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PR ŮHLED P R V N ÍM  D ESETILETÍ-M  H N U T Í

Zvláštní číslo časopisu » Č IN O  VN1K<, vydané k oslavě 35 let 

junáctví a k uctění památky 70. výročí narozenin náčelníka- 

zakladatele' prof. A. B. Svojsíka Csl. Junákem, svazem skautů 

a skautek v Praze • Redigovali: Dr. Karel Průcha a K. Zelinka

V  P R A Z E  1946 C E N A  Í250 Kčs



INejstarší  j u n á c k á  l i t e r a t u r a
Prvých 7 svazků junáckých příruček, vyšlých 

■v »Knihovně Junáků-českých skautů«, nákladem »Čes
kého lidového knihkupectví a  antikvariátu (Jos. Sprin- 
ger), Praha«:

Sv. 1. Český skaut. Úvodem k naší národní insti
tuci. Napsal A . B. Svojsík. Praha 1912.

Sv. 2. Táboření. Prakt. rádce k bydlení ve volné pří
rodě. Napsal A. B. Svojsík. S 43 obrazy.

Sv. 3. V přírodě. S příspěvky škol. rady B. Baušeho, 
Dr. Em. Faita a  Dr. Fr. Smotlachy napsal A. B. Svojsík. 
S 35 obrazy. Praha 1912.

Sv. 4. Umění pozorovati. Prakt. návod, jak pozoro
vat! a krýti se. Podle Sira Rob. Baden-Powella napsal 
A. B. Svojsík. S  21 obrazy.

Sv. 5. Základy junáctví. Návod pro výchovu české 
mládeže na základě systému Sira Baden-Powella 
»Scouting« a za laskavého přispění četných odborníků 
napsal A. B. Svojsík. S 208 obrazy.

Sv. 6. Význam skautování. Rozprava o výchovné 
hodnotě skautingu. Napsal Fr. Čáda.

Sv. 7. Den v táboře Junáků. Český skauting v praxi 
slovem i obrazem. S 52 obrázky. Napsal A. B. Svojsík.

Pro zajímavost uvádíme osobnosti, které přispěly 
do základů junáctví:

Boh. Bauše, šk. rada, Frant. Bílý, vl. rada, c. k. 
zemský insp., Dr. Fr. Čáda, univ. profesor, Petr Dej- 
mek, odb. učitel, Dr. Frant. Drtina, univ. profesor, 
Dr. Emil Fait, školní rada, Dr. Ot. Foustka, asist. fys. 
úst. univ., Dr. Jiří Guth, profesor, Karel Hoffmeister, 
prof. konserv. a hud. skladatel, Jos. Holeček, redaktor. 
Alois Jirásek, vl. rada, Jos. Klenka, zem. insp. tě].. 
Václav Klofáč, zem. a| říš. poslanec, Kar. Kovařovic, 
šéf opery ND a hud. skladatel, Dr. Karel Kramář, zem. 
a říš. poslanec, Frant. V. Krejčí, redaktor, Dr. Jan 
Lošták, řted. Zem. banky, Jan Novák, odb. učitel, Fr. S. 
Procházka, redaktor, Kar. V. Rais, řed. škol, V. Roh- 
lena, odb. učitel, Dr. V. Sokol, profesor, Alois Svojsík, 
katech, a cestovatel, Dr. Frant. Svojsík, adv., Dr. Jan 
Šimsa, maj. sanatoria, Dr. Jos. Thomayer, univ. pro
fesor, Kar. .Vaniček, vrch. oficiál, Dr. Kar. Velemín- 
ský, profesor, Dr. Kar. Weigner, univ. profesor, Dr. Zd. 
Wirth, architekt.

Z p o s u d k ů  č a s o p i s ů  o k n i z e  Z á k l a d y  j un á c t v í
Národní politika ze dne 28. července 1912: . . .  Je 

to  návod pro výchovu české mládeže na základě ang
lického systému »scouting« (skauting), zavedeného 
Sirem R. Baden-Powellem a majícího za účel pro
budit! v  mládeži živou lásku k přírodě, srůsti s ní, 
založit! celou svou výchovu na jejích neomylných zá
konech a vrátiti se celkovou úpravou života k jakési 
ušlechtilé, otužující a zároveň umravňující primitiv- 
nosti, od níž jsme se dnes tolik vzdálili špatně chá
panou civilisací a jednostranným vychováváním škol
ským, společenským a rodinným. Je to kniha, která 
nezapomněla snad po této stránce na nic, čte se v mno
hých svých oddílech jako evangelium lidské doko-‘ 
nalostd a pravé duševní krásy.

Měšťanská škola, roč. XV., č. 11: . . .  Dílo zaslouží 
si plné pozornosti naší. Kniha určena je pro mládež 
i její vůdce, je psána přístupným slohem, zavdá pod
nět k rozhovorům doma i v  přírodě. Četba »Základů« 
nutká čtenáře, aby vstoupil v  řady pracovníků, aby 
skautingu zúčastněna mohla býti veškerá naše mládež. 
Čtěte ji nejen sami, ale dejte ji i do rukou dospívající 
mládeže.

Učitelské noviny, č. 21: . . .  Myšlenka junácká za
sluhuje, aby jí učitelstvo věnovalo nej větší pozornost. 
Junáctví pokládám za veliké krásnění školních let 
naší mládeže. Konečně i pro samo učitelstvo lze skau
ting vřele doporučí ti zejména pro dobu prázdnin.
O knize Svoj sikově mělo by býti promluveno ve všech 
našich jednotách, aby vítězná její myšlenka rozšířila 
se všude a co nejdříve prohloubila a radostí naplnila 
život české mládeže.

Tyrš, roč. VI., čislo 2̂3: Česká literatura obohacena 
byla novým krásným dílem A. B. Svojsíká »Základy 
junáctví«. Jest to jasný nástin toho, jak možno mlá

dež naši připravovati na životní boj, v  němž čestně 
obstáti musí každý příslušník našeho malého národa. 
Propagátoru skautu českého Ant. B. Svojsíkovi jde
o povznesení naší mládeže, o tužení její ve volné pří
rodě, jež všechny krásy zdarma všem propůjčuje. Jde 
tu o  -mládež, nuže, Sokolstvo musí v  prvé řadě stát 
v  čele znamenitému tomuto výchovnému hnutí, smě
řujícímu k povznesení mládeže naší po stránce těles
né i mravní. Nebudižs jediné jednoty sokolské, která 
by svoji knihovnu neozdobila skvostem, jímž nesporně 
jsou Svojsíkovy »Základy junáctví«.

Za bratrstvím (Hora Kutná, prosinec 1912): Již 
z obsahu celého díla viděti, co ohromné práce tu slo
ženo v jeden celek prospěšný, účelný a  zajisté* že naši 
hoši rádi v  přírodě se seznámí s tím, co bylo jim  há
dankou, co zůstalo jimi nepovšimnuto, že budou tu 
přírodu milovati, po ní toužiti, své zdraví a síly otu- 
žovati. Co jinak prázdných neděl bezúčelně promrháno 
a může tu býti prospěšně využitkováno.

Český skaut — moderní Chod českého národa: Re
forma výchovy anglické mládeže v  posledních letech 
doznala ve své vlasti takových úspěchů jako žádné 
'hnutí před tím. Přes milion chlapců, studentů, dorostu 
řemeslnického a obchodního ve třech letech se přihlá
silo k tét oorganisaci a žije přísně podle jejích zásad. 
Skvělé výsledky tyto vedly k tomu, že současně se za
vádějí skauti do Německa, Ruska, Itálie, Francie, 
Švédská, Ameriky, Austrálie a j.

Hnutí těží šťastně ze záliby mládeže pro život v  pří
rodě a v krásných hrách, životem v táborech a jinými 
prostředky pěstuje zdraví, sílu, zálibu pro různá za
městnání, ušlechtilost povahy a pevný charakter. Vý
sledky této výchovy předstihly všechna očekávání.



P R Ů H L E D  P R V N ÍM  D E S E T IL E T ÍM  H N U T l

Zvláštní číslo »Činovníka«, věnované k oslavě 
35 let junáctví a uctění 70. výročí narozenin ná- 
čelníka-zakladatele A. B. S v o j s í k a .  — Vydal 
Československý Junák, svaz skautů a skautek 
v Praze II, Havlíčkovo náměstí 28. — Redigovali: 
Dr. Karel Průcha a Karel Zelinka• — V Praze 1946•

Proč v z p o m í n á m e . . . ?  Dr. k . p r ú c h a

Opravdu, proč právě nyní vzpomínat, když procházíme mohutným opojením valícího se svo
bodného života, strhujícího nás všechny do proudu bystrého toku? Jak možná vzpomínat, což pak 
mládí, jehož je  naše hnutí nejvášnivějším představitelem, má vůbec nějakou historii? A proč právě 
v jubilejním roce, třicetipěti let junáckého života zálétávat v mysli k chudým počátkům hnutí, 
když jsme se dočkali mohutného triumfu junácké myšlenky a kdy máme všichni plné ruce práce 
a mysl upřenou k budovatelským úkolům, které si činí nárok na veškerou naši energii a nadšení, 
jichž jsme my, junáčtí činovníci, schopni?

A le toto naše zastavení v mohutném proudu života a času není zcela bez významu..Zamyšlení 
se nad prvními počátky, okamžik oddechu v příboji dneška nebude pro nás ztrátou času. Naopak 
bude pro nás novým  nabráním dechu, vzpomínkou povznášející a posilující, ukazovatelem cest do 
budoucna a často i návratem pro mnohé, kteří přišli později, aby se přimkli k ideálům, z nichž ju 
náctví vzniklo, a jimiž se navždycky musí řídit život, nemá-li zahynout v záplavě povrchnosti a 
průměrnosti.

Geniální myšlenky bývají velmi prosté a právě proto jsou asi vyhrazeny lidem, kteří se naučili 
milovat vášnivě skutečnost. Jen touha po životní pravdě otvírá člověku mysl a zjitřuje srdce k hle
dání a nalézání cest, po nicp,ž by lidstvo pohodlněji kráčelo za dobrem a krásnem. Jen vzpomeňme, 
jak prostý a přece veliký je  vznik toho junáctví, které se stálo převážně naším bezprostředním  
■vzorem, junáctví Baden-Powellovo!

