí tradiční klobouky. 

(r) 

• Církevní úřady uveřejnili 
dlouho očekávanou zprávu o 
změnách v kalendáři, který 
vstoupt v platnost od roku 
1971. Bylo rozhodnuto vy
škrtnout téměř padesát sva
tých. M'1Zi postiženými jsou 
i některá velmi známá jmé
na, jako svatá Barbora, ode
dávna patronka dělostřelců 
a atomových vědců, svat9 
Kryštof, patron automobilis
tů, a svatý Jii't, patron skau-
ti\. (hl 

Junák 23 




	05-01
	05-02
	05-03
	05-04
	05-05
	05-06
	05-07
	05-08
	05-09
	05-10
	05-11
	05-12
	05-13
	05-14
	05-15
	05-16
	05-17
	05-18
	05-19
	05-20
	05-21
	05-22
	05-23
	05-24



