Knihovna junáků (českých skautů) čís. 7.

Den v táboře junáků.
Český skauting v praxi slovem i obrazem
Napsal Ant. B. Svojsík

V Praze 1913

vod
Vmyslete se na chvíli do svých dětských let a představte si, že by vám někdo řekl: „Pojď do lesů, postavíme si tam chýši, stany, čluny,
budeme pozorovati ptáky a zvěř, sbírati lesní plodiny, na ohních připravovati si své pokrmy, za hvězdných večerů vyprávěti si o všem
krásném, co mladou duši zajímá, naslouchati budeme tajemné mluvě lesní noci a ráno probouzeti se volni, šťastni a posíleni k novým radostem a hrám; rodiče dají ti rádi svolení i příspěvek na cestu, zkušení vůdcové budou ti vlídnými rádci a společníky.“ –
Neposkočí vám srdce radostí ještě dnes? A což teprve mladému hochu! A radost tu mu ani nezkalí, ani když uslyší, že v táboře junáků musí každou práci naň připadající svědomitě konati, že nesmí tam kouřiti, píti pivo, že nesmí užíti nadávky, klíti, neboť za jediný
nečestný skutek, zlomyslnou lež navždy by byl vyloučen z tábora. Ba, ňadra jeho budou se dmouti radostí, vytknete-li mu cíl ještě daleko vyšší – vedle smyslu pro povinnost též úplné ovládání sama sebe, povinnost vykonati denně dobrý skutek, zavážete-li jej čestným
slibem, že bude připraven a odhodlán přispěti bližnímu ku pomoci v každé chvíli, třeba za cenu vlastního života, naučíte-li jej obětavě
pracovati k dobru vlastnímu, svých drahých i své vlasti, aby zasloužil si názvu moderního rytíře. Hoch bude šťasten tímto úkolem a
nekonečně vděčen za to, že je mu dovoleno spolupracovati o svém vlastním zdokonalení.
Tu jsme u tajemství neobyčejného rozšíření a nepopíratelně skvělých výsledků skautské výchovy. Jsou to především mistrné pochopení duše mládeže a šťastně volené prostředky. Skauting obklopuje mládež tím nejkrásnějším, čeho vůbec možno poskytnouti, staví
ji do přírody, těží z romantických tužeb mládeže, které jinak snadno svedou na scestí. Záliba pro život ve volné přírodě hravě naučí
mládež konati s radostí na tisíce drobných i nesnadných úkolů v táboře nezbytných, naučí ji pořádku, svědomitosti, úctě ke každé
práci a povolání a vážnému nazírání na život. Hoši v táboře ani si neuvědomují, že vše, co tu ve formě hry konají, jest vlastně vážná
práce, jíž by se snad všude jinde zdaleka vyhnuli.
Zřeknouti se domácího pohodlí, odejíti do lesů, vybudovati si tam obydlí a opatřovati si veškeré své potřeby bez ohledu na nepřízeň
počasí, není věru malý úkol. Měl jsem loni o prázdninách příležitost po dobu pěti neděl pozorovati život patnácti mladých Robinsonů uprostřed rozsáhlých lesů mezi Humpolcem a Německým Brodem. Byli to vesměs žáci různých kategorií škol ve věku od 11
do 18 let. Vybral jsem si hochy z různých českých měst, různé prospěchem i chováním, podmínky životní ve stálém táboře připravil
jsem co nejnepříznivěji, aby zkušenosti získané mohly býti směrodatnými a rozptýleny byly obavy a pochybnosti vůči tomuto směru
výchovy. V tom ohledu přišlo mi vhod také loňské mimořádně nepříznivé počasí, nezpůsobilo nám ani nejmenší zdravotní závady.
Z tohoto tábora vzato líčení dne junáků i veliká většina obrázků v přítomném spisku obsažených. Příslušná forma zvolena, jak zřejmo, aby docíleno bylo epické base.
V Praze, v dubnu 1913.

A. B. S.

vítá
Malá mýtina uprostřed šumného hvozdu, hlídaná kolkolem štíhlými
lesními velikány, zalita je ještě měkkým šerem něžných par, které po vlahé noci jako stíny táhnou se úbočím vzhůru kamsi do nedohledna. Čilý
vánek před svítáním rozešuměl koruny smrků a první zásvity nového
dne pronikají hustou spletí větví, aby nesměle tu a tam prodlely na nezvyklém jindy obraze, který tu přes noc jako kouzlem byl vytvořen.
Tulí se tu k sobě pět stanů, odrážejíce své bílé stěny od tmavozeleného
pozadí. Před nimi hoch prostovlasý nad hromadou popele a polospáleného dříví dumavě dívá se do tajemných hloubek lesa, chvíli postávaje
a chvíli opět obcházeje mýtinu...