Je přirozené, že velká myšlenka bratrství všech hochů, pečlivě uzpůsobená chlapci, nemohla 
se zastavit před hranicemi naší země. A  zůstane nehynoucí zásluhou našeho náčélníka-zakla- 
datele, že se jí chopil ihned po jejím  zrodu a narouboval ji na náš národní kmen tak zdařile, že 
vydala za celou dobu svého trvání v zemích českých i v celé Československé republice nejkrás
nější služby vlasti.

A  jak všichni dobře víme, byl její zrod u nás právě tak bolestný jako v Anglii, ve Francii, 
v  Am erice a jinde. Moře předsudků a nepochopení vychovatelů i 'rodičů zaplavovalo nové hnutí 
mládeže. Bylo třeba mnoho bojů a obětavé, přeobětavé práce stovek i tisíců junáckých vůdců, aby 
si junácké hnutí vydobylo čestné místo v nezměrném úsilí o převýchovu národa ve společnost lidí 
charakterů mužných, činorodých a sobě věrných. Tvoříme jeden řetěz bratří mrtvých, živých  
i dosud nenarozených, abychom mluvili překrásnou řečí Březinovou, a všichni máme v srdci jen 
jednu touhu: vytvářet do nekonečna z mládeže muže a ženy, jimž by se celý život stal hrou, 
skvělou junáckou hrou, která upoutává celou jejich prozíravost i energii, hrou, která konec konců 
musí být vyhrána bystrým okem a vytrvalou hlavou, hrou, která povede k přesvědčení, že je  lépe 
pracovat a nedopracovat se úspěchu, než svůj život prospat.

Proto, sestry a bratří, spočiňte laskavým zrakem na skromných řádcích, jimiž k vám pro
mlouvají zralí mužové i ženy se steskem v srdci o zašlých dnech radostného mládí a nechť jsou 

vám a zvláště mladým zástupcům junáctví —  zkušenosti i posvátné nadšení v nich uložené —  nesel
hávajícím zdrojem další věčně se obnovující a nikdy se nekončící junácké práce na převýchově 
veškeré československé mládeže.



Z a č á t k y  n a š e h o  j u n á c t v í Profesor MUDr. JOSEF CHARVÁT.

Kdybych měl napsat všechny své vzpomínky ze za
čátku českého junáctví, byl by to článek tuze dlouhý: 
vzpomínek je mnoho, věcných a hlavně osobních a m í
sta v  tisku 'je málo. Proto se omezím jen na obecný 
náčrt a jen na některé situace a osoby.

O skautingu jsem se dověděl jako kvintán klasic
kého gymnasia v  Truhlářské ulici asi za půl roku po 
prvním pokusném Svoj sikově letním ¡táboru v  r. 1912. 
Byl jsem ihned myšlénkout nadšen a spolu s Ivanem 
Laichtrem jsme se přihlásili ptrof. Svoj sikovi. Tenkrát 
nás byla v  Praze hrstka. Pravidelné ústředí ještě ne
existovalo, o nějaké vlastní úřadovně nebylo ovšem do
sud ani řeči. Scházeli jsme se na porady jak a kde se 
dalo! Na přiklad v  advokátní kanceláři Svo j sikova bra
tra, tenkrát ve Spálené ulici, tušíkn č. 9. Navečer po 
úředních hodinách nám pan JUDr. Svojsík nezištně 
půjčil svou kancelář, abychom mohli kde zasedat. Ve
šli jsme se tam všichni, ač místnost byla malá. Dosud 
se živě pamatuji na staromodni »kanape«, potažené 
černým voskovaným plátnem, na kterém zasedli svorně 
vedle sebe všichni tehdejší vedoucí. Oddíly v  dnešním 
smyslu nebyly ještě organisovány. Byly to spíše dru
žiny asi o  8— 10 chlapcích a byly snad v  celé Praze jen 
asi 3 nebo 4. Já byl s Ivanem Laichtrem přidělen 
k  Haklovi, jenž však brzy nastoupil vojenskou službu 
a uvízl v  ní už od začátku první světové války (šťastně 
ji  přežil jako velitel ponorky). Po Haklovi nás převzal 
prof. Mikolášek, ale i  ten brzy nastoupil presenční 
službu a družina zase osiřela. Svojsík mne tehdy pově
řil je jím ' vedením a tak vznikla družina »Kamzíků«, 
která samostatně fungovala po nějakou dobu. Koncem 
roku 1913 nebo začátkem 1914 začal Svojsík zpevňovat 
organisaci a  tvořil už větší oddíly. První oddíl vedl 
Kouba, druhý oddíl vznikl splynutím m é družiny 
»Kamzíků« a Jelenovy družiny »Jelenů« a Vašek Jelen 
se stal naším vůdcem. To už se houfně hlásili nováčci. 
Když jsem začínal, byli s Ivanem Laichtrem jediní dva 
skauti na- celém gymnasiu a nemohu říci, že bychom 
se byli setkali s porozuměním. Spolužáci se nám smáli, 
úřady nás vyšetřovaly. Pamatuji se, že se mnou byl teh
dejším vládním radou Vařekou sepsán protokol pro 
nemravnost, protože jsem spal v  noci V lese! Spisování, 
které trvalo hodinu a podobalo se spíš polic • jnímu vy 
šetřování, byli přítomni dva senioři sboru. Nemohu říci, 
že byli vysloveně nepřátelští, spíš zcela ztrnulí nad 
tím, že chodíme s nahými koleny, vaříme si na ohni 
a spíme sami bez dozoru v  lese atd. Málem jsem  měl 
po skautingu, poněvadž jseim přiznal, že jsem několi- 
toá t zánedbal povinné nedělní bohoslužby v  gymnasijní 
kapli (Ivana, jako evangelíka, se tento bod žaloby ne
týkal). Na přímluvu profesora Gutha-Jarkovského mi 
byl tento delikt odpuštěn (jeho syn byl brzy na to tře
tím skautem z našeho gymnasia a vstoupil k  nám do 
dvojky), ale musel jsem slíbit, že nebudu mezi školním 
rokem  tábořit přes noc ze soboty na neděli. Chodil jsem 
pak do kaple v  neděli ráno už oblečen do skautského. 
A le poněvadž byl kroj »nemravný«, měl jsem na sobě 
dlouhou »pelerínu«, upjatou až ke krku, aby ředitel ne
poznal, že nejsem »v  civilu«. Teprve pak jsem  pospí
chal na výlet.

Ostatně i s krojem byla obtíž, musela vypom oci ma
minka. Ušila zelenou košili, skautský šátek i krátké 
mančestrové kalhoty. Byli jsme krojováni pestře a jen 
velm i přibližně podle předpisu. Bylo mezi námi jen ně
kolik málo tak situovaných, aby se mohli vybavit 
v  tehdejším obchodním domě Novákově, který jediný 
v  celé Praze měl na skladě originální anglické kroje a 
výzbroj. A  tak teprve postupně kousek po kousku jsem

se zmohl na opasek s anglickým »Be prepardd«, na ori
ginální píšťalku, nůž a konečně i klobouk. Na origi
nální sekerku jsem už neměl a tak jsem nosil na vý 
lety obyčejnou sekerku na dříví, kterou jsem vzal 
doma.

Ani po Praze jsme se nesetkávali s přívětivou tyáří. 
Dnešní chlapci a děvčata ani netuší, koli£ sebezapření 
a odvahy v  tom bylo, obléci se do kroje a jít po Praze. 
Těch hlasitých vtipů, narážek! Pamatuji se, že jednou 
jsem šel s družinou Ovocným trhem, »paní Anny« vy 
běhly ze stánků a byl z toho veřejný skandál.

A le snad právě ty nesnáze způsobily, že jsme k  sobě- 
přilnuli fJřímo sektářským přátelstvím, které trvá do
dnes! Kolik jen postav a osudů tu vystupuje! 
Bratří Filipové — oba zá poslední války zatčení a 
vláčení koncentráky (starší je  vyšším  úředníkem Ná
rodní* banky a mladší docentem Karlovy university),.. 
Karel Šváb, později malostranský knihkupec, poprave
ný Gestapem za odboj. Tři bratří Pokorní, které osud 
rozptýlil po Severní i Jižní Americe, kde zastávají do
sud vedoucí místa. Ivan Herben a Prokop Drtina, jichž, 
osudy jsou obecně známé. Dynybyl, těžce raněný 
v  první světové válce. Plas, dnešní plukovník letectva,, 
legionář první světové války, vězněný účastník odboje 
ve druhé světové válce, k jehož popravě už nedošlo pra  
květnovou revoluci. A  další jiména: Sláva Buršík, Vla
dimír Štancl, Antonín Holeček, Brada, Farka, nynější, 
docent dr. Vítek, universitní profesor Matoušek, bratří 
Lánští. Nedivte se, že tento oddíl, dodnes trvající ne
může zapomenout na svou tradici. Bývalí členové se  
stále scházejí jednou v měsíci. Myslím, že pražská, 
dvojka má jediná tak nepřerušenoú kontinuitu.

