Milý bratøe, milá sestro,
vede skautskou druinu, je to krásná a zásluná práce, ale také
odpovìdný a nároèný úkol. Øídit pravidelné schùzky v klubovnì,
pøipravovat vycházky a velké celodenní výpravy do pøírody, vymýlet zajímavý program, táhnout druinu pøi velkých oddílových hrách,
závodech a soutìích, starat se o správné a vèasné plnìní úkolù,
docházet pravidelnì na oddílové rady, pomáhat vùdci nebo vùdkyni, to vechno má navíc ke svým kadodenním povinnostem ve
kole nebo v práci. Nìkdy je toho na jednoho èlovìka skuteènì
pøíli mnoho. Kdyby mìl den aspoò o tøi hodiny víc! Sotva za sebou
má druinovku, pøemýlí o velké nedìlní cestì do lesù, kterou
tvoje druina chystá. Rádce ani rádkynì pøece nemùe pøijít na sraz
jen tak bezstarostnì jako ostatní, musí mít ve svém zápisníku podrobnì rozepsaný program, pøedem vyhledat na mapì táboøitì
a stanovit k nìmu nejvhodnìjí cestu, pøipravit zajímavé hry,trochu
si zopakovat skautskou praxi. Jít na schùzku nebo na výpravu bez
pøípravy, s tím jsou patné zkuenosti! Druina bývá spokojená, jen
kdy je program pestrý, zajímavý a jdete z jedné èinnosti do druhé,
hrajete veselé hry, závodíte, nìco pìkného vyrábíte. Improvizace
nemùe být stálou pracovní metodou dobrého rádce. Peèlivá pøíprava programu se vdycky vyplatí. Jistì ti není lhostejné, zda se
tvoje druina vrací z klubovny nebo z lesù nadená, veselá a cestou k domovu si u povídá o tom, co budete dìlat pøítì, kam se
vypravíte za týden, nebo zda jde domù rozmrzelá, s pocitem ztraceného èasu.
I já jsem kdysi vedl skautskou druinu. Mìl jsem do práce velkou
chu, cítil jsem, e bychom mohli dìlat spoustu krásných vìcí a zaít
spoleènì mnoho nezapomenutelných pøíhod. Chybìly mi vak znalosti a zkuenosti, mezi mými pøedstavami o ideální èinnosti
a skuteèností byla velká propast. Dnes u bych snad vìdìl,
jak své tehdejí sny splnit, za uplynulá desetiletí jsem hodnì vidìl,
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slyel a sám pøiel na ledaco nového. Jen mi chybí ten pravý vìk,
na vedení druiny jsem u starý. Zato vechny ty nápady a plány
mùe uskuteènit ty a já ti s tím pomohu. Proto jsem napsal tuto
kníku. Uloil jsem do ní mnohaleté zkuenosti, hry, bodovací závody, podnìty k zajímavým akcím, program úspìných druinovek,
vycházek i výprav. Rád bych tì také obèas vybídl k zamylení, popovídal si s tebou o nìkterých dùleitých problémech.
Vìøím e nebude pøi vedení skautské druiny spoléhat jenom
na mne a uplatní i svoje vlastní nápady, zkuenosti, pøedstavy
a bude hledat inspiraci i jinde. Uè se pracovat samostatnì, vymýlej nové hry, soutìe, podniky. Jen taková tvoøivá èinnost tì bude
skuteènì bavit. Tato kníka mùe být tvou pomocnicí, prùvodkyní
na skautských cestách. Uetøí ti èas, pomùe ti pøipravovat pestrý
druinový program. Nejvìtí díl odpovìdnosti za úspìné vedení
vak bude spoèívat vdycky na tobì. Doufám, e spolu dokáeme
vytvoøit z obyèejných chlapcù a dìvèat opravdové skauty a skautky.
Milo Zapletal - Zet
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ÚVODNÍ KAPITOLA
DRUINOVÁ ÈINNOST
Druina je základním èlánkem skautského hnutí. Oddíl, který
nemá samostatnì pracující druiny, není jetì v pravém smyslu
skautským oddílem. Je to omluvitelné jen ve dvou pøípadech  jestlie oddíl vznikl teprve nedávno a nemá dosud schopné rádce nebo
rádkynì, nebo kdy trpí nedostatkem èlenù.
Rozhodující úlohu ve skautském oddílu má pochopitelnì vùdce
a jeho zástupce, kteøí øídí celou èinnost. Ale stejnì významnì
se na práci podílejí rádcové a rádkynì. Mùeme dokonce øíct,
e na nich leí jetì vìtí odpovìdnost. Druiny se toti scházejí
èastìji ne celý oddíl, podle nepsaných pravidel mívají kadý týden
samostatnou schùzku a nejménì jednou za mìsíc podniknou polodenní vycházku nebo celodenní výpravu. Èinorodá druina se kromì
toho sejde jetì èas od èasu na zvlátní akci  napøíklad pøi velké
høe v ulicích mìsta, spoleèné návtìvì kina, divadla, výstavy, muzea, pøi plnìní pracovního úkolu apod. Celý oddíl mívá zpravidla
dva a tøi spoleèné podniky v mìsíci, ale druina je pohromadì nejménì estkrát a sedmkrát (kdy k jejím samostatným akcím pøipoèítáme oddílové výpravy a schùzky).
Pestrá, zajímavá, dobøe promylená a organizovaná èinnost druin je prospìná celému oddílu, zvyuje jeho úroveò. Kdy druiny
pracují patnì, oslabuje to i oddíl.

DRUINOVÉ SCHÙZKY
Musí být pravidelné, zajímavé, pestré, runé. Druina se na nich
má vdycky nìco nového nauèit, na nìèem spoleènì pracovat, nìco
si zahrát, pøíjemnì se pobavit. Kdy se po schùzce rozcházíte
s pocitem, e dnes byla prima druinovka, mùe si být rádce jistý:
pøítì pøijdou vichni zas.
Nìkteré schùzky mohou mít program zamìøený na jedinou vìc,
ale to jsou podniky mimoøádné. Obvyklá druinovka bývá sloena
z rùznorodých prvkù, které rádce pøedem pøipraví:
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1. Zahájení
2. Druinové a oddílové záleitosti
3. Skautské ideály
4. Skautská praxe
5. Hry
6. Rukodìlné práce (technického rázu)
7. Výtvarné práce, høíèky a hry
8. Výbìh z klubovny, pobyt na høiti a v okolí
9. Tìlocvièné hry a høíèky
10. Bodovací závody
11. Zpìv
12. Vyprávìní, debaty
13. Èetba
14. Volná zábava
15. Zvlátní úkoly a doplòky programu
16. Úklid klubovny a ukonèení schùzky
Program druinovky nemusí být sloen ze vech tìchto èástí,
ani by to nebylo z èasových dùvodù moné. Poøadí, v nìm jsou
prvky seøazeny, není závazné, rádce je rùznì pøeskupuje podle
potøeby.

ZAHAJOVACÍ OBØAD
Kadý druinový podnik zahajte dùstojnì a trochu slavnostnì.
Vichni by mìli pøijít v kroji, to dodává setkání zvlátní ráz. Druina
si pøi malém zahajovacím obøadu musí uvìdomit, e konèí soukromá volná zábava a zaèíná spoleèná èinnost. Bylo by dobøe, kdybyste si èasem vypracovali svùj vlastní ceremoniál, který dodá schùzce nebo výpravì od zaèátku pìknou, osobitou atmosféru. Nìco
podobného, jako tøeba mìli kdysi u nás v oddíle Medvìdi. Kdy
jejich rádce Grizzly vstal a pronesl slova: Zahajuju tøináctou druinovku Medvìdù, ostatní okamitì zmlkli, zvedli se z lavic a utvoøili
tìsný krouek. Rádce postavil doprostøed tohoto krouku lískovou
hùl, na její pièce byla upevnìna druinová vlajka. Kadý uchopil
tyè pravou rukou, nìkdo vý, jiný ní. Grizzly pak odøíkal druinové
heslo: Jeden za vechny, vichni za jednoho! Po kratièké pauze
byl zahajovací obøad zakonèen druinovým pokøikem.
Pokud podobný ceremoniál nemáte, staèí, kdy vichni povsta10

nou a rádce pronese do úplného ticha (døív nezaène mluvit, dokud
se vichni docela neztií) prostou formulku o zahájení schùzky.
Druinovky poèítejte a dávejte jim poøadová èísla, buï kadý rok
od zaèátku záøí znovu od jednièky, nebo v èíslování pokraèujte stále dál. Øekne-li rádce napøíklad: Zahajuju sto tøicátou schùzku Jelenù, zní to nejen zajímavì, ale i hrdì  podívejme se, Jeleni se drí
jako druina u ètvrtý rok!
Tohle jsou zdánlivì bezvýznamné malièkosti, které vak mají hluboký skrytý smysl. Zvyují druinovou soudrnost.

DRUINOVÉ A ODDÍLOVÉ ZÁLEITOSTI
Do tohoto programového bodu patøí vechny organizaèní vìci,
které se týkají vaí èinnosti. Oznámí data oddílovek, výprav, pøekontroluje, zda byly splnìny døíve uloené úkoly, zapsány vechny spoleèné podniky do kroniky, zaplaceny èlenské pøíspìvky, nahlédne do skautských zápisníkù  zvlá u nováèkù, vyhlásí výsledky soutìí, her a závodù. Kromì tìchto úøedních záleitostí je
tu èas i na volné návrhy vech èlenù druiny, spoleèné plány do
budoucna, pøipomínky a hodnocení.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
Pøedpokládám, e vichni znáte zpamìti skautský zákon, slib,
heslo. Na druinových schùzkách se vracíme k jednotlivým bodùm
zákona, ptáme se navzájem i sami sebe, jak se nám daøí je
v praktickém kadodenním ivotì dodrovat, co to pro nás znamená. Nebojíme se pøiznat k vlastním slabostem a chybám. Postupnì
probíráme povahové vlastnosti, které z nás dìlají skuteèné skauty
a skautky. Seznamujeme se s dìjinami naeho i svìtového hnutí.
Stále si pøipomínáme povinnost vykonat dennì nejménì jeden dobrý
skutek. Hledáme cesty, jak pomáhat jiným lidem. Snaíme
se pracovat tak, aby ná oddíl patøil k tìm nejlepím.

SKAUTSKÁ PRAXE
Je páteøí programu vech druinových podnikù. Na schùzkách
vìnujeme pozornost tìm slokám, které se dají dìlat v klubovnì,
11

na nì pak navazuje praxe v pøírodì pøi výpravách. Uèíme se pracovat
s mapou, základùm orientace, vázat uzly, signalizovat, èíst v jízdních
øádech, lutit ifrované zprávy, uívat tajné inkousty, cvièíme první
pomoc pøi nehodách veho druhu, seznamujeme se s úèinnou ochranou pøed nebezpeèím, které nám hrozí ve mìstì i v pøírodì, prohlubujeme své znalosti v teoretických i praktických oborech, pracujeme
s rùzným náøadím, vyrábíme uiteèné modely, sdìlujeme si zkuenosti se skautskou a táborovou výzbrojí a výstrojí.
Nìkteré vìci mùeme zaøadit do programu kdykoli v prùbìhu roku,
jiné se hodí jen do jistého období, podle pøevládajícího poèasí.
V naem oddíle jsme kdysi zavedli tematický cyklus skautské praxe,
který se kadoroènì opakuje. V záøí a øíjnu vìnujeme v klubovnì
zvlátní pozornost uzlování, signalizaci a výtvarným hrám s pøírodním
materiálem. V listopadu a prosinci se zamìøíme pøedevím na práci
s mapou, ifrování a pøípravu vánoèních dárkù. Leden a únor jsou
nejvhodnìjí k roziøování místních znalostí, k praktickému provádìní stopaøského umìní, studiu zimních souhvìzdí. Na jaøe si vímáme kvìtin, trénujeme stavbu stanù, vaøíme v pøírodì.
Pøestoe se k tìmto oborùm skautské praxe vracíme kadý rok
opakovanì, není to uzavøený kruh, spí ho mùeme pøipodobnit
ke stoupající spirále. Nováèci, kteøí pøili do oddílu po prázdninách,
se v záøí a øíjnu uèí est základních uzlù. Ostatní si je s nimi zopakují (uplatní se jako uèitelé) a ve chvílích, kdy si nováèci èerstvì
zvládnutou praxi samostatnì procvièují, starí èlenové se od rádce
nebo zkuenìjího instruktora uèí druhou nebo tøetí estici uzlù 
podle toho, kolik let u do oddílu chodí. Pro kadého se vdycky
najde nìco nového, zajímavého, co dosud nezná. V disciplínì,
kterou jsem právì uvedl jako pøíklad, je to tøeba síování, pletení
turbánku, spojování trámkù speciálními vazbami a øada dalích
prací s provazem a lanem.
Podobné je to také v jiných oborech skautské praxe. Nováèek
se po prázdninách uèí pøijímat a vysílat první semaforová písmena.
Ti starí u to dovedou a teï si námoønickou signalizaci procvièují
a zdokonalují se v ní. Nikdo není tak dobrý, aby o sobì mohl øíct  já
u se nemohu zlepit.
Kdo druinu vede, je obvykle ve skautském výcviku a znalostech
dál ne øadové èlenstvo. Jen tak mùe ostatní seznamovat s novými
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vìcmi. Není to vak vdy a ve vem nutná podmínka. V rùzných
èinnostech se èasto najdou jedinci, kteøí toho dovedou víc ne rádce,
ti pak v tomto oboru dìlají druinì instruktory. Rozumný rádce na nì
proto neárlí, je to pro nìho naopak dùkaz, e v druinì vládne pravý
skautský duch a vichni se na èinnosti aktivnì podílejí, nejsou jen
pasivními úèastníky schùzek a výprav.

HRY
Dobrá hra je koøením schùzky i výpravy, zlepuje jejich kvalitu,
dává jim pøíjemnou vùni. Rádce musí mít vdy v zásobì øadu her
pro rùzné pøíleitosti a rùzný poèet úèastníkù. Zaèni proto u dnes
vhodné hry sbírat. Zapisuj jejich pravidla na kartièky slovníèkového
formátu  kadou na zvlátní list. Èasem tak získá neocenitelnou
sbírku. Její základ by mìly tvoøit nejlepí skautské hry.
Pro hry platí to, co pro koøení v jídle  nemusí jich být pøíli mnoho. Druina, která by si na schùzkách a v pøírodì jen hrála, her by
se brzy pøesytila. Kromì toho by nechtìla nic jiného dìlat. Podle
naí dlouholeté zkuenosti jsou na druinovkách vhodné dvì hry.
Jedna nová, neznámá, a k tomu jedna úspìná, která mìla dobrý
ohlas na nìkterém døívìjím druinovém podniku.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Skaut by mìl umìt devatero øemesel, aby zvládl doma i na táboøe
vechny drobné opravy. A to znamená, e se uèíme zacházet
s nejrùznìjím náøadím, od kapesního noe a po vrtaèku  kolovrátek. Øezání, típání, sekání, brouení a mnohé dalí pracovní
úkony cvièíme pøi zaøizování klubovny, výrobì vývìsních desek, herních pomùcek, drobné výzbroje. Obì ruce levé mùe mít jenom
nováèek. Program, ve kterém by se neuplatnila nae zruènost, by
nebyl úplný. V dalích kapitolách najde øadu podnìtù k této èinnosti  popis výroby indiánských poèítacích døívek a hracích kostek, vývìsních desek, modelù táborových staveb, netradièních
hudebních nástrojù, vrèících døívek a dalích zajímavých vìcí.
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VÝTVARNÉ PRÁCE, HØÍÈKY A HRY
Vìtina lidí chodí svìtem, jako kdyby byli slepí. Nevnímají nic
z drobné krásy, kterou potkávají skoro na kadém kroku. Zvlátní
èást programu na druinovkách i na výpravách nás má upozornit
na podivuhodné tvary, barvy, struktury pøírodních plodù, objevit
v kadém skrytý umìlecký talent. Proto si jednou hrajeme s nakami,
katany, aludovými miskami, podruhé vyrábíme netradièní totemky, noem vyøezáváme ze palíèku figurky zvíøete, pokouíme
se vymodelovat z hlíny postavu nebo nádobku, utkat na prostém
rámeèku pestrobarevnou stuhu nebo dokonce malý gobelínek. I ten,
kdo si o sobì myslí, e nemá ádné výtvarné nadání, dokáe sloit
z papíru ptáka, rybku, irafu  staèí, kdy zvládne elementární základy japonské techniky origami.
Moná e se nìkomu nebude do výtvarných her moc chtít. To se
stane obèas kadému rádci, e narazí u nìkterých programových
prvkù na nezájem. Sna se ostatní strhnout svým nadením, pracuj a hraj si spoleènì s druinou. Vdycky vem vysvìtli, proè dìláme právì tohle. A zaøazuj do programu nejdøív ty výtvarné hry, které úspìnì zvládne i nejvìtí neika, napøíklad otiskování listù nebo
skládání z papíru.
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VÝBÌH Z KLUBOVNY
Zaøaï jej do programu ve chvíli, kdy u máte dost sedìní a psaní
a potøebujete se protáhnout, nadýchat èerstvého vzduchu. Jestlie
máte blízko klubovny høitì, park, volný plácek, zahrajte si tam drobnou pohybovou hru, proveïte tìlocviènou zkouku rychlosti, síly,
obratnosti nebo vytrvalosti. V husté mìstské zástavbì vyjdìte
z klubovny na deset patnáct minut za jistým cílem  u knihkupeckého
výkladu hrajte hledaèku, mezi proudícími lidmi hrajte pátraèku (kdo
nejdøív uvidí èlovìka s holí, dostane bod, kdo uvidí první èlovìka
s berlemi má dva body, kdo invalidu na vozíèku tøi body). V parku
a mezi zahradami sbírejte listy døevin (stromù a keøù) nebo naky,
aludy, katany, bukvice k výtvarným hrám. Projdìte nìkterou
z okolních ulic a dívejte se oèima cizince, který tu jde poprvé;
s pøekvapením zjistíte, e na nìkterých domech jsou vìièky nebo
zajímavé ozdoby èi pamìtní desky. Zajdìte k památné stavbì
a dùkladnì si ji prohlédnìte.

TÌLOCVIÈNÉ HRY, HØÍÈKY A TESTY
Ná oddíl mìl po léta klubovnu na okraji mìsta, deset krokù
od lesa. Na malé louèce a mezi stromy jsme vybudovali malou lesní
tìlocviènu. Z poraených kmenù se staly rùznì vysoké a iroké kladiny, elezná tyè upevnìná mezi dvìma stromy byla naí hrazdou,
lano sputìné z koruny borovice slouilo ke plhání, metrová polena nahradila vzpìraèské èinky.
Zaèínali jsme vdycky rozehøátím, obyèejnì nìjakou variantou
honièky nebo jinou pohybovou hrou, a pak druina spoleènì plnila
nìkterou ze zkouek vestranné zdatnosti. Skautská stezka vìnuje tìlesné zdatnosti malou pozornost, my vak povaujeme sílu,
rychlost, obratnost a vytrvalost za tak dùleité osobní vlastnosti,
e je na kadém druinovém i oddílovém podniku rozvíjíme. Po léta
jsme shromaïovali rùzné pohybové høíèky a testy, dnes jich máme
v zásobníku nìkolik set. Z tohoto bohatství najde aspoò malou èást
v této kníce. Vìtinou nevyadují velký prostor ani zvlátní zaøízení, a tak je uplatní i v malé skautské klubovnì.
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BODOVACÍ ZÁVODY
V nìkterých oddílech je zavedena dlouholetá bodovací soutì,
která se opakuje rok co rok a bývá rozdìlena do mìsíèních etap.
Úèastní se jí povinnì vichni aktivní èlenové, od nováèkù a po rádce.
Podle ceníku  zvlátní tabulky  lze získávat soutìní body
za docházku, vykonanou práci, umístìní ve hrách a závodech, plnìní skautských zkouek a jiné vìci, které vùdce povauje
za dùleité. Na konci kadého mìsíce jsou vem úèastníkùm soutìe body seèteny a slavnostnì vyhláeny výsledky. Kdo má bodù
nejvíc, stává se vítìzem posledního kola a dostane malý diplom
nebo jinou poctu.
Kde vládne pravý skautský duch, tam se kadý snaí o nejlepí
umístìní v této neobvyklé høe. Být mezi prvními, to je povaováno
za èest a dùkaz vestranné osobní zdatnosti i zájmu o èinnost oddílu.
V naí oddílové bodovací soutìi lze vybojovat jistý poèet bodù
i ve zvlátních závodech. Na kadém druinovém podniku je takový bodovací závod jeden. Vítìz dostane pìt bodù, druhý ètyøi body,
tøetí tøi, ètvrtý dva a pátý jeden bod. Ostatní vyjdou naprázdno.
V dalích kapitolách najde nìkolik desítek bodovacích závodù.
Zaøazuj je pravidelnì do programu schùzek a výprav, i kdy tøeba
u vás bodovací soutì není zavedena. Tyto závody mají smysl i samy
o sobì a dodávají druinovkám vzruch. Mùe je promìnit ve zvlátní
dlouhodobou hru  body získané v jednotlivých závodech stále pøipoèítává a vyvìuje v klubovnì na druinové desce v podobì
posuvného ebøíèku. Po kadé schùzce se na tomto ebøíèku mìní
poøadí a to upoutává pozornost.

ZPÌV
Spoleèné zpívání je skvìlým doplòkem kadé schùzky, pomáhá
vytváøet drunou náladu. A pøece jen málokterá skautská druina
èasto a ráda zpívá!
Dobrý rádce má být vestranný a k vestrannosti patøí i hra
na hudební nástroj. Pro ná úèel je nejvhodnìjí kytara. Vìtinu
písnièek doprovodí pøi znalosti deseti dvanácti základních akordù.
A takový základ doprovodné hry na kytaru lze zvládnout za nìkolik
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málo týdnù. Jestlie dosud na kytaru nehraje, povauj to za svùj
úkol v pøítích mìsících. Je to spí cvièení prstù ne obtíná vìda,
nemusí dokonce ani znát noty! Kadý kytarista ti ochotnì ukáe,
jak dret nástroj a stavìt prsty na strunách. Tiskem bylo vydáno i
nìkolik uèebnic pro samouky.
Doprovod písnièek nemusí být výluènì rádcovou záleitostí. Zjisti, zda na kytaru nehraje nìkdo z tvé druiny  toho pak poádej,
aby nosil svùj nástroj na kadou druinovku.
Co zpívat? Pøedevím písnièky, které znáte z táborù. Pøenesete
se pøitom v duchu zpátky do minulého léta a do míst, která se vám
vtiskla pevnì do pamìti.

VYPRÁVÌNÍ, DEBATY
Dej kadému pøíleitost, aby uplatnil svùj vyprávìèský talent.
Nebudete ovem povídat druinì hlouposti nebo nevkusné historky. Dùleitá je správná volba námìtu. Jednou si pøipomeòte záitky
z minulého tábora, podruhé z cest do ciziny. V listopadu se krásnì
poslouchají straidelné pøíbìhy, brzy se stmívá a v zeeøelé klubovnì u kamen, v nich praskají polena, vyznívají staré rodové zkazky
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o nevysvìtlitelných jevech zvlá sugestivnì. Jindy stanov stejnì
vzruující téma  chvíle nejvìtího strachu; nejzajímavìjí povídka,
kterou jsem èetl; dávná povìst; moje nejvìtí dobrodruství.
Povzbuzuj k samostatnému vyprávìní i ty nejmladí, nejménì
výøeèné. Kadý by se mìl uèit vyjadøovat slovy své mylenky, pøedstavy, záitky.

ÈETBA
Spoleèné ètení na druinové schùzce mùe být jen doplòkem
pro zpestøení. Musí vybrat krátký, dramatický nebo humorný pøíbìh, který posluchaèe zaujme. Pøedèítání by nemìlo trvat déle
ne deset minut, radìji vol kratí text. Tuto úlohu svìø tomu, kdo
má jasný, zvuèný hlas a dovede èíst plynule, bez zadrhávání
a zbyteèných pøeøeknutí.
Kdybych ti mìl pro zaèátek nìco doporuèit, pak Foglarùv Tábor
smùly. Na kadé druinovce jednu malou kapitolku. Mají zajímavý dìj,
jsou vechny ze skautského prostøedí, tvoøí témìø vdy uzavøený celek a je v nich vzácné koøení  slovní i situaèní humor. Tahle kníka je
tak dobøe napsaná, e ji mùe poslouchat i ten, kdo ji u èetl.
Jiný zdroj vhodného ètení  dobrodruné povídky Otakara Batlièky. V minulých letech opakovanì vyel jejich soubor pod názvem
Na vlnách odvahy a dobrodruství. Vypùjè si ho z veøejné knihovny.
Za zkouku stojí i pøíbìh na pokraèování  i zde doporuèuji nìkterou málo známou foglarovku. Musí z ní ovem vypustit zdlouhavé, málo zajímavé pasáe. Kdysi jsme èetli z napínavého románu
vdycky prvních deset minut na zaèátku druinovky. Kdo pøiel pozdì, byl potrestán tím, e neznal dalí osudy hlavního hrdiny.

VOLNÁ ZÁBAVA
Je to nesmírnì iroký pojem. V dalích kapitolách nevìnujeme
této programové sloce skoro ádnou pozornost. Ponecháváme
na rádcích a rádkyních, jak a èím tuto èást druinovky naplní. Jen
pøipomínáme  skautské schùzky nejsou kolními vyuèovacími hodinami, jenom nemoudrý rádce dusí v zárodku kadou klíèící zábavu. Veselé povídání, vyprávìní, sluná legrace, která nikoho neuráí
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 to je pro druinu výborný tmel. Rádcovské umìní do znaèné míry
spoèívá v schopnosti podnìcovat pøi váné práci zábavu, vyvolávat
dobrou náladu.

ÚKLID KLUBOVNY, ZAKONÈENÍ SCHÙZKY
Druinovka by nemìla trvat déle ne 90  120 minut. Jetì ne ji
obøadnì zakonèíte pokøikem, dejte klubovnu do poøádku. Puste
se do úklidu spoleènì, rádce pøidìlí kadému pøesnì vymezený
úkol a pøekontroluje jeho øádné splnìní.

DRUINOVÉ VÝPRAVY
Cítí také tiché rozechvìní, kdy se dívá na modravé kopce
a lesy na obzoru? Stoupá z nich vùnì dálek a dobrodruství. Rádce, který by nechodil rád do pøírody, nebyl by dobrý rádce. Druina,
která aspoò jednou za mìsíc nevyrazí na celý den za mìsto, není
skuteènì skautská druina.
Pøíroda je naím nejvlastnìjím prostøedím, ádná sebekrásnìjí klubovna ji nemùe nahradit. Kdy dojdete za nedìlního rána
na kraj mìsta nebo vystoupíte z vlaku na zapadlé stanièce a vae
druinová vlajka se zatøepetá v èerstvém vìtru, kdy se rozhlédnete
a uvidíte pøed sebou otevøenou krajinu, pole, louky, lesy, støíbrné
hladiny rybníkù, vrchy zvlnìné a na obzor jako modrozelené moøe,
najednou do vás vjede bláznivá radost, musíte se rozbìhnout nebo
se obrátit èelem proti vìtru a zazpívat: Junáci, vzhùru, volá den!
A pak se pustíte dál do kraje. Druinová výprava by mìla být
pro vechny silným záitkem. Proto nepùjdete po nudné silnici,
ale vyrazíte po zarostlých pìinkách do lesù a luk. A budete prolézat houtiny, kam tøeba po léta nevkroèila lidská noha, spoutìt
se do roklí naplnìných vìèným tichem a tajemným erem, skákat
po ohlazených balvanech vzhùru proti potoku, uspokojíte romantickou touhu po objevech, po prùzkumech neznámých konèin.
Nesmí vak spoléhat jen na krajinu. Jestli si má druina z výpravy
nìco trvalého odnést kromì záitku, musí nìco zajímavého dìlat,
nìco zajímavého vidìt, nìco vzruujícího hrát.
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PROGRAM VÝPRAV
1. Pozorování a poznávání pøírody
2. Skautská praxe
3. Hry a závody
4. Tìlocvik a sporty v pøírodním prostøedí
5. Výtvarné práce, høíèky a hry
6. Prùzkum historických památek a zajímavých míst
7. Zvlátní úkoly a doplòky programu

POZOROVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ PØÍRODY
Pøíroda je plná zázrakù. Kadý ivý tvor, od jelena a po malého mraveneèka, kadá kvetoucí bylina, kadý strom a keø mají za sebou milióny let vývoje. Jsou to stvoøení v jistém smyslu dokonalá, s podivuhodnými
schopnostmi. A lidé kolem nich vìtinou chodí nevímavì.
Nemohu se tu zeiroka rozepisovat o tom, co skautská druina
mùe na kadé výpravì do pøírody vidìt, zkoumat  to je téma
na jinou velkou knihu. A tu u jsem napsal. Jmenuje se Výpravy
za dobrodrustvím. Je skoro v kadé veøejné knihovnì v oddìlení
pro mláde. Uloil jsem do ní nejlepí ze stovek druinových vycházek a výprav, program na celá léta.
Teï jen krátce shrnu to, co stojí za pozorování a blií poznání:
Rostliny  kvetoucí byliny, kapradiny, mechorosty, stromy a keøe,
liejníky, trávy
zvíøata  od nejdrobnìjích myic a po divoká prasata, jeleny,
vzácné vydry a rysy
hmyz  zajímavé je pozorování ivota mravencù, broukù, motýlù
obojivelníci, kterých rychle ubývá
plazi, nahánìjící nevìdomým lidem zbyteènou hrùzu.
Z neivé pøírody jsou nejzajímavìjí nerosty, zejména sbírání polodrahokamù. Málokdo se vyzná i v tìch nejbìnìjích druzích hornin.
Nae zemì je bohatá na zkamenìliny, pozùstatky pradávného
ivota. Mnohá nalezitì jsou ve vápencových oblastech a pískovcích.
Zvlátní pozornost vìnujeme poèasí, jeho promìnám. Pravidelnì
je sledujeme, pokouíme se o jeho pøedpovídání.
Snad nejúasnìjí pohled se nám v pøírodì otvírá za jasných nocí
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 nebe poseté jiskøícími hvìzdami, tajemnými svìty ztracenými
v kosmických propastech. Skaut dovede rozeznat planety od stálic,
ví o letních, zimních a obtoènových souhvìzdích.
K dávným naím tradicím patøí ochrana pøírody. Ke vem ivým
tvorùm se chováme jako k rovnoprávným obyvatelùm planety Zemì,
nezabíjíme, nepokozujeme, nenièíme.

SKAUTSKÁ PRAXE NA VÝPRAVÁCH
V pøírodì opakujeme a procvièujeme i ty disciplíny, kterým
se vìnujeme na schùzkách v klubovnì. Navíc se zabýváme tím, co
v místnosti dìlat nelze. Uèíme se zakládat ohnitì a udrovat oheò,
dbát o jeho bezpeènost. Stavíme pøístøeky k nouzovému pøenocování, stany rùzného druhu. Zkouíme i bivakování. Vaøíme na polním
ohniti základní jídla. Nacvièujeme záchranné akce, trénujeme první pomoc. Orientace a práce s mapou tu mají zcela jiný dosah
ne v klubovnì, tady pouijeme nabyté vìdomosti v praxi. Signalizace z jednoho kopce na druhý je mnohem zajímavìjí ne v malé
klubovnì. Odhady a mìøení jsou zábavou, hrou.

HRY A ZÁVODY V PØÍRODÌ
Na výpravách uplatníme jiné hry ne v klubovnì. Mìkká louka
zve k zábavám s míèem, bojovým úpolùm ve dvojicích i malých
skupinkách. Lesní houtiny jsou jako stvoøené k napínavému plíení, vzruujícím schovávaèkám a terénním hrám s romantickým libretem. Na chvíli se pøi nich promìníme v indiánské bojovníky,
prospektory, lovce, hledaèe pokladù, stopaøe. Bez pìkných her by
den strávený v pøírodì byl chudý, málo zajímavý.
Bystrý rádce nachází na loukách, u potokù a øíèek i v lesních
houtinách stále nové podnìty k drobným závodùm a soutìím.
Kdo se strefí do plechovky, postavené na skalce? Kdo dohodí nejdál míèkem  ale levou rukou? Kdo vybìhne nejrychleji do strmé
stráòky? Kdo udìlá na hladinì rybníka nejvíc abek? Kdo pøejde
padlou kládu tam a zpátky a nespadne? Kdo trefí poslepu k tyèi
zabodnuté uprostøed louky? Staèí se pozornì rozhlédnout kolem
a terén sám nabídne nové monosti.
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PRÙZKUM HISTORICKÝCH PAMÁTEK
Nae zemì je bohatá na památníky minulosti. Jak nám závidìli
ameriètí skauti, kteøí u nás byli loni v létì, stovky hradù a zámkù,
románské a gotické kostelíky, støedovìké ètvrti ve starých mìstech. A asli nad tím, jak málokterý skautský oddíl u nás jim vìnuje
pozornost. Øíkali: Kdybychom mìli takový Zvíkov, Køivoklát nebo
Perntejn, nelitovali bychom tisícikilometrového putování k nim!
V kadém kraji jsou skryty v lesích rozvaliny skoro neznámých
hradù, zarostlé valy prehistorických hradi. Kadé takové místo
stojí za návtìvu a prùzkum. A kdy se k nim u vypravíme, mìli
bychom se o nich co nejvíc dovìdìt. Od prùvodce, místních obyvatel, z kníek a èasopisù.

RÁDCE I RÁDKYNÌ ODPOVÍDAJÍ ZA DRUINU
Pøi schùzkách i výpravách. Nikdy na to nezapomeò! Musíte
se vrátit vichni iví a zdraví. V terénu na vás èíhá nejedno nebezpeèí. Skály lákají ke plhání, slibují rozhled do velkých dálek, øeka
a rybník zvou k pøíjemné koupeli, z jeskyní dýchá tajemství. Nìkdy
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se pøiene zlá bouøka, v zimì vás mùe pøekvapit uprostøed hor
vánice. Nehoda zaskoèí druinu pár krokù za mìstem.
Pamatuj, e kdyby se na výpravì nìkomu nìco stalo, padla by
odpovìdnost na tebe. Proto buï pøipraven na kadé nebezpeèí
a pøedevím mu pøedcházej. Zaveï v druinì od první výpravy eleznou kázeò. Pro vechny platí tato bezpeènostní pravidla:
1. Pokud mono nechodíme po silnicích, kde jezdí auta. Musíme-li pøesto po takové komunikaci jít, dríme se vdy levého okraje, abychom vidìli pøijídìjící vozidla. Postupujeme v zástupu, jeden
za druhým, nikdy v hlouèku!
2. Jedeme-li vlakem, máme sraz nejménì 15 minut pøed odjezdem, aby nikdo nedobíhal na poslední chvíli. Ve vagónu nezùstáváme stát u dveøí, postoupíme dále dovnitø. Dveøe otvírá rádce
a po zastavení vlaku.
3. Táboøíme vdy pod skalami, nikdy ne nahoøe na skalách.
Ale z dosahu padajících kamenù.
4. Po skalách zásadnì nelezeme, na horolezce si nehrajeme.
K nebezpeèným úrazùm dochází i na zdánlivì malých skalkách.
5. Na druinových výpravách se nekoupeme na hloubce.
6. V pískovnách nevstupujeme na strmé svahy hrozící sesutím.
7. Nikdy nepøecházíme po eleznièních mostech ani si nezkracujeme cestu tunelem.
8. Za bouøky nezùstáváme na holých a vyvýených místech
ani se neschováváme pod pøevisy a do jeskyò. Snaíme se najít
úkryt v chalupì døív, ne se bouøe pøiene.
9. Na vysoké stromy nelezeme.
10. Pitnou vodu bereme jen ve staveních.
Noste s sebou mobilní telefon pro pøípad, e by dolo k úrazu.

RÁDCOVSKÝ ZÁPISNÍK
Jestlie bere svùj úkol opravdu vánì a odpovìdnì, bude tì to
stát hodnì volného èasu. Pøípravy druinových podnikù dají dost
práce, a to není zdaleka vechno. Musí si vést od zaèátku peèlivé
záznamy o rùzných vìcech. Pro toho, kdo má v sobì dost nadení,
je kadá práce související s druinou a skautingem pøíjemnou hrou,
zábavou. A bez nadení se nikdo nemùe stát dobrým rádcem.
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Nepostradatelnou pomùckou ti teï bude rádcovský zápisník. Kup
si ètvereèkovaný notýsek nejménì o dvou stech stranách. Na vnitøní
stranu desky napi: Prosím nálezce tohoto zápisníku, aby jej vrátil
na adresu (doplò tu svou).
V dolním pravém rohu oèísluj vechny stránky. Na tøetí stranu
napi: Rádcovský zápisník. Pod to dolù název své druiny. Pi a linkuj
vechny záznamy úhlednì, uívej pastelky nebo barevné propisovaèky, pìknì upravený zápisník bude brát do ruky s vìtím potìením ne notýsek, kde je vechno neèitelnì nakrábané.
Ètvrtou stránku ponech prázdnou. Na pátou napi základní údaje o vech èlenech druiny  køestní jméno, pøíjmení, pøezdívku,
datum narození, úplnou adresu, telefon, èíslo skautské legitimace.
V záznamech pokraèuj i na esté stranì. Mìlo by tam zbýt místo
i pro budoucí nové èleny. Pi drobným, èitelným písmem.
Sedmou a osmou stranu nadepi: Svolávací tafeta. Podrobnosti se doví pozdìji.
Na devátou stránku napi do rùzných øádek: druinový pokøik,
druinové barvy, druinový symbol (totem), druinové heslo; druinovou vlajku naèrtni v barvách; druinové signály. V zápisech
i kresbách pokraèuj i na stranì 10.
Jedenáctou stranu uveï slovy: Co kdo v druinì dìlá.
Dvanáctou a osmnáctou stránku oznaè nápisem: Docházka.
Sem bude zaznamenávat úèast na vech druinových i oddílových
podnicích, svou vlastní i ostatních.

Pouze ivot, který ijeme pro ostatní, stojí zato.
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Albert Einstein
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ZÁØÍ
JUNÁCI VZHÙRU, VOLÁ DEN!
Zazpívej si potichu první ètyøi slova skautské hymny a pak chvilku poslouchej jejich ozvìnu. Nemyslím skuteènou ozvìnu zachytitelnou sluchem, ale nìmou vnitøní ozvìnu, která se ti rozezvuèí
kdesi v nitru. Já si tahle ètyøi slova zpívám hodnì èasto, tøeba kdy
míjím poslední domy v poslední ulici a pøede mnou se otevírá irý
kraj, nebo kdy pospíchám na druinovou schùzku, nebo kdy
se poutím do obyèejné vední práce.
Tahle ètyøi slova a jejich nápìv mají pro mne kouzelnou moc.
Probouzejí ve mnì radost a nadení, zahánìjí rozmrzelost a únavu.
A dobøe vím proè. Je v nich zakleto mnoho nejastnìjích chvil,
které jsem proil v minulosti. Pøipomínají mi první skautské schùzky, poprvé jsem je slyel krátce po vstupu do oddílu. Pøipomínají mi
tábory, zpívali jsme je tam kadé ráno.
Zazpívej si potichu se mnou: Junáci vzhùru, volá den! Jestlie
v tobì bije skuteèné skautské srdce, musí ucítit jejich ozvìnu.
Nìkde v hloubce tvé due se otevøe nový pramínek radosti. Vjede
do tebe najednou ohromná síla. Dostane chu rozbìhnout se ke své
druinì a pustit se s ní do nìjakého velkého, krásného díla.
Právì na prahu nového skautského roku bychom si mìli tahle
kouzelná slova zpívat hodnì èasto. A vdycky se dát naplno a s chutí
do práce.
Junáci vzhùru, volá den!
Pøiprav program první druinovky po prázdninách tak dobøe,
aby vichni odcházeli z klubovny domù nadení, s velkým zápalem
pro skautování.
Pro první celodenní výpravu vyhlédni tak lákavý cíl, aby to byl
pro vás vechny nezapomenutelný záitek.
Umiò si, e letos nevynechá jedinou schùzku, jediný oddílový
podnik.
Zaèni pøemýlet, v èem by se mìla tvoje druina zlepit  a hned
pøejdi od nápadù k èinùm.
Tak tedy: Junáci vzhùru, volá den!
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DRUINOVÉ
SCHÙZKY V ZÁØÍ
Dejte se do práce co nejdøív.
Svolej svou starou druinu tøeba
naveèer v poslední den prázdnin,
to u budou vichni doma. A hned
na prvním setkání zaènìte spoleènì spøádat plány  co vechno budete v novém skautském
roce dìlat, kam podniknete druinové výpravy.
Zahajuj vechny schùzky pøesnì. To znamená, e musí pøijít
nejménì pìt minut pøed smluvenou lhùtou. Vytyè si jako elezné
pravidlo: Musím být vude radìji
o deset minut døív ne o minutu
pozdìji!
Sna se tuto zásadu pevnì dodrovat. Zaène tím pìstovat
u sebe i ostatních z druiny jednu z dobrých skautských vlastností  dochvilnost. Upozorni,
e budete zaèínat druinové podniky pøesnì v urèenou dobu. Kdo
pøijde pozdì, zmeká kus programu a kromì toho ztratí body
v oddílové celoroèní soutìi.
A pøi výpravì do pøírody tøeba
svou druinu u vùbec nenajde
na místì srazu.
Kadou schùzku otevøe slavnostní formulkou, o které byla øeè
v úvodní kapitole. Dá tím vem
na srozumìnou, e od této chvíle konèí soukromé povídání, strkání, øádìní, legrácky. Aby pøedìl
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mezi èasem pøed vaí schùzkou
a pøi schùzce byl jetì zøetelnìjí, pøidáte k zahajovací formulce
druinový pokøik.
Na zaèátek prvního setkání
po prázdninách si pøiprav kratièký uvítací proslov. Já asi bych
na tvém místì øekl tohle:
Seli jsme se v klubovnì poprvé na zaèátku nového skautského roku. Budeme se pravidelnì
scházet a podnikat dobrodruné
výpravy a do pøítích prázdnin.
Za tìch deset mìsícù se z nás
musí stát sehraná druina. Kdy
se dáme do práce spoleènì
a s velkou chutí, bude se nám
vechno daøit.
Mìli bychom si pevnì umínit,
e se staneme nejlepí druinou
naeho oddílu. Základním pøedpokladem je zajímavá èinnost,
na které by se mìl kadý z nás
nìjak podílet. Mùeme spolu proít spoustu krásných, nezapomenutelných pøíhod. Ale jen kdy
budeme chtít!
Slova na uvítanou øekni struènì, jasnì, dost hlasitì a spatra.
Nesmí je èíst z papíru, ztratila by
svùj úèinek.
Seznam pak druinu s tím, co
chystá v nejblií budoucnosti.
Zmiò se krátce o záøijové celodenní výpravì, o prvním mimoøádném
podniku. Dej podnìt k debatì, co
vechno by druina v tomto skautském roce mohla podniknout,

a sna se do rozpravy zatáhnout
skuteènì vechny. Dej pøíleitost
i tomu nejmenímu nováèkovi,
aby vyslovil svùj názor a nápad.
Vyslechni je vánì a trpìlivì,
i kdy to budou mylenky prostoduché nebo neuskuteènitelné. Pamatuj, e u v téhle chvíli zaèíná
budovat dobrou skautskou druinu a pøátelský druinový duch.
Nestrp urálivý posmìch, neomalené okøikování druhých. Dobré
nápady si zapisuj!

NOVÁ DRUINA
Zakládáte novou druinu?
Zvolte si nejdøív svoje jméno. Nenechte se unést chvilkovou náladou, vybírejte název odpovìdnì,
ponesete ho tak dlouho, dokud
budete v oddíle. A zùstane druinì tøeba po celá dalí desetiletí. Druinová jména se nemìní
jako kabáty, stávají se souèástí
oddílové tradice.
Podle dávných zvyklostí mívají skautské druiny zpravidla název podle zvíøat, ptákù nebo
kvìtin: Jeleni, Medvìdi, Liky,
Vlci, Delfíni, Tygøi, Rysi, Vydry,
Jestøábi, Potolky, Havrani, Kamzíci, Káòata, Vlatovky, Kukaèky,
Kopretiny, Sedmikrásky, Jiøièky
Kadé z tìchto jmen vyvolává
nìjakou pøedstavu. Jeleny si
pøedstavujeme jako urostlé, rychlonohé, Vlci by mìli být ostraití

lesní tuláci, Jestøábi pohybliví,
bystrozrací.
Ptejte se tedy, které zvíøe, pták
nebo rostlina se vám obzvlá líbí
a pøijmìte je za svùj druinový
totem.
Nìkteré druiny si ovem zvolí
jméno ménì váné nebo zcela netradièní. Poznal jsem u Ptakopysky, Píïalky, Vosy, Pidilíky, sám
jsem kdysi vedl druinu Hrochù.
S druinovým názvem je úzce
spjat pokøik. Zahajujete i konèíte
jím vechny druinové podniky,
voláte ho i pøi jiných pøíleitostech.
Napøíklad tehdy, kdy pøijdete
na návtìvu k druinì z jiného oddílu, do cizího tábora nebo bezprostøednì po vítìzství v závaném
mezidruinovém závodu.
Druinový pokøik mùe mít nejrùznìjí formu i obsah, vdy vak
druinu stmeluje, dodává náladu,
pomáhá vám vytváøet druinový
duch. Slyel jsem u stovky pokøikù, vìtinou mìly jednu vadu 
byly pøíli dlouhé. Èasto pøipomínaly spí básnièku ne úderný
pokøik. A druiny je spí deklamovaly ne volaly. Myslím si, e
správný pokøik nemá mít mnoho
slov, zato by jej mìly doplòovat
nìjaké zvuky, pøípadnì i pohyby.
Za dobré povauji tyto pokøiky:
Bobøi: Bobr pevné hráze staví, v èisté vodì rád se plaví.
Sluníèka: Sluníèka se ráda
mají, vzájemnì si pomáhají.
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Sviti: Dvojí pronikavé hvízdnutí na prsty. Nato vichni volají:
Kde jsou sviti, tam to svití!
Pidilíci: Druina stojí v krouku,
vichni zvednou ruce nad hlavu,
jako kdyby se klanìli svému bostvu, Pidilovi (postavì z veselé
knihy Aloise Mikulky). Spoleènì
øeknou slavnostním hlasem: Ó,
Pidile veliký!
Tygøi: Stojí v krouku a poèínaje rádcem kadý vyøkne jedno
z tìchto záhadných slov Ek  dui
 tin  èár  pánè  èhoe  át 
át. Sotva dozní poslední slovo,
vichni protáhle, výhrùnì: Bágh!
Bágh! Bágh! Jestlie se na schùzce sejde jen est Tygrù, konèí prv-
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ní èást pokøiku u slova èhoe. Tento
pokøik je nesrozumitelný èeským
uím, ale Ind z Bengálska by mu
ihned porozumìl. Série záhadných
slov jsou èíslovky v bengáltinì:
jedna  dvì  tøi atd. A spoleèné
trojí bágh znamená tøikrát opakované tygr. Zní skuteènì jako tygøí
øev. Jak jinak øve bengálský tygr
ne bengálsky? Tajemná slova pøispívají k vìdomí jisté výjimeènosti. Kadé spoleèné tajemství kromì
toho lidi spojuje.
Na tvorbì druinového pokøiku by se mìla podílet celá druina. Nìkdy i malý nováèek prokáe
svou bystrost a vynalézavostí
pøedèí i rádce. Tak tøeba pìkný

pokøik Sluníèek vymyslela devítiletá svìtluka.
Jestlie se vám nepodaøí vymyslet pokøik na první schùzce,
ulo druinì tento úkol: pøinést
do pøítího podniku nìjaký návrh,
nápad. Pak to zkusíte spoleènì
znovu. A vá pokøik pìknì zní,
je originální, zajímavý!

DRUINOVÁ
DÌLBA PRÁCE
Nemysli si, e jsi dobrý rádce,
jestlie dìlá vechno sám,
od pøípravy schùzek pøes psaní
kroniky a po vybírání pøíspìvkù.
Obìtavost je krásná a potøebná
vlastnost, ale èlovìk musí znát
ve vem pravou míru a uplatòovat
svoje dobré, ulechtilé sklony
na správném místì. Vdy ty
vlastnì svou bezbøehou obìtavostí pøipravuje druinu o radost!
Èlovìk toti mívá z dobøe vykonané práce potìení. Ty ale bere ostatním pocit spoluúèasti
na druinovém díle, nutí ty, kteøí tøeba hoøí touhou po uplatnìní,
do role pasivních divákù. Rádce,
který své druinì vìnuje vechen
volný èas a dìlá i to, co by klidnì
mohli a mìli dìlat jiní èlenové,
bývá èasto znechucen  zdá
se mu, e ostatní jeho obìtavost
nedoceòují, jsou nevdìèní. Nechápe, proè nìkteøí dokonce
z druiny odcházejí.

Dobrý rádce a dobrá rádkynì øídí skautskou druinu tak,
aby v ní nael kadý uplatnìní.
V mém rádcovském zápisníku
je na jedenácté stranì zapsána
øada funkcí, které dostali èlenové mé druiny podle svých zájmù a schopností:
Podrádce, rádcùv zástupce.
Pomáhá s pøípravou programu,
vede druinu v dobì, kdy není
rádce pøítomen. Nìkdy ji vak
pøebírá i v dobì, kdy rádce nechybí  cítí pak vìtí spoleènou
odpovìdnost, zacvièuje se do své
budoucí rádcovské funkce.
Kronikáø. Stará se o druinovou kroniku. To neznamená, e by
do ní musel psát a malovat vechno sám, ale dohlíí, aby byla stále doplòována.
Zdravotníkovi se ve skautské
druinì øíká velijak  felèar, ranhojiè, bába koøenáøka a podobnì.
Mìl by umìt lépe ne ostatní poskytovat první pomoc, obvazovat
rány, znát uití základních lékù.
Na výpravy i schùzky nosívá druinovou lékárnièku.
éfkuchaø není povinen vaøit
pøi výletech pro celou druinu,
ale dìlá kuchaøského instruktora. Po dohodì s rádcem urèuje,
kdo má pøinést vìci na pøípravu
jídel, dohlíí na to, aby nováèci
a neikové zbyteènì nekazili
drahocenné suroviny, na letním
táboøe obyèejnì vede druinu
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pøi slubì v kuchyni. éfkuchaøem se mùe stát jen ten, kdo
se vyzná v kuchaøském umìní
aspoò o nìco lépe ne ostatní.
Nebo se o to aspoò snaí.
Inventárník  správce spoleèného druinového majetku  má
mít pøehled o vìcech, které druinì patøí. Ví, kde jsou uloeny.
Úlohou spojky by mìl být povìøen èipera, který bydlí blízko
rádce nebo má doma telefon. Je
rádcovou pravou rukou, vyøizuje vzkazy a posílky.
Jestlie vydáváte druinový
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èasopis nebo takový èasopis
vydává vá oddíl, mìl by nìkdo
vykonávat práci redaktora nebo
ilustrátora.
Fotoreportér musí pochopitelnì mít dobrou kameru a nosit
ji na druinové výpravy. Èím víc
snímkù z èinnosti budete mít
v kronice a ve svých denících,
tím lépe!
Jak tedy vidí, úkolù je tolik,
e se na kadého dostane! Nìkteøí obìtavci mohou být dokonce povìøeni i dvìma funkcemi.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
V deseti mìsících skautského roku se postupnì zastavíme
u deseti bodù skautského zákona. Záøí pro nás bude obdobím, kdy
se zvlá soustøedíme na bod první:
Skaut je pravdomluvný. Skautka je pravdomluvná.
Pravdomluvnost. Jediné slovíèko, a co vechno se za ním skrývá! Celá sloitá sí vztahù mezi lidmi. Ji od èasù, kdy se vzpøímený
savec druhu Homo sapiens nauèil mluvit, zápasí spolu pravda se lí.
Lidé ve vech dobách a svìtadílech odedávna vìdí, e pravda je
základní ivotní hodnotou. Bez pravdy by nemohla ádná lidská
spoleènost trvale existovat a vyvíjet se k lepímu. To platí pro malou
skupinku, jako je skautská druina, i pro národ, stát. Pravda
a pravdomluvnost jsou ve vzájemném styku lidí nesmírnì dùleité.
Kdybychom nemohli jeden druhému vìøit, kdybychom jeden druhého stále obelhávali, ili bychom v ustavièné nejistotì a úzkosti. Nakonec bychom se radìji rozeli a pøestali se vùbec stýkat.
Lidé cítí, e potøebují k ivotu pravdu, a pøesto èasto jednají docela jinak. Zatajují pravdu, zapírají ji, a dokonce lou. Ze strachu,
z prospìcháøství  to bývají nejèastìjí dùvody.
Pravdomluvný, pøímý èlovìk bývá váen, obdivován. Lháøem
kadý opovrhuje.
Proè se tedy nedret pravdy? Není to snadné mluvit pravdu, bránit pravdu. Nìkdy je tøeba stateènosti k tomu, abychom se k pravdì
vùbec pøihlásili. Tu odvahu v sobì skauti stále hledají. Kdo sloí
slib, zaváe se, e bude, jak dovede nejlépe, zachovávat skautské
zákony. Pravdomluvnost je mezi nimi na prvním místì. Jistì ne
náhodou.
Ulo druinì v záøí nìkolik malých cvièení v pravdomluvnosti:
1. Pøi drobných povinnostech. Sedáme si k jídlu a maminka
se nás skoro mechanicky zeptá: Má umyté ruce? Pøikývneme,
i kdy to není pravda  z prosté pohodlnosti? Nebo pøiznáme: Nemám. Skautovi velí èest, aby øekl pravdu, i kdy to pro nìho znamená malou, nìkdy ovem i vìtí nepøíjemnost. Jindy se ho toti
stejnì zeptá uèitel: Uèil ses to? Udìlal jsi ten nepìkný kousek ty?
Opisoval jsi? Mnoho tvých spoluákù by asi bez zardìní zalhalo.
Skaut øekne pravdu a stateènì ponese její pøípadné následky. Tak
si váí své cti.
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2. Pøi vyprávìní. Skaut nevydává za pravdivé pøíbìhy, které
se nestaly. Nevydává se za stateèného hrdinu tam, kde se bál.
Nezvelièuje svoje zásluhy, nepøivlastòuje si dílo cizích rukou.
3. Pøi hrách. Skaut vdycky dodruje pravidla hry, a kdy je poruí, sám se k tomu pøizná  i kdyby ho nikdo nepøistihl. Trefí mì
pøi papírové bitvì koule jen docela lehce, e si toho nikdo nevimne? Zvednu ruku a zavolám: Dostal jsem ji! Pøestoe to pro mne
znamená konec hry. Kdybych to neudìlal, mohl bych se sice jetì
chvíli tìit z dramatického dìje, ale ztratil bych svou èest. A ta je
tisíckrát cennìjí ne vítìzství ve høe.

DOBRÉ SKUTKY
Kadý skaut, kadá skautka,
od nejmladích vlèat a svìtluek
a po náèelníka a náèelní, mají
vykonat dennì nejménì jeden
dobrý skutek. Tøeba sebemení
malièkost.
Za dobrý skutek povaujeme
èiny, které dìláme ve prospìch
jiného èlovìka, zpravidla úplnì
neznámého, docela zadarmo
a bez jeho ádosti. Kolikrát vidíme na ulici enu s tìkými nákupními takami nebo starího
mue s velkým kufrem. Lidi, kteøí
je míjejí,ani nenapadne, aby jim
nabídli pomoc. Ale pro skauta je
to vítaná pøíleitost ke splnìní
denního pøíkazu.
Zaveï na druinových schùzkách opakovanì øeè o dobrých
skutcích. Ptej se vech, co udìlali dnes, vèera a ve dnech, které uplynuly od vaeho minulého
podniku. Uvádìj vdy jako pøíklad svoje dobré skutky (i kdy
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jinak o nich nemluvíme). Poèítej
s tím, e nìkteøí mladí bratøíèci
a sestry mají malou fantazii  ti
potøebují povzbuzení, konkrétní
návod, jak a co dìlat.
U popelnic pøed domem jsou
rozsypané papíry, kusy igelitu,
plechovky. Vichni se tváøí,
e ten nepoøádek nevidí. Skaut,
který tam pøiel s odpadkovým
koem, smetí uklidí. Má pak dobrý pocit nejen z prospìného
skutku, ale i z èistého prostøedí.
Na silnici leí kus ostrého eleza, uvolnìná dlaební kostka,
rozbitá láhev. Skaut je odstraní
a zachrání tak tøeba neznámému èlovìkovi jeho kolo, moná
i motorku pøed defektem.
V parku kdosi povalil lavièku.
Sto lidí ji kolem ní nevímavì
pøelo, jen skaut nebo skautka
ji postaví na pùvodní místo.
Za mrazivého poèasí se mìní
chodníky v klouzaèky. Obyvatelé z okolních domù nadávají,

ale nikoho nenapadne, aby vzal
lopatu a zledovatìlou dlabu
posypal pískem nebo popelem.
Jen skaut má v sobì tolik mravní síly, e tu slubu jiným udìlá.
Sám, bez vyzvání. Ví, kolik lidí
se kadý rok v zimì tìce zraní
na neudrovaných chodnících!
Na výpravì pøijdete na místo,
kde zanechali nesvìdomití výletníci nedávno vypálené ohnitì
a neuklizené odpadky. Ohnitì
zahladíte a plechovky, láhve
a plastikové pytlíky odnesete
do nejblií popelnice.
Dalí pøíklady bìných dobrých skutkù: Zalít schnoucí kvìtiny, keøe nebo stromky pøed
domem. Umýt sklepní okénko,
na kterém lpí letitá pína. Shrabat spadané podzimní listí
na chodníku. Pomoci spoluákovi s uèením nebo domácím úkolem. Vypustit z bytu vosu nebo
vèelu, která se marnì snaí vy-

letìt zavøeným oknem. Nasypat
v zimì ptákùm za okno nebo
do krmítka hrstku semínek. Dojít na nákup babce nebo dìdeèkovi ze sousedního domu, kteøí
se tìce pohybují, nanosit jim
ze sklepa uhlí. Pøevést slepého
pøes køiovatku. Zatlaèit auto øidièovi, který nemùe nastartovat
motor. Ukázat cestu cizímu èlovìku, který hledá ulici, hotel,
benzínové èerpadlo.
Pøi rozpravì o dobrých skutcích vdycky znovu zdùrazni,
e za svou pomoc nesmíme vzít
ádnou odmìnu  i kdyby nám
byla nabízena. Vykonat úkol
a zmizet jako stín! Pokud to jde,
provádìt dobré skutky tak,
aby o nich nikdo nevìdìl, odnést
si domù jen tichou vnitøní radost.
Za dobrý skutek mùeme povaovat jen tu domácí práci, kterou vykonáme navíc nad svou
stanovenou povinnost.

DÌJINY SKAUTINGU  ZÁKLADNÍ DATA
Nadiktuj na záøijových druinovkách postupnì do skautského
zápisníku vem tato data a jména:
1902  americký spisovatel, malíø a zálesák Ernest Thompson
Seton (èti Sítn) zaloil první chlapeckou tábornickou organizaci
Woodcraft Indians (èti vudkraft indiens). Èesky mùeme její název
pøeloit Indiáni lesní moudrosti.
(Seton napsal spoustu krásných kníek. Zeptej se druiny, kdo
nìkterou z nich èetl. Kadý by mìl znát aspoò Dva divochy a Rolfa
zálesáka! Jestlie je má doma, pøines je na druinovku, aby si je
vichni mohli prohlédnout. Ulo jako zvlátní úkol do pøítí schùzky:
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zjistit názvy co nejvìtího poètu Setonových knih. U kamarádù,
v mìstské knihovnì, od uèitele èeského jazyka i z jiných zdrojù.)
1907  R. Baden-Powell táboøí se skupinkou dvaceti chlapcù
na ostrovì Brownsea (èti Braunsí) u anglického pobøeí. To je skuteèný zaèátek svìtového skautského hnutí.
1908  Anglièan Robert Baden-Powell (èti Bejdn-Paul) vydal
první skautskou pøíruèku, Scouting for Boys (èti Skauting for bojs)
 Skauting pro chlapce.
1911  praský profesor Antonín Benjamim Svojsík navtívil
Anglii a pak zakládá první skautskou druinu v Èechách.
1915  zaèíná vycházet èasopis Junák.
(Vychází i dnes pod rozíøeným názvem Skaut-Junák. Kdo
z druiny ho pravidelnì kupuje? Kadý skaut by mìl být jeho odbìratelem. Stojí zato vechna èísla schovávat a dát si vdy ucelený
roèník svázat u knihaøe. Èasem nabývají kompletní roèníky na cenì
i zajímavosti!)
1919  vzniká Svaz junákù  skautù Republiky Èeskoslovenské.
1920  v Londýnì se koná první skautské jamboree (èti demborí), sraz skautù z celého svìta.
1940  Za druhé svìtové války byly Èechy a Morava obsazeny
nìmeckou armádou. Okupanti na podzim roku 1940 skautskou organizaci zakázali. Nìkteré oddíly vak tajnì pracovaly dál.
1945  èeskosloventí skauti zaèínají podruhé. Svìtová válka
skonèila v kvìtnu a brzy nato nae obnovená organizace dosáhla
rekordního poètu èlenù  bylo nás ètvrt miliónu!
1950  druhý zákaz skautingu v naí vlasti. Pøed dvìma léty
uchvátila moc komunistická strana. Jednou z prvních obìtí nedemokratického reimu se stalo skautské hnutí, které je v tomto roce
rozputìno. Øada oddílù vak i tentokrát tajnì pokraèuje v èinnosti.
Jsou skryty v rùzných spolcích a organizacích, pøedevím ve Svazu
turistù.
1968  za praského jara, v krátkém období demokratizace, znovu
vzniká èeskoslovenská skautská organizace. Mùe vak pùsobit
jen nìco málo pøes dva roky. Po druhé okupaci, tentokrát spojeneckými armádami Varavského paktu,vedeného Sovìtským svazem, je skauting opìt  ji potøetí  zlikvidován 1. záøí 1970!
1989  listopadová revoluce svrhla po témìø dvaaètyøiceti le36

tech komunistickou diktaturu. Èeskoslovensko se stává demokratickou zemí. Skautské hnutí zaèíná opìt svobodnì pracovat ji nìkolik dní po pádu tyranie. Stovky oddílù se vynoøují z ilegality.
1990  v létì je Èeský a Slovenský skauting po mnoha desetiletích znovu pøijat do svìtového skautského hnutí.

STUPNÌ ZDATNOSTI
Zasvìte nováèky do tajù nováèkovské zkouky a stupòù skautské zdatnosti. Pøedejte jim slavnostnì stezku. Informujte je také
o zvlátních zkoukách  odborkách a tøech orlích perech.

SKAUTSKÉ VLASTNOSTI
Ná zákon má deset bodù s jasnì vymezenými poadavky. I kdy
je velmi nároèný, pøece jen nepostihuje v plné íøi vechny vlastnosti, které by mìl mít opravdový skaut. Proto jsme v naem oddíle
pøed lety vybrali z dlouhého seznamu dalí vlastnosti, které chceme v sobì pìstovat. Kadý mìsíc se zamìøujeme na jednu z nich.
V záøí je to dochvilnost. Byla o ní u zmínka na zaèátku této kapitoly (Druinové schùzky v záøí). Skaut chodí vdycky vude vèas.
Nenechává na sebe èekat. Pozdní pøíchod do klubovny ruí, zkracuje program schùzky.
Kdy uvykne druinu dochvilnosti, nebudete ztrácet na zaèátku
podnikù èas ani body. Pøipomínej tuto vlastnost na vech vaich
setkáních v záøí, ale nezapomínej na ni ani v dalích mìsících.
Dokud se nestane pro vechny samozøejmostí.

SKAUTSKÁ PRAXE
Co nosit na schùzky a výpravy
Máte s tím asi stejné zkuenosti jako my  pøed kadou druinovkou, pøed kadou výpravou
vdycky znovu vzpomínáte, co

si máte vzít s sebou. A pøitom
obyèejnì na nìco dùleitého zapomenete.
Aby se tvoje druina jednou
provdy zbavila této starosti, nadiktuj jí postupnì bìhem záøí
do skautského zápisníku tyto
seznamy základních potøeb:
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Povinné vìci na schùzky
v klubovnì

V zimním období palcové
rukavice (a do batohu rezervní
pár), èepici na ui, teplé spodní
prádlo, vysoké boty.