Náhle silný, táhlý zvuk ozve se mýtinou. Hoch vzhlédne, naslouchá a
sotva že zvuk zazní opět, dosti věrně jej napodobí. Na odpověď netřeba dlouho čekati, hoch láká neznámého tvora k sobě stále blíže, slyšeti
je slabé zapraskání suchých větví v houštině, a již vychází graciesním
krokem srna se skotačivým kůzletem ze stmělého lesa. Zaražena stane
a okem, v němž plno je mateřské něhy i úzkosti, pohlédne na lesního
hosta. Hoch stojí nehybně, jen srdce tluče mu bouřlivě a ňadra dmou
se radostí nad idylickým obrázkem, jenž před ním se objevil a bleskem
opět zmizel.
Jasní se… Je sice velmi časně ráno, ale celá příroda chvěje se v předtuše krásného, jasného dne. Nic se nehýbe, i ptáci, jakoby se báli, hlásí se odkud si z daleka, a dole jen slyšeti je zvonky přes kamení
žbluňkajících vod, ale v tom udeřily první paprsky slunce do zelených stropů tajemného toho lesního chrámu a ozářily mlčenlivý les
velebnou nádherou své nadpozemské záře. Vše oddechlo z hluboka a budí se z těžkého sna. Šum stromů rozehrál se jako obrovské
varhany, a ptáci rozezpívali se v jásavé své hymně ranní.
A již i tábor oživl. Poslední hlídka, rozdělavši znovu oheň, uchystala snídani, načež vzbudila spokojené spáče v úkrytu stanů. Pružné postavy oděné pouze plavkami, chutě vystupují ze stanů, opláchnou obličej a prsa v potůčku a již chystají se k vydatným cvikům
tělesným.
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anní cvičení
Tělesná výchova v táborech
Úpadek tělesné zdatnosti lidstva vyvolal k životu tělocvik, hry a sporty. Umělé svalové práce je v století sedícího lidstva třeba měrou stále
větší. Člověk žijící primitivním způsobem ve své poušti nebo v pralese
jí nepotřebuje. Jeho tělo je krásně vyvinuto bez jakékoli úmyslné péče o vývoj tělesný. Je zřejmo, že k fysickému vývoji jeho úplně postačí
přirozená cvičení, jež z potřeby denně koná, když běhá, skáče, plave,
stoupá na skály a stromy, hází kamenem a oštěpem, když zápasí, staví
svá obydlí, poráží stromy, koná různé práce domácí atd. Také junák,
odcházející do volné přírody, kdykoli se mu k tomu příležitost naskytne, bude na cvičení toho druhu v prvé řadě odkázán.
Otázka určitých forem cvičebních v táborech nebyla zakladateli skautingu řešena zaváděním nové soustavy tělocvičné, ani doporučení některé ze stávajících a není také přesně upravena a vymezena až na Švédsko snad nikde, přestali na hrách, přirozených cvičeních a několika
málo pohybech umělých, jež v táborech pravidelně konají.
Ač na první pohled vystupují přednosti skautingu v ohledu tělesném,
takže bývá často mylně považován pouze za nový směr výchovy tělesné, přece nejvyšším a nejpřednějším úkolem jest mu výchova morální,
výchova individuality, charakteru, a jen v tom směru najdeme skauting vypracovaný a promyšlený do podrobností. Nové hnutí dbá tedy především celkového zdraví tělesného, pokud je základem zvýšené
výkonnosti i krásy těla, nepřehání v žádném odvětví tělesných cvičení, nebere zvýšený zřetel k tělesně nejvyspělejším, netřídí příkře svých
stoupenců, ale hledí si stejně nejslabšího jako nejsilnějšího, čímž mnoho chyb se uchrání.
Junácké tábory naše nechtějí a nemohou býti konkurencí tělocviku
Tyršovu. Naopak, četná přirozená cvičení, jež v táborech denně konáme, cviky z ušlechtilého řeckého pětiboje aj. zajisté nás jen přiblíží k nejvyšším tělocvičným ideálům Tyršovým, jež povždy spatřoval
v antice. Hry a cvičení na lesních cestách, svěžích loukách, vřesovištích a v malebných kotlinách, v rámci temné zeleně stromoví skytají
obrázky tak nezvyklé a krásné, že v nadšení uvedou laika i odborníka,
z čehož vidno, že v táborech junáckých dobře pochodí také jiná stránka tělocviku, na niž Tyrš kladl veliký důraz, totiž stránka esthetická.
Přenésti tělocvik a hry dle možnosti na zdravý vzduch, do podmínek
tak ideálních, jaké skýtají lesní tábory, je jistě snahou zdravou a oprávněnou, jež tou dobou se objevuje v celém vzdělaném světě. Chůzi a
běh v zdravém, svěžím vzduchu lesním nenahradí ani nejrafinovanější
dechová cvičení ze švédské gymnastiky, ale cviky nářaďové, jaké konáme v uzavřených tělocvičnách, na nářadí, za příznivé pohody dobře nahradíme přirozeným tělocvikem ve volné přírodě – zejména jde-li o mládež.