Měl bych psáti o  naší první klubovně v  dřevěné* 
boudě na dvoře na Kampě. O prvním ukázkovém tá
boře pro obecenstvo na Císařském ostrově za Stromov
kou. O tom, jak jsme hltali Svoj sikovy »Základy ju 
náctví« a jak jsme se začali učit anglicky jen proto,, 
abychom mohli číst další literaturu, které byl tehdy 
nedostatek. O tom, jak jsme se konečně vzmohli na 
kancelář na Staré rychtě zásluhou tehdejšího fysika, 
dr. Kliky, jenž byl naším starostou. O nadšení, jím ž 
bylo přivítáno první číslo »Junáka«, malého .osmerko- 
vého formátu. O prvních podsadách, které se pak tak: 
proslavily, že jsou typickou známkou českých táborů..
O vystoupení junáků na prvním přírodním divadle 
v  Šárce. A  o mnoha jiných věcech. A le raději ještě ně
kolik slov o  Svoj sikovi. Pamatuji ho ještě jako mladého 
muže, a  viděl jsem ho pomalu šedivět ve službách, 
myšlenky, které zasvětil svůj život. Byl rozeným vůd
cem mládeže. Nikdy nepřehlížel ani nás nejmladšL
0  všem věděl, o  všechno ,se staral. Vidím před sebou. 
jeho notýsek, hustě popsaný poznámkami. Za rok jich. 
vystřídal řadu a za ta všechna léta jich muselo být. 
hodně přes stovku či dvě. Drobným, charakteristickým, 
písmem je v  nich zachycena celá historie nejprve čes
kého, jak československého skautingu, se všemi radost
mi, bolestmi, nadějemi i zklamáním. Kdo jednou temx>> 
archiv zpracuje? A  kdo druhý bude mít u nás ttf ne
zdolnou houževnatost jako on, aby obětoval zájmy své
1 své rodiny skautingu? Byl jako apoštolově, zahledění 
k jedinému cíli. Vše ostatní muselo ustoupit. To, co pře
káželo velikému účelu, muselo stranou: věci i lidi. 
Proto měl nejen přátele, ale i nepřátele. S mnoha pra
covníky se rozešel pro svou nekrompromisnost a ž  
twdost. A le myslím, že i ti, kte*ří odešli pro osobní ne
shodu, dnes uznávají, že v  něm nikdy nebylo zlé vůle. 
Byl budovatelem hnutí, které muselo těžce zápasit
o  uznání a Svojsík si nemohl dovolit luxus kom pro-
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Nahoře: Bratr místonáčelník Šrámek 
odevzdává odznak »Za čin junácký«.

Uprostřed: Z tábora Junáků (českých 
skautů) pořádaného Svazem českých 
spolků pro tělesnou výchovu po 

prázdninách 1913.

Dole: Ze skautské slavnosti v Hlinsku.

K obrázkům:



*nísu. Buď ¡anebo. Nakonec to dopadlo dobře: Svojsík 
zvítězil, jeho dílo nejen že přetrvalo jeho smrt* ale roz
růstá se v  jeho duchu dál. Vidím ho dnes před sébou, 
jako statného junáka, s hnědým kadeřavým Vlasem, 
modrýma očima, světlým charakteristickým knírem. 
Slyším jeho jasný hlas a je  m i teskno: slyším také jeho 
poslední slova, oiloho smutného jitra v  září 1938, kdy 
mne osud postavil k  jeho úmrtnímu loži. Tak jak dnes 
známe historii, víme, že by byl válku nepřežil. Byl na 
listině nežádoucích a snad tedy mu byl osud přízniv,

že mu dal zemřít na sklonku svobody první republiky, 
kterou miloval. Je nás. už dnes jen hrstka, kteří jsme 
s ním začínali a zůstali věrni jem u r  jeho myšlence. Ži
vot nás postavil každého jinam a. nemáme už možnosti 
věnovat se junáctví aktivhěy Ale pokoušíme se aspoň žít 
podle zásady, že kdo jednou skautem opravdu byl, zů
stane jím  po ceíý život. Všem mladým přátelům, které 
už osobně neznám, přeji, aby si tuto zásadú osvojili. 
Skautský zákon jim  budě vůdcem v  životě i když jed 
nou odloží junácký kroj.

Rozhovor s bratrem náčelníkem Dr. Rudolfem Plajnerem
Jak jsi se stal skautem?

Jsem rodem z Prostějova a Jiří Wolker, známý 
básník, byl mým přítelem. On studoval gymnasium, já 
reálku. On byl v  roce 1916 v sextě, já  v  kvintě. Stýkali 
jsme se spolu téměř pravidelně a tak, když se milý 
Jirka vrátil ze skautského tábora od Lipnicé, kde v  roce 
1916 pobyl asi 6 neděl pod přísným vedením profesora
A. B. Svojsíka, založil prvou skautskou družinu a sám 
se stal jejím  rádcem. Byl jsem členem této družiny 
a vytrval jsem v  hnutí až dodnes, tedy plných 30 let. 
Prošel jsem při tóm všemi stupni skautské zdatnosti, 
rádcem družiny počínaje a  dnešní službou náčelnickou 
konče.
Jaký byl program junácké výchovy v tehdejší 
době?

Za prvé světové války nemohlo se o soustavné v ý 
chově a programu snad ani hovořiti. Ta byla možná 
pouze v  Praze, 'kde se podle výroční zprávy spolku 
Jůnák udrželo v  roce 1916 ještě asi 300 skautů ve 14 
oddílech, vedených většinou vysokoškoláky-ňevojáky. 
My, venkovští, byli jsme odkázáni sami na sebe a pro- 
to-jsme se scházeli zpravidla jen  ke klukovským hrám, 
které jsme prováděli s náležitým důrazem a rámusem, 
chodili jsm e pravidelně do lesů. pořádali debatní ve
čery v  poli, na mezích, a psali jsme studentské časo
pisy. Kraje vzdálenější jsme poznávali jen o poutích.

Po ukončení války nastala však změna. Začali jsme 
pracovati podle návodů, uveřejněných ve S voj sikových 
Základech junáctví, které ‘byly v  té době ještě na knih
kupeckém trhu, věnovali jsme již pozornost rukoděl
ným pracím, znalosti přírody, učili jsm e se morseovku, 
poutalo nás stopování, zkrátka, pracovalo se (již plá
novitě. V  roce 1918 jsme již také skládali první zkouišky. 
Absolvent nováčkovské zkoušky se tehdy nazýval ju- 
náček, skaut druhé třídy měl čestný název jun a teprve 
ten, kdo složil s úspěchem zkoušku první třídy, měl 
právo na jméno junák.

Snad vás bude zajímat, jakým požadavkům jsem 
musel vyhovět, abych se stal v roce 1918 skautem dru
hé třídy. Podmínky zněly takto:

Než dostane nováček odznak skauta druhé třídy, 
musí

1. býti alespoň měsíc nováčkem,
2. mí ti znalosti o všech důležitých věcech týkajících 

se první pomoci,
3. znáti značky Morseovy nebo semaforové pro kaž

dé písmeno abecedy,
4. dovést sledovati stopu na vzdálenost půl kilo

metru za 20 minut, nebo popsati uspokojivě obsah 
jedné výkladní skříně ze čtyř, které každou prohlížel 
minutu, nebo při hře Kimově zapamatovati si 16 z 24 
drobných předmětů, když Si je byl minutu prohlížel,

5. jiti půldruhého kilometru za dvanáct minut skaut
ským krokem (20 kroků chůze a 20 kroků klusii stří
davě),

6. složití a zapáliti oheň pod širým nebem a užiti 
k  tomu nejvýše 2 zápalek,

Vynikající sociální básník Jiří Wolker (JUC, ♦ 29. I. 1900 v Pro
stějově, t 2. I. 1924 v Tatr. Poliance) založil prvou skautskou 

družinu v Prostějově.

7. uvařiti % kg masa a dva brambory lbez jakého
koliv jiného náčiní kromě své plechové misky,

8 mí ti nejméně 1 korunu ve spořitelně,
9. dobře se orientovati dle mapy a kompasu,

10. poznati osm z deseti předložených rostlin.
Vidíte, že to tehdy nebyla žádná věda. Kladl se větší 

c^ůraz na dobré skautské chování, na život podle skaut
ského desatera a školních vědomostí bylo co nejméně. 
Měli bychom se k tomuto dobrému základu vrátiti 
i v  přítomné době.

Kolik bylo tehdy u nás skautských organisací?
Mnoho, velmi mnoho. Snad se mi ani nepodaří vše

chny ty složky vyjmenovati. K rom ě, Junáka, českého 
skauta, v jehož Čele stál náčelník A. B. Svojsík, byly,
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Ukázky prvých podsadových staveb stanů.

hlavně na Moravě, rozšířeny oddíly t. zv. Baden-• 
Powellových skautů, dále tu byla Federace skautská, 
Setonovy oddíly, Koubalovy Děti Svobody, Děti Pří
rody, oddíly skautů Psohlavců, Děti žižkovy, Skauti 
DTJ, Živěna atd. Skautským pracovníkům bylo již 
tehdy zřejmé, že bude třeba usilovati o jednotu a byl 
to jmenovitě br. náčelník Svojsík, který věnoval sjed- 
nocovacímu úsilí mnoho energie. Mám v  poznámkách 
tuto jeho výzvu:

v Mým ideálem je —  hlásal jsem jej otevřeně vždy 
a musím znovu a znovu hlásat — velká národní (jed
notná organisace skautská. Jen taková organisace je 
v  zájmu blaha mládeže a nejsnáze splní všechny poža
davky. To je prospěch jediný, za kterým jdu, jiného 
neznám.«

A tak došlo v  roce 1919 k založení Svazu junáfcsů- 
skautů republiky Československé, do něhož se postupně 
začlenily téměř všechny dřívější složky.
Jaké jste měli kroje?

O krojování v dnešním slova smyslu nemohlo býti 
přirozeně ani řeči. Prvá světová válka byla pro nás 
velmi krutá, nebylo jídla, šatů ani bot, nebylo peněz, 
byla jen bída a nedostatek, který panoval ještě v  roce 
1921. Proto jsme si pomáhali jak bylo možno. Přečtěte 
si ostatně, jaké instrukce vydávalo tehdy skautské 
ústředí v Praze:

Aby usnadněna byla práce vám i Svazu, sděluljeme 
vám různé pokyny, jak možno nejlaciněji koupiti nebo 
opa tři ti si svépomocí předměty naší výzbroje:

K l o b o u k  skautský dej si předělati ze starého ci
vilního. Sbírej králičí a zaječí kůže a prodávej na př. 
u fy Stárek, Spálená ulice, Praha II., Jelínek, Dlouhá 
třída, Praha I., Hess, Příkopy, Čekan, Vodičkova 
ulice a j. .

Dřevěné podsady jsou českým vynálezem.

Š á t e k  ušij z domácího plátna, obarvi jej. Rozměry 
šátku vol 50X50 cm. V nedostatku plátna může býti 
i trojúhelníkový, barvy libovolné, však pro oddíl budiž 
volena barva stejná. Návod k barvení nalezneš na oba
lu barvy. Oddíl může si dáti obarviti šátky hromadně 
v barvírně.