Úplný, èistý skautský kroj.
Pøezutí. Skautský zápisník. Propisovaèka, tuka. Nìkolik èistých
listù papíru. Kapesní nù. Uzlovaèka. KPZ èili krabièka poslední záchrany. Skautská stezka.
(V naem oddílu kromì toho
svazeèek dvaceti indiánských
poèítacích døívek.) V urèitých
obdobích podle plánovaného
programu: signalizaèní praporky,
turistická mapa naeho kraje,
pøípadnì dalí potøeby.

Povinné vìci na vícedenní výpravy
Kromì tech vìcí, které nosíme na jednodenní výlety, tepláková souprava, spací pytel,
karitmatka, kartáèek a pasta
na zuby, høeben, baterka. Stan.

Povinné vìci na druinové
a oddílové výpravy

Spoleèná druinová výzbroj
na výpravy

Stejné vìci jako do klubovny
(kromì baèkor). Navíc dobré boty
a obleèení podle roèní doby (svetr, vìtrovka, dlouhé kalhoty).
Do batohu plátìnku do detì,
rezervní koili a ponoky; od jara
do podzimu tenisky na pøezutí
pøi hrách; jídelní misku s víèkem;
láhev s pitím; líci; jídlo na celý
den; vìci na vaøení podle rádcových pokynù; mapu; signalizaèní
praporky; zápalky; osobní lékárnièku; penìenku; píalku; tenisový míèek; papírové nebo
hadrové koule (5 kusù na terénní
hry); malé mýdlo; ruèníèek; toaletní papír. (V naem oddíle i tenisák a vihadlo.)

Malá sekyrka, polní lopatka,
dva tøílitrové kotlíky, velký míè,
busola, druinová lékárnièka,
stanové tyèe, stanové kolíky, igelitové fólie (do stanu pod spací
pytle, pokud nemáte karimatky).
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Na lyaøské výpravy: lye,
hole, lyaøské boty, vosky, korek
na roztírání voskù.

ORIENTACE, MAPA
Výpravy do lesù a hor patøí
k naemu základnímu programu. A na cestách krajem bývá
nejlepím prùvodcem dobrá
mapa. Proto si musí kadý nováèek, který vstupuje do skautského oddílu, opatøit turistickou
mapu té oblasti, v ní bydlí.
Uka tuto mapu kraje na první

záøijové druinovce a øekni o ní
pár slov. Není to jen obyèejný kus
potitìného papíru, ale zvlátní
obraz èásti naí zemì. Kdy
se nad mapou skláníme, je to,
jako kdybychom letìli v letadle
a vyhlíeli okénkem. Jediným
pohledem obsáhneme celá pohoøí. Zelené plochy jsou lesy. Bledì modré klikaté èáry vyznaèují
potoky, øíèky nebo øeky. Èerné
a èervené stylizované kresbièky
 mapové znaèky  symbolizují
dùleitá místa a objekty.
Mapa nám prozradí mnoho
zajímavých vìcí. Kde jsou lesy
nejhlubí, hory nejvyí. Vyèteme
z ní pøesnou polohu hradù, zámkù, lomù, eleznièních stanic, ryb-

níkù, lesních cest, zapadlých
údolí. S mapou bezpeènì trefíme
i k tomu nejskrytìjímu cíli, mapa
nás dovede veèer z neznáma
k domovu. Musíme ovem proniknout do vech jejích tajemství.
Teï se tedy spoleènì vydáváme
po objevitelské stezce.
Na záøijových schùzkách seznam druinu s významem tìchto dùleitých pojmù z topografie,
nauky o terénu a mapách:
Mapa je zmenený obraz krajiny.
Mìøítko je èíselný údaj na mapì, který nám prozrazuje míru
zmenení. Bez jeho znalosti by
mìla mapa malou cenu. Na vìtinì dneních turistických map je
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mìøítko 1:50.000. To znamená,
e l cm na mapì se ve skuteèné
krajinì rovná 50.000 cm, co je
500 m èili pùl kilometru. Dva body
vzdálené na mapì od sebe devadesát milimetrù dìlí v terénu
vzdunou èárou 4 km 500 m.
Starí turistické mapy a nìkteré i dnes vydávané mají mìøítko
1:100.000, nejsou sice tak podrobné, ale na stejné ploe jako
padesátitisícovky zobrazují ètyøikrát vìtí plochu. V antikvariátech se dají koupit velmi levnì.
Mapy, které kdysi uívala armáda (speciálky), mívají mìøítko
1:75 000.
Procvièujte chvíli mìøení vzdáleností na mapì.
Zvlátní mapky se uívají
pøi orientaèních závodech. Ty
mívají obvykle mìøítka 1:20 000,
1:25 000, a 1:30 000. Jsou proto
podrobné a výbornì se podle nich
chodí v terénu.
Vrstevnice jsou èáry, které
na mapì spojují místa ve stejné
nadmoøské výce. Prohlédnìte
si je, bývají pískovì hnìdé. Hledejte kopce s nejstrmìjími svahy  vrstevnice tam jsou hustì
vedle sebe. Zjistìte, jaké výky
se jimi vyznaèují. Jsou na vaí
mapì po deseti, dvaceti, nebo
více metrech? Jak poznáte, kte-
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rou nadmoøskou výku vrstevnice spojuje? Prozradí vám to
èíslice, která ji nìkde pøeruuje
a má stejnou barvu. Najdete tyto
èíselné údaje u kadé vrstevnice, nebo jen u nìkterých?
Mapové znaèky jsou smluvené jednoduché obrazce, kterými
se zaznamenává poloha rùzných objektù  napøíklad hájovny, mostu, tunelu, hotelu, táboøitì,
památného místa, kostela, boích muk. Kolik znaèek najdete
v klíèi na turistické mapì? Uèit
se je budete a v dalích mìsících, zatím si je jen dùkladnì
prohlédnìte.
Víte, e na vìtinì map bývá
sever nahoøe, jih dole, východ
napravo, západ nalevo? Pokud
je nìkterá mapa kreslená jinak,
najdete nìkde v rohu stylizovanou rùici s pøesným vyznaèením svìtových stran.
Nauè druinu správnì mapu
orientovat  to jest natáèet tak,
aby horním okrajem smìøovala
ke skuteènému severu.
Jak zjistíte, kde je sever? Kolik zpùsobù kdo zná? Podle busoly a kompasu, podle slunce
a hodinek, podle rùzných pøírodních známek. Nejspolehlivìjí pøi
urèování svìtových stran jsou
ovem jen kompas a busola.

UZLOVÁNÍ
Druinová schùzka nemá být
naplnìna jen slovy. Sna se stále
udrovat v rovnováze mluvení
a konání. Práce s provazem jsou
skvìlým cvièením obratnosti prstù i pøedstavivosti. Na záøijových
schùzkách by se mìli nováèci
nauèit ambulanèní uzel, rybáøskou spojku a draèí smyèku.
Ostøílení skauti budou pøitom
úèinkovat jako instruktoøi a tím
si základní uzly zopakují. Ti, kteøí
chodí do oddílu u druhý rok,
mìli by zvládnout dalí tøi uzly 
uzel dobrého skutku, prusíkùv
(velmi dùleitý pro horolezce)
a loïkový úvaz. A staøí sekáèi,
mající za sebou u aspoò dva
tábory, se navíc nauèí osmièkový uzel, dvojitou smyèku a malou
kruhovou smyèku.
Kdo vystupuje v roli uèitele,
musí nový uzel nejdøíve názornì
pøedvést, ukázat zvolna postup
pøi vázání a pak opravovat chyby
tìch, kteøí to zkouejí poprvé.
Náèrtky otevøených uzlù (pøed
utaením) patøí do skautského
zápisníku. U kadého uzlu byste mìli vìdìt, k èemu je vhodný. Ambulanèní uzel je plochý,
konèíváme jím obvaz, netlaèí.
Rybáøská spojka spolehlivì drí,
kdy jí naváeme dva provazy,
tøeba rùznì silné. Draèí smyèka
je horolezecký uzel, uívá se

pøi jitìní na lanì, pøi spoutìní
v nebezpeèném terénu. Kadý
musí umìt vázat draèí smyèku
rychle, dokonale, tìsnì kolem
pasu.
Uzel dobrého skutku má ozdobný úèel, váe se jen na cípy
skautského átku. Loïkový úvaz
prozrazuje svým názvem úèel.
Osmièkový uzel se uívá èasto
ve spojení s jinými uzly. Dvojitá
smyèka patøí k námoønickým uzlùm, je úhledná, velmi bezpeèná. Malá kruhová smyèka slouí,
jak øíká její název, k úvazùm lana
ke kovovému kruhu.
Jestlie ji umíte nìkteré uzly
spolehlivì vázat, soutìte, kdo
to dovede rychleji, také s rukama
za zády nebo poslepu.
Co se na jedné druinovce
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nauèíte, musíte si na nìkolika
dalích schùzkách zopakovat,
jen tak si uzly natrvalo zapamatujete!
Znovu zdùrazòuji: rádce nemusí vechno umìt. Svìø nácvik
nových uzlù pro starí skauty
svému zástupci nebo komukoli
jinému. A se nové uzly nauèí
doma podle obrázku a pak zasvìtí do techniky jejich vázání
ostatní.

Oè pøíjemnìjí je pozorovat
dalekohledem vzdáleného druha, který z vrcholku skály vysílá
dvìma praporky nìmé signály,
ne poslouchat vrèení a praskání
ve vysílaèkách. Praporky jsou
zadarmo, mobilní telefony a vysílaèky stojí spoustu penìz.
Jestlie zaøadí nácvik sema-

SIGNALIZACE
Vìtina oddílù zasvìcuje nováèky nejdøív do tajemství morseovky. My zaèínáme nácvik
signalizace semaforem. Z nìkolika dùvodù. Je to zpùsob ménì
známý a tím zajímavìjí. Zprávy
se jím pøedávají mnohem rychleji ne morseovou abecedou. Má
ovem i nevýhody  nelze ho pøevést z oblasti optické do zvukové.
Nìkdo si myslí, e na pøekáku
je i tma  ale to je omyl!
Mnohde pøikládají signalizaci
velkou dùleitost, jinde ji zavrhují. Proè prý dnes, v dobì mobilních telefonù a vysílaèek, uívat
tak primitivní zpùsob pøedávání
zpráv na dálku. Tìm druhým øíkáme: morseovka i semafor mají
zvlátní kouzlo. Jsou dobrým cvièením postøehu, pohotovosti,
pamìti. Umoòují rozvinout terénní skautské hry.
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foru do záøijových druinovek,
musí tomu zèásti pøizpùsobit
program dalích podnikù. Znalosti pracnì nabyté co nejèastìji
opakovat a procvièovat ve hrách,
závodech, soutìích, speciálních tréninkových pìtiminutovkách. V klubovnì se pøedevím
uèíte nové znaky, na výpravách
se pokouíte také o signalizaci
na vìtí vzdálenost  tak je mnohem zajímavìjí.
Pokud jetì kadý nemá svùj
vlastní pár signalizaèních pra-

porkù, pøines je na ukázku
do klubovny. Nováèci si je zmìøí, nakreslí jejich tvar i rozloení
barev a dostanou za úkol
do týdne si je opatøit. Nejvhodnìjí barevná kombinace: bílá
s èervenou. Tyto barvy se dobøe
odráejí od pozadí v kadém
druhu terénu, v ostrém slunci i
za era.

Na první druinovce se nauète
písmena A, B, C, D, E, F, G,
na druhé H, I, K, L, M, N, na tøetí
O, P, Q, R, S, na ètvrté T, U, Y,
znak pro omyl, na páté J, V, W,
X, Z, na esté (ta u bude spolu
s pátou v øíjnu) znak, který øíká,
e dále budou následovat èíslice, a k tomu èíslice 1 a 5,
na sedmé druinovce èíslice 6
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a 0. Pøi nácviku písmen upozornìte, e pøijímající stanice písmenem R oznamuje vysílajícím,
e jim rozumí, písmenem N,
e nerozumí a ádá opakování. Znakem rozumím je tøeba
potvrdit správný pøíjem nejpozdìji po kadé dokonèené vìtì,
v nìkterých oddílech dávají pøijímající stanice písmenem R
na vìdomí vysílajícím vdycky
po dvou tøech slovech, e text
správnì rozlutily. Jestlie místo R vylou N  nerozumíme, signalista opakuje jenom dvì èi tøi
poslední slova a nemusí znovu
vysílat celou vìtu. Po znaèce
omyl opakujeme buï poslední
slovo, nebo celý chybnì signalizovaný úsek zprávy.
Pamatuj, e jen stálým hravým procvièováním mùete dosáhnout v této tradièní skautské
disciplínì dobré úrovnì. Vìnujte proto semaforu na kadé druinové schùzce aspoò pìt minut
i po ukonèení základního nácviku. A na výpravách signalizujte
ze skalek, návrí nebo aspoò
pøes dlouhou louku. Nejdøíve jen
jednotlivá slova, pozdìji krátké
vìty, nakonec i delí zprávy.
Hlavní nesnáz pøi nácviku semaforu pøedstavuje skuteènost,
e ten, kdo poselství pøijímá, vidí
písmena obrácenì ne ten,
kdo vysílá. Ale ani to není nezdolatelná pøekáka.
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AKCE S.O.S.
Skauti a skautky mají heslo,
které zavazuje: Buï pøipraven!
Mùeme ho vykládat tisícerým
zpùsobem. Hlavní význam je
vak jasný  nesmíme se nechat
zaskoèit neèekanými událostmi.
Nenadálým nebezpeèím, nehodou. Proto se stane hlavním
mottem jistého druhu cvièení,
které budeme provádìt na vech
druinovkách i výpravách.
Kadý èlovìk se obèas dostane do kritické situace, která vyaduje velmi rychlé, správné
rozhodování a rázné jednání.
Postihne ho úraz nebo se stane
svìdkem netìstí. V takových
pøípadech bývají lidé èasto bezradní, nevìdí, co mají udìlat.
Nìkdy dokonce propadnou panice. A pøitom okamitý zásah
mùe zachránit i lidský ivot
nebo velké hmotné hodnoty.
Po celý rok bude druinu stavìt pøed rùzné nesnadné úkoly
a nacvièovat s ní jejich správné
øeení. Bude to zvlátní druh her
a pøitom váná pøíprava na rùzná
nebezpeèí. Èlovìk, který neví,
jak v kritické situaci reagovat,
obvykle strne, jako kdyby byl pøimrazený. A kdy se koneènì
odhodlá k èinu, zjistí, e vlastnì
neví, co má udìlat.
Na zahajovací druinovce postav vechny pøed první úkol to-

hoto druhu. Pøi pohybové høe
jeden z nás neastnì zakopl,
narazil hlavou na hranu stolu
a vánì se poranil. Co udìláme?
Vyslechni vechny názory
a vyber nejsprávnìjí odpovìï:
Je tøeba okamitì pøivolat sanitku s lékaøem. Jak? Telefonem!
Má nìkdo u sebe mobil? Kde je
nejblií telefon? Jaké èíslo má
rychlá zdravotnická pomoc?
Jde moná o vteøiny, není èas
na listování v telefonním seznamu, ostatnì u sebe ho nemáme.
Dávej otázky, a jen kdy nikdo
z druiny nepøijde na správnou
odpovìï, øekni, co je tøeba udìlat. Kadý by mìl ode dneka
vìdìt, kde je nejblií telefonní
stanice u klubovny a v místì
vlastního bydlitì. Poulièní automat i soukromý byt.
Zapite si vechna tato èísla
do skautského zápisníku: sanitka, nejblií lékaø, lékaøská pohotovostní sluba.
Jak hlásíme úraz a poádáme
o rychlou pomoc? Øekneme
do telefonu svoje jméno, co
se stalo a kde. Musíme znát èíslo pøístroje, kterým voláme 
bývá uvedeno i v automatech.
Dispeèer v nemocnici se pøesvìdèí, zda to není falený poplach tím, e na udané èíslo
za okamik zavolá. Stejnì to
dìlají i hasièi.
Na dalí druinovce proberte

zdánlivou malièkost, která nìkdy
èlovìku ztrpèí výpravu a promìní
krásný den v bolestivé trápení.
Jak se ochránit pøed puchýøi
na nohou. Nosit dobøe rozchozené boty. Kdy ucítíme, e nás
na chodidle nìco døe, okamitì
se zujeme, pøelepíme postiené
místo náplastí bez poltáøku.
Toté udìláme, i kdy nám naskoèí puchýø, bolest se znaènì
zmírní.
Téma pro tøetí schùzku: oetøení drobného poranìní  øíznutí, seknutí, hlubího krábnutí.
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Ránu nechat chvíli krvácet, odplaví se z ní neèistota. Jestlie
je zneèitìna hlínou, pískem,
dobøe ji umýt èistou vodou
a mýdlem (pokud není hluboká).
Máme-li po ruce kyslièník, nalijeme na odøeninu a drobnou ranku trochu této desinfekèní
tekutiny. Pak ranku pøelepíme
rychloobvazem (to je náplast
s poltáøkem). Malé odøeniny
necháme po tomto oetøení nepøekryté, rychleji zaschnou.
Námìt pro ètvrtou druinovku:
nauèit se obvazovat poranìnou
dlaò. Kadý by si mìl pøinést
cvièné obinadlo (staèí i dlouhý
pruh bílé látky). Èísla na obrázku
ukazují, jak postupovat.

HRY
Bez her si neumím druinové
schùzky vùbec pøedstavit. Nikdy
na nì nezapomeò.
1. KIMOVA HRA
Pøiprav si u doma 24 drobných pøedmìtù, napøíklad knoflík, zápalku, høebík, napínáèek,
roubek, známku, papírovou
kartièku, korkovou zátku apod.
V klubovnì je rozlo na stolní
desku a zakryj átkem. Pak zavolej druinu, vysvìtli pravidla
hry, odkryj átek. Vichni si prohlíejí rozloené pøedmìty pøes46

nì minutu, pak na nì opìt dá
átek. Kadý hráè má teï bìhem pìti minut napsat co nejúplnìjí soupis pozorovaných
vìcí. Skaut nevindluje, proto
ádné nakukování do sousedova
seznamu!
Po pìti minutách zjistíte, kdo
si zapamatoval nejvíc drobností. A kdo naopak nejménì.
Je to skvìlé cvièení pamìti.
Vracejte se ke Kimovce èastìji,
pokadé ovem ji hrajte s jinou
soupravou drobných pøedmìtù.
A mùe ji pøipravit vdy nìkdo
jiný, aby si také rádce zahrál.
Jak se budou vae výkony zlepovat?
2. HRA S ABECEDOU
Øíkáme jí také inteligenèka.
Rádce rozmíchá karty nastøíhané z rýsovací ètvrtky, na kterých
jsou rozepsána jednotlivá písmena velkými tiskacími typy.
Kadá karta nese jedno. Kdy je
abeceda dùkladnì promíchaná,
obrátí horní list a ukáe ho druinì. Souèasnì øekne napøíklad:
Pohoøí! Kdo první vykøikne název pohoøí zaèínající ukázaným
písmenem, dostane tuto kartu
do úschovy jako trofej. Rádce
pak obrátí dalí list a tentokrát
ádá nìco jiného  napøíklad
jméno ptáka. Na kartì je P. Papouek! zvolá kdosi. Protoe
se ozval o vteøinu døív ne jeho

soupeø, který vykøikl po krátkém
zaváhání potolka, pøevezme
kartu s P.
Rádce støídá námìty  jednou
poaduje jméno ostrova, jindy
mìsta, øeky, zvíøete, motýla,
stromu, kvìtiny atd. Hraje se tak
dlouho, a jsou vechny karty
rozebrané. Kdo má nejvìtí poèet trofejí, zvítìzil. A bude v pøítí
høe ukazovat karty i urèovat témata.
Také k této høe se obèas vracejte. Nìkdy místo vydávání trofejních karet ponechávejte
vechna písmena stále v balíèku
a toho, kdo vykøikl první odpovìï, odmìòte drobnou cenou.
Známkou, bramborovým lupínkem, lentilkou, tøení apod.
Nìkdy vykøiknou dva i tøi hráèi jméno souèasnì a nelze pøesnì urèit, kdo z nich se ozval
aspoò o zlomek sekundy døív.
V takovém pøípadì nedostane
trofejní kartu ádný z nich.
3. MALÁ ÚKOLOVKA
Nadiktuj druinì seznam deseti drobností, které se vyskytují
v klubovnì a v jejím nejbliím
okolí. Napøíklad: napínáèek, javorový list, kamínek, naka, podpis neznámého èlovìka, èíslo
sousedního domu, nìco modrého, název nìkteré knihy Julia
Vernea, zápalka, stéblo trávy.
Kdo pøinese vechny poado-

vané vìci nejdøív, zvítìzí. Poadované informace (v naem pøípadì název Verneovy knihy) lze
získat kdekoli od kohokoli.
Kdy tuto hru opakujete
na výpravì, pátrají hráèi v okolí
po rùzných pøírodninách  nìkdy
tøeba jen po deseti listech
z deseti rùzných druhù stromù
a keøù. Ani je nemusíte znát,
ukáete vem jejich vzorky.
4. SILNÉ NERVY
Veselá, napínavá hra! Pomùe na schùzce vytvoøit dobrou
náladu. Musí si vak u doma
pøipravit pomùcky.
Druina se rozestaví kolem
stolu nebo si klekne na podlahu
do krouku. Kadý hráè drí
v pravé ruce konec edesáticentimetrového tenkého provázku,
na jeho druhém konci je uvázána figurka ze hry èlovìèe, nezlob se. Rádce tyto figurky
srovná uprostøed stolu (nebo
krouku hráèù) do malé skupinky a pak hodí z levé ruky hrací
kostku tak, aby ji vichni dobøe
vidìli. V pravé ruce drí otevøenou plechovku od vìtí konzervy. Druina napjatì sleduje, kolik
ok na kostce padne. Jestlie zùstane leet lichým poètem ok navrch (jedním, tøemi, pìti), rádce
bleskurychle pøiklopí plechovkou
figurky. Hráèi se ovem snaí
vèas se svou figurkou uniknout
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a trhnou provázkem, aby ji dostali z dosahu plechovky. Jestlie je nìkterá figurka pøesto zajata
a zùstane pod plechovkou, její
vlastník dostane trestný bod. Figurky se vrátí do støedu a zaèíná
nové kolo hry.
Jestlie kostka padne navrch
sudým poètem ok (dvìma, ètyømi, esti), rádce nesmí plechovkou poklopit figurky na stole,
ale ostatní hráèi také nesmìjí
trhnout provázkem. Kdyby jim
selhaly nervy, ucukli by a jejich
figurka se pohnula, tøeba sebeménì, dostali by také trestný
bod. A právì o to se rádce snaí
 èasto podnikne jen klamný
náznak útoku plechovkou. To
obvykle staèí, aby nìkomu povolily nervy a trhl provázkem.
Právì tyto pøedstírané útoky
na figurky dávají høe pøíchu
malého dramatu.
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Kdo nasbírá deset trestných
bodù, vypadne ze hry. Hráè, který zùstane nakonec sám, je vyhláen za èlovìka bez nervù
nebo s nervy silnými jako lana.
A se nìkdy k této bájeèné
høe vrátíte, pøevezme roli útoèníka a s tím i kostku a plechovku
nìkdo jiný. Tøeba právì ten, kdo
minule vyhrál.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Nauète se skládat pohárek
z papíru.
Na jiné druinovce vyrábìjte
papírové koule na terénní hry.
Maèkejte je z novin do velikosti
tenisových míèkù, pak je pøevazujte tenkým provázkem nìkolikrát na køí, jinak by se za letu
rozbalovaly. Dovnitø nic nedávejte, uívejte jen papír, dùkladnì
ho rukama zpracujte, aby koule
obsahovala co nejvíc hmoty.
Uijte si z kousku látky indiánský medicinový váèek a dejte
do nìj letní vùnì: usuenou
mateøídouku, kousek pryskyøice z borovice vejmutovky nebo
jiného jehliènatého stromu. Vyhledejte sami v pøírodì jiné pøíjemné vonící drobnosti. Budou
vám svou vùní doma pøipomínat, co pìkného, zajímavého jste
proili na výpravách.
Dovede nabrousit nù?

Jestlie to neumí, nauè se to
a pak to uka své druinì.
Vypsal jsem tu ètyøi námìty
k èinnosti na ètyøi rùzné záøijové
schùzky. Jestlie vechno
z èasových dùvodù nestihne,
schovej si nesplnìné programové body do zásoby na dalí druinovky. Nebo jim vìnuj èas
na výpravì, to jste pohromadì
celý den.

VÝTVARNÉ HRY
Vyrábìjte z rýsovacích ètvrtek
bílé barvy moøské rybky  platýze. Základní støih si nakreslete podle obrázku do skautského
zápisníku. Èáry uvnitø ètverce
oznaèují místa, kde musíte kartón nastøihnout. Kdy zaklesnete nástøih A do nástøihu B,
vytvoøíte rybì ocas a plochý papír se zmìní ve vypouklý reliéf.
Úzký prouek papíru mezi nástøi-

y C a D zahnìte dozadu  vykouzlíte tím rybì hubu. Èernou
nebo èervenou pastelkou dokreslíte oko.
Z meního ètverce vytvoøíte
malou rybku, z vìtího velkou.
Kdy pozmìníte ponìkud smìr
a místo nástøihù C a D, platýz
dostane jiný výraz.
Tohle dokáe i ten nejvìtí
neika. A výsledný dojem  dílo
výtvarného umìlce!
Pak provléknìte moøské rybì
pod pièkou høbetní ploutve nit
a doma ji povìste nad ústøední
topení nebo na lampu ke stropu.
Proudící vzduch ji bude otáèet.
Vytvoøili jsme vlastnì malý mobil  pohyblivé umìlecké dílko.
Na konci schùzky by mìl kadý odevzdat nejménì jednu moøskou rybièku do umìlecké soutìe. Porota sloená z celé druiny dílka zhodnotí. Pøi hlasování dá kadý té rybce, která se
mu nejvíc líbí, tøi body, druhé dva
body, tøetí jeden bod. Svou vlastní práci nebodujete. První cenu
získá práce ocenìná nejvyím
bodovým souètem. Vechny exponáty ponechte v klubovnì nejménì týden buï na druinové
desce, nebo na takovém místì,
kde si je mohou prohlédnout i
jiné druiny.
Rádce musí vdy pamatovat
na vechno. Ne zaènete tuto
výtvarnou hru, musíte mít dost
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vhodných pomùcek. Rýsovací
ètvrtky, nùky, barvy. Buï vyzvete o týden døív své kamarády,
aby si tyto vìci pøinesli na pøítí
schùzku, nebo je obstaráte sami.
První zpùsob je výchovnìjí.
Musíme ovem poèítat s tím,
e nìkteøí jelimánkové na tento
úkol zapomenou, a mít nìjaké
potøeby navíc. Nesplnìní úkolu
vak patøiènì oceníme strením bodù nebo jinou úèinnou
sankcí. Zapomnìtlivým dìdeèkùm a babièkám vytkneme
pøed celou druinou jejich nespolehlivost. Jakpak asi obstojí
v závanìjích vìcech ten, kdo
sele pøi plnìní takových drobných úkolù?
Pokuste se na nìkteré záøijové druinovce o kreslení. Patøí
k základním vyjadøovacím prostøedkùm èlovìka. Je to umìní
jistì mnohem starí ne písmo,
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a pøece mu v posledních dvoustaletích lidé vìnují pramalou
pozornost. Sna se probudit
ve své druinì chu do kreslení.
Povzbuzuj také ty, kteøí si myslí,
e nemají ani petièku talentu.
Nechce pøece od kadého mistrovské dílo. Zápisy v kronice
bez kreseb nemají tu pravou ávu. Druinový a oddílový oznamovatel bez obrázkù se zdají
nudné. Zápisník bez drobných
ilustrací je edivý, jednotvárný.
Pøi kreslení platí heslo nebát
se! Dokud jsme jetì byli malí
a nechodili do koly, dokázali
jsme nakreslit vechno! Princezny, krále,èarodìjnice, papouky,
draky, konì, psy, auta, letadla,
les, perníkovou chaloupku, zámek. Nièeho jsme se nebáli.
Proè to nezkusit po letech znovu s takovou chutí jako kdysi?
Zvol pro spoleèné kreslení

námìt, mùe být váný i legraèní.
Kreslete tøeba dùm, ve kterém
je vae klubovna. Javorový list
podle pøedlohy i zpamìti. Rádcùv portrét pro výstavu karikatur. Novou ilustraci pro kroniku
z poslední výpravy. Nikoho nenech zahálet, nedej na výmluvy
 mnì to nejde! Pøi kreslení
se ukáe, jak umí druinu vyprovokovat k èinnosti, která
se netìí veobecné oblibì,
ale má hlubí smysl.
Na javorech bývá v záøí
spousta naek. Natrhejte si jich
kadý hrst a slote z nich stylizovaný obrazec zvíøete, hlavy
nebo jen zajímavý ornament. To
je program pro dalí druinovku.

TÌLOCVIÈNÉ HØÍÈKY
V KLUBOVNÌ
Na kadé schùzce vyzkouejte aspoò jednu. Výkony zapite
do kroniky nebo je vyvìste
na oznamovateli. V dalích týdnech se vrate k tìm testùm, které se vám nejvíc líbily a pokuste
se o pøekonání svých osobních
rekordù i rekordu druinového.
1. Házejte ze ètyømetrové
vzdálenosti do vìdra tenisový
míèek. Kadý má deset pokusù, pravidelnì se v nich støídáte. Pokadé, kdy míèek zùstane
uvnitø kbelíku, poèítáte si bod.
Kdo bude mít nejvíc bodù? Ménì
ne tøi zásahy  slabé! Pìt 
dobré! Sedm a víc  výborné!
2. Nejdøív se trochu rozcviète a pak jeden po druhém vystupte na lavici nebo na pevnou
idli. S dokonale napjatýma nohama proveïte hluboký pøedklon a snate se dosáhnout co
nejní. Na pièky svých chodidel a jetì pod nì. Kdo bude mít
prostøedníèky pravé i levé ruky
pod úrovní lavice nejhloubìji?
Podmínka  dret je tam aspoò
sekundu! Pokrèení kolen výkon
anuluje. Mìøte centimetrem.
Kadému umoni tøi pokusy.
3. Skok z místa. Odrazíte
se od podlahy (zaèínáte pièkami u èáry) a snaíte se skoèit
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snomo co nejdál. Mìøíte výkon
od èáry k patám po dopadu. Kdo
se dotkne rukama nebo jinou
èástí tìla zemì za svýma patama, tomu mìøíte výkon k této poslední stopì. Vichni mají opìt
po tøech pokusech. Kdo vytvoøí
druinový rekord?
4. Test rychlosti. Podlézejte na èas idli nebo lavici èi stùl.
Tøikrát a pìtkrát za sebou (závodník tedy opisuje malé kruhy).
Mìøte vem èas na hodinkách
s vteøinovou ruèièkou nebo digitálkách.
Slavnostnì vyhlaste nejlepího rychlíka.

BODOVACÍ ZÁVODY
1. Odhadujte na turistické
mapì vzdálenosti mezi dvojicemi význaèných bodù. Napøíklad
z eleznièní stanice ke hradu.
Z mostu pøes øeku k rozhlednì.
Kadý vdycky zapíe na papírek
svùj vlastní odhad v kilometrech
a metrech (pozor na mìøítko!).
Pak vzdálenost pøemìøíte pravítkem a porovnáte skuteènost
se zápisy. Kdo má nejlepí výkon,
získává obvyklých pìt bodù, dalí vdy o bod ménì ne ten, kdo
se umístil na pøedcházejícím místì. Opakujte desetkrát, body sèítejte. Do bodovací soutìe získá
pìt koneèných bodù ten, kdo má
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nejvyí souèet. A ti, kteøí jsou
za ním, vdy o bod ménì (4, 3,
2, 1).
2. Dej kadému jednu zápalku a poli ho do jiného kouta klubovny. Potom vechny vyzve,
aby poloili zápalku hlavièkou
do toho smìru, kde je podle jejich odhadu sever. Nikdo nenahlíí k sousedùm! Opakuj své
druinì tak dlouho, a jí to pøejde do krve: Skauti a skautky hrají
vdycky poctivì. Pøekontroluj pak
s busolou v ruce, kdo dovedl nejlíp urèit sever, a tím i vechny
svìtové strany. Odchylku poèítej
ve stupních èi dílcích. Èím je
mení, tím je výkon lepí.
Opakuj jetì jednou, tentokrát
pro zajímavost poslepu. Hráèi si
zaváou oèi tak, aby ani trochu
nevidìli, vichni se pak zaènou
zvolna toèit kolem své osy, a kdy
rádce zavelí stop (asi po deseti
patnácti sekundách), poloí svou
zápalku na podlahu, hlavièkou do
smìru, kde je podle jejich odhadu sever. Do bodovací soutìe
zapoèítá ovem jen první pokus,
s odkrytýma oèima.
3. Vysílej zvolna øadu semaforových písmen  ta, která jste
u probrali na pøedcházející druinovce. Kadý chytá signály sám
a zapisuje je na lístek. Pøiprav si
zkuební znaky písemnì, umoní ti to kontrolu chyb u hráèù.
Kdy odsignalizuje 10  15 jed-

notlivých písmen, pøipoj k nim
tøíhlásková slovíèka, nìkterá srozumitelná, a tedy domyslitelná,
jiná nesmyslná. Napøíklad: ADA,
DAL, DEN, BAC, ECH, LEB,
FAG, CAJ. U nich navazuj jednotlivé znaky rychleji za sebou
a po kadém slùvku chvíli èekej,
aby si mohli vichni zachycená
písmena zapsat. Pøi vyhodnocování pracujte spoleènì. Vichni
opravují svùj vlastní záznam podle tvých pokynù (ète písmena
a slova tak, jak la za sebou).
Za kadou chybu se dává trestný bod. Kdo má nejménì trestných bodù, vítìzí. Sestav tabulku
pìti nejlepích a pøipi jim obvyklé
taxy do dlouhodobì soutìe (5,
4, 3, 2 a 1 bod). Znovu apeluj
na skautskou èest, zdùrazni,
e vem vìøí. Kdo by se chtìl
v oznaèování vlastních chyb dopustit podvùdku, vyøadil by
se z druinové spoleènosti, nemìl by ani v oddíle co dìlat.
Ve kole by uèitel ákùm pøikázal, aby si záznamy vymìnili
a kadý kontroloval záznam sousedùv. U skautù by nemìlo být
takové opatøení nutné!

ZÁØIJOVÁ VÝPRAVA
V naem oddíle mívá kadý
vìtí podnik základní téma, zasazujeme ho do zvlátního rám-

ce, který má promìnit obyèejný
civilní výlet v øetìz malých dobrodruství. Kdy pøijdou modré
záøijové dny, poøádají druiny 
kadá samostatnì  SLAVNOST
INDIÁNSKÉHO LÉTA. Rádci
pro ni vyhlédnou lákavý cíl, odlehlé údolí, palouk obklopený
ze vech stran lesem nebo skalnatou krajinu. Program od rána
a do veèerního návratu probíhá
ve znamení indiánù. Nehrajeme
si ovem na Vinnetoua, celý tento podnik vìnujeme indiánské
lesní moudrosti. První podnìt
k tomu daly knihy E. Th. Setona,
jednoho ze zakladatelù skautingu. Dovìdìli jsme se z nich hodnì informací o skuteèném ivotì
indiánù. Pozdìji jsme èerpali zkuenosti z národopisných studií o
indiánech a brali odtud i námìty k práci a zábavì.
Pro lepí pøedstavu popíu program jedné z tìchto tradièních
záøijových výprav naich druin.
Kdy dojdeme na kraj lesù,
utvoøíme malý krouek a pak
spoleènì zazpíváme chorál kmene Omaha:
Wakonda dhedhu Wapadhin
atonhe
Potom se vydáme k cíli nejzapadlejími pìinkami, i kdyby to
mìlo znamenat velkou zacházku. A do veèera vùbec nejdeme
po silnici, tu smíme nanejvý pøekøíit. Tohle pravidlo ti moná
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pøipadá divné, ale výpravì dodává zvlátní kouzlo. Jindy chodíváme pohromadì ve volném
houfu, ale tentokrát postupujeme v zástupu jako indiáni.
Cestou sbíráme materiál,
který upotøebíme na táboøiti
a pozdìji v klubovnì k výrobì
rùzných indiánských pøedmìtù.
Bøezovou kùru z poraených
a uschlých kmenù na koíèky,
nádobky i pouzdra. Rovné vrbové proutky na pøenosnou zálesáckou postel. Vhodné delí
pruty na luky a otìpy. Rostliny
s pronikavou vùní do medicinových váèkù. Tenouèké smrkové
a modøínové koøínky na výrobu
indiánských provázkù. V korytech potokù pátráme po ohlazených valounech s prohlubní,
které potøebujeme do soupravy
k rozdìlávání ohnì tøením døev.
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Pozornì prohlédneme kdejaký
padlý strom, zda není uvnitø vykotlaný. Z dutého kusu kmene budeme vyrábìt indiánský bubínek.
Indiáni bývali mlèenliví, houevnatí, dovedli se dokonale ovládat. Pøi naí záøijové Slavnosti
indiánského léta se jim chceme
trochu pøiblíit i v tìchto vìcech.
Rádce hned na ranním srazu
vechny vybídne, aby dokázali,
e ovládají svùj jazyk i city. Postupujeme co nejtieji, nikdo nesmí fòukat, e má ízeò, e ho
bolí nohy.
Kdy se druina jednou rozhodne, e pøijme urèitá pravidla
hry, musí je dùslednì dodrovat
po celý den. A rádce na to dohlíí. To neznamená, e by vechny okøikoval a napomínal, spí jim
hru stále pøipomíná úkoly, hravými aktivitami, zábavou.

Na vhodném místì, v zarostlém
nerovném terénu, kde je hodnì
schovávaèek, hrajeme terénní
hru s indiánským námìtem.
Promìníme se pøi ní na chvíli
v lovce. Rádce uváe na rovný
prut obyèejný provaz a zhotoví
z nìho primitivní luk. S ním
se pak postaví na paøez nebo
balvan. A druina se k nìmu
zaène blíit ze stometrové vzdálenosti  kadý z jiné svìtové
strany. Jestlie rádce nìkoho
z postupujících zahlédne, natáhne luk, zamíøí a spustí. Má
ovem luk bez ípu a støílí jen
symbolicky. Za trefeného je povaován ten, kdo byl odkrytý tak
dlouho, e lovec mìl dost èasu
luk zamíøit a spustit. Pokud se
postupující hráè schová døív,
ne rádce vypustí pomyslný íp
z prstù, je zachránìný. Vichni
tedy mohou støídat plíení
s pøebíháním od úkrytu k úkrytu
i pøes volná prostranství. Lovec
ohlauje zásahy zvoláním
jména. Kdo své jméno uslyí,
konèí hru a zùstane na místì
a do závìreèného signálu.
Na plíení mají vichni deset
minut. Kdo se dostane k lovci ve
stanovené lhùtì nejblí, zvítìzí.
A pøevezme v opakované høe úlohu lovce s lukem.
Na vybraném táboøiti vytáhne rádce ohòová døívka. Pøinesl je ve zvlátním pouzdru z kùry,

ozdobeném indiánskými ornamenty. Zaèíná slavnostní obøad
 rozdìlávání ohnì tøením døev.
Tenhle zpùsob vyaduje jisté zkuenosti, zruènost a chu nìco
nového vyzkouet. Je to vlastnì
zvlátní hra, kterou hrajeme
pro zábavu. A tu nám krtnutí
zápalky nemùe dát.
Na malém ohni, rozdìlaném
po zpùsobu lovcù z prérií, peèeme placky, ty nejjednoduí.
V jídelní misce pøipravíme tìsto
z hladké mouky, vody, kousku
másla, petky soli. Z nìho pak
uplácáme tenké placky, které
opékáme na víèku misky nebo
na rozpálených kamenech.
Po jídle je chvíle odpoèinku.
Vyøezáváme pøitom kadý svou
kopací hùlku, kolíèek dlouhý 15
 20 cm, silný zhruba jako tuka.
Zdobíme ho vruboøeznými ornamenty a na jednom konci seøízneme tak, aby se dal vsunout mezi
prsty nohy. Po skonèeném odpoèinku závodíme, kdo dokopne
svou hùlku dál. Zasouváme ji mezi
prsty jako indiáni, od kterých jsme
se tyto hùlky nauèili dìlat, zdola
krátkým koneèkem, jinak by hùlka mezi prsty uvázla a nevyletìla
ani pøi sebeprudím kopnutí.
Pøi první høe má kadý jeden
pokus. Podruhé ji smíme kopnout pìtkrát  druhý, tøetí a dalí
pokusy zaèínají tam, kam hùlka
pøedtím doletìla.
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Pøi tøetí høe soutìíme, kdo
pøekoná jistou vzdálenost (palouk od jednoho kraje lesa
ke druhému) mením poètem
kopù.
K Slavnosti indiánského léta
patøí i dalí hry. Jedna z nich
se jmenuje papoahakapiu
a pochází od kmene Isleta, který sídlí v Novém Mexiku, na jihu
USA. Na kraji louky poloíme
do trávy plochý kámen. Deset
metrù vpravo a vlevo od nìho
zapíchneme hranièní pruty. Potom vyznaèíme z odloených
atù ètyøi mety  první deset
metrù od kamene, druhou dvacet metrù, tøetí tøicet a ètvrtou
ètyøicet. Vechny ètyøi mety leí
v jedné pøímé linii. Deset metrù
vpravo od ètvrté mety zapíchneme tøetí hranièní prut, deset metrù vlevo ètvrtý prut. Tak vytyèíme
hranice høitì  obdélník, zaèínající mezi prvním a druhým prutem a pokraèující pøes tøetí
a ètvrtý prut do nekoneèna.
Pak losujeme. Kdo vytáhne
nejkratí stéblo, ten se stává
bìcem. Vezme tenisový míèek,
postaví se na plochý kámen
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mezi první a druhý hranièní prut.
Zbytek druiny se mezitím volnì rozptýlí ve høiti. Bìec pak
hodí míèek tak, aby dopadl
do vyznaèeného území. Mùe
vloit do hodu vechnu sílu
a míèek zaletí tøeba víc ne padesát metrù daleko (øekli jsme,
e høitì nemá na druhé stranì
konec), nebo jej naopak hodí jen
nìkolik metrù od kamene, kde
stojí  podle taktické úvahy
a rozestavení soupeøù. Hned
po hodu utíká k první metì, dotkne se jí rukou, pak pokraèuje
v bìhu ke druhé, tøetí a ètvrté
metì. Druina se snaí letící
míèek chytit nebo ho co nejrychleji sebrat a dotknout se jím bìce døíve, ne ten dorazí k metì.
Vichni chytaèi vzájemnì spolupracují. Rozestavili se tak,
aby co nejlépe støeili celou plochu høitì, a chycený míèek si
rychle pøihrávají.
Bìec dostane jedno poèítací
døívko za kadou metu, které
se dotkne rukou døív, ne je zasaen míèkem. Kdy se mu podaøí dobìhnout a ke ètvrté
metì, obdrí ètyøi døívka, kdy
se ho míèek dotkne mezi druhou
a tøetí metou, má právo jenom
na dvì døívka (jsou to tenké,
na píï dlouhé hùlky).
Dopadne-li letící míèek poprvé
na zem mimo postranní hranice
høitì, vytyèené pruty, bìec je

diskvalifikován. V tomto kole hry
u nemùe získat ádné poèítací
døívko. Jestlie vak míèek dopadne na høitì a pak se vykutálí
za postranní hranici, hod je platný
a bìec bojuje o mety.
A bude bìec vyøazen dotekem míèku nebo dobìhne
na ètvrtou metu, zaøadí se mezi
chytaèe a bìcem se stane ten,
kdo si vylosoval èíslo 2. Postupnì se v hodu míèkem vichni vystøídají a tím skonèí první kolo hry.
Papoahakapiu hráváme obvykle na pìt kol. Zvítìzí ten, kdo
má nakonec nejvíc poèítacích
døívek.
Domù se vracíme pøed západem slunce. Na kraji mìsta konèíme Slavnost indiánského léta
stejnì, jako jsme ji ráno zahájili

 zpìvem písnì kmene Omaha.
Nevypsal jsem tady pochopitelnì vechno, co toho dne dìláme. Musel bych jetì vyprávìt
indiánskou zkazku, kterou si rádce nìkolikrát pøeète v kníce u
doma a pak ji ve vhodné chvíli
zpamìti vypravuje své druinì,
o zkoukách mrtnosti a síly,
odvahy a sebeovládání. Ale to u
nechám na tobì, jestlie pùjdete v naich stopách, vymyslí si
snad dalí body programu podle vlastní fantazie a chuti.

RÁDCOVSKÝ ZÁPISNÍK
Pokraèuj ve vedení zápisníku: V docházkové tabulce znamená svislá èárka: byl pøítomen. Vodorovná èárka: chybìl. Docházku
zaznamenej vdy hned po zahájení schùzky a výpravy. Kdy nìkdo
pøijde pozdì, pøidá k vodorovné èárce jetì svislou. Vznikne tak køíek, který ti prozradí opozdilce. Jestlie nepøítomný o sobì pøedem
podá zprávu a zdùvodní, proè nemùe pøijít, nakreslí kolem vodorovné èárky koleèko  o  na znamení omluvil se. Jsou to snad
malièkosti, ale z tìchto záznamù brzy jediným pohledem vyète, kdo
a jak èasto chybí, kdo se vytrvale opoïuje, kdo je natolik sluný,
aby tì o své neúèasti pøedem uvìdomil. I zde etøi místem, kadý
ètvereèek by mìl být samostatným okénkem.
Na devatenáctou stránku pøepi osnovní body, podle kterých
bude pøipravovat druinovky. Na dvacátou stranu pøepi programové body vycházek a výprav.
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Dvacátá první strana je urèena pøehledu nejúspìnìjích her
v klubovnì. Zaznamená tam ty, které se ti osvìdèí  jen jejich názvem. Na dvacátou druhou stránku zapisuj úspìné hry pro druinu
na louce a na høiti. Na dvacátou tøetí stránku terénní hry. Tyto soupisy ti prokáou neocenitelnou slubu. Nahlédne do nich pokadé,
kdy bude potøebovat pozvednout klesající náladu na schùzce nebo
na výpravì, pøípadnì kdy nová hra neèekanì propadne. V kritické
chvíli si èlovìk toti na ádnou vhodnou hru nevzpomene.
Dvoustranu 24  25 vìnuj názvùm písnièek, které v oddíle zpíváte. Na dvacátou estou stranu sepi vechny vhodné cíle polodenních vycházek, o stránku dál cíle celodenních výprav. Na dvacátou
osmou stranu vypi z jízdních øádù, kdy a kterým smìrem odjídìjí
z vaeho mìsta vlaky a autobusy. Tøicátou stranu vìnuj druinové
tajné abecedì, tøicátou první stranu ifrovací møíce a druinové
iføe. Na tøicátou druhou stranu vypi bodovací taxy druinové nebo
oddílové soutìe.
Dalích deset listù ponech záznamùm o získaných bodech (kadý èlen tu má svou stranu).
Od padesáté tøetí stránky dál slouí rádcovský zápisník bìným
záznamùm. Pøedevím sem píe pøípravy programù druinových
schùzek.

Cesta do pøírody není pro nás útìkem, ale návratem.
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ØÍJEN
NOVÁÈCI
Zaèátek skautského roku dává nejlepí pøíleitost k doplnìní druiny o nové èleny. Jestlie jste poèetnì slabí ne jiné druiny vaeho oddílu, poraïte se, koho byste mìli pøizvat. Ví nìkdo o dobrém
kamarádovi ze tøídy, z ulice nebo domu? Uvaujte o tìch, které by
skautský program bavil, jen ti mohou mezi vás zapadnout.
Nováèky musíte nejdøív pøivést vùdci nebo vùdkyni, ti mají hlavní
slovo a s koneènou platností rozhodnou, koho do oddílu pøijmou.
A je budete pøedstavovat, øeknìte, e je chcete do své druiny.
Nových èlenù se hned ujmìte, zasvìte je do vech oddílových
i druinových tradic a zvyklostí, pomáhejte jim pøi plnìní podmínek
pøijímací zkouky. Chovejte se k nim pøátelsky, jako kdyby mezi
vás patøili u odedávna. Jen hlupák se na nováèky vytahuje
a pøedhazuje jim jejich neznalost, zaèáteènickou nezkuenost
a neikovnost.
Nìkdo z nejstarích a nejlepích skautù si vezme nováèka
na starost a bude nad ním dret ochrannou ruku, dokud nový èlen
nesloí slib a nestane se tak právoplatným pøísluníkem oddílu
i svìtového skautského hnutí.

DRUINOVKY V ØÍJNU

Nese u tvoje dùsledná dochvilnost ovoce? Chodí celá
druina na vechny podniky
vèas? Jestlie se nìkdo soustavnì opoïuje, doporuè mu,
aby si pøesnì stopl, jak dlouho
pùjde nebo pojede z domova
do klubovny. A pak vycházel
vdy o deset minut døív, ne si
vypoèítal. Nejspolehlivìjí jsou
nae nohy. Kdo jezdí tramvají
nebo autobusem, nesmí spolé-

hat na poslední spoj. V naem
oddíle po léta razíme zásadu:
vude pìky! Kdo to nemá dál
do klubovny ne tøi kilometry,
na schùzky nejezdí, a nemusí
proto pøijít nikdy pozdì.
Pohovoø si s tìmi èleny druiny, kteøí chodívají na schùzky
èasto pozdì, o jejich nedochvilnosti mezi ètyøma oèima. Ulojim jako jejich osobní úkol: uèit
se pøesnosti, dochvilnosti.
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PROGRAM DRUINOVEK
Pøiprav si ho vdycky nejménì o jeden den døív, ne máte
schùzku. Nedostane se nikdy
do èasové tísnì. Já jsem ho
vdycky psal do rádcovského
zápisníku struènì a pøehlednì.
Èísla v závorce znamenají pøedbìný èasový odhad, jak dlouho
ten který bod asi potrvá.
5. druinovka, støeda 2. øíjna
1. Zahájení. Kdo se dnes opozdí, zaplatí mimoøádnou pokutu
do druinové pokladny  2 Kè.
2. Druinové a oddílové záleitosti. O kronice. Pøíprava øíjnové výpravy (15).
3. Skautské ideály. 2. bod zákona (10).
4. Skautská praxe. Lodní smyèka  dvojí zpùsob vázání (10),
opakování draèí smyèky, rybáøské spojky, ambulanèního uzlu.
Dokonèení semaforu a trénink

vysílání i pøijímání (15).
5. Hry. Na jelena (10).
6. Rukodìlky. Technika výroby
drakù  hvìzda (20).
7. Bodovací závod: vázání rybáøské spojky poslepu na èas. (10).
8. Hra. Slovní Kimovka (10).
9. Zpìv. Nauèit kánon: Kdo mì
pøeveze pøes øeku. (15)
10. Úklid, zakonèení.
Za touto hrubou kostrou programu jsem vdy vypsal vìci,
které nesmím zapomenout
doma. Kromì obvyklé povinné
výzbroje to tentokrát jsou pejle, pevné nitì, hedvábný papír
a lepidlo na výrobu drakù. Dále
kytara a stopky.
Èasové odhady jsou jen pøibliné a po schùzce je vdycky
porovnáváme se skuteèností.
Zpravidla spotøebujeme víc minut, ne pøedpokládáme. Podle
tìchto zkueností pøítì èasový
plán korigujeme.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
2. bod zákona: Skaut je vìrný a oddaný. Skautka je vìrná
a oddaná.
Promluvte si na nìkteré øíjnové schùzce o tom, jak této vìtì rozumíte. Slíbili jste pøece, e budete zákon zachovávat.
Vìrný èlovìk nemìní kadou chvilku pøátele. Nepøebíhá z druiny
do druiny, z oddílu do oddílu. Neopoutí své druhy, jestlie
se dostanou do nesnází, právì v takových chvílích jim pomáhá
ze vech sil.
Vìrnost se neprojevuje jen ve vztahu k jiným lidem, ale i k ivotním
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ideálùm a zásadám. Vìrný èlovìk nezrazuje své pøesvìdèení
pro chvilkový prospìch nebo ze strachu pøed nepøíznivými dùsledky.
Druhý bod zákona zavazuje k vìrnosti svìtovému skautskému
hnutí.
Pokuste se nakreslit jednoduchý symbol, který by vyjadøoval vìrnost. Víte o nìjakém? Pátrejte po pøísloví, heslu nebo citátu, kde
hraje vìrnost a oddanost hlavní roli. To je vak úkol na pøítí dny,
mùete poprosit o pomoc pøi hledání rodièe, uèitele, nahlédnout
do encyklopedického slovníku.
A jak rozumíte slovu oddanost? Komu máme být oddaní? Rodièùm, oddílu, druinì, pøátelùm, ideálùm, národu, vlasti. Jak se nae
oddanost projevuje? Tím, e je ctíme, jsme ochotni pro nì nìco
udìlat i bez nárokù na odmìnu.
Vìrný a oddaný èlovìk své pøátele nepomlouvá, nehledá
na druhých za kadou cenu chyby, nezrazuje.
Kdy si povídáte o nìkterých kladných lidských vlastnostech, mezi
nì vìrnost a oddanost patøí, zamyslete se i nad jejich opaènými
póly. Vìrnost  nevìrnost. Vìrnost  zrada. Co je protipólem oddanosti? Lhostejnost a jetì silnìjí  nepøátelství.

O KÁZNI V DRUINÌ
Nìkteøí rádcové si stále stìují na neukáznìné chování své druiny. Jestlie má podobné problémy, zkus tyto prostøedky:
Kdo nejvíc ruí program, toho si vezmi po schùzce stranou
a promluv mu do due. A si pøedstaví, e by byl na tvém místì, øídil
druinovku a nìkdo mu svým nepìkným chováním stále maøil plány a kazil náladu. Zdùrazni, e jednou on sám moná povede druinu a pak ho budou trápit stejné vìci jako dnes tebe. Mluv s ním
pøitom jako s dobrým kamarádem, spí ho pohne vlídností
ne trpkými výèitkami nebo dokonce køikem. Ulo mu jako jeho
osobní tajný úkol, aby se pokusil stále zlepovat svou kázeò.
Pokud nebude toto opatøení úèinné, zaveï èernou známku. Kdy
u si s nìkým opravdu neví rady a vechno domlouvání je marné,
dej neukáznìnému èlenovi koleèko z èerného tvrdého papíru
s pirátským znakem, nakresleným bílou pastelkou  lebkou
a zkøíenými hnáty. Kdo tuto èernou známku od rádce dostane,
musí bez jediného slova protestu opustit druinový podnik a smí
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pøijít a pøítì. Je to silný prostøedek, uívej ho jen v krajním pøípadì a velmi zøídka. Snad bude dret neukáznìné èleny trochu
v achu tím, e o existenci èerné známky vìdí. Zavedl jsem ji ve své
druinì, kdy jsem èetl Stevensonùv Poklad na ostrovì.
Je tu jetì jeden prostøedek, jak zlepit kázeò  uvìdomit èas
od èasu vùdce oddílu o situaci v druinì. Jeho slovo pøece jen platí
víc ne slovo rádcovo.
Zatím jsme nemluvili o druhé cestì k ukáznìnosti  jak vhodnými
podnìty a odmìnami zlepovat chování. U nás v oddíle jsme zavedli pravidelnou bodovou taxu. Kdo se choval na druinovém nebo
oddílovém podniku tak, e mu nemusel nikdo nic vytýkat, dostal tøi
body (na schùzce) nebo pìt bodù (na celodenní výpravì). A to byl
vdy vítaný pøíspìvek do dlouhodobé soutìe. Za projevy nekáznì
mìl rádce a vùdce právo z tohoto poètu strhnout jeden, dva i víc
bodù.
Druina Medvìdù dostávala od svého rádce do skautského zápisníku otisk druinového razítka na kadém podniku. Podmínka 
ukáznìné chování. Na druinové desce visela zvlátní ètvrtka a tam
Grizzly otiskoval druinové razítko ke jménùm jetì jednou  aby celý
oddíl vidìl, kdo kolik medvìdù ji ulovil.
Pøemýlej a tøeba pøijde i na jinou originální metodu, jak zlepit
na schùzkách a výpravách kázeò.
V záøí jsme si stanovili první zvlátní vlastnost, kterou by v sobì
mìli skauti pìstovat, i kdy se o ní zákon nezmiòuje. Byla to dochvilnost. V øíjnu se zamìø na ukáznìnost. Promluv o ní a obèas ji
vem pøipomínej. Na rozdíl od koly, kde je kázeò vynucovaná,
ve skautském oddílu a druinì poèítáme s kázní dobrovolnou, uvìdomìlou. Kadý skuteèný skaut se na vech podnicích chová tak,
aby nekazil program a náladu. Kdo se proti této zásadì prohøeuje,
nemùe se za skauta ani povaovat.
Ukáznìný èlovìk neskáèe do øeèi jinému, neruí rádce pøi výkladu,
nepouchuje sousedy na lavici, neøádí, podrobí se pøání vìtiny
bez protestu. Umí se bavit a smát, ale ví, kdy je tøeba veselou náladu ztlumit a pustit se do váné práce. Ukáznìný èlovìk se ovládá.
Bez dobrovolné káznì by druinové schùzky a výpravy nebyly vùbec moné.
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SKAUTSKÁ PRAXE
Osobní lékárnièka
Nadiktuj druinì do skautského zápisníku její obsah. A ulo
vem úkol  do pøítí schùzky si
tyto vìci opatøit a nadále nosit
ve zvlátní krabièce na vechny
podniky.
Balíèek se sterilním obinadlem (v obalu), rychloobvaz (náplast s malým obvazovým
poltáøkem), kotouèek náplasti
iroké nejménì 30 milimetrù
(k pøelepování puchýøù), tyèinka
jeleního loje (na opruzenou kùi
v rozkroku), spínací pendlík.

SKAUTSKÉ ZNAÈKY
Vzpomeò si na nì vdycky,
kdy vás èeká na druinové výpravì putování známými konèinami. Znaèky zpøíjemní a zkrátí
i tu nejvednìjí cestu.
V klubovnì si skautské znaèky nakreslete do zápisníku,
na nejblií výpravì se je uète
vytváøet, klást i odstraòovat.
Skautské znaèky mají být nenápadné, proto je dìláme z toho
materiálu, který leí vude kolem, na lesní cestì z vìtvièek
a iek, na kamenité cestì
z oblázkù. Jen zaèáteèníci je
kreslí køídou a ryjí do hlíny.
Znaèky umisujeme tam, kde
je nejmení pravdìpodobnost,
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e budou znièeny náhodným
chodcem, vozidlem nebo zlomyslným èlovìkem. Ke kraji cest,
pod ochranu terénních nerovností (vedle balvanù, paøezù,
do prohlubní). Smìr pochodu
vyznaèíme jen na místech, kde
se cesta rozdvojuje nebo køiuje. Kdo znaèky sleduje, musí je
také odstraòovat. Jestlie jdou
po vyznaèené trase samostatné
skupiny (napøíklad pøi terénních
hrách, pokladovkách), kadá
zanechává znaèky na místì,
aby tím neztíila postup tìch,
kteøí jsou pozadu. Teprve poslední skupina znaèky ruí.

ke kùlu nebo ke stromu. Nauète
se dva zpùsoby vázání. Kdy
chceme lano nebo øetìz nahodit na nízký kùl, pøekøííme ruce
a udìláme jednoduché brýle,
které pak shora navlékneme.
Tento rychlý zpùsob nelze pouít, váeme-li loï k vysokému
sloupu nebo ke kmenu.
kotový uzel má námoønické jméno a lze ho vyuít rùznì.
Dobøe se jím uvazuje lano k cípu
plachty.

UZLOVÁNÍ
Opakujte stále jetì ty uzly, které jste se nauèili v záøí. Postupnì
k nim pøidejte v prùbìhu øíjna dalí tøi. Nováèci by mìli zvládnout
lodní smyèku, kotovou spojku
a zkracovaèku. Druhá skupina,
pokroèilejí, døevaøskou smyèku,
diamantovou smyèku a zpùsob,
jakým se svazují k sobì trámky.
Nejstarí skauti americký uzel, sedaèkový závìs, pletení turbánku.
Pamatuj, e pravidelným cvièením s provazem získávají prsty hbitost a jistotu, zlepuje se nae
prostorová pøedstavivost, pohybová pamì.
Lodní smyèka je základní vodácký uzel. Upoutáváme jím loï
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Zkracovaèku uplatníme jen
málokdy, má spí výcvikovou
funkci ne praktický význam.
Zkracují se tak silná lana, kde je
jejich délka na pøekáku.
Døevaøská smyèka se váe

snadno a rychle na kládu nebo
poleno, které chceme za sebou
vléct. Diamantovou smyèkou
upevòujeme balík k sedlu nebo
na záda. Americkým uzlem
se nejlépe uvazuje provaz
do stanového oèka  dokud je
provaz dobøe napnutý, nekloue a pøitom ho prsty snadno posunujeme obìma smìry. Uívá
se i pøi záchranných pracích,
dobøe se váe na napjaté lano.

AKCE S.O.S.
Nebezpeèná zvíøata
Mùeme je potkat ve mìstì,
na vesnici i ve volné pøírodì. Èlovìka nejvíc ohroují zvíøata nakaená vzteklinou. Vzteklina je
velmi nebezpeèná nemoc, která
se pøenáí pøímým stykem. Staèí sebenepatrnìjí krábnutí
nebo kousnutí a do lidského tìla
vnikne z nemocného tvora virus.
Kdyby nebylo vèas zahájeno léèení, postiený èlovìk by za èas
zemøel. Kadý rok tak pøijde
o ivot nìkolik lidí.
V nìkterých krajích bývá výskyt vztekliny dost èastý  pøedevím ji roznáejí nakaené
liky. Z nich se nemoc pøenese
nejen na jiné volnì ijící tvory,
ale i na psy a koèky.
Co má kadý skaut vìdìt,
aby se ochránil pøed touto stranou hrozbou?

1. Nehladit, nedrádit cizí psy
a koèky, nedotýkat se jich.
2. Vyhnout se volnì ijícím zvíøatùm, která ztratila svou obvyklou plachost. Zdravé zvíøe pøed
èlovìkem utíká, nikdy nedovolí,
abychom se k nìmu pøiblíili.
3. Nesahat na mrtvá zvíøata, virus vztekliny se mùe do naeho
tìla dostat i nepatrnou rankou
na ruce. Nález zdechliny ohlásíme v nejblií hájovnì nebo
na policejní stanici. Jde pøedevím o mrtvé liky.
4. Kdy nás nìjaké zvíøe kousne nebo pokrábe, mìli bychom
za kadou cenu zjistit, komu pes
nebo koèka patøí. Ránu vymýt
mýdlem a zajít k lékaøi. Lékaø
zajistí, aby toto zvíøe bylo vyetøeno, zda nemá vzteklinu. Proto
je tøeba znát majitele.
Nakonec malá rada, jak se bránit útoku psù. Nejspolehlivìjí zbraní je klacek v ruce, pøed ním má
vìtina psù respekt a nepøiblíí
se a k nám. Nìkdy staèí shýbnout
se pro kámen nebo jenom naznaèit, e kámen zvedáme.
Hoøí!
Polo na druinovce otázku:
Co byste udìlali, kdyby v klubovnì náhle vypukl poár? Kadý øekne svùj názor, a pak vyber
a zopakuj ty správné:
1. Pokusím se oheò sám uhasit.
Pokud vznikl od elektrického
67

spotøebièe, vypnu ho ze sítì,
teprve pak plameny hasím. Hasíme vodou, pískem, pøikrývkou.
2. Jestlie je oheò u tak velký,
e ho sám nezdolám, volám
okamitì pomoc. Dospìlé lidi
z okolí a pøedevím hasièe. Kdo
ví, jaké mají èíslo? Zjistit do pøítí
druinové schùzky, zapsat si ho
do skautského zápisníku, nauèit se ho zpamìti.
3. Dalí opatøení pøi poáru. Zavøeme okna a dveøe, aby do místnosti
neproudil kyslík, který podporuje
hoøení. Zburcuji sousedy, zejména ty, kteøí bydlí ve vyích patrech.
4. Pøi velkém poáru jde pøedevím o záchranu ivotù. Postaráme se tedy o to, aby se dostaly
do bezpeèí dìti a staré osoby,
kterým je tøeba pomoci. Vynáení majetku je na øadì a potom.
Obvazy
Pøedveï druinì, jak se správnì
obvazuje prst na ruce. Trochu jinak obváete prostøedník, trochu
jinak palec. Na jiné druinovce si
zopakujte techniku obvazování
poranìné dlanì.
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SIGNALIZACE SEMAFOREM
Dokonèete v tomto mìsíci
nácvik vech znakù. Na konci
øíjna by mìli vichni znát kromì
písmen navíc i èíslice. A vìdìt,
e samostatné písmeno R také
znamená rozumím; ale o tom
u byla øeè v záøijové kapitole.
Vìnujte nìkolik minut tréninku
signalizace na kadém podniku.
Ale nejen v tomto mìsíci, také
v listopadu a prosinci.