Svá každodenní ranní cvičení počíná Junák omytím, načež cvičí chůzi,
při níž náležitě dbá správného dýchání. Má se naučiti především elegantní, lehké, rychlé chůzi, kterou se všude skauti vyznačují.
Na to následují jednoduchá prostná, jimž hledíme svalstvo celého těla procvičiti.
Další v pořadu jsou cviky na horní končetiny, vis a podpor na skaut.
holích, ručkování, mírné vzpírání, po případě šplh a stoupání na stromy, stožáry nebo lano svislé i šikmé.
Na to následují cvičení rovnováhy, na než moderní fysiologové kladou
veliký důraz. Cvičíme je ve formě prostných neb na trámci, jejž jsme si
u tábora ve výši zábradlí postavili, při životě v přírodě najdeme k nim
hojně příležitosti i jinde.
Po těchto cvicích provádíme cvičení trupu, podpor ležmo, cviky nohou v lehu na zádech apod.
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Sem patří také nošení cvičenců, jež Junáci provádějí nejrozmanitějšími způsoby, používajíce nejvhodnějších k nošení raněných a bezvědomých.
Na to cvičíme poklus, po případě chůzi střídáme s poklusem, a to zejména při tzv. „skautském kroku“, jenž záleží z dvaceti kroků chůze a
dvaceti poskoků, jež pravidelně střídáme. Cviky tyto vydatně podporují činnost plic, srdce i výměnu látek v těle a tím i tvorbu krve.
Házení provádíme plochým kamenem, jenž nám nahradí disk, těžkým
tělesem, skautskou svou holí, oštěpem, kopím apod.
Dalším oddílem jest běh, jejž cvičíme měrou přiměřenou věku cvičenců na rychlost i vytrvalost, též rozmanitými způsoby, s vydatnými máchy paží, „po čtyrech“ a pod., a konáme, aniž bychom přepínali sil cvičence, občas ve všech cvičení v chůzi, klusu i běhu závody. K cvičením
těmto dojde i při rozmanitých sportovních a skautských hrách, jimž
denně asi dvě hodiny věnujeme.
Skoky cvičíme do dálky, výšky i hloubky, o tyči, přes druha, kládu,
křoví a jiné překážky, s rozmanitými přiřaděnými pohyby, konečně
přemety a skoky do vody.
Další oddíl tvoří odpory a zápas. Odpory provádíme jako přetahy nebo přetlaky, držíce se za paže, opírajíce se prsama, tyčí, lanem, trámcem, rovněž zápasu volíme rozmanité druhy.
Na to následuje plavání, jehož rozmanitých způsobů a k němu připojených cvičení používá jiné odvětví Junáctví k zachraňování tonoucích,
čímž ovšem zájem o cvičení jen vzrůstá.
Závěr tvoří chůze na delší dobu, k níž připojujeme pravidelně zpěv.
Všechna jednoduchá tato cvičení dají se konati v nejrozmanitějších
formách, s různým nářadím a snadno vytvoříme si na tomto podkladě celý systém tělocviku ve volné přírodě, účelně srovnaný, stejně rozmanitý jako vydatný. Takováto přirozená cvičení kladou značně menší
požadavky na odborné znalosti cvičitele, než umělý tělocvik nářaďový,
což při cvičení individuí nevyspělých zvláště jest důležito.
Veliký význam má, že všechna svá cvičení konáme v prostředí tak hygienicky nezávadném, jako jsou lesy. Prach, tento nebezpečný škůdce
tělocvičen a hřišť, jenž často činívá úspěchy tělocvičen a většiny hřišť
značně problematickými, odpadá v lesních táborech vůbec.
Tábory své budujeme na místech osamělých, takže mládež nejen cvičí,
ale většinu dne může strávit v plavkách, vydávajíc své tělo blahodárným účinkům slunce a vzduchu a otužujíc se za každého počasí proti každé změně povětrnosti, vůči chladnému větru, vlhku i dešti. Pro
rychlé otužení v táborech na váhu padá hlavně ta okolnost, že jsme tu
v přírodě nejen ve dne, ale i v noci, kterýchžto pravidelných a značných
změn temperatury jinak nepoznáme.
Místa k táboření dle možnosti volíme poblíž vod, rybníků a řek, není-li toho, skauti pořídí si přehražením potoka aspoň nádržku na umývání a koupání, takže i o blahodárné účinky vody bude v táborech skautských stále postaráno.
Jestliže jsme nenašli vhodného místa poblíž vody a táboříme na místě
vzdálenějším, neupustíme proto od každodenních cvičení v plování,
nýbrž použijeme oddílu běh, abychom se dostali k řece neb rybníku;
další cvičení konáme již u vody.