K o š i l i  přešij z civilní a obarvi šedozeleně, výhod
ně lze použít vojenských košil, nebo plátna z americ
kých pytlů. Prostřednictvím známých důstojníků mož
no koupiti americké košile ve vojenském konsumu.

P a s  předělej si z pasu vojenského. Vypomoz si pa
sem plátěným (popruhem). Skautské přesjty a knoflíky 
možno dostati u firmy Šulc, Praha I., Malé náměstí.

K  a 1 h o.t y, kabát, punčochy n^ůžeš nosit civilní.
Nejlépe spoléhej sám na sebe, vypomoz si všemožně.
A  víte, jak se rodily skautské krátké kalhoty? Je

dině tak. že jsme ustřihli rozbité dlouhé nohavice. Však 
to byla také odvaha takové krátké kalhoty obléci. To 
bylo poznámek, to bylo nadávání! V  městě i na ven
kově pokřikovali na nás a venkovské babičky se do
konce před námi křižovaly. Vždyť jsme patřili mezi 
»neznabohy«, měli jsme »chlupatý nohy a kolena«, byli 
jsme označováni za »haňbule a sviňáky«, kteří nevědí 
bujností, co mají dělat.

Na kterého moravského činovníka nejraději 
vzpomínáš?

V zemi Moravskoslezské byl po prvé světové válce 
nejznámějším skautským pracovníkem bratr Josef Ne
beský, dnešní čestný zemský náčelník. Byl to muž 
vzácného charakteru, úžasné píle a činovník nad jiné 
obětavý, který nelitoval pro rozvoj junácké myšlenky 
ani času. ani peněz Jezdil a apoštoloval po celé Mo
ravěnce, řídil všechny činovnické schůze, psal oběž
níky, vydávai rozkazy pro zpravodaje i pro mládež, 
sjednocoval roztříštěné skupiny, jezdil do Prahy, opa
třoval výstroj i výzbroj. Jeho zásluhou se také stalo, 
že Morava, která byla převážně směru Baden-Powellor 
va, vstoupila na památné schůzi, konané v  roce 1920 
v  Olomouci, do Svazu skautů.

Bratr náčelník Nebeský je pracovníkem velmi hou
ževnatým. Přihlásil se znovu do aktivní služby ihned 
po loňském osvobození a pracuje s úspěchem nejen pro 
junáky prostějovské, ale i pro zemskou junáckou radu.

Vzpomínám na něho velmi rád a jsem mu za mnohé 
vděčen.

Který skautský podnik, pořádaný v prvém desítir 
letí, měl pro veřejnost největší význam?

Nikdo, komu bude dána tato otázka, nemůže dáti 
jiné odpovědi; byl to 9. květen 1920, den holdu Svazu 
skautů republiky Československé presidentu Masary
kovi. Třebaže od té doby uplynulo již dlouhých 26 let,

Tábory bývaly stavěny ve vysokém lese.
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T. G. M as a r y  k :

»Demokracie není jen  formou stát~ 
ní, není jen formou státní, co je 
napsáno v ústavách; demokracie je 
názor na život, spočívá na důvěře 
v lidi, v lidskost a lidství a není 
důvěry bez lásky, není lásky bez 
důvěry.«

K obrázku:

jsou mé vzpomínky velmi žité. Jak by také nebyly! 
Byl jsem tehdy prvý rok v  Praze na universitě, vedl 
jsem při holdu venkovské delegace v  čele s bratry 
bratislavskými, kráčel jsem hned za náčelníkem Svoj- 
síkem, byl jsem na hradě představen panu; presiden
tovi, mluvil jsem po prvé s tehdejším starostou Svazu» 
spisovatelem Dr. .Macharem, poznal jsem bratra 
Rosslera-OřoVského, ministra Habrmanna, francouz
ského generála Pellé, kancléře Dr. Přemysla Šámala, 
náčelníka Sokola Dr. Jindřicha Vanička, zkrátka, bylo 
to tolik hlubokých dojmů, že jsem z nich žil několik 
roků.

Krásné, povznášející a manifestační bylo tehdy vše
chno: nástupy, pochod Prahou, defilé, přehlídka, účast 
pražského obecenstva, mohutně působily velké pozdra
vy se skautskými klobouky na tyčích, hodnotné a 
strhující byly i proslovy a projevy. Na nás, mladé či
novníky, zapůsobil v  ten den nejmocněji svým proslo
vem sám pan president. Jeho slova , dovedu doslovně 
reprodukovat:

»Já vám děkuji všem ze srdce, děkuji také ve jménu 
své ženy. Přijímám a dávám svůj souhlas idei bratrství. 
Bratrství a z toho praktické důsledky vyvozuji, aby 
nezůstalo heslem, bratrství nás Čechů a Slováků v  první 
řadě a pak všech ostatních národů,, ale bratrství ve

vašich řadách a všech skautů je  veliká skautská idea* 
Skautství, jak se na ně dívám a co c něm vím, bylo 
by mně jako ideál praktickosti —  praktickosti v  malém
i ve velkém. Praktickosti v  tom smyslu, aby mládež 
v  městech a ve velikých místech nebyla vychovávána 
tak uměle, až nepřirozeně. Tu praktičnost; míním, prak- 
tickost rukou i práce, dovésti si pomoci a nebýti zá
vislým na jiných. Praktičnost, která vylučuje luxus, to 
platí zase zejména pro města; žádný přepych, žádné 
zbytečnosti, vyhazování jmění a sil a tím uskutečnění 
praktického bratrství a prostoty, prostoty republikán
ské. Republika jě ideál, to není pro nás jen forma státu 
vedle jiných forem. Republika dle mého mínění je ideál 
starořímské prostoty těch rek,ů odhodlaných za repu
bliku dáti všechno. Prostota a praktičnost to jest nám 
potřebou a pak na konec intimní svazek s přírodou. 
Příroda je potrava pro tělo, vzduch a slunko. My, vše
chna starší generace byla vychovávána v  pověrách h y 
gienických a diětetických. My jsme nechápali a nechá
peme, že vzduch je nejpřirozenější a nejlacinější a 
stejně potřebnou potravou. Příroda je demokratická a 
proto vidím ve skautingu školu republikánskou. Pro
hlašuji vám všem: Nazdar!«

Při této příležitosti věnoval nám pan president také 
vlajku.

Z Wolkerovy »Balady o snu«:

. . .  po světě bez bídy, bez
chamtivosti 

chodili lidé chlapecky prostí, 
stateční jako montéři, moudří

jak inženýři, 
co stavějí mosty z básní a tónů 
a hlavně ze železobetonu, 
aby spojili se zemí zem 
a srdce se srdcem.

Z prvých junáckých slavností 
v Hlinsku.

K obrázku:

Náčelník Svojsík se starostou Svazu 
skautů Svat. Macharem, generálem 
Ceckem a předsedkyní dívčího odboru 

sestrou Bronislavou Herbenovou.
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Z p r v n í c h  l et  č e s k é h o  s k a u t í n g u  Ja r o s l a v n o v á k .

V průkopnických dobách junáctví a mnohdy i znač
ně později se nám vytýkalo, že na český kmen rou
bujeme cizí myšlenku, že skauting jest cizím hnutím, 
které nemůže najiti u nás živné půdy tak, aby se roz-

Junácký tábor v Prokopském údolí.

rostlo v mohutnou národní instituci. Čas usvědčil toto 
tvrzení z nepravdy a dnes už sotva by se našel člověk, 
který by se odvážil je opakovati. Vzpomínaje na prvé 
doby naší práce, chtěl bych ukázati, že nejen národní 
prostředí a povaha naší české mládeže, ale i uvědo
mělá a plánovitá snaha našeho nezapomenutlného za
kladatele bratra A. B. Svojsíka byly příčinou, že se 
naše československé junáctví přimklo tak úzce k cítění 
a potřebám naší mládeže, že se svérázně odlišilo od 
jiných podobných hnutí v cizině.

Jaká byla situace, když v letech 1911 a 1912 k nám 
Svojsík skauting přenášel? Končil se jeden věk a nad 
Evropou kupily se stále bouřlivější mraky. Mohutnící 
Německo budovalo svoji obrovskou válečnou moc, před 
níž ostatní svět se zastavoval v obavách.

Ubohé rozervané Rakousko se senilním císařem 
v čele bylo tlačeno svým německým spojencem rovněž 
do zbrojení, ačkoliv kolečka jeho státního ústrojí byla 
zrezavělá, skřípala, a mnohá se docela zastavila.

V Německu připravovali vojenský výcvik mládeže. 
Byly tu sice nějaké skautské skupiny, ale ty byly velmi 
roztříštěné a téměř bez významu. Proti tomu vyrůstala 
tu vojenská organisace »Jung-Deutschland« v čele

Prvé tábory z Čech na Slovensku v r. 1920.

s generálem von Goltz-pašou, jakási to předzvěst bu
doucí Hitler-Jugend. I Rakousko — zejména jeho ně
mecké vojenské kruhy — pomýšlelo na to zavést pro 
mládež předvojenskou výchovu, ale politikové se ne
odvažovali se zatím k pobouřeným národům s touto 
věcí přijíti. Teprve, když vypukla světová válka, se 
k tomu odhodlali, ale i tehdy skončila akce fiaskem.

Proto rakouské vládní kruhy přijaly Svojsíkův ná
pad zavěsti k nám skauting dost příznivě v bláhové 
naději, že by jej snad mohlo býti použito k brannému 
výcviku české mládeže. Jak velice se mýlili! Svojsík byl 
si dobře vědom tohoto nebezpečí a proto záměrně 
oklestil skautský program tak, aby sice prospíval čes
kému národu, ale aby z něho byly vypuštěny všechny 
složky, které by snad mohly přispěti k  budování ra
kouského občanského uvědomění nebo k rakouskému 
vojáctví. Proto naše junáctví v prvých dobách kladlo 
především důraz na pobyt v přírodě, buzení lásky k ní, 
na ruční práce a na p o m o c n é  národní služby. Ačkoli 
občanská výchova a branná příprava jest podstatnou 
složkou skautingu na celém světě, nezařadili jsme ji 
za Rakouska do junáckých osnov, právě proto, že by to 
byla práce pro stát, s nímž jsme byli tehdy v politic
kém boji.