PØÍRODA
Nauète se bezpeènì rozeznávat listy tìchto stromù: bøízy, katanu, javoru mléèného, osiky,
dubu, topolu èerného, jeøábu,
jasanu, akátu a buku. Pokud
nìkterý z tìchto druhù ve vaem
okolí neroste, nahraïte ho nìkterým jiným. První desítka 
první krok na zálesácké stezce.
Vybìhnìte pro listy uprostøed
nìkteré druinovky  kdo pøinese za patnáct minut od startu
po jednom listu od nejvìtího
poètu druhù?
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HRY
1. NA JELENA
Srazte doprostøed klubovny
dva nebo tøi stoly na délku. Pak
zavate jednomu z hráèù átkem
oèi  to bude lovec. Ostatní pøedstavují jeleny. Lovec se postaví
na jeden konec øady stolù, jeleni
na opaènou stranu a na signál
zaène napínavá honièka.
Vichni musí mít stále jednu
ruku na stole. Lovec je nevidí,
ale stùl ho spolehlivì vede. Jeleni
sice nemají zavázané oèi, je jich
vak víc a pletou se vzájemnì
pod nohy, zvlátì kdy lovec znenadání zmìní smìr. Dovoleny
jsou i úniky pod stolem a pøes stolní desku. Nesmí být pøitom porueno pravidlo, které pøikazuje,
aby se hráèi stále dotýkali stolu.
Máte v klubovnì jediný stùl,
u kterého vak není dost místa
pro celou druinu? Vylete lovce
jen za jedním nebo dvìma jeleny. Honièka je zajímavé divadlo.
V okamiku, kdy lovec dá babu
nìkterému z jelenù, vymìní si
s tímto hráèem úlohu.
2. TVOØENÍ SLOV
Posaïte se do krouku nebo
kolem stolu. Jeden z hráèù zahájí
hru tím, e vysloví nìkterou hlásku  napøíklad K. Dalí po jeho
levici ji opakuje a pøidá k ní druhou hlásku. Musí ovem zvolit ta70

kovou, aby dohromady obì dvì
tvoøily zaèátek èeského slova.
Rozhodne se napøíklad pro L
(a v duchu si myslí na slovo
KLADNO). Tøetí hráè pøipojí novou, tøetí hlásku ke KL, tøeba
A (ale na rozdíl od svého pøedchùdce myslí na slovo KLADIVO). I dalí hráèi postupnì
prodluují vytváøené slovo vdy
o jedinou hlásku, a kdy se vichni vystøídají, je øada opìt na tom,
kdo hru otvíral.
ádné slovo není nekoneèné,
a tak døíve nebo pozdìji nastane okamik, kdy dalí hráè není
schopen pøidat novou hlásku,
aby spolu se vemi pøedcházejícími tvoøila jakýkoli druh èeského slova, bez ohledu na rod,
èíslo, pád nebo èas. Kdo slovo
nemùe nebo neumí nastavit,
dostane trestný bod. A soused
po jeho levici zahájí dalí kolo
tím, e vysloví první hlásku nového slova.
Kadý hráè má na pøidání dalí hlásky nanejvý pùl minuty.
Nedokáe-li slovo prodlouit
v této lhùtì, dostává trestný bod.
Není-li slovo zatím dokonèeno
tak, aby dávalo smysl, pøedcházející hráè musí øíct, které slovo
mìl na mysli, kdy pøidal svou
poslední hlásku. Není-li schopen
dokázat, e pøidal hlásku právem
a nezná ádné èeské slovo, které se tak dá vytvoøit, dostává on

trestný bod místo následujícího
hráèe.
Pøíklad dvou kol hry: K-L-A-MA-N-Ý-M-I. D-L-A-K Ve druhém
kole mìl na mysli ètvrtý hráè slovo DLAKO, ale pátý ho neznal,
nebyl schopen slovo prodlouit
a dostal za to trestný bod.
3. HRA NA ROBINZONA
Rozdìlte hráèe do stejnì poèetných drustev. Jste-li jen ètyøi, bude hrát kadý samostatnì,
druinu rozdìlíte do dvojic. Kadé drustvo se stáhne do jiného
kouta klubovny a rádce uvede
hru slovy:
Pøedstavte si, e vae loï
ztroskotala uprostøed Tichého
oceánu a vám se podaøilo doplavat k pustému ostrùvku. Stojíte
na pustém bøehu pod palmami
a nevlastníte nic ne to, co máte
právì na sobì. Vydáte se tedy
na výzkumnou cestu kolem ostrova a najednou zajásáte. Pøed
vámi leí na píseèné plái plechový hrnec, který sem vyhodil
pøíboj. Hrnec je hliníkový, velijak zprohýbaný, ale není v nìm
ani jedna dírka. K èemu bude robinzonovi dobrý? Sepite bìhem
pìti minut co nejobsáhlejí seznam nápadù, jak tento nález
na pustém ostrovì vyuijete.
Dva body získáte za kadý zpùsob pouití, na který nepøijdou
vai soupeøi. Jestlie budou mít

nejménì dva týmy stejný nápad,
dostanou za nìj jen po bodu.
Drustva zaènou rychle sepisovat robinzonský seznam. Hráèi v týmu se musí mezi sebou
domlouvat tie, aby je soupeøi
neslyeli. Po pìti minutách ète
první tým seznam svých nápadù. Kdy ohláený zpùsob vyuití hliníkového hrnce nemá
nikdo ze soupeøù, napíe si
k nìmu dva body. Pokud se vak
pøihlásí nìkteré drustvo, e má
toté, získávají bod oba týmy.
A doète první drustvo svùj
list do konce, ohlásí dalí drustvo ty nápady, které první tým
v seznamu nemìl.
Jestlie vás hra zaujme, opakujte ji na dalích druinovkách.
Pøítí najde robinzon tøeba rezavý nù. Co vechno se s ním dá
dìlat? Co s jeho pomocí vyrobí?
Pøi opakování hry na robinzona
objevíte klubko pevného provazu. Naè bude dobré?
4. ZÁPALKOVÁ PYRAMIDA
Rozdejte vem hráèùm stejný
poèet zápalek. Pak postav doprostøed stolu láhev. Kadý dá
postupnì jednu zápalku na otvor
hrdla. Zápalky se mohou rùznì
pøekládat, ale nesmìjí spadnout.
Komu spadne tøeba jediná zápalka z hrdla láhve na stùl, musí
si vzít vechny zápalky, které v té
chvíli na láhvi byly.
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Hráèi se v pøikládání zápalky
na stále vzrùstající pyramidu pravidelnì støídají. Vyhraje ten, kdo
se nejdøív zbaví vech zápalek.
5. SETONOVA HRA
Popsal ji jeden ze zakladatelù
skautingu, E. Th. Seton, v knize
Dva divoi.
Povìzte nám o té indiánské
høe, pane Clarku.
U jsem ji skoro zapomnìl,
ale zkusme to. Udìlají se dva
ètverce, buïto na zemi, nebo
na dvou kùích. Kadý z nich
se rozdìlí na pìtadvacet meních ètvereèkù. Pak mají, dejme
tomu, deset oøíkù a deset kamínkù. Jeden hráè si vezme pìt
oøíkù a pìt kamínkù, rozloí je
po polích jednoho ètverce
a nedovolí, aby se ten druhý díval, dokud není vechno hotové.
Pak se ten druhý obrátí a dívá
se, zatímco nìkdo jiný zpívá

krátkou písnièku: Ki ji já  ki ji jí,
myslí, e vnímá rychleji, myslí e vidí bystøeji, proti mnì
nemá nadìji, ki ji já  ki ji jí.
Potom se pøikryje první ètverec
a druhý hráè musí zpamìti umístit kamínky a oøechy na druhé kùi
pøesnì do stejných políèek.
Za kadý, který dá do správného
ètverce, dostane bod. Po jednom
bodu ztrácí za kadý, který je
na nesprávném místì.
Z písnièky mùeme usoudit,
e se druhý díval na rozloené
oøíky a kamínky kratièkou dobu
 jen asi patnáct sekund. A jetì
jedna malièkost, která v Setonovì
popisu chybí: v kladení drobných
pøedmìtù (mohou to být kamínky
a aludové èíky nebo kamínky
a knoflíky) se dva soupeøi stále
støídají a body z jednotlivých kol
si pøipoèítávají.
Hrajte na druinové schùzce
Setonovu hru kadý s kadým.
A rozdìlte kola do celé schùzky.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Na záøijové i øíjnové výpravì
pátráme po bøezové kùøe. Je to
materiál pro zálesáckou výzdobu klubovny.
Udìlejte si pamìtní svitek.
Na èistý kousek kùry se vichni
podepite svými pøezdívkami,
od rádce po posledního nováèka. Svitek si kadý odnese domù
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a uloí ke svým drobnostem, které pøipomínají pìkné záitky
a chvíle. Pite na vnitøní, oranovou stranu kùry.
Na jiné druinovce si zhotovte z prouku kùry originální turbánek na spínání skautského
átku. Na pøední stranu namalujte znak lesní moudrosti.
Obrázky ukazují vzor nádobek z bøezové kùry, jak je podle indiánských vzorù nakreslil E.
Th. Seton do Knihy lesní moudrosti. Indiáni kùru seívali tenkými smrkovými koøínky, èerstvì
vyhrabanými ze zemì. My uíváme lýko nebo obyèejný tenký
konopný provázek.
Nahoru na hrdlo pøiváeme
vrbový proutek, který udruje
tvar. Proutek omotaný lýkem
pùsobí na pohled pøíjemnì.
Ne zaènete kùru zpracovávat, namoète ji do horké vody.
Zmìkne a zvláèní tak, e se s ní
dobøe pracuje.
Základní støih koíèku ukazuje kresba. Mùete jej pozmìnit
podle své pøedstavy a fantazie.
Vyzkouejte to nejdøív na rýsovacím kartónu, abyste nedomyleným støiháním nepokazili plát
bøezové kùry.
Indiáni vyrábìli nádobky tak,
e ponechávali bílou stranu
uvnitø. K práci se hodí jen silné
pruhy kùry, tenký povrchový lístek není k nièemu.

Znovu pøipomínám  bøezovou kùru bereme jen z mrtvých
stromù, nejlépe z tìch, které byly
nedávno pokáceny nebo vyvráceny vìtrem. Zálesák nikdy nesloupává kùru z ivých stromù!

VÝTVARNÉ PRÁCE A HRY
Otisky listù
Je to bájeèná zábava, ke které
jsme se vraceli kadý podzim
a nikdy nás nepøestala bavit.
Otiskujeme listy nejrùznìjích
druhù stromù a keøù. Kadý otisk
je svým zpùsobem nedokonalým
obrazem a právì svou nedokonalostí, neúplností má silný výtvarný úèinek. Je to tedy jakási
hra na grafiky, které se mùe
oddat i ten, kdo nemá petku
umìleckého nadání.
Základní potøebu  barvu  si
mùete vyrobit sami. List bílého papíru namastíte z jedné
strany sádlem nebo máslem,
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pak zapálíte svíèku a pøidríte
papír mastnou stranou nad jejím
plamenem. Musíte s ním rychle pohybovat, aby nezaèal hoøet. Jak plamínek olizuje papír,
mìní se tuk v tenkou vrstvièku
sazí. Kdy je list po celé ploe
zakouøený, vezmete jeden
z pøinesených, èerstvì utrených stromových listù a pøiloíte
ho spodní, ilkovanou stranou
na zaèernìný papír. Shora ho
pak pokryjete kouskem novin a
prsty list dùkladnì pøitlaèíte, aby
dokonale pøillnul k vrstvièce sazí

na podloce. Musíte po nìm
chvíli jezdit bøíkem palce vemi smìry nebo pouít oblé strany polévkové líce. Pak noviny
odstraníte, list zvednete z papíru
a pøenesete ho na èistou ètvrtku, na kterou list pøiloíte zaèernìnou stranou. Pøikryjete ho
dalím neupinìným kouskem
novin, který pøidríte prsty tak,
aby se list po ètvrtce nemohl
ádným smìrem posunout,
a znovu po nìm jezdíte prsty
nebo lící. Musíte opìt poøád74

nì pøitlaèit, aby se èerò pøenesla z listu na bílou podloku,
a nesmíte vynechat ádnou
èást. Nakonec zvednete noviny,
odloupnete list od ètvrtky a pøed
vaima oèima se objeví hotové
dílo  otisk tak jemný, jako kdyby ho kreslil vynikající umìlec.
Jestlie je obraz nìkde rozostøený nebo neúplný, dopustili
jste se chyby. Buï jste nepøitiskli
list ke ètvrtce dost pevnì, take
se pøi práci pohnul, nebo jste
nìkterou èást málo zaèernili.
Jiný charakter mají otisky listù, jestlie pøi jejich výrobì uijete linorytovou nebo tiskaøskou
barvu. Musíte ji nejdøív rozetøít
váleèkem (jaký pouívají fotografové pøi letìní papírù)
do tenouèkého filmu na hladké
desce (silné sklo nebo umakart),
pak s ní pracujete, jako kdyby to
byl papír zaèazený svíèkou.
Naøete si pøedem ze starých
novin velkou zásobu papíru,
abyste mohli pøikrývat listy stále
èistými kusy, jinak se èerò pøenese na ètvrtku a pokazí otisk.
Pro otisky se hodí zejména ty
druhy listù, které mají výraznou
ilkovou strukturu: jilm, ole, lípa,
jinan, javor, topol a mnoho dalích. Grafické obrazy tak vytvoøené vás upozorní na detaily,
kterých si jinak nevimnete.
Zkoumejte, jak se od sebe lií
tvarem i stavbou listy z rùzných

stromù a keøù, porovnávejte otisky rùzných listù z jediného stromu. Sestavte z kouøových otiskù
celou sbírku, ve které budou zastoupeny vechny døeviny rostoucí ve vaem kraji.
Origami
Pod tímto názvem se skrývá
stará japonská technika  uèí
nás, jak vytváøet pøekládáním
papíru obrazce zvíøat, ptákù,
kvìtin, lidí, èlunkù i jiných vìcí.
Nauète se kadý mìsíc jednu
tradièní japonskou skládaèku.
A vracejte se stále i k tìm, které
u umíte, jen èastým opakováním si pracovní postup pevnì
vtisknete do pamìti.
V øíjnu skládejte jeøába  obrazec ptáka, který je pro Japonce symbolem tìstí. Rádce by
se mìl nauèit jeøába u doma
zpamìti a v klubovnì to ostatním
prakticky pøedvést.
Pamatuj, e témìø vdy vycházíme z ètvercového formátu papíru, od velikosti 7,5x7,5 cm
a do 20x20 cm. Musí to vak být
absolutnì pøesný ètverec, jinak
se skládaèka po nìkolika pøehybech rozveze. Japonci uívají
papír z jedné strany bílý, z druhé
barevný. Dá se vak pracovat
s jakýmkoli materiálem, kromì
silných ètvrtek - s novinami, listy ze kolních seitù i se sadami
barevných papírù.

Kataòáci
Pøineste si do klubovny pytlík pìkných katanù. Jestlie víte
o stromech, které rostou nìkde
nablízku, vybìhnìte pro materiál
v prùbìhu druinovky, bude to
pøíjemný doplnìk programu.
A pak vyrábìjte z lesklých katanù fantastické figurky. Drte
se zásady  neetøit materiálem.
Kombinujte katany s døevem,
vìtvièkami, ikami, kùrou. Skládejte z nich na stole obrazce
nebo vytváøejte pevné plastiky.
Jako spojovací materiál poslouí zápalky, vìtvièky a pejle, dírky do katanù dìlejte høebíkem
nebo vrtáèkem.
Na obrázcích jsou ukázky
k napodobení a inspiraci. Èert je
volnì sloený z katanù, jejich
pichlavých obalù, malé vìtvièky
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a zavøené borové iky. Jezevèík je také sloený z katanù
a kousku odtípnutého polínka,
na které jsme je pøitloukli tenkými høebíèky. Totem je dalí volná skládaèka z katanù, borové
iky a kusu stromové kùry.
Skládaèky po dokonèení zase
rozmetáme a materiál z nich uijeme pøítì pøi nových pokusech
o malé výtvarné dílko.

TÌLOCVIÈNÉ HØÍÈKY
A TESTY
I na øíjnových druinovkách
vyzkouej, podobnì jako v záøí,
rychlost, obratnost, vytrvalost a
sílu vech, i svou vlastní. Zaøaï do programu vdy jednu
zkouku a zaznamenejte její
výsledky do kroniky. K tomu, co
se vám nedaøí, znovu se vrate
pozdìji a na výpravì.
1. Kliky dìlají chlapci na pod76

laze, dìvèata u zvýené plochy
(lavice, schodu). Kdo jich udìlá
bez odpoèinku nejvíc? Dohlédni
na øádné provádìní tìchto silových cvikù. Tìlo je stále napjaté, zemì se hrudníkem jenom
krátce dotkneme a hned nato
se zvedáme do èistého vzporu.
2. Kdo z vás se nejdéle udrí
ve stoji na jedné noze? Druhá
noha je ohnutá v koleni a dríme
ji za nárt vzadu u hýdí. Pokus
konèí, kdy se stojná noha posune z místa nebo se dotkneme
druhým chodidlem zemì. To znamená, e musíme stát jako pøibití k podlaze. Poprvé to zkouíme
na pravé noze, podruhé na levé.
Test plní celá druina souèasnì
a rádce mìøí èas.
3. Dùkaz prunosti. Pøedpate a pøejdìte ze stoje
do kleku. Pak si sednìte na zem
vpravo od chodidel, znovu
se zvednìte do kleku, sednìte
si vlevo od chodidel, zvednìte
se do kleku. V tìchto fázích
se obì nohy od kolen dolù nesmìjí pohnout z místa! Nakonec
se z kleku zvednìte do stoje
a ponechte chodidla tìsnì
u sebe. Opakujte toto cvièení

pìtkrát za sebou. Kolik bude mít
kdo úspìných pokusù? Ruce
jsou stále v pøedpaení!
4. Nerytmické bubnování 
test nervosvalové koordinace. Posaïte se ke stolu a polote dlanì
na jeho desku. Pak zaènìte dlanìmi bubnovat v tomto rytmu: levá
dvakrát za sebou, pravá jednou.
Opakujte stále dokola a postupnì
zrychlujte. Správný rytmus kontrolujte sluchem. Kdo z vás bude
nejlepím bubeníkem? A kdo
se ukáe jako antitalent?
5. Chytání hùlky  dùkaz
rychlosti. Uchopte do obou rukou
hùlku nebo silný prut èi delí pravítko a pøedpate. Pak otevøte
dlanì a nechte tyè volnì padat
k zemi. Ale døív ne dopadne,
znovu hùlku chyte!
Opakujte kadý desetkrát.
Kdo bude mít nejvíce pokusù
úspìných?

BODOVACÍ ZÁVODY
1. Odhad délky. Pøiprav nìkolik pøedmìtù rùzné délky  pravítko, prut, provaz, stùl, list papíru
apod. Ukazuj postupnì jeden
za druhým druinì. Kadý má
zapsat na lístek, kolik centimetrù
pøedvedená vìc mìøí na délku.
Napøíklad: pravítko 40 cm, prut 75
cm, provaz 200 cm, stùl 110 cm
atd. Pak provedete spoleèné vyhodnocení. Kdo se svým odha-

dem pøiblíí nejvíc skuteènosti, dostane tolik bodù, kolik je soutìících. Kadý dalí vdy o bod
ménì. To znamená, e ten, kdo
má odhad nejhorí, získá jen jeden bod. Body za vechny odhady si seètete a vydìlíte poètem
pøedmìtù, které byly ve høe. Komu
vyjde nejvyí prùmìr, vítìzí.
2. Pøedlo druinì postupnì
dvacet a tøicet rùzných listù,
které nasbírá pøed schùzkou
v parku a zahradách. A kadý
napíe na papírek jméno døeviny, øekne správný název. Kdo
má rodové i druhové jméno
bez chyby (napøíklad topol èerný nebo jilm vaz), získává dva
body. Za správné buï jen rodové, nebo jen druhové jméno je
jeden bod. Zvítìzí ten, kdo bude
mít nejvyí bodový souèet.
3. Pøiprav deset slov  napøíklad kolo, kámen, rùe, mìsto, tráva, koík, balón, palice,
kníka, ohrada. Dej druinì deset minut na hledání rýmù. Kadý pracuje samostatnì. Správný
rým má mít aspoò poslední slabiku stejnou a musí mít stejný
poèet stop (slabik). Napøíklad 
kolo: molo; rùe: kùe; apod.
Jestlie je v poslední slabice krátká samohláska, rým musí být
také krátký. Kdo najde nejvíc platných rýmù u vech slov dohromady? Kdo najde nejvíc platných
rýmù u kadého slova zvlá?
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4. Putování achového
jezdce. Kadý si nakreslí achovnici (sí 8x8 polí). Pak si
pøedstaví, e má v ruce achového jezdce. Postaví ho na horní
levé rohové pole a zaène s ním
skákat po síti tak, aby vstoupil
na kadé pole, ale jen jednou,
opakovanì nesmí nikam dopadnout. Místo skuteèného jezdce
drí hráèi v ruce propisovaèku
a její pièkou ukazují skoky.
Do levého horního rohu napíou
1, do pole, kam se imaginární
jezdec odtud pøenese, napíou
2, do dalího pole, kam se odtud
jezdec pøemístí, trojku a tak to
jde dál. Podaøí se nìkomu zaplnit podle podmínek hry vechna
pole a dojít a k èíslu 64? Vìtina zjistí mnohem døív, e se dostali
na takové pole, odkud nevede
ádná volná cesta  vechny
ètvereèky, kam by se smìli podle pravidel o pohybu achové
konì pøemístit, jsou ji zaplnìné èíslicí.
Vyhodnocení je snadné  kdo
dojde k nejvyímu èíslu, vítìzí.
Kdo se zastaví u nejniího èísla, je poslední.

DOBRÁ DRUINA
Skautská druina by mìla být
sehraná. Chováte se k sobì jako
opravdoví pøátelé? Nehádáte
se? Pomáháte si vzájemnì? Ne78

nadáváte si, ani kdy vás nìco
vyvede z míry? Nevjedete si
do vlasù ani pøi vánìjích rozporech?
Dobrá skautská druina by
mìla vypadat asi tak, jak to vylíèil spisovatel Jaroslav Foglar
v knize Hoi od Bobøí øeky. Mìla
by se podobat jeho Rychlým ípùm, které znáte ze seriálových
pøíbìhù a tøí knih (Záhada hlavolamu, Stínadla se bouøí, Tajemství Velkého vonta).
Popovídejte si na nìkteré druinovce o tom, jak by podle vaich pøedstav mìla vypadat
a pracovat ideální druina. A pak
se pokuste svoje pøedstavy uskuteènit. Je to dost nesnadný úkol,
ale aspoò zèásti splnitelný. Dokonalý nebude èlovìk nikdy,
ale mùe se dokonalosti pøiblíit.
Nìkdo víc, jiný ménì  to u záleí na naí snaze a pevné vùli.
Kdy se rádce nadchne mylenkou, e spoleènì s ostatními
vytvoøí dobrou skautskou druinu, èasto se mu podaøí nakazit
svým elánem i jiné, aspoò ty
nejlepí. Ví, e to není snadné,
proto neztrácí chu ani náladu,
jestlie to v druinì nìkdy zaskøípe, nìkdo provede nìco nesprávného.
Latinské poøekadlo, staré hodnì pøes dva tisíce let, praví:
Exempla trahunt. Pøíklady táhnou. Moudrý rádce a moudrá

rádkynì se proto snaí dávat své
druinì ten nejlepí pøíklad svým
vlastním chováním, obìtavou
prací i nadením pro skauting.

ØÍJNOVÁ VÝPRAVA
Na zaèátku øíjna jsou jetì
dost dlouhé a nìkdy i teplé dny,
výprava mùe tedy trvat 8 a 10
hodin. Nedìlej sraz pøíli brzy,
postaèí, kdy se sejdete kolem
osmé. Vyber u pøedem cílové
táboøitì, kde se na delí dobu
usadíte, a prostuduj na mapì,
kudy tam pùjdete. Vracejte se
naveèer domù jinou trasou.
Vhodným cílem pro druinové
výpravy je pìkná louka obklope-

ná houtinami, roklina mezi skalami, vrcholek hory, zøícenina
støedovìkého hradu, zátoka
na øíèce, zarostlý lom. Druina
by mìla k tomuto cíli putovat zajímavou krajinou. Dej pøednost
delímu pochodu oputìnými
stezkami pøed kratí jednotvárnou cestou. Chùze je nejlepí
tìlocvik, ale výprava není vytrvalostní pochod. Vybírej proto táboøitì tak, abyste na nì dorazili
nejdéle za jednu a dvì hodiny.

POZOROVÁNÍ PØÍRODY
Øíjen je nejbarevnìjí mìsíc
v roce. Vímejte si stromù
a keøù, které se mìní v malíøské
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palety. Nejkrásnìjí listy si vezmìte domù a vylisujte. Které
barvy na nich objevíte? A které
naopak chybìjí?
V letních mìsících bylo vude
plno hmyzího hemení a bzukotu, teï vìtina drobných obyvatel pøírody kamsi zmizela.
Pátrejte po brouècích, motýlech a mravencích, kteøí jetì
nezalezli do zimních úkrytù.
V naem oddílu se kadý øíjen
odehrává soutì O zlatý list. Je
zaloena na znalosti stromù
a keøù. O jejich listech tu u bylo
nìkolik zmínek. Teï pøidávám
dalí podnìty. Skaut má znát pøírodu lépe ne ostatní lidé. Lesy
pokrývají tøetinu naí republiky
a kadý les je sloen z mnoha
stromù. Proto vìnujeme tìmto
naim spoluobyvatelùm modréplanety Zemì pravidelnì pozornost. Na kadou druinovou
výpravu bere rádce do torny obrazový atlásek, podle kterého
se dá urèit vìtina naich døevin.
Jsou v nìm namalovány listy, plody, kvìty, nìkdy i kùra. Nové, nám
neznámé druhy urèujeme podle
téhle kníky. V øíjnu je na vìtvích
jetì spousta listí, ale najdeme
tam u i pupeny, ze kterých vyraí na jaøe nové lupínky. Pøesvìdète se o tom. Vyhlas soutìe: Kdo
cestou na táboøitì najde nejvìtí javorový list? Kdo nejmení?
Kdo nejkrásnìji zbarvený?
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Zastavte se u památných
nebo mimoøádnì velkých stromù
a pozornì si je prohlédnìte. Stojí
tu ji celá staletí, jsou pamìtníky historických událostí, pøeily
vechny ivé tvory. Není to podivuhodné, e se stromy doívají
tak vysokého vìku  nìkdy i pùl
tisíciletí? A tisy prý bývají jetì
starí!
U tìch nejmohutnìjích zmìøte obvod kmene.
Jen obyèejní výletníci chodí
krajem jako slepí, bez zájmu
o rostliny, zvíøata, ptáky, které
v pøírodì potkávají. Kdo chce být
zálesákem, musí zaèít od tìch
nejvednìjích vìcí. Znalost
stromù a keøù je prvním krokem
k zálesáckému mistrovství.

SKAUTSKÁ PRAXE
NA VÝPRAVÌ
Na výpravách choïte vdycky podle mapy. I kdy máte namíøeno na táboøitì, kam cestu
dobøe znáte, berte si s sebou
turistickou mapu a sledujte na ní,
kudy procházíte. Mapa je ná
nejlepí prùvodce, poví nám
o zajímavých místech, kolem
kterých jdeme. Nìkterá nejsou
z cesty vùbec vidìt, aèkoli vás
od nich dìlí jen nìkolik desítek
metrù, a pøestoe jste tudy kráèeli u tøeba desetkrát, snad
o nich vùbec nevíte. Lomy, jes-

kynì, studánky, místa dalekého
rozhledu  ty byste nemìli minout bez povimnutí.
K cíli lze postupovat podle
mapy rùzným zpùsobem, buï
nejkratí cestou, nebo cestou
nejzajímavìjí èi nejpohodlnìjí.
Kdyby se snad zdálo, e ten tøetí zpùsob není hodný skautù,
mùeme místo nejpohodlnìjí
øíkat nejschùdnìjí.
Nejkratí cesta vede pøímo terénem, pøes stránì, rokle, potoky, lesní houtiny, ale nìkdy i pøes
osetá pole, rybníky, strmé skalní
stìny. Dùslednì pøímo k cíli tedy
mùeme jít jen málokdy. Potøebujeme k tomu kromì mapy i busolu.
Busolu poloíme na mapu, mapu
zorientujeme tak, jak jsme se to
nauèili v záøí v klubovnì, potom
na ní najdeme bod, kde právì stojíme, oznaèíme cíl naeho putování a zjistíme azimut. Podle
tohoto azimutu pak budeme postupovat dál.
Poslední dvì vìty znìjí prostì, jednodue. Ale kolik znalostí
se za nimi skrývá! Kdy má zjistit a ukázat v mapì své stanovitì nováèek, bývá úplnì
bezradný. Dovedou to spolehlivì starí z druiny? Umí to i ty?
Jestlie stojíme u nìjakého
významného orientaèního bodu,
najdeme to místo v mapì dost
snadno. Pro kontrolu vyhledáme
dalí význaèné body v okolí

a porovnáme je s mapou  jestlie najdeme jejich smluvené
znaèky v odhadnutých vzdálenostech a správných smìrech,
máme potvrzené, e jsme
se v urèení vlastního stanovitì
na mapì nemýlili. Obtínìjím
úkolem je hledání naeho místa
nìkde uprostøed polí nebo luk.
A jetì tìí je to v lese. Tomuto
umìní se musí uèit od vùdce
v praxi.
Vrátíme se zpátky k azimutu.
Dovede vysvìtlit druinì, co
tohle dùleité slovo znamená?
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Proè je azimut dùleitý nejen pro
bìce pøi orientaèních závodech,
ale pro kadého, kdo chodí podle
mapy? A jak se azimut urèuje?
Je to úhel mezi smìrem, který míøí pøesnì k severu, a cílem,
ke kterému se chceme dostat.
Na busolách s kruhovou stupnicí rozdìlenou na 360 stupòù
se azimut udává ve stupních,
na busolách se stupnicí rozdìlenou na 400 dílkù se azimut
udává v dílcích. Jestlie zvolený
cíl leí od naeho stanovitì
pøesnì na východ, jeho azimut
je 90 stupòù nebo 100 dílkù. Cíl
leící pøesnì na jih má azimut
180 stupòù nebo 200 dílkù. K cíli
pøesnì na západ od nás pùjdeme podle azimutu 270 stupòù èi
300 dílkù. A co kdy míøíme
pøesnì na sever? Pak budeme
putovat podle azimutu 360 stupòù nebo 400 dílkù.
Obyèejnì nosíváme busolu
sportovního typu, u které je stupnice upevnìná na prùhledné
destièce. S ní se azimut urèuje
dost snadno. Stupnici natoèíme
tak, aby kompasová støelka ukazovala pøesnì k severu (tedy
k nultému stupni èi dílku). Pak
destièku pod stupnicí natoèíme
tak, aby ryska zakonèená ipkou
ve støedu destièky míøila pøímo
ke zvolenému cíli. V místì, kde
se tato ryska dotýká kruhové
stupnice, je vyznaèen hledaný
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azimut. Dotýká-li se bodu, kde
je 65. stupeò, zapamatujeme si:
jdeme teï podle azimutu 65!
Ale pozor, pøi manipulaci destièkou musí kompasová støelka
svým hrotem stále smìøovat
pøesnì k severu na stupnici!
A jak se pøi dalím pochodu
podle azimutu øídíme? Postupujeme pøímo terénem, od jednoho
vyhlédnutého bodu ke druhému.
Tyto body opakovanì vyhledáváme pomocí busoly, na které
ponecháváme stupnici stále natoèenou tak, aby se ryska ve
støedu destièky dotýkala stanoveného azimutu. Potom staèí pøi
krátké zastávce busolu poloit
na dlaò tak, aby magnetická
støelka ukazovala k severu
na stupnici. A smìr naeho dalího putování pak urèuje ryska
se ipkou. Vidíme, e napøíklad
míøí ke skalce vzdálené asi 150
metrù, a tak se hned pustíme pøímo k této skalce, a kdy k ní po
chvíli dojdeme, vyhledáme dalí
postupný cíl.
Tato práce s busolou, znalost
azimutu a schopnost podle nìho
postupovat terénem, jsou nezbytným pøedpokladem pro úèast
v orientaèních závodech. Tyto závody mùeme prohlásit za skautský
sport. Kadý èlen druiny k nim døív
nebo pozdìji nastoupí. Proto opakujte cvièení s busolou na kadé
výpravì, a budou vichni dobøe

ovládat orientování mapy a urèování
azimutu.
Cvièení orientaèního smyslu
Na pochodu se obèas zastav
a zeptej se druiny: Kterým smìrem je sever? Kde myslíte, e asi
je pøesný západ? Kam bychom
mìli zamíøit, kdybychom se chtìli
odtud vrátit pøímo domù? Kadý
sám se na tvou otázku snaí odpovìdìt co nejlépe. Ne vak slovy, ale tím, e poloí na zem svoje
kompasové døívko. Vìtvièku,
která je na jednom konci zapièatìná a má tam sloupnutou kùru.
Tato hùlka pøedstavuje kompasovou støelku a její vlastník ji namíøí
bílým hrotem poadovaným smìrem. Ty pak busolou pøesnì pøemìøí, o kolik stupòù nebo dílkù
se kompasové døívko odchyluje
od skuteènosti. Èím mení rozdíl,
tím je výkon lepí. Za sluneèného
dne bývají odhady svìtových stran
lepí, ne kdy je obloha zataená mraky.
Zaøaïte kompasové døívko
do povinné výzbroje na výpravy
a cviète s ním odhadování svìtových stran hodnì èasto.

odhad (ani by se snad domlouval s ostatními), pak spoleènì
pokraèujete v pochodu a mìøíte
na kroky skuteènou vzdálenost.
U borovice porovnáte napoèítané kroky s odhady a zjistíte, kdo
se dopustil nejmení chyby.
Tohle hravé cvièení je výbornou prùpravou k orientaèním závodùm. Mùete je opakovat
na výpravì tøeba tøicetkrát,
v prùbìhu celého dne, vnáí
do jinak tøeba jednotvárného pochodu jistý vzruch. Napìtí zvýí tím, e pøedem pøipraví
malou putovní trofej, tøeba jen
barevnou kartièku, na kterou
se vítìz kadého kola odhadovací soutìe podepíe a veèer ji
dostane ten, kdo zvítìzil nejèastìji. Doma si vlepí tuto kartièku
do deníku jako upomínku na svùj
úspìch. Kdysi jsme mìli druinový talisman, plyového medvídka. Pøi odhadovacím cvièení
ho mìl právo vdycky nést ten,
kdo zvítìzil v posledním kole.
I z takových zdánlivých malièkostí se skládá pestrá náplò druinových výprav.

ODHADY VZDÁLENOSTÍ

SKAUTSKÉ ZNAÈKY

Na pochodu k cíli se obèas
zastavte a polo druinì otázku.
Napøíklad: Kolik krokù je odtud
k osamìlé borovici pøed námi?
Kadý pak napíe na lístek svùj

Cestu na táboøitì zpøíjemní
i praktické cvièení v kladení
skautských znaèek. Na druinovce jsme se s nimi seznámili
a nakreslili si je do zápisníkù.
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Na výpravì je dìláme z pøírodního
materiálu  vìtvièek, kamínkù,
iek. Bìhem dopoledne si je
vechny zopakujeme a naveèer,
a se budeme vracet domù, druina se rozdìlí na dvì skupiny.
První vyjde o pìt minut døív, znaèí svou trasu, druhá skupina jde
po jejích stopách.

VAØENÍ
Na táboøiti uvaøte ve spoleèném druinovém kotlíku polévku.
Hustou bramboraèku z èerstvé
zeleniny. Pitnou vodu pøineste
z nejbliího stavení. Neberte ji
ani z nejèistího potoka, mohou
v ní být nebezpeèné zárodky nemocí. Do polévky dejte oèitìnou,
na drobné kostièky nakrájenou
zeleninu: mrkev, celer,brambory,
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cibuli, petrel, dva strouky èesneku. K tomu lièku soli a koøení
 petku pepøe, líci majoránky.
Z domova pøinesenou jíku rozmíchejte v troe studené vody, teprve pak ji nalijte do kotlíku.
Vaøení na druinových výpravách øídí vá éfkuchaø, který
také obvykle pøedem nakoupí
z druinových penìz pøísluné
potøeby nebo urèí, co má kdo
z domova na vaøení pøinést.
Do jeho speciální výzbroje patøí
sada lékovek se solí, pepøem,
kmínem, majoránkou, sladkou
paprikou. Od éfkuchaøe oèekáváme, e plánované jídlo u
doma pod maminèiným vedením
pøipravoval, dobøe zná pracovní postup a má ho také zapsaný
v zápisníku. Od nìho si recept
opíe celá druina, buï hned
na výpravì po skonèeném vaøení, nebo na pøítí druinovce.
I nedokonalý kuchaøský výrobek bájeèná chutná, protoe
jsme si jej pøipravili vlastníma
rukama.
Po skonèeném vaøení ohnitì zahlaïte tak, aby po nìm nezùstala ádná viditelná stopa.

SEMAFOR
Zopakujte si vechny znaky,
které jste se zatím nauèili. Kadý z vás by mìl dostat pøíleitost k pøijímání i vysílání zpráv.

Trénujte proto signalizaci spoleènì i ve dvojicích. Dvojice sestavte tak, aby v kadé byl jeden
signalista zkuenìjí a druhý
slabí (obvykle cvièí starí skaut
s nováèkem).
Semaforovou abecedu procvièíte i hrou. Napi u doma pøed
výpravou semaforem na kartièky
kratièké texty o dvou a pìti slovech. Napøíklad: Tábor bude
v èervenci. Poklad na ostrovì.
V zoo mají 3 mývaly. Pravda
vítìzí. Druinové heslo  zabrat
a vytrvat.
Takových lístkù pøiprav patnáct. A bude druina na táboøiti
odpoèívat nebo chystat spoleèné jídlo, nenápadnì poodejdi
do blízkého lesa a upevni napínáèkem na kmeny stromù lísteèky. Rozmísti je na ploe asi 100
x 100 metrù. Po návratu ohlas
novou hru. Kadý má podnikat
z táboøitì do stanoveného úseku lesa výpady, pídit se tam
po kartièkách, lutit texty na nich
napsané a s kadou pøeètenou
vìtou se okamitì vrátit zpátky
na táboøitì a tam ji pøesnì zaznamenat.
Nikdo nesmí brát psací potøeby do terénu. Kdo se vak jetì
nenauèil semaforovou abecedu
zpamìti, smí si s sebou vzít klíè
k písmenùm.
Zvítìzí ten, kdo nejdøív najde
a správnì vylutí text deseti

z patnácti kartièek. Uzná jen ty
vìty, které budou bez jediné chyby. Za chybu se povaují nejen
zkomolená a vynechaná slova,
ale i pøehozený slovosled.
A bude pøipravovat pomùcky pro tuto hru, kresli semaforové znaky tak, aby je hledaèi
vidìli, jako kdyby pøed nimi stál
signalista a vysílal jim zprávu
praporky.

HRY NA ØÍJNOVÉ
VÝPRAVÌ
1. Schovávaná po cestì
Není to obvyklá hra na pikolu
(i kdy ta se stane v lesnatém
nepøehledném terénu pro druinu také znamenitou zábavou),
schovává se pøi ní pouze jeden
hráè, ostatní ho hledají.
Zaèíná rádce. Kdy druina
jde u delí dobu lesem nebo
køovinatým terénem, sloíte
na chvíli batohy do trávy, postavíte se do krouku a vichni zavøou na chvíli oèi. Rádce tie
zmizí v houtinách, na pøíhodném místì se pøikrèí pod nejnií
vìtve nebo do dolíku a potom
pískne nebo zahouká jako putík. To je signál pro ostatní  vyrazí okamitì za ním do terénu
a kadý se snaí objevit ukrytého rádce døív ne ostatní.
Kdo ho uvidí první, pøevezme
píalku a bude se schovávat
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v pøítím kole hry. Pøedtím vak
ujdete dalí kilometr. Èím je terén nepøehlednìjí a mladý les
hustí, tím bývá hra zajímavìjí. Vìtinou se nemusíte vzdalovat od druiny víc ne deset
dvacet metrù. Moná byste neøekli, jak nesnadno se odhaduje
smìr, z nìho k nám doletí hvizd
píalky  a jak nìkdy pátraèi
schovanému rádci skoro lapou
po rukou, a pøece ho v hustém
mlází nemohou najít.
Tuto prostou schovávaèku mùete opakovat cestou na táboøitì
tøeba desetkrát a k cíli dorazíte
døív, ne se nadìjete. Hra dá zapomenout na dlouhé kilometry
jednotvárné chùze.
2. Pøebíhaná
Vyznaète odloenými souèástkami obleèení nebo batùky obdélník 10 x 20 metrù a v jednom
rohu malé ètvercové vìzení.
Potom vylosujte jednoho stráce, který se volnì pohybuje
po celém obdélníku. Ostatní hráèi pøebíhají z jednoho konce
na druhý a zpátky. Kdo dostane
pøi pøebìhu od stráce babu
nebo pøekroèí postranní hranici,
je zajat a putuje do vìzení. Jsouli vichni bìci pozajímáni nebo
uplynul stanovený limit pìti minut, zaèíná hra znovu. Tentokrát
je strácem ten, kdo byl chycen
nejdøív.
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Hráèi si poèítají zdaøilé pøebìhy a vítìzem se stane ten, kdo
jich má nejvíc.
3. Papírová bitva
Hráli jsme ji s druinou stokrát
a nikdy nás nepøestala bavit.
Rozdìlte se na dvì stejnì poèetné skupiny, které se od sebe
vzdálí aspoò na padesát metrù.
Pak proti sobì zaènou postupovat a kdy se dostanou do kontaktu, vyøazují se z boje papírovými
koulemi. Na zaèátku má kadý
v ruce a v kapsách tøi a bìhem
bitvy mohou vichni doplòovat
zásoby støeliva sbíráním koulí
leících volnì na zemi.
Støetnutí trvá obyèejnì jen
nìkolik minut a prohraje v nìm
ta strana, která ztratí posledního mue.
Je vás lichý poèet? Jedna
strana bude o bojovníka slabí.
Tuto nevýhodu vyrovnáte tím,
e pøiznáte nìkomu z oslabené
skupiny dva ivoty. Tento hráè
odstoupí z bitvy teprve po dvou
zásazích.
Tato hra klade pøes svou jednoduchost znaèné nároky, pøedevím na charakter. Pøipomeò
vem zásadu poctivé hry. Kdo by
zapíral, e se ho letící koule dotkla nebo nepravdivì prohlaoval, e soupeøe zasáhl, aè jeho
støela letìla vedle cíle, ten o sobì
nemùe øíkat e je skaut. Fale-

ná hra je nejen poruením zákona, ale i skautského slibu!
Papírové koule jste se uèili
vyrábìt u na záøijových druinovkách. Noste je na vechny
výpravy, sehrajete s nimi jetì
mnoho napínavých her.

TÌLOCVIK V PØÍRODÌ
Nezapomeò na nìj pøi ádné
výpravì. Po delím odpoèinku
nebo pøi pobytu na cílovém táboøiti si spoleènì dejte ètvrthodinovou ostrou rozcvièku. Cviète
s chutí, poctivì! Získáte tak sílu,
rychlost i obratnost. kolácké
ulejvání pùsobí na skautských
podnicích velice trapnì, nìkdy
i smìnì. Koho to s druinou
nebaví, nemusí na výpravu jít,
mùe pøece zùstat doma!
Rozcvièku zaènete volným
lesním bìhem, dlouhým 300 
500 m, pak cviète na louce
i v lese. Vyuívejte rùzný terén

 skákejte pøes paøezy, padlé
kmeny, odráejte se z balvanù
opakovanì do výky a dopadejte
do mìkkého mechu, plhejte
na stromy, vzpírejte kameny
a polena jako èinky, houpejte
se na vìtvích, házejte oblázky
a ikami.
A narazíte v lese na støednì
silný kmen vyvrácený vìtrem
nebo poraený døevorubci, pøecházejte po nìm jako po kladinì.
Kláda musí být suchá, na vlhké
je to nebezpeèné. Poprvé ji pøejdìte obyèejnì, podruhé úkroky
stranou, potøetí se pøi prostém
pøechodu zastavte uprostøed, obrate se dvakrát kolem své osy
a pokraèujte v chùzi na druhý konec, poètvrté postupujte opatrnì
pozpátku, popáté vyjde proti sobì
dvojice z rùzných koncù, cestou
se mají vzájemnì vyhnout tak,
aby nemuseli seskoèit na zem.
Na mìkkém trávníku trénujte
s mrtností i obratnost  dìlejte
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kotrmelce napøed i nazad, pøemety stranou (hvìzdy), uspoøádejte
druinový pøebor v hodu míèkem.

PROGRAMOVÉ DOPLÒKY
Na výtvarné hry v pøítích
mìsících budete potøebovat rùzné pøírodní plody. Teï máte nejlepí pøíleitost ke sbìru bukvic,
aludù, javorových naek, akátových lusek, ípkù, borových
i smrkových iek. Nasbírané
vìci doma roztøiïte do krabièek
nebo plátìných pytlíkù.

POØÁDEK NA TÁBOØITI
Zvykej svou druinu na poøádek hned od prvních výprav. Kdy
se zastavíte na delí dobu, srovnejte torny a batùky do øady nebo
hvìzdicovitì kolem paty jednoho
stromu. Nenechávejte svou výzbroj a odloené aty rozházené
na desítkách metrù po lese. Kdo
se za teplých dní ke hrám a cvièení
svlékne, musí kroj pìknì sloit.
Poøádek by mìli mít vichni
i ve svých osobních vìcech.
Podle tìchto drobností se pozná
úroveò skautské druiny!
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VÝPRAVA ZA DETÌ
Co kdy se ráno pøed plánovanou velikou výpravou probudí a uvidí, e chodníky jsou
mokré? Co kdy se dá do detì,
sotva vyrazíte z místa srazu
do lesù? Dobrá druina neruí
své plány jen proto, e z nebe
padá voda. patné poèasí nás
nanejvý pøimìje k úpravì programu a ke døívìjímu návratu.
Zkrátíme trasu, zjednoduíme
akce. Ani vytrvalý dé by nás
nemìl odradit. Projdeme aspoò
hodinový okruh terénem a teprve
pak se vrátíme domù. Nebo jetì lépe  do klubovny. Dokáeme tak, e nejsme rozmazlení.
Pro patné poèasí a pøípadný
návrat do klubovny musí mít rádce pøipravený náhradní program,
sestavený pøedevím z her, soutìí, rukodìlných prací. Na trase
jsme stále v pohybu, dé nám
dává pøíleitost, abychom vyzkoueli, zdali vùbec dokáeme
rozdìlat oheò a uvaøit aspoò èaj.

ZVLÁTNÍ PODNIK
V ØÍJNU
Ke konci mìsíce, a budou
dny krátké, uspoøádej místo druinovky zkouku odvahy. Námìt
k ní dávají slavné knihy: Setonovi Dva divoi a Foglarovi Hoi
od Bobøí øeky.
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LISTOPAD
TAJEMSTVÍ ÚSPÌCHU
Co mám dìlat, aby mìli vichni o druinu vìtí zájem, nevynechávali schùzky a výpravy? Tuto otázku si na zaèátku své èinnosti
klade asi kadý rádce a kadá rádkynì. Nìkdy se tak ptá sám sebe
i zkuený skaut, kdy stane v èele nové druiny nebo se jeho druina dostane do krize.
Nejdùleitìjí je asi zajímavá èinnost. Zmínil jsem se o tom u
nìkolikrát . Dnes tu mylenku rozvinu. Jdete-li na schùzkách z jedné
vìci do druhé, hru støídá skautská praxe, praxi spoleèná práce,
práci opìt hra, druina se rozchází domù spokojená a kadý se u
tìí na dalí schùzku. A kdy k pìkným druinovkám pøidá výpravy do neznámých míst, romantická veèerní cvièení a zkouky odvahy, náhlé poplachy i spoleèné návtìvy kina nebo divadla, pak
budou projevovat o druinu nezájem jen ti, kteøí tam vlastnì nepatøí. Musíme poèítat s tím, e se do naeho oddílu nepøihlásili jen
ideální nováèci, ale také ti, kteøí si pøeèetli lákavou kníku o skautech
a èekají, e budou s druinou proívat samá dobrodruství a hrát
od rána do veèera vzruující hry. A kdy pak poznají skuteènost,
ztrácejí zájem. Vyøezávat indiánská poèítací døívka? Pch, to mì
nebaví! Uèit se mapové znaèky? Na co! Vstávat v nedìli kvùli výpravì v sedm, kdy èlovìk mùe zùstat v posteli do deseti? To by
se mi tak chtìlo! Odchodu tìch, kteøí takhle uvaují a jednají, nemusíte litovat, vìènì by vás brzdili, brali chu i tìm, kteøí jdou
na schùzku s nadením.
O tom nejdùleitìjím  zajímavém a bohatém programu  ji
byla øeè. Podle naich zkueností jsou vak i zvlátní prostøedky,
které druinu stmelují. Pøedevím nìjaký velký spoleèný projekt
na delí období. Moje druina se kdysi po táboøe rozhodla, e si
opatøí velký indiánský stan, ètyømetrové týpí. V Setonovì Knize lesní
moudrosti jsme nali podrobný støih a podle nìho jsme vypoèítali,
e budeme potøebovat celkem 32 metrù pevné stanoviny. Látka je
dost drahá, vìdìli jsme, e musíme vydìlat hodnì pøes tisíc korun,
na kadého èlena druiny pøipadaly témìø dvì stokoruny. Nìkoho
by taková èástka odradila, ale nae druina pøijala ten plán
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s nadením. Vidìli jsme o prázdninách v sousedním táboøe indiánské týpí, stálo na mýtince a bylo nádhernì pomalované jezdci
na mustanzích. Veèer v nìm svítil oheò a po plátìné stìnì poskakovaly barevné stíny. Venku tøeba poprchávalo, ale uvnitø bylo sucho, teplo a vládla tam dobrá pohoda. Druina sedìla u plápolajícího
ohníèku, spoleènì si povídala a zpívala.
Dostali jsme tehdy ohromnou chu opatøit si také takový spoleèný stan. A ta touha nás pohánìla pùldruhého roku. Nevynechali
jsme ádnou monost k výdìlku. Trhali jsme ípky pro nákupní støedisko léèivých bylin, sbírali elezo a barevné kovy, vybírali pokuty
za pozdní pøíchod na podniky  a v pokladnì pøibývaly peníze.
Na druinové desce jsme mìli velkou kresbu týpí, rozdìlenou
na ètrnáct stokorunových dílù. Kdykoliv nae hotovost stoupla o sto
korun, vybarvili jsme dalí díl oranovou pastelkou.
A pak pøiel ten slavnostní okamik  druinový stráce pokladu oznámil na druinovce: Dnes máme pohromadì vechny potøebné peníze! Ná spoleèný sen se stal skuteèností. Ani jsme si
to uvìdomovali, nae druina se za tìch osmnáct mìsícù, kdy snila
o vlastním týpí, stala skvìle sehraným celkem.
Nemusí se poutìt se svou druinou hned do tak èasovì nároèného díla. Postaèí, kdy zaènete zaøizovat v klubovnì svùj druinový koutek nebo si vybudujete na tajném místì v lesích druinovou
základnu, doupì. Sama skuteènost, e máte nìjaký spoleèný dlouhodobý projekt, e mùete poøád nìco zlepovat, doplòovat, vymýlet, vai druinu stmeluje. Jen si vyberte takovou, vìc, která
vás bude bavit, do ní pùjdete s nadením vichni, od rádce
po posledního nováèka.
Tím, e vloíte do spoleèného díla své nápady, svou práci i nadení,
vloíte do nìho sami sebe  a to je asi pravé tajemství úspìchu.
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DRUINOVKY
V LISTOPADU
Druinové a oddílové
záleitosti
Druinová tradice
Narùstá postupnì, dlouho,
pøibývá tak neznatelnì jako letokruhy na kmeni ivého stromu. A druina s ní sílí, mohutní
a zraje.
Co vechno patøí k druinové
tradici? Stále stejné jméno, pokøik, znak, heslo, vlajka, barvy.
Ale také vechny úspìné podniky, které uskuteèníte. Kronika
plná zápisù a obrázkù. Slavná
vítìzství v mezidruinových závodech a hrách. Osobité zvyky
a úsloví. Ze veho nejdùleitìjí
jsou vak vìrní èlenové, kteøí
s druinou proívají dobré i tìké
chvíle.
Dobrá druina se snaí udret
své èleny co nejdéle, nenechá
je odcházet z malicherných dùvodù, tøeba jen proto, e dotyèný
nemá èas v dobì, kdy je pravidelná schùzka  radìji druinovku pøesune na jiný den.
K druinové tradici patøí také
zvlátní podniky, které se kadý
rok opakují. Záøijová Slavnost indiánského léta, øíjnová zkouka
odvahy, lednová výprava k pólu
nedostupnosti, jarní kulièkový
turnaj aj. Kadá druina má svùj
cyklus mimoøádných podnikù,

kterými se odliuje od jiných druin. Jaký zavedete vy?

SKAUTSKÝ ZÁPISNÍK
Je to seit, do kterého si kadý èlen druiny zaznamenává
vechny dùleité informace
ze schùzek a výprav. Pro tento
úèel se nejlépe hodí vázaný seit bez linek, støedního formátu
(A5), nejménì o stu listech.
V naí druinì jsme si vdycky
poøizovali zápisníky s deskami
jedné barvy.
Vnitøní úprava by mìla být
do jisté míry jednotná. Vechny
stránky oèíslujte v pravém horním rohu. První list, pøilepený
k pøedsádce, zùstane prázdný.
Na tøetí stranu napíete barevnì, ozdobnými písmeny: Skautský zápisník. Pod nápis umístíte skautskou lilii, dívèí druina
trojlístek. Pod tento symbol majitelovo køestní jméno, pøíjmení
a pøezdívku. Ètvrtá stránka zùstane prázdná. Na pátou pøijde
seznam èlenù vaí druiny. Jména, pøíjmení, pøezdívky, adresy
vèetnì PSÈ, èísla telefonu. Dalí stránky zaplòujete postupnì.
Nezapomeòte na dùleitou malièkost. Napsat na vnitøní stranu
horní desky do rámeèku: Prosím nálezce této kníky, aby ji
vrátil na adresu  (dál doplníte
vlastníkovo jméno a úplnou adresu).
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Skautský zápisník je pro druinovou i oddílovou èinnost velmi dùleitý. Zaènìte ho psát a
kreslit od první schùzky peèlivì,
úpravnì, barevnì. Èasem tak
vznikne rukopisná kníka, nabitá poznatky a zkuenostmi, neocenitelná pomùcka pro obyèejného èlena a zejména pro rádce. I z dneního nováèka mùe
být jednou rádce!
Na kadé druinovce nadiktuje vem do skautského zápisníku jisté texty. Data oddílových
podnikù i druinových výprav
i s hodinou a místem srazu. Dùleité informace. Tres skautské
teorie i praxe. Tuto práci si usnadní, kdy si napíe do vlastního
skautského zápisníku (který musí mít vedle rádcovského zápisníku) u doma pøed podnikem to,
co by tam po schùzce nebo výpravì mìli mít i ostatní. Kresli tam
i návodné obrázky a plánky. Dá ti
to trochu práce, ale pøi druinovce
pak pùjde vechno hladce  bude pøesnì vìdìt, co diktovat
k zapsání a jaké obrázky nakreslit na tabuli, odkud si je druina
pøekreslí do svých zápisníkù.
Pìknì upravený zápisník povzbudí i ostatní, aby si vedli své
záznamy jako ty, také tak peèlivì a pestøe. Nejvìtí význam má
tato rukopisná kníka pro tebe 
stále ti pøipomíná, co vechno jste
s druinou u dìlali.
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DRUINOVÁ KRONIKA
Máte ji doplnìnou, je v ní i zápis
posledního podniku? Nebo ji jetì nepíete? Dejte se do toho!
Povìø nìkoho z druiny, aby si
vzal kroniku na starost. Nemusí ji
vést sám, mùe se pøi tom støídat
celá druina. Ale nìkdo by mìl
nad ní bdít.
V úvodní kapitole téhle kníky
byla sta nazvaná Druinová dìlba práce a v ní odstavec o kronikáøi.
Povìøili jste nìkoho touto funkcí
u døív? Teï je èas, aby rádce zjistil, jak kronikáø svou práci dìlá
a jak o doplòování zápisù peèuje.
Zaznamenávejte vechny druinové i oddílové podniky. Texty
doprovázejte co nejvíc obrázky.
Jestlie nikdo z druiny neumí
kreslit (co je málo pravdìpodobné), pouívejte koláovou
techniku  nalepujte k zápisùm
velijaké vystøíhané, sestavené
a upravené obrázky z èasopisù,
novin, reklam. Záznamy zpestøíte pìkným rukopisem, støídáním rùzného druhu písma (psacího, tiskacího, hùlkového), rozdìlením stránky na dva sloupeèky (jeden mùe být irí, druhý
uí). Vzhled textù získá iniciálami, ozdobnými barevnými písmeny na zaèátku stránky nebo
odstavce. Jednotvárnost stránky rozbije rámeèek, do kterého
dáme dùleitou èást zápisu.

Do kroniky patøí i fotografie, nesmí jich být vak pøíli mnoho,
nedala by se pak zavøít.
Kronika má dùleitou úlohu
i pøi vytváøení druinové tradice.
V naem oddílu, kde probíhala dlouhodobá bodovací soutì,

byly zápisy i kresby do kroniky
odmìòovány jedním a pìti body,
podle délky, pracnosti, úpravy
i celkové úrovnì. Jediný bod
za suchý zápis bez obrázku, pìt
bodù za vtipnì napsaný text doprovázený barevnými ilustracemi.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
Tøetí bod zákona
Skaut je prospìný a pomáhá jiným. Skautka je prospìná
a pomáhá jiným.
Patøí k tìm nejdùleitìjím, mìli bychom na nìj myslet tak èasto,
a nám pøejde do krve. Pøíkaz vykonat dennì nejménì jeden dobrý
skutek je s tøetím bodem zákona úzce spojen. Proto o nìm nemusíte na listopadových schùzkách zvlá mluvit, zato ho na kadém
podniku pøipomeò: Kolikrát se nám tento pøíkaz podaøilo v minulých
dnech splnit? Kdo udìlal nìjaký zvlá zajímavý dobrý skutek? Nemá
to být chlubení, jen pøíklad pro ostatní!
Pokuste se s druinou vymyslet a provést v listopadu nìjaký spoleèný velký dobrý skutek. Mìl by to být vá mimoøádný podnik.
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SKAUTSKÉ VLASTNOSTI
Odvaha
Ve skautském zákonì se o ní výslovnì nemluví, a pøece je to
dùleitá vlastnost. Prakticky jsme ji zkoueli pøi mimoøádném øíjnovém podniku. Tam jsme poznali, zda v sobì dovedeme pøekonat
strach ze tmy, samoty a cizího prostøedí. Odvaha a strach vak
mají i tisíce jiných podob. Nìkdo se bojí silnìjích rváèù z ulice,
nìkdo zkouení a písemky ve kole. Strach mùeme mít z táty,
kdy vèas neudìláme uloenou práci, ze souseda, který nás nachytal na hrukách. Celá kniha by se dala popsat pøíklady.
Mnohé zkouky odvahy bychom nemuseli vùbec podstupovat,
kdybychom vèas splnili své povinnosti a øádnì se chovali. A pøesto
se i pracovitý, èestný èlovìk obèas dostane do situace, kdy musí
bojovat se strachem a dokázat svou odvahu. Na táboøe nás probudí uprostøed temné noci na hlídku. Naeho pøítele pøepadne cizí
výrostek  uteèeme, nebo mu pùjdeme na pomoc? Stala se nám
nepøíjemná nehoda, nìco jsme rozbili. Budeme mít dost odvahy
k pøiznání? Provedli jsme nìjakou hloupost. Dokáeme èelit jejím
následkùm, pøijmout trest?
Kolik máme kdo odvahy, kdy a v èem? Jak budeme tuto vlastnost v sobì pìstovat? Povídejte si o tom na nìkteré listopadové
druinovce. Hledejte dalí pøíklady ze svých ivotních zkueností,
kdy jste projevili odvahu a kdy jste se naopak zachovali zbabìle.
I k tomu je tøeba jisté odvahy, pøiznat se ke zbabìlosti. Odvaha
a zbabìlost spolu souvisejí. Zbabìlost je negativní vlastnost, nedostatek odvahy. Podobnì jako tma je nedostatek svìtla.

SKAUTSKÁ PRAXE
Výzbroj  KPZ
Polo KPZ  krabièku poslední záchrany na stùl, aby sii ji vichni mohli prohlédnout. Nejlépe
se pro ni hodí plechové pouzdro
(napøíklad od èaje) s dobøe drícím
víèkem. Uvnitø jsou drobnosti, které nám prokáí èasto velkou slu96

bu: mince na telefon, jízdenka
na tramvaj nebo mìstský autobus,
dvacetikoruna na nepøedvídané
výdaje, krtátko a pìt zápalek
svázaných tenkou gumièkou, zavírací pendlík, jehla, nìkolik
metrù èerné, bílé a zelené nitì
natoèené na prouku tvrdého
papíru, rezervní knoflík ke kalhotám, knoflíèek ke koili, oøezaný

paèek tuky, sloený èistý lístek na poznámky, úzký kotouèek
náplasti, tenký dvoumetrový provázek s uzlíkem vyznaèenými
deseticentimetrovými dílky.
Nadiktuj vem do skautského
zápisníku tyto vìci a ulo za úkol:
do pøítí druinovky si takovou
krabièku poslední záchrany
opatøit a nosit ji do klubovny
i na výpravy. Dodej, e je to vynález starého skautského vùdce Jestøába  Jaroslava Foglara.

i listnatý), jeskynì, myslivna (hájovna), silnice s tunelem, pota,
pomník (mohyla). Vechny tyto
znaèky v pùvodních barvách.
Kreslete je dost velké a co
nejúhlednìjí, èernou propisovaèkou nebo mìkkou tukou.
Pøedevím se tím uèíte znaèky
znát, a za druhé  ètvereèky vám
poslouí v budoucnosti k mnoha
hrám. Ponechte je uschované
v klubovnì, kadý svou sadu
ve zvlátní obálce.