Po skončeném cvičení vše bez povelu hrne se k tůni, kde jako křišťál
čistá voda plní hlubinu. Vody se zachvějí a rozvlní a obejmou v svou
náruč lahodivou osmahlá těla Junáků. Pěna se rozstřikuje a voda stříbrem stéká po pažích a plecích, a když hoši vyskočí z vody, krůpěje perlami sypou se do travin jako jiskry rosných hvězd.
Za jarého zpěvu pochodem do tábora ukončíme pořad svých ranních
cvičení tělesných.
A nyní k snídani. Jak tu chutná kus černého chleba s máslem a vřelá
káva! Jaká jarost prochvívá tu všemi svaly a tetelí se v každém nervu!
Jak září oči, rudnou tváře a prsa zvolna, ale z hluboka vdechují do sebe
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balsamické výdechy lesa! Jaké teplo prolívá celým tělem, jaká chuť
k životu, k práci vřelou vlnou rozlévá se nitrem každého jedince!
V táborech střídá se pravidelně práce s odpočinkem a náležitý zřetel
věnuje se i spánku. Junákům unaveným celodenním zaměstnáním
na zdravém vzduchu, tělocvikem, hrami, řemeslnými pracemi atd.
nestačí osm hodin spánku, ale záhy stane se devět i deset hodin pravidlem. Za to ale také zevnějšek hochů brzy svědčiti bude o prospěšnosti života v táborech.
Skautování učí chápati a radovati se z krás přírody, tohoto nejznamenitějšího, zázračného lékaře, jenž svým velebným klidem poskytne nejkrásnější prostředí k uklidnění nervů, k ideálnímu odpočinku
a k načerpání nových sil. Proto junačení, jež vede nás co nejčastěji
v tu sladkou náruč přírody, má tak veliký význam k ozdravění dorostu našeho a bylo by neodpustitelným hříchem nevyužitkovati pro
tělesnou výchovu lesů – nejnádhernějších a nejdokonalejších tělocvičen světa.
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ráce kuchyňské
Však také práce již začíná! Život v táboře není tak pohodlný, jako doma. Tam je vše hotovo, připraveno, zařízeno a je třeba jen nepatrné celkem námahy, aby dosaženo bylo jistého pohodlí a tělesného blahobytu.
Jinak v táboře. Tu vše od prvního do posledního čeká na přičinlivou
ruku Junákovu, a co si sám neudělá, toho nemá. A tak s prvními záblesky jitra čeká naň práce, a to taková, které nezvykl, která často vyžaduje celé jeho energie i důvtipu, má-li býti korunována aspoň přijatelným úspěchem.
Je však také práce v táboře účelně rozdělena, aby všichni se vystřídali
v činnosti tu příjemnější a pohodlnější, tu v méně příjemné a namáhavější. Z počátku nejvíce obtíží působí ony práce, které nepřiléhají úplně naturelu našich hochů, jako vaření, praní, spravování šatstva i prádla. Ale Junák je Robinsonem a musí konati i dovésti vše.
A tak vidíme i v našem táboře, který již zalit je celý sluncem, jak čilý
ruch rozvinuje se hned po snídani. Dva hochy s velkými tlumoky na
zádech vypravil vůdce do vzdáleného městečka nakoupit nutných zásob potravin. Projdou se důkladně, neboť osada je téměř dvě hodiny
vzdálena. Jdou poprvé, je tedy třeba, aby se dobře orientovali, určili si
přesně směr přes lesy, pokud možno cestu nejkratší a nejpohodlnější.
Jiný vyslán je do okolních vesnic zamluvit máslo, mléko, chléb. Kuchaři vypravili se přes les s pytlem pro brambory a jiní mezi tím chystají
pro ně palivo, k čemuž získáno ovšem již dříve od majitele povolení.
Jakmile vrátí se kuchaři s brambory, začne se s vařením. Na polních
kamnech již včera z kvádrů zřízených, rozdýmal se oheň a v hrncích
bude brzy voda vříti. Nebude první oběd dnes ani bohatý na rozmanité „chody“, ale praženka a brambory na loupačku s máslem a tvarohem
půjdou na odbyt lépe, než by šly jindy doma snad koroptve a kvíčaly.