Stráž na skalách při představeni v přírodním divadle . 
v Divoké Sárcfe roku 1913.

Těchto prvních sedm lét takovéto okleštěné práce 
zanechalo ovšem dlouho následky přímé i nepřímé. Pří
mým důsledkem bylo, že naše junáctví klade větší dů
raz než kdekoli jinde na výchovu k přírodě, že máme 
dlouhé a dobře vybudované prázdninové tábory a vů
bec že zálesáctví jest jednou z hlavních složek naší 
práce.

Nepřímým následkem, a to dosti nepříjemným, bylo, 
že skauting byl až do nedávná považován namnoze za 
pouhé táboření. Nutno podotknouti, že až do příchodu 
skaútirgu nebylo u nás táboření téměř známo. Jen ně
kolik kanoistů z Yacht-klubu používalo stanů již řadu 
let před tím, ale to vědělo jen několik zasvěcenců. Proto 
plynuly pojmy skauting a táboření v jedno ke škodě 
universální skautské myšlénky. Aby uchránil skauting 
před nežádoucími vlivy, nechtěl Svojsík zakládati sa
mostatnou organisaci a měl v  úmyslu zavěsti obrodné 
výchovné myšlenky do Sokola. Jeho mládež totiž ne
měla samostatné výchovné* soustavy a nejen Svojsík, 
ale mnozí jiní osvícení vychovatelé se domnívali, že by
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zavedení skautingu sokolskému dorostu nesmírně pro
spělo.

Pro své snahy však nenalezl Svojsík porozumění. 
Sokolští pracovníci, povzbuzeni úspěchem sletu v roce 
1912, odmítali »naočkovati cizáckou myšlenku na zdra
vý národní kmen Sokolstva«. Bylo to ovšem krátkozraké 
rozhodnutí a bláhové pomyšlení, že se světové reform
ní hnutí mládeže zastaví u českých hranic a že se dá 
potlačit zrovna v našem národě, který má přece takovou 
mimořádnou schopnost čerpati ze světových pramenů a 
přetvořovat si velké myšlenky podle svého ducha. Ná
sledkem toho bylo, že skauting zakotvil mimo Sokol- 
stvo a během let se zmocnil většiny české mládeže, 
čímž se stal nejmohutnější její organisací.

Vzrůstající činnost skautských pracovníků a značný 
zájem, který se o novou myšlenku jevil, si vynutily 
soustředění práce v nějaké instituci. Tehdy byl Svojsík 
jednatelem »Svazu spolků a přátel tělesné výchovy mlá
deže«, kterou vyvolal v život spolu jinými zemský in
spektor tělocviku a sokolský pracovník Klenka. Byl to 
první pokus — ovšem se zárodky nezdaru ve své ko
lébce —  jak sjednotit česikou tělovýchovu. Na. půdě 
tohoto Svazu založil Svojsík skautský odbor, který brzy 
představoval téměř veškerou jeho agendu.

Sleduje se svou .typickou houževnatostí myšlenku 
zakotviti co nejrychleji skauting v naší národní půdě, 
Svojsík se staral, aby do obsáhlého díla »Základy ju 
náctví« přispěli pokud možno všichni, kdož tehdy před
stavovali vůdčí osobnosti národního života. Tak jednal 
s Jiráskem o příspěvek do knihy a radil se s ním o čes
kém názvu pro skauty. Jirásek nedoporučoval jméno 
»Psohlavcí«, ale sám rady nevěděl. Šťastný nápad měl 
teprve zemský školní inspektor Bílý, který navrhl 
jméno »Junáci«. Spisovatel Holeček pak napsal do 
knihy velmi krásný příspěvek o černohorských juná
cích, čímž myšlenka byla spojena nejen se světem čes
kým, ale i  se Slovanstvem.

Také od Masaryka měl Svojsík slíben příspěvek, ale 
protože prof. Masaryk byl právě zaměstnán psaním 
knihy »Rusko a Evropa« (nemýlím-li se), k dodání člán
ku, nedošlo. Masaryk — znalec anglosasského živote, byl 
však v  té době už o  skautingu informován a vítal jeho 
zavádění u nás. Poslanec Kramář, tehdy uznávaný pře
dák národa, slíbil dva články a sice »Cechy a Rakou
sko« a »Cechy a Slovanstvo«. Na neštěstí mohl splniti 
jenom první část slibu, což později zavdalo nepřátelům 
junáctví příčinu k tomu, aby Svojsíka i celé vedení ob
viňovali z rakušáctví. Nic jim  nevadilo, že v  knize byl 
také článek poslance Klofáče, který stál přece vůči Ra
kousku v nejostřejší oposici.

Vnitřní české poměry před světovou válkou byly 
velmi neutěšené. Národ vé své veliké většině neměl 
před očima bezprostřední velký cíl. O samostatném 
státu československém odvažovala se snlti jen malá 
menšina, která neměla v politickém životě téměř vlivu. 
Drobečková politika, kterou národ pomalu sílil a do
býval v  úřadech posici za posicí, měla neblahý vliv na 
národní morálku. Strany byly v malicherném osobním 
soupeření, které se nedá srovnati s dnešní politickou 
soutěží. Velká doba, v níž žijeme, vtiskuje dnešnímu 
našemu životu přece jenom jistou velkorysost. Tyto 
malicherné hádky a osobní napadání měly odezvu i  ve 
vůdcovském sboru skautském, třebaže v míře nepatrné. 
Bylo však v  nich zaseto jedno ze semínek nešváru, 
které později způsobilo roztříštění junáckého hnutí 
u nás.

Svojsík nedal se těmi věcmi odradit a s houževnatou 
vytrvalostí pokračoval v propagaci myšlenky, které za
světil svůj život. Od podzimu 1911, kdy započal své 
přednášky až do vypuknutí světové války, uspořádal 
přes sto přednášek v  různých městech Cech a Moravy.
V dubnu 1912 uspořádána byla ve Smetanově síni před
náška manifestační. tJvod k ní měl universitní profesor 
dr. Čáda, který po prvé u nás správně hodnotil klady, 
které junáctví přináší výchově. Jeho předčasná smrt 
znamenala velikou ztrátu pro nás, neboť od té doby se 
nikdo z oficielních pedagogických pracovníků neodhod
lal ke studiu junáckého výchovného systému ke škodě 
jak junáctví tak i  naší pedagogiky.

Dne 1. února 1912 vyšla informační brožura »Čteský 
skaut« jako první junácká publikace u nás. Během jara 
vydal Svojsík některé díly »Základů junáctví«, jako 
samostatné knihy. Bylo to »Táboření«, »V přírodě« a 
»Umění pozorovati«.

O prázdninách 1912 se konal první tábor u Lipnice 
na Českomoravské vysočině a  dík Svojsikovu obezřet
nému vedení skončil s úspěchem. Zpráva o něm s vel
mi mnoha obrázky vyšla v knize »Den v  táboře ju
náků«. 1

Na jaře 1913 byl uspořádán v Praze první kurs pro 
kandidáty vůdcovství. Přihlásilo se asi na 60 poslu
chačů, ale brzy zájem ochabl, takže praktických vy
cházek zúčastňovalo se asi jen dvacet. V té době byly 
také zřizovány prvé junácké oddíly a o prázdninách 
zbudováno celkem 13 táborů. Do nich byli přijímáni 
také nejunáci i z venkova, neboť organisace byla tehdy 
ještě velmi volná. Nejmenší tábor měl osm členů, nej- 
větší 32. Některé z nich měly dobrý úspěch. V táboře 
u Pelíškova mostu, který vedl ředitel Pulkrábek a 
V. Jelen, vynalezeny byly české podsady, které jsou tak 
typické pro naše prázdninové tábory.

Rada táborů však skončila nezdarem, a to mělo za 
následek, že po prázdinách se několik oddílů rozpadlo.

Naši junáci se těšili jak přízni veřejnosti, tak i ma
jitelů lesů a lesního personálu. Byli vždy pohotoví ke 
službě, což bylo u nás převratnou novinkou. Tak na 
příklad stali se ochránci přírody v Divoké Šárce, když 
tam bylo zřízeno přírodní divadlo a tisíce zvědavců za
plňovaly okolní skály a šlapaly na právě vysazené lesní 
kultury. Tato tradice sloužit národu a veřejnosti se 
stala pro junáky typickou. Jejich služby byly stále hoj
něji vyžadovány, ba dokonce jejich ochota zneužívána, 
takže nakonec bylo nutno položití těmto službám meze.

Junácké hnutí šířilo se rychle i do venkovských 
míst. Vzpomínám namátkou Třebechovic, Domažlic, Ji
čína, Berouna a jiných. Konečně se ukázalo, že je ne
zbytno založiti vlastní spolkové středisko. Proto v červ
nu 1914 na schůzi v »Umělecké besedě« v Praze, která 
tehdy byla v  Jungmanově ulici, byl založen spolek »Ju
nák — český skaut«, jehož prvním starostou se stal 
městský fysik dr. Čeněk Klika a ná<felníkem prof. A,
B. Svojsík. Bohužel spolek neměl mnoho příležitosti 
rozvinouti svou činnost, neboť za měsíc nato vypukla 
světová válka. Prázdninové t r'bory, kterých bylo asi 
15, byly až na jeden, rychle likvidovány, vedoucí od
dílů musili namnoze nastoupí ti vojenskou službu a zbý
vající převzali vedení dvou až tří oddílů současně. Po
čalo několikaleté válečné živoření, než příchod národní 
a státní svobody položil základy k novému rozmachu 
celé myšlenky, tentokráte už neokleštěné.

»Oproti tělocviku a sportům má skauting tu výhodu, že nespecialisuje a nedělí tělesnou výchovu na výcvik jed
notlivých orgánů, a to zase jen v jistých, skoupě vymezených mezích. nýbrž staví celou mladou bytost do dokonalé 
příioay a vystavuje veškeren její organism fysický i duševní jejím obrodným vlivům•«

F. V. K r e j č í  .»O významu skautingu« v r. 1912.
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Z a č á t k y  naš í  o r g a n i s a c e S. ŘEHÁK, čestný velitel Junáka

Začínalo se skromně, zato však s nadšením, jež hory 
přenášelo.