MAPOVÉ ZNAÈKY

IFROVÁNÍ

Pøiprav pro kadého èlena druiny po dvaceti ètvereècích, velkých 3x3 cm. Nastøíhej je z bílé
rýsovací ètvrtky. Na schùzce je
rozdej. Kadý napíe na rub
vech svých ètvereèkù vlastní
monogram nebo pøezdívku.
A na líc spoleènì kreslíte první
dvacítku mapových znaèek  jedna kartièka, jedna znaèka. Jako
vzor vám poslouí znaèkový klíè
na kterékoli turistické mapì.
V této první sadì by mìly být:
hlavní silnice, vedlejí silnice,
hlavní smìry silnièní dopravy,
hlavní spojovací cesty, cesta
(stezka, pìina), autobusová zastávka, eleznice, eleznice
s nádraím, hrad, (zámek, tvrz),
zøícenina hradu nebo jiné památky, kostel, kaple, køí, rozhledna
(vì), ýznaèný strom (jehliènatý

Zprávy psané nesrozumitelnými slovy nebo znaky, tajná písma, neviditelné inkousty  to
vechno jsou rekvizity dobøe
známé ze pionáních románù.
Mezi klasické disciplíny skautské
praxe patøí odedávna proto,
e znamenají pøíjemné zpestøení her, cvièí dùvtip, pozornost
a postøeh. A dávají druinovkám
vzruující pøíchu dobrodruství.
Proberte na listopadových
schùzkách nìkolik jednoduchých
ifrovacích metod a zaènìte
do svých skautských zápisníkù
vypracovávat speciální druinové ifrovací tabulky. Jako vzor
vám mohou poslouit ty, které
kdysi mìla moje druina.
V tabulkách zaøazujeme kadou ifrovací metodu a kadý
druh tajného písma zásadnì
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na jinou stránku. Stránky jsou
èíslované a èíslo listu znamená
souèasnì i smluvený klíè. Jestlie dostane druina zprávu zaifrovanou metodou, která je
zapsaná na 32. stránce naich
skautských zápisníkù (abyste je
mìli vichni na stejném místì,
zaøaïte ifrovací tabulky tøeba
a na konec zápisníku), je nìkde u textu èíslo 32. Pøíjemce
nejdøíve vyhledá èíslo a to mu
prozradí, na které stránce zápisníku najde návod k lutìní. Èíselný klíè bývá nìkdy na konci
zprávy, jindy hned na jejím zaèátku, ale i jinde.
Druina se mùe dohodnout
na jediné iføe, kterou pak dùslednì pouívá. Tím ovem odpadá nutnost èíselného klíèe.
Pøesto je nutné postupnì probrat
rùzné ifrovací metody, protoe
pøi rùzných oddílových hrách,
zvlá pokladového typu, bývají
pouity nejrùznìjí zpùsoby utajování zpráv.
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1. tabulka
Místo písmen píeme v ifrované zprávì jen èíslice, nejdøív
èíslo sloupce, pak øádky. Slovo
Pardubice pak má tuto podobu:
43 76 23 26 32 56 74 46 75.
K tomu pøipojíme klíè 1. Pøíjemce vezme svou tabulku è. 1
a pøevede èíslice v písmena:
43 = P, 76 = A atd.

2. tabulka
Písmena zamìòujeme podle
pøesnì stanoveného systému. Místo A napíeme vdy Ï, místo Ï vdy
H. J nahradíme ve zprávì písmenem O, O písmenem S apod. To
znamená, e první a druhá øádka
spolu úzce souvisejí.
3. tabulka
Najdete v ní velmi snadnou ifru pro nováèky. Kdo píe zprávu a chce utajit její obsah pøed nepovolaným ètenáøem, pracuje
souèasnì s tøemi øádky. První písmeno napíe do první øádky, druhé pøesnì pod nì do druhé øádky,
tøetí písmeno do tøetí øádky, ètvrté
opìt do první øádky (vedle písmene prvního), páté do druhé øádky,
esté do tøetí øádky, sedmé
do první øádky  a tak postupuje
dál. Takto ifrovaná zpráva se ète
snadno, ale bystrý lutitel pøijde

na její princip i bez znalosti klíèe.
Vyluti sám následující text:
SMDLDCKTPDIC
EÝDVNHAUAUCH
DOÍOÍSUVRBÍ.
4. tabulka
Máme v ní nae tajné písmo.
Sestavili jsme si celou abecedu
z rùzných geometrických obrazcù a jednoduchých znakù. Nebudu ji tady prozrazovat, vae
druina si mùe vypracovat svou
vlastní.
Prober na kadé listopadové
druinové schùzce kteroukoliv
z tìchto ifrovacích metod. A to,
co se nauèíte, hned zaènìte pouívat v praxi, pøi posílání vzkazù a v bodovacích závodech.

AKCE S.O.S.
Ve skautském oddílu platí nìkteré nepsané zákony. Jeden
z nich zní: Pøidr vìtvièku! Napite si ho do zápisníku a dejte
do èerveného rámeèku.
Co ta dvì slova znamenají?
V pøírodì se dost èasto prodíráme houtinami a pochodujeme
jeden za druhým. Pøeènívající
vìtvièka se pøed naím tìlem
ohne, ale kdy postoupíme dál,
opìt se narovná, protoe je pruná. Mùe vihnout do oblièeje
toho, kdo jde bezprostøednì
za námi, a poranit mu oko. Proto takovou vìtvièku pøidríme

rukou, aby ji od nás mohl dalí
pøevzít, nebo ho na ni upozorníme slovy: Pozor, vìtvièka!
Pøed èasem jste se zabývali
akcí, pøi které lo o co nejrychlejí pøivolání sanitky. Pøezkouej, zda vichni zpamìti znají
telefonní èíslo záchranné sluby.
Kadý samostatnì je napíe
na papírek. A k tomu i dalí dùleité èíslo  hasièù.
Opakuju, kadý samostatnì
a zpamìti! Kdyby se nìkdo pokouel získat informaci o èíslech
od souseda nebo ze zápisníku,
poruil by skautský zákon. Poctivá hra tam sice není výslovnì
uvedena, ale patøí k prvnímu
bodu. Podvádìní pøi høe je jen
jiná forma li. Skaut hraje poctivì i tehdy, kdy ho nikdo nekontroluje!
Na dalí druinovce polo
otázku: Co byste udìlali, kdybyste nali nìkde èlovìka leícího
v bezvìdomí na zemi? Pak vyslechni rùzné názory a nakonec
uveï tyto správné zásady. Nejdùleitìjí body si zapite.
1. Pøivolat okamitì sanitku.
2. Poskytnout první pomoc.
Jestlie je telefon daleko, poskytneme hned sami první pomoc, mùe na tom záviset lidský ivot. Nejdøív zjistíme pøíèinu bezvìdomí a zda nehrozí
i nám nebezpeèí. Postiený mohl
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ztratit vìdomí v místnosti tøeba
proto, e ho zasáhl elektrický
proud. Proto opatrnì prozkoumáme nejblií okolí. Jestlie postiený leí vedle elektrického
spotøebièe  praèky, vysavaèe,
ehlièky, nesmíme se ho dotknout døív, ne vytáhneme pøívodní òùru ze zásuvky.
Jsou-li pøíèiny bezvìdomí jiné,
ne bylo uvedeno, podíváme
se na tváø leícího èlovìka. Nápadná bledost naznaèuje, e mu
jde do mozku málo krve. Necháme ho leet tak, aby mìl hlavu
níe ne tìlo  krev pak mùe
volnì proudit do mozku. Podle
monosti pod nìj vsuneme dalí kabát, pokrývku, cokoli mìkkého a teplého.
Jestlie je postiený nápadnì
èervený ve tváøi, necháme ho leet, ale podloíme mu nìèím hlavu. Má mozek pøekrvený, nadzvednutím hlavy mu do ní snííme pøívod krve.
V obou tìchto pøípadech uvolníme mu aty u krku, rozepneme knoflíèek od koile, knoflík
u kabátu, zip u svetru. A zajistíme
do místnosti pøívod èerstvého
vzduchu  zejména tam, kde je
hodnì lidí.
Jestlie je v bezvìdomí èlovìk,
který utrpìl váný úraz, nehýbáme s ním, nevíme, zda nemá zlomenou páteø. Pokusíme se jen
zastavit silné krvácení.
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Citlivìjí osoby nìkdy omdlí
pøi nedostatku èerstvého vzduchu nebo pøi meních bolestivých úrazech. Tìsnì pøedtím,
ne ztratí vìdomí, výraznì zblednu, na èele jim vyvstane pot, mají
zrychlený dech. Takto postiené
køísíme tím, e jim postøíkneme
oblièej studenou vodou nebo jim
tøeme konèetiny.
Na jiné schùzce nacviète správný zpùsob obvazování kotníku.

PØÍRODA
Pøines do klubovny atlásek
ptákù. Pokud doma ádný nemá, vypùjèi si ho od vùdce nebo
z veøejné knihovny. Kolik ptákù
kdo bezpeènì pozná? Mìli byste se dùkladnì seznámit aspoò
s tìmito deseti nejbìnìjími
druhy: kosem, vrabcem, sojkou,
baantem, sýkorkou, zvonkem,
vránou, strnadem, strakapúdem,

a datlem. Ty mùeme potkat
i v zimních mìsících. Pokud je
vichni znáte, pøiber k nim dalí
hojné druhy, které najdeme
v pøírodì a nìkdy i ve mìstech
po celý rok: støízlíka, straku, kavku, havrana, lunu, brhlíka, èervenku, dlaska, hrdlièku zahradní, hýla. Dvacet rùzných ptákù 
to je sluný základ ornitologických znalostí!
V øíjnu jste se mìli seznámit
s první desítkou listù z bìných
druhù naich døevin. Do konce
listopadu bude vìtina stromù
a keøù holých. Jetì ne opadají,
poohlédnìte se po dalích deseti druzích. I tentokrát si vezmìte na pomoc barevný atlas.
Zkuený zálesák rozezná rùzné
stromy a keøe i podle pupenù
a kùry, ale listy jsou nejbezpeènìjím poznávacím znamením.

HRY
I na listopadových schùzkách
v klubovnì se vrate k nejúspìnìjím hrám z minulých mìsícù.
A k nim pøidejte i nìkolik nových:
1.

NA VEVÌDA
Kadý hráè má v ruce dvì karty. Na jedné je velkými hùlkovými
písmeny napsáno ANO, na druhé
NE. Rádce pøeète z pøedem pøipraveného seznamu první otázku,
na kterou je moná pouze jedno-

znaèná odpovìï, buï ANO, nebo
NE. Napøíklad: Vznikla Èeskoslovenská republika v roce 1918?
Hráèi mají jenom deset sekund
na rozmylenou, pak rádce øekne: Pøipravte se  pozor  teï!
Na slovo teï vichni zvednou
nad hlavu odpovìdní kartu. Buï
ukáou ANO, nebo NE. Kadý
se spoléhá jen na vlastní vìdomosti. Kdo se opozdí za ostatními
natolik, e by od nich mohl opisovat, vypadne ze hry. Stejnì
jako ten, kdo odpoví na otázku
chybnì. Rádce toti hned nato
uvede správnou odpovìï: Èeskoslovensko skuteènì vzniklo
v roce 1918. Vichni, kteøí drí
nad hlavou kartu se slovem ANO,
zùstávají dál ve høe. Kdo odpovìdìl NE, mùe se dalích kol zúèastnit u jen jako divák  poslouchat a sledovat, jak odpadají dalí
hráèi.
Kdo se udrí nejdéle, získá titul
dìd Vevìd. (Jak pojmenuje vítìzku dívèí druina?) A rádce mu
uloí, aby si na pøítí druinovku
pøipravil sérii zajímavých otázek,
na které sám zná správnou odpovìï. Mìly by to být otázky
úmìrné prùmìrnému vìku hráèù,
ze vech oborù lidského vìdìní.
2.

SEKVENCE
Pøines do klubovny est hracích kostek. Pak se pravidelnì
støídejte a házejte vdy celou
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estici najednou na stolní desku.
Kadý vrh, pøi kterém se na kostkách ukáe kratí èi delí øada
èísel poèínající jednièkou, má jistou bodovou hodnotu. Hráèi si
body z jednotlivých kol hry pøipoèítávají. Kdo první dospìje
ke stovce, vítìzí. Ostatní pokraèují v boji o dalí místa.
Za jednièku a dvojku je 5 bodù;
za jednièku, dvojku a trojku je 10
bodù; za jednièku, dvojku, trojku
a ètyøku 15 bodù; za jednièku,
dvojku, trojku, ètyøku a pìtku 20
bodù; za jednièku, dvojku, trojku,
ètyøku, pìtku a estku 25 bodù.
Komu padnou souèasnì tøi jednièky, má smùlu  ztrácí vechny
body, které do této chvíle nastøádal. Zaèíná znovu od nuly.
3. ODSTØIHNI SI CENU
Natáhni od jedné zdi klubovny ke druhé provázek ve výi
asi 170 cm nad zemí. Na nìj pak
navìs ve ètvrtmetrových odstupech nitky s drobnými cenami 
balenými bonbóny, oøechy, obtisky, pouovými prstýnky, obálkami, kde jsou cizokrajné známky apod.
Vem hráèùm postupnì zaváe oèi, vloí jim do ruky nùky s tím, aby pøeli na druhou
stranu klubovny a odstøihli si
nìkterou cenu. Kadý nùkami
cvakne vdy jen jednou a nesmí
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se pøedtím zavìených cen
ani nití vùbec dotknout.
Co kdo odstøihne, to si nechá.
Pøi prvním pokusu bude mít
úspìch jen málokdo, pokraèujte
proto ve høe, dokud vechny
ceny nìkdo nezíská nebo vás
hra nepøestane bavit.
4. CO ZMIZELO?
Polo na stùl tøicet malých vìcí
 høebík, tuku, kapesní nù, minci, høebínek, pøipínáèek, pendlík
atd.  podobnì jako pøi klasické
Kimovce. Potom dovol hráèùm,
aby si vystavené pøedmìty prohlíeli edesát vteøin. Nato pøika,
aby se obrátili ke stolu zády nebo
zavøeli oèi a zakryli si je dlanìmi.
Vezmi jednu z vìcí a schovej ji
do kapsy. Na tvùj pokyn si druina znovu zaène prohlíet soubor
drobností. Kdo první postøehne, co
zmizelo, a hlasitì to øekne, získá
tento pøedmìt do úschovy jako
trofej. Pak hráèi opìt zavøou oèi
a rádce odebere dalí vìc.
Jestlie nikdo po celou minutu
neodhalí, co se ztratilo, pøikáe,
aby si vichni znovu zakryli oèi a
odebranou vìc vrátí na stùl.
Hra pokraèuje, dokud nezùstane na stole posledních sedm pøedmìtù. Pak kadý pøedloí svoje
trofeje. Kdo jich má nejvíc, vítìzí.
Jste poèetnìjí druina? Zaèni hru se ètyøiceti drobnostmi.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Hrací kostky
Ke høe sekvence potøebujete
est kostek. Zkuste na schùzce
vyrobit ze silnìjí vìtvièky kadý svou sadu hracích kostek.
Vyøezat noem pøesnou krychlièku  to je mistrovská zkouka
zruènosti. Oèka vypalte pièkou
rozhaveného høebíku nebo je
prostì namalujte.
Indiánská poèítací døívka
Na podzim bývají v zahradních
ètvrtích a parcích hromady vyøezaných vìtví. Ulo druinì,
aby si kadý opatøil dvacet dílkù
vìtvièek silných asi jako tuka,
dlouhých 20 cm. Na schùzce
z nich zaènìte vyrábìt indiánská
poèítací døívka. Je to cvièení prstù i výtvarného citu. Sadu døívek
pak noste na vechny podniky
s ostatní povinnou výzbrojí. Indiáni pouívali tato døívka
pøi rùzných hrách, v naem programu budou mít i jiné vyuití.
Vichni by si mìli nejdøív na-

kreslit a pak podle náèrtku vyøezat do kùry vìtvièek nìjaké jednoduché ornamenty a vruby.
Nìkdo se spokojí s tím, e tu
a tam sloupne kousek kùry, jiný
vypracuje sloitìjí vzor. U volba druhu døeviny, ze které poèítací døívka vyrábíme, má vliv
na koneèný vzhled  nìkteré
vìtvièky mají kùru hladkou, jiné
strukturovanou, lií se od sebe
i barvou.
Kadý musí mít svùj vlastní, nezamìnitelný vzor, který se opakuje
na celé sadì døívek. Jen tak po høe
nebo soutìi poznáte, komu která poèítací døívka patøí.
Celý svazeèek noste pøepásaný gumou.
Vánoèní dárky
Blíí se zase vánoce a s nimi
i tradièní oddílová nadílka. Podle nepsaných zákonù, které platí v mnoha skautských oddílech,
má kadý pøinést aspoò jeden
drobný dárek pro kadého èlena své druiny. Kdo bude mít
dárky i pro pøátele z jiných druin, projeví tím svùj vztah k nim.
Nejlepí dárky jsou ty, které zhotovíme vlastníma rukama. Koupené vìci mohou být i drahé,
a pøitom jsou vlastnì pøíli laciné  nemusíme do nich vloit
svùj volný èas ani svou dovednost, poøídíme je za peníze, které nám dali rodièe.
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Poraï druinì, jaké dárky vyrábìt  druinové znaky z kùe
na rukáv civilních atù; druinové
symboly na domácí vývìsní desku; pøívìsky ke klíèùm; zvìteniny fotografií z výprav a táborù; korálky z pøírodních plodù; bøezové
placky se znakem druiny nebo
posledního tábora; velké svitky
bøezové kùry, pøevázané modøínovým koøínkem (jsou dobrým materiálem k rukodìlným pracím);
turbánky z kùry; poznámkové zápisníèky vité do pìkných, ozdobených desek (napøíklad jednotné stopaøské deníky pro celou
druinu nebo jednotné zpìvníèky); celé sady papírových koulí
ke hrám v terénu. Vyjmenuj tyto
pøíklady, aby se nikdo nevymlouval, e nevìdìl, co má dìlat.
Zdùrazni, e nejlepí je ovem to,
co si èlovìk sám vymyslí a vyrobí.
Dárky by mìly zùstat tajemstvím
a do nadílky. Aby se snad nestalo, e bude na jedné vìci pracovat
víc èlenù druiny, mìl by kadý prozradit rádci (nikomu jinému!), co
chce dìlat. Rádce si to zaznamená, a kdyby se stejným nápadem
pøiel nìkdo jiný, upozorní ho  to
nedìlej, u to vyrábí nìkdo jiný!
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VÝTVARNÉ HRY
Korálky z bukvic
Nasbírali jste si v lese zásobu
bukvicových semínek? Udìlejte
z nich náhrdelníky. Navlékejte je
na pevnou ni jehlou. Propichujte bukvice z boku blízko pièky,
jednu nasmìrujte vdy nahoru,
druhou dolù. Øaïte je pevnì
k sobì, bez mezer.

aek
aludové èíky jsou samy
o sobì tvarovì velmi zajímavé.
Sestavte z nich na stolní desce
hlavu cirkusového aka. Nejdøív podle obrázku. Pak se pokuste o vlastní obmìnu.
Takové skládaèky mají oproti
kreslení výhodu  mùeme je libovolnì upravovat, pøemisovat,
co nelze udìlat s nakreslenou
èárou nebo vybarvenou plochou.
Omezená tvarová kála nás nutí
k osobité stylizaci  nemùeme
se snait o popisnì realistický
obraz skuteènosti.
Javorové sluníèko
Na javorech a také pod nimi
na zemi je dosud spousta naek. Kadá naka je podivuhodný umìlecký výtvor pøírody.
Prohlédnìte si zblízka a pozornì
její tvar, nitkovitou strukturu køidélka. Ano, je to skuteènì malé
létací zaøízení, kdy se naka
odpoutá za vìtru od vìtvièky,
dopadne èasto od kmene mnohem dál, ne kdyby mìla semínko bez køidélka. Aby dolétla jetì dál, otáèí se pøi pádu kolem
své osy.
Nasbírejte si kadý nìkolik
desítek naek a slote z nich
na stolní desce stylizovaný obraz
sluníèka. Po této malé tvùrèí høe
materiál nezahazujte, ulote ho
v klubovnì pro pøítí potøebu.

Origami II.
Opakujte japonskou skládaèku
z øíjnové druinové schùzky, pak
teprve se nauète novou  ptáka,
kterého vidíte na obrázku.
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TÌLOCVIÈNÉ TESTY
A HØÍÈKY
1. Zkouka mrtnosti
Odraz se na pravé nebo levé
pièce, zvedni druhé chodidlo
nad zem a poèítej, kolikrát se otoèí
kolem své osy. Jestlie se ti podaøí
aspoò trojnásobná otoèka, je to
velmi dobrý výkon. Dvojnásobná
otoèka  výkon prùmìrný.
Pøedveï tuto piruetu druinì
a pak to zkuste vichni.
2. Dùkaz síly
Vezmìte si do kadé ruky jednu knihu nejménì o dvou stech
stránkách, pøedpate a udrte
pae co nejdéle ve vodorovné
poloze. Jakmile vám klesnou
o nìco málo ní, pokus konèí.
Kdo z druiny tak udrí napjaté pae nejdéle? Knihy mùete
nahradit èímkoliv  ale vichni by
mìli mít stejnì tìké vìci.
3. Dùkaz rychlosti
Lehnìte si na podlahu, zády
dolù; opírejte se o zem hlavou
i napjatýma nohama. Pak vyhoïte rukou ke stropu tenisový míèek (nebo papírovou kouli), hned
nato vyskoète a zachyte míèek
døív, ne dopadne na podlahu.
Smíte ho vak chytit jen tehdy,
kdy jste aspoò ve døepu. Dokud
se opíráte o zem jinou èástí tìla
ne chodidly, je pokus neplatný.
Musíte se vymrtit jako blesk.
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4. Zkouka nervosvalové souhry
Provádìjte stále znovu tyto cviky: vzpait  upait  pøedpait 
pøipait. Zkuste to nejdøív obìma
rukama souèasnì. Ale neradujte se,
zkouka nebude tak lehká. Neznáte dosud jednu podmínku. A ta promìní primitivní tìlocviènou sestavu
v obtíný oøíek. Cviky v uvedeném
poøadí, nejménì tøikrát za sebou,
máte provádìt tak, e zaènete cvièit pravou paí a levá opakuje
vechno se zpodìním o jednu
dobu. Postupujete tedy takto: 1.
Pravou vzpaíte, levá zùstane pøipaena. 2. Pravou upaíte, levou
souèasnì vzpaíte. 3. Pravou pøedpaíte, levou pøitom upaíte. 4. Pravou pøipaíte, levou pøedpaíte.
Hned nato zaèíná bez pøestávky
druhé kolo: 5. Pravou vzpaíte, levou pøipaíte. A dál postupujete jako
v prvním kole.
Kdo dokáe tøi sestavy odcvièit plynule a pøesnì?
Na kadé druinovce dìlejte
jeden nový test. Mùete se vak
také vrátit i k nìkterému testu
z døívìjích týdnù, který jste nezvládli nebo se vám zdál zvlá
zajímavý. Pøi opakování porovnejte výkony. Lepíte se?

BODOVACÍ ZÁVODY
1. Kdo napíe bìhem pìti minut
nejdelí slovo? A kdo v dalích

pìti minutách nejdelí slovo,
ve kterém se neopakuje ádné
písmeno? Platí jen èeská slova
bez ohledu na rod, pád, èas, èíslo.
2. Kdo doskoèí nejdál z místa
na jedné noze? Kdo vytvoøí druinový rekord? Kadý má tøi pokusy, poèítá se nejlepí. O týden
pozdìji se pokuste pøekonat
jak druinový rekord, tak své rekordy osobní.
3. Kdo zatluèe do døeva tøi høebíky nejmením poètem úderù
kladívka? Kdo høebík pokøiví,
mùe ho narovnat nebo nahradit jiným, vechny dosavadní
údery se vak zapoèítávají.
4. Nakresli pomocí kopírákù
pro kadého èlena druiny slepou mapu republiky nebo její
obrázek rozmno na kopírce 
staèí jen obrys hranic, nìkolik
nejdùleitìjích øek a hranice
mezi Èechami a Moravou. Pak
pøiprav seznam deseti významných mìst (mezi nimi i vai obec,
i kdyby to byla jen vesnice;
do seznamu zahròte i vae krajské mìsto). Na schùzce pak kadý zakreslí koleèkem a názvem
tato mìsta do slepé mapy. Vol
pøedevím ta mìsta, která leí
na øekách, zejména jejich soutocích (napøíklad Pardubice, leící na soutoku Labe a Chrudimky,
Mìlník na soutoku Labe a Vltavy,
Hradec Králové na soutoku Labe
a Orlice). To umoní snadnìjí

vyhodnocení výsledkù, mùe
zmìøit odchylky centimetrem.
Po kadé schùzce si zaznamenej do rádcovského zápisníku, co
se ti podaøilo splnit z plánovaného
programu a co zùstalo na pøítì,
která hra se podaøila, která nemìla úspìch a proè. Porovnej i odhad
potøebného èasu na jednotlivé
sloky se skuteèností.

LISTOPADOVÁ VÝPRAVA
Pøes pøekáky k cíli
Nebude-li kraj zahalený podzimní mlhou, vydejte se do terénu
nezvyklým zpùsobem. Zvolte nìjaký vzdálený význaèný bod, vrch
kopce, rozhlednu na høebeni, osamìlý strom na návrí  a jdìte
pak k nìmu cestou necestou. Pochodujte pøes louky, stoupejte
do strání, pøeskakujte pøíkopy,
jámy a potoky, nevyhýbejte
se ani zoraným polím. Obcházejte jen stavení, zahrady, lány ozimu a nepøekroèitelné pøekáky.
Dokud neztratíte vyhlédnutý cíl
z oèí, bude to snadný úkol. Vá
orientaèní smysl se uplatní
a v lesích a údolích. Tentokrát
vás nevede busola, øídíte se jen
oèima a jakýmsi vnitøním smyslem pro správný smìr. Odváíte
se do hustého mlází, nebo je
obejdete? Pøeskáèete øíèku
po balvanech, nebo vyhledáte
lávku? Cíl je schovaný za lesem,
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kadá zacházka ztíí orientaci.
Nakonec tøeba na vyhlédnuté
místo vùbec netrefíte  zato
se dostanete do míst, kam byste jinak nikdy nezabloudili. Moná i objevíte v hlubokém lese
roklinku nebo palouèek, jako
stvoøené pro výstavbu tajné druinové základny.

POZNÁVÁNÍ PØÍRODY
I tentokrát si zvlá vímejte
stromù. Hodnì korun je ji opadaných, ale vìtina listí dosud
leí pod nimi na zemi. Nauète
se rozeznávat aspoò prvních pìt
druhù døevin podle kùry. Porovnejte kùru na mladých kmíncích
a starých kmenech. Udìlejte si
otisky struktury  pøilote
na kmen èistý papír, pøitlaète ho
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ke kùøe a pak po nìm jezdìte
mìkkou èernou tukou. Objeví
se základní povrchové nerovnosti, nìkteré èásti budou èerné, jiné
jen slabì edé a dalí místa zùstanou bílá. Podobnì jako kdy
dìláte tukový otisk mince.
Umìt vyèíst z poraeného
stromu stáøí patøí k malým zálesáckým tajemstvím. Spoèítejte
letokruhy na paøezu a zjistíte
pøibliný vìk. Strom byl ovem
o nìco starí, z prvních let jeho
ivota nejsou jetì na paøezu
stopy, rostoucí semenáèek byl
nií ne paøez.
Víte, e se dá odhadnout
ve smrkovém mlází pøibliný vìk
stromkù? Spoèítejte zdola
a ke pièce pøesleny vìtví, které odboèují z kmene. A pøiètìte
k tomu 4  5 let.

Zastavte se u vyvrácených
stromù a zkoumejte, proè je vítr
porazil. Jsou to vìtinou smrky 
zmìøte, do jaké hloubky zasahovaly jejich koøeny. Podivíte se,
jak mìlce bývají uloeny.
Které kvetoucí rostliny jetì
cestou najdete? Zaznamenejte si
jejich jména do skautských zápisníkù. I s datem výpravy.
Vìnujte zvlátní pozornost bukùm, pokud nìjaké objevíte.
Nasbírejte co nejvíc bukvic
na rukodìlné práce do klubovny.
Rozlousknìte nìkolik semínek
a ochutnejte jejich jádro. Jsou to
miniaturní lesní jedlé oøíky. Zajímavý tvar mají i pouzdra, v nich
byly bukvice uzavøeny. Nìkterá
se doiroka rozevøela a podobají
se neobvyklému kvìtu. Vezmìte
jich nìkolik na výzdobu klubovního oznamovatele.
Prozkoumejte, jak vypadá bukové døevo pod støíbøitou kùrou,
vimnìte si jeho barvy. Prohlédnìte si charakteristické pupeny
na vìtvièkách buku  podobají
se pièce kopí!
Bukové døevo je tvrdé, vhodné
k topení v týpí. Dává hodnì tepla
a na rozdíl od smrkù z nìj nelétají
jiskry. Zkuste do ulomené vìtve
nebo poraeného kmene seknout,
odøíznout z nich noem tenkou
tøísku. Jak se lií bukové døevo od
a smrkového tvrdostí a típatelností?

Hledejte na výpravì nejmohutnìjí strom. Zmìøte objem
jeho kmene.
Moná e tyhle drobné zálesácké výzkumy nebudou druinu
zpoèátku moc bavit. Jestlie vak
rádce pøírodu pozoruje s opravdovým zájmem, èasem dokáe
strhnout ostatní.
Skuteèný skaut chodí pøírodou
s otevøenýma oèima, stále nìco
zajímavého pozoruje, zkoumá,
zkouí, zapisuje, kreslí, mìøí.
Výpravy tím získávají hlubí smysl, dlouhá chvíle a nuda neohroují jejich úspìch.

VAØENÍ
Èaj, táborová polévka, zálesácké placky  ná druinový jídelníèek, který jsme od léta vyzkoueli, tvoøí teprve tato jídla.
A protoe jsme je vaøili nedávno
poprvé, musíme se k nim èasto
vracet.
V listopadu roziøte své kuchaøské dovednosti o ranièi.
Zatím to nejjednoduí: nakrájejte na koleèka uzeninu (pekáèek, dietní salám, buøt), cibuli,
rajské jablíèko, tlustou mrkev.
Vechny tyto sloky napichujte
støídavì po jednom koleèku
na tenký delí prut, zaostøený
do pièky. Opékejte nad havými
uhlíky nebo mírnými plamínky.
Pravé ranièi má ovem místo
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uzeniny èerstvé maso  buï
kousky svíèkové, nebo skopového ramínka  a opékání pak trvá
deset a patnáct minut. Prut
ulote do dvou nízkých vidlic,
abyste ho nemuseli dret tak
dlouho. A obèas jej otoète.

HRY NA VÝPRAVÌ
Opakujte papírovou bitvu.
V odliném prostøedí to bude jiná
hra ne na øíjnovém výletì.
Na louce si zahrajete na vlka
a oveèky (nìkde se téhle høe øíká
na èerného Petra). Je to bájeèná hra. V listopadu bývá chladno, musíte být hodnì v pohybu.
A teï se pøíjemnì zahøejete.
Trávník je vhodný i pro bojovnou hru zvanou zvedaèky. Kdo
zvedne nìkterého ze soupeøù
tak, e se nedotýká zemì jedním ani druhým chodidlem, vyøadí ho z boje. Základní pravidlo:
vichni proti vem! Kdo zùstane
nakonec na kolbiti sám jako absolutní vítìz?
Najdi si v literatuøe dalí vhodné pohybové hry pro listopadové
dny v pøírodì.

TÌLOCVIK V PØÍRODÌ
Vytyète v terénu pøekákovou
dráhu, dlouhou asi 200 metrù.
K pøírodním pøekákám (potoku,
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stráòce, skalce, poraenému
kmenu, keøíèkùm, houtinì) pøidejte i pøekáky umìlé  polena,
balvany, hromádku atù, které je
tøeba pøeskoèit nebo mezi nimi
slalomovì proklièkovat. Kdo zabìhne nejlepí èas? A kdo bude
mít výkon nejslabí?
Pokuste se vyplhat na strom.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Hledejte vhodnou vìtev
a udìlejte si z ní poutnickou hùl.
Ozdobte ji ornamenty, vyøezanými do kùry. Pokuste se dát noem hlavici hole zajímavý tvar.

ZVLÁTNÍ DRUINOVÝ
PODNIK V LISTOPADU
Vyhledejte v okolí èlovìka,
který skautoval pøed dávnými
lety, a sjednejte si s ním schùzku. Buï v klubovnì, nebo u nìho
doma. Vyslechnìte jeho vzpomínky na èinnost oddílu, druiny, na tábory, které kdysi bývaly
mnohem delí ne dnes  mìsíc i déle. Prohlédnìte si jeho
skautský zápisník. Snad má
doma i staré kroniky nebo oddílové èasopisy. Jaký byl tenkrát
kroj? Jak vypadaly odznaky?
Poraïte se s vùdcem nebo
vùdkyní, o nìkom budou jistì
vìdìt.
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PROSINEC
PSANEC
Má v druinì také nìkoho, na koho se ostatní dívají skrz prsty
a kdo poøád zakouí od ostatních drobné ústrky? Jak takový problém øeí? A jak se k takovému neoblíbenému jedinci chová?
Skauti by tak jednat nemìli, je to prohøeek proti ètvrtému bodu
zákona. Ale která druina o sobì mùe prohlásit, e je u skuteènì
prodchnutá skautským duchem? K dokonalosti vede dlouhá cesta,
a pøestoe ideálem kadého rádce, kadé rádkynì je druina svorná,
v ní spolu vichni vycházejí a jsou si opravdovými bratry a sestrami,
pøece jen nesmíme zavírat oèi pøed skuteèností. Lidé nejsou andìlé.
Zvlá kluci dovedou být tvrdí, nìkdy i barbarsky krutí. Tohle z nich
nedostane za týden, moná ani za rok. Mùe se ti proto i po delím
rádcování vyskytnout problém, o kterém jsme teï zaèali mluvit.
Terèem nevraivosti se obyèejnì stane nováèek. Nìkdy ti vùdce
nebo vùdkynì pøidìlí do druiny ohromného neiku a ten pokazí,
na co sáhne. Druina zaène jeho vinou prohrávat velké hry, dostává kvùli nìmu mínusáky. Nìkdy jde takové nemehlo na nervy i tobì,
pøestoe jsi starí, zkuenìjí a dovede se lépe ovládat ne ostatní.
Nebo se z nováèka vyklube vìèný ruitel míru, který poøád nìkoho
pouchuje. Do oddílu se hlásí i velijací výteèníci, mazánci, plhouni, alobníci, vejtahové, rváèi. A ty je tøeba nemùe pøímo odmítnout, protoe je nezná. Nebo je zná a správnì si myslí, e by
se z nich mohli èasem stát dobøí skauti a skautky.
Povahové vlastnosti se vak málokdy mìní pøes noc a takový
èlovìk se pro svoje jednání snadno stane v druinì místo vítaného
èlena psancem. Co má dìlat rádce, kdy ostatní nechtìjí nìkoho
pøijmout mezi sebe a dávají mu svou nelibost, nìkdy i nevraivost
jasnì najevo?
Tohle je skuteènì tìký úkol, vyaduje od tebe velké rádcovské
umìní. Pøedevím boskou trpìlivost. Chraò psance pøed výpady
ostatních. Dìlej to nenápadnì, strohým slovem, varovným gestem.
S tím, kdo na psance doráí nejvíc, promluv si nìkdy mezi ètyøma
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oèima. Pøipomeò mu ètvrtý bod skautského zákona. Vysvìtli mu,
e takhle neoblíbeného èlovìka nepøedìlá, ale bude v nìm patné
vlastnosti jen posilovat. Na výpad se obyèejnì odpovídá výpadem.
Zato odmítnout pøátelsky podanou ruku umí málokdo.
Najdi si vhodnou pøíleitost a promluv si o samotì i s postieným.
Øekni mu pøímo, proè jsou na nìho ostatní takoví, co by mìl, nebo
spí nemìl dìlat, aby se k nìmu druina zaèala chovat jinak. Sna
se ho povzbudit k zápasu se sebou samým, se svými patnými vlastnostmi. Øekni mu tvrdou pravdu, ale tak, aby jasnì cítil, e ti na nìm
velmi záleí, e má k nìmu osobnì pøátelský vztah. Kdo se chce
v druinì trvale udret, musí se stát dobrým kamarádem ostatním.
A vytrvat pøece stojí zato! Ve skautském oddíle èlovìk proije tolik
bájeèných pøíhod!
Vlévej do psance pøi osobních rozhovorech nadení, nesmí s ním
vést jen karatelské øeèi.
Dávej mu èasto pøíleitost, aby ostatním dokázal, e není tak
patný, jak si o nìm myslí, e umí pro druhé ledaco udìlat. Vyuij
kadé pøíleitosti a pochval ho pøed celou druinou za správné jednání, dobrý nápad, uiteèný èin.
Povauj to za svùj osobní úkol  udìlat z psance dobrého skauta, platného èlena druiny. Jestlie se ti to podaøí, pocítí oprávnìnou hrdost. A kdy psanec z oddílu odejde, bude to tak trochu i tvoje
vina, tvùj osobní neúspìch.

DRUINOVÉ ZÁLEITOSTI
Pøehled docházky
Kdo nebyl na naí poslední oddílové výpravì? A kdo zase chybìl na schùzce? Zaznamenávej
si docházku do rádcovského zápisníku na vyhrazenou stránku
pøi kadém podniku. A pøítì
se ptej tìch, kteøí nebyli pøítomni, proè chybìli. Pravidelná návtìva vech schùzek a výprav
patøí k základním povinnostem.
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Kdo bez váné pøíèiny èasto vynechává, bude muset z oddílu
nakonec odejít. Máme zájem
pouze o toho, kdo má zájem
o nás. A zájem se projevuje pravidelnou, dobrou docházkou.
Zdùrazòuj to druinì hodnì èasto. Promluv si s vùdcem o tìch,
kteøí mají docházku velmi slabou.
Jestlie se nezlepí, najdìte si
za nì radìji náhradu. Nic tak nepodrývá chu do práce jako patná docházka nìkterých jedincù!

Druinová deska
Zaènìte spoleènì vyrábìt druinovou desku, kterou si povìsíte
v klubovnì na zeï. Mìla by být
z mìkkého materiálu, aby se do ní
snadno zapíchávaly napínáèky
a pendlíky. Mnozí asi sáhnou
po hobøe nebo polystyrénu,
ale tyhle materiály nemám moc
v lásce. Nejsou pìkné, nebudí
pøíjemné pocity, snadno se lámou.
Kam se hrabou na mìkké smrkové døevo, s výraznou strukturou let!
Deska by mìla dìlat vaí druinì èest. Dohodnìte se, co kdo
na ni pøinese nebo udìlá. Nahoøe
uprostøed by se krásnì vyjímal druinový znak. A vedle nìho vpravo
i vlevo velká písmena: DESKA
RACKÙ (nebo VLKÙ, KOPRETIN )
Co na ni budete dávat? Stále by

tu mìla být docházková tabulka.
Sestava druiny i s adresami. Výsledky bodovacích závodù
a soutìí. Druinové rekordy
v nejrùznìjích disciplinách (atletických, skautských, tìlocvièných testech). Dùleité vzkazy pro ty, kteøí
nebyli na druinovce a zastaví
se v klubovnì pozdìji nebo si budou èíst instrukce pøi oddílové
schùzce na konci týdne. Fotografie z druinových výprav (aby celý
oddíl vìdìl o vaí èinnosti). Obrázky ze skautské praxe k pøekreslení
do zápisníkù. Diplomky a jiné trofeje, které vae druina získala
na oddílových podnicích.
O desku by se mìl nìkdo starat, aby na ní nebyly vìci, které
u ztratily aktuálnost, nebo pøíli
velké prázdné plochy.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
Ètvrtý bod zákona:
Skaut je pøítelem vech lidí dobré vùle a bratrem kadého skauta.
Skautka je pøítelkyní vech lidí dobré vùle a sestrou kadé skautky.
Co tato slova znamenají, je snad dost jasné. Ale chováme
se k jiným lidem opravdu tak, jak nás skautský zákon zavazuje?
Rozumíme jeho pøíkazu správnì?
Snad bude nejlepí, kdy si na nìkteré listopadové druinovce
spoleènì poloíte nìkolik otázek a pokusíte se na nì odpovìdìt,
kadý podle pravdy. Tøeba jen potichu, pro sebe, aby se nikdo nemusel pøed ostatními cítit nepøíjemnì.
1. Je v naí druinì nebo v oddílu nìkdo, koho nemám rád, kdo
mi jde silnì na nervy, koho bych mezi námi nejradìji nevidìl?
2. Jsem s nìkým v naí tøídì, v naí ulici na váleèné stezce,
povauju nìkoho za svého nepøítele?
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3. Cítím radost, kdy nìkdo v mém okolí utrpí nìjaký nezdar,
tøeba dostane pìtku pøi zkouení nebo písemce?
4. Pomlouvám nìkdy jiné lidi?
5. Kdy nìkdo ve tøídì nebo v oddíle potøebuje pomoc, tváøím
se nevímavì?
Jestlie na kteroukoli z tìchto pìti otázek odpoví ano, není to
u tebe s dodrováním ètvrtého bodu skautského zákona v poøádku.
Nesmíme si myslet, e zákon na nás svými nároènými poadavky jen klade tìké bøemeno. Vdy tøeba právì ètvrtý bod nám poskytuje ohromné výhody! Øídí se jím vichni skauti na celém svìtì.
A kdy se octneme v cizí zemi a potkáme tam skauty, snadno s nimi
naváeme kontakt. Ochotnì nám pomohou v nesnázích, stejnì jako
my rádi pomùeme zahranièním skautùm, kteøí pøijedou k nám. Staèí
pohled na kroj, lilii nebo trojlístek  a bariéry cizoty jsou okamitì
prolomeny, máme pocit, e jsme potkali dávné pøátele.
Mít pøátele a bratry i sestry na celém svìtì  není to úasná vìc?
A za to vdìèíme ètvrtému bodu zákona.
Ostatnì, to není vechno. Skauti mívají dobré vztahy i s tìmi,
kdo k naemu hnutí nepatøí. Kdo se chová k jiným lidem pøátelsky,
mívá sám hodnì pøátel.
Obìtavost
Pøátelství dává naemu ivotu hlubí smysl. Nejsem u jen osamìlým ostrùvkem v moøi cizích, lhostejných lidí. Pøátelské vztahy
nemohou zùstat jen na úrovni slov, musí se projevovat èiny. Opravdoví kamarádi si vzájemnì pomáhají, ochotnì a bez øíkání. Kadý
spor dovedou urovnat smírnì, bez nadávek a hádek. Do práce jdou
spoleènì a dìlí se o ni rovným dílem. Nemají pøed sebou tajemství.
Stojí pøi sobì v dobrých i zlých èasech. Chovají se obìtavì.
Obìtavost je jedna z vlastností skautù i skautek. V oddílu i druinì
potøebujeme pøedevím takové chlapce a dìvèata, kteøí jsou vdycky
ochotni udìlat nìco pro druhé, pro druinu, pro oddíl.
Na minulé druinovce jste si povídali o ètvrtém bodu zákona, teï
si zkuste promluvit o této vlastnosti. Vzpomeòte si na nìkolik pøíkladù, jak se projevuje obìtavost na schùzkách (úklid, zatápìní
v kamnech, oprava rozbitých idlí, lavic a stolù, úprava vývìsních
desek, zápisy do kroniky), v ivotì druiny na výpravách i táborech.
Obìtavý èlovìk bez vyzvání pomùe druhému s tìkým úkolem,
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hlásí se dobrovolnì o práci, øádnì vykonává uloené úkoly a jetì
nìco nadto. Obìtavý èlovìk je ochoten pøeruit zábavu a jít
na pomoc tomu, kdo jeho pomoc potøebuje.
A závìr rozpravy: od dneního dne bychom mìli být obìtavìjí
ne døív.

STRUKTURA SKAUTSKÉ
ORGANIZACE
Znají vichni z tvé druiny vìkové stupínky, po kterých s pøibývajícími léty ve skautingu stoupáme? Na nìkteré prosincové
schùzce si o tom povídejte.
Nejmladí chlapci  od esti
do jedenácti let  si øíkají vlèata. Sdruují se do smeèek, které bývají rozdìleny do dvou nebo
více estek. V èele kadé estky stojí estník.
Skauti vytváøejí z chlapcù
od jedenácti let oddíly. Oddíl
se skládá zpravidla ze dvou nebo
více druin, vedených rádci.
Po patnáctém roce vìku mohou pøejít dospívající mladí mui
do roverských kmenù, jestlie
nechtìjí dál zùstat v oddílu (obvykle pak pomáhají s vedením
jako rádci, pozdìji i vùdcovi zástupci).
Starí dospìlí mui, kteøí nevedou smeèku, oddíl ani roverský
kmen, a pøesto chtìjí dál zùstat
ve skautské organizaci, stávají
se èleny kmene starích skautù neboli oldskautù.
U dìvèat je podobné rozdìle-

ní jako v chlapeckém kmeni. Nejmladí, od esti do jedenácti let,
si øíkají svìtluky. Ty se spojují
do rojù a roje jsou rozdìleny
do estek. V èele estky je velká svìtluka.
Skautky, dìvèata od jedenácti
let, vytváøejí oddíly, sloené
ze dvou nebo více druin, vedených rádkynìmi.
Do roverských kmenù pøecházejí nìkteré skautky po patnáctém roce vìku. A v dospìlosti
se mohou zúèastnit èinnosti
v kmeni starích skautek èili
oldskautek.
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SKAUTSKÁ PRAXE
Mapové znaèky  druhá èást
Na prosincových druinovkách
si nakreslete do skautských zápisníkù podle klíèe na turistické mapì
dalích dvacet znaèek: zelenì 
les, pøírodní rezervaci, pøírodní zajímavost, hranice národního parku, hranice chránìné krajinné oblasti, nauènou stezku. Modøe 
koupalitì, bainy a moèály, vodopád, pramen. Èervenì  hraditì, tvrzitì, bojitì s udáním
letopoètu, hrob, národní kulturní
památku, kulturnì pozoruhodné
místo, místo dalekého výhledu,
hotel, turistickou ubytovnu.
Stejnou dvacítku znaèek rozkreslete i na ètvereèky tvrdého
papíru (velikosti 3x3 cm), které
na rubu kadý oznaèí svou pøezdívkou èi monogramem. Pøidejte je do obálky k první dvacítce
a budete mít uiteènou pomùcku k mnoha hrám a bodovacím
závodùm. Opakovaným kreslením se bezbolestnì uèíte znaèky znát.
Nejlépe, kdy na kadé druinové schùzce proberete pìt nových znaèek a souèasnì si zopakujete aspoò èást tìch znaèek, které jste mìli na programu
v listopadu.
Snate se co nejvíc znaèek
vdy vyhledat i na mapì pøímo
v terénu.
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ORIENTACE PODLE
HVÌZD
V prosinci bývá tma u brzy
po ètvrté hodinì odpolední.
A se budete za jasného vèera
vracet z klubovny domù, zastavte se chvíli na místì, kde vás neruí poulièní svìtla, a vyhledejte
na obloze Polárku. Je to nepøíli
jasná hvìzda na pièce oje Malého vozu. A ten se nejlépe hledá, kdy vyjdete od souhvìzdí
Velkého vozu. Astronomové tìmto souhvìzdím øíkají Velká a Malá
medvìdice.
Polárka ukazuje sever a je to
za jasných nocí nejlepí kompas.
Kupte si otáèivou mapku sou-

hvìzdí a vyhledejte podle ní
na obloze jetì Cassiopeiu, nápadnì pøipomínající roztaené
W, Draka (jeho ocas se táhne
mezi Velkým a Malým vozem)
a Cephea. Vechna tahle souhvìzdí jsou vidìt na noèním nebi
po celý rok.
Ve mìstech bývají pozorovací podmínky velmi patné, obloha je zastiòována poulièním
osvìtlením. A proto vyuijte
k pozorování hvìzd pøedevím
veèery pøi spoleèném pobytu
na horách nebo nìkde na vsi.

IFROVÁNÍ  II.
Doplòte ifrovací tabulky postupnì o tyto metody utajování
zpráv:
5. tabulka
Obsahuje druhou tajnou abecedu, kterou si nae druina zvolila na výstavì o nejstarích dìjinách naí zemì. Tam se nám
zalíbila støedovìká slovanská
abeceda  hlaholice. Dnes uíváme spí hlaholici ne vlastní
abecedu, myslíme, e znát tohle
historické písmo je kulturní èin.
I tvoje druina by si mìla vybrat nìjakou cizí abecedu, u nás
prakticky naprosto neznámé písmo. Tøeba indické dévanágarí.
Tabulky písma najdete skoro
v kadé uèebnici orientálních jazykù. Nebo v odborných knihách

o vzniku a vývoji písma. Uiteèná by byla i dùkladná znalost
øecké abecedy.
6. tabulka
Pøestoe je to jedna z nejjednoduích ifrovacích metod,
zdá se nìkdy nezasvìceným lidem  zvlá mením dìtem 
tìko lutitelná. Zprávu, kterou
chceme utajit, napíeme odzadu, zaèneme posledním písmenem poslední vìty a skonèíme
prvním písmenem první vìty.
Slova spojujeme, nedìláme èárky ani teèky, vìty nezaèínají velkými písmeny. A èasto vynecháváme i háèky a èárky nad samohláskami a souhláskami. Napite tímto zpùsobem dlouhou vìtu,
budete pøekvapeni její zdánlivou
nesrozumitelností.
7. tabulka
Písmena vpisujeme do políèek
ètvereèkovaného papíru. Místo
abychom je øadili vodorovnì zleva doprava jako obvykle, píeme
je shora dolù, do sloupcù. A kdy
chceme zprávu jetì víc utajit,
postupujeme zdola z pravé strany listu vzhùru a v dalím sloupci
zase shora dolù atd. Musíme
vak zaplnit øádky po celé délce
 pak se bude nezasvìcený èlovìk snait pøeèíst text vodorovnì, co nedává smysl.
8. tabulka
Metoda slova písmena. V ifrované zprávì øadíme bez ladu
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a skladu nejrùznìjí slova vedle
sebe. Pøi lutìní vak èteme
z kadého slova jen první písmeno. Nebo tøeba jen druhé èi poslední, podle toho, jak si smluvíme; o nìco hùø se vak hledají
vhodná slova.
9. tabulka
Dlouhý dopis rozdìlíme na tøi
samostatné listy. Neifrujeme
jednotlivá písmena, ale hned
celé vìty. První slovo napíeme
na první list, druhé na druhý, tøetí
na tøetí, ètvrté slovo opìt na první
list, páté na druhý a tak pokraèujeme dál.
10. tabulka
Klíèové èíslo na konci neèitelné zprávy mùe prozrazovat,
e máme pøi lutìní nìkterá písmena pøeskakovat. Tak napøíklad 3 znamená: Èti jen kadé
tøetí písmeno, ta ostatní jsou
do zprávy pøidána, aby byla
pro nepovolaného ètenáøe nesrozumitelná. Slovo Pardubice
mùe být zaifrováno napøíklad
takhle: LOPDEAFGRKIDNEUOPBWAIQCCXEEJ3.
V oddílových hrách nìkdy uíváme pøi utajování zpráv morseovky. Místo teèek vak píeme
napøíklad lichá èísla, místo èárek
sudá èísla. Nebo místo teèek souhlásky, místo èárek samohlásky.
Teèky lze nahradit i prázdnými
koleèky nebo notami, èárky plnými koleèky èi notami.
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BUÏ PØIPRAVEN NA
NEBEZPEÈÍ ZIMNÍCH HOR
Dobrá skautská druina na rozdíl od medvìdù a jezevcù neupadá na zaèátku zimy do strnulé
nehybnosti a nepøeèkává studené
mìsíce jen ve svém doupìti.
Podniká výpravy do pøírody stejnì jako v létì a na podzim.
Putování se sanìmi, boby nebo
na lyích pøináí nové záitky,
ale v zasnìených kopcích
a lesích èíhá nìkolikeré nebezpeèí, a na to musí být rádce
i rádkynì dobøe pøipraveni.
Nebezpeèí omrzlin
Hrozí pøedevím za silného
mrazu a vìtrných dní. Zvlá citlivé jsou odhalené èásti hlavy 
ui, nos, tváøe, brada. Dále prsty na nohou i na rukou. Omrznout mohou i jiné èásti tìla.
Na omrzlinu nás upozorní zmìna barvy kùe  na postieném
místì je køídovì bílá. Na dotek
i bolest necitlivá. Na vlastní oblièej nevidíme, a proto hlídáme
vdy jeden druhého. Jak uvidíme
u nìkoho ve tváøi nebo na uích
nápadnì bílé skvrnky, upozorníme ho: Omrzá! Je tøeba okamitì postienou èást tìla tøít,
aby se do ní vrátil krevní obìh
a cit. Potom ji musíte lépe chránit èepicí nebo álou.
Na oblièeji a uích postøehneme omrzliny vèas, pokud jsme

dostateènì pozorní. Horí to je
s omrzajícími chodidly. Prvním
varováním bývá skuteènost,
e nás nohy zebou. Jestlie pak
pøestaneme cítit prsty, mùe to být
známka, e do nich u neproudí
krev. Je to záludný útok na nae
zdraví, omrzliny zpoèátku nebolí,
vùbec si je neuvìdomujeme.
Co dìlat, kdy v nás vyklíèí
podezøení, e nám omrzají chodidla? Zastavíme se v nejbliím
domì, zujeme boty a necitlivé
èásti  pøedevím prsty  tøeme
rukama tak dlouho, a zèervenají.
Kdy do nich pak típneme, cítíme opìt bolest. Jestlie jsme
v neobydlených konèinách, usilovnì pohybujeme v botì prsty.
Proti chladu a omrzlinám je
nejlepí ochranou dobrá výstroj.
Teplá èepice, která se dá stáhnout hluboko pøes ui. Vlnìná
ála tak dlouhá, aby staèila
i na ovázání oblièeje. Palcové
rukavice z celtoviny, s teplou
vnitøní vrstvou. Prstové rukavice
nestaèí, ruce v nich rychle prochladnou. Vysoké boty, teplé
a dostateènì volné. Kdy do nich

vloíme noviny, získají úèinnou
izolaèní vrstvu navíc. Do nízkých
bot napadá sníh, tìsné brzy promrzají. Na kadou zimní výpravu
nosíme silné ponoky a dlouhé
teplé spodní prádlo. Pøes flanelovou koili natáhneme svetr, nejvrchnìjí vrstvu tvoøí vìtrovka 
neprofuèka. Kdy je nám pøíli
teplo, pøebyteèné èásti odìvu uloíme do batohu. Vzít je s sebou
musíme, i kdyby nádhernì svítilo zimní slunce. Zvlá na horách
je poèasí nevyzpytatelné, nìkdy
se prudce zmìní bìhem nìkolika minut.
O tom vem povìz druinì
v klubovnì u pøed první zimní
výpravou. A na srazu vdycky
zkontroluj, zda mají vichni pøedepsané vìci na sobì nebo uloené mezi výzbrojí.

PRVNÍ POMOC
Kruhový obvaz
Obvazuje se tak mení rána
na pai nebo na noze. Je to
vlastnì zaèátek vìtiny sloitìjích obvazù.
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Zaèínáme se stoèeným obinadlem. Konec pøiloíme na místo,
které chceme zakrýt, a pøidríme
si ho levou rukou. Pak objedeme
obinadlem kolem pae (nebo
nohy) tak, abychom se opìt vrátili
na stejné místo a konec pod ním
rùkem vyèníval. Tento trèící rùek pak pøeloíme dolù a pøichytíme ho druhou vrstvou obinadla,
kterým znovu objedeme pai.
A v ovíjení pokraèujeme stále dál.
Kadá nová vrstva má tìsnì pøiléhat na vrstvu pøedcházející.
Kdy je obvaz dostateènì silný,
odstøihneme nebo odøízneme pøebyteèný kus obinadla a zaèátek
obvazu pøelepíme kouskem náplasti, nebo jej vsuneme pod dolní
obtáèky. Konec obinadla mùeme
také uprostøed podélnì rozstøihnout asi v délce 20 cm. Vzniknou
tak dva cípy a ty potom vedeme
v protichùdném smìru a sváeme
je ambulanèním uzlem.
Kadý by si mìl aspoò jednou
vyzkouet na partnerovi tento základní druh obvazu. Pøelepovat
ani trhat obinadlo nemusíte, staèí,

122

kdy víte, jak obvaz ukonèit. Uchováte tak pomùcku k dalímu nácviku první pomoci neporuenou.
Nauè se podle obrázku obvazovat i pøedloktí a na schùzce to
nacviè s celou druinou.
Volání o pomoc
Kdo se nìkdy octne v ivotu
nebezpeèné situaci, doaduje
se zpravidla pomoci jiných lidí.
Nejèastìji volá Pomóc! nebo
Help! èi Hilfe!, podle toho, zda
je Èech, Anglièan nebo Nìmec.
Kromì toho existuje signál mezinárodní, který zná kadý skaut.
S.O.S. Zkratka anglického save
our souls, spaste nae due.
Dodnes ho uívají námoøní lodì,
kterým hrozí potopení.
Jestlie jsou nablízku lidé,
dovoláme se jich nejspí hlasem. Ale jak máme pøivolat pomoc v horách nebo hlubokých
lesích? Optické signály tu bývají
mnohem úèinnìjí ne slabý
hlas. Zvlá za tmy, svìtlo baterky nebo ohnì je vidìt èasto
na kilometry daleko. Nemusíme
vysílat ani povìstné S.O.S.; podle nepsané úmluvy se ozývá volající estkrát za minutu, tedy
v desetisekundových intervalech. V dalí minutì postiený
pøestává vysílat nouzové signály a nastrauje vechny smysly,
zda odnìkud nepøichází odpovìï. Jestlie nezaslechne odezvu, v následující minutì znovu

estkrát zavolá o pomoc nebo
zamává praporem zhotoveným
z èásti odìvu upevnìného na
holi. Kdo volání o pomoc zachytí, má stejné nouzové signály
opakovat, ale v pomalejím tempu, tøikrát za minutu.
Tento zpùsob se nìkdy uplatní pøedevím v horách. Seznam
s ním celou druinu. Hlavní body
si kadý zapíe.

MÍSTNÍ ZNALOSTI
Skaut je vímavý. Ví, kde je
v obci nejblií benzínová pumpa a mùe poradit cizímu automobilistovi. Zná cestu k nejblií
autoopravnì, potì, smìnárnì.
Dovede øíct, kam a odkud vede
silnice, která protíná jeho obec.
Ve vìtím mìstì ví o hlavních
výpadovkách.
Pøesvìdè se na nìkteré druinovce, jestli tyhle informace
dokáou podat opravdu vichni.

HRY NA PROSINCOVÝCH
SCHÙZKÁCH
1.

MEDVÌD VE SRUBU
Kdesi daleko na severu Kanady ilo sedm zlatokopù. Obývali
spoleèný srub, pøes den rýovali v horské øíèce zlato, veèer sedávali kolem kamínek, na noc
uléhali na pryèny vystlané smrkovými vìtvemi. Jednou v noci

se zlatokopové probudili  slyeli podivné zvuky  nìkdo
se pohyboval v temné místnosti
a zuøivì mruèel. Byl to velký
medvìd, kterého pøilákala vùnì
masa. Dveøe nemìly zámek
a veèer kdosi zapomnìl zasunout petlici do oèka. Medvìd
se dostal dovnitø a ucítil nenávidìný lidský pach. Byla to zlá situace pro zlatokopy, ve srubu
leela pùlnoèní tma, nevidìli si
ani na pièku nosu. Seskoèili
z paland a pak zaèala divoká
honièka. Kadý se snail uniknout ze srubu, ani ho medvìd
zasáhl tlapou.
Vyprávìj druinì tento pøíbìh
døív, ne podle nìj sehrajete novou hru. Potom si vichni zaváou oèi átkem. Ten, na koho
pøed hrou padl los, pøedstavuje
medvìda, zbytek druiny zlatokopy, klubovna se na chvíli promìní v severský srub. Medvìd
se snaí zlatokopy co nejdøíve
pochytat, zlatokopové pøed ním
prchají. Mohou zalézt pod stùl,
za skøíò, skrèit se nìkde v koutì,
ale nesmìjí opustit místnost. Ven
vyjde ten, koho se medvìd dotkne. Protoe se vichni pohybují
poslepu, medvìd i zlatokopové
musí stále pozornì naslouchat.
Medvìd vdy po nìkolika sekundách zlostnì zamruèí, aby se
mìli zlatokopové podle èeho orientovat.
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Kdy jsou vichni pochytáni,
pøevezme roli medvìda ten, kdo
byl v minulé høe vyøazen jako
první.
2. VYBÍRÁNÍ ZNAÈEK
Vlo do krabice nebo kotlíku
ètyøicet ètvereèkù s nakreslenými
mapovými znaèkami  vechny,
které jste probrali na listopadových a prosincových druinovkách. Jeden hráè po druhém si
bez dívání vytahují vdy jednu
znaèku. Ukáou jí pak druinì
a øeknou, co tato znaèka znamená. Je-li výklad správný, ètvereèek si ponechají jako trofej. Kdy
se zmýlí, hodí znaèku zpátky.
Ve vytahování znaèek a jejich
urèování se pravidelnì støídáte
tak dlouho, a jsou vechny ètvereèky rozebrané. Pak zjistí, kdo
má nejvíc trofejí, a prohlásí ho
za vítìze.
Pokud mapové znaèky zatím
pøíli neznáte, mùe druinì
øíct, co pøedstavuje ètvereèek,
který hráè nedokázal správnì
identifikovat. Tím se vlastnì
vichni douèují, a protoe je to
pøi høe, ani to nebolí.
Opakuj tuhle hru i na dalích
schùzkách kadý mìsíc.
3. FOUKANDA
Druina se rozdìlí na dvì
drustva a rozesadí se podél
delích stran velkého stolu tak,
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aby na obou stranách sedìli støídavì pøísluníci obou drustev.
Na kratích koncích stolní desky vyznaèíme branku irokou asi
deset centimetrù. Postaèí køídové èárky, ale výhodnìjí jsou
branky s pevnými svislými bøevny (jejich úlohu zastanou i dvì
tìí kovové matice), nedochází pak ke sporùm, jestli míèek
skuteènì proletìl brankou, nebo
to byla jen tyè.
Rozhodèí poloí doprostøed
stolu pingpongový míèek a hráèi
se snaí zahnat míèek foukáním
do soupeøovy branky. Vzduné
proudy, zpùsobené mohutným
fukem hráèù, se nad deskou
velijak køíí a prolínají a míèek
se pohybuje podivuhodnými køivkami. Hráèi se ho nesmìjí dotýkat rukama, sedí na lavicích
a idlích tak, aby se jejich hrudník i obì ramena opíraly o kraj
stolní desky a tvoøily jakési hrazení, od kterého se míèek odráí. Jestlie míèek pøesto spadne
na zem, vrátíte ho do hry na tom
místì, kde opustil stolní desku.
Po kadé brance poloí rozhodèí míèek doprostøed stolu.
Poloèasy trvají pìt minut.
Po jejich skonèení je delí pøestávka na vydýchání. Vìnujete
se pøi ní dalímu programu.
Ve druhém poloèasu si oba týmy
vymìní strany. Drustvo, které
dá soupeøùm víc gólù, vítìzí.

4. VESELÉ ZÁVODY
Promìòte klubovnu v krytou
sportovní halu a uspoøádejte lehkoatletické pøebory. Nebudou
se ovem øídit klasickými pravidly,
ale o to víc se pøi nich pobavíte.
Nakresli u jedné zdi køídou èáru
a házejte odtud list papíru (nejlepí
je formát A4, z velkého seitu).
Kdo jej dohodí nejdál? List opisuje za letu nepøedvídatelné køivky.
Druhá disciplína: Vrh nafouknutým a zavázaným mikrotenovým pytlíkem (pøípadnì nafouknutým balónkem). Vichni povinnì uijí koulaøskou techniku!
Tøetí disciplína: Závodník nadhodí do výky lehounké peøíèko
a snaí se je foukáním od èáry
zahnat tak, aby dopadlo na zem
co nejdál.
Ètvrtá disciplína: Skok na jedné noze. Závodníci si mohou vybrat, zda budou skákat na levé,
nebo na pravé noze. Druhá noha
musí být pøed odrazem i po dopadu stále nad podlahou!

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Vyrobte si z látkových odstøikù modely indiánského týpí. Støih
a popis stavby najdete ve Dvou
divoích a Knize lesní moudrosti
od E. Th. Setona. Jako tyèe uijte tenké proutky nebo pejle.
Nauète se správnì brousit sekerku.

Pokraèujte ve výrobì velkého
vánoèního dárku pro oddíl. Vìnujte tomu tøeba celou jednu druinovku a její program doplòte
dvìma hrami.
Skaut a skautka si pøiívají
knoflíky sami! Pøesvìdè se, zda
to skuteènì vichni z druiny
dovedou.