Bude-li v polévce vedle kmínu tu a tam plovat i jehličí, jež tam vítr zanesl, neubere jistě chuti vyhladovělým Junákům. A pak, vždyť k večeři
bude jistě již pochoutka jiná, snad řízky neb svíčková, až hoši se vrátí
se zásobami z města. Uvařiti denně pro tolik osob je jistě úkol nemalý,
ale našim hochům nečiní starostí. V každém českém chlapci vězí kus
talentu kuchařského, a první pokusy odbyl si každý již doma. Těší se
již, čím své druhy překvapí, až bude mu převzíti žezlo kuchyně – měchačku a obléci zástěru. Hůře bude s moučnými jídly, jichž úprava na
polních ohních je nejnesnadnější. Přes to těší se všichni na knedlíky,
žemlovku, a kterýsi vyšel již na paseku natrhati malin, aby navařil zavařeniny na lívance, na něž má z domova podrobný recept. Starostlivé
maminky hochů, jež tyto potíže s jídelním lístkem předvídaly, slíbily
občas poslati zásilku pečiva, o niž se Junáci svorně rozdělí. Tábor je důkladně vyzbrojen, a i za nejnepříznivějšího počasí uvaří se pro všechny
Junáky ve velkém stanu na výborném švédském kahanu petrolejovém,
zvaném „Primus“, jenž konal výborné služby i Amundsenovi na jeho
cestě k jižnímu polu. Mimo to je v táboře několik malých praktických
kahanů lihových, na nichž si budou za chladných nocí upravovati čaj,
čokoládu neb polévku z konzerv.
Oproti klidným, snad až příliš vážným táborům skautů anglických působí náš tábor trochu divokým dojmem. Kdežto v Anglii každý hoch
ví, jak si počínati při každé práci a i začátečníci přicházejí do táborů již
připraveni od starších hochů, jsou v našem táboře vesměs nováčkové,
proto tisíce otázek jest vůdci denně zodpovídati, stále ukazovati, pomáhati, a tak to potrvá dobrých čtrnácte dnů.
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emeslné práce
Junákům v našem táboře přikázán jest důležitý úkol: rozptýliti obavy,
že skauting český narazí na nepředvídatelné překážky, poněvadž mládež nemá v ručních pracích průpravy ze škol jako ve státech seveřanských, proto chutě k dílu!
Na vozíku, jímž z Prahy sami dopravili si všechny potřeby do tábora
vzdáleného přes sto kilometrů, přivezli si všechno potřebné náčiní, jako sekery, pily, dláta, hoblíky, hřebíky, lopaty, motyky a jiné.
Vizme skupinu truhlářů! Včera zhotovili poličky a stůl kuchyňský,
dnes pokouší se z březových větví vyrobiti vkusný stolek a lavičky. Jinde dva improvisovaní drvoštěpi dobývají ze země notný pařez, jehož
bude při kuchyni třeba k štípání dříví. Jiní tesaří. Přemosťují totiž potok směrem k studánce s výbornou vodou, kterou hoši nakopali na
blízké stráni. Nebude třeba se broditi, a ještě dnes státi bude nad potokem pevný, vkusný mostek se zábradlím. Neudělá se ovšem všechno dnes. Zbude na jindy ještě dosti a dosti práce. Něco se snad dobře
nepovede, a bude třeba oprav. Bude nutno zříditi sklep, učiniti zásobárnu dříví, aby vyschlo, postaviti kolnu, kde by se pracovalo při deštivém počasí.
Vůdce klade na toto odvětví prací veliký důraz a neulehčuje v ničem
Junákům. Naopak, stížil jim úkol ještě tím, že všechno dříví musí
si porážeti a spracovati sami. Poražením vysokých, uschlých smrků
nabudou bohaté zásoby suchého polenového dříví. Daleko od řeky
a dráhy nemá takový kmen veliké ceny, a v lesích je vždy hojně práce pro hochy, aby obnos na to připadající majiteli lesa nahraditi. Naši
hoši budou prováděti „probírku“, to jest vyřezávati v houštinách slabší stromky, jež silnější zdržují ve vzrůstu. Tím způsobem získají také
zdarma hojně dříví na stavby.
Několik prken zakoupí se však přece a to na stavbu loďky, na niž se
hoši nejvíce těší. Ještě není hotova ani v nákresech, ale pokřtěna už je
názvem „Skaut I.“.
Tak uplyne hochům v práci a přičinění celé dopoledne. Slunce již pomalu dochází k polovině své denní dráhy a přihřívá znatelně. Nejhůře je kuchařům u kotle. Těm je horko nejen od ohně a slunce, ale i od
starosti, aby oběd dobře dopadl. Vrátili se též i ti, kteří byli vysláni do
okolí pro zásoby, a celá společnost kupí se kolem kuchařů, kteří rozdělují svůj výrobek. Není-li snad něco dost okořeněno, opepří to břitký
vtip, a pak – po práci chutná i suchá kůrka chleba, nadtož brambory,
z jichž puklin tak příjemná vůně vycházející dráždí hlad i chut, zvláště je-li k nim pravé dobré venkovské máslo a chutný tvaroh. Je radost,
dívati se, jak hochům chutná tento prostý oběd ve stínu lesa, kořeněný
silnou vůní pryskyřic a trav, pojídaný třeba v sedě na zemi, ale s chutí,
jakou pocítí jen ten, kdo pracoval několik hodin ve volné přírodě.