Přišel jsem do Prahy na studie na podzim 1914 už 
s delší činností ve skautském oddíle v  Jičíně, který 
jsem k posledu vedl. Br. Svojsíka jsem již osobně znal 
z jeho přednášky o skautingu v Jičíně, po níž jsem 
s ním o založení oddílu hovořil a s pomocí mého otce 
založení také uskutečnil. Nebylo to tenkráte věcí ¡pro 
středoškolské studenty tak snadnou, bylo třeba, aby se 
za nás postavil některý profesor. Učinil to dr. Vše- 
tečka, spolužák a přítel Masarykův.

S bratrem: vrchním vůdcem — tak tehdy byla ozna
čována funkce br. .Svojsíka — byl jsem od jeho před
nášky v  ipísemném styku a proto mne uvítal v  Praze 
jako starého známého, s nímž už počítal. Vykonal jsem 
u něho vůdcovskou zkoušku, v  jeho bytě v  Náplavní 
ulici č. 5, a z jeho rukou jsem přijal trojúhelníkový 
vůdcovský odznak, který jako nej dražší památku m|á?n 
dodnes. Do bytu k němu jsem pak chodíval často, 
mnohdy jsme pracovali přes půlnoc a obětavá choť 
br. Svojšíka, paní Julie Svojsíková, vařívala nám čer
nou kávu.

Založil jsem v Praze a vedl 6. oddíl. Mým zástup
cem byl Jarča Kose, později manžel sestry náčelní. 
Klubovnu jsme měli v  podkroví domu starosty spolku 
»Junák — český skaut« p. dr. Kliky, městského fy
sika, na Ovocném trhu.

Spolek »Junák — český skáut« byl založen v červnu
1914 a v jeho výboru byl i universitní ipr-ofesor pedagog 
Čáda á zemský školní inspektor Bílý, od něhož pochází 
české pojmenování pro skauta: junák. Před založením

Jičínský oddíl v českém ráji 1914.

spolku bylo junáctví organisováno jako skautský odbor 
»Svazu přátel pro tělesnou výchovu mládeže«, neboť 
Sokol odmítl skauting ve svých řadách.

Na výletě u sv. Prokopa. — Nejvýše stojící je br. Jarka Kose.
Stojící vpravo čestný velitel Junáka.

Vůdcovské schůze bývaly v »kanceláři« spolku na 
Staré rychtě v Rytířské ulici, čís. 28, kde nám vzadu 
<přes dvůr byla propůjčena jedna místnost městského 
fysikátu. Úřadovalo se jen od 4 do 6 hodin. Vůdcovské 
schůze bývaly vždy v pondělí a pamatuji se z těch 
prvních dob na mladého dr. Kliku, Jarku Nováka 
(Braťku), inž. Šorejse (padnul ve válce), prof. Eliáška, 
Jelena (2. oddíl), Marka (12. oddíl), Koubu (16. oddíl), 
Vildmanna, Vejbornýho, Roubala.

Na (podzim 1914 pomáhal jsem br. vrchnímu vůdci 
s přípravami k vydávání časopisu. Psal jsem žádosti, 
pomáhal oběhávat úřady a firmy. Dalo to něco práce, 
než mohlo 15. ledna 1915 vyjiti první dvojčíslo prvního 
ročníku Junáka. Administraci měl druhý oddíl praž
ský. Číslo stálo 20 haléřů, předplatné na celý ročník
2 koruny. Pamatuji se, že jsem do toho prvního čísla 
kreslil zaječí stopy , a do druhého dvojčísla napsal 
článek.

Do této doby spadá také založení dívčího skautingu. 
V lednu 1915 byl ustaven »Dívčí odbor« spolku Junák
— český skaut.

V zimní době bývaly pravidelné sobotní (přednášky 
v sále ve Vladislavově ulici. Přednášeli tu pro skauty 
geolog Dr. Kettner, hvězdář prof. Nušl, cestovatel Storéh, 
konservátor Emler, dr. Guth-Jarkovský, prof. Šimek 
z techniky a jiní.

Pamatuji se, že jsme tenkráte mnoho chodili na 
vycházky, do Krče,.k Prokopu, do Šárky, i vlakem do 
pražského okolí, hlavně ke Karlštejnu. Všude náš kroj 
budil velkou pozornost, neboť byl něčím naprosto no
vým a my mnohdy musili při zastávkách ve vesni
cích vysvětlovat celému zástupu mladých-starých ko
lem nás, kdo jsme a co děláme.

V květnu 1915 po prvé čeští junáci vystoupili na ve
řejnost většími táborem v Klamovce, pořádaným ve 
prospěch Jedličkova ústavu ipro zmrzačené.
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Mnoho tenkráte, na počátku první světové války, 
byli junáci vyžadováni na různé sbírky Červeného kříže 
a jiných humánních institucí a jako pořadatelé při do
bročinných koncertech a slavnostech. Brzy začala válka 
těžce zasahovat do řad vedoucích. Odcházeli rychle po 
sobě na vojnu a oddíly osiřely, když i jejich zástupci 
museli narukovat a dalšího dorostu nebylo.

Šel jsem po prázdninách 1915 na vojnu též, oddíl 
převzal Jarka Kose. Pak musel i on. Po celý rok se 
oddíl ještě držel a hoši mně ipsali do pole — pak za
nikl také. S bratrem Svojsíkem jsem byl v písemném 
styku po celou válku a když jsem se s ním na podzim 
1918 opět šťastně v Praze setkal, chytil mne do ná
ruče a zlíbal jako vlastní otec.

Přišel jsem právě do prudkého boje o jeho osobu, 
jako vrchního vůdce. Klika lidí, kteří viděli, jaká bu
doucnost se nyní po válce otvírá skautskému hnutí, a 
kteří proto chtěli na tomto imístě míti »svého« člověka, 
organisovala šeptané pomluvy a rozšiřovala zprávy, že 
»jsou proti němu nějaké věci z války«, jak mně bylo 
vykládáno, ovšem »důvěrně«, hned druhý - den, kdy 
jsem se vrátil do Prahy. Vyslechl jsem krtky a viděl 
brzy jasně cíl těchto podkopů: odstranit schopného člo
věka, který byl zárukou, že nedá sáhnout na čistotu 
junáckých ideí, odstranit ho s vedoucího místa, aby 
mohlo být skautingu využito jinak.

P r ů h l e d y  p r v n í  d e s í t k o
Bylo to na začátku století, roku 1914, v prvních záři

jových dnech, kdy prof. A. B. Svojsík přešel na reálné 
gymnasium v Praze II., v  Křemencové ulici ze žižkov
ské reálky, kde položil první základy skautské vý
chovy jako skytečný učitel při tomto ústavě. Byl jsem 
tehdy studujícím sekundy tohoto ústavu, ne zcela dva- 
náciletým, slabým a chudokrevným dítětem pražského 
Podskalí. . .

Květen 1915. — Sedící vpravo br. Lad. Rašín, tehdy junák 
v 6. pražském oddílu.

Můj tělesný fond nebyl tedy právě nej bohatší. »Vá
žení«, které právě podle tehdejší úředně dikce »mělo 
místo v hodinách tělocviku, zjistilo u mne fenomenální 
váhu 30.00 kg, výšku 139 cm a šířku prsou ve vdechu 
63 cm, ve výdechu 58 c m . . .

»Skutečný učitel tělocviku« A. B. Svojsík se stal 
mým učitelem tělocviku. Hodiny tělocviku byly dvě, 
ve staré tělocvičně ústavu, kde byla nově instalována 
současně také kajple a kůr, na tu dobu s pěknými var-

Podle toho jsem jednal. Na členské schůzi v listo
padu 1918 zjednal jsem rázně naprosté jasno. Vydali 
jsme o boji za S voj sika celou brožuru. Prof. Svojsík 
zůstal nám zachován v čele junáckého hnutí a vybu
doval je na takové mravní a věcné náplni, že jeho 
osobnost bude jednou patřit k nejlepším jménům naší 
pedagogiky, až jeho dílo bude vědecky zpracováno.

Bylo potřebí konsolidovat rozvrácený vůdcovský 
sbor, neboť nás čekal velký úkol. Založit spolu s ně
kolika jinými, byť i malými organisacemi společný 
»Svaz junáků — skautů RČS«. Vypracovali jsme s br. 
Svojsíkem a Janem Novákem jeho stanovy v dohodě 
s organisacemi ostatními, a přes všechny pletichy teh
dejšího ministerského tajemníka Miloše Maixnera byl
7. června 1919 ustavující valný sjezd Svazu junáků- 
skautů ČS&. Jeho prvním starostou se stal Rossler- 
Ořovský, známý lyžař a vodák, náčelníkem prof. A. B. 
Svojsík. V té době jsem byl župním vůdcem pražským 
(dnešní oblastní velitel) a pamatuji se, že v Praze bylo 
tenkrát 44 oddílů chlapeckých a 17 dívčích.

Brzy nám nastala těžká doba nových bojů o junác- 
ké hnutí, do nichž jsme šli s br. Janem Novákem, jak 
to od nás žádala odpovědnost místonáčelníků Svazu. 
Do těžkých bojů, jež trvaly dva roky a  vrcholily kon
fliktem se samým ministrem zdravotnictví a přece na 
konec jsme zvítězili. Ale to už by byla jiná kapitola, 
než ta, jak jsme začínali. . .

U MUDr. J. KAZIL

hanami. Nakonec to byla tělocvična (či jak říkal prof. 
Zeman »provazáma«) a kaple současně a obě nedo
konalé.

Ode dne, kdy přišel náš Svojsík, jak jsme mu říkali, 
cítili jsme, že jistě bude dělat více, než ostatní. O tom, 
co prodělal na žižkovské reálce, jsme celkem nevěděli. 
Ale myslím, že pronikala pověst, že právě proto, že dě
lal více (bylo to přece těsně po atentátu na Ferdinanda 
ďEste v Sara jevě) než ukládala školská osnova, byl 
přeložen ze žižkova do Prahy.

Nebylo tedy celkem překvapením, když jednoho dne, 
myslím, že to bylo 18. nebo 21. září 1914, pozval nás 
prof. Svojsík do třídy, abychom se přihlásili ke »skau
tům«. Vyložil nám krátce úkoly a poslání i skautingu, 
nebo jak již tehdy po česku říkali »junáctví«,■ vyložil 
jeho vznik a účel a vyzval nás, abychom vstoupili do 
»družin«, které pak, až nás bude více, utvoří oddíl.