VÝTVARNÉ HRY
Zdobení týpí
Ozdobte modely indiánského
stanu malými obrázky. Hledejte
vhodné vzory v Setonovì Knize
lesní moudrosti a v druhém dílu
Skautské praxe.

Origami III
Nauète se dalí druh japonských skládaèek ze ètvercového
papíru. Tentokrát je to noi.
V Zemi vycházejícího slunce je
vsouvají pod stuku kadého
balíèku, ve kterém je dárek.
Oznaète i vy tímto symbolem
o vánoèní nadílce vechny své
dárky, tøeba tak zaloíte novou
oddílovou tradici.
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Pokuste se o jednoduchý linoryt. Kdyby se vám podaøilo ztvárnit nìjaký vánoèní motiv  kometu (Betlémskou hvìzdu), jeslièky nebo ozdobený stromeèek,
mohli byste jej pouít k tisku vánoèních gratulací. Uetøili byste
rodièùm dost penìz a pøineslo by
vám to uspokojení ze zdaøilého
díla. Do pracovní techniky tì
musí zasvìtit nìkdo zkuený 
uèitel výtvarné výchovy z vaí
koly nebo ZU.

TÌLOCVIÈNÉ HØÍÈKY
Jako obvykle zaøaï do kadé
schùzky jednu.
1. Dùkaz síly paí
Pøejdìte do vzporu lemo  to
je poloha, ze které dìláváte kliky. Na èasomìøièovo znamení
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vichni zvednou nad zem pravou
ruku a opírají se o podlahu jen
levou dlaní. Jak dlouho se tak
kdo udrí?
Zkuste to jetì jednou, tentokrát mìøte svou výdr ve vzporu
na pravé ruce.
Výsledky vdy zaznamenejte
na druinovou desku. I do tabulky
druinových rekordù.
2. Zkouka pøesné muky
Polo na zem pìtikorunovou
minci. Kdo je na øadì, zpøíma si
stoupne pøímo nad ni a spustí
z výe své brady kamínek velký
asi jako kulièka. Jestlie kamínkem minci zasáhne, poèítá si bod.
Støídejte se pravidelnì jeden
za druhým. Kadý má deset pokusù. Nakonec porovnejte své
výsledky.
3. Test rychlosti
Vezmìte provaz dlouhý asi
120 cm a svate jeho konce
k sobì. Na start neobvyklého
závodu se pøipraví první bìec.
A uslyí signál vpøed!, poloí
provaz do kruhu na podlahu,
vskoèí do nìj, uchopí ho rukama a vytáhne ho nad hlavu, hned
nato znovu rozprostøe provaz
do kruhu pøed sebou na zemi,
vskoèí do nìj a táhne provazový
kruh podruhé vzhùru kolem tìla
a nad hlavu Celkem se má
protáhnout kruhem sedmkrát
za sebou co nejrychleji.
Kdo vytvoøí nejlepí èas dne?

Pøi tomhle testu se neuplatní
jenom rychlé nohy, ale hbitost
celého tìla!
4. Zkouka prunosti
Postavte se do stoje spatného, uchopte napjaté nohy zezadu pod koleny obìma rukama
a pøitáhnìte svou hlavu ke kolenùm. Kdo se aspoò dotkne èelem kolen, je dost pruný. Jetì
lepím dùkazem ohebnosti je
vak krátká výdr hlavy u kolen.
Ale pozor, nohy zùstávají stále napnuté!

BODOVACÍ ZÁVODY
V PROSINCI
1. Stavba vìe z kostek
Pøines do klubovny kostky
z dìtské stavebnice  vechny
krychlového tvaru. Stavte z nich
jeden po druhém vì. Podle velikosti kostek urèíte, zda to má být
vì z osmi, deseti i více kostek.
Kdo ji postaví nejrychleji?
Ale pozor  pracujte poslepu,
se zavázanýma oèima! Mìøte
èas kadému zvlá.
2. O nejdelí papírový prouek
Dej vem po jednom listu papíru z velkého kolního seitu.
Kdo z nìho dokáe vytvoøit nejdelí celistvý prouek? Pracujeme bez pomùcek, jen rukama 
papír mùeme pouze trhat. Jestlie se nìkomu rozpadne na dva
nebo více kouskù, poèítá se mu

do soutìe nejdelí èást. Rozhoduje délka, íøku nebereme
vùbec v úvahu!
3. Státy a svìtadíly
Najdi v atlasu dvacet rùzných
státù a pøedlo jejich seznam
druinì. Kadý má pak napsat,
do kterého svìtadílu jmenované
zemì patøí. Kdo z druiny bude
mít nejménì chyb?
4. Slovní test
Kdo napíe bìhem pìti minut
nejvíc èeských podstatných
jmen zaèínajících písmenem P?
Poèítají se jen slova o pìti hláskách! Napøíklad Praha, pupek,
Plzeò, pakty, proso, paliè, Pepík,
posel, pikle apod.

DRUINOVÁ VÝPRAVA
V PROSINCI
Dny jsou krátké, sychravé,
venku leí bláto nebo sníh, a tak
se vypravte do pøírody jenom
na pùl dne. A bude pøipravovat program, mìj na pamìti základní zásadu: Stálý, ale mírný
pohyb! Nikde dlouho nepostávejte, hrajte jen krátké a runé hry,
pøi kterých se zahøejete, ale pøíli
nezapotíte!

ZÁLESÁCKÁ PRAXE
Hlavním tématem zimních výprav jsou stopy zvìøe a ptákù.
Pátrejte po nich celou cestu,
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mìøte je, zakreslujte do skautského zápisníku nebo na lístky èi
do zvlátního stopaøského deníku. Pokuste se zhotovit sádrové odlitky stop, které budou
zvlá zøetelné. Vezmi si s sebou
pytlík sádry, pruh kreslicí ètvrtky, láhev s vodou, nádobku
na rozdìlávání sádry (nejlépe se
hodí polovina gumového míèku)
a krabièku na ukládání odlitkù.
Ze stopy opatrnì odstraòte smetí, rozdìlejte sádru, aby mìla
hustotu asi jako med, stoète kolem stopy z pruhu ètvrtky kruhovou, pøípadnì oválnou ohrádku,
sepnìte ji kanceláøskou sponkou, aby se vám nerozvírala, pak
do ní nalejte sádru a chvíli èekejte, a sádra zatvrdne. Získáte tak negativní obraz stopy 
dostateènì pøesnou pøedstavu,
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jak vypadalo chodidlo, které ji
do hlíny vytlaèilo.
Leí venku sníh? Odlote odlévání stop na jindy a místo toho
uspoøádejte malou stopaøskou
kolu. Na zasnìené louce porovnávejte stopy èlovìka, který
jde klidným krokem, kráèí rychle, klue, bìí ze vech sil, nese
na zádech tìké bøemeno, snaí se pronásledovatele zmást
tím, e jde také pozpátku. Mìøte
vzdálenost jednotlivých otiskù
bot, zkoumejte stopy podrobnìji
 jejich hloubku a zøetelnost.
Vechno si peèlivì zaznamenávejte a zakreslujte, tøeba jen
schematicky, a náèrty doplòujte
pøesnými mírami.
Zahrajte si nejprostí stopovaèku. Vylete napøed jednoho
uprchlíka a po pìti minutách ho

zaènìte stíhat. Uprchlík klièkuje
terénem, a kdy nìkde narazí
na vylapanou cestu, nesmí
po ní jít víc ne dvacet krokù, pak
opìt musí odboèit na neporuenou snìnou pláò. Zato má povoleny vechny triky a úskoky,
smí se vracet po vlastních stopách, nìkde v houtinách odskoèit stranou, vylapat celé bluditì stop a pak teprve pokraèovat v cestì. Uprchlík má urazit
nanejvýe tisíc krokù a pak
se schová. Kdy ho druina koneènì vyslídí, pøevezme roli
uprchlíka ten, kdo schovaného
psance první uvidìl. Je to výborné stopaøské cvièení, zejména
kdy leí v lese slabý snìhový
popraek a stopy nejsou vude
dokonale zøetelné.
Hlavní pozornost vìnujte stopám zvíøat a ptákù, najdete je
vude. Pokuste se nìkteré zvíøe sledovat delí dobu a z otiskù
vyèíst, jak se chovalo.
Nezapomeòte na stopování
ani na dalích zimních výpravách.
Je to jeden z nejzajímavìjích
zpùsobù, jak proniknout do rùzných drobných tajemství pøírody.
Musí ovem zasvìcovat druinu do stopaøské vìdy s chutí, pak
ji pro tento zálesácký obor také
získá.
Na stopování je snad nejkrásnìjí, e vlastním úsilím pronikáme do tajemství stop. Proto

se obejdeme bez pøíruèek, postaèí nám obrázky, podle kterých
lze urèit v terénu stopy vzácnìjích druhù zvìøe.
Stromy v zimì
Obnovte si znalosti, které jste
získali na pøedcházejících výpravách. Poznáte i podle kùry buk,
dub, javor, jeøáb, osiku nebo ty
stromy, na které jste zamìøili
pozornost v listopadu a v øíjnu?
Pozornì prostudujte pupeny
na holých vìtvích. Kadý druh
døeviny má pupeny jiné, odliné
tvarem, seskupením na vìtvi,
velikostí i barevným odstínem.
Opravdový zálesák pozná stromy a keøe, i kdy jsou holé, právì podle pupenù.
V zimì máte nejvhodnìjí pøíleitost k zaloení nové sbírky,
vìtvièek s pupeny. Odøíznìte
z rùzných druhù stromù jeden
kousek, doma ho pøipevnìte dvìma prouky lepící pásky na tvrdý
papír, podle kníky o stromech
urèete druh a do pravého dolního rohu podkladové tabulky napite jméno, místo, kde jste
exempláø nali, datum sbìru.
Moná e trochu nedùvìøivì
vrtí hlavou  jakápak je to sbírka? A pøece i sbírání vìtvièek
s pupeny mùe zpùsobit èlovìku stejné potìení jako sbírání
zápalkových nálepek. Nadto je
to koníèek skuteènì zálesácký.
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Z kadé zimní výpravy si pøinesete do neobvyklé sbírky aspoò
jeden nový druh, kdy pùjdete
krajem s otevøenýma oèima.
Mnoho zajímavých døevin roste
v parcích, zámeckých zahradách a ve vilových ètvrtích.
Uvidíte za mìstem nìjaké ptáky? Poznáte aspoò nìkteré
z nich? Zaèíná jim nejkrutìjí roèní
èas. Pøineste z domova a nìkam
na paøez nasypte ptaèí zob, jádra
z jablek, sluneènicová semínka.

Vaøení
Zkuste novou zálesáckou techniku  vejce na oko bez nádoby.
Rozklepnìte vajíèko do celistvé
kùry z pùlky pomeranèe nebo
odstraòte z pùlky cibule jednu
slupku za druhou, a zùstanou
jen dvì nebo tøi vrstvy  dutá polokoule. V tomto nezvyklém nádobí polote vejce na havé uhlíky. Za pár minut mùete jíst pøímo z kùry nebo i s cibulovou slupkou teplý pokrm.

Pravda vecko pøemáhá, nade vím vítìzí.
Heslo Mistra Jana Husa a Jiøího z Podìbrad
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LEDEN
ZMIJE
Má v druinì vìèného nespokojence? Asi uívá stejné výrazy
jako vichni jemu podobní reptalové: Ále, to mì nebaví taková
blbá hra to je votrava dejte mnì pokoj!
U nás takovým výteèníkùm øíkáme zmije. Seknou vdycky
v nejménì vhodnou chvíli a svými jedovatými slovy dovedou otrávit
náladu celé druinì a nejvíc ovem rádcovi. Dá si tøeba práci
s pøípravou druinovky, stráví hodinu výrobou pomùcek k velké
høe a pak uslyí tahle krutá slova. Èlovìk by v takové chvíli nejradìji se vím sekl a el od toho.
Jene tohle skaut-rádce nemùe udìlat. Musí zatnout zuby
a pokraèovat, jako by se nic nestalo. Nìkdy se tì proti nespravedlivé výèitce zastanou jiní z druiny a reptala okøiknou, ale èasto proti nìmu stojí osamìle. Kdy se to stane jednou dvakrát, není to
netìstí, ale kdy takový nespokojenec podrývá tvou rádcovskou
autoritu vytrvale, musí nìco podniknout.
Ale co s takovou zmijí, která svou nespokojeností stále otravuje
schùzky a výpravy? Stìovat si vùdcovi? ádat pøeøazení rebela
do jiné druiny? Nebo dokonce navrhnout jeho vylouèení z oddílu?
To jsou ovem úèinné prostøedky, jak se takového nepohodlného
buøièe zbavit, ale dobrý rádce k nim sáhne a v nejkrajnìjím pøípadì, kdy vechny ostatní pokusy selhaly.
Jak se tedy proti zmiji bránit? Pøedevím pøezkoumat svou práci.
Co kdy má reptal kus pravdy a program je málo zajímavý, hry
trochu nudné? Zva to poctivì a promluv si o tom nìkdy soukromì
i s nìkterými èleny druiny. Neudìlá chybu, jestlie se pokusí
pøipravovat schùzky lépe ne døív.
Pokud ty jedovaté poznámky nepøestanou ani potom, podnikni
strategický tah a pøesuò na zmiji kus své odpovìdnosti. Nelíbí se ti
hry, které pøipravuju? Pøines na pøítí druinovku nìjakou lepí!
Reptal ovem nesmí cítit, e mu tuto úlohu dává ze zlosti a e ho
tím chce zaskoèit. Øekni mu to tedy a pøi vhodné pøíleitosti, tøeba na konci schùzky. Kdy na pøítí druinovku pøijde s prázdnýma
rukama, mùe mu vytknout, e úkol nesplnil. Kritizovat dovede,
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ale kdyby mìla druina spoléhat na to, co pro ni pøipraví ty, nezahrála by si vùbec nic. Jestlie se s nìjakou hrou vytasí, svìø mu
i její provedení. Nemíchej se do toho a hlavnì se mu nesna oplatit
stejnou mincí. Bude-li hra nudná, øekne mu to urèitì nìkdo jiný: To
je ale votrava! Stejná slova, která on tak èasto uívá. Pokud bude
jeho hra zajímavá, mùe ho poádat, aby pøinesl pøítì zase nìco
tak pìkného. Zabije tím dvì mouchy jednou ranou. Reptal zmlkne, nebude pøece øíkat o svých hrách, e stojí za starou belu. Moná e se zaène krotit i pøi jiných pøíleitostech, protoe bude cítit
vìtí spoluzodpovìdnost za druinu a úspìch druinových podnikù. A ty bude mít ménì práce s pøípravou.
Pøesunout na zmiji víc práce a víc odpovìdnosti bývá nejvhodnìjím tahem. Nìkdy se také vyplatí pozvat takového nespokojence na pìkný film nebo s ním ve dvou vyrazit na zajímavou procházku a po cestì si o druinì popovídat. Vánì ho poádat, aby ti øekl,
co by se dalo s druinou dìlat líp, jak by si vùbec pøedstavoval
ideální èinnost. Snad mu zde, mezi ètyøma oèima, mùe otevøenì
øíct, jak tì jeho jedovaté poznámky mrzí, jak ti berou chu do práce.
Vidí, zdálo se to jako neøeitelný úkol  co s takovou zmijí, ne ji
zalápnout, vyhnat z druiny. A pøece v osmi pøípadech z deseti
se na reptala dá zapùsobit. Jenom nesmí ztrácet trpìlivost
a vzdávat se bez boje. Ti dva z deseti, nenapravitelní, vìtinou odejdou sami, kdy je to v druinì tak nudí.

DRUINOVÉ SCHÙZKY
V LEDNU
DRUINOVÉ ZÁLEITOSTI
Druinové heslo
Pokud jetì ádné nemáte,
mìli byste se na nìjakém spoleènì dohodnout. Dejte pøednost
krátkému heslu s hlubím smyslem. Mìlo by vyjadøovat nìjakou
ideu, ke které se hlásíte.
Netopýøi z naeho oddílu si pøed
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lety zvolili vìtu: Jeden za vechny,
vichni za jednoho! Stala se i jejich
druinovým pokøikem.
Delfíni z oddílu vodních skautù: Zaber a nepovol!
Sasanky z dívèí Trojky: Vìrnost skautským ideálùm.
Pøipomínám dalí monosti:
Pevná vùle vechno zmùe.
Nebát se a nelhat! Mluvit pravdu! Stále vpøed! Krásné heslo
naí republiky: Pravda vítìzí!
Ke svému heslu se èasto vra-

cejte, pøipomínejte si je ve chvílích, kdy vás mùe povzbudit,
podepøít klesající náladu, dodat
chu k práci. Kadý by mìl obsahu hesla správnì rozumìt,
umìt ho struènì objasnit.
DRUINOVÁ KNIHA
Vidìl jsem ji pøed lety u naich
Pidilíkù. Tenký svazek velkého
formátu s prapodivnou hlavou
na desce. Ta kniha se jmenovala
O Pidilovi Velikém a napsal ji
brnìnský malíø Alois Mikulka.
Prazvlátní kníka, celá psaná
rukou, naplnìná spoustou osobitých ilustrací. Uvnitø vyprávìní
o ztøetìném kouzelníkovi, zvaném Pidil Veliký, a jeho nesmyslných kouscích. Rádce pøinesl
Mikulkovu kníku na první schùzku novì utvoøené druiny, zaèal
z ní èíst kapitoly na pokraèování,
ale z obyèejné èetby se stala událost. Postava bláznivého Pidila
se vem tak zalíbila, e podle
nìho dokonce nazvali svou druinu. A kniha O Pidilovi Velikém
se stala druinovou knihou.

Nìkteré citáty z ní se bìnì uívaly jako zvlátní druinová úsloví. I pokøik Pidilù mìl nezvyklou
formu. Místo obvyklých verù Pidilíci zvedali ruce nad hlavu jako
pøi èernoknìnickém zaklínání
ale o tom jsem u vyprávìl.
Nìkomu se to mùe zdát málo
ideové. Název druiny i pokøik
pøipomínají bezobsanou recesi.
Ale copak je legrace zbyteèná?
Není smích vzácným koøením
a dobrá nálada základním pøedpokladem úspìné práce? Pidilíci jsou jistì jedinou skautskou
druinou na celém svìtì, která
má tohle nezvyklé jméno. U proto nesmí zaniknout. A jejich druinová kniha je plná poezie. Nìkdy trochu absurdní, ale pøesto
je to poezie. Ilustrace rozhodnì
nepatøí k popisnì realistickým,
v jakých si obvykle libují kluci kolem tøinácti let.
Zmínka o druinové knize Pidilù ukazuje, jak vzniká a zapoutí
koøeny druinová tradice.
Nepoohlédne se i vy po nìjaké
své druinové knize?

SKAUTSKÉ IDEÁLY
5. bod zákona: Skaut je zdvoøilý. Skautka je zdvoøilá.
Kdy se na druinovce zeptá, jak kdo rozumí tìmto slovùm, asi
uslyí: Máme dospìlé slunì pozdravit. Proè jen dospìlé? Skauti
se odedávna zdraví, kdy se potkají, pøestoe se tøeba ani neznají.
Staèí, e jdou v kroji. Nebo e mají na civilních atech støíbrnou lilii.
Tím to vak nekonèí. Zákon po skautech poaduje, aby váili svá
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slova. Dnes tak bìné oslovení, jaké mezi sebou uívají i malí chlapci
(vole, vole), znamená pro nás pøestupek proti pátému, ale i desátému
bodu zákona. Ve skautském oddílu jsou prostì takové hrubosti nemyslitelné. Kdo tak mluví, není jetì skuteèný skaut, jen chodí ke skautùm.
I vzájemné oslovování navozuje jistou atmosféru. Proto si øíkáme pøezdívkami, které se lií od civilních jmen a patøí k naemu svìtu.

Zastavte se i u dalích projevù zdvoøilosti a nezdvoøilosti. Zdvoøilý èlovìk dá druhému pøednost, kdy spoleènì vstupují do dveøí.
Uvolní bez vyzvání sedadlo v dopravním prostøedku starímu èlovìku. Kadý mu, který je opravdu mu a ne halama, nabídne své
místo enì, i kdy je ta ena mladí ne on.
Se zdvoøilostí jsou na tíru nadávky, hádky, pranice.
Vida, zdálo se to tak prosté, pozdravíme známé a máme pátý bod
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zákona splnìný. A pøitom se jeho smysl dá vykládat mnohem íøe.
Jen si pøiznejme, kolikrát jsme ho v posledním týdnu poruili! V dalích
dnech bychom mìli pozorovat lidi kolem sebe, jak se chovají k jiným,
zda ohleduplnì, nebo neomalenì, hrubì, neteènì, sobecky. Kolik
klukù a dìvèat obsadí v tramvaji nebo autobusu sedadlo a neuvolní
je ani staré babce nebo pánovi, který se opírá o hùlku!
Povaujte to tak trochu za zvlátní hru. Zkouku své zdatnosti. Postát deset dvacet minut ve vlaku, v autobusu? To je pro mne pøece
hraèka! Trochu fyzické námahy mi nemùe pokazit náladu! Drobné
nepohodlí mne nerozhází! Mladí a zdraví lidé, kteøí se cpou do dveøí
dopravního prostøedku, jen aby pro sebe urvali sedadlo, jsou vlastnì
chudáci, slaboi. Kdyby stáli, bylo by to pro nì nesnesitelné utrpení,
moná e by se jim podlomily nohy! Aspoò se to tak zdá podle jejich
chování.
Poøádnost
V kadém mìsíci jsou nejménì ètyøi druinové schùzky. O pátém
bodu zákona si povídejte nìkdy poèátkem ledna a v druhé polovinì
se na chvíli zamyslete nad vlastností, o které ná zákon sice nic neøíká,
ale kterou povaujeme za dùleitou. Je to poøádnost, smysl pro poøádek.
Skaut by mìl udrovat poøádek ve svých vìcech doma, ve kole,
v klubovnì, na výpravách i v letním táboøe.
Vìnujte na této druinové schùzce i dalích podnicích pozornost
zdánlivým drobnostem, dokonalému úklidu klubovny po skonèení
akce; øádnému srovnání batohù na táboøiti; vechno, co si vypùjèíte bìhem schùzky, vrate zpátky na pùvodní místo.
Po návratu domù se vichni povinnì podívají, zda mají své vìci
v bytì pìknì srovnané na polièkách, v zásuvkách a skøíòkách.
Ke smyslu pro poøádek patøí i dalí malé èiny. Kadou malièkost, kterou chceme vyhodit, vloíme do odpadkového koe nebo
popelnice èi kontejneru. Ani papírek od bonbónu nezahodíme
na zem! Veèer si vyèistíme boty. Kadou vìc, kterou vezmeme
do ruky, vrátíme zpátky tam, odkud jsme ji vzali.
Poøádek po nás nevyaduje ádné zvlátní úsilí, jen si musíme
vypìstovat nìkteré zvyky. Kdy budeme mít pro kadou svou vìc
pøesnì urèené místo, velice nám to usnadní ivot.
Poøádný èlovìk udruje poøádek pøedevím v malièkostech.
Dokáeme se v tomhle smìru trochu zlepit?
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SKAUTING VE SVÌTÌ
Co víte o svìtovém hnutí, jeho je ná Junák  svaz skautù
a skautek ÈR souèástí? Skautské hnutí se stále íøí, do jeho
øad se dnes hlásí témìø 40 miliónù skautù a skautek. Jenom
v pìti zemích nemají skauti dosud svou organizaci.
Nejpoèetnìjí je skautské hnutí v Indonésii, na Filipínách a v
Thajsku, ale také v USA, tam
se k nìmu hlásí pøes est milionù chlapcù a muù a témìø ètyøi
miliony dìvèat a en.
Národní organizace se sdruují ve tøech organizacích svìtových. Dìvèata pøedevím ve

S naí republikou sousedí ètyøi zemì. Ve vech pracují svazy
skautù a skatek  na Slovensku,
v Polsku, Spolkové republice
Nìmecko a Rakousku.

SKAUTSKÁ PRAXE
V podzimních mìsících jsme
se vìnovali pøedevím uzlování
a signalizaci semaforem. Procvièujte vechno, co jste se nauèili,
i v zimních mìsících. Pìtiminutový trénink na druinovkách je
nejlepí metodou.
Svìtové asociaci skautek (zkratka názvu WAGGGS). Chlapci a
nìkdy i dívky ve Svìtové organizaci skautského hnutí (zkratka WOSM). Oldskauti a oldskautky v Mezinárodním spoleèenství skautù a skautek (ISGF).
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Mapové znaèky
Doplòte do svých zápisníkù
a na tøícentimetrové ètvereèky
poslední sadu mapových znaèek: veøejné táboøitì, zdravotní støedisko nebo nemocnice,
stanice Horské sluby, hranièní

pøechod, autokemping, restaurace nebo bufet, roditì vynikající
osoby, benzínové èerpadlo, visutá kabinová lanovka, lyaøský vlek,
visutá sedaèková lanovka.
Seznámili jste se tak v podstatì
se vemi dùleitými znaèkami,
jaké se pouívají na turistických
mapách. Aby se starí skauti nenudili, proberou souèasnì i znaèky
z mapek pro orientaèní závody. Ty
jsou vìtinou odliné, a kdo chce
podat pøi terénním bìhu dobrý výkon, musí je dokonale znát. Nahlíet na trati do klíèe znamená
velkou èasovou ztrátu.
Teï tedy máte v zápisnících
kompletní soupis znaèek. Vracejte se k nim i na dalích druinovkách a výpravách, jen tak si je natrvalo vtisknete do pamìti. Hrajte
s nimi rùzné hry, pouívejte je
pøi soutìích a závodech, pøipravuj pro druinu zábavné úkoly,
pøi nich se budete znaèky douèovat a opakovat si je.
Sady ètvereèkù s nakreslenými
znaèkami ponechávejte stále
v klubovnì, je to dobrá pomùcka
k mnoha hrám. Nìkolik z nich ti
teï popíu. Vyuívej je nejen
v lednu, ale i v dalích mìsících.
A kdy budou mít úspìch, obèas
se k nim vracej.
1. Kimovka se znaèkami
Rozlo na stolní desce 24 ètvereèkù s mapovými znaèkami.

Druina si je mùe prohlíet déle
ne vìci pøi klasické Kimovce,
celé dvì minuty. Kdo jich pozná
a zapamatuje si nejvíc? Hráèi
znaèky nekreslí, ale sestaví soupis jejich slovních výkladù.
2. Hledání znaèek
Pøirate v klubovnì jeden stùl
k zadní stìnì a ty na nìj rozlo
dvì nebo tøi úplné sady mapových znaèek na ètvereècích.
Druina se pøipraví na opaèném konci místnosti ke startu. Je
rozdìlena do dvojic, trojic nebo
ètveøic. Tyto týmy nemusí být
stejnì poèetné. Kadý tým rozdìlí mezi své èleny poøadová èísla. Hru otvírají jednièky. Kdy jim
dá rádce pokyn, bìí ke stolu,
vyhledají tam urèenou znaèku
a vrátí se zpátky. Startovním signálem je rádcovo slovo, kterým
urèí mapovou znaèku. Poprvé
tøeba zvolá: Mlýn!. Jednièka,
která se vrátí zpátky se znaèkou
mlýna nejdøív, získává tøi body,
které jsou symbolicky zastoupeny indiánskými poèítacími døívky. Kdo dobìhne se správnou
znaèkou jako druhý, dostane dvì
døívka, tøetí jedno.
Jestlie závodník pøinese nesprávnou znaèku, vyjde naprázdno, i kdyby byl nejrychlejí.
Po jednièkách utíkají pro jinou
znaèku zase dvojky, po nich jdou
na start pøípadnì trojky. Kdy
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se bìci v týmu vystøídají, nastoupí opìt jednièky.
Závodivá hra konèí ve chvíli,
kdy na stole zùstává posledních
pìt rùzných druhù znaèek. Vítìzí tým, který vybojuje nejvíc indiánských poèítacích døívek (pøed
hrou dáte vichni své sady døívek na jednu hromádku).
Pravidla výjimeènì dovolují
opisovat od soupeøù. Kdo vyvolanou mapovou znaèku nezná,
mùe se podívat, který ètvereèek
zvednou jiní. Nebo nahlédnout
do znaèkového klíèe ve svém
zápisníku.
3. Házení znaèek
Postav doprostøed stolu kotlík nebo krabici. Vichni rozloí
pøed sebou na desce svou kompletní sadu mapových znaèek.
Kromì toho potøebuje kadý indiánská poèítací døívka (nebo
dvacet hracích známek, tøeba
jen ústøiky papíru). Ty pak ohlauje jednu znaèku za druhou
v jistých èasových intervalech.
Hráèi mají vyvolanou znaèku
vyhledat na své sadì a vhodit ji
do kotlíku. Mohou pøitom kdykoli nahlíet do znaèkového klíèe
na mapì èi v zápisníku, nebo
se dívat, co házejí do kotlíku
ostatní. Hlavním úèelem téhle
hry je uèení znaèek.
Kdo vhodí správnou znaèku
do kotlíku první, dostane jedno
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poèítací døívko od toho hráèe,
který dá do kotlíku svou znaèku
a poslední, nebo kdo sice není
poslední, ale splete se a vloí
do nádobky nesprávnou znaèku.
Teprve kdy je kolo hry uzavøeno, rádce vyvolá dalí znaèku.
Vichni mìli na zaèátku stejný poèet døívek. A hru ukonèí,
snadno zjistíte vítìze  bude to
ten, kdo má v té chvíli nejvíc indiánských poèítacích døívek.
4. Pátrání v mapì
Rozdìl druinu na dva týmy
a dej obìma po deseti poèítacích
døívkách. Kadá strana rozloí
pøed sebou turistickou mapu
okolí a pak støídavì oba týmy
dávají soupeøùm úkol. První
drustvo øekne napøíklad: Vypátrejte pomník!. Jejich protivníci
mají ve své mapì (obì jsou stejné) vyhledat místo, kde je zakreslena znaèka pomníku. Kdy
se jim to podaøí nejdéle do minuty,
dostanou od soupeøù jedno døívko. Jestlie do edesáti sekund
znaèku pomníku v mapì nenajdou, musí sami dát prvnímu
drustvu jedno ze svých døívek.
Potom dá pøíkaz k pátrání
po nìkteré znaèce druhý tým.
Dál se obì strany pravidelnì støídají. Hra konèí, kdy nezùstane
nìkterému drustvu ádné poèítací døívko.
Jestlie nìkterá skupina vèas

znaèku nenajde na mapì, mùe
poádat protivníky, aby ukázali
místo, kde ji vidìli. Tohle pravidlo
zabraòuje hráèùm dávat nesplnitelné pøíkazy. Na kadé mapì
toti nejsou zdaleka vechny
znaèky, jaké obsahuje klíè.

IFROVACÍ KOTOUÈE
Pøines na jejich výrobu tvrdý
papír  nejlépe kartón z bílé krabice od bot  úhlomìr, kruítko,
malé nýtky. Podle obrázku vystøihnìte dvì kola, jedno vìtí,
druhé mení, a spojte je nýtkem,
který bude tvoøit jejich spoleèný
støed. Vìtí kolo je základnou,
na ní leí mení kolo. Obì jste
pøedtím rozdìlili pomocí úhlomìru na 30 dílkù a do obvodových
okének napsali hùlkovými písmeny zjednoduenou abecedu:
A, Á, B, C, È, D, E, Ì, F, G, H,
CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
Ø, S, , T, U, V, X, Y, Z. Na dolním kotouèi je abeceda øazena
po smìru hodinových ruèièek,
ale v mením vnitøním kotouèi
naopak proti jejich smìru.
Jestlie nìkde na konci ifrované zprávy najdeme klíè P 
U, znamená to: bylo pouito ifrovací metody, pøi které musíme
nastavit vìtí kotouè písmenem
P k písmenu U na mením kotouèi. Pak zaèneme zprávu deifrovat. Kadé písmeno vyhle-

dáme ve velkém kruhu a místo
nìj napíeme to, které je vedle
v mením kruhu. Naprosto nesrozumitelný text ØKL HPLCXM HXGØ VHUVZGHNG O
UFQ DHVCX P-U dá jasnou
vìtu: SRAZ DRUINY DNES
ODPOLEDNE V PÌT HODIN
(ifrovací klíè P-U).
Kdo zprávu píe, postupuje
opaènì ne pøíjemce. Nejdøív si
zvolí klíè (mùe uít jakékoliv kombinace dvou písmen), nastaví kotouèe tak, aby vybraná písmena
na jednom i druhém kotouèi tìsnì sousedila, a zaène ifrovat pøipravený text. Kadé písmeno vyhledá v mením kruhu a místo nìj
napíe to, které je v sousedním
okénku velkého kruhu.
Výrobu ifrovacích kotouèù

mùete dokonèit a doma, kadý by mìl mít svoje. Chcete-li mít
na nich úplnou abecedu, rozdìlte kotouèe na 36 dílkù po 10°.
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V pøítích týdnech je vyuívejte
k praktickému cvièení. Poli druinì nìkolik rùzných tajných
zpráv a vzkazù.
Máte-li v klubovnì jediné nùky, jeden úhlomìr a jedno kruítko, práce jde pomalu. Prozíravý rádce proto nadiktuje druinì o týden døív seznam potøeb,
které si má kadý pøítì pøinést
navíc kromì povinné výzbroje.
Kladívko postaèí jen jedno.

MØÍKA
Patøí k nejrychlejím ifrovacím
metodám. Je to smluvený ètverec,
ve kterém jsou jistá políèka vyøíznuta. Odesilatel i pøíjemce musí
mít stejnou møíku, jinak je zpráva pro nezkueného èlovìka zcela
neèitelná.

vpisujeme za sebou písmena zprávy, kterou chceme zaifrovat. Kdy
jsou vechna okénka vyplnìna,
otoèíme møíku o devadesát stupòù vpravo a zapisujeme zprávu dál.
Celkem otoèíme møíku tøikrát,
ne vyplníme vechna okénka základní ètvercové sítì. Jestlie chceme poslat delí zprávu, vpisujeme
do okének møíky místo písmen
buï slabiky, nebo celá slova.
Výroba møíky se zdá snadná, ale je to dost obtíný úkol.
Jistì ti dolo, e v tabulce musí
být vyøíznuta jen ètvrtina políèek.
Nelze vak zvolit kterákoli okénka, ale jen ta, která pøi trojím otoèení o devadesát stupòù doprava pøikryjí vdy jiná pole na listu
poloeném pod møíkou.
Ostatnì pokuste se zhotovit
svou vlastní druinovou møíku,
uvidíte, e se dost potrápíte,
ne to dokáete. Jestli vùbec
budete mít tolik trpìlivosti, abyste práci dovedli k zdárnému konci. Základní tvar musí být ètvercový, o sudém poètu políèek
v síti (6x6, 8x8, 10x10 atd.).

NEBEZPEÈÍ
ZIMNÍCH HOR (II)
Psaní textu: Møíku poloíme
na èistý papír (oznaèenou stranou
nahoru) a do vyøíznutých okének
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Pøi putování na lyích zvol takovou trasu, kterou technicky
zvládnou i nejslabí z druiny.
Na kritických místech (prudké
sjezdy, zatáèky v lese, strmé

svahy, zledovatìlé cesty, pøejezdy vodních tokù) lye radìji
odepnìte.
Pøi sáòkaøských výpravách
sjídìjte jen úseky, kde nejsou
pøekáky a nehrozí vyjetí z trati.
V létì bývá bloudìní pøíjemným dobrodrustvím. V zimních
mìsících a zvlá na horách
mùe vánì ohrozit ná ivot.
Zapamatuj si a nadiktuj druinì
do zápisníku zlatá pravidla:
1. Nikdy nepodceòujme nebezpeèí hor.
2. Na zimní výpravu se vydávejme nejménì tøi.
3. Ne vyrazíme na horskou
túru, oznámíme (doma rodièùm,
na chatì správci), kam máme
namíøeno a kdy se asi vrátíme.
Jestlie nám patné poèasí znemoní návrat, mìli bychom podat hned zprávu, kde jsme uvázli
(i v horských chatách je telefon).
4. Za mlhy, vánice a silného
vìtru nepodnikáme vìtí cesty.
5. Jednotlivci ve skupinì
(druinì, oddílu) mezi sebou
udrují stále kontakt. Musí vak
mít pøi sjezdech na lyích bezpeèné odstupy.
6. Kdo z vás je povìøen uzavírat konvoj, nesmí za sebou
nikoho nechat pozadu. Tohle
platí zvlá za mlhy a tmy.
7. S sebou máme rezervní
zásobu jídla a polní láhev s èajem
(obalenou silnou vrstvou molitanu

nebo látky, která èaj udrí teplý
i po nìkolik hodin). Sníh a led necucáme, ízeò tím stejnì nezaeneme. I v èerstvì napadaném
snìhu je mnoho neèistoty, pøestoe se zdá dokonale bílý.
8. Jestlie ztratíme cestu
a návrat po vlastních stopách není
moný (jsou ji zaváté), nezùstáváme za patného poèasí
na holých høebenech a pláních.
V lese a v údolí tak nefièí.
9. Nepøeceòujme svou lyaøskou zdatnost.
10. V horách vdy respektujeme pokyny Horské sluby.
Základní pravidla pro rádce
1. Zimní výpravu plánuj dùkladnì doma nad mapou, odhadni její obtínost i èas, který bude
vyadovat. Dej ji schválit vùdci.
2. Na lyaøské túry se vydej
s druinou jen za dobrého poèasí a s tìmi, kdo ovládají základy lyaøské techniky. Zaèáteèníci se musí nejdøív nauèit jezdit,
dál do hor se s nimi nepoutìj.
3. Trasa musí být taková,
aby ji zvládli i nejslabí.
4. Zpáteèní cesta trvá déle
ne první pùlka výpravy. Hlásí
se únava.
5. Druina se musí dret neustále pohromadì. Rádce je
vpøedu, podrádce zástup uzavírá (pøi jízdì na lyích).
6. Domù se vracíme vdy
vèas, za svìtla.
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PRVNÍ POMOC
Nacviète správné obvazování
poranìných prstù na noze.
Úraz na snìhu
Co udìláme, kdy se nìkdo
v zimì zraní, a pøi pìí túøe, nebo
na lyích èi saních? Pøedevím
je tøeba poskytnout první pomoc.
Zajistit postienému teplo, zvlátì kdy se nemùe pohybovat.
Navléct na nìj rezervní aty nebo
mu pùjèit nìco ze svého obleèení. Jste-li daleko od obydlených
stavení, hned rozdìlejte oheò,
aby se mohl zranìný ohøát. Èást
druiny u nìho zùstane, dvojice
nebo trojice rychlých poslù spìchá pro pomoc.

HRY NA LEDNOVÝCH
DRUINOVKÁCH
1. HÁZENÍ NA TERÈ
Jeden z vás pøevezme roli bankéøe, nakreslí na podlaze dva trojúhelníky a rozdìlí je na deset
oddìlení, která oèísluje podle obrázku. Ostatní hráèi pak házejí
z nìkolika krokù na terè vlaské
oøechy. Komu se oøech zastaví
v nìkterém oddìlení, dostane
od bankéøe tolik oøechù, jaké èíslo je tam napsáno. Oøech, který

zùstane stát mimo trojúhelníkový terè, propadá bankéøi.
Roli bankéøe mùete nahradit spoleèným bankem.
2. NA MOSKYTY
Zná ten protivný pisklavý
zvuk, který se nìkdy ozve za tmy
ve stanu, kdy táboøí nedaleko
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rybníka. Pozornì naslouchá,
a kdy tenké bzuèení utichne,
udeøí naslepo dlaní. Komára
vak zpravidla nezasáhne.
To je základní námìt veselé
hry. Jednomu z hráèù zaváe
oèi átkem, dá mu do ruky noviny stoèené do rolièky, postaví
ho na idlièku nebo na palek
a ostatní na nìho zaènou dotírat jako velký roj komárù. Blíí
se k nìmu souèasnì ze vech
stran s protivným bzukotem,
a kdy mají pøíleitost, lehce ho
píchnou ukazováèkem. Oslepený hráè je stále ve støehu a obèas
vihne papírovou rolièkou v tom
smìru, kde tuí útoèníka. Kdy
ho zasáhne, vyøadí ho ze hry.
Zvol jednu ze dvou moností.
Buï zùstane na zvýené ploe
stát stále stejný hráè tak dlouho,
dokud nevybije vechny komáry, nebo ho vystøídá vdy ten,
kdo dostane rolièkou zásah.
3. BOJ O ÁTKY
Rozdìlte se na dva stejnì poèetné týmy, zastrète si átky jedním cípem vzadu za pásek kalhot  a hurá do boje. Jestlie
se nìkomu podaøí soupeøi vytáhnout od pasu átek, pøemohl ho a vyøadil z dalí hry. Strana, která pøijde o vechny bojovníky, prohraje.
Nikdo si nesmí pøidrovat átek rukou. Osobní zápasení je

nepøípustné, smíte se jen pohybovat po klubovnì a opatrnì
manévrovat mezi protivníky.
A budete hru opakovat, nech
nastoupit k souboji jen stejnì
zdatné dvojice.
Pøi tøetím provedení nastoupí
k boji jen polovina druiny, rozdìlená na dvì soupeøící èásti.
Kadý má dva átky. Jeden vzadu za pasem, druhým si zaváe
oèi. Je to souboj poslepu.
4. MINIKUELKY
Postavte na jeden konec stolu pìt krabièek od zápalek, mezi
nimi ponecháte mezery 15 cm
velké. Z opaèného konce desky
na nì koulejte kulièky nebo cvrnkejte knoflík èi vìtí minci. Pravidelnì se støídejte, kadý má
vdycky jen jeden pokus. Kdo
srazí krabièku ze stolu, dostane
jedno indiánské poèítací døívko.
Kdo jich bude mít po patnácti
kolech nejvíce?

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Z krabièek od zápalek, které
jste pouili v pøedcházející høe,
se dají zhotovit krásnì skøíòky na drobné poklady. Uvnitø
vechny ploky nabarvíte èernou tuí a na vnìjí stranì celou krabièku polepíte barevným
obrázkem, vystøieným z èasopisu. Mùe na nìm být brouèek,
145

motýl, zvíøátko, pták, kvìtina
nebo podzimní plody. Postaèí,
kdy fotografie nebo kresba pokryje pouze vrchní èást, a boky
i vnìjí èást dna zùstanou jednobarevné.
Vyzkouejte, je to pøekvapivì
snadné a výsledný úèinek udivující.
Snìní hadi
Indiáni je dìlali ze silnìjích
vìtví (asi jako vycházková hùl).
Horní èást zakulatili, dolní ponìkud ztenèili a do kùry vyøezali rùzné ornamenty. Nìkdy náznakovì opracovali hlavici, aby pøipomínala hadí hlavu.
S tìmito hùlkami pak závodili
na zledovatìlých plochách cest.
Házeli od èáry snìné hady
na zem tak, aby po ní klouzali.
Komu se hùlka zastavila nejdál,
zvítìzil.
Model tábora
Na jedné z druinových vycházek jsme objevili v zahradní ètvrti na chodníku hromady vyøezaných vìtví a prutù. Pøinesli jsme
jich do klubovny velkou otýpku
a zaèali z nich stavìt modely stanových podsad, hlídkových vìí,
mùstkù a bran. Na stole bìhem
mìsíce vznikl miniaturní skautský
tábor.
Nemáte i vy chu pustit se do téhle zajímavé práce?
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VÝTVARNÉ HRY
Nauète se skládat nový druh
origami (IV).
Zkuste to znovu s kreslením.
Tentokrát se zamìøte na architekturu  støedovìkou vì z námìstí,
kostel s barokní cibulkou, gotickou
bránu nebo jenom nejstarí chalupu z obce. Pracujte jen mìkkou
tukou, nepodaøené èáry negumujte, ale volnì je opravte novou
linií. Nechtìjte poøídit fotografický portrét budovy, nepouívejte
pravítko, nebojte se uvolnit ruku
i fantazii.
Pøineste do klubovny malé
lahvièky od lékù, z prùhledného
skla i hnìdé, slabì prùhledné.
Èím víc rùzných tvarù nashromádíte, tím lépe. Vlote do nich
malé vìtvièky ze stromù a keøù,
velijak rozvìtvené a pokøivené.
Ponechte na nich javorové naky, akátové lusky, olové itièky nebo drobné modøínové pupeny. Nìkdy se vám tak podaøí
vytvoøit pùsobivou výtvarnou
kombinaci.

TÌLOCVIÈNÉ TESTY
1. Psaní levou rukou
Kdo napíe nejúhlednìji pátý
bod skautského zákona? Levák
smí pochopitelnì plnit tento úkol
jen pravaèkou!
2. Zkouka prunosti
Lehnìte si zády na podlahu,
kousek za hlavu polote tenisový míèek, pak zvednìte obì
nohy, vlee je pøeneste za hlavu,
uchopte míèek mezi chodidla
a vrate se s ním do výchozí polohy, ani byste tenisák upustili.
Kdo to dokáe?
3. Dùkaz nervosvalové souhry
Vyskoète ze stoje spatného
do výky a za letu se zaènìte
toèit kolem své osy. Po dopadu
byste mìli stát opìt tak jako pøed
odrazem. A neztratit rovnováhu!
Pøi druhém pokusu se snate
rotaci zrychlit a prodlouit. Komu
se podaøí opsat celý kruh a jetì
kousek navíc? Najde se mezi vámi
tak mrtný chlapík, který se za letu
otoèí dvakrát kolem své osy? Kdo
bude mít nejlepí výkon?
4. Vezmìte metrovou hùl, tyèku nebo silný prut a uchopte je
na obou koncích. Pak zvolna zvedejte obì pae s tyèí z polohy dole
pøed tìlem do pøedpaení, dále
do vzpaení a plynule pokraèujte
dozadu dolù do zapaení. První
polovina cviku konèí v okamiku,
kdy se hùl dotkne vaich hýdí.
147

Pak se vracíte zpátky do pøipaení.
Dokáete to, ani pustíte hùl jednou èi druhou rukou? Udríte pøitom pae stále napjaté?
Komu se podaøí podat tento
dùkaz prunosti a ohebnosti,
zkusí to znovu. Tentokrát neuchopí tyè na koncích, ale trochu blí
ke støedu. Èím mení odstup je
mezi rukama, tím je výkon lepí.
Po dokonèeném cviku zmìøte
mezeru mezi pravou a levou pìstí. Kdo má ramenní klouby nejpohyblivìjí, tomu namìøíte nejménì centimetrù.
Pøed kadým tìlocvièným testem se trochu rozcviète!

BODOVACÍ ZÁVODY
1. Poznávání mapových znaèek
Vyber 25 ètvereèkù s rùznými
znaèkami a postupnì je druinì
ukazuj. Kadý napíe na lístek,
co která znaèka znamená. Nejdøív její poøadové èíslo, pak slovní výklad. Nahlíet do klíèe nebo
k sousedovi je nepøípustné!
Kdo bude mít nakonec nejvíc
bodù? Za kadou správnì urèenou znaèku dáte jeden bod.
2. Matematický test
Kdo nejrychleji vynásobí pìtimístné èíslo jiným pìtimístným
èíslem? Samozøejmì bez kalkulaèky! Chybný výsledek znamená diskvalifikaci.
3. Hory a pohoøí
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Ve kterém èeském, moravském nebo slovenském pohoøí
jsou tyto hory? Snìka, Pradìd,
Praha, Jetìd, Boubín, Kriváò,
Chopok, Gerlachovka, Lysá hora,
Radho, Mileovka, ákova
hora, Kralický Snìník, Blaník.
Pøidej k tomu jetì nìkolik hor
z vaeho kraje. Kdo se dopustí
nejménì chyb?
4. Hledáme slova, kde se
jedno písmeno opakuje tøikrát.
Pøíklad: kolotoè, ananas. Kdo
jich najde za deset minut nejvíc?

VÝPRAVA K PÓLU
Vydej se na ni s druinou koncem nìkterého lednového týdne.
Dobøe se obleète, nalote si
na záda nebo pøipevnìte k saním
nutnou výzbroj, potraviny na celý
den, kotlík  a vzhùru na sever!
Nemusíte míøit pøímo tam, kam
ukazuje kompasová støelka. Cíl
výpravy by mìl být v místech, která jsou od lidských sídel nejvzdálenìjí. Cestou provádìjte zálesácká pozorování a mìøení.
Na døevìné litì vyznaète u míru
a pøiblinì kadých 500 m zjiuje hloubku snìhové pokrývky.
Èísla zapisujte. Kde namìøíte
nejvíc? Vímejte si zimní pøírody.
Které rostliny zùstávají po celý
rok zelené? Jehliènaté stromy
(kromì modøínu), bøeèan, rùzné
druhy mechù. Tu a tam najdete

i jahodníkový nebo ostruinový
list, který jetì nespálil mráz.
Zasnìené lesy bývají tiché,
ale zdruje se v nich dost ptákù.
Pokraèujte v pozorování, které
jste zapoèali v minulých mìsících. Celý kraj je protkán øetìzem
stop. Vytáhnìte skautský nebo
stopaøský zápisník, mìøte, kreslete a zaznamenávejte. Pokraèujte ve stopaøské kole zahájené
v prosinci.
Nakloòte se nad potoèní tùò.
Teplota vody klesla témìø k nule,
ale pod ledovou tøítí se pohybují
rybky a nìkteøí drobnìjí ivoèichové. V peøejích za mrazivých
dní bývají podivuhodná díla pøírody  ledové krápníky, køiálové krajky, sklenìné plastiky fantastických tvarù. Ani se èlovìku
nechce vìøit, e je to jen zamrzlá
voda.
A dorazíte k pólu, pøedem
urèenému táboøiti, postavte tam
malou snìhovou mohylu a na jejím vrcholku vztyète svou druinovou vlajku.
Z vlhkého snìhu se výbornì
maèkají koule. Vyuijte je k novým hrám a soutìím.
1. Zapíchnìte pìt metrù pøed
startovní èárou vìtev a házejte
na ni jeden za druhým koule. Kdo
ji zasáhne nejdøív? Kdo bude mít
z deseti bodù nejvíc zásahù?
2. Kdo dohodí kouli nejdál? Miøte
na neporuenou bílou pláò, kde

bude dobøe znatelné, kam koule
dopadly.
3. Druina se rozestaví podél
okraje lesa. Jeden z vás naloí
na sanì batoh a projídí padesátimetrový úsek na dostøel
od lesa. Jestlie sanì s nákladem
nebudou ani jednou zasaeny,
potovní jezdec úspìnì splnil
úkol. Vystøídejte se v této roli.
4. Snìhová bitva podle obvyklých
pravidel. Kdo je zasaen, odstupuje ze hry. Nesmí se maèkat tvrdé ledovky, házíte jen mìkkými koulemi. Nae druina uívá
pøi snìhových bojích ochranné
sjezdaøské brýle, aby nedolo
ke zranìní oka, kdyby byl zasaen oblièej.
Vybalte dovezené zásoby,
uvaøte na polním ohniti èaj
nebo polévku. Teplé jídlo do vás
vlije novou sílu. Dokáete vùbec
rozdìlat oheò na snìhu? Vykouzlíte plameny ze syrového døeva,
které leelo pod závìjemi?
Ohníèek vás ohøeje. Pøed odchodem uhaste havé uhlíky
a ohnitì dokonale zahlaïte,
aby po nìm nezùstaly stopy
ani po odtání snìhu.
A se budete vracet kolem pøíhodného kopce, zajezdìte si poøádnì na lyích a na saních. Kdo dojede z vrku nejdál bez odpichování?
Kdo skoèí nejdál ze snìhového
mùstku? Kdo bude mít nejlepí
èas na slalomové trati?
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Z lesù se blíí veèerní ero. Je
èas k návratu domù. Jak se tìíte
na vyhøátý pokoj a na teplou veèeøi! Litujete snad toho dne, který jste proili na cestì k pólu?
Byla to pìkná skautská výprava,
drsná, plná drobných dobrodruství. V druinové kronice pøibude
nová velká kapitola!
V kinech skonèilo odpolední
pøedstavení. Ulice jsou plné chodcù. Podívejte se, jak se vichni
choulí do zimníkù, zvedají límce,
dýchají si na prokøehlé ruce. Proplétáte se mezi nimi, sanì vám svití
v patách, lye nesete pøes rameno.
Nejste nijak zvlá nabalení,
a pøesto vám není chladno. Vdy
je tu úplné závìtøí a vy jste zvyklí
bojovat s vánicí, tiplavým severákem, arktickým mrazem.
Otevíráte domovní dveøe a pøi-

tom si vimnete, e nad mìstem
blikají první zimní hvìzdy. Tady jsou
ovem mdlé, zeslabené poulièním osvìtlením. Stisknete pøátelùm z druiny levou ruku. Dobrou
noc a na shledanou v klubovnì!

ZVLÁTNÍ PODNIK
V LEDNU
Vìnujte mu buï èas jedné druinové schùzky, nebo si dejte sraz
na konci týdne, kdy nebude ádný oddílový podnik. Uspoøádejte
druinový turnaj v nìkteré obecnì známé deskové høe. achu,
dámì, pikvorkách.
Hrajte kadý s kadým. Vítìz
partie získává bod. Vichni by
mìli být stále zamìstnaní, pøipravte proto dostatek herních kamenù a figurek.

Ne komu øekne ostré slovo, dobøe si to rozmysli, nikdy vak si
nedej ujít pøíleitost øíci slovo dobré.
J. H. Lorimer
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ÚNOR
ZKLAMÁNÍ
Obèas je pocítí i ten nejlepí rádce, i ta nejzkuenìjí rádkynì.
Pøipravili se na druinovku peèlivì, ve svých pøedstavách si její prùbìh malovali nejzáøivìjími barvami, a vechno dopadlo jinak. Dìvèata se trousila pozdì. Kluci ruili prùbìh schùzky koèkováním, dìlali nemístné vtipy. A místo osmi se vás sela jenom polovina.
Jak se za tìchto okolností ubránit trpkému zklamání?
A pøece tomu nepøíjemnému pocitu, který by mohl mít patný vliv
na tvou dalí rádcovskou práci, lze se vyhnout. Pøedevím tím,
e nebude oèekávat od druiny zpoèátku pøíli mnoho. Nesmí zamìòovat svoje pøání a své sny za drsnou ivotní skuteènost. Dobrá
skautská druina nevznikne za týden, za mìsíc, dokonce i rok je
pøíli krátká lhùta. Øeknìme si hned na zaèátku upøímnì: k naprosté
dokonalosti se ti nepodaøí dovést svou druinu nikdy! Pøání a sen
zùstanou vdy krásnìjí ne skuteènost. Mùete se vak k dokonalosti
pøiblíit  nìkdy víc, jindy ménì. Moná e právì v tom vìèném hledání ideálu a zápasu o jeho naplnìní spoèívá hlavní kouzlo ivota.
Kdybyste jednou dosáhli naprosté dokonalosti, nezbývalo by vám u
nic  stáli byste na konci cesty. Ale to se nikdy nestane a cesta zùstane vdy otevøená. Jdi po ní s vìdomím, e tì èeká spousta pøekáek
a nezdarù, ale i pìkných okamikù a malých vítìzství. Poèítej s tím,
e nìkteøí z tvé druiny, zejména nováèci, budou vynechávat, vzájemnì se pouchovat, uívat silných slov, tváøit se nìkdy otrávenì,
øíkat, to mì nebaví, to je nuda! Ber to jako pøirozený jev. Musí
z obyèejných klukù nebo dìvèat teprve vychovat nadené, ukáznìné, oddané, spolehlivé skauty a skautky. Sna se do nich vlévat stále
znovu chu ke spoleèné èinnosti. Hledej takové hry, které u nich zaberou, získá tak jejich dùvìru. Dávej kadému co nejvíc pøíleitostí
k samostatné práci pro druinu  a se vichni podílejí na druinovém
programu, mohou se obèas blýsknout pøed ostatními, v nìèem zvítìzit, vyniknout nad kamarády. Raduj se z kadého úspìchu, nenech se odradit ádným nezdarem. Pøi neúspìchu se hned ptej: Proè
se to stalo? Jakou chybu jsem udìlal, udìlala? A hned vyvoï patøièné závìry: Pøítì bude líp!
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DRUINOVKA NA LEDÌ
Schùzujete v klubovnì, i kdy
jsou stromy v parku postøíbøené
jíním a na kluzitích blýská led?
To jste tedy druina líných peciválù! Seberte brusle, vypravte
se na nejblií kluzitì. Proè vysedávat u stolu, kdy mùete
po ledì prohánìt puk, uspoøádat
druinové krasobruslaøské pøebory nebo rychlobruslaøské mistrovství? Rádce a rádkynì, kteøí nedovedou opustit vylapané stezky a nevytáhnou za celu zimu
s druinou paty z klubovny, nejsou
moc chytøí. Kdyby dnes vyrazili
s druinou na led, byla by to pøíjemná zmìna. A pøítì by vichni
li do klubovny s vìtí chutí.
Druina z velkého mìsta má
celkem malé monosti  musí se
spokojit s veøejným kluzitìm,
které bývá obyèejnì pøeplnìné
a kde nemùe dìlat, co by chtìla. Ale i tam se dají hrát zábavné
hry. Tøeba na babu. Bruslíte
s proudem lidí kolem kluzitì a
pøitom jste poøád ve støehu, kadou chvíli se mùe za vaimi zády
vynoøit baba. Nae druina vybere na zaèátku lední honièky jednu èepici, která se pøedává spoleènì s babou. Podle ní pak kadý pozná, pøed kým se má mít
na pozoru. Moná e jste takovou obyèejnou honièku hráli u
stokrát v tìlocviènì i na louce 
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a pøesto tady, v té tlaèenici a na
bruslích, je to nová zábava, plná
napìtí.
Nebo taková hra na detektiva.
Ta se nejlíp uplatní právì na pøeplnìném kluziti. Vyberte rychlého bruslaøe a svìøte mu roli detektiva. Detektiv zajede na dvì
minuty do vyhrazeného kouta
a zbytek druiny se zatím tajnì
dohodne, kdo bude pøedstavovat
éfa paerácké tlupy. éf dostane zvlátní oznaèení  nalepí si
na dlaò pravé ruky ètvereèek,
ustøiený z náplasti. A kdy detektiv vyjede ze svého rohu, zaèíná velká honièka. éf paerákù se pøed detektivem kryje a øadoví pøísluníci jeho bandy mu
vemonì pomáhají. Pøedevím
mudìlají zeï, snaí se strhnout
detektivovu pozornost tím, e se
tváøí, jako kdyby sami byli povìøeni éfovskou funkcí, a dávají se
na útìk, sotva se k nim detektiv
pøiblíí; a také skuteèného éfa
informují o detektivovì pohybu.
Kdy se detektiv nìkoho dotkne,
musí zatèený ukázat pravou ruku.
Jestlie tam není smluvené znamení, je paerák zase proputìn na
svobodu. Detektiv postupnì zatýká
jednoho za druhým a v okamiku,
kdy se mu podaøí dostihnout éfa paerácké tlupy, hra konèí.
Hlavní úlohu tu má èas. Mìøíme
ho od chvíle, kdy detektiv vyjede
z rohu kluzitì, do zatèení éfa.

Hru nìkolikrát opakujeme a roli
detektiva svìøíme vdy nìkomu
jinému. Za nejúspìnìjího 
krále Scotland Yardu  prohlásíme nakonec toho, kdo éfa
dopadl v nejkratí lhùtì.
Na mìstském kluziti se dá
dìlat jetì spousta jiných vìcí.
Tøeba rychlobruslaøské pøekákové závody. Nejezdí se asi
nikde jinde na svìtì, vymyslela
je nae druina. Pøekáky pøedstavují vichni, kteøí jsou na ledì.
Jsou to tedy pøekáky pohyblivé. Celá druina se shromádí
v jednom rohu, rádce odstartuje
prvního jezdce a mìøí mu na
hodinkách, za jak dlouho objede kluzitì. Závodník se musí
dotknout rukou hrazení ve vech
rozích  jinak mùe jet, kudy
chce. Spí ne pøímá rychlostní
jízda je to bláznivý slalom.
Nìkdy místo jednotlivcù závodí dvojice nebo trojice a obèas
vyrazí od startu celá druina.
Poøádáme i tafetové závody.
Soutìí dvì drustva po ètyøech
nebo po tøech èlenech, jako tafetu si pøedávají po kadém objetém kole èepici.
Pøi stíhací jízdì je druina rozdìlena do dvojic. Kadá dvojice
stojí pøed startem v jiném rohu kluzitì. Nejdøív objedou první jezdci úvodní kolo, pak je vystøídají
druzí, dál pøeberou tafetu opìt
první a tak se stále støídají. Kdo je

pøedstien kterýmkoliv soupeøem,
vypadne i se svým spolujezdcem
ze soutìe. Pøi vech rychlostních
jízdách platí uvedená zásada 
dotknout se vdy rukou hrazení
ve vech rozích. Zajiujeme tím,
e si nikdo nezkrátí tra.
Zatím jsme jen pøedpokládali,
e nemùete s druinou bruslit jinde ne na veøejném kluziti. Máte-li
to tìstí a blízko vaí klubovny je
bezpeènì zamrzlý rybník nebo slepé øíèní rameno, vybudujte tam svùj
zimní stadiónek. A vás led spolehlivì unese, odhrabejte sníh, zbijte
z kulatiny nebo z tenkých sloupkù
branky, pokryjte je zezadu pytlovinou  a dejte se do hokejového
tréninku. Hokej je tvrdá, muná
hra, pìstuje v èlovìku dobré vlastnosti. Skaut s hokejkou není nikdy
záludný, hraje sice ostøe, ale èistì.
A se trochu sehrajete, vyzvete
ostatní druiny z oddílu na turnaj.
Uvidí, e devadesát minut
vymìøených na druinovku uteèe rychleji ne jindy. Nádhernì
se utaháte, a pøitom vae svaly
trochu zesílí, plíce se nadýchají
èerstvého zimního vzduchu.
Myslí snad, e to nebyl skautský podnik? Byl! Vdy jste ho
proili spoleènì a ve skautském
duchu. Pøi závodech jezdce nikdo nekontroloval, zda se dotkli
hrazení ve vech rozích, pøi hokeji
jste hráli èistì, neprali jste se,
nepadla jediná nadávka.
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ÚNOROVÉ SCHÙZKY
V KLUBOVNÌ
DRUINOVÉ ZÁLEITOSTI
Druinové barvy
Kadá skautská druina má
mít dvì svoje barvy. Jednu hlavní, druhou doplòkovou. Zvolte si
takové, které mají logickou souvislost s vaím jménem, totemovým zvíøetem nebo kvìtinou èi
ptákem a vzájemnì se doplòují.
Hlavní barva bobrù bude nejspí
tmavohnìdá (bobøí koeina má
stejný odstín), doplòková svìtle
zelená (bobøi poráejí stromy),
nebo svìtle modrá (ijí ve vodì).
Kopretiny si patrnì zvolí za hlavní
barvu bílou, doplòková bude lutá nebo zelená. Barvy, na kterých
se vae druina dohodne, zapite do svých skautských zápisníkù i do kroniky. A pouívejte je
pøi èinnosti. Napøíklad pite zprávu na papíru v hlavní druinové
barvì.
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I na stránkách kroniky by
se mìly èasto obì vae barvy
objevovat.
Druinová vlajka
Její rozmìry a základní tvar
ukazuje kresba. Vnitøní obsah si
musíte navrhnout sami. Zpravidla
je to stylizovaný obrázek druinového zvíøete nebo rostliny. Není-li
mezi vámi dobrý kreslíø, poproste
o návrh nìkoho jiného, tøeba dospìlého èlovìka. Øadu návrhù
najdete v knize Jana Èáky Junácká symbolika, stojí za to si ji prohlédnout. Symbol druiny bývá
v hlavní druinové barvì, pozadí
v barvì doplòkové. Tvar symbolu
lze zvýraznit èerným obrysem
nebo drobným doplòkem (napøíklad u ptákù a zvíøat okem). Vlajka je oboustranná, na rubu i líci
stejná. Hlava druinového zvíøete
nebo ptáka smìøuje vdy k erdi.
Dohodnìte se, kdy a jak si druinovou vlajku zhotovíte. Vypracujte spoleènì na schùzce nebo
kadý sám doma aspoò jeden
návrh.
Pøi výrobì mohou pomáhat
maminky, starí sestry, babièky,
ale kdy si vlajku uijete sami,
bude mít pro vás vìtí cenu.
Hotovou vlajku noste na vechny
výpravy. Vezmete ji samozøejmì
i na tábor. Upevnìte ji na rovnou
erï, dlouhou asi pùl druhého
metru  tøeba na lískovou hùl.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
estý bod zákona:
Skaut je ochráncem pøírody a cenných výtvorù lidských. Skautka
je ochránkyní pøírody a cenných výtvorù lidských.
Co pro nás tento pøíkaz znamená? Pøipomeò na druinovce tyto
staré skautské zásady:
ivé tvory zbyteènì nezabíjíme, zvlá kdy nám nijak nekodí.
Týká se to i drobných ivoèichù, brouèkù, motýlù, mravencù a jiných
druhù hmyzu. Víme, e mají v pøírodì svoje nezastupitelné místo. To
se vztahuje i tøeba na hady, k nim èlovìk cítí instinktivní odpor. Kdy
potkáme zmiji, nezaèneme na ni útoèit kamením a klacky, ale moudøe
se jí vyhneme. I ona se vyhne nám, jestlie nás vèas zpozoruje.
Ze stromù nelámeme vìtve, nejsou-li suché, nesloupáváme kùru,
nesekáme na jejich koøenech.
V pøírodì netrháme kvìtiny, v lesích se pohybujeme tie, abychom nezneklidòovali její obyvatele.
Ochrana pro nás není jen pasivní záleitostí. Pomáháme pøírodì
podle svých sil a moností. Napøíklad pøi sázení lesních stromkù,
èitìní pasek, cest a vodních tokù. Na ptáky pamatujeme tím, e jim
v zimì sypeme do krmítek semínka.
A jak rozumìt druhé èásti estého bodu zákona? a cenných
výtvorù lidských?
Skaut se nikdy nesníí k vandalskému pokozování soch, kaplièek, boích muk, k vyrývání monogramù a nápisù do hradních zdí
a skalních stìn. Váí si cizího majetku, protoe si uvìdomuje,
e kadá vìc je výsledkem lidské práce.
I o tìchto námìtech byste si mìli pøi nìkteré únorové druinovce
povídat. Sna se vdycky od abstraktní mylenky pøijít ke konkrétním
pøíkladùm. V únoru u èasto rozkvétají jívy a nevìdomí lidé rvou
celé náruèe koèièek. Pøipravují tím vèely o první vydatnou jarní pastvu. Kdy jste nedávno podnikli výpravu do hradní zøíceniny, vidìli
jste tam stìny zohyzdìné stovkami nápisù, pøedevím jmény návtìvníkù. Potùèek za mìstem má koryto plné odpadkù, jsou v nìm
plechovky, staré pneumatiky, odporné igelity. Údolíèko, kterým protéká, by mohlo být kouskem èisté divoèiny; co abyste pozdìji na jaøe
podnikli spoleènou vyèiovací operaci? A jak to bylo o vánocích?
V které rodinì stromeèek koupili, a v které ho tajnì uøízli v lese?
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Na trhu se dostanou stromky z probírky, které by musely být stejnì
odstranìny. Ale zlodìjíèci si vyberou v lese právì ty nejkrásnìjí
kousky urèené k dalímu pìstování. Ná kraj je tak o jednu borovièku nebo o jeden smrèek chudí. A protoe jsou takových nepoctivcù tisíce, znamená to pro pøírodu citelné pokození.
Sepite vechny pøíklady správného chování v pøírodì i pøíklady,
kdy lidé jednají proti duchu estého bodu skautského zákona.