Po obědě nastává nejméně příjemná, než stejně, jako jiné, nutné práce: umývání očazeného nádobí a úklid potřeb k vaření. Vše koná se
s bodrou veselostí, a vtipkáři tábora za dobré případné vtipy salvy
smíchu. Čistý písek a horká voda konají své divy a ve chvíli leskne se
všechno nádobí jako nové; rychle se uklízí.
Aby se o vaření, mytí nádobí a jiné prosaické práce zvýšil zájem, uspořádá občas vůdce rozmanité závody. Na příklad: Kteréhosi dne oznámí před polednem závody ve vaření. Každému Junáku vydá řízek telecího masa a kousek másla, nikdo nesmí použíti jiných pomůcek mimo svou misku, lžíci, nůž a dvě zápalky. Hoch musí si nasbírati klestí,
vykopati příkop k vaření neb sehnati dva kvádry na polní kamínka.
Vítězí, kdo první bezvadný pokrm vůdci předloží.
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a poledne
Nastává chvíle povinného poledního odpočinku vyplněná čtením spisů z malé příruční knihovny, psaním poznámek, účtů, učením se cizím jazykům a pod.
Slunce zatím dostoupilo vrchole a vzduch tetelí a chvěje se horkem.
Úzkým průsekem viděti je do dalekého kraje, který stopen v prudkém
světle hýří barevnými tony nejživější malířské palety.Vzduchem motají se černé body čmeláků a bělásci, páví oka, vzácné barvoměnky, otakárci, žlutí jako citrón rozkládají své pestré skvrny po travinách. Celá
příroda oddechuje tiše v silném výdechu léta a blažený úsměv jakoby
zachvíval vším živým i neživým. Jak blaženě leží se to na znak, ruce za
hlavou, oko stopeno do nedohledné hloubky modrých nebes, kde bílý
mráček jako loďka pílí po blankytných nivách oblohy! Duch uvolněn,
mysl oproštěna vší všednosti dává se v let s obláčkem tam kamsi do nedohledna a nekonečna…

vičení odpolední
Jakmile žár polední poněkud ochabne, končí odpočinek a nastává práce nová. Bylo-li dopoledne věnováno pracem řemeslným a jinak nutným pro tábor, bývá odpoledne zabráno činnostmi jiného rázu.
Cvičí se poskytování první pomoci a různé způsoby záchrany osob, jež
jsou v nebezpečí. Konají se pokusy, jak zachraňovati tonoucí, jak vynášeti bezvědomé z hlubin naplněných jedovatými plyny, jak zaváděti
umělé dýchání; cvičí se způsoby, jak nejpohodlněji a bezpečně nosíme
raněné a bezvědomé, kterak pořizujeme různé obvazy.
Jindy přijde na řadu cvičení v signalisování různými způsoby pomocí vlajek, paží, zvuků i blesků světelných na dálku v rovině i s povýšených míst (se stromů, skal a zřícenin), a hochy velice těší, mohou-li se
navzájem na veliké vzdálenosti dorozumívati. Příležitostně opět dojde
na cvičení v pozorování. Tu je třeba nejvíce důvtipu, bystrosti, úsudku
a rozvahy. Není tu ovšem míněno, aby Junák stal se Sherlok Holmesem, ale pokud jde o výcvik shora uvedených duševních potencí, není
žádné cvičení tak pronikavé, všestranné a úspěšné, jako ono cvičení
v pozorování. Je tu ovšem nejdůležitějším faktorem úzký styk mládeže
s přírodou. Každá květinka, každý brouček poví něco nového, ukáže
novou krásu, naplní hruď novým obdivem. Stálým stykem s přírodou
naučí se junáci milovati ji pro vše dobré, krásné a důmyslné, čím oplývá. Každá stopa, který nápadný zjev v přírodě, u zvířat i u lidí mluví
často za celou knihu. Fotografují každý zajímavý zjev i plachá zvířata,
k nimž se jim podařilo nepozorovaně se přiblížiti. Nahraditi praky a
pušky fotografickým aparátem je heslo Junáka. Účelem, jak již pověděno, nejsou různá cvičení v pozorování sama o sobě, ale významný jest
užitek, který plyne ze zvýšené potence různých postřehů a z toho resultujících rychlých a správných závěrů.
Jako všemu, tak také umění pozorovati učí se Junáci rozmanitými hrami skautskými, na př. hrou „Na plíženou“. Vůdce družiny stojí na vynikajícím místě, a Junáci kryjíce se hledí se mu přiblížiti. Koho vůdce
zahlédne, jest vyloučen ze hry, kdo se přiblíží v určité době nejvíce, vítězí. Tak naučí se hoši ukrývati se a používati všech výhod terénu, naučí se, jak se státi neviditelným na určitém pozadí a zdokonalí se v tomto umění tak, že oklamou i bystré oko zvěře a ptactva.