Myslím, že nás tehdy bylo přítomno asi dvacet. Byli 
mezi nimi i starší spolužáci. Prof. Svojsík nám je před
stavil jako naše rádce a svěřil nás jim do oddílu, který 
měl č. 18. Nevím, proč právě toto číslo. Zatím jsme se 
nestarali o druhé oddíly, však.jsme všichni byli na za
čátku své činnosti. Našimi vedoucími tehdy, jak se 
dobře pamatuji, byl František Herles, kvintán, Ladislav 
Rašín, kvartán, a František Laichter, tercián.

Činnost propagační prof. Svojsíka se neomezila jen 
na naši třídu, ačkoliv tu měl tělocvik, ale i na další. 
Také na žižkovské reálce pracoval ještě dál a měl* tam 
již hezkou řádku skautů.

Zpočátku byl program nejasný a omezoval se 
v podstatě na schůzky ve třídě, kde jsme se dopoledne 
učili. Co však už tehdy jsme cítili všichni zcela dobře, 
bylo, že jde o něco zcela jiného, plného, dokonalého. 
Tak na příklad jsme hráli h r y ,  které byly zcela nové. 
Profesor Svojsík vymýšlel různé variace Kimovy hry, 
takže o zábavu bylo postaráno. Hned zpočátku ukazoval 
nám jako vzory chování chování skautů jinde a zdů
razňoval vážnost, pravdivost, poctivost a otevřené jed
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nání. Pěstoval v nás závodívost ve všem, na prvním 
místě v plnění povinností, rytířskost a silnou vůlí. Ano, 
i za cenu ztráty přívrženců mladého hnutí usiloval
0 poctivé vyznavače skautingu, silné muže a -ovládavé 
hochy. Když se práce rozrůstala, přivedl mezi nás prof. 
Svojsík své další pomocníky: byl to Jaroslav K o s e  
a VI. M a l k o v s k ý .  Dnes již nevím, zda byli z našeho 
ústavu nebo odjinud. Byli to ale dobří hoši a  měli jsme 
se s nimi velmi rádi. Byli moudří a třebaže skauting 
teprve začal, počínali si, jakoby v něm vyrostli.

Na jaře roku 1915, jsme se dověděli, že také jinde 
byly založeny skautské družiny.

Z původních asi třiceti přihlášených chlapců zůstalo 
jich asi pět a ti po prázdninách roku 1916 přešli do
6. pražského oddílu, který vedl prof. Sláva Řehák. 
Hnutí se opravdu konsolidovalo, ustavil se spolek, 
který dostal jméno »Junák, český skaut«, získal úřední 
místnosti v  Praze I., Rytířská ulice, Na Staré rychtě 
(v mísnostech, kde je  dnes venerologická poradna) a 
čilé oddíly získaly už klubovnu v  domě dr. Čeňka K l i 
k y , městského fysika, který bydlil na Ovocném trhu. 
Byla to část půdy, oddělená prkenou přehradou od 
ostatních půd, velikosti asi 5X3 m. Tam jsme již 
byli rozděleni na družiny, počtem čtyři. Oddíl se brzo 
stal elitním pražským oddílem, statečně konkurujícím 
již oddílům jiným, na příklad: 5. oddílu, který vedl 
Jaroslav Novák; 9., vedenému VI. Vildmanem, a 10., 
v  jehož čele byl V. Vodenka.

Tím byl pomalu skončen nábor na našem ústavě a 
mnoho přihlášených odpadlo. Počet se silně zmenšil a 
výmluvy byly různé: Především ta, že »toulání po vý
letech se nesluší«. Pak podezření veřejnosti, že hoši 
zvlčí a zkazí se. Marné byly přednášky prof. Drtiny, 
Svojsíka i prof. Čády o  tom, že junáctví je  výchovným 
systémem budoucnosti.

V  neposlední řadě překážely nám nájezdy veřejno
sti, která viděla ve skautech tuláky a námitky Sokola,' 
který viděl již tehdy ve skautingu vážné nebezpečí.

Tato antipatie zmařila mnoho dobré práce a hlavně 
prof. Svojsíkovi vynesla tolik útoků, že mnohdy trpěl
1 osobně. Když se pak objevily na ulicích první sou
částky skautských krojů, hlavně široké klobouky a holá 
kolena, zvedl se proti nám všem divoký odpor. Byla 
válka a- n e d o s t a t e k  a  náš kroj byl žalostně ne
úplný a nedokonalý. Nedostatek jídla nám celkem ne
překážel, protože jsme dovedli klidně jít buď o  hladu 
nctoo se suchým krajícem válečného chleba. Elektrikou 
se také jezdilo jen málo, stálo to celých deset krej
carů a potom dvanáct. . .  A  to bylo dost!

Vám, kteří dnes čtete tyto řádky, bude nejen tato 
spořivost, ale i jiné věci podivné.

Činnost prof. Svojsíka se projevila samozřejmě po
malu ve všech třídách ústavu. Na konci roku ukazuje 
statistika, že< na reálném gymnasiu v  Praze II, největ- 
ším gymnasiu toho typu v  Rakousku, bylo celkem 
62 skautů, z nich v  sextě A  5, v septimě a oktávě 
žádný, v  primě 23, v sekundě 19, v  tercii 5, v kvartě 19, 
v kvintě 5.

Které byly cíle našich vycházek? Nejčastěji Prokop
s k é  údolí, Hvězda, Kunratice, Krčský les, Šárka už 
byla daleko a výlet do Ouhonic nejméně na dva dny. 
Ale to byly výkony, když uvážíte, že školní výlety (ci
továno ze školní zprávy) se »konaly« do Podolí-Brá- 
níka, na Generálku, do Vokovic, Strašnic, a  dokonce 
na Vyšehradský hřbitov. Vliv prof. Svojsíka i tu byl 
patrný: On a prof. Menšík vedl už sekundány do Šárky, 
k Matěji, ba i na Zbraslav a Závist. Kvartáni šli do Do
břichovic a Všenor a na Jíloviště, oktaváni do Bře
žan a okolí.

Junácké hnutí bylo tak všestranné, že dovolovalo 
(a to se nám opravdu líbilo) pěstování všech sportů, zá
lib, výchovných metod. Jistě jsme tehdy my, malí 
chlapci, málo chápali, co je  vlastně nej cennější slož
kou junáctví. Hráli jsme si a vychovávali jsme se. Po
vídali jsme si jeden druhému a vychovávali jsme se. 
Závodili jsme a vychovávali jsme se.

Nikomu z nás nebránilo junáctví v  pěstování vlast
ní záliby a »koníčka«.

Nikdo z nás neporučníkoval a nikdo nám neukládal 
slepou kázeň. Nikomu nezáleželo tolik na zevní formě, 
jako jinde, nikdo nám nediktoval každý pohyb svalu, 
když jsme skákali přes potok. Pochválili nás tehdy, 
když jsme se tam dostali, třebas každý jinak. Jeden 
mohl skočit, jiný přebrodit, ještě jiný se zhoupnout po 
větvi a jiný třebas i obejít po mostku. Podle svého 
temperamentu, zkušeností a zdatnosti. Ale každý z nás 
viděl, jak to dělá druhý a bylo-li to výhodné, závodil 
s ním, vynalézal. Byl připraven.

Pomalu jsme viděli, že tu nejde jen o potok, ale
o život. Naši vůdcové uložili nám ovšem ještě jednu 
povinnost dělati všechno' toto dobře, šikovně, ale také 
poctivě, mravně a ušlechtile. Naučili jsme se stydět za 
metodu, která nebyla slušná, ať to byl skok přes potok 
nebo výhra ve hře. A  pak jsme ji opustili dříve, než 
jsme ji užili, když nebyla mužná.

Tato možnost vedla také pomalu k specialisaci od
dílů, a to nejen co do hlavních zájmů, ale také me
todiky. Vy všichni dobře víte, že junáctví k nám přišlo 
z burské války, že tedy bylo systémem vojenským. Ame
rika k němu přidala ze své duše kus zálesáctví. A  prof. 
Svojsík vytvořil třetí, společný typ, typ č e s k é h o  j u- 
n á k a ,  v němž spojil i kus vojenské kázně, anglického 
gentlemanství i amerického zálesáctví a sentimenta
lity prérií, ušlechtilého průkopnictví a chlapství. Ka
marádské soužití bez pocitu kožené kázně a roman
tický život dobrodružných zálesáků a traperů. Z české 
duše přidal mu české vlastenectví, lásku k národu a 
český humor, který nás sílil i při těžkých výkonech.

Následek se dostavil jednak v  tom, že v některých 
oddílech převážil určitý sport (tak na příklad II. oddíl 
vždycky tíhl k dívkám a k vodě), dal základ vodním 
skautům) a zájem (desítka byla vždycky naladěna jaksi 
řemeslně a podnikala velké práce klubovní a táborové), 
ale také v  tom, že některý z oddílů se přiklonil spíše 
k metodám anglickým, jiný k zálesáckým.

Prof. Svojsík toto všechno dobře pozoroval a proto 
v  roce 1915 naspal a vydal »Základy junáctví«, po nichž 
brzo následovaly další brožurky, které napsal jednak 
sám (Junácké hry, Hry v přírodě), jednak jeho spolu
pracovníci (Jar.. Novák, Fr. Marek). Základy junáctví 
se staly katechismem českého skautingu a nemyslím, 
že dotud je překonala některá z podobných knih.

Zatím zvenčí se poukazovalo na individuální výcho
vu junáckou jako na slabou a nevyhovující. Ozývaly 
se hlasy proti skautům proto, že nemají pevný peda
gogický systém a výstrahy k rodičům, učitelům i samé 
mládeži, aby nepěstovala skauting. Napomáhaly jed
nak brganisace, které skautingu nepřály, jednak ve
řejné mínění, které skauting neznalo a proto jej odsu
zovalo. To byl vůbec nešťastný úděl junáctví, že je 
málo lidí znalo a proto mu nadávalo. Kdybyste slyšeli 
nadávky, které jsme slyšeli na svých výletech, a to 
nejen od hajných a lesních, ale také od kteréhokoliv 
skrčka, mnohem horšího než jsme byli my, divili 
byste se.