SKAUTSKÉ VLASTNOSTI
Nejdøív pøipomeò ty o kterých jste u mluvili na druinovkách
v minulých mìsících, od zaèátku skautského roku: dochvilnost, ukáznìnost, odvahu, obìtavost, poøádnost. Zákon se o nich výslovnì
nezmiòuje, a pøece jsou tak dùleité, e je v oddíle soustavnì pìstujete. Kadý by je mìl mít zapsány ve svém skautském zápisníku
na zvlátním listu. Dnes k nim pøipojíte dalí: spolehlivost.
Na skauta má být vdy spolehnutí. Kdy øekne, e nìco udìlá,
musí svoje slovo splnit bez ohledu na to, kolik práce, èasu nebo
penìz ho to stojí. Kdy nìco slíbí, musí slibu dostát. Jestlie vám
vùdce uloí nìjaký úkol, oèekává, e jej stoprocentnì a vèas splníte. Pokud nám nepøedvídaná okolnost zabrání, abychom úkol splnili, musíme se okamitì omluvit a uvést dùvod. Neudìláme-li to, je
to projev naí nespolehlivosti.
Spolehlivý musí být ovem i rádce. Tato vlastnost se u nìho projevuje tím, e má vdycky pøipravený program na schùzky i výpravy
a nikdy nechybí. Jenom nemoc mùe být oprávnìným dùvodem,
proè nepøiel. Ale i pak musí rádce zaøídit, aby se to pøedem dovìdìl podrádce a mohl pøipravit i øídit druinový podnik.
Opakuj svými slovy tyto mylenky o spolehlivosti. Pokuste se na nì
navázat krátkým rozhovorem na téma spolehlivost. Jak se projevuje
v kadodenním ivotì, jak se proti ní prohøeujeme? Nespolehlivému èlovìku jiní lidé nedùvìøují, nesvìøí mu ádný závanìjí úkol
a nemají ani chu s ním spolupracovat.
Dolo drobnými zkuenostmi z druinového ivota, kdo, kdy
a jak se projevil buï jako spolehlivý, nebo naopak jako nespolehlivý. Nespolehlivý je ten, kdo nevyøídí nebo poplete vzkaz, kdo zapomene, e mìl nìco udìlat, kdo nepøijde na dohodnutý sraz nebo
se bezdùvodnì opozdí.
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Kadý z druiny, i nováèek, by mìl øíct aspoò jeden dalí pøíklad.
V prùbìhu února budete mít ètyøi druinové schùzky. Vra
se na kadé k jedné vlastnosti, o kterých u byla øeè, a zhodno,
jak se u koho projevují. Kdo je dochvilný, ukáznìný, obìtavý, poøádný a kdo by se mìl v tìchto smìrech jetì zlepit.

SKAUTSKÁ PRAXE
Opakování
Opakujte obèas to, co jste se
nauèili a èím jste se zabývali
v minulých mìsících. Vìnujte
aspoò nìkdy pozornost mapì
a znaèkám turistické mapy. Hrajte s nimi staré i nové hry, pøipra-

vuj bodovací závody. Èasto nahlíejte do mapy svého kraje
a ukazujte si v ní, kam vude
podnikáte výpravy, pátrejte
po mimoøádnì zajímavých místech. Je to krásná, vzruující hra
fantazie.
Aspoò na jedné z únorových
druinovek pøezkouej, zda
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vichni dovedou ty uzly, které
se na podzim nauèili. Pøiprav
kontrolní závod ve vázání esti
nováèkovských uzlù.
Semaforová signalizace je
spí hra ne práce, nezapomínejte na krátké tréninky.
Napi nìkterou z probraných
ifrovacích metod zprávu o tom,
e tábor se blíí, bude u døíve
ne za 150 dní. Zmiò se o tom,
e je to skuteèné robinzonské
dobrodruství a èekají na vás
velké hry, prùzkumné výpravy,
táborové ohnì. Poli tento text
vem domù, a ho kadý vylutí
samostatnì do pøítí druinovky.

MAPKY PRO OZ
Zkratka OZ znamená orientaèní závody. Pøines do klubovny
aspoò jednu ze zvlátních podrobných mapek, jaké se uívají pøi OZ . Provádìjte nad ní praktické cvièení. Urèujte azimuty,
odhadujte i mìøte vzdálenosti.
Starí skauti by u mìli znát zpamìti speciální znaèky tìchto
mapek, nováèci mohou nahlíet
do klíèe. Studujte podrobnì terén, tady objevíte zalesnìné rokle, palouèky skryté v lesích, obory, skalky a dalí detaily, které
z turistické mapy nevyètete.
Pokud ádnou mapu pro OZ
nevlastní, vypùjè si ji od vùdce
nebo od nìkoho, kdo se OZ pra160

videlnì úèastní. Dostateènou zásobu mívají v tìlovýchovném
oddìlení místního Domu dìtí
a mládee.

MORSEOVKA
A do vánoc jste nacvièovali
semafor. Teï je u èas, abyste
se pravidelnì zabývali i druhým
zpùsobem signalizace. Nováèkùm nadiktuj do skautských zápisníkù morseovku  abecedu,
èíslice, základní dorozumívací
znaky i rozdìlovací znaménka:
A .-/ B - / C -.-./ D -../ E ./ F ..-./
G -./ H ./ CH - - - -/ I ../ J .- - -/
K -.-/ L .-../ M - -/ N -./ O - - - /
P .- -. / Q - -.-/ R .-./ S / T -/
U ..-/ V -/ W .- -/ X -..-/ Y -.- -/
Z- -../ 1 .- - - - / 2 ..- - - / 3 - - /
4 .-/
5 ../ 6 - ./ 7 - - /
8 - - -../ 9 - - - -. / 0 - - - - - /
zaèátek vysílání .-.-. volání druhé stanice -.-.-.-.-. (atp., dokud
se druhá stanice neozve)/ omyl
(po tomto signálu opakujeme buï poslední slovo, nebo
celou èást, ve které jsme
se dopustili chyby)/ èekejte .nerozumím -./-./-./-./ (øada písmen N na znamení, e vysílaè
má opakovat poslední èást textu)/ rozumím -./ teèka .-.-.- /
èárka - -..- -/ otazník ..- -../ pomlèka - .-/ rovná se - -/ dvojteèka - - - / uvozovky .-..-./
støedník -.-.-./.

Do prázdnin by mìli vichni
nováèci znát nazpamì písmena a èíslice, zvládnout vysílání
a pøijímání zpráv signalizovaných velmi volným tempem. Probírejte morseovku postupnì,
na kadé druinovce pøidejte
nìkolik nových písmen. Starí
skauti, u kterých pøedpokládám,
e morseovku u znají, by mìli
ty mladí zauèovat a cvièit,
ale pøitom se navíc zdokonalit
natolik, aby byli schopni signalizovat dvojnásobnou rychlostí
ne nováèci.

Vyhnìte se základnímu omylu
 neuète se takzvaná pomocná
slova, která mají poètem i délkou
slabik odpovídat teèkám a èárkám,
z nich se morseovkový znak písmene skládá. (B -... blý-ska-vice, D -.. dá-la-va atd.) Pomocná slova moná usnadní rychlejí zapamatování znakù, ale jen
pøi vysílání, pro pøíjem zpráv jsou
témìø bezcenná. Vdycky moc

zpomalují vysílání. Proto jsou radiotelegrafisté zásadnì proti
vem pomocným slovùm a tvrdí,
e ten, kdo se je jednou nauèí,
nedosáhne nikdy potøebné rychlosti.
Na první schùzce, kdy se zaènete morseovkou zabývat, proberte písmena A, S, O, T, B.
A dùkladnì je procviète, vysílání i pøíjem. Tvoøte z nich krátká
slova: sob, osa, bas, basa, bota,
bosa, bos, táta apod. Na dalí
druinovce k nim pøidejte F, G,
E, Z. A znovu signalizujte slova
z tìchto i døíve nauèených písmen. Tøetí schùzka: U, K, R, P.
Ètvrtá: J, M, N, C. Pátá: L, V, I,
X. está: Y, H, D, W, Q. Sedmá:
èíslice 1  5. Osmá: èíslice 6 
0. Z dorozumívacích znakù proberte nejdøív volání druhé stanice, pak zaèátek vysílání, rozumím, omyl, nerozumím, èekejte.
Na rozdíl od semaforu, který
se dá signalizovat jen opticky,
Morseovu abecedu vysíláme
i zvukem. Potøebujeme k tomu
buï bzuèák, nebo telegrafní klíè
(oboje na baterie) èi píalku
s jasným hlasem a rovným tónem. Pøedevím musíme zøetelnì rozliovat èárky a teèky, výraznì oddìlovat od sebe jednotlivá písmena i slova. Pøijímací
stanice vysílaný text zachycuje
dvojím zpùsobem: buï zaznamenává na papír èárky a teèky
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a písmena oddìluje svislou èarou, nebo vysílané znaky lutí pøímo a zapisuje u písmena latinkou. První metoda je vhodná leda
pro nováèky, starí skauti by mìli
dùslednì uívat tu druhou.
Jestlie tvoøí pøijímací stanici
aspoò dvouèlenný tým, jeden zapisuje èárky a teèky (kdyby dolo k chybnému záznamu písmen, mùeme text pøekontrolovat a opravit), druhý pak zapisuje pøímo písmena. Nìkdy jeden
signály chytá a diktuje druhému,
zapisovateli.
V pøírodì se snaíme omezit
hluk na nejmení míru, proto dáváme pøi hrách a závodech pøednost signalizaci optické. Dvìma
praporky (podobnì jako pøi semaforu) nebo velkým praporem
(átkem upevnìným na delí tyè).
Praporové signály jsou viditelné

mièku po levém (nebo po pravém)
boku signalisty, pøi teèce malou leatou osmièku nad hlavou. Kadé
písmeno se vysílá souvisle, teèky
i èárky bezprostøednì navazujeme.
Mezi písmeny je malá pøestávka,
pøi ní se prapor vrací do základní
polohy. Na konci slova velký prapor opíe kruh. Konec vysílání  tøi
velké kruhy.
Podobnì pøi signalizaci dvìma
malými praporky. Na konci slova
opíí oba jeden kruh (jdou pøitom
z pøipaení souèasnì pøes upaení do vzpaení, a kdy se vracejí zase do pøipaení, obì ruce
se zkøíí pøed tìlem). Na konci
vysílání udìláme tøi kruhy.
Za veèerního era vyzkouejte
signalizaci svìtlem. Potøebujete
k tomu zvlá upravenou baterku
(s knoflíèkem, který umoòuje
okamitì pøeruit i obnovit pøívod
proudu k árovièce). Svìtelné signály jsou zvlá pùsobivé v pøírodním prostøedí.

TAJNÉ INKOUSTY
na mnohem vìtí vzdálenost.
Upaení obìma rukama znamená èárku, upaení jednou rukou teèku. Obì pae se vdy vracejí do pøipaení. Mezi písmeny
jsou kratí pauzy, mezi slovy
o nìco delí.
Vysílání velkým praporem:
Pøi èárce opíe prapor velikou os162

Nìkdy obsahuje dopis dvì
zprávy. Jedna je zcela bezvýznamná a kryje zprávu druhou,
tajnou, dùleitou. Ta první je
ovem viditelná, druhá neviditelná. Alespoò do té chvíle ne ji
vyvoláme, tak jako fotograf
v laboratoøi vyvolává pozitivní
obrázky na èistém papíru.

Uè se pracovat samostatnì
a seeò si nìkde recept na výrobu
tajného inkoustu. Vyzkouej
i jednoduché prostøedky, o kterých
bývají zmínky v pøíruèkách. Je
pravda, e zpráva napsaná tenkým tìteèkem v citrónové ávì èi v mléce je sice po zaschnutí
tekutiny neviditelná, ale kdy ji
pøíjemce nahøeje nad ohnìm, písmena se stanou èitelnými? Pokud se ti nepodaøí vypátrat ádný spolehlivìjí recept, povìø tímto úkolem svou druinu. Moná
e nìjaký èipera bude úspìnìjí a nìco objeví.

JÍZDNÍ ØÁDY
Naète se v nich spolehlivì èíst.
Vyhledávat vlakové i autobusové
spoje. Základní znaèky, které øíkají, kdy vlak èi autobus jede nebo
nejede, si nakreslete a napite
do skautského zápisníku.
Jestlie se sám zatím v jízdních
øádek nevyzná, rychle tuto svou
mezeru ve vìdomostech zaplò.
Obra se na tatínka, maminku
nebo kteréhokoli dospìlého èlovìka, který umí s jízdním øádem
zacházet. Moná e v blízkém
okolí bydlí nádraák nebo øidiè
autobusu, ti by mìli vechna tajemství znaèek znát.
Vyhledávání spojù je uiteèná
a pøíjemná zábava. Vyzkouejte
to na nìkteré druinovce.

PRVNÍ POMOC
Proboøení na ledì
Jak by se druina zachovala
v této situaci? Jdete kolem zamrzlého rybníka a náhle vidíte,
e se na tenkém ledì právì nìkdo proboøil. Co udìláte pro jeho
záchranu?
Jako obvykle vyslechni názory celé druiny, a pak nadiktuj
do skautského zápisníku co nejstruènìji základní pravidla.
Nejdøív preventivní opatøení,
aby taková nebezpeèná nehoda
nikdy nepostihla nás:
1. Nevstupovat na tenký led.
2. Pøed bruslením nebo pøechodem zamrzlé vodní plochy dùkladnì zkouet sílu a únosnost
ledu. Praskání pod naí vahou
je varovným znamením.
Pøi záchranné akci:
1. Jestlie se nìkdo na ledì
proboøil, pomùeme mu nejlépe
tím, e mu hodíme konec lana,
silného provazu, podáme konec dlouhé tyèe, vìtve, prkna
a ebøíku. Kde tyhle vìci vzít?
Lano se dá nahradit svázanými
aty, vìtrovkou, koilí, tepláky. Po
vhodných dlouhých pøedmìtech
se poohlédneme v nejbliím
okolí, nejlépe ve staveních.
2. Není-li nic z uvedených vìcí
po ruce, opatrnì se odváíme
na led a podáme tonoucímu ruku.
Po ledì nekráèíme vzpøímenì, su163

neme se po nìm vlee. Kdy rozloíme svou tìlesnou váhu na vìtí
plochu, spí nás udrí.
Více zachráncù vytvoøí øetìz.
Vichni se poloí bøichem na led
a kadý drí za kotníky roztaených nohou toho, kdo je pøed ním.
3. Jestlie se sami proboøíme,
mìli bychom pøi pádu do vody roztáhnout zeiroka pae, abychom
se zachytili okraje ledu. I kdy
pod námi povolí, pøece jen neklesneme tak hluboko pod hladinu.
Pak se pokusíme vysoukat na led.
Jestlie se dál láme, zachytáváme
se znovu a znovu okraje smìrem
ke bøehu a prudce se pøi tom odráíme nohama, abychom neklesli
pod vodu.
4. Po skonèení záchranné
akce musí postiený okamitì
do tepla. Vyhledáme útoèitì
v nejbliím stavení. Na oputìném místì mu pùjèíme èást
svých suchých atù. Mnoho nerozumných klukù se sice zachránilo z rybníka, do kterého se proboøili, ale pak se báli jít domù
a schovávali se nìkde v kùlnì.
Obyèejnì to tìce odstonali.
Na závìr výzva k opatrnosti:
Pøi bruslení pozor na místa, kde silný proud zeslabuje led. Pozor
na otvory, vysekané do ledu rybáøi!
átkové obvazy
Skautský átek není planou
ozdobou kroje, ale praktickým
164

doplòkem. Kdy pochodujeme
za letního vedra, otíráme si zpocené èelo. Pøi hrách nám slouí
k zavazování oèí. A kdy nás
postihne nehoda, je po ruce jako
první obvaz.
Nauète se na únorových druinovkách obvazovat átkem
oko, koleno, dlaò, chodidlo, hlavu. Uka, jak vypadá závìs poranìné pae.

HRY NA ÚNOROVÝCH
DRUINOVKÁCH
1. HOSTINA
Uprostøed stolu je talíø s velkým
koláèem. Kadý hráè má pøed
sebou vidlièku. Postupnì si dokola pøedávají kostku. Komu padne
jednièka a pìtka, zùstane klidnì
sedìt. Kdo vak hodí estku, zahájí horeènou èinnost. Vezme si
rukavice, uváe kolem krku álu,
nasadí si èepici a brýle proti slunci, oblékne bundu nebo vìtrovku.
Vechny tyto souèásti odìvu leí
na idli. Kdy hráè má koneènì
pøedepsané vìci na sobì, smí si
vzít vidlièkou z talíøe dílek nakrájeného koláèe. Jestlie vak nìkdo z jeho soupeøù mezitím také
hodil estku, pøechází tím právo
na díleèek koláèe na tohoto
úspìného hráèe, a on sám nesmí kousek sladké koøisti vloit

ani do úst, i kdyby ho mìl u napíchnutý na vidlièce. Musí dílek
vrátit zpátky. Komu se mezitím
podaøilo hodit estku, co nejrychleji pøebírá od pøedcházejícího
estkaøe vechny výe jmenované vìci: rukavice, álu, èepici
atd. Ostatní si mezitím rychle pøedávají kostku a kadý se snaí zabránit tomu, aby z koláèe ubyl
kousek. A to se dá zaøídit jen tak,
e nìkdo dalí hodí estku. Právo na koláè tak pøechází vdy
na toho, kdo mìl úspìný hod,
ale estka sama o sobì nikomu
nezajistí, e skuteènì mùe sníst
kousek koláèe.
Je ti u jasné, jak hra probíhá?
V èem tkví její kouzlo? Kostka má
sice podle poètu pravdìpodobnosti
padnout kadým estým hodem
estkou navrch, ale skuteènost
se poètem pravdìpodobnosti
v krátké sérii vrhù neøídí. Nìkdy
nepadne estka tøeba celou minutu, jindy jdou tøi za sebou v rychlém
sledu. Èím rychleji si kostku pøedáváte, tím víc stoupá nervozita
a kostka se obèas zakutálí nìkam
pod stùl.
2.SEDMIÈKY
Dvì kubické hrací kostky putují od hráèe ke hráèi kolem stolu. Kadý s nimi zatøepe v hrsti
a hodí je na stolní desku. Komu
padne souèet sedmi ok, dá
do banku poèítací døívko. Komu
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padne druhá sedmièka, mùe si
z banku naopak jedno døívko
zase vzít.
Tak to pokraèuje dokola pìt,
deset nebo patnáct minut, dokud
vás hra baví. Kdo má nakonec
nejvíc døívek, vítìzí. Místo poèítacích døívek mùete uít balené
bonbóny. Na zaèátku jich kadý
má pìt a hra konèí, kdy nìkdo
o vechny pøijde.
3. TAJNÝ VELITEL
Urèený hráè  detektiv vyjde
za dveøe a ostatní se dohodnou,
kdo bude tajný velitel. Pak pozvou detektiva zpátky. A zaènou
provádìt spoleènì jisté pohyby.
Nejdøív napøíklad vichni klepou
pravým ukazováèkem na pravé
koleno, pak se drbou ve vlasech,
pozdìji si tøeba mnou ruce, zívají
na celé kolo, cvièí paemi, píou
prstem do vzduchu  podle toho,
jakou má tajný velitel fantazii.
Kadý z tìchto pohybù vykonávají tak dlouho, pokud tajný velitel nedá pokyn ke zmìnì tím,
e zaène dìlat nìco jiného.
Velitelovi spoluhráèi musí být
opatrní, aby upøeným pohledem
velitele neprozradili.
Detektiv má tajného velitele co
nejdøíve odhalit. Kdy si myslí,
e velitele u zná, nahlas øekne
jméno. Jestlie uhodl, vymìní si
s velitelem místo i úlohu. Jestlie
vak oznaèí nesprávného hráèe,
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pùjde znovu za dveøe a roli velitele pøevezme nìkdo jiný.
4. KOLIK JICH PØELO?
Ukliïte idle, stoly a lavice
do rohù, vyberte jednoho hráèe,
zavate mu oèi a postavte ho
doprostøed klubovny. Zbytek druiny se shromádí na konci místnosti. Rádce øekne: Pozor  teï!
Od tohoto okamiku nesmí nikdo
ani pitnout. Hráè se zavázanýma
oèima natahuje ui, aby poznal,
kolik osob kolem nìho pøelo
na druhou stranu klubovny. Druina uívá rùznou taktiku  jednou se opatrnì plíí po pièkách
jen jeden hráè, jindy pøejde souèasnì víceèlenná skupina, nìkdy
ráznì vykraèuje napøíè místností
dvojice a v jejím stínu se tie plíí tøetí.
Rádce po minutì øekne: Dost!
A hadaè okamitì oznámí, kolik osob podle jeho úsudku pøe-

lo na druhý konec klubovny.
Jestlie uhodne pøesný poèet, je
vystøídán. Kdy øekne patný odhad, ponechává si svou roli i v
pøítím kole hry.

VÝTVARNÉ HRY
Opakujte ètyøi rùzné hry origami, které jste se nauèili od øíjna
do ledna. Pøipojte k nim pátou
skládaèku z papíru, èepici.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Chøestítko
Je to primitivní hudební nástroj
pro vai druinovou kapelu.
Na hranolek nebo silnìjí kus
vìtve dlouhý asi 30 cm pøitluèete
dvì nebo tøi dvojice kulatých plíkù, jaké se uívají pøi zednických
pracích pøedevím k upevòování
heraklitu na zeï. Plíkùm ponechte monost volného pohybu
na høebíku. Kdy s hùlkou rytmicky tluèeme do vzduchu, plíky
na sebe naráejí a vydávají cinkavé zvuky.
Klapátka
Dalí prostý nástroj pro kapelu.
Dvì døívka, která vydávají klapavé zvuky, kdy tluèeme jedním
o druhé. Vyzkouejte, jestli zní
vechny druhy døeva stejnì, nebo
mají rùznou barvu tónù. A zda je
lhostejné, jsou-li obì stejnì silná.
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TÌLOCVIÈNÉ TESTY

BODOVACÍ ZÁVODY

1. Zkouka obratnosti
Dokáete si zanìrovat botu
jen jednou rukou? Kdo rychleji?
Zvládnete nakonec i klièku, kdy
druhá ruka nesmí pomáhat?
2. Zkouka síly
Kolikrát se dokáete pøitáhnout
z volného visu na hrazdì (nebo
na klepacím bidle, na vodorovné
vìtvi) tak, abyste mìli vý bradu,
ne jsou vae prsty? Cviky opakujte za sebou, bez odpoèinku.
3. Zkouka rychlosti
Vezmi pravítko dlouhé 50 cm
a uchop ho jednou rukou na tom
konci, kde zaèínají centimetry.
Dr ho svisle. Palec a ukazovák
mají být pøesnì pod desátým
centimetrem. Pak rychle otevøi
dlaò. Pravítko hned zaène padat
k zemi. A ty ho má okamitì
chytit. Podívej se, o kolik centimetrù se pøiblíilo k podlaze. Pozná to podle toho, v jaké výce
se ti podaøilo padající pravítko
chytit. Èím blí k dolnímu konci,
tím je tvùj výkon hodnotnìjí.
K tomuto testu nastupujete jeden po druhém a své výsledky
vzájemnì porovnáváte.
4. Zkouka jemných prstù
Ustøihni kadému nit dlouhou
pøesnì jeden metr. A pak soutìte, kdo ji protáhne uchem jehly
nejrychleji.

1. Hledání v jízdním øádu
Urèi, odkud a kam se má druina dostat, stanov i den a hodinu,
kdy se mùe vydat na cestu. Závodníci mají vyhledat co nejrychlejí spojení vlakem èi autobusem
v pøísluném jízdním øádu.
Na start nastupujete jeden
za druhý, ostatní se mezitím zabývají jinou èinností. Pokud mùe pøinést dva nebo tøi stejné
jízdní øády, prùbìh závodu se tím
znaènì urychlí.
2. Ornitologická nebo
zoologická Kimovka
Pøiprav seznam ètyøiadvaceti
ptákù nebo ètyøiadvaceti zvíøat.
Pøeèti jej druinì opakovanì
a zvolna tøikrát za sebou.
Kdo si zapamatuje nejvíc jmenovaných druhù?
3. Sloventina
Co znamenají tahle slovenská
slova? Písaní  ¾udia  nedajte
sa  ceruzka  tvorec  bol 
konár  prechádzka  okienko 
rovnaký  dvadcia  dlhí  sused  pasca  raz  blcha  vetci  miesto  ava (èesky znamenají psaní  lidé  nedejte
se  tuka  ètverec  byl  vìtev  procházka  okénko  stejný  dvacet  delí  soused 
past  jednou  blecha  vichni
 místo  velbloud).
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Kdo správnì pøeloí nejvíc slov?
4. Morseovka
Dej hráèùm deset minut na to,
aby napsali morseovkovými znaky dosud probranými co nejvíce
slov. Soutìí se ve dvou kategoriích  nováèci a starí skauti.

ÚNOROVÁ VÝPRAVA
Leí venku sníh? Podniknìte
cestu do kraje Eskymákù!
Za pøíznivých podmínek (vlhký sníh) postavte na vhodném
místì jedno nebo dvì iglú.
Zahrajte si eskymáckou honièku v hustém bluditi pìinek
vylapaných ve snìhu. Nikdo
pøi ní nesmí opustit cestièku.
Pak vyzkouejte svou muku
pøi lovu tuleòù. Tulenì pøedstavují vìtí i mení snìhové koule,
z jakých se stavívají snìhuláci.
Házejte na nì harpunami  rovnými pruty, seøíznutými do pièky.
Kadý zásah malého cíle znamená dva body, velkého jeden bod.
Rozdìlejte oheò, uvaøte v jednom
kotlíku polévku z pytlíku, v druhém èaj.
Uspoøádejte neobvyklou soutì  kdo postaví za pìt minut
ze snìhu nejvyí vìièku?
Na íøce nezáleí, rozhodující je,
jak vysoko nad zemí se tyèí její
vrcholek, tøeba tenèí ne prst.
Pro zahøátí pak odstartujete

netradièní sáòkaøský závod.
Jednoèlenná nebo dvouèlenná
posádka sjede od startu po stráni
k metì na úpatí, seskoèí ze saní
a vytáhne je zpátky ke startu 
teprve tam je cíl.
Pokraèujte ve sbírání stopaøských poznatkù. A sníh sejde,
nebudete mít u tak pøíznivé podmínky k této zálesácké vìdì.
Je snìhu tolik, e mùete jet
na lyích? Hlavním programem
bude zimní olympiádièka. Závodíte v bìhu na okruhu dlouhém
300  500 m, v hodu lyaøskou
holí na dálku i na cíl, ve výstupu
do velmi strmého svahu, v jízdì
ze stránì na jedné lyi (kdo ujede nejvìtí vzdálenost od startovací èáry, ne se dotkne snìhu
druhou zvednutou lyí). Nae
druina zaøazuje do tìchto neobvyklých závodù i disciplínu zvanou motovidlo  kdo se nejrychleji
otoèí pìtkrát kolem své osy, pochopitelnì s lyemi na nohou. Dále
i bìh na stometrovém rovném úseku bez holí a pøejezd stejnì dlouhé tratì jen odpichem tyèí (nohy
nesmìjí aktivnì pomáhat). I kdy
máme vichni bìky, poøádáme
v rámci olympiádièky také závody ve sjezdu a obøím slalomu.
Celý program má být rozdìlen
do nìkolika hodin. Mezi jednotlivými disciplínami pokraèujeme
v okruní jízdì krajem.
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Jsou dnes louky a pole holé,
bez snìhu? Cítíte ve vzduchu
vùni pøedjaøí? Vydejte se s druinou na orientaèní pochod. Vyhledejte na mapì pìt a deset
význaèných bodù, které jsou
vzdálené jeden od druhého 1 a
3 km. A pak putujte od jednoho
ke druhému nejkratím smìrem,
pøímo terénem, s mapou a busolou
v ruce. Je to výborná pøíprava
na orientaèní závody, praktické
procvièování teoretických vìdomostí. Objevíte pøitom zajímavá
místa, kam byste se po cestách
nikdy nedostali.

Na pochodu se obèas zastavte, hrajte drobné pohybové hry,
uvaøte si èaj i obìd, pozorujte pøírodu, pátrejte po prvních známkách blíícího se jara (u
v zahrádkách na okraji mìsta
moná uvidíte rozkvetlé snìenky, bledule, afrány a dál v kraji
koèièky). Procvièujte odhadování vzdálenosti, obèas urèujte
bez busoly svìtové strany (máte
v batùku kompasové døívko!).
Prohlédnìte si aspoò jednu historickou památku  tøeba starý,
vesnický kostelík, sochu na mostì pøes øíèku, zámeèek.

Jen ta práce je plodná, která je radostná. Jen ta práce je radostná,
která je dobrovolná.
T. G. Masaryk
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BØEZEN
O DÙVÌØE
Vùdce a vùdkynì, kteøí ti svìøili vedení druiny, mají v tebe dùvìru. Nesmí je zklamat. Nesmí zklamat ani své kamarády. Tøeba
tím, e nepøipraví dost peèlivì program schùzky èi výpravy,
e vynechá druinovku. Takové selhání si prostì nemùe dovolit,
jinak zaène ztrácet dùvìru ostatních. Rádce a rádkynì mohou
vyadovat od jiných plnìní povinností, jen kdy sami plní povinnosti, které na sebe dobrovolnì vzali.

DRUINOVKY V BØEZNU
Nezapomínej na to, co jste si
kdysi øíkali o dochvilnosti. Nesmí
proto chodit pozdì! Rádce, jeho
slova se rozcházejí s èiny, je moc
patný rádce. Mladí kamarádi
se na tebe dívají jako na svùj vzor.
Sna se být ve vem lepí, dokonalejí ne tvoje druina. Pak
bude mít na své rádcovské postavení plné právo a povede
druinu po dobré cestì.
Zahajuj i pøedjarní schùzky
jako obvykle trochu slavnostnì,
v naprostém tichu, úvodní formulkou a pokøikem.

DRUINOVÉ VÌCI
Svolávací tafeta
Jak to zaøídí, kdy chce co
nejrychleji svolat druinu? Mùe vechny èleny obìhnout,
objet na kole, zavolat je telefo-

nem. Rychleji vak zpráva putuje, kdy ji jeden druhému odevzdáváte jako tafetu. Dohodnìte se, v jakém poøadí si budete
v druinì pøedávat naléhavé
zprávy. Výchozím èlánkem svolávací tafety je rádce. Zprávu
odevzdá tomu, kdo bydlí nejblí.
Máte-li doma telefon a telefon je
i v bytì pøíjemce, vyuijte této
monosti  pak ovem vzdálenost nehraje roli.
Sestavte svolávací tafetu tak,
aby naléhavé poselství putovalo
od jednoho ke druhému nejkratím smìrem a vichni se s ním
seznámili co nejdøív. Nìkdy pùjde tøeba o vteøiny  napøíklad
pøi poplachu, mezidruinových
závodech apod. Proto vyuijte
vech telefonních linek. tafetu
mùete rozdìlit i na dvì samostatné vìtve, rádce pak musí
zprávu pøedat tìm, kteøí jsou
na jejich zaèátku.
173

Koneènou sestavu svolávací tafety si napite do skautského zápisníku na estou stranu. Rádce
navíc i do rádcovského zápisníku.
Kadý musí vìdìt, jak se nejrychleji dostane k tomu, komu má
zprávu odevzdat, i ke vem dalím
èlánkùm tafety. Platí tu pravidlo:
Kdy nezastihne doma nejblií-

ho èlena tafety nebo mu zprávu
nemùe zatelefonovat, pøedá
poselství dalímu na telegrafní lince. Tato povinnost platí, dokud
zprávu nìkomu nepøedá nebo nedojde na konec tafety.
Upozorni druinu, e v blízké
budoucnosti prakticky vyzkouíte, jak toto zaøízení funguje.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
Sedmý bod zákona
Skaut je posluný rodièù, pøedstavených a vùdcù. Skautka je
posluná rodièù, pøedstavených a vùdkyò.
Tahle vìta zní trochu starobyle. Vak je znìní naeho zákona
z poèátku dvacátého století! A pøesto i dnes má platnost.
Nikdo po nás nechce slepou poslunost. Kdyby se ukázalo,
e po nás ádá nìkdo z nadøízených nìco nesprávného, neèestného, mìli bychom plné právo jeho pøíkaz odmítnout. Zákon nás jen
vybízí, abychom naslouchali starím, zkuenìjím, dali na jejich
rady a vìøili jejich úsudku.
Kde na spoleèném díle pracuje nìkolik lidí, musí být jeden z nich
povìøen vedením. Jinak by se toho asi mnoho neudìlalo. Na rùzných
místech mívají vedoucí a pøedstavení jinou pravomoc. Ostatní je
poslouchají nìkde dobrovolnì, jinde pod hrozbou trestu. Èlenství
ve skautském oddíle je nepovinné, kdo se nechce podøídit svému
vùdci, mùe prostì z oddílu vystoupit. Ale tím se pøipraví o mnoho
krásných záitkù! Jiné je to tøeba na palubì námoøní lodì nebo
letadla. Kapitánovy rozkazy musí poslechnout vichni, a se jim to
líbí nebo nelíbí. Je to ostatnì v jejich zájmu, na rychlém splnìní
rozkazu závisí i jejich bezpeènost.
Poslunost bývá povaována za ctnost, dobrou lidskou vlastnost. Jejím
protipólem je neposlunost, vzpurnost. Neochota podøídit se druhému,
pøiloit ruku ke spoleèné práci. S takovým èlovìkem se tìko vychází,
nevydrí v ádné partì, druinì, oddílu, mívá potíe i v zamìstnání.
Polote si s druinou nìkolik otázek. Kadý si na nì odpoví sám,
pøed vlastním svìdomím, potichu a poctivì. Nadiktuj je druinì
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do skautského zápisníku, aby tam pøipomínaly, jak má jednat správný
skaut, správná skautka.
1. Jak plním sedmý bod zákona ve vztahu k rodièùm? Jestlie
se dovedu podøídit jejich pøáním, plním jejich pøíkazy ochotnì,
bez odmlouvání, chovám se jako správný skaut.
2. Jak je to u mì se sedmým bodem zákona ve kole? Jestlie
s uèiteli jednám slunì, dám na jejich dobré rady, plním poctivì
jejich pøíkazy, chovám se jako správný skaut a dìlám skautùm èest.
3. Jak dodruju sedmý bod zákona v oddíle? Jsem ochoten splnit vùdcovo pøání i bez rozkazu? Umím se chopit nepøíjemného
úkolu, který mi byl pøidìlen? Nebo ho dokonce vykonám s chutí
a s úsmìvem? Pustím se do nìj hned? Splním ho poctivì, i kdy
mì nikdo nekontroluje? Pak se chovám jako správný skaut.

SKAUTSKÉ VLASTNOSTI
Jetì o jedné vlastnosti si povídejte na bøeznové druinovce.
O poctivosti. Zákon se o ní výslovnì nezmiòuje, je v nìm skryta.
Zato desatero biblických Boích pøikázání ji vyaduje jasnì
a kategoricky: Nepokrade!
Kolik lidí si dnes bez jakýchkoli zábran pøivlastòuje cizí vìci, krade v samoobsluhách, jezdí naèerno, idí v obchodech zákazníky!
Navenek se vìtinou tváøí jako poctiví, èestní obèané, a pøitom jsou
schopni strèit pod kabát a bez placení odnést z krámu láhev alkoholu. Nebo pytlík bonbónù, jednu výkaèku. Nebo pøihodit zákazníkovi shnilý pomeranè, naváit mu ménì unky, ne zaplatí. Kráde
zùstává krádeí, a èlovìk pøipraví nìkoho o drobnost za korunu
nebo o pøístroj za tisíce. Malý zlodìj je také zlodìj.
Kdo le, ten krade, øíká staré moudré pøísloví. Mùeme to i obrátit:
Kdo krade, ten le. Kdo by dùvìøoval zlodìjovi?
Poctivost a její protipól nepoctivost se projevují i v naich hrách,
zvlá velkých terénních. O tom u byla u nìkolikrát øeè.
Za kráde musíme povaovat i trhání ovoce ze stromu, který nám
nepatøí. Jisté formy krádee se dopoutíme, kdy najdeme nìjakou cennou vìc a ponecháme si ji, neohlásíme její nález.
A si budete povídat o poctivosti a nepoctivosti, mìl by se kadý
sám sebe zeptat: Neukradl jsem nikdy nic? Uvìdomuju si, e kadá
kráde je nesluèitelná se skautskou ctí a piní mùj èistý tít?
175

HISTORIE, ODDÍLU
DRUINY
Poznamenejte si na zvlátní
stránku skautského zápisníku
základní údaje a data: Kdy vznikl vá oddíl, které druiny v nìm
od zaèátku pracovaly, kdo byl
jeho prvním vùdcem, kde jste
mìli první klubovnu, kdy a kde
se konal první tábor.
Nìkteré oddíly mají za sebou
desítky let èinnosti  ty nejstarí
vznikly dokonce døív ne nae
republika, pøed první svìtovou
válkou, v letech 1912 a 1914.
Za tu dobu se v nich vystøídaly
stovky èlenù a mnoho vùdcù,
jejich tábory se èasto poèítají
na desítky, i klubovny se mìnily.
Trojí zákaz skautingu neznamenal vdycky likvidaci, oddíl pøeil i nejtìí doby v jiné organizaci, skrytý v Klubu nebo Svazu
turistù, Sokole, tìlovýchovné
jednotì, u Ochráncù pøírody.
Kadý èlen druiny by mìl mít
o minulosti aspoò nejzákladnìjí vìdomosti. Nejdùleitìjí údaje získá u vùdce, ve starých kronikách a èasopisech.
Pokuste se spoleènì vypátrat
nìkteré døívìjí èleny, o kterých
jste se dozvìdìli z vyprávìní
nebo ze starých záznamù. Pøíleitostnì je navtivte, pozvìte
je na nìkteru druinovou schùzku do klubovny.
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SKAUTSKÁ PRAXE
Turistické znaèky
Celá nae republika je protkána hustou sítí zvlátních cest,
na kterých nás vedou turistické
znaèky. Procházejí nejkrásnìjími a nejzajímavìjími místy. Znaèky jsou ètvercové,100x100 mm,
a skládají se ze tøí podélných
pásù. Horní a dolní pásy jsou vdy
bílé, barva prostøedního pásu je
na rùzných trasách odliná. Èervenì bývají znaèeny dálkové trasy a trasy vedoucí po horských
høebenech. Modøe významné cesty krajové. Zelenì významné cesty
okresní. lutì spojky a odboèky,
místní okruhy.
V turistických mapách jsou
takto znaèené cesty zakresleny
silnou nepøeruovanou èárou
v pøísluné barvì.
Kromì turistických znaèek
smìrových nacházíme obèas
i znaèku významovou. Také ta
má vdy bílý okraj a prozrazuje
napøíklad odboèku ke studánce
nebo odboèku ke hradu apod.

Smysl barev na turistických
znaèkách i tvar a výklad významových znaèek si zaznamenejte do zápisníku. A hned nahlédnìte do mapy vaeho kraje,
abyste zjistili, kudy vedou turistické trasy, jak jsou znaèeny
a na která zajímavá místa mohou druinu zavést.
Na jarních výpravách tìchto cest
vyuijte. Uvidíte, e sledovat znaèku není vdy jednoduché, je to
vlastnì malé stopaøské cvièení.

TÌLOVÌDA
Zatím to asi poøád odkládá,
ale jednou se u musí pustit
i do tìlovìdy. V podmínkách prvního stupnì junácké zdatnosti je
i bod, který po nás poaduje jisté znalosti o lidském tìle.
Moná e ti to pøipadá jako
kolská záleitost. Ale nemusí to
být nuda, jen se na to podívat trochu jinak, ne to dìlají uèebnice.
Na jarní louce se bájeènì hraje s míèem. Èlovìk lítá po trávníku pùl hodiny a sotva zazní píalka rozhodèího naposledy, skulíme se za branku a zhluboka
vdechujeme ostrý jarní vzduch.
Poøádnì nás z boje o míè rozbolely nohy!
Co se to vlastnì dìje s naima
nohama, e zaènou po delím
bìhání na høiti tak pekelnì bolet? A jak to, e se vlastnì èlo-

vìk vùbec mùe pohybovat?
Kvìtiny, keøe a stromy kolem jsou
také ivé organismy, a pøece zùstávají vìènì na stejném místì.
Rùst, raení, rozkvétání jsou
vlastnì také pohyby, ale velmi
pomalé. Èlovìk se mùe rozbìhnout, skoèit pøes keøík, vyplhat
na kmen. Zvykli jsme si na to,
bereme to jako samozøejmost.
Nikdy o tom nepøemýlíme. Nae
tìlo je jakýsi tajemný stroj, který
lehce uvádíme do pohybu a opìt
zastavujeme. Na chvíli se promìòme ve strojníky a prohlédnìme si jeho mechanismus.
Rozkazy k pohybu vydává
centrální nervová soustava 
mozek a mícha. Odtud jsou vysílány po nervových vláknech, která bychom snad mohli pøirovnat
k telefonním drátùm, do svalù.
Jakmile svaly dostanou pøíkaz,
stáhnou se a pohnou kostmi. Tak
napøíklad sáhneme po míèi, vstaneme z trávníku, pøeskoèíme keøík, rozbìhneme se po louce.
Napohled je to jednoduchá
vìc. Skuteènost je vak mnohem sloitìjí, ne ukazuje tento nejhrubí popis. V lidském tìle
je toti pøes dvì stì kostí, nìkolik set svalù a mnoho miliard
nervových vláken. Na rùzných
pohybech se podílejí vdy jiné
èásti tohoto rozsáhlého aparátu.
I zdánlivì prosté úkony  jako
napøíklad chùze nebo bìh  jsou
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sestaveny z mnoha rùzných pohybù. Nervová centrála postupnì zapíná a vypíná desítky svalù. Nesmí se zmýlit v poøadí,
musí být pøesná na desetinku
vteøiny. A oè sloitìjí je tøeba
taková jízda na lyích! Kdy tohle víme, ani se nedivíme, proè
se tak dlouhou dobu uèíme kristiánku nebo salto.
Pøíroda je skvìlý konstruktér.
Kosti jsou lehké, a pøitom neobyèejnì pevné. Pùsobí v lidském
tìle jako opìrné pilíøe, to je jejich hlavní úkol. Nìkteré kosti
kromì toho chrání nae zvlá
citlivé orgány. Napøíklad lebka je
schránkou pro mozek, obratle
zabezpeèují míchu.
Kosti jsou navzájem spojeny
buï pevnì, nebo pohyblivým
kloubem a vytváøejí vyí celek 
kosterní soustavu. Nesmíme si je
pøedstavovat jako mrtvou hmotu.
V ivém tìle je kadá kost pokryta tenkou blánou  okosticí,
do které proudí mnoha cévami
krev. Okostice zabezpeèuje výivu a tvorbu kostní tkánì.
To, èemu øíkáme maso, je
vlastnì svalová hmota. Na modelu
lidského tìla vidíme, e tato hmota je rozèlenìna v ohranièené
útvary  svaly, které jsou pøipojeny pevnými lachami na kostru.
Vechny svaly mají podobnou
stavbu. Jejich základní jednotkou
jsou tenounká svalová vlákna.
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Tato vlákna mají podivuhodnou
schopnost  mohou se smrtit
a opìt napnout. A tady je klíè
k tajemství pohybu. Sval ovem
není perpetuum mobile, stroj pracující sám od sebe. Potøebuje
ke své èinnosti pohonné látky.
Získává je z potravy. Mezi svalovými vlákny se vìtví mnoství
cév, které pøináejí ivné látky
a kyslík, a odvádìjí ze svalu odpadové zplodiny.
Kdy svaly zaènou pracovat
na plné obrátky, napøíklad
pøi bìhání po louce, vyèerpávají
rychle svou zásobu pohybové
energie a kromì toho se v nich
hromadí zplodiny látkové pøemìny, které krev nestaèí odèerpávat. Dùsledkem tìchto jevù jsou
pocity, kterým øíkáme únava.
Výkonnost klesá a po urèité
dobì musíme pohyb vùbec pøeruit. Kdy po høe odpoèíváme,

nezapomeòte pøitom ohnout rùek, aby lépe drel. Dost pevnì
obinadlo utahujte.

POZOR, NEBEZPEÈÍ!
ikové bitvy
Prohlaste je za nezákonné!
Hrozí pøi nich vdy váné nebezpeèí úrazu. Pøímý zásah oka
mùe skonèit tragicky! Bojové hry
mají jediné dovolené støelivo 
papírové nebo hadrové koule.
svaly nabírají novou energii
a zbavují se nepotøebných látek.
Únava postupnì mizí a za jistou
dobu mùeme zase nastoupit
na høitì svìí.
Pøeèti si tuto sta nìkolikrát
a pak podle záchytných bodù,
které si zapíe do rádcovského
zápisníku, reprodukuj druinì
na schùzce její obsah. Obrázek
kostry a svalù nech rozmnoit
na kopírce, aby si ho mohl kadý vloit do skautského zápisníku. S názvy jednotlivých kostí
a svalù si zahrajte Kimovku.

PRVNÍ POMOC

PLYN, PLYN!
Toto téma uveï zprávièkou
z denního tisku: V úterý 27. øíjna pøila ráno vedoucí M. K.
v Olomouci do prodejny zeleniny, v ní pracovala. Ucítila plyn.
Jakmile rozsvítila elektrické svìtlo, dolo k výbuchu. M. K. utrpìla
popáleniny III. stupnì a byla pøevezena do nemocnice v kritickém stavu.
Pak se zeptej druiny: Jaké
osudné chyby se paní M. K. dopustila? Správná odpovìï: Nemìla rozsvìcet, kdy ucítila plyn.

Nacviète takzvaný elvový
obvaz kolena a loktu. Poranìný kloub obtáèejte postupnì,
jak ukazují èísla na obrázku.
Zaèínáte stejnì jako pøi obvazu
kruhovém (umíte ho jetì?);
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Staèila malá jiskra od vypínaèe
a nahromadìný plyn explodoval.
Pøejdi k podrobnìjímu výkladu na téma nebezpeèný plyn.
Plyn je dnes ve vìtinì domácností. Kadoroènì zpùsobí smrt
desítek lidí. Mùe èlovìka zabít
nejen svou výbuností, ale nìkdy i jedovatostí (svítiplyn vyrábìný z uhlí).
Zná tvoje druina tohle dvojí
nebezpeèí? Slyel nebo èetl nìkdo o lidech, které plyn pøipravil
o ivot?
Do skautského zápisníku patøí tyto zásady:
1. Pøi zapalování plynového
spotøebièe se vdy musímeoèima pøesvìdèit, e plyn chytil
a z hoøáku lehají plameny.
2. Neodcházet od sporáku
do jiné místnosti, svaøujeme-li
mléko nebo jinou tekutinu, která
mùe pøekypìt a uhasit plameny.
3. Jestlie je plynový sporák
zapálený, neleháme si. Mnoho
lidí u tak zahynulo, postavili
na hoøák mléko, únavou usnuli,
hrnek pøetekl, uhasil plameny,
plyn dále unikal a spáè na to doplatil ivotem.
4. Plynový sporák není urèený k topení, ale k vaøení. Dlouhodobì zapnuté hoøáky mohou spotøebovat v místnosti kyslík a ohrozit
ivot lidí, kteøí tu pøebývají.
5. Veèer pøed ulehnutím pøekontrolovat, zda je správnì uza180

vøen pøívod plynu ke vem hoøákùm.
6. Nahromadìný plyn v místnosti je prudce výbuný. Kdy
èichem zjistíme, e v bytì nebo
ve sklepì uniká plyn (dá se to
poznat podle charakteristického
pachu), okamitì o tom uvìdomíme dospìlé, otevøeme vechna okna i dveøe a pøitom se snaíme plyn vdechovat co nejménì (zatajíme dech). Dále zjistíme, zda není v zamoøené místnosti nìkdo v bezvìdomí. Kde
ucítíme plyn, tam nejen nesmíme vstoupit s otevøeným ohnìm
(svíèka, lampa, hoøící cigareta),
ale ani stisknout vypínaè. Jak
ukazuje úvodní pøíbìh ze ivota,
jediná jiskøièka staèí k tomu,
aby plyn vybuchl.
7. Jestlie nemùeme zavøít
pøívod unikajícího plynu, voláme
telefonem plynárenskou pohotovost. Zjistìte, jaké èíslo má
u vás. Zapite si je do seznamu
nejdùleitìjích telefonù!

MORSEOVKA
Po celý bøezen pokraèujeme
v nácviku signalizace zvukem,
praporky i svìtlem.

HRY V KLUBOVNÌ
1. PØIHRÁVANÁ
Druina se rozdìlí na dvì stejnì poèetné skupiny. Jedna si

chytaèe pøedstíranými pohyby,
aby ztratil stopu  a tenisák
ve vhodném okamiku vyletí
z neèekaného místa.
Chytaè se volnì pohybuje
po místnosti, ale nesmí brát míèek tomu, kdo jej pevnì drí
v ruce.

sedne k severní stìnì, druhá
k jiní stìnì. Kdo si vytáhne
pøi losování lístek s èerným koleèkem, zùstane uprostøed klubovny mezi obìma týmy a dìlá
chytaèe. Hráèi Severu a Jihu si
vzájemnì pøihrávají tenisový
míèek. Jednou ho polou napøíè
klubovnou vysokým oblouèkem,
podruhé ho kutálejí po zemi,
potøetí tenisák proletí chytaèovi
tìsnì pøed nosem. A chytaè
se po nìm stále znovu vrhá.
Kdy letící míèek koneènì chytí, vymìní si úlohu s tím, kdo
se tenisáku naposledy dotkl.
Chytaè obvykle dìlá co mùe,
aby se své role zbavil, a druina
se ho tam snaí udret co nejdéle. Proto si tým na jedné stranì
podává míèek za zády, klame

2. BOJ U STOLU
Rozdìl stolní desku po délce
na poloviny køídovou èarou. Dva
stejnì poèetné týmy se postaví
proti sobì na rùzné strany stolu
a vzájemnì strkají ruce pøes hranièní linii na území, které patøí
soupeøùm. Èáru mùe pøekroèit
kadý jediným dovoleným zpùsobem  vysunout po desce buï
jen prsty, nebo prsty i celý høbet
ruky. Dlaò je tedy stále na stole.
Pøi návratu na vlastní polovinu
stolu u tohle pravidlo dodrovat
nemusí, mohou dlaò zvednout
nad desku a stáhnout ruku zpátky vzduchem.
Komu se podaøí plesknout
nìkterého protivníka pøes ruku
ve chvíli, kdy má tøeba jen poslední èlánky prstù na cizím
území, získává pro svou stranu
jeden bod. Jestlie vak místo
do soupeøovy ruky pleskne naprázdno do stolu, dostane bod
druhý tým. Kdo pøi tomto útoku
na cizí ruku pøekroèí hranièní linii, nedostane nic, i kdyby vetøelce zasáhl.
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Hráèi hlásí získané body rozhodèímu a ten je zapisuje na papír
svislými èárkami.
Vítìzí tým, který má po pìti minutách na svém kontì víc èárek.
3. NA SEDAVOU BABU
Hrajeme jen mimochodem
pøi jiné èinnosti. Kdo má babu,
snaí se ji ve vhodném okamiku pøedat komukoli jinému prostým dotykem. Mùe ji vak dát jen
tomu, kdo je právì na nohou,
sedící je pøed babou v bezpeèí.
Kouzlo téhle hry tkví v tom,
e se vichni nìèím v klubovnì
poøád zabývají a na nìèem pracují. Pøi práci se brzy otupí pozornost, zapomenete, e vlastnì
hrajete na sedavou babu, vstanete od stolu, abyste si doli
pro náøadí, a ne si uvìdomíte
nebezpeèí, u dostanete babu.
Jedinou obranou je  okamitì si
sednout. Kamkoli, tøeba na zem.
4. HRA NA SLEPOU BÁBU
Tuto hru asi vichni znají, u
mnohokrát ji hráli. Pøesto nikdy
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neztrácí své kouzlo a napínavost. Hráè se zavázanýma oèima se potupné role chytaèe zbaví tím, e se nìkoho dotkne.
Ostatní na nìho stále doráejí
z rùzných stran a hned zase
bleskovì odskakují. Je pøitom
napìtí i plno smíchu. Koho se
slepá bába dotkne, ten pøebere
její roli.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
ití
Skauti a robinzoni si pøiívají
knoflíky sami. Dovedou spravit
natrené kalhoty, pøiít záplatu.
Dokonce si troufnou na výrobu
signalizaèních praporkù a hadrových koulí, které se tak skvìle
uplatní pøi terénních hrách.
Pokud to jetì neumí, nech
si od maminky nebo babièky ukázat, jak se dìlá pod knoflíkem,
který pøiívá, krèek. S krèkem
lépe drí, lépe se zapíná.
Nauè se pøední steh. A také zadní steh, kterým opravdu spolehlivì
spraví natrenou nohavici.

Nepospíchejte, dbejte na rovnomìrnost a stejnou délku stehù.
Práce s jehlou je uiteèné cvièení prstù, teï se ukáe, jak je
kdo ikovný! Nìco nového zvládnete a pøitom se i zasmìjete svým
nezdaøeným pokusùm.
Vyptej se maminky, jakou
techniku pouívá, kdy chce jen
provizornì stáhnout natrenou
látku. A kdy podkládá vìtí díru
záplatou. Pøedej pak své vadlenské znalosti druinì.
Hadrové koule
Na podzim jste vyrábìli støelivo ke hrám z novin. Lepí, trvanlivìjí jsou koule ze starých ponoek nebo látkových odstøikù.
Nacpi do pièky punèochy nepotøebné kousky látky nebo pevnou
kulièku ze zmaèkaných novin.
Potom punèochu nad tímto jádrem zakru a pøetáhni pøes jádro horní èást punèochy. Znovu
ji zakru a jádro pøetáhni volným
koncem, teï opaèným smìrem.
Vznikne tak mìkká, ale pevná
koule. Nìkolika stehy seije
otevøený konec a první koule,

hadrový míèek na bájeèné hry,
je hotová. Tenhle pracovní postup jsme se nauèili od egyptských klukù.
Nejsou-li k dispozici staré ponoky, ijeme koule z pestrobarevných kouskù látky. Nejdøív
spíchneme malý ètvercový pytlík, obrátíme ho naruby, vycpeme a otvor zaijeme.
Koule mají mít asi velikost tenisáku. Na druinovce si ukate
pracovní postup, v ití pokraèujte a doma. Kadý by si mìl zhotovit pìt hadrových koulí. Køiklavé barvy mají pøednost  zalétlé
koule se v terénu lépe hledají.

VÝTVARNÉ HRY
Vyrábìjte masky z papíru
i z pøírodního materiálu. Opatøi si
jako vzor obrázky masek primitivních kmenù  èernoských,
eskymáckých, tichomoøských,
indiánských, najde je napøíklad
ve druhém dílu Skautské praxe,
která vyla v øadì pøíruèek nazvané Skautské prameny. Tyto
masky by vám mìly slouit jako
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vzor. Nebojte se nìkteré tvary
okopírovat. Ale uvolnìte také
svou vlastní fantazii.

TÌLOCVIÈNÉ TESTY

esté origami zvládne i ten,
kdo si zoufá nad svou umìleckou neschopností. Jen pøesnì
dodret pracovní postup! Opakujte stejnou techniku s papíry
rùznì zbarvenými, odliné velikosti. Výsledný dojem bude vdy
trochu jiný.
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1. Dùkaz mrtnosti
Kleknìte si na podlahu a pokuste se z této polohy odrazit vzhùru, podsunout bleskurychle obì
chodidla pod tìlo a dopadnout
do døepu, vyího nebo niího.
Dokáete to?
Ruce jsou stále ve vzduchu,
o nì se opøít nesmíte!
2. Dùkaz síly
Lehnìte si na podlahu, opøete se lokty o zem, pak zvednìte
obì nohy tìsnì nad zem a zaènìte s nimi souèasnì psát malá
èísla do vzduchu. Nejdøív jednièku,pak dvojku, po dvojce trojku.

Pokraèujte tak dlouho, dokud
udríte chodidla nad podlahou.
Kdo napíe nejvíc èísel? Pøipomínám, e obì nohy musí být stále napjaté a spojené, èíslice píí
pièky chodidel, která se nesmí
dotknout zemì ani zvednout pøíli vysoko nad podlahu.
3. Dùkaz rovnováhy
Pøejdìte ze stoje do døepu
na levé noze, pravou nohu natáhnìte dopøedu a pak ji zvednìte nad zem  nesmí se dotýkat
podlahy ani patou. Jak dlouho
se kdo udrí v téhle pozici? Vá
pokus konèí v okamiku, kdy
se dotknete zemì nebo stìny jinou èástí tìla ne chodidlem
stojné nohy.
4. Zkouka dechu
Nadýchnìte se z plných plic
a pak zaènìte zvolna vydechovat. Mìøte, jak dlouho vydríte
se zásobou kyslíku v plicích.
Pro snadnìjí kontrolu musíte
vydávat souvislý zvuk: húúúúú
Pokus konèí v okamiku, kdy
zmlknete a znovu se nadýchnete.
Mìøte èas vdy dvìma soutìícím najednou.

BODOVACÍ ZÁVODY
1. Magický ètverec
Naèrtnìte ètvercovou sí
o devíti políèkách  3x3. Pak

do ní rozmístìte devìt základních
èísel (od jednièky do devítky) 
do kadého políèka jedno. Musí
vak ve vech smìrech, vodorovnì, svisle i na obou úhlopøíèkách,
vdy tvoøit stejný souèet. Kdo to
dokáe døív?
Abyste nemuseli kreslit poøád
nové sítì nebo èísla mazat, nastøíhejte devìt ètvereèkù o nìco
meních, ne jsou políèka v síti,
na kadý napite jiné èíslo a pak
je podle potøeby volnì pøesouvejte z místa na místo.
2. Poschovávej pøed schùzkou
v klubovnì kompletní sadu padesáti mapových znaèek na
ètvercových kartièkách. Umisuj
je tak, aby je hledaèi objevili, ani
musí cokoli otvírat nebo odsunovat. Zastrkávej je do mezer mezi
podlahovými deskami, pod nohy
stolù a skøíní, za rámeèky vývìsních desek, vyuij tøeba více
místností, které patøí ke klubovnì. Nebo lísteèky poschovávej
na dvorku èi v blízkém parèíku.
Kadý by mìl ze svého úkrytu
vyènívat alespoò rùkem.
Hned jak se druina sejde,
vysvìtli pravidla hry. Kdo najde
a zvedne znaèku, kterou nezná,
získá jeden bod. Kdo správnì
øekne její slovní výklad, získá
dva body. Koneèným vítìzem
se stane hledaè s nejvyím bodovým souètem.
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3. Hledání slov
Dej na to vem pìt minut. Kdo
v této lhùtì napíe nejvíc èeských slov zaèínajících i konèících
stejným písmenem?

poslední nevyøazený úèastník.
Vítìz dostane nejvíc soutìních
bodù.Pak pozvolna zrychluj tempo a prodluuj slova.

4. Chytání morseovky
Vysílej volným tempem jednotlivá slova sloená z dosud
probraných znakù Morseovy
abecedy. Kadý vdy hned rozlutìné slovo napíe na lístek.
A ty je okamitì po odsignalizování a zapsání øekne nahlas.
Kdo se dopustí chyby, vypadne
ze soutìe o body, ale z cvièných dùvodù bude pøijímat i dalí
signalizovaná slova. Pokraèujte
tak dlouho, a zùstane ve høe

JAK VYMÝLET
BODOVACÍ ZÁVODY
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Jistì u sám dobøe ví, v èem
spoèívá spoleèný princip vech
bodovacích závodù, o kterých
byla zatím øeè. Je to vdycky
prostá zkouka, kterou provìøujeme vestrannou zdatnost
a vìdomosti èlenù druiny. Kadý závod je zamìøen pøedevím
na jednu vlastnost, schopnost èi
znalost. Jednou tedy zkouí
bodovacím závodem postøeh,

podruhé pamì, jindy obratnost
prstù, orientaci v prostoru, bystrost smyslù apod. Nìkdy bodovací závod prozradí, jak se kdo
dovede chovat v neèekané situaci, kdo øeí úkoly s rozvahou,
umí postupovat systematicky,
a kdo je zmatkaø.
Výsledek bodovacího závodu
je pro rádce malým barevným
kamínkem, který by si mìl zaznamenat do rádcovského zápisníku. Po nìkolika mìsících
se z tìchto kamínkù zaène tvoøit obraz chlapce nebo dìvèete,
jeho schopností a vestranné
zdatnosti. Druina o tom vem
neví, pro ni jsou bodovací závody nìco podobného jako závody bìecké nebo skokanské,
vhodná pøíleitost ke zmìøení sil
a uplatnìní osobní ctiádosti.
Vymyslet nové námìty bodovacích závodù není tìké. Kdy
jich provede na schùzkách dvacet podle cizího návodu, jedenadvacátý u dokáe pøipravit
sám. Pøemýlej, hledej vhodná
témata a nápady si zapisuj.