Pro cvičení sluchu a tiché chůze hraje se táž hra tím způsobem, že rozhodčí má zavázané oči a sluchem musí poznati, odkud se kdo k němu
blíží. Tak skauting dbá a cvičí všechny schopnosti mládeže.

8

ycházka
Dnes vybrali se však hoši po odpočinku na obhlídku okolí. Cílem je
zřícenina starého hradu, malebně pnoucí své šedivé zdi nad moře zeleně. Cestou provozovány různé skautské hry, hlavně ale požitkem byla a
zůstávala krása lesa, jehož vnitřek jakoby vyzlatil; slunce deštěm lije se
s hůry a listy jako do dlaní chytají jeho zlatý svit, jenž ve vodopádech
sklouzá po kmenech, aby sléval se na zemi v mechu a travinách. Pak
když zavanul vítr, celý les kolébá se ve svých zelených závojích a zase
tichne v hořící té kráse. Tak došli hoši vrcholku. Jak jasno je před nimi
na blízku i v dálavách! Každé zrnko písku, muška, komár, vše má svůj
vlastní jas. Jak mile vzhlížejí tu bílé zvonky konvalinek, vonné shluky
mařinky a fialové květy lech! A ticho všude, tak ticho, že jemný chřest
listí zdá se býti utajeným lesa vzdechnutím. Tak stojí hoši a nemluví,
jen potichu ohlížejí se kolem sebe, očima hltajíce tu lesní nádheru, jež
zdá se býti krásnou, nevystihle krásnou pohádko...
Návrat k domovu koná se jinou cestou, a zase je tu příležitost dost a
dost k rozmnožení vědomostí zoologických, botanických i mineralogických, a vůdce nestačí ani odpovídat na steré otázky Junáků.
Doma zanechaní druzi připravili zatím vše nutné k úpravě večeře, a
kuchaři pokoušejí se opět ve svém více méně problematickém umění.
Připravují dle vůdcova návodu vepřové maso dušené po srbsku s brambory, tzv. luku. Vůně smažené cibulky dráždí chuť unavených Junáků,
jimž dlouhý pochod naostřil hlad měrou jindy nepociťovanou.
Po večeři, při níž doušek křišťálové, chladné vody z blízkého pramene
chutná líp, než nejlepší rýnské víno, je nutno nejprve opět tábor přivésti do pořádku, procvičiti povinná cvičení, umýti se, a pak nastávají
chvíle, na než všichni Junáci vzpomínají nejdéle a nejraději.

ečer v lese
Slunko už odpočinulo za horou. Lesy zčernaly, cesty halí se tmou a po
zemi táhne se bílý dech par. Nebe je tmavomodré, tu a tam zatřpytí
se hvězdička, ale na západě ještě jakýs bleděžlutý přísvit padá na hory a vrcholky nejvyšších stromů. Pod haluzemi zablikala zelená světélka svatojánských mušek. A les šumí, šero padá níž, okolí sesmutní, jen
vzduch v dálce je tak čistý a zvuky nesou se jím tak jasně – kdesi zvon
zatřásl se ve vlnách teskných zvuků, jež razí si cestu soumrakem a tichne pojednou po rychlém, třikrát se opakujícím zaklinkání. – To ve vsi
odzvonili a z údolí, z luk, měkkou mlhou zahalených, vznesla se k nebi
velebná hymna slavíků.
Hoši rozdělali „táborový oheň“ a rozloženi v kruhu naslouchají výkladům vůdce o všem, co pravý Junák má věděti a čím se říditi.
Jsou to večery plné tajemného kouzla, nevýslovně sladké intimity, kdy
tak mnohé dobré slovo najde v duši půdu úrodnou, kdy tak mnohé
předsevzetí počne zráti k činu, kdy tak mnohé tvrdé srdce měkne.
Tu je to celé krásné umravňující ovzduší družin junáckých korunováno skvělými výsledky, kdy šlechetné vystupování, povinnost denně
vykonati dobrý skutek, vzorné plnění povinností, obětavost a odvaha
zraje a krystaluje v duších mladých hochů, že získává jim přízně v celém kulturním světě.
V záři ohně, ve vážném rozhovoru, kde každý má právo i povinnost
uplatnit svůj názor a kde hoši osměleni ku podivu klidně a jasně se vyjadřují, plynou chvíle jako voda a v tmavé noci rozcházejí se Junáci do
stanů spát a končí tak sladké i velebné lesní nocturno za přísvitu dohasínajícího ohně – A spí se jim to sladce. Po únavě tělesné, celodenním
cvičení, pracích a hrách, po tolikerých dojmech silných a trvalých zahrne je v náruč svou spánek zdravý, kde vonný mech a jehličí jsou měkkou poduškou údům unaveným i hlavě zadumané.