Ještě v roce 1917 a 1918 jsme se vracívali z výletu 
na příklad Břevnovem tak, že nejsilnější (Kubec a 
Hromadník) šli vzadu za námi nej slabšími a Marek 
vpředu, opatření, jež diktovala bezpečnost.
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Tento tlak vedl některé vedoucí k tomu, že se sna
žili o přesvědčení veřejnosti, že skauti jsou velmi 
ukáznění. Zavedli ¡přísnou kázeň, zvětšili odstuip skauta 
od vůdce a dali oddílům řád, velmi ¡přísný. V té době 
se stal »hobl« a »šálek do rukávu« častějším.

Mezi tyto vůdce patřil prof. Sláva Řehák a ještě 
více Marek. Rozlišili se pak tak, že prof. Řehák se 
snažil prosaditi přísnější kázeň uvnitř Svojsíkova 
skautingu.

1915. — Br. Bohuslav Řehák, nyní čestný 
velitel Junáka, na výletě s oddílem.

Život skautského zakladatele, prof. Svojsíka, byl 
nesmírně těžký. Byl plný bojů, osobních útoků i škod. 
Obětoval své lásce, junáctví, nejen svůj volný čas, ale 
i možnost kariéry, která mu kynula. Kdyby se byl pro
hlásil pro spojení se Sokolem, byl by určitě šel prudce 
vzhůru. To jsme věděli a viděli my všichni, to cítil také 
celý český skauting. ,

Mezitím pokračovala první světoví válka. Prostřed
ků pro práci stále ubývalo. Zato přibývalo příležitosti, 
kdy mohli junáci prakticky prokazovati, jak dobrými 
jsou Čechy, jak dobrými vlastenci a silnými muži. V i 
1916, 1917 a 1918 pomáhali jsme v Českém srdci, balili 
jsme noviny na pražské radnici, pomáhali i sběrem 
šatů pro vojáky a chudé. Válka byla ovšem tehdy jiná, 
až do roku 1918 náš ušetřila rozpuštění a tak jsme vel
mi zdecimovaní, přece pracovali. Na výlety se mohlo 
choditi málo, více na schůzky a když nám většinou 
pobrali vůdce na vojnu, spravovali jsme se sami.

Ke konci války jsme jsme však již mocnou oporu 
v  našem prvním odboji: synové nejlejpších lidí byli 
českými skauty: oba Rašínové, Prokop Drtina (dnešní 
ministr), Ivan Laichter, Jaroslav Šimsa, Dr. Ripka, Ja
roslav Kose, na Moravě prof. Plajner, nej lepší pedago
gové byli našimi ochránci. Viděli dále než šla doba — 
a tak dnes vidíme, že ce nalézá na jednom z nej vyšších 
míst státu teihdejší chlapec, prošlý skautingem. Je to 
dojemné, jak často, až nápadně často můžeme 
oslovovati téměř každého našeho velkého pracovníka

slůvkem »ty«, —  neboť se setkáváme všude s lidmi, 
kteří se připravili skautingem pro život.

Ani tehdy ve válce nechybělo lidí, kteří skautingu 
a jeho vedení vytýkali nedostatek českosti a vlaste
nectví. Vím na př. jak o svatodušních svátcích roku
1915 uspořádal sípolek »Junák český skaut« tábor na 
Klamovce a získal tím pro české vojáky značnou sumu. 
Vytýkalo se nám to.

Jinou námitkou proti skautingu bylo, že je to »dra
hé«. Kdežto v tělocvičně se neutratilo nic (někdy jen 
kromě piva v zahradě nebo při kuželkách) na skauto
vání bylo potřeba peněz. Jezdilo se ven, ale já jsem 
neutratil nikdy více, než za elektriku. Pravda, že jsme 
často šli až domů pěšky, abychom ušetřili.

Z počátku se tábořilo jen velmi zřídka. Každou ne
děli se šlo na výlet, schůzky byly jednou týdně, zcela 
pravidelně. Počasí o  výletech nerozhodovalo. Na výlet 
se šlo za každého počasí. Brzo se konaly také noční 
a tajné výlety, někdy i velké hry oddílu (velká válečná) 
nebo nejoblíbenější »Honba za pokladem«. Tábořit se 
mohlo jen v lesích známých lidí. A  ani ti nás neviděli 
s nadšením. Ale když zjistili, že jsme nic nepokazili, 
všechno přesně uklidili, neměli námitek. Mnohdy jsme 
přece jen tábořili na »černo« a vyhazov nebo hrozba 
byla častá. My jsme měli pak, když se utvořil 12. od
díl pod vedením Markovým, nádhernou klubovnu na 
Hřebenkách u arch. Beneše. Byl to krásný rytířský sál 
se stylovým nábytkem s menší místnosti na šerm a 
box, s ohrazenou »kazatelnou«, kde se konaly schůzky 
rádců a vůdců. Šlajpial jsem tam dvakrát týdně, pro
tože schůzka na výlet bývala vždy téměř u klubovny a 
jednou- týdně byla oddílová schůze. Později se družiny 
rozdělily a starší (byla to družina Čejek) se scházívala 
zvlášť.

Tam jsem se pomalu vypracovával na skautskou 
»šarži«. Brzo jsem byl zástupcem rádce, rádcem byl 
O. Jedlička, realista a pak inženýr-chemik. Byl jsem 
v družině Ostřížů a bylo nás stále nejméně 15. Oddíl 
měl pět družin a byl největším pražským oddílem. 
K jeho pověsti přispívalo dobré vedení (Marek nejen 
sám vedl, ale také se se staršími radil) a pak krásné 
umístění, které neměl ani jeden oddíl v  Praze.

V  roce 1917 v zimě odešel Marek a starší chlapci do 
války. Trochu jsme pracovali, trochu vynechali a věno
vali jsme se hodně pomocným pracím. To také byla 
příčina, proč konečně se veřejnost začala smiřovat se 
skauty. Viděla v nich ochotné Chlapce, kteří se neští- 
tili žádné gpráce a kteří se uváděli svými dobrými skut
ky. Však to byla naše denní povinnost, bez dobrého 
skutku nikdo z nás nešel spát. Byly dny, kdy jsme jich 
udělali i deset a nechlubili jsme se jimi.

Blížil se konec války v roce 1918. To se skautovat již 
nesmělo, protože tu šlo o  velezrádné rejdy. Scházívali 
jsme se však dál, na výlety jsme nechodili mnoho proto, 
že jsme neměli ani ten kousek chleba, který jsme po
třebovali.

1. května 1918 konala se velká studentská manifes
tace, která přivedla skauty a dělníky do společných 
řad. Přišlo léto 1918 a sotva se otevřela škola, přišla 
epidemie »španělky« a školy byly zase uzavřeny.

26. října (v neděli) propukla v Národním . divadle 
velká manifestace při Janu Výravovi a v úterý přišex 
28. říjem 1918.

O desáté hedině dopolední roznesl se manifest Ná
rodní rady, v jejíž kanceláři v Obecním domě seděl také 
prof. Svojsík. Rázem se vyrojili pražští skauti a tak 
rychle ¡pomohli, že bez nich by bylo opravdu leccos 
opravdu vázlo. Však máme na památku skautské znám
ky, kterých jsme užívali na důležité dopisy a se spo
lehlivostí, která byla na tak malé chlapce podivuhodná, 
jsme je přesně doručovali.
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Mnozí z těch, kdož jsou dnes ve vládě a na nej- 
vyšších místeclí státu a obcí, byli tehdy těmi malými 
poslíčky skautské pošty.

Svoboda nám také přinesla' zlepšení. Především se 
hlásilo mnoho nových členů. Skládali jsme pilně zkouš
ky, hlavně odborné a pomalu jsme vypracovali a do
plňovali svůj skautský kroj, dosud, nejednotný. Před 
tím jsme nosili košile zelené (to byly první) |pak červe- 
nohnědé a modrozelené. Košile byl zprvu také jedinou 
známkou kroje. Klobouk (měli jen nejbohatší, ještě 
tak někdo pas a  kudlu, někteří píšťalku a šátek. Ma
minka posloužila něčím obarveným a už to bylo.

Označení oddílů bylo vždy ve formě červenobílé do
movenky s modrým nátiskem. Zástupce rádce, rádce 
a vůdce i jeho zástupce nelišili se barvami, ale našitým 
červeným páskem na levé kapse (rádce dva, zást. rádce 
jeden), vůdce dva bílé, zástupce jeden bílý. Léta se na
šívala ve formě V na levý rukáv (družinové stužky se 
ještě nenosily. Na občanském šatě se nosil malý bron
zový odznak ve formě lilie, vůdce měl právo na bílý 
odznak.

Nováček nenosil ještě velkou lilii, po slibu dostal 
odznak a legitimaci.

Snad nej charakterističtějším znakem skauta byla 
skautská tyč. Tu si každý pořizoval dávno dříve, než 
všechno ostatní. Jednak byla nejlacinější, jednak byla 
opravdu praktická, jednak se i ve válce snadno koupila.

Stany, jídelní misky, tlumoky, míče, ba i přikrývky 
byly většinou našim zbožným přáním. Na kopací míč 
si dlouho střádal celý oddíl, první stany typu rakous
kých vojenských se objevily ke konci války (když ně
který z otců ho zapomněl vrátit) a teprve po roce 1918 
mohli jsme mluviti o  jakési výzbroji.

Demobilisace přinesla nám některé možnosti (přišly 
polní lopaty) platili jsme jednu 2 Kč (přišly tropické 
přilby za 5 Kč), polní mistky a skládací polní příbory 
(za korunu všechno), prodávala se roztrhaná stanová 
plátna (tři se sešily na jedno plátno). V oddílech byl 
ruch a čilá práce.

Mezitím se hlásili noví členové. Kancelář ze Staré 
Rychty přesídlila na Václavské náměstí do Zemědělské 
rady, kde jsme již přijali úředníky, jednu úřednici a 
připravili první Československé Jamboree v  roce 1922. 
Koncem roku 1919 odhadovali jsme počet skautů na 
16.000 členů a roku 1920 vstupovali