DRUINOVÝ POPLACH
Má to být zkouka, jak funguje
svolávací tafeta, kterou jste si
umluvili na schùzce. Zvol pro ni
vhodný den, nejlépe na konci týdne. Vechny èleny druiny zastihneme doma asi teprve naveèer,

kolem sedmé hodiny. Nebo naopak brzy ráno.
Poznamenej si pøesnou hodinu
a minutu, kdy se zvedne od stolu
s tím, e právì teï vyhlásí poplach. A budete na urèeném místì srazu vichni pohromadì, znovu se podívej na hodinky. Èas,
který mezitím uplynul, zapi.
Moná e napoprvé vechno
neklapne. Nenech se rozladit,
zjisti, kde se stala chyba  pøítì by se to nemìlo opakovat.
Pøi poplachu platí heslo: Veho
nechám, na sraz spìchám! To
si musí uvìdomit i rodièe.
Jistì ze zkueností ví, jak je
lidská pamì nespolehlivá. Poplachovou zprávu s urèením místa,
kde se máte sejít, poli písemnì.
Kdo ji pøedává telefonem, upozorní pøíjemce na druhé stranì drátu, e má obsah sdìlení zapisovat a pro kontrolu jej opakovat.
Za místo srazu urèi význaèný orientaèní bod, kam máte pøiblinì
vichni stejnì daleko. Nebo je posuò smìrem k bydliti tìch, kteøí
jsou a na konci svolávací tafety.
Ani první, zkuební poplach by
nemìl být planý. Spoj ho tøeba
s malou hrou v ulicích. Nebo dej
vem na místì srazu úkol  najít
okamitì jistou adresu v málo
známé èásti mìsta a odevzdat
tam zprávu. Mùe také ohlásit
na pøítí den krátkou mimoøádnou vycházku.
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DRUINOVÉ VYCHÁZKY
Trvají obvykle dvì a tøi hodiny, jsou jen o nìco delí ne druinové schùzky. Nìkdy se pøi nich
vydáváme za stanoveným cílem
(do muzea, zoologické zahrady,
velkého parku), jindy je podnikáme jen tak naslepo. Jsou to jakési nae prùzkumné výpravy
do míst, kam málokdo z druiny
zabloudí  do vzdálené ètvrti,
nejbliího okolí mìsta, k øece,
k rybníku atd.
Chodíme jako skuteèní skauti,
s otevøenýma oèima, a zastavíme se u kadé zajímavosti.
Nevím, jestli jste si toho nìkdy
vimli, ale vìtina lidí prochází
i neznámými konèinami, jako by
byli úplnì slepí. Jdou kolem gotického kostelíka a nic, ani si ho
nevimnou, nato aby ho obeli, prohlédli si pozornì jeho portál, vstoupili dovnitø. Pro skauta
je to malé dobrodruství, potopit se na chvíli do era, které
vìènì vládne pod vysokým klenutým stropem, lutit prastaré
písmo vytesané na kamenné
desce kryjící hrobku, zadívat
se na staré obrazy, sochy svatých a buclaté andílky. Starí
skauti by mìli rozeznat stavby
vybudované v gotickém slohu
od barokních nebo románských.
Kdo to dovede, je schopen i dost
pøesnì odhadnout stáøí kostela,
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zámku, hradu nebo historického
mìanského domu na námìstí.
Snad si øíká  co je na tom
asi zajímavého? Já to povauju
za obmìnu stopaøského umìní
a myslím si, e stopování dávné
minulosti mùe být právì tak
vzruující zábavou, jako sledování stop zvíøat a ptákù.
Vae druina by mìla dokonale poznat kraj, ve kterém ijete,
vìdìt o kadé památné stavbì,
projít kadou stezkou. To je dobrý program na desítky spoleèných vycházek.

BØEZNOVÁ VÝPRAVA
Nìkdy je ve znamení odcházející zimy, jindy urèuje její ráz
teplé a jarní poèasí.
Teï máte nejlepí pøíleitost
k pozorování pøírody, která se u
zaèíná probouzet ze strnulosti.
Pátrejte po prvních jarních kvìtinách. Jací byste byli skauti,
kdybyste nepoznali devìtsil, kterého je plno v podhorských a horských lesích. V kopcovitých krajinách brzy z jara rozkvétají petrklíèe, skoro vude v listnatých hájích narazíme na sasanky, orseje, podbìl, fialky vonné i psí, jaterníky, kopytníky, køivatce. Kdy
jsme procházeli s druinou kilometrovým úsekem mìlkého údolí øeky, objevili jsme na stráních
pod listnatými stromy a pod keøi

dosud nerozpuklými pøes dvacet
rùzných druhù kvetoucích bylin.
Kolik jich na výpravì najdete vy?
Které z nich poznáte? Vezmìte
s sebou atlas a podle obrázkù je
urèujte. Nemysli si, e je to zábava jen pro dívèí druiny. Jací bychom byli zálesáci, kdybychom
neznali alespoò padesát rùzných
druhù kvìtin?!
Neznámý svìt ptákù se nám
zjara otvírá víc ne v kterémkoli
roèním období. Ráno i naveèer
se ozývá ze zahrad, parkù, polních remízkù a okrajù lesa ptaèí
zpìv. Vude ijí desítky druhù,
k tìm co u nás pøezimovali, pøibývají kadý týden dalí druhy.
V polích jistì zaslechnete skøivánka. Pøiletìli u také paèci?
Druina, která by se chtìla víc
zamìøit na ornitologii, poznávání ptákù a jejich ivota, nala by
vude ivou studijní látku. Neby-

lo by to krásné, rozeznat ptáky
podle peøí, køivky jejich letu, hlasu? I tady vám pøi prvních krocích nejvíce pomùe barevný obrázkový atlas, podle nìho snadno odliíte strakapúda od luny,
drozda od paèka. Kadý skaut
by mìl poznávat celou pøírodu,
ale do nìkteré její èásti proniknout hloubìji.
Cestou do pøírody si nìkde
na udupaném plácku zahrajte hru
s kulièkami  teï je jejich èas.
Aspoò pùl hodiny cviète v nejkrásnìjí tìlocviènì  v lese
a na louce. Po rozcvièce zopakujte nìkteré testy z klubovny
a pokuste se pøekonat své osobní i druinové rekordy.
Bøeznové poèasí jetì vyaduje spí pohybové ne statické hry.
Na mìkkém trávníku uspoøádejte zápasnický turnaj. Nebudete
se pøi nìm válet po zemi, bojujete
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jiným zpùsobem, ve dvojicích. Kdo
stoupne protivníkovi na pièku
jeho levé nohy, vítìzí. (Pøi téhle
drobné høe se chováte spí jako
taneèníci ne zápasníci, protoe
hbitì pracujete nohama, uskakujete a podnikáte výpady.)
Pøi pøetahovaèce se rozdìlíte
na dva týmy, vyryjete v udupané
zemi rovnou èáru a kadý tým
se snaí pøetáhnout soupeøe celým tìlem na svou stranu. Je to
vzruující pohranièní boj. Zopakujte si boj o èepice (kdo strhne
soupeøi z hlavy pokrývku, vyøadí
ho tím ze hry) a zvedaèky (kdo
protivníka nadzvedne tak, e se
vùbec nedotýká nohama zemì,
pøemùe ho a vyøadí z boje.)

Na ohníèku uvaøte kotlík
poridge (vyslov porid), skotské
ovesné kae. Je to rychlé, syté
jídlo. Posypte ji skoøicí, cukrem,
dejte na ni dem a kousek másla.
Pravá zálesácká pochoutka, i
kdy ji nìkdo moc nemiluje!
Pøi signalisaèní tafetì soutìí dvì stejnì poèetné skupinky.
Jednotlivé stanice jsou od sebe
vzdáleny 100  500 m a pøedávají
si krátkou zprávu. Rozhodující je
správnost a pøesnost, rychlost je
teprve tøetím kritériem.
Putujte podle mapy terénem
bez cest, je to mnohem zajímavìjí ne pochod po cestách.
Program doplò podle knihy
Výpravy za dobrodrustvím.

Kdo sám sebe ovládá, jiné snadno zkrotí.
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DUBEN
SKAUTSKÉ SVÁTEÈNÍ DNY
Prohlédni si jetì jednou obrázek, který otvírá první skuteènì jarní
mìsíc  duben. Necítí nic, kdy se dívá na dva skauty, kteøí sedí
v korunì jedle a kamsi napjatì vyhlíejí? Kdy je chvilku pozoruju,
mám najednou dojem, e se sám krèím ve vrku starého stromu
a oèima ostøe proèesávám kapradiny, roztrouené ulové kameny
a smrkové houtiny hluboko pod sebou. Kadou chvíli se mùe nìkde vynoøit zvìd z jiné druiny. Trochu zadruju dech a slyím,
jak rychle a hlasitì mi buí srdce, jako kdybych proíval opravdové
dobrodruství  a zatím to je jen hra, vlastnì to není ani hra, ale pouhý
obrázek. Ten obrázek výstinì zachycuje dùleitou stránku skautingu. Je v nìm vùnì lesù, dálek a dobrodruství. V kadém skautovi
vyvolá øetìz vzpomínek na pøíhody, které on sám proil kdesi daleko
za mìstem, na velkých výpravách a pøi robinzonském táboøení.
Pro skauta je sváteèním dnem sobota nebo nedìle, kdy se vydá
s oddílem nebo druinou do pøírody. Dlouhá zima je za námi, mìli
byste chodit ven co nejèastìji. Není na konci týdne ádný oddílový
podnik? Vytáhni do kopcù a lesù s druinou. A tøeba ve dvou weekendech za sebou!
Na kraji obce vyhlas soutì
postøehu. Kdo z druiny první
uvidí dravého ptáka nebo skøivánka, dostane bod. Tomu, kdo
zahlédne zajíce nebo baanta,
pøipíeme dva body. Za srnku
nebo koroptev dáváme tøi body.
Za sojku a straku ètyøi body. Kdyby se nìkomu potìstilo zpozorovat liku nebo jelena, dostane
deset bodù.
Bodovací tabulku uprav podle místních okolností. Podobná

hra se dá hrát s nìkterými vzácnìjími druhy kvìtin.
Po pùlhodinì seète body
a ohlásí vítìze.
A jako na bøeznových výpravách, i v dubnu si vímáte jarních
kvìtin, ptákù, pøíznakù postupujícího jara. Které stromy u mají
listy, které se teprve k raení
chystají? Prohlédnìte si jejich
pupeny, zaèínají se zvìtovat.
Jaké zmìny se teï odehrávají
ve svìtì hmyzu? Jsou u venku
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mravenci, vèely, èmeláci, motýli? I drobné poznatky si zapisujte, je to ivá zálesácká kola.

takové táboøitì, kde mùeme
vaøit na otevøeném ohni, nebo
s sebou vezmeme lehký vaøiè.

Na táboøiti poprvé letos postavíme stany, i kdy v nich nebudeme nocovat. Jen z cvièných
dùvodù. Palouèek, kde jsme
se zastavili, je hned útulnìjí.

I ten nejmladí nováèek musí
znát základní bezpeènostní
pravidla. Nadiktuj je vem
do skautského zápisníku:
1. Oheò rozdìláváme jen
na bezpeèném místì, dostateènì daleko od lesa, zrajícího obilí, køoví, suché trávy,
raelinitì. Poèítej i s létajícími
jiskrami, zvlá kdy je vítr.
2. Ohnitì dìlej radìji na holém,
hlinitém nebo písèitém èi skalnatém podkladu. Obklop ho kruhem kamenù.
3. Na louce odstraò z vyhlédnutého místa drn a po uhaení ohnì
ho zase vra na pùvodní místo
a zalij vodou.
4. Neopoutìj hoøící oheò.
Musí u nìho být stále nìkdo
na strái.
5. Za silného vìtru radìji oheò
nerozdìlávej.
6. Po skonèeném vaøení zalijeme oheò vodou, zasypeme pískem nebo hlínou vechny havé
uhlíky.
7. Ohnitì zahladíme tak dokonale, aby po nìm nezùstala ádná stopa.
8. Pamatuj  zápalky mají hlavièku, ale nemyslí!
Stará ohnitì hyzdí pøírodu.
Snate se s druinou na kadé

V kotlících uvaøte celý obìd,
polévku i hlavní jídlo. Z brambor
nakrájených na kostièky, rozkrájených párkù nebo buøtù, papriky, soli, sádla, cibule a mouky
vykouzlíte chutné zablafuòky,
nejjednoduí druh guláe.
Na sádle osmahnete nadrobno
nakrájenou cibulku, zasypete ji
paprikou (nepálivou), a pak pøidáte do kotlíku kostièky brambor
a vechno to v pøiklopeném kotlíku dusíte na mírném ohni. A
brambory zmìknou, zalijete je
moukou rozmíchanou ve vodì,
osolíte a jetì chvíli povaøíte.
Uvidíte, jak vám bude chutnat!
Rozdìlávání ohnì patøí
k základním skautským dovednostem. Zkuený skaut dokáe
zapálit klestí nebo hranièku døíví i za chladného, detivého poèasí. Z cvièných dùvodù vaøíme
na kadé výpravì. Nae cesty
vedou skoro vdy do lesù a tam
bývají tabulky: Rozdìlávání
ohnì zakázáno. Proto volíme
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výpravì zahladit aspoò jedno
z tìch, které v krajinì zanechali
nesvìdomití turisté. Bude to vá
druinový dobrý skutek.
Na ádné jarní, letní a podzimní
výpravì by nemìla chybìt zajímavá lesní hra. Zatímco bude druina zamìstnaná vaøením, pøiprav
pro ni hru zvanou hledaèi orchidejí. Vyber pro ní nepøehledný,
zarostlý terén velký 200x200 m,
rozlo v nìm na rùzných místech
barevné lístky a potom se vra
na táboøitì. Lístky jsou rùznì
barevné, bílé a luté, zdaleka viditelné, èervené a modré, hùøe rozeznatelné od pozadí, zelené
a hnìdé, splývající s okolím. Velikostí se blíí formátu hracích karet. Mìl bys jich doma pøipravit
tolik, aby na kadého hráèe pøipadalo v prùmìru 15  20 kusù.
Naøe je ze sady rùznobarevných
listù, jaké se prodávají tam, kde
kopírují texty.
Po návratu a obìdì vyprávìj
druinì libreto hry.
Pøedstavte si, e jste se vypravili do americké tropické dungle za orchidejemi. Prosekáváte
si maèetou cestu, sbíráte vzácné kvìtiny a pøitom se musíte mít
ustaviènì na pozoru pøed hady
a dravou zvìøí.
V naí høe se v dungli promìní úsek lesa ohranièený prùsekem, silnicí, potokem a okrajem
velké paseky (popíeme hranice

podle místních terénních podmínek). V tomto území jsou lístky
rùzných barev, které pøedstavují
orchideje. Kadá barva, jiný druh
jiné hodnoty. Bílá deset liber, lutá patnáct, èervená dvacet, modrá dvacet pìt, hnìdá tøicet, zelená tøicet pìt liber.
Kadý pátrá po orchidejích
na vlastních pìst a sbírá je. Zvítìzí ten, kdo bude mít úlovek
v nejvyí úhrnné cenì.
Nemyslete si, e to bude bezstarostná, pøíjemná procházka.
Dunglí se plíí jaguár  tomu
se nesmíte dostat do drápù. Jaguára pøedstavuju já. Jestlie
se nìkoho z vás dotknu rukou,
znamená to, e jste byli vánì
poranìni. Musíte opustit herní
území, pùjdete na táboøitì a pìt
minut tam zùstanete. Teprve pak
se smíte vrátit zpátky do hry.
Pøed jaguárem jste bezpeèni jen
za hranicemi herního území.
Na hledání orchidejí máte pùl
hodiny.
Úspìch nebo neúspìch hry
hodnì závisí na tom, jak rádce
sehraje roli jaguára. Mìl by hledaèe orchidejí  sbìraèe lístkù
spí plait, ne skuteènì chytat.
Soustøeï se na ty nejrychlejí
a nejstarí z druiny, k nováèkùm
a mladím buï ohleduplnìjí.
Po vyhláení výsledkù projdìte spoleènì terén a pátrejte tam
po lístcích, které nebyly pøi høe
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objeveny. To mùe být druhá, samostatná hra, prostá hledaèka
bez pronásledování; kdo tentokrát objeví nejvíc lístkù?
První pomoc nebo jiná akce
S.O.S. bude na programu
po runé høe. Zhotovte z tyèí
a stanového plátna (nebo vìtrovek) nosítka pro zranìného.
Dokáete ho na nich nést aspoò
pùl kilometru?
Mìøení výky patøí k základní
skautské praxi. Tvoje druina by
mìla znát aspoò dvì rùzné metody, jak zjistit výku stromu, sloupu, vìièky, rozhledny, stoáru
nebo jiného objektu v terénu.
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1. zpùsob  podle délky stínu
Uplatníme ho jen za sluneèného dne. Souèasnì s pøemìøením délky stínu vyhlédnutého
objektu zmìøíme i délku stínu
metrové tyèe. Kdy u tyèe namìøíme stín dlouhý 125 cm, víme,
e odpovídá 125% skuteèné výky. Kdyby byl stín tyèe dlouhý jen
94 centimetrù, znamenalo by to,
e odpovídá 94% skuteèné výky tyèe. V obou pøípadech vypoèítáme z namìøené délky stínu
stromu 100%, pak budeme znát
pøesnou odpovìï na otázku,
jak je strom vysoký.
Odpoledne vrhla tyè stín dlouhý
137 cm a osamìlý buk 28 m 65
cm. Namìøená délka stromového

stínu se rovná 137% skuteèné
výky buku. Poèítáme tedy dále
28,65 m : 137 = 0,2091 (= 1%) x
100 = 20,91 (= 100%). Buk je
vysoký 20 m 91 cm.
2. zpùsob  dvìma holemi
Vezmìte dvì stejné hole, jednu postavte kolmo na zem, druhou k ní polote tak, aby obì
tyèe svíraly pravý úhel. Postupujte s nimi od paty stromu tak daleko, a uvidíte pøesnì jeho pièku okem pøiloeným ke konci leící tyèe pøes vrcholek stojící
tyèe. Potom odmìøte vzdálenost

od konce leící tyèe ke kmenu
a znáte výku stromu.
Pøipomeòte si jednu z nejdramatiètìjích her, papírovou bitvu.
Tentokrát u tøeba s hadrovými
koulemi.
Zpátky se vracejte pokud mono jinou trasou. Na vhodném místì, mìkké lesní cestì, uspoøádejte malý závod  kdo pøekoná deseti skoky nejvìtí vzdálenost.
A jinde: kdo se udrí ve visu
na rovné vìtvi nejdéle. Takové
drobné soutìe zpøíjemní i dlouhý
pochod a dodají mu vzruch.

JAKÝ MÁ BÝT RÁDCE
Kdo zná dost her, umí vymýlet zajímavé bodovací závody, ovládá skautskou praxi a dovede vechny vìci nauèit ostatní, má
u druiny zajitìný polovièní úspìch.
Jen polovièní? Copak tohle vechno nestaèí? Kdy si zahrajeme
novou veselou hru, pøipravím napínavou soutì, pak ukáu novou
ifrovací metodu, chvilku budeme promrskávat mapové znaèky
a nakonec zaèneme nìco zajímavého vyøezávat  byl by v tom èert,
aby se druinovka nevyvedla na sto procent!
Schùzka se mùe podaøit, ale i s dobøe pøipraveným programem
nìkdy rádce ztroskotá. Hodnì toti záleí na tom, koho má v druinì.
Nejvíc ovem záleí na nìm samém a na jeho osobních kvalitách.
patný rádce s velkými zkuenostmi i dobrými nápady si druinu
nikdy plnì nezíská. Chyba netkví v tom, co dìlá, ale v jeho osobì.
V jeho rádcovském umìní, nebo spíe neumìní.
Rádcovskou úlohou mohou být povìøeni mnozí, ale dobrými rádci se stanou jen nìkteøí. Velké znalosti, zruènost, tìlesná zdatnost
jsou sice základními pøedpoklady, ale samy o sobì nestaèí. Dobrý
rádce musí mít navíc i dobré osobní vlastnosti. Má být obìtavý,
nadený, spolehlivý, spravedlivý, trpìlivý, dùsledný, klidný, veselý,
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pracovitý, vynalézavý. A nesmí být líný, hrubý, prchlivý, panovaèný. I kdyby mìl jen jedinou z tìchto patných vlastností, a nesnail
by se ji rychle odstranit, nemùe být dobrým rádcem.
Kdy zaène o sobì poctivì uvaovat, dojde k závìru, e ti ta
nebo jiná dobrá vlastnost chybí. Nebo e naopak má sklon
k nìkteré ze patných vlastností. Proto ovem nemusí skládat rádcovskou funkci. Dùleité je o tìchto svých slabinách vìdìt a stále,
houevnatì s nimi bojovat.
Buïme k sobì pøísní, nic si neodpusme!

DUBNOVÉ SCHÙZKY
DRUINOVÉ VÌCI
Domácí úkoly
Zní to nejspí hodnì kolsky,
ale domácí úkoly, které rádce
obèas druinì uloí, nemají
se kolními úlohami nic spoleèného. Je to obyèejnì nìjaká zábavná práce, na kterou nám u
v klubovnì nezbyl èas nebo
se nedá spoleènì dìlat. Zaèali
jste vyøezávat indiánská poèítací døívka, ale dokonèení celé
sady by zabralo nejménì dvì
hodiny, necháte tedy zbývající
práci za domácí úkol, kadý si
je do pøítí schùzky dotvoøí, pøípadnì i obarví a nalakuje. Mohli
byste ve vyøezávání pokraèovat
za týden, ale to by byla ztráta
èasu. Takový domácí úkol vem
pøipomene druinu i ve dnech,
kdy není ádný skautský podnik.
Domácí úkoly mohou být rùznorodé  jednou tøeba poádáte, aby nìkdo opatøil co nejvíce
informací o naleziti minerálù
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nebo zkamenìlin ve vaem kraji (chystáte se na prospektorskou
výpravu), jindy druina pátrá
po zajímavých údajích o zvíøeti
nebo ptáku, podle kterého je
pojmenovaná. Pak zase vem
uloí, aby zjistili, která stavba
je ve vaem mìstì nejstarí, jindy pátráte po neobvyklých druzích døevin (ginkgo, které má listy podobné vìjíøùm, liliovník tulipánokvìtý, zvaný indiány kánoové døevo), nebo vypracováváte návrh druinového znaku.
Splnìní úkolù vdy na dalí
druinovce pøekontroluj a ty dìvèata nebo chlapce, kteøí se èinili,
odmìò body. Nebo je aspoò veøejnì pochval.
Názvy druinových míst
Pojmenujte svá oblíbená cílová táboøitì, kam èasto chodíte
na výpravy, pokud nemají svùj
název z døívìjka. Dejte jim pìkná, barvitá jména. V tomhle byla
nepøekonatelná praská Dvojka
se svým dlouholetým vùdcem

Jaroslavem Foglarem  Jestøábem. Vìtrné údolí, Tygøí dungle,
Dýmové jeskynì, Opièí stromy,
Sluneèní zátoka, Zelená øíèka 
tak Dvojkaøi pojmenovali místa,
kam se pravidelnì vraceli. Volte
také prosté, pøiléhavé názvy, ty
bývají nejhezèí: Vøesový vrch, Jelení potok, Mìsíèní údolí, Soví dùl,
Lièí rokle. Kadý má svou zvlátní vùni a dává krajinì dùvìrný ráz.
Tato jména, která zná jen druina
a oddíl, patøí k drobnostem vytváøejícím tradici.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
Osmý bod zákona:
Skaut je veselé mysli. Skautka je veselé mysli.
Tomu jistì kadý rozumí. Pøipomínej osmý bod zákona druinì
ve chvílích, kdy se vám nìco nedaøí, pøi neúspìchu ve høe nebo
v závodu, za patného poèasí, na dlouhém pochodu, který vás unavuje. Tøeba i taková malá pobídka zvedne náladu.
Znáte anglické poøekadlo keep smiling, které se ète kíp smajling? Víte, co znamená? Vdy s úsmìvem. Co kdybyste je pøijali
za své druhé druinové heslo?

SKAUTSKÉ VLASTNOSTI
tìdrost
Osmá vlastnost, která dìlá skauta skautem. V druinì by
se vichni mìli chovat jako opravdoví bratøi. Vzájemnì si pomáhat,
spravedlivì se dìlit o práci i jídlo. Kdo vytáhne z batohu pytlík bonbónù nebo burákù a nenabídne ostatním, není jetì skuteèný skaut.
Kdo na táboøe pøi návtìvním dni schová krabici s dobrotami, kterou mu pøivezli rodièe, a tajnì z ní sám ujídá, není jetì skuteèný
skaut. Dobrá druina na výpravách spoleènì vaøí, dává dohromady
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jídlo i pamlsky, které si jednotlivci pøinesli z domova, a spravedlivì
se o nì dìlí.
Opakem tìdrosti je sobectví, lakota. Lakomec se o nic nechce
dìlit, myslí vdycky pøedevím na sebe, rád bere, ale nerad dává.
Vímej si, jak se tento povahový rys projevuje u jednotlivých èlenù
tvé druiny. Dávej ostatním dobrý pøíklad. Uète se tìdrosti spoleènì, vìdomì. Kdo si dokáe odøíct kousek dobroty a nabídne ostatním, mùe to povaovat za malé vítìzství nad sebou samým,
nad horí stránkou své povahy.

SKAUTSKÁ ORGANIZACE
Ví tvoje druina, kdo je náèelníkem chlapeckého kmene Junáka. Kdo je náèelnicí dívèího
kmene? Ví to vùbec ty? Mezery ve znalosti ti pomùe zaplnit
vùdce nebo vùdkynì.

SKAUTSKÁ PRAXE
Na jedné z vaich dubnových
druinových schùzek by mìl pøijít na øadu test skautských znalostí a dovedností. Upozorni
na nìj u o týden døív. Konkrétní
náplò by mìla vycházet z toho,
co jste od záøí dìlali. Tohle je tedy
jen nezávazný pøíklad:
1. Kdo dokáe zpamìti napsat co
nejvíce skautských vlastností,
o kterých zákon výslovnì nemluví, ale kterým jste po táboøe vìnovali pozornost?
2. Napite úplné znìní tøetího,
estého a devátého bodu skautského zákona.
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3. Vázání esti nováèkovských
uzlù na èas.
4. Jaké telefonní èíslo má záchranná sluba, policie, hasièi?
Napsat zpamìti!
5. Pøedvést nìkterý z obvazù.
6. Rozlutit jednoduchou ifru.
7. Rádce postupnì ukáe deset
ètvereèkù s mapovými znaèkami.
Kdo zná jejich slovní výklad? (Písemnì!)
8. Kimova hra.
9. Signalizace semaforem nebo
morseovkou. Kdo bude mít nejménì chyb v pøijaté krátké zprávì?
10. Test tìlesné zdatnosti. Kdo
udìlá nejvíc klikù? Kdo bude mít
nejvíc úspìných hodù tenisovým míèkem do vìdra? (Kadý
má ze tøímetrové vzdálenosti deset hodù.)
Jednotlivé disciplíny boduj. Uij
dvojí zpùsob hodnocení. Nejprostí úkoly (napøíklad znalost
telefonních èísel) hodno jedním
bodem pøi správném splnìní.
ádný bod nedostane ten, kdo

se zmýlil. Nároènìjí, sloitìjí
testy, pøi nich lze jasnì stanovit
poøadí, hodno takto: vítìz dostane tolik bodù, kolik je soutìících, druhý o bod ménì, tøetí
o dva body ménì, ètvrtý o tøi
body ménì ne vítìz atp.

PRVNÍ POMOC
Opakujte techniku obvazování poranìných èástí tìla: prstù
na ruce, dlanì, pøedloktí. Nacviète nový druh  obvaz chodidla, kterému se odbornì øíká
tømenový.

AKCE S.O.S.
Pøipomeò si øíjnovou zkouku
odvahy a tíseò, nebo dokonce
strach, který jste pøi ní pociovali

na osamìlých místech. Nava
na to informací o nebezpeèí, které hrozí v obydlených konèinách.
Pøi zkouce odvahy nebo na noèní
hlídce v táboøe mají mení dìti
strach ze straidel, duchù, pøízrakù. Kadý sice ví, e nadpøirozené
bytosti neexistují, a stejnì pøi tìch
povídaèkách èlovìku lehce brnká
na ebra strach. Lidé se èasto bojí
i mrtvých, za tmy se vyhýbají høbitovùm. A pøitom jim mohou ublíit
spí iví. Násilníci, zloèinci, nenormální osoby.
Polo druinì otázku: Jak byste
se zachovali, kdyby vás zastavil
cizí èlovìk a chtìl po vás, abyste
s ním li k nìmu domù nebo nìkam na odlehlé místo? Tøeba by
sliboval, e vám nìco zajímavého ukáe nebo dá.
Správná odpovìï zní: Podìkuju, odmítnu a rychle odejdu.
To je základní bezpeènostní pravidlo. S neznámým èlovìkem
bez vìdomí rodièù, uèitelù nebo
vùdce nikam nejdu!
Kadý u jistì slyel o lidech
úchylných. Takoví skuteènì jsou,
chodí mezi námi nepoznáni. Projeví se zpravidla na oputìných
místech, ale ne vdycky.
Nadiktuj do skautského zápisníku tyto zlaté zásady:
1. S cizími dospìlými nenavazovat hovor z jejich podnìtu. Mùeme jim vak podat potøebnou informaci, kterou na nás poadují.
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2. Nenechat se zlákat ádným
slibem, nedoprovázet cizího
èlovìka do domu, do parku,
na odlehlé místo.
3. Kdyby nás nìkdo chtìl nìkam
zatáhnout násilím, ztropíme pekelný køik. Voláme o pomoc
a energicky se bráníme. Bojujeme vemi prostøedky, i takovými,
jaké nejsou v obyèejné klukovské pranici dovolené. Èasto tím
útoèníka zastraíme.
Kdyby si nìkdo z tohoto námìtu debaty dìlal legraci, ráznì ho
usaï. Nejsou to plané povídaèky. Kadý rok pøijde v naí republice nìkolik dìtí a mladých lidí
o ivot proto, e tyto zásady neznali nebo je nedodreli. Úchylní
lidé toti nìkdy vylákanou obì
zabijí, aby neprozradila, e ji pohlavnì zneuili.
Pamatujte, e tato tøi pravidla
mohou mít nìkdy cenu ivota!
A jak je to s konáním dobrých
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skutkù? Podnìt k nìmu vychází
obyèejnì od nás, kdy vidíme,
e nìkdo potøebuje nai pomoc,
radu, informaci. Automobilistovi,
který se ptá na cestu, ukáeme,
kudy má jet, ale do vozu k nìmu
nepøisedneme, i kdyby nás ádal, abychom s ním jeli. Èlovìka, kterému pomáháme nìco
nést, doprovodíme jen k domu,
dovnitø s ním nejdeme.
Slyel nìkdo z druiny nebo
èetl o pøípadu, kdy se v okolí objevil úchylný èlovìk a dolo tam
k zloèinu, pøed kterým má dnení rozprava druinu varovat? A
o tom vem poví. Je to vzruující
téma, ale velmi závané!
Bombá
Ná ivot mùe nìkdy ohrozit
obyèejná vìc, kterou s sebou vezeme na výpravu. Zkaená konzerva. Její obsah mùe vypadat
nezávadnì, ale klobásový jed,

který se v ní vytvoøil, dokázal by
zabít celou osmièlennou druinu.
Bez varování! Vlastnì varovat by
nás mìl zdeformovaný tvar plechovky. Místo aby mìla rovné
dno i víko, je nahoøe i dole nafouklá. A kdy se pokusíme
plech stlaèit, vrátí se do vypouklé
polohy. To je neomylný signál,
e potrava uvnitø uloená je plná
smrtelného jedu. V konzervì
nemusí být právì klobásy, klobásovým jedem mùe být proniknutý i luncheon meat, patika, hovìzí nebo vepøové maso.
Nafouklou konzervu proto nekoupíme, ale upozorníme na ni
prodavaèe v obchodu. Nevezmeme ji ani z domácích zásob,
upozorníme na ni rodièe. Kdyby
se nám pøesto octla v batohu,
na výpravì ji vùbec nesmíme
otevøít.
Brzy pojedeme na tábor, tam
budeme vichni jezdit na nákup,
mìli bychom o tomto nebezpeèí
tedy vìdìt.

spøátelí natrvalo a zastaví se u nìj
aspoò na malou chvíli pokadé,
kdy kolem nìho pùjdou. Tøeba
i v zimì. Na jaøe se zaènou zvìtovat pupeny, pak z nich vyraí
první lístky, køehké a svìtlounké,
u dospìlého stromu rozpuknou
kvìty, nìkdy tak nenápadné, e si
jich lidé ani nevimnou. Na vìtvích
sedávají ptáci, slétá se sem hmyz.
Za vìtru se koruna tie rozumí,
pøi bouøi výhrunì svití a sténá.
Kvìty se bìhem léta pozvolna promìní v plody, které zrají a lákají
dalí tvory. V plodech jsou ukryta
semínka, zázraèné vìcièky, které v sobì skrývají budoucí stromy.
Na podzim se ná strom zaène
barvit, pak z nìho opadává listí,
ale na vìtvích se mezitím u pøipravila nová generace listù, zatím
uschovaná v pupenech.
Zaznamenej si, který strom si
kdo zvolil k pravidelnému pozorování. Dohodnìte se, e budete
drobné poznatky o ivotì svého stromu zapisovat.

PØÍRODA  ZÁLESÁCKÁ
PRAXE

HRY NA DRUINOVKÁCH

Mùj strom
Kadý z druiny by si mìl vybrat nìjaký vìtí strom, kolem kterého èasto chodí nebo který roste
u jeho domova, a pravidelnì ho
pozorovat. Aspoò mìsíc, ale radìji
celé jaro. Ti nejvytrvalejí se s ním

1. PÁTRÁNÍ NA MAPÌ
Máte na druinovce dost stejných map, aby mìl kadý svou
vlastní? Staèila by i jedna mapa
na dvojici. Rozlote je pøed sebe
a hra mùe zaèít. Rádce vyhledá jméno nìkteré zapadlé obce
a øekne je nahlas. Kdo najde
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v mapì ohláené místo, získá
jeden bod a má právo urèit dalí
místo, které budou ostatní hledat.
Kdo bude mít po deseti minutách nejvíc bodù?
A se k této høe vrátíte, nepátrejte v mapì u jen po obcích,
ale i po rùzných znaèkách, zejména tìch ménì èastých.
Pøi této prosté, ale ivé høe
se dokonale seznámíte se svým
krajem.
2. HRA S MORSEOVKOU
Rádce vysílá praporky nebo
píalkou (veèer svìtlem) jednotlivá slova. Kdo pøijaté slovo vykøikne první, dostane jedno poèítací døívko.
Pokraèujeme, dokud rádce
nerozdá padesát døívek. Zvítìzí
ten, kdo jich bude mít nejvíc.
3. POZNEJ PO HMATU
Posaïte se kolem stolu tak
tìsnì, abyste nevidìli na svoje
ruce, které máte pod deskou
na kolenou. Rádce zaujme místo v èele stolu, vytahuje z krabice
postupnì rùzné pøedmìty (napøíklad knoflík, kousek látky, korunovou minci, kolíèek na prádlo,
hrací kostku, sponku na vlasy,
krabièku od zápalek, pecku
z broskve atd.) a podává je
v kratích nebo delích intervalech tomu, kdo sedí po jeho levici. Hráè pøedmìt pod deskou
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pozornì ohmatá a pøedá ho sousedovi po levé ruce. Pøedmìt tak
putuje pod stolem od jednoho
ke druhému a nakonec se vrátí
k rádci z druhé strany. Kdy má
opìt vechny vìci v krabici, vyzve
hráèe, aby zapsali na papír vechny pøedmìty, které po hmatu poznali a zapamatovali si je.
Zvítìzí ten, kdo odevzdá nejúplnìjí seznam.
Kolik vìcí nechá kolovat?
Poprvé tøeba jen patnáct, pøítì
dvacet.
4. DRÁPKY
Patøí ke starým, dnes u skoro
zapomenutým hrám, které byly
kdysi oblíbené na celém svìtì.
Pìt kamínkù, velikých pøiblinì jako kulièky, rozestaví na
podlaze do øady tak, aby mezi
nimi byly asi deseticentimetrové
odstupy. První hráè vezme z této
øady jeden kamínek, vyhodí ho
nad hlavu (sedí pøi høe na bobku),
a ne padající kamínek opìt chytí, zvedne ze zemì druhý kamínek. Pak jeden z tìchto dvou
odloí stranou, zbylý znovu vyhodí nad hlavu, sebere z podlahy
tøetí kamínek a padající k nìmu
pøichytí. Opakuje to jetì dvakrát
a zvedne pøitom postupnì i ètvrtý
a pátý kamínek. Vechny tyto
operace smí dìlat jen jednou rukou, buï pravou, nebo levou.
Jestlie se pøitom dopustí chyby,

 nesebere ze zemì vèas kamínek nebo k nìmu v letu nechytí
padající kamínek, ztrácí právo
na dalí hru a pøedá pìtici oblázkù dalímu.
Kdo úspìnì dokonèí úkol,
kterému se øíká jednièky, nastoupí hned k plnìní dvojek.
Ètyøi kamínky leí opìt v øadì,
pátý vyhodí nad hlavu, a ne ho
chytí, musí zvednout ze zemì
dva kamínky. Pak je odloí stranou a opakuje to i s druhou dvojicí leících kamínkù.
Po dvojkách následuje trojka.
Nejdøív vyhodíme jeden kamínek
nad hlavu, tøi shrábneme ze zemì a ten padající k nim pøichytíme. Stejnou operaci zopakujeme se zbývajícím osamìlým kamínkem.
Ètyøkou celý cyklus konèí. Jeden kamínek vyhodíme nad hlavu, sebereme ze zemì ètyøi leící kamínky a padající k nim
zachytíme.
Kdy jsme se dostali úspìnì
a sem, vezmeme do ruky celou pìtici kamínkù, nadhodíme
ji, bleskurychle obrátíme ruku
dlaní dolù a snaíme se na její
høbet zachytit co nejvíc padajících kamínkù. A za dokonèení
kola hry získáváme tolik bodù,
kolik kamínkù na ruce zùstane.
Po kadé chybì i po úspìnì
zakonèeném kole pøebírá hru
dalí, kdo je právì na øadì.

Kdo dosáhne nejdøív dohodnutého poètu bodù (napøíklad
deseti), zvítìzí.
Rozdìl druinu do trojic nebo
nejvýe ètveøic. Kadá skupina
hráje samostatnì.Vybìhnìte si
zahrát drápky na udupaný plácek, do parku. V klubovnì hrajte jenom za detì.
A budete sbírat pro hru kamínky na hromadì písku, vybírejte radìji hranaté ne kulaté.
Brzy pochopíte, proè jsou lepí.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Indiánské hrací kostky
Indiáni neznali kubické kostky, jaké se pouívají v Evropì
a v Asii u od starovìku. Hrávali
s kostkami tvarovì zcela odlinými. Jsou to krátké dílky vìtvièek s kruhovým prùøezem, roztípnuté po délce na poloviny.

Pøineste si do klubovny vìtev
silnou asi 30 mm, rozøete ji na
dílky dlouhé 3 cm a kadý dílek
pøesnì ve støedu podélnì roztípnìte na dvì stejné poloviny. Dostanete tak døívka, která mají jednu stranu rovnou, svìtlou, druhou
oblou, polokruhovou, pokrytou
kùrou. To je jeden druh indiánských kostek. Kdy je vezmete
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do hrsti, zatøepete s nimi, vyhodíte je nad hlavu a necháte dopadnout na stolní desku, mohou
zùstat leet tøemi rùznými zpùsoby: svìtlou rovnou stranou (tìpem) vzhùru, zaoblenou stranou
vzhùru nebo ve vzácnìjích pøípadech boèní úzkou stranou
vzhùru. A kadá tato poloha má
jinou platnost.
Indiáni uívali rùzný poèet takových kostek pøi rozmanitých
hrách. Nìkdy jen est, jindy tøeba dvacet i víc. Vyhazovali je buï
z ruky, nebo z pletené opálky,
a pak poèítali podle zvlátních
pravidel buï jen ty, které padly
rovnou stranou navrch, nebo jen
ty, které zùstaly leet zaoblenou
stranou vzhùru.
Zhotovte si vichni po dvaceti
kouscích indiánských kostek
a uijte si na nì malý pytlíèek.
Zahrajte si s nimi nejprostí
indiánskou hru. Házejte postupnì jeden za druhým pìticí kostek a poèítejte si bod za kadou,
která padne bílou, rovnou stranou
navrch, dva body za kostku leící oblou stranou vzhùru a tøi body
za kostku, která zùstane stát
na výku, úzkou plokou vzhùru.
Kostky obejdou tøikrát celou
druinu. Kdo bude mít po tøetím
kole nejvíc bodù, dostane zvlátní prémii  bonbón nebo jablko.
Vrbová píalka
Kdysi dávno ji umìl udìlat
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kadý vesnický kluk. Najde
ve svém okolí pamìtníka, který
zná pracovní postup a nauèí tì
to? Zeptej se dìdeèka nebo starých lidí ve vaí ulici. Nebude-li
tvé pátrání úspìné, zkus to
podle návodu v knize Rukodìlné práce a výtvarné hry, která
vyla v øadì Skautských pramenù. Tam najde i popis výroby
jarní píalky. A plno dalích rukodìlných prací pro druinu.

VÝTVARNÉ HRY
Sbírka kamenù
Na cestách pøírodou sbíráme
ledaco, materiál na rukodìlné
práce, drobné zajímavosti 
a také kameny. Nepøihlííme vak
k jejich druhu, ale estetické pùsobivosti. Z horské øíèky jsme si
pøinesli ohlazené ulové valouny,
v korytì níinné øeky jsme nali
tvarovì i barevnì krásné placáèky a èasem se z toho vyvinula
sbìratelská váeò. Dodnes mám
ve sklepì pytel kamenù z celého
svìta. A zaèalo to kdysi na naich
druinových cestách za mìsto.
Zdobené títy
Papírová bitva bývala jednou
z naich nejoblíbenìjích her,
vraceli jsme se k ní v obmìnách
na kadé druinové výpravì.
Bájeènì jsme se pøi ní vyøádili
také na oddílových podnicích.

Nový prvek do naich her vnesly títy, kterými se bojovníci chránili pøed støelami. Vyrábìli jsme
je z tvrdého kartónu, pøekliky
i sedacích ploch rozbitých idlí.
Kadý chtìl mít tít co nejkrásnìjí, a tak jsme na nì podle
vzoru primitivních kmenù malovali ornamentální i stylizované
figurální obrazce. Byla to pøíjemná zábava v klubovnì.

TÌLOCVIÈNÉ HØÍÈKY
1. Skok pozadu
Postavte se k èáøe tak, abyste
se jí dotýkali patami, potom
se odrazte a skoète snomo pozadu co nejdál. Kadý má tøi pokusy, do soutìe se mu poèítá
nejlepí výkon. Mìøíte od èáry
k nejblií stopì.
2. Test prunosti

Dokáete spojit pravou a levou
ruku za zády na háèky (zaklesnete do sebe ohnuté prsty)? Musíte vak levou pai vést zdola (loket máte u pasu), pravou shora
pøes rameno (loket je vedle hlavy).
3. Zkouka síly a mrtnosti
Víte, jak se tancuje kozáèek? Pøejdete ze stoje do døepu
a ve døepu støídavì pøednoujete pravou a levou nohou. Cviète
v rytmu a mìòte nohy lehkým
výskokem, pøi kterém vak zùstáváte stále ve døepu.
Lehèí forma  pøednoená
noha se dotkne patou zemì.
Tìí forma  pøednoená
noha jen vykopne do vzduchu
a okamitì se stáhne zpìt, ani
by se dotkla zemì.
Pøi obou variantách nesmíte mít
souèasnì obì chodidla na zemi
vedle sebe, zatím co levá jde
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VII. origami

vpøed, pravá se stahuje zpátky.
Kdo to dokáe nejlíp?
4. Usilovný pochod
Ujdete za hodinu aspoò est
kilometrù s obvyklou výzbrojí
na zádech? Pokuste se o to
na nìkteré výpravì. Chvílemi
mùete pøejít do lehkého klusu.

DUBNOVÉ BODOVACÍ
ZÁVODY
1. Které kníky napsal skautský spisovatel Jaroslav Foglar?
Za kadý správnì napsaný titul
je bod. Kdo tuto knihu èetl, pøipoète si bod navíc.
2. Hlavolam
Pøekresli na tvrdí papír køí,
který ukazuje obrázek. Pak ho
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rozstøíhej na pìt dílù podle èar.
Tyto dílky promíchej a v obálce
pøedlo druinì. Kadému dej
jeden exempláø tohoto zdánlivì
prostého, ale ve skuteènosti dost
obtíného hlavolamu. Vichni se
potom rozptýlí po klubovnì tak,
aby mìli kolem sebe dost volného prostoru a nevidìli pod ruku
svým soupeøùm. Úkol zní: sestavit z pìti dílù køí, který má obì
ramena a horní èást stejnì dlouhé, dolní èást o dvojnásobné
délce. Uka vem z jisté vzdálenosti obrázek sestaveného køíe, na kterém nejsou dìlicí linie.
Kdo hlavolam vyøeí nejdøív?
Jak dlouho potrvá skládání nejbystøejímu èlenu druiny? Moná e bìhem deseti minut nìkdo

hlavolam vùbec nerozlouskne.
Mùe si ho tedy vzít domù a bavit se s ním ve volných chvílích.
3. Slovní zásoba
Druina má pìt minut na to,
aby napsala co nejvíc èeských
slov, ve kterých není jediná samohláska (a, e, i, o, u, y). Poèítají se i pøedloky. Bodování je ponìkud neobvyklé  kadé slovo
ohodnotíme tolika body, z kolika
písmen je sloeno. Kdo bude mít
nejvyí bodový souèet, vítìzí.

VYPRÁVÌNÍ
Vyprávìj druinì zaèátek pøíbìhu:
Kamzíci se vydali na prùzkumnou výpravu do hor. Byl krásný
sluneèný den, z lesù stoupaly prùsvitné páry. Cesta zvolna míøila
vzhùru ke høebenùm. Na rozcestí
Robin rozloil mapu na balvan
a vichni se k ní sklonili.
Kousek odtud je skalní mìsto, øekl rádce. Podíváme se tam.
Chvíli se prodírali houtinami
a pak se pøed nimi objevila první

ulová vì. Vstupovali do skal
s pocitem, e tu dnes zaijí nìco
neobyèejného. Mohutné bukové
kmeny, vyvrácené smrky, tlející
paøezy, vìjíøe kapradí dodávaly
tìm konèinám pochmurný, skoro
straidelný ráz. Kamzíci se proplétali mezi drsnými balvany, nakupenými do obøích hradeb. A najednou
stanuli na okraji rokle.
Podívejte se  tam, tam  vyhrkl Veverèák, vidíte to?
Druina se zahledìla na dno
rokle a Liák udivenì vydechl:
Pánové!
Tady tvoje vyprávìní konèí.
Teï je na ostatních, aby navázali
na poslední slova a dovedli pøíbìh k nìjakému konci. Kadý
pracuje sám a závìr pøedloí
za deset minut písemnì. Fantazii se meze nekladou, dìj mùe
dostat jakýkoliv smìr. Poaduj
od vech aspoò padesát slov.
Kdo dokonèí vyprávìní nejlépe, nejzajímavìji? Posuïte spoleènì, kadý pøeète nahlas, co
napsal.
Je to malá zkouka pohotovosti, schopnosti vyjádøit slovy
mylenky, ale pøedevím pøedstavivosti.

DRUHÝ POPLACH
Vyhlas ho v tom dni, kdy budou veèer jasnì svítit hvìzdy.
Stopni zase èas a porovnej ho
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s dobou, kterou jste potøebovali
pøi prvním náhlém srazu. Sejdete se tentokrát døív?
Zvol místo na okraji mìsta, odkud bude dobrý výhled na oblohu.
I v malém údolí jsou hvìzdy zøetelnìjí, záø svìtel zde neruí.
Umíte jetì ukázat obtoènová souhvìzdí? Velký a Malý vùz,
Cassiopeiu, Cephea, Draka?
Vyhledejte je a s nimi i Polárku.
Potom seznam svou druinu
s dalími souhvìzdími, uvidíte je,
kdy se obrátíte k jihu: Lev, Blíenci, zvolna zapadající Orion.

DRUINOVÉ DOUPÌ
Yan z knihy Dva divoi odcházel ve volných dnech do lesù
za mìsteèkem, aby pozoroval
volnì ijící zvíøata a ptáky. Jednou se vydal docela novým smìrem, kde jetì nikdy nebyl. Nael
tam tiché, oputìné údolí. Zalíbilo se mu a hned se rozhodl, e si
na skrytém místì postaví srub.
Dlouhé týdny snáel z dalekého
okolí stavební materiál, polena,
slabé kmeny a vìtve. Stavba
zvolna rostla, a koneènì pøiel
památný den, kdy Yan poprvé
vstoupil pod vlastní støechu. Nebyl to dokonalý srub, na to chlapcova síla nestaèila, ale mohl tam
pøeèkat nepohodu  a mìl v nìm
domovské právo. Kolik astných
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chvil v té prosté chatrèi strávil,
jak rád se do tìch míst vracel!
Stejnou touhu jako Yan má asi
kadý skaut a moná i leckterá
skautka. Vyuij toho a vyhledejte
pøi kvìtnové výpravì zapadlé místo v konèinách, kam byste chtìli
èas od èasu chodit, a zaøiïte si
tam svoje tajné druinové doupì.
Na stavbu srubu, jaký mìl Yan,
nebudete mít asi vhodné døevo,
nástroje ani èas. Ale postaèí vám
i jednoduchý pøístøeek z proutí,
vìtví, kùry, rákosí nebo jiného pøírodního materiálu. Doupì by mìlo
stát v odlehlém údolí, kam jenom
málokdy nìkdo zabloudí, nebo
v oputìném, zarostlém lomu,
uprostøed køovinatého úhoru obklopeného polem, na lesním bøehu potùèku. Èím zapadlejí místo
najdete, tím mení nebezpeèí,
e vae doupì nìkdo znièí ze zlé
vùle.O dovolení poádejte majitele lesa nebo hajného.
U doupìte vybudujte malý poradní kruh ze sedátek, vztyète
za ním totem, vyhlubte nablízku
sklípek na potraviny, v dostateèné
vzdálenosti udìlejte malou latrinu
a po kadém pouití ji zasypte.
Hráz na potùèku zvedne hladinu
tak, e se tam za horkých dní mùete vykoupat. Na nevysoký stoár upevníte pøi kadé návtìvì
druinovou vlajku. Stále tu mùete nìco doplòovat a vylepovat.
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KVÌTEN
ZAPOJ CELOU DRUINU DO PRÁCE
Pamatuj, e jste skautská druina, ne kolní tøída! Ve tøídì vdycky
zeje velká propast mezi uèitelem a áky. Uèitel stojí nebo sedí proti
ákùm, ale skautská druina tvoøí kruh, který nikde nezaèíná
ani nekonèí. Rádce a rádkynì mají pøedevím ostatním radit, usmìròovat je, podnìcovat, vlévat do nich nadení. Èím nenápadnìji tím
lépe. Tam, kde rádce strhává vechnu iniciativu na sebe, vykonává
vechny práce sám, nemùe vzniknout pravý druinový duch. Teprve
kdy dokáe pøimìt kadého èlena, aby pøispìl nìèím ke spoleèné
èinnosti, stanete se dobrou skautskou druinou.
Zmínil jsem se u døív o tom, e by se mìl na pøípravì programu
schùzek i výprav podílet tvùj zástupce, podrádce. Proè by vak nemohli nìèím pøispìt i ostatní? Je mezi vámi zruèný kutil? Svìø mu
pøípravu rukodìlných prací a dohled nad nimi. Má nìkdo z vás výtvarné nadání? A má hlavní slovo pøi výtvarných hrách, zdobení kroniky.
Kytarista a dobrý zpìvák povede zpìv, bude se starat o druinový
zpìvník. Nejzdatnìjí tìlocvikáø dostane na starost tìlocvièné høíèky,
jejich provádìní i zaznamenávání. I ti, kteøí v nièem nevynikají
nad ostatními, mohou pøipravit hru, bodovací závod, pøinést novou písnièku, pøijít s dobrým nápadem. Rádce si obratným rozdìlováním úkolù nejen usnadní práci, ale druinu tím stmelí. Kdo se do druinového
ivota plnì zapojí, zapustí hlubí koøínky ne pasivní divák, který jen
neèinnì pøihlíí a èeká, e ho budou ostatní bavit.
Zkus hned na pøítí schùzce zatáhnout do pøípravy programu
aspoò nìkteré èleny druiny. Pøi projednávání druinových záleitostí si vdycky øeknìte, kdo co do pøítí schùzky udìlá, zaøídí, pøinese, pøichystá.

SCHÙZKY V KVÌTNU
Vyuijte teplého jarního poèasí
a dlouhého dne k netradièním
druinovkám pod volnou oblo-

hou. V klubovnì by se mìly konat jen nìkdy, pokud neijete
uprostøed velkomìsta a nemáte
na høitì, louku, k nejbliímu lesíku daleko. Proè byste nemohli
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místo vysedávání u stolu vyrazit
na dvì hodiny ven? I na docela
malém plácku se dají hrát hry,
provádìt bodovací závody, nacvièovat signalizace. V parcích
a zahradách u mají vechny
stromy listí, nìkteré jsou v plném
kvìtu. Poznáte i ty druhy, které
se jinak v naí pøírodì nevyskytují? Rostlinky se derou na svìtlo
vude, i u zdí sídlitních panelákù. A za mìstem jsou louky plné
zlata pampeliek!

ESTIDENNÍ
Znáte to jméno? Tak se øíká
nejslavnìjím terénním motocyklovým závodùm. Co kdyby vae
druina uspoøádala mimoøádnou
schùzku na kolech a po vzoru
estidenních soutìila v rùzných
disciplínách? Na kole má umìt
jezdit kadý skaut, kadá skautka.Tento podnik se stane nejen
zkoukou jezdecké dovednosti,
ale i technické zdatnosti.
Nebudete samozøejmì závodit na silnici, kde je automobilový provoz, ale nìkde na polních
a lesních cestách nebo na høiti.
Druinové estidenní závody
se mohou (ale nemusí) skládat
z tìchto disciplín:
1. Jízda s vodou
Tra dlouhá 100  500 m vede
rozmanitým terénem a nakonec
se vrací zpátky ke startu. Jezdec
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dostane kalíek naplnìný po okraj
vodou. Do cíle musí dojet v èasovém limitu (dostateènì dlouhém,
aby se dal zvládnout pomalým
tempem).
Za kadou i jen naèatou minutu, o kterou limit pøekroèí, se mu
pøipoèítávají dva trestné body.
Po jednom trestném bodu dostane za kadý centimetr vody chybìjící do plného obsahu kalíku.
2. elví jízda
Jezdci k ní nastupují ve tøí nebo
ètyøèlenných skupinách. Projídìjí tra dlouhou asi 500 metrù
v rozmanitém terénu, po cestách
i pøes louku a lesem. Nikdo nesmí vyboèit z trati ani zastavit.
Kdo pøijede do cíle poslední, zùstane bez trestných bodù. Druhý
dostane 1 trestný bod, tøetí 2,
ètvrtý 3. Pokadé, kdy závodník
poloí na zem nohu, je mu pøipsán na konto 1 trestný bod.
3. Jízda do vrchu
Vyberte krátký strmìjí úsek
cesty nebo stráòky. Kdo vylape a nahoru, nedostane ádný
trestný bod. Kdo sestoupí z kola
a pokraèuje, dostane 2 trestné
body. Za nedokonèení úseku je
5 trestných bodù.
4. Slalom
Rozestavte na volném prostranství dvojice kamenù tak,
aby tvoøily úzké branky. Závodníci jimi mají projet vdy pøedním
i zadním kolem, ani by se dotkli

jednoho z kamenù. Za kadou
branku, v ní se dopustí chyby,
dostávají trestný bod.
5. Pøes pøekáky
Pøekáky tvoøí nìkolik silných
vìtví nebo kamenù. Závodníci je
mají pøejet, ani by se jich dotkli
pøedním kolem  pøedním kolem
se pøes nì musí pøehoupnout. Zadním kolem na pøekáky u mohou
vjet. Za kadou chybu je trestný
bod. Pøekáek postavte 5  7.
6. Cílová meta
Vyznaète pruh iroký 10 centimetrù. Jezdci mají z patnáctimetrového rozjezdu zastavit
pøedním kolem v tomto úzkém
pásmu. Za kadých i jen zapoèatých 10 cm, o které se závodník zastaví pøed nebo za pruhem,
dostane 1 trestný bod.
Absolutním vítìzem se stane
ten, kdo bude mít nejmení souèet trestných bodù.

DRUINOVÉ ZÁLEITOSTI
Erbovní listy
Kadý èlen naí druiny si zvolí
hned po pøijetí za øádného èlena
oddílu svùj erbovní strom. Takový, jaký nemá nikdo jiný. Obyèejnì to nebývá ten, o kterém byla
øeè minulý mìsíc (mùj strom),
ale nìjaký zvlátní druh. Mezi
erbovními listy mé druiny byly
ginkgo, liliovník, bøek, muk, jedlý
katan, linda a platan.

Svùj erbovní strom musí kadý dobøe znát, vìdìt, kde roste,
jaké má listy, pupeny, plody, semena, barvu, strukturu kùry. List
tohoto stromu se stává i naím
osobním erbem  proto mluvíme
o erbovním stromu. Umìt nakreslit jeho zjednoduenou podobu, tvar se základními ilkami
a øapíkem  to je samozøejmá
povinnost. V miniaturní podobì
pøipojujeme kresbièku svého erbovního listu ke své pøezdívce,
kdy píeme do kroniky nebo
nìkomu posíláme dopis.
Na podzim stromy opadávají
a kadý ná èlen si vylisuje zásobu listù. Nìkteøí podnikavci
otiskují svùj erbovní list do záhlaví
èistých papírù a získají tak originální dopisní papír.
Kilometrá cest
Nalinkujte si na zvlátní stránku skautského zápisníku tabulku, do které budete zapisovat
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kilometry nachozené na výpravách. Tøi sloupeèky nadepíete:
Datum, Trasa, Kilometry. Je to
zajímavý pøehled, dùkaz naí
turistické zdatnosti.

Vzdálenost zpravidla mìøíme
na mapì. Nìkdy vak kilometry
odhadneme podle èasu stráveného na pochodu. Ná výkon je
obyèejnì 4  5 km/hod.

SKAUTSKÉ IDEÁLY
Devátý bod zákona:
Skaut je hospodárný. Skautka je hospodárná.
Jak tomuto pøíkazu rozumíte? Polo tuto otázku druinì na nìkteré
schùzce a vyslechni odpovìdi. Vsadím se, e vìtina lidí si devátý
bod skautského zákona vykládá pøíli úzce. etøit peníze, házet korunky do prasátka, mít vkladní kníku. Jene obsah té prosté vìty
o tøech slovech je mnohem, mnohem irí. A hlubí. Peníze nejsou
vechno. Kromì penìz je tu mnoho jiných hodnot a nìkteré jsou
dùleitìjí. Být hospodárný znamená, e nejen etøíme penìzi,
ale také jinými statky  neplýtváme jídlem, vodou, nezahazujeme
vìci, které nám mohou jetì dlouho a dobøe slouit. Hospodárný
èlovìk si dá tu práci a roztøídí vechny odpadky døív, ne je odnese
do kontejneru nebo popelnice. Ví, e zbytky jídla patøí zvíøatùm, papír, kovy, plasty a sklo do sbìru. Hospodárný èlovìk nekupuje nesmysly, které nemají vhodné vyuití nebo jsou zbyteèným luxusem.
Hledejte spoleènì pøíklady hospodárného a marnotratného chování. Není to plýtvání naftou, které je pod zemí omezená zásoba,
kdy v autech jezdí jen sami øidièi? Není to plýtvání drahocennou
energií, kdy necháme svítit svìtla v místnosti, kde nikdo není, kdy
necháme otevøený radiátor, pøestoe je v pokoji horko jako v pekle?
Devátý bod zákona nám pøikazuje, abychom si váili vìcí, které
jsou ovocem lidské práce nebo darem pøírody, a zacházeli s nimi
co nejetrnìji.

SKAUTSKÉ VLASTNOSTI
Pracovitost
Co tohle slovo znamená snad kadý ví. Nemìli bychom být líní,
mìli bychom se dobrovolnì hlásit o práci v druinì, oddíle, na táboøe.
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Svou pracovitost bychom vak mìli uplatòovat i jinde, doma pravidelnì pomáhat mamince s kadodenní prací, ochotnì chodit
na nákup, mýt a utírat nádobí, luxovat. Pracovitý èlovìk patøí ve kole
k lepím ákùm, kteøí nezapomínají na domácí úkoly, poctivì
se pøipravují na hodiny.
Snad bych nemìl pokraèovat ve výètu èinností, u ty, které tu
jsou uvedeny, na nás leí jako ohromné bøemeno. Kdopak z druiny
tohle vechno skuteènì dìlá? Nejspí nikdo. Vdy víme,
jak neochotnì nìkdy poslechneme výzvu rodièù, abychom doli
do obchodu, utøeli talíøe, uklidili po sobì roztahané vìci, pustili se u
koneènì do kolních úkolù. Pracovitost vìtinou není naí silnou
stránkou. Ale pokud chceme patøit mezi dobré skauty a skautky,
musíme se v tomhle smìru trochu zlepit. Najednou to nepùjde,
ale kdy to zkusíme krùèek za krùèkem
Stanovte si spoleènì nìjaký konkrétní úkol, na který se v pøítím
týdnu soustøedíte. Tøeba se dohodnìte, e kadý den vykonáte sami,
bez øíkání nìjakou domácí práci. Dokáete pøekonat svou lenost?
Na pøítí druinovce si o tom znovu popovídejte a poctivì pøiznejte,
zda jste splnili to, co jste si pøedsevzali.
Vybídni druinu, aby pátrala po pøíslovích a poøekadlech, které
se týkají práce, pracovitosti, pilnosti, zahálky a lenosti. Na pøítí
druinovce se vech zeptej, zda nìco objevili. A tìm, kteøí pøijdou
s prázdnýma rukama, mùe hned vytknout malou snahu, lenost.
(Nìkolik pøísloví: S chutí do toho, pùl je hotovo. Práce kvapná
málo platná. Práce èlovìka iví, zahálka maøí. Kdo zrána políhá,
naveèer pobíhá. Zima se zeptá, cos dìlal v létì. Kùò k tahu, pták
k letu, èlovìk ku práci. Va si èasu, chop se práce, zahálky se støez
co zrádce.  To poslední má rytmus jako pokøik!)

SKAUTSKÁ PRAXE
Mìøení bez metru
Zjistìte a zaznamenejte si
do skautského zápisníku tyto
míry na svém tìle:
1. Délku pídì (rozpìtí mezi ukazováèkem a palcem pravé ruky).

2. Délku ruky od pièky prostøedníèku po loket.
3. Zjistìte bod na svém tìle,
který je pøesnì metr od zemì,
stojíte-li vzpøímenì.
4. Jak daleko máte od sebe
pièky obou prostøedníèkù, kdy
u stìny upaíte.
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5. Délku prùmìrného kroku
pøi chùzi po rovinì (ujdìte stometrovou vzdálenost a dìlte ji
poètem krokù).
Znalost tìchto pøirozených
mìr se vám mnohokrát v ivotì
hodí  metr s sebou nenosíte
a èas od èasu nìco potøebujete
pøemìøit.
Tyto osobní míry kadý rok
pøezkoumejte, dokud rostete,
budou se mìnit.