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oc
Bdí jenom hlídka noční. Ale závidění hodná to funkce! Hoch osmahlých tváří, prostovlasý, nad hromadou popele a polospáleného dříví
dumavě dívá se do tajemných hloubek lesa, chvíli povstávaje, a chvíli
opět obcházeje mýtinu...
Ze žároviště táhne se a plouží po zemi dosud šedý dým a voní prudce
spálené pryskyřice. Je tma, jen zlatá zrna hvězd blikají po obloze. Jakoby kouzlem byl přenesen do krajiny neznámé. Okolí tábora zdá se mu
zcela jiným než ve dne. Tu na východě obloha pobledá a ve stromech
nastává znatelný šum: zprvu jenom zlatý oblouček vynoří se z tmavých
hlubin na okraj lesa, však pojednou celý požár vyšlehne za tmavou stěnou haluzí.
Měsíc vychází –
Zelenavý přísvit klouzá a polévá vše studeným leskem a měsíc krásný,
bílý jako slunce vychází nad lesy. A obláčky lehounké jako dech nesou se
za ním a halí jej do svých kyprých vln. Než měsíc brzy vybavuje se z jich
objetí a tím jasněji zazáří v modrém bezdnu.
Jak náhle zkrásněla ta tichá, posvátná noc! Lesy dřímají pod stříbrnou
pokrývkou a dech mlh kolem potoka skví se jako stříbrné roucho. Svítí
listí, rosa se třese a vše kvete v sněhových květech. Jakýs černý pták letí výšinou a tu zase běloučká, pomoučněná noční můra. A srna jde pít
k potoku se svou rodinou. Zvědavě dívá se na nezvyklý obraz u potoka,
ale zvábena jsouc neskonalým tichem, bere se známou cestou, aby se napila z čistého zdroje. A hoch, taje dech, dívá se a poslouchá i dumá...
Náhle se zatmělo a v dáli hrozivě zaduněl hrom. Hoch starostlivě vzhlédne k nebesům. V zadumání nezpozoroval, že pokryla se obloha černými
mračny. Vichřice zahučela již příšerně v korunách velikánů lesních a fialový blesk osvítil temnou postavu, jež vystoupila ze stanu. Hoch poznává
vůdce, vymění s ním několik slov a již spěchá ke stanu, kde spí starší hoši,
vzbudí je a ihned společně pustí se za svitu loučí a blesků do čistění koryta
potoka, jenž obejímá naše tábořiště. Když první veliké krůpěje dopadají
na zemi, jsou již všechny pařezy, větve a chrastí vysekány, koryto na záhybech rozšířeno a prohloubeno a nad táborem zřízena hráz, jež nás před
přívalem ochrání. Postavy nočních pracovníků zmizely, jen stráž v gumovém plášti hlídá dále, sedíc u otvoru velikého stanu.
Bouře rozpoutala se s takovou prudkostí, že země otřásala se temně kovovými nárazy, několikrát udeřilo, naše spáče to však neprobudilo. Spali spánkem spravedlivých, jakoby na důkaz, že nikde se tak nespí, jako
v táboře.
Jak náhle přišla, tak náhle zase bouře odešla. Za hodinu jen pleskání
kapek padajících s haluzí na plachty stanů a hrčení rozvodněného potoka dokazovaly její nedávnou přítomnost. Možno-li, je ještě krásněji
než před tím.
Čas hlídky vypršel, ale hochovi nechce se spát. Chce se mu snít, až do rána
snít o té nevystihlé kráse, o tom tajemném kouzlu, o té krásné pohádce, již
mu šeptala všematka příroda. Jak krásný je svět, jak sladko je žíti!
Jak tvrdé by muselo býti jeho srdce, aby se nechvělo, jak pustá jeho duše,
aby nejásala. Konečně budí svého nástupce a usíná a ve snu ještě stápí se
v ony taje, jichž byl dnes svědkem...
A tak, jak bylo dnes, bude zítra, pozítří a ještě mnohý jistě den. Slastné
ranní probuzení, pak práce, hry a cvičení, jež jej tak těší, přes celý den,
a na to opět večer plný kouzla a noc pravá pohádka...
***
Tak prožívá Junák den v táboře. Okřívá na těle, sílí ducha, šlechtí srdce,
vzdělává rozum, zoceluje svaly, bystří vtip, pěstuje obratnost i zručnost.
A právě tato harmonie u výchově tělesné i duševní je největší předností
instituce junácké. A když pak podzim a zima zažene Junáka do města, do místností uzavřených, co radostných vzpomínek, co krásných
podnětů, jež možno realisovati, co krásných skutků, jež nutno vykonati. Je opravdu radostí býti Junákem, a kdo jednou okusil, nezpronevěří se nikdy!
---
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