INDIÁNSKÉ MÌSÍCE
Èeské názvy mìsícù jsou krásné a èasto výstiné, ale pøece jen
patøí k naemu vednímu ivotu.
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Do skautského svìta se vak vydáváme ve volných hodinách
a dnech. Vymaòujeme se pøitom
z edivé kadodennosti a indiánské názvy mìsícù vnáejí do naí
èinnosti zvlátní barevnost a vùni
dálek.
Na obrázku vidí znaky, jak je
nakreslil Èerný vlk  E. Th. Seton. Luk a íp jsou symbolem
pro mìsíc lovu (záøí). Listy
oznaèují mìsíc padajícího listí
(øíjen). Hlava, u které je symbolicky naznaèeno opojení, znázoròuje bláznivý mìsíc (listopad).
Èerný dílek kruhu symbolizuje
mìsíc dlouhých nocí (prosinec). Víøící vloèky  mìsíc snì-

hu (leden). Vychrtlý vlk  mìsíc hladu (únor). Vrána  mìsíc vran (bøezen). Divoká husa
 mìsíc divokých husí (duben);
nìkteré kmeny mu øíkaly mìsíc
zelené trávy a symbolicky jej
znaèily stébly raící trávy. Rýè
s ptákem na rukojeti znázoròují
kvìten  mìsíc sazenic nebo
mìsíc sázení. Rùe zastupuje
èerven  mìsíc rùí. Blesk èervenec  mìsíc bouøí. Kukuøièná
palice patøí k mìsíci zrní, jinak
té mìsíci zelené kukuøice, co
je ná srpen.
Nakreslete si tøeba zjednoduenì symboly indiánských mìsícù. Pouívejte je pøi datování
kronikových zápisù i na vývìskách v klubovnì.

DOBRÉ A PATNÉ
TÁBOØITÌ
Na jakém místì si postavíme
stany k pøenocování? Jen zelenáè se utáboøí na mokré louce,
v lese pod vzrostlými stromy,
pod drolivými skalami, v dolíku,
kam se za detì stéká voda,
na vìtrné hùrce,do ní za bouøky
tluèou blesky, ve vysoké trávì,
daleko od pitné vody.
Zkuený skaut rozbije tábor
jenom na suchém palouku, kde
brzy ráno svítí slunce, dostateènì daleko od stromù, které by
mohla v noci vyvrátit vichøice

(a ta dokáe zlomit jako tøísku
i nejsilnìjí kmen), ale pøitom
pod jejich ochranou pøed blesky, blízko studánky, ze které lze
brát vodu aspoò na vaøení, nedaleko potoka, øíèky nebo rybníka, kde se lze veèer i ráno
umýt. Dobré táboøitì vak je
pøedevím v pìkném, tichém
prostøedí, dostateènì vzdálené
od lidských stavení, abychom
se tam cítili jako ve skuteèném
srdci pøírody.
Nadiktuj hlavní obsah tìchto
vìt do skautských zápisníkù.

NEBEZPEÈNÁ
ELEKTØINA
Elektøina patøí k nejvìtím lidským objevùm, v posledním století lidem úasnì usnadnila ivot.
Pomáhá pøi práci, zahání v noci
tmu, dává nám teplo  ale nìkdy
také ubliuje i zabíjí. Pøedevím
tehdy, kdy je v nepoøádku spotøebiè nebo elektrická instalace.
Obra se na druinu s otázkou:
Co byste udìlali, kdyby vae
maminka dávala do praèky prádlo a najednou se skácela k zemi
a ztratila vìdomí? Co byste podnikli, kdyby se nìco podobného
stalo èlovìku, který ehlí, stojí
u elektrického sporáku, pøenáí
v ruce stolní lampu, dává nìco
do chladnièky?
Správná odpovìï by mìla
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znít: Okamitì musím vypnout
pøívod proudu ke spotøebièi  vytáhnu òùru ze zásuvky.
Teprve po tomto zákroku mùeme poskytnout první pomoc. Je
toti pravdìpodobné, e elektrický
spotøebiè je v nepoøádku, proud
probíjí do obvodového plátì
a zasáhl èlovìka, který se ho dotýkal. Pøi takové nehodì hrozí nebezpeèí, e bude proudem zasaen i èlovìk, který postienému
pøijde na pomoc a dotkne se ho
ve chvíli, kdy je jetì v kontaktu
s vadným pøístrojem.
Pamatujte  v takové chvíli jde
o ivot!
Prober s druinou toto téma
a hlavní mylenky si zaznamenejte do zápisníkù.
1. Nikdy se nedotýkat elektrických drátù visících ze sloupu
nebo spadlých na zem.
2. Nikdy nelézt na sloupy elektrického vedení.
3. Nesahat na vypínaèe mokrýma rukama.
4. Nestrkat prsty do elektrických
zásuvek a árovkových objímek.
5. Pøi výmìnì árovky vypnout
proud.
6. Pøed opravou elektrické pøístroje odpojit od sítì.
7. Kdy je nìkdo zasaen proudem, hned vadný pøístroj odpojit ze sítì.
8. K èlovìku, který byl zasaen
proudem a ztratil vìdomí, oka220

mitì pøivoláme lékaøskou pomoc. Do pøíchodu lékaøe provádíme umìlé dýchání z úst do úst.

NEBEZPEÈNÁ KLÍATA
Na výpravách do pøírody
na nás èeká nejedno nebezpeèí.
K tìm nejvánìjím patøí klíata. Nìkterá jsou pøenaeèi zlých
nemocí. Pøichytí se na naem
tìle, nejspí v kapradí, vysoké
trávì, listnatém lese. Klítì dlouho hledá vhodné místo, leze tak
pomalu a nalapuje tak zlehounka, e ho vùbec necítíme. Jeho
pøítomnost objevíme zpravidla
pøíli pozdì, ve chvíli, kdy u je
zakousnuté do kùe a saje nám
krev. I pøi této zákeøné èinnosti
se chová tak nenápadnì, e tì
upozorní teprve svìdìní druhý
nebo tøetí den po návratu z lesa.
Dokud se nám klítì nezakousne do kùe, snadno ho odstraníme. Nikdy se ho nepokouej rozdrtit mezi nehty, i tak ti
mùe nákaza vniknout do tìla
mikroskopickou rankou. Sme
podezøelého pøenaeèe nemocí
na plochý kámen a tam ho seehni hoøící zápalkou.
Pøisáté klítì odstraníme tak,
e na nì kápneme olej nebo ho
pomaeme tukem èi vazelínou.
Za nìkolik minut se zadusí a jestlie samo neodpadne, zatoè s ním
proti smìru hodinových ruèièek.

Není-li po ruce mastnota, vyzkouej jinou metodu. Seøízni vìtvièku a ostrou pièkou zaèni krouit
na kùi kolem pøisátého klítìte.
Po nìkolika desítkách otáèek
se obvykle samo pustí.
Nesna se klítì vykrábnout
nehtem ani je vytrhnout pinzetou,
vìtinou mu pøitom utrhne hlavièku a ta zùstane v kùi.
Pøi odstraòování pøisátého klítìte zachováme klid. S nejvìtí
pravdìpodobností se nic nestane, protoe nebylo nakaené.
Pøesto musí vìdìt, e v pøípadì
onemocnìní v dalích ètyøech
týdnech má rodièùm i lékaøi øíct:
mìl jsem klítì.
Do skautského zápisníku si
zapi pøesné datum, kdy se tì
klítì chytilo. Pro léèení je to dùleitý údaj.
Kdyby se objevilo kolem ranky po zakousnutém klítìti silnì
zarudlé místo, skvrna vìtí
ne pìtikorunová mince, upozorni na to rodièe. I to mùe být pøíznak onemocnìní, které jinak
probíhá docela nenápadnì. Kdyby se neléèilo, mohlo by mít pozdìji, tøeba a za nìkolik mìsícù,
váné následky. Kdy vèas vyhledá lékaøe, potlaèí pøedepsaný
lék nemoc hned v zárodku.
Opakuj druinì to, co je tu psáno o nebezpeèných klíatech.
Dobøe si to zapite do notýsku
i za ui!

PRVNÍ POMOC
Obvaz nosu
Pøi nejblií pøíleitosti proberte jednoduchou první pomoc
pøi lehkém krvácení z nosu. Nìkdy staèí stisknout nosní dírky
palcem a ukazováèkem a chvíli
je tak dret. Doporuèuje se také
pøiloit dozadu na krk kapesník,
namoèený do studené vody
a vydímaný.

SVAHOVÝ ÚHLOMÌR
Udìlejte s tento jednoduchý
pøístroj z destièky, na kterou vyznaèíte podle úhlomìru stupnici.
V levém rohu provrtejte otvor
a spuste z nìho na silné pevné
niti uvázanou malou olovnici (tøeba tìí matku). Obrázek jasnì
ukazuje, jak se tímto jednoduchým pøístrojem mìøí strmost
svahu ve stupních.
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ORIENTACE BEZ BUSOLY
Pøezkoumejte na výpravách,
zda a nakolik jsou spolehlivé orientaèní metody, které doporuèuje vìtina tábornických pøíruèek.
Na druinovce si je poznamenejte do skautských zápisníkù.
1. Osamìlé stromy a skalky prý
bývají na severozápadní stranì
porostlé liejníkem a olehané
vìtrem a detìm .
2. Støechy horských obydlí prý
èasto sahají na severozápadì
skoro a k zemi, aby chránily
dùm pøed èastou nepohodou.
(Týká se to jen starých chalup.)
3. Paøezy osamìlých stromù
mají mít na severní stranì hustí léta.
4. Starí køesanské kostely mají
podélnou osu ve smìru východ
 západ, s oltáøem na východní
stranì.
5. Hroby na starých idovských
høbitovech jsou obráceny hlavami k západu.
6. Stabilizaèní kameny výkových bodù (podobné patníkùm)
jsou obráceny vytesaným letopoètem k jihu.
7. Ovocné sady a zvlátì vinice
vídáme hlavnì na jiních svazích.
8. Sníh na jiních stráních taje
nejdøíve, na severních svazích
se drí nejdéle.
9.Èesna úlù bývají obrácena
k jihu.
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Tyto údaje obsahuje kníka A.
Kotrlíka: Orientace. Autor sám
øíká, e nejsou úplnì spolehlivé.
Kdy je budete na výpravách
ovìøovat s busolou v ruce, získáte zajímavý bod skautského
programu.

HRY NA KVÌTNOVÝCH
DRUINOVKÁCH
1. POSLEPU PRO MÍÈEK
Postav na konec klubovny
úzkou papírovou trubku, buï takovou, na jaké bývá v textilních
obchodech navinutá látka, nebo
dlouhé pouzdro na rysy. Nahoru
na vrcholek trubky polo tenisový míèek. Hráèi pak vycházejí
s oèima zavázanýma átkem jeden za druhým z opaèného konce klubovny a snaí se vzít míèek, ani trubku porazí. Komu
se to podaøí, získá malou odmìnu  balený bonbón, karamelku,
oøíek. Spadne-li míèek na zem,
hráè vyjde naprázdno.
Kdo se dotkne trubky, nesmí u
míèek vzít.
2. UBOHÁ MALÁ KOÈIÈKA
Vylosujte jednoho hráèe, který pøevezme na zaèátku roli
ubohé malé koèièky. Koèièka
tøikrát srdceryvnì zamòouká,
potom k ní pøistoupí první hráè,

pohladí ji laskavì po hlavì
a øekne: Ubohá malá koèièka!
Kdy se dokáe pøi tìchto slovech dokonale ovládnout, odstoupí a koèièka znovu zamòouká. Pak ji pohladí dalí hráè. Kdo
pøi slovech ubohá malá koèièka neudrí kamennou tváø a
zasmìje se, musí si s koèièkou
vymìnit místo.
3. KLONDIKE
Není ti slovo Klondike povìdomé? Vyskytuje se velmi èasto
v severských povídkách Jacka
Londona, jmenovala se tak povìstná zlatokopecká osada
na Aljace. V letních mìsících
se na dílcích pracovalo od svítání
do soumraku, na nic jiného nebylo pomylení. Zato krátké zimní dny, mráz, vánice zahánìly zlatokopy do tìsných srubù. Tam
patøily k oblíbeným zábavám
i kostky. Také hra, která od tìch
dob nese jméno Klondike, vznikla kdesi na severu. Zlatokopové
pøi ní sázeli nuggety nebo zlatý
prach, nám postaèí hrací známky nebo indiánská poèítací døívka. Jeden z hráèù pøevezme roli
bankéøe. Bankéø pak urèí výku
sázky. Pro první kolo napøíklad
jedno døívko. Kdo se chce prvního kola zúèastnit, poloí stanovenou èástku doprostøed stolu.
Bankéø vezme pìt kostek, vloí
je do hrsti, zatøepe s nimi a hodí

je na stùl. Pak mají stejný hod
i ostatní hráèi. Komu padne víc
ne bankéøovi, dostane zpìt svou
sázku a bankéø mu pøidá stejnou
hodnotu ze svého  v naem pøípadì jedno poèítací døívko. Kdo
hodí ménì nebo stejnì jako bankéø, ztrácí vsazenou vìc.
Bankéø pak stanoví výi sázky
pro dalí kolo  tentokrát tøeba
dvì døívka. Úèast v kadém kole
je dobrovolná. Hodnota vrhù je
závislá na poètu kostek, které
padnou stejným èíslem. Èím víc
stejných èísel, tím vyí hodnota. Pìt stejných má vdy vyí
cenu ne ètyøi stejné (pìt dvojek
je tedy víc ne ètyøi estky).
Nejcennìjím èíslem tu není
estka, ale jednièka. Po ní následuje estka, pìtka, ètyøka, trojka,
dvojka. Tøi jednièky jsou tedy cennìjí ne tøi estky, tøi estky cennìjí ne jiné trojice.
Bankéø, který pøijde o vechna
døívka pøedá bank tomu, kdo má
v té chvíli nejvìtí výhru. A sám
si od nìkoho pùjèí dvì tøi døívka
do dalích kol, kterých se pak
zúèastní jako jeden ze sázejících.
4. BOJ O SEDÁTKA
Sestavte uprostøed klubovny
idle do kruhu, opìradly dovnitø.
Umístìte jich tam o jednu ménì,
ne je hráèù. Potom zaènìte hrát
na hudební nástroj. Vichni chodí v zástupu kolem idlí, a kdy
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v neèekané chvíli písnièka náhle
ustane, kadý se snaí obsadit
jednu prázdnou idli. Na koho
se nedostane, je vyøazen. Odejde
ke stìnì a odnese z kruhu jednu
idli. A písnièka zazní nanovo.
Nìkdy zahrajete jen pár akordù, jindy hráèe napínáte déle.
A po kadé odmlce z kruhu ubude dalí hráè i dalí sedátko.
Nakonec obchází poslední
idli dvojice nejúspìnìjích bojovníkù. Kdo ji obsadí, stane se
koneèným vítìzem. A v novém
kole hry se chopí kytary nebo
foukací harmoniky. Mùe také
jen zpívat a do rytmu tleskat.

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Kùra z borovic
A vyrazíte na celý den
do lesù, pátrejte po paøezech
nebo pokácených kmenech èervených borovic. Staré stromy
bývají na povrchu rozbrázdìné
a mají neobyèejnì tlustou kùru.
Naloupejte si jí zásobu a v klubovnì z ní pak vyøezávejte lodièky
k závodùm na potoku.
U rybníka upevníte na loïky
stìnì z proutkù, na stìnì papírové plachty a druinová flotila se mùe smìle vydat na iré
moøe.
V klubovnì ozdobte okraje
druinové desky drobnými symboly vyøezanými z borové kùry.
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Tenké plátky nakrájené ze irokého kusu kùry pozdìji vyuijete pøi stavbì modelu tábora.
Doufám, e nemusím zdùrazòovat  ivé stromy jsou tabu,
z tìch kùru nikdy nebereme.

DOMÁCÍ VÝVÌSKA
Udìlejte si kadý malý domácí oznamovatel. Desku povìste
ve svém pokojíku nebo koutku,
a kdykoliv k ní zabloudí vá pohled, pøipomene vám druinu
a oddíl.
Na domácí desku patøí kalendáø pøítích skautských podnikù,
lístek s nejdùleitìjími telefonními èísly (záchranka, hasièi, plynárna, vodárna, policie), list
s druinovou poplachovou tafetou. Pøipíchneme sem i drobné
upomínkové pøedmìty z pìkných výprav  voòavou iku,
svazeèek tíhlých trav, diplomek
získaný v bodovacím závodu
nebo v oddílové soutìi, pamìtní lísteèky a trofeje z oddílových
pøeborù.
Kdysi jsem si na takovou domácí vývìsku dával kadý týden
jeden list z podzimní vylisované
zásoby a tím, e jsem se na nìj
vdycky sedm dní díval, dokonale se mi vtiskla jeho podoba
do pamìti. A tak dnes poznám
na edesát druhù rùzných døevin, rostoucích v naem mìstì.

VÝTVARNÉ HRY
Osobní znak
Má u kadý èlen tvé druiny
symbolický osobní znak? Znak
patøí k tìm drobnostem, které
sice nejsou nutné, dávají vak
skautské èinnosti zvlátní zajímavost. Vìnuj osobním znakùm
èást nìkteré druinovky. Nejdøív
pøemýlejte, co by na nich mìlo
být. Øíkejte si to nahlas, abyste
mohli jeden druhému poradit
nebo patný návrh zkritizovat.
Znak by mìl nìjak souviset
s naím jménem, pøezdívkou
nebo skautskými ideály. Mýval si
nakreslí do znaku medvídka
mývala nebo jeho hlavièku
s charakteristickou maskou
pøes oèi. Orlík zase mùe mít ve
svém osobním znaku orlí hlavu
se zakøiveným zobákem nebo
jen povìstné orlí oko. Liák si
do znaku patrnì navrhne lièí
hlavu, pøípadnì jen lièí stopu.
Do znaku se hodí staré symboly  íp, který vyjadøuje rychlost a pøímý let k cíli, srdce 
zastupující lásku, kotva  stylizovaný obraz nadìje; a dále
slunce, mìsíc, hvìzdy.
Nemusíte být vynikající kreslíøi, znak má být co nejjednoduí, jen z nìkolika èar. Snad jste
nìkdy vidìli podpis slavného spisovatele Ernesta Th. Setona.
K civilnímu jménu pøipojoval

svou zálesáckou pøezdívku Èerný vlk a osobní znak  vlèí stopu. Pøestoe byl vynikající umìlec-kreslíø, se znakem se nikdy
nepiplal, staèilo mu pár tahù perem.

Kdo jetì nemá ádnou pøezdívku, mìl by mít znak, který by
vyjadøoval nìjakou význaènou
vlastnost, schopnost èi zálibu.
Rychlonohý skaut si upraví
do znaku letící íp, zanícený
hvìzdáø nìkteré souhvìzdí.
K èemu je osobní znak dobrý?
Pøipojujte ho k svému skautskému podpisu, jako to dìlával Èerný vlk. Nìkdy se podepisujte tøeba jen tímto znakem, napøíklad
pøi rùzných hrách nebo zápisech
do kroniky. Pøed táborem si znak
natisknìte èi vyijte na vechny
svoje vìci. V nìkterých oddílech
má kadý táborník své osobní
èíslo  ale oè hezèí jsou znaky!
Zrcadlovì pøevrácenou kresbièku svého znaku na mìkké mazací gumì vyryjte linorytovým rydlem, získáte tak originální podpisové razítko. Na obrázku je
nìkolik pøíkladù osobních znakù
z naeho oddílu. Jsou nedokonalé, dìlali je chlapci, kteøí nemìli
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ádný kreslíøský talent. A pøece
jsou na pohled pøíjemné, právì
ta nedokonalost jim dává jistý pùvab.

Origami- V poøadí osmé.
Japonským skládaèkám z papíru se vìnujeme ji od podzimu,
a pøesto jsme stále na zaèátku.
Pokraèovat bychom mohli skoro donekoneèna, tolik rùzných
ptákù, zvíøat, kvìtin, postav bylo
u vymyleno. Moná e k nim
i vy pøidáte dalí. Ze Zemì vycházejícího slunce se origami
rozíøilo do celého svìta, skoro
v kadé zemi jsou kluby, které
tyto výtvarné hry pìstují a horlivì
propagují. O papírových skládaèkách u vyla øada kníek.

TÌLOCVIÈNÉ TESTY
1. Zkouka prunosti
Postavte se zpøíma do volného
prostoru, pak lehce zanote pravou nohu a vihem ji pøeneste
kupøedu a vykopnìte pièkou co
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nejvý. Kdo ji vyvihne do úrovnì
prsou?
Kdo do úrovnì ramen? Najde
se mezi vámi tak pruný jedinec,
který dostane pièku nohy dokonce a nad úroveò hlavy? Èím vý
se vyhoupne vae chodidlo, tím
je výkon lepí. Ale pozor! Pamatujte, e pøi tomto cviku mají zùstat obì nohy napjaté, nesmíte
je pokrèit v kolenou!
2. Test obratnosti
vihadlo je bájeèná tìlocvièná pomùcka. Mýlil by se ten, kdo
by ji povaoval za výluènì holèièí záleitost! Se vihadlem pravidelnì cvièí i atleti a pøedevím
boxeøi.
Pøineste si vihadla na druinovku. Kadý by mìl mít tak
dlouhé, aby mu rukojetì sahaly
po ramena, kdy støed provazu
zalápne nohou na zemi.

Kdo vihadlo pøeskoèí víckrát
za sebou bez pøeruení? Zapite si osobní i druinové rekordy.
Dohodnìte se, zda budete pøes
vihadlo skákat s meziskokem,
nebo bez nìho.
3. Test ohebnosti
Vezmi list velkého kolního
seitu a pøelo ho napùl. Pak ho
postav jako støíku na podlahu.
Kdo dokáe pøeloený papír
zvednout jen ústy? Musíte pøitom
stát na chodidlech a nesmíte
se podlahy dotýkat ádnou jinou
èástí tìla.
4. Test odvahy
Kleknìte si na trávník, zalote ruce vzadu za tìlem a nechte
je tam, dokud cvik nedokonèíte. A zhoupnìte se do kolébky.
Budete mít dost odvahy abyste
ponechali ruce za zády? Nebo
vás podvìdomý strach pøinutí
opøít se v posledním okamiku
dlanìmi o zem?
Pøi tomto cviku zvolna padáte
z kleku do lehu na prsou. Kdy
se nemáte uhodit do brady, musíte se prohnout dozadu a hlavu
otoèit doleva nebo doprava.
Jestlie na tyto dvì vìci nezapomenete, udìláte kolébku docela bezpeènì.
A pøesto budete muset sebrat
vechnu odvahu, ne to poprvé
dokáete. Jakmile ruce opustí
své místo za zády, pokus je neplatný!

BODOVACÍ ZÁVODY
1. Odhad èasu
Nìkdy v prùbìhu druinovky
øekni: Od téhle chvíle za ètvrt hodiny mì upozornìte: Teï! A pak
nechápající druinì vysvìtli,
e kadý samostatnì a pochopitelnì bez dívání na hodinky má
odhadnout, kdy uplyne patnáct
minut. Kdo si myslí, e tento èas
právì uplynul, obrátí se na rádce
s oním slovem Teï!
Rádce tajnì mrkne na hodinky
a zaznamená si pøesný èas, minutu i sekundu ke jménu hráèe,
který se pøihlásil. Má samozøejmì zapsaný i èas, kdy tato zkouka zaèala.
A øeknou teï vichni, oznámí, jak se kdo odchýlil od urèené
lhùty. Jestlie se nìkdo zmýlil
o minutu deset sekund, má chybu 70 (sekund), a se pøihlásil
pøed uplynutím skuteèné ètvrthodiny nebo a po jejím uplynutí.
Obì chyby jsou tedy rovnocenné. Èím bude mít kdo nií èíslo,
tím je jeho výkon pøi odhadování
èasu lepí.
2. Zkouka hmatu
Zavate prvnímu závodníkovi
átkem oèi, posaïte ho ke stolu
a polote pøed nìho krabièku,
ze které vysypete na desku zápalky a dùkladnì je zpøeházíte.
Vechny musí být na hromádce
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u závodníkovy ruky. Na startovní
znamení zaène poslepu skládat
zápalky do krabièky, hlavièkou
na stejnou stranu. Kdy je hotov
a krabièku zavøe, stopnete mu
èas. Za kadou zápalku, kterou
do krabièky nedá nebo ji tam vloí hlavièkou na nesprávnou stranu, pøipoèítáte k dosaenému
èasu deset sekund.
Postupnì se vichni vystøídejte. Souèasnì mohou soutìit
dva, tøi i ètyøi závodníci. Kadý
musí mít stejný poèet zápalek.
3. Cizí slova
Celá druina pracuje souèasnì. Kadý napíe na list papíru
abecedu (mùe ji diktovat), kadé písmeno na zvlátní øádku.
A pak vichni dostanou za úkol
pøipsat ke vem písmenùm jedno cizí slovo bìnì uívané
v èetinì. Napøíklad A  algebra, B  benefice, C  cirkus atd.
Kdo za pìt minut najde slova
k vìtímu poètu písmen?
4. Kvìtinová Kimovka
Pøiprav si jména 24 rùzných
polních, luèních a lesních kvìtin.
Pak je zvolna pøeèti tøikrát

za sebou. Kdo si jich zapamatuje
nejvíc? Názvy o dvou slovech (napøíklad sedmikráska ozimá) jsou
rovnocenné dvìma jménùm jednoslovným (napøíklad sasanka).

ZPÌVNÍK
Máte u kadý svùj vlastní
zpìvník? Zvlátní seit nebo spí
kníku, kam zapisujete slova tìch
písnièek, které jste se v oddíle nauèili? Nelitujte na jeho nákup nìjaké té koruny, tuhle rukopisnou
knihu budete vyuívat po mnoho
let, moná po celý ivot. A èasem
z ní bude pokladnice o desítkách
a tøeba i stovkách písní.
Zpìvník mùe mít nìkolik oddílù, ale nejlepí je psát do nìho
písnièky za sebou tak, jak se je
postupnì uèíte. Na první list napi velkými barevnými písmeny:
Zpìvník. A pod to svou adresu,
pro pøípad ztráty.
Poslední dva listy ponechá
na obsah. Zapisuj sem názvy písnièek a stránku, na které je najde. U písní bez názvu uvádìj
v obsahu první slova první sloky.
Zná noty? Zapisuj je do zpìvníku spolu se vemi slokami.

Rádce je druinì ivým pøíkladem.
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ÈERVEN
TÁBOR SE BLÍÍ
Od jeho zaèátku vás u oddìluje nìkolik málo týdnù. Vyvrcholí
na nìm celoroèní èinnost oddílu i druiny. I kdy jste po celý rok
tøeba dobøe pracovali, teï zaèíná závìreèný fini. Èervnové schùzky a výpravy do pøírody by mìly být tak zajímavé, nabité pìkným
programem, abyste odjídìli na tábor plni nadení a po prázdninách
pokraèovali v co nejúplnìjí sestavì.
Zaberte a nepovolte!

SCHÙZKY
SKAUTSKÉ IDEÁLY
Desátý bod zákona:
Skaut je èistý v mylení, slovech i skutcích. Skautka je èistá
v mylení, slovech i skutcích.
Sprosté mluvení, hulvátské vyjadøování, hrubé oslovování je
ve skautském oddílu nemyslitelné. Proè? Protoe se tím nièí pøátelská atmosféra, ztrácí se pocit nìèeho lepího, druina by klesla
na úroveò vední klukovské ulièní tlupy.
Skauti se poznají podle sluného vystupování i mimo oddíl.
Ve kole, na ulici, mezi kamarády z místa bydlitì. Nenechají
se strhnout k nízkosti a sprostotì ani posmìchem. Pøesto dovedou
být rázní, násilí neustupují. Jejich slunost není pokryteckým svatoukovstvím.
Zatím jsme se zabývali jen jedním projevem desátého bodu zákona. Jeho rozsah je vak mnohem irí a hlubí. O dalích vìcech
s vámi snad bude mluvit vùdce a vùdkynì oddílu. Kdy se tvé druinì zatím podaøí vymýtit slovní hrubosti, bude to první krok správným smìrem. Vím, e to není lehký úkol. Kdyby si to nevzal za své
rádce, kdo jiný by mìl k tomu dost síly a odvahy?
Poádej vechny své kamarády z druiny, aby si dali v pøítích
dnech pozor na svùj jazyk, vyøadili ze slovníku hrubosti a sprostoty.
Jestlie se tì budou ptát, která slova jsou pro skauta nepøijatelná,
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poraï jim prostý zpùsob, jak je poznají. Neøíkejme to, co bychom
se neodváili vyslovit pøed maminkou a tátou.

SKAUTSKÉ VLASTNOSTI
Tvrdost
Hned na zaèátku musím vysvìtlit, jakou tvrdost mám na mysli.
Nemìli bychom být tvrdí k jiným lidem, ale k sobì samým. Klást
na své jednání a chování pøísné mìøítko. Nefòukat. Nepìstovat
zápecnické pohodlíèko. Nenechat se rozmazlovat. Vechna protivenství brát jako pøekáky, které jsou tady proto, abychom je pøekonali a dokázali na nich svou zdatnost. Seli jsme se v nedìli ráno
a prí. Co na tom? Nejsme pøece z mýdla! Vracíme se po dlouhém
pochodu, pìknì u cítíme nohy, ve vlaku, do kterého jsme nastoupili, je jenom jedno místo volné. Kdo si sedne? Kdyby se vracela
tøída ze kolního výletu, kluci by se o sedadlo poprali. Ale my jsme
skauti. Já si nesednu! Vydrel jsem na nohou celý den, ta poslední
pùlhodinka mì nezabije!
Povídejte si chvíli o tvrdosti a odolnosti a jejich protipólech, mazánkovské zmìkèilosti a pohodlnosti. Nemìlo by to být jen plané
mluvení. Vyhlas na závìr malou zkouku, kterou v pøítím týdnu
podstoupí kadý sám. Nikdo nebude pøi ní kontrolován. Je to jen
zrcadlo a v nìm uvidíme, jací v tomhle smìru jsme. A do pøítí
druinovky nevezmeme do pusy jediný bonbón, nekoupíme si
ani jednu zmrzlinu, polárku, nanuka, i kdyby slunce hnulo jako
v Africe. Kdo se dokáe celý týden ovládat? Jestlie nepøekroèíme
ani jednou zákaz, pro který jsme se rozhodli sami, dobrovolnì,
mùeme být spokojení. Nejsme ádní slaboi!

SKAUTSKÁ PRAXE
Odhadování vzdáleností
Tato èást naí praxe patøí
ke starým skautským výcvikovým prvkùm. Nai dávní pøedchùdci ji pøevzali jistì od vojákù.
V kadé uèebnici vojenské to232

pografie je kapitola o odhadování
vzdáleností. Tohle umìní musí
dobøe ovládat dìlostøelec, kulometèík i støelec z puky, jinak by
nezasáhli cíl. Dnes vak cvièíme
odhady z docela jiných dùvodù.
Cit pro vzdálenost je velmi dùleitý pøi orientaèních závodech.

A pro skautskou druinu je to
zábava na dlouhých pochodech.
Schopnost dost pøesnì odhadovat rozmìry se nám znamenitì
hodí i pøi kreslení plánkù.
Jako kadá schopnost i odhadování vzdáleností se dá èastým
cvièením znaènì zlepit. Pomùe nám v tom i tabulka, kterou
jsme nali v uèebnici vojenské
topografie.
Dálka, na kterou lze rozeznat rùzné objekty:
jednotlivé domy a chalupy 5 km
komín na støee 3 km
kmeny stromù, kilometrovníky
a telefonní sloupy 1 km
pohyb nohou a ruky bìícího
nebo jdoucího èlovìka 700 m
rámy v oknech 500 m
taky na støechách, listy stromù,

drát na kùlech 200 m
koflíky na odìvu 150  170 m
rysy oblièeje, prsty rukou 100 m
Pøepite si celou tuto tabulku
do skautského zápisníku a na výpravách pøezkoumávejte v terénu
její údaje. Vezmìte vdy v úvahu
i poèasí; ve dnech, kdy je vzduch
prùzraèný, je to jiné ne za kalného rána. Pøi porovnávání svých
poznatkù také zjistíte, e máte
rùznì ostrý zrak.

PØEDPOVÍDÁNÍ POÈASÍ
V jednom starém roèníku Junáka jsem objevil zajímavý èlánek. Byly v nìm rùzné úkazy,
podle kterých se dá usoudit, jaké
bude poèasí. Hlavní mylenky
jsem si pøepsal do zápisníku,
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a pak jsem je dlouho ovìøoval
vlastním pozorováním. Nauèil
jsem se tak sledovat vechny promìny povìtrnostní situace, kterých jsem si døív pøíli nevímal.
Nabízím to teï i tobì a tvé druinì. I kdy se dnes dovídáme
spolehlivé pøedpovìdi poèasí,
mìli bychom se tím sami zabývat, souvisí to s pøírodou.í
Pìknì bude, kdy
veèer je západní nebe oranové,
ranní mlha se zvedá,
mìsíc je èistý a záøící,
ptáci létají velmi vysoko,
dravci jsou v povìtøí,
vèely pilnì sbírají pyl,
krávy na pastvì jsou klidné,
pavouci èíhají v pavuèinách,
ptáci ráno zpívají,
hvìzdy za noci jasnì záøí a je jich
vidìt hodnì,
vítr se obrátí s východem slunce,
kouø stoupá vzhùru a rozptyluje se.
Zhorené poèasí mùeme
èekat, kdy
nebe je pøi východu slunce èervené (bude vítr),
obloha je pøi východu slunce sinavá (bude silný vítr),
obloha a slunce pøi západu jsou
èervené (pravdìpodobný dé),
mìsíc je obklopený kruhem, zamený, bledý,
táhnou po nebi zástupy beránkù,
vzduch je jasný, výborná viditel234

LETNÍ SOUHVÌZDÍ

nost, hory se zdají blízké,
z dálky slyíme vlaky a zvuky
jsou dobøe slyitelné,
vèely zùstávají u úlù,
íaly vylézají ze zemì,
pavouci opoutìjí pavuèiny,
vlatovky létají nízko nad zemí,
ptáci zùstávají v hnízdech,
ryby vyskakují z vody,
slepice jsou velmi èilé,
hvìzdy jsou bledé a chvìjí se,
kouø se pøevaluje, velmi patnì
se rozptyluje.
Pozorování by mìlo být dùkladné, jediný pøíznak je málo
spolehlivý, teprve kombinace
nìkolika známek mùe být spolehlivìjím podkladem k úsudku.

V èervnu se stmívá hodnì
pozdì a svìtlo je ráno u kolem
ètvrté hodiny (nezapomínejme,
e je letní èas). K vlastnímu pozorování noèní hvìzdné oblohy
se vak dostaneme na táboøe,
který se nezadritelnì blíí.
Pøines na druinovku kolní
atlas a podívejte se spoleènì
na mapku hvìzdné oblohy, které si jinak vìtinou vùbec nevímáte. Vyhledejte na ní krásná
souhvìzdí, která brzy uvidíte
záøit nad táborem: Orla, Lyru
s nejjasnìjí stálicí letního nebe
Vegou, Labu, Korunu, Delfína,
Andromedu s povìstnou mlhovinou, která je za dobrých pozorovacích podmínek viditelná i
bez dalekohledu; vimnìte si
jasnì narudle záøícího Arktura,
hvìzdy v souhvìzdí Bootes.
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NEBEZPEÈÍ BOUØEK
Rádce odpovídá za druinu
a její bezpeènost. Pamatuj na to
a nenech se zaskoèit bouøkou.
Kdy vidí, e se na obzoru kupí
tìké bouøkové mraky, zamiø
k nejbliímu stavení a poádej,
aby vám poskytli pøístøeí. Nehrajte si na hrdiny, blesky jsou nevyzpytatelné a kadý rok pøipraví
o ivot mnoho lidí. Èasto úplnì
zbyteènì.
Prober s druinou zlatá pravidla, která byste mìli vichni dodrovat:
1. Nenechme se pøekvapit bouøkou, vyhledejme zavèas úkryt
v budovì.
2. Kdy nás bouøka zastihne
v pøírodì, nesmíme se schovávat pod stromy, pod pøevisy ani
do jeskyò.
3. Za bouøky nezùstávejme v lodi
na vodì, vzdalme se od øeky,
rybníka, potoka.
4. V polích a na lukách se neschovávejme do ádných vyvýených objektù  kopek sena, stanù, seníkù, otevøených kaplièek.
Ale ani do pøíkopu. Kdy je bouøka nad námi, radìji zalehneme
k zemi, abychom nepøevyovali
terén. A celá druina se rozptýlí
na vìtí ploe. Batohy ponecháme opodál.
5. Jestlie hledáme za bouøky
ochranu v nedaleké budovì,
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nemìli bychom k ní utíkat.
6. Jet za bouøky na kole znamená hazardovat ivotem.
7. Z vysokého lesa pøi bouøce vyjdeme radìji ven a zùstaneme
od krajních stromù 20  30 metrù daleko.
8. Nejbezpeènìjí poloha tìla,
kdy kolem bijí blesky: sedíme
na bobku, nohy máme tìsnì
vedle sebe (paty i pièky), tìlo
schoulené do klubíèka, ruce
se nedotýkají zemì. Pøes sebe
pøehodíme stanový dílec nebo
plátìnku, které necháme volnì
splývat na zem.
9. Pøi táboøení pøed bouøkou uhasíme oheò.

UMÌLÉ DÝCHÁNÍ
Mnohým lidem u zachránilo
ivot, e jim v kritické chvíli,
pøi zástavì dechu, poskytl nìkdo
první pomoc. Døív se uívaly dvì
rùzné metody, dnes pøevládla
nová technika, nazývaná umìlé
dýchání z úst do úst. Tu by mìl
umìt kadý. Mohl bych ji tady
podrobnì popsat, ale mám
pro tebe lepí zpùsob, jak tento
dùleitý úkol zvládnout. Vyjednej
s nìkterým pracovníkem Èeského èerveného køíe instruktá
pro celou druinu. Bude to mimoøádný podnik, na který
vechny svolá poplachovou
tafetou. Ve vìtích mìstech

bývá úøadovna Èerveného køíe
a tam zpravidla mají cviènou figurínu, na které se metoda umìlého dýchání nejlépe pøedvádí
a nacvièuje.

JAK ZAHNAT VLKA
Stane se nám to na delím
pochodu, zvlá za horkých letních dní. Zaène nás pálit kùe
v rozkroku, a kdy proti tomu nic
nepodnikneme, pálení se brzy
pøemìní v nesnesitelnou bolest.
Pùsobí ji látka kalhot nebo trenýrek, která nám odírá vnitøní
èást stehen. Lidovì se tomu øíká,
e jsme chytili vlka. V osobní lékárnièce nosíme jelení lùj. Kdy
touto mastnou tyèinkou potøeme
bolestivá místa, citelnì se nám
uleví. Musíme vak zasáhnout ji
pøi prvních náznacích, e vlk je
nablízku.

MÌØENÍ ÍØKY
Z døívìjka u známe metody,
kterými dokáeme zjistit výku
stromu nebo jiného objektu.
V èervnu k tomu pøipojte novou
mìøièskou techniku, která je sice
ponìkud nepøesná, zato velice
prostá.
Kdy chceme zmìøit íøku
øeky, postavíme se na její bøeh
a stáhneme èepici se títkem
(nebo papírový títek, který si

zhotovíme z kusu kreslicí ètvrtky) tak nízko, abychom dohlédli
pøesnì na protìjí bøeh. Pak
udìláme vpravo nebo vlevo
v bok a dríme pøitom tìlo i hlavu
v nezmìnìné poloze. Do pamìti
si vtiskneme místo na bøehu,
kam dohlédneme. A zmìøíme
vzdálenost mezi ním a svým stanovitìm. Tak zjistíme íøku øeky.
Druhá metoda je dost pøesná,
ale dá se pouít jen pøi mìøení
tokù. Pøestoe je úasnì jednoduchá, nenali jsme ji zatím
v ádné pøíruèce, ale ve staré
skautské kronice 1. praského
vodního oddílu. Hodíme do vody
vìtí kámen, na hladinì se udìlají kola a my potom postupujeme po bøehu souèasnì s nimi,
jak se zvìtují . V okamiku, kdy
kola dorazí k protìjímu bøehu,
oznaèíme si místo, kam a jsme
doli. Pak pøemìøíme vzdálenost
od nìho k bodu, kde jsme stáli
pøi hození kamene do vody. Výsledek je pøesný jen tehdy, kdy
kámen hodím pøímo pøed sebe
a pak jdu stále s postupujícím
nejvìtím kruhem.

HRY NA DRUINOVKÁCH
1. CHYTAÈKY
Je to zvlátní hra, trvá po celou
dobu, co jste v klubovnì nebo
na výpravì, nìkdy dvì hodiny,
jindy tøeba celý den. Mùete
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pøi ní nacvièovat signalizaci, obvazování poranìných èástí tìla,
dokonce hrát i jinou hru.
Vtip chytaèek spoèívá v tom,
e nikdo nesmí øíct dvì slovíèka: ANO  NE. Kdy nìkdo tento zákaz poruí, musí dát jedno
své indiánské poèítací døívko
tomu, kdo ho nachytal.
V prvních minutách po vyhláení chytaèek si vichni dávají
na jazyk dobrý pozor, ale pozdìji
je zaujmou jiné vìci, zvlá
pøi zajímavém programu. A pak
staèí nevinná, ale pøitom záludná otázka  napøíklad: Nemá
u sebe náhodnou volnou jízdenku na autobus? A tomu, koho
se ptáte, vyklouzne z pusy bezdìènì Ne, nemám. Tahle drobná nepozornost ho stojí poèítací
døívko. Kadý se snaí nachytat
ostatní  odtud název hry.
Na konci schùzky zjistíte, kdo
má nejvíc døívek (vichni zaèínali
s dvaceti) a vyhlásíte vítìze.
2. NOVINOVÉ TITULKY
Nadiktuj hráèùm pìt rùzných
písmen. Kdo nejrychleji sestaví
vìtu o pìti slovech, která budou
zaèínat danými písmeny?
Vechna slova musí jít ve vìtì
v poøádku, v jakém je rádce uvedl. Vìta má mít pøirozený slovosled a logický smysl.
Nejrychlejí stylista dostane tøi
body, druhý dva, tøetí jeden bod.
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Pak nadiktuje jiná písmena
a zaèíná druhé kolo. Nìkdy je
písmen víc, jindy ménì.
3. NAVLÉKÁNÍ KORÁLKÙ
V hraèkáøských obchodech
se prodávají pytlíky plné sklenìných i døevìných korálkù. Mùete je vyuít k výtvarným pracím
i hrám.
Nasyp kadému stejný poèet
korálkù jednoho druhu do kalíku
nebo do eusu, pøidìl mu drátek
nebo jehlu s nití, zava vem dobøe oèi  a na startovní signál zaèíná neobvyklý závod. Kdo navlékne vechny korálky nejrychleji?
Neika, který svùj kalíek pøevrhne a korálky pøitom rozsype,
je ze hry vyøazen.
4. ZÁVOD PLACHETNIC
Srazte dva a tøi stoly na délku.
Jejich spojené desky pøedstavují
hladinu jezera. Rozestavte na nì
aspoò tøicet kamenù nebo jiných
vìcí, které budou pøedstavovat
nebezpeèné útesy. Pak nakreslete køídou na oba protilehlé konce øady stolù po jednom obdélníku  pøístavy.
Kadý hráè si vystøihne
z papíru malou plachetnici (obdélníèek asi 6x4 cm), pøehne
papír v pravém úhlu (do podoby
L) a namaluje na nìj svoje startovní èíslo. První závodník poloí svou plachetnici do jednoho pøí-

stavu a na startovní signál zahájí
rychlostní plavbu napøíè jezerem
do druhého pøístavu. Plachetnice
smí být pohánìna jen foukáním.
Kdy narazí na útes, ztroskotala
a posádka ji musí opravovat  pøipoètete jí dvacet sekund k èistému
èasu.
Kdo pøepluje jezero nejrychleji?

VÝTVARNÉ HRY
IX. origami
Zkuste vytvoøit ze ètvercového
papíru novou skládanku podle
pravidel origami a vlastní fantazie.
Volná øezba

RUKODÌLNÉ PRÁCE
Tábor je za dveømi. Zjisti, zda
vichni z vaí druiny dovedou
zacházet se sekerkou a pilou.
Zajisti instruktá pro nováèky.
Zhotovte si na tábor provázkovou míru. Desetimetrový tenký, ale pevný provázek oznaète
na kadém metru uzlíkem. Uprostøed délky, na pátém metru,
udìlejte uzly dva vedle sebe.
Vyøete si výkonnostní znaèku.
Mìl by to být kolík dlouhý ètvrt
metru, na dolním okraji zaostøený do pièky. Horní èást seøíznìte ze dvou stran do hladké ploky, na kterou namalujete svùj
osobní znak (zepøedu) a napíete
svou pøezdívku (na zadní stranu).
Zaøaïte ho do výzbroje na výpravy. Kdy soutìíte v hodu míèkem, skoku dalekém, vrhu kamenem nebo polenem, poslouí
vám kolík pro oznaèení místa,
kam míèek doletìl nebo kam jste
doskoèili.
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Zvolte pro ni vhodný materiál.
Nejlépe se noem opracovává
mìkké lipové døevo, ale pìkné
drobnosti se dají vyøezat i z javorového nebo bøezového palíèku.
Pro námìt svého výtvarného
dílka si kadý zvolí nìco jiného,
podle vlastní vùle, mùete vak
pracovat i na stejném tématu.
Odvìkými vzory jsou pro øezbáøe
postavy zvíøat, ptákù, lidí. Obrázek ukazuje podivuhodné døevìné plastiky slovenského umìlce
V. Kautmana  prohlédnìte si je
jako pøíklad a vzor. Nejvíce
na nich pùsobí prostota tvaru.

kdo udìlá nejvíc abek. Kadý
má pìt pokusù, poèítá se mu nejlepí.
3. Skoky pøes vihadlo  dùkaz rychlosti a obratnosti
Kadý skáèe pøes krouící vihadlo patnáct sekund. Kolik pøeskokù kdo udìlá? Kdo vytvoøí
druinový rekord? Pokuste se ho
na dalí druinovce nebo výpravì pøekonat.

ZKOUKY TÌLESNÉ
ZDATNOSTI
1. Odbíjení míèku  zkouka
rychlosti a obratnosti
Vybìhnìte na chvíli na dvorek,
do parku nebo do slepé ulice
a na hladkém rovném místì zaènìte odbíjet dlaní o zem tenisový míèek. Kdo ho dokáe odbíjet
bez pøeruení minutu?
A pøi druhé zkouce zjistìte,
kdo kolikrát míèek odbije za 30
sekund. Èím rychlejí tempo, tím
je výkon lepí. Komu se pøitom
míèek zakutálí, musí si pro nìj
dobìhnout a pokraèovat tam, kde
ho zvedne.
2. abky  test obratnosti
A dojdete na výpravì k øece
èi rybníku, uspoøádejte soutì:
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4. Výdr ve shybu  test síly
Zavìste se obìma rukama
na hrazdu, klepací bidlo nebo rovnou vìtev. Pak se pøitáhnìte
do shybu a kdy se vae brada
dostane nad úroveò hrazdy, zaèíná rozhodèí mìøit èas. Zkouka konèí v okamiku, kdy se u
neudríte bradou nad hrazdou.

BODOVACÍ ZÁVODY
1. Poslepu k terèi
Povìs na stìnu klubovny papírový terè, na jaký se støílívá
vzduchovkou. Jestlie si ho sám
bude kreslit, mìl by mít kromì
støedu devìt mezikruí. Druina

se postaví ke zdi na protìjí stranì. Kdo je na øadì, tomu zaváe oèi a dá do ruky tuku. Pak
ho pole k terèi s pøíkazem,
aby ho pièkou tuky zasáhl. Èím
blí ke støedu udìlá znamení, tím
bude jeho výkon lepí.
Výkon se boduje podobnì jako
pøi støeleckých závodech. Kadý
má tøi pokusy a zvítìzí ten, kdo
dosáhne nejvyí bodový souèet.
2. Nejdelí slova
Dej vem pìt minut na jednoduchý úkol  najít tøi co nejdelí
èeská slova. Poèet písmen z celé
trojice se sèítá a poøadí urèí podle úhrnného poètu.
3. Odhad plochy
Narýsuj na ètvrtku obdélník
velký 15x20 cm. Na schùzce ho
uka druinì z metrové vzdálenosti a potom kadého poádej,
aby na lístek napsal svùj odhad
celkové plochy ve ètvereèných
centimetrech. Výsledky zjistí
velmi rychle, porovná napsaná
èísla s vlastním výpoètem (skuteèná plocha je 300 cm ètvereèných).
4. Spisovatelé a jejich knihy
Pøiprav si názvy dvaceti knih,
které zná z èetby. Na jeden lístek napi jména jejich autorù,
na druhý tituly, které by vak nemìly jít za sebou ve stejném poøadí. Oba seznamy pøedloí
druinì s výzvou, aby kadý sám
dal dohromady dvojice, v nich

bude vdy autor a jeho kniha. Kdo
se dopustí nejménì chyb?

KARTY POØÁDKOVKY
V naí klubovnì na oznamovateli v papírové kapse po léta
bylo sedm karet z tvrdého papíru. Na líci kadé z nich kresba,
odpovídající úkolu, a pod ní text.
Na kartì è. 1: Sesbírej papíry
a zapomenuté vìci ze stolù, lavic, podlahy. Na kartì è. 2: Vytøi
celou podlahu vlhkým hadrem
na smetáku, hadr pak vymáchej
a rozlo v pøedsíòce na kbelík.
Na kartì è. 3: Zavøi vechna okna
a zajisti okenice. Na kartì è. 4:
Otøi suchou prachovkou stoly, lavice, idle, akumulaèní kamna.
Na kartì è. 5: Srovnej vechny
vìci v atnièce a vytøi tam podlahu. Na kartì è. 6: Ukliï a vytøi
pøedsíòku, vynes obsah koe
do popelnice. Na kartì è. 7 je jen
obrázek bez textu  v køesle
se rozvaluje blaený zahaleè,
pusu od ucha k uchu.
Rádce vech tìchto sedm karet na konci druinovky zamíchá,
kadý si vytáhne jednu a tím jsou
úklidové povinnosti rozdìleny.
Právì ta sedmá karta dodává
poøádkovkám zábavnost. Tahání karty má tedy být vdy malým
veselým dramatem. Povaha èlovìka se ovem pozná i podle
toho, jak kdo astného losu
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vyuije. Lenoch skuteènì jen
pøihlíí, jak ostatní uklízejí. Ale ti
lepí pøece jen s nìèím dobrovolnì pomohou.
Sejde-li se nás na druinovce
ménì, necháme tahat i kartu èíslo sedm, ale její výherce pøevezme ten úkol, který nebyl nikým
vytaen.
Popsané karty poøádkovky
odpovídají podmínkám v naí
klubovnì. Jinde je tøeba úkoly
i jejich poèet pøizpùsobit okolnostem. Kde se topí v kamnech,
nesmí chybìt tyto práce: doplnit
do uhláku topivo, pøipravit dalí
druinì tøísky na zátop, kamna
dokonale zavøít, aby nemohl vypadnout havý uhlík.
Rádce pøed zakonèením druinovky vykonané práce pøekontroluje.

K PRAMENÙM ORINOKA
K narozeninám jsem dostal
kníku, kterou napsal J. Grelier.
Ta kniha se jmenuje K pramenùm
Orinoka a je v ní psáno o tom, co
vechno zaila malá expedice
vìdcù, která se vydala do dungle,
aby vypátrala, kde pramení Orinoko, jedna z nejvìtích jihoamerických øek. Kdy jsem tu kníku
poprvé doèetl, dostal jsem velkou
chu pøidat se k takové výpravì.
Ale bylo mi u dost let, abych vìdìl, e to je marný sen. Pùjèil
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jsem pak tu knihu Tuèòákovi. Zhltl
ji za jeden veèer a druhý den cestou do koly mi øekl:
Ví co? V nedìli jdeme s druinou hledat prameny Orinoka!
Sáhl jsem mu na èelo. Tuèòáka
to nevyvedlo z klidu, ani se na mne
nepodíval a pokraèoval:
Byl jsi nìkdy u pramenù Kamenice?
Kamenice je potok, který protéká nedaleko naeho mìsta.
Kadý mròous ví, e teèe z lesù
pod Bukovou horou, ale kde pramení, o tom jsem nic nevìdìl.
U pramenù Kamenice nebyl
ani Dan, Kivi a vùbec nikdo
z naí druiny. V nedìli jsme
tedy vyrazili proti proudu. Byla to
jedna z naich nejhezèích výprav. Zpoèátku se nám dobøe
lapalo, Kamenice se klikatila
po loukách, ale kdy zapadla
do lesa, museli jsme se èasto
plazit po bøie mlázím. Potom
pøiel kopøivový les, vysoký minimálnì pùldruhého metru. A my
mìli kroje, krátké kalhoty! To se
rozumí, e jsme se nevrátili,
na opravdickém Orinoku to bylo
asi trochu horí. Pod Bukovou
horou nás pøepadla mraèna komárù. Jene na Greliera útoèili
moskyti, kteøí roznáejí malárii.
Nezastavily nás ani bainy, svázali jsme boty, hodili si je na ramena a pøebrodili jsme zatopené louky bosi. Nejhorí to bylo

a nahoøe pod høebenem. Tam
se hlavní tok natolik zmenil,
e jsme nìkdy na soutoku nevìdìli, který z tìchto potùèkù je
Kamenice, a který bezejmenný
pøítok. Slunce se zvolna sklánìlo k západu, kdy jsme koneènì
doli k pramenu. Byl to skuteènì pramen Kamenice, kdosi jej
pøed lety promìnil v betonovou
studánku, voda tam netryskala
ze zemì, ale z elezné trubky.
Trochu nás mrzelo, e tu nejsme
jako první objevitelé, ale s chutí
jsme se napili. Voda byla krásnì chladná a chutnala docela jinak ne ta chlorovaná tekutina,
co teèe u nás doma z kohoutku.
Nemá chu vydat se na takovou objevitelskou výpravu
se svou druinou proti proudu

potoka nebo øíèky a k pramenùm? Je to dobré téma pro výpravu, kterou podniknete nìkterou
èervnovou sobotu. Prohlédnìte si
mapu svého kraje, najdete v ní
modré èárky sestupující z kopcù
do níin, jejich sí protkává celou
oblast. Vyberte si takový potok,
který protéká nejlákavìjími místy a jeho prameny nejsou pøíli
vzdálené.

HRY NA BØEZÍCH
ORINOKA
Na výpravì k pramenùm nebudete celý den jen pochodovat
a prolézat houtiny. Na programu
by mìlo být jako obvykle pozorování pøírody, drobné výzkumy,
skautská praxe a hry.
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INDIÁNSKÁ HRA S KAMENY
Kadý hráè si najde v korytì
potoka dva ploché ohlazené kameny  velké jako dlaò. Na louce
vyhrabete okrouhlou jamku
o prùmìru i hloubce asi 25 centimetrù. Deset metrù od jamky vyznaèíte èáru. Pak rozlosujete poøadí, v jakém budete nastupovat
do hry v prvním kole.
Nejdøív hodí vichni od èáry
k jamce jeden kámen, a kdy
se vystøídáte, házíte druhým kamenem. Nakonec výkony zhodnotíte podle této tabulky:
V jamce není ádný kámen; nejblíe u ní leící 1 bod
jeden hráè má oba své kameny
blí k jamce, ne ostatní 2 body
jeden kámen je v jamce, jeho
vlastník dostane 4 body
dva kameny jednoho hráèe
v jamce 10 bodù
dva kameny v jamce patøící dvìma hráèùm 0 bod
ke dvìma kamenùm rùzných
majitelù pøibude tøetí a má cenu
4 bodù
Kadý dalí kámen (ètvrtý,
pátý atd.) v jamce anuluje právo
pøedcházejících kamenù na ètyøi
body a tyto body získá majitel
kamene, který spadl do jamky
naposledy.
Tato bodovací tabulka skuteènì platila mezi indiány. Ti hrávali obvykle do 12 bodù  kdo je
získal nejdøív, zvítìzil.
244

Hráèi, kteøí nastupují k hodùm
pozdìji, mají výhodu. Proto pøed
kadým dalím kolem hry stanovíme nové poøadí. Kdo mìl kámen v jamce nebo nejblí
u jamky, zaèíná. Komu zùstal
kámen leet od jamky nejdál,
nastupuje a poslední.
ÈERNÁ A BÍLÁ HÙLKA
Je to pùvodní africká hra. Potøebujete k ní dvì hùlky dlouhé
20 cm, na jedné ponecháte kùru,
na druhé kùru sloupnete. Rozdìl druinu na dvì stejnì poèetné skupinky. Hráèi se pak rozestaví kolem tebe a poloí první
skupinì otázku: Èerná, nebo
bílá? Tým odpoví ústy svého
náèelníka  napøíklad: Bílá. Pak
se zeptá druhé skupiny: Vysoko, nebo nízko? Její náèelník
odpoví tøeba: Nízko!
Vyhodí tedy podle jejich volby bílou (oloupanou) hùlku nízkým oblouèkem nìkam do zmìti
houtin a obì skupiny za ní hned
vyrazí. Kdo hùlku najde, získává svému týmu bod. Jestlie
se s ní dostane k tobì, ani by
mu dal nìkdo ze soupeøù babu,
jeho skupina obdrí místo jednoho bodu dva. Proto se kadý
snaí nález hùlky utajit. A kdy
protivníci pøece jen zahlédnou,
kdo ji sebral, nálezcovi spoluhráèi dìlají zeï, vemonì svého
druha chrání pøed babou.

Hrajte do deseti bodù. Tým,
který bude mít døív desetibodový souèet, stává se koneèným
vítìzem.
PØESTØELKY
Je to vzruující obmìna papírové bitvy. Tentokrát bojují vichni proti vem. Spojenecké úmluvy nejsou dovoleny. Na zaèátku
má kadý tøi papírové nebo hadrové koule a dvacet barevných
kartièek. Kdo je zasaen, musí
jednu kartièku odevzdat tomu,
kdo ho trefil. Hrajeme na úseku
zarostlého terénu velkém asi
50x50 m. Støelivo si kadý bojovník doplòuje sbìrem koulí,
které leí na zemi  bez ohledu
na to, komu patøí.
Bitva trvá ètvrt hodiny. Zvítìzí
ten, kdo bude mít po závìreèném signálu nejvíc kartièek. Kdo
pøijde o vechny kartièky pøed
vyprením èasového limitu, je
z boje vyøazen.

LÉÈIVÉ BYLINY
Dny kolem slunovratu bývaly
odpradávna nejvhodnìjím obdobím pro sbìr a suení nìkterých léèivých bylin. Na èajové
smìsi trhejte lipový kvìt, tøezalku teèkovanou a mateøídouku
úzkolistou i obecnou (stonky
s listy i kvìtem), mátu peprnou
a alvìj lékaøskou (u tìchto dvou

druhù berte stonky s listy døív,
ne rostlina zaène kvést).

PAMÁTKY
V naich krajích jsou rozesety tisíce historických památek.
Vímejte si na výpravách boích
muk v polích, starých hranièních
kamenù, kaplièek, døevìných
chalup, kamenných mùstkù,
kostelù, zámkù, hradù, starodávných domù. Snate se o nich
nìco zjistit od místních lidí,
z tabulek a turistického prùvodce. Zvlá poslednì jmenovaný
pramen je neobyèejnì cenný,
dozvíte se z nìho mnoho zajímavostí.

RÁDCOVA KNIHOVNIÈKA
Zaèni si budovat svou vlastní
knihovnièku podle promyleného plánu. Dosud ti pøibývaly knihy jenom náhodnì, o vánocích,
narozeninách, snad i za dobré
vysvìdèení. Nejdøív to byly pohádky, pak dìtská èetba, dobrodruné pøíbìhy a tu a tam snad
i nìjaké nauèné nebo odborné
dílo. Dnes se na mnohé svazky
ve své knihovnièce asi dívá
s pohrdáním. Období pohádek
má dávno za sebou, z dìtských
pøíbìhù jako je Ferda Mravenec
nebo Medvídek Pú èlovìk odrùstá kolem desátého roku. Moná
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e u tì dnes pøestávají bavit
i mayovky a foglarovky. Nìkdy
má tøeba chu pøeètené kníky
rozdat nebo je prodat. Nedìlej to.
Ke kníkám svého dìtství
se za patnáct dvacet let vrátí spolu se svými dìtmi, na stará kolena budou patøit k tvým nejcennìjím pokladùm. A dnes budou dobrým základem tvé knihovnièky.
Povídky a romány sice pobaví, ale vìtinou je èteme jen jednou. Dávej proto pøednost knihám, které bude brát do ruky
opakovanì, ty mají pro tebe tu
pravou cenu. Jsou to pøevedím
odborné publikace a pøíruèky
z oblastí, které tì zajímají. Jednu skupinu tvoøí knihy zamìøené na tvoje budoucí povolání.
Druhou díla orientovaná na tvoje
koníèky  hobby. A tøetí skupina
se bude skládat ze skautské literatury v nejirím slova smys-
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lu. Kromì nìkolika základních
pøíruèek z edice Skautské prameny, k nim patøí i Rádce
skautské druiny, potøebuje
pøedevím rùzné atlásky pøírodnin. Kdy bude mít doma stále
po ruce Nae brouky, Motýly,
Rostliny luk a pastvin, Nae stromy a keøe, Nerosty a dalí obrázkové kníky, na výpravách
se bude jinak dìlat zálesácká
praxe! Proè si je neopatøit? Potí je v tom, e vechny knihy,
které potøebuje, nejsou vdy
k dostání v knihkupectvích.
Ostatnì nestaèily by ti na nì
peníze. Zvykni si doplòovat svou
knihovnièku kus po kuse. Nauè
se chodit i do antikvariátù, tam
bývají èasto i stará, jinak nedostupná vydání. A za cenu nií,
ne jsou nové výtisky.
Nelituj za knihy penìz, lépe
snad ani nemùe uít!

NÌKOLIK SLOV NA ZÁVÌR
Znám jedno magické slovo, které mi hodnì pomáhalo pøi vedení
skautské druiny. Øíkal jsem si je, kdy jsem narazil na zdánlivì
nepøekonatelné pøekáky, kdy jsem byl nìèím zklamaný, znechucený, kdy se mi do due plíila únava a rozmrzelost  takové chvilky obèas pøicházejí na kadého rádce. Hned jak jsem cítil, e moje
nálada klesá, e ztrácím chu do práce s druinou, zaèal jsem si
potichu øíkat to magické slovo: Nadení. Nesmí ztratit nadení,
bez nadení by se ti nic nepodaøilo, honem zas v sobì probuï nadení, nadení, nadení! Vdy jsi nepoznal nic tak zajímavého, krásného a vzruujícího, jako je skauting.
A pak jsem jetì znásobil svoje úsilí, u mi nestaèilo jen øíkat
nadení, nadení, nadení, snail jsem se z jisker zasutých kdesi
hluboko v nitru rozfoukat aspoò malý plamínek, pøivolával jsem si
nejkrásnìjí chvíle, které jsem proil s druinou a oddílem. Zavøel
jsem tøeba oèi a pøenesl se do Údolí rackù, spali jsme tam v záøí
s druinou jen pod irákem, po kmenech borovic stékalo tajemné
mìsíèní svìtlo, peøeje øíèky huèely a my jsme si povídali skoro
do pùlnoci, co budeme s druinou dìlat v novém pracovním roce,
mìli jsme plno nápadù a plánù, bylo v nás tolik nadení, e jsme
nemohli usnout, po jedenácté jsme vylezli ze spacákù a li jsme
se koupat, byla nádhernì teplá noc a v øíèce teklo místo vody roztavené mìsíèní støíbro  na ty kouzelné chvíle nezapomenu.
Zatímco jsem si promítal pøed zavøenýma oèima barevný film
z minulosti, cítil jsem, jak ve mnì vylehl z jiskry plamínek nadení,
opatrnì jsem ho pøiivoval, dokud zas ve mnì nezáøil stálý oheò.
Vzpomeò si na moje magické slovo,a ti bude nejhùø a opakuj si
je potichu se mnou: nadení, nadení, nadení. Bez nadení by
se ti nic nedaøilo. S nadením zdolá i ty nejtìí pøekáky, kdy
z tebe bude vyzaøovat nadení, strhne za sebou celou druinu,
i vìèné pochybovaèe a oury.
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- Druinový poplach - Druinové vycházky - Bøeznová výprava

DUBEN ............................................................................ 192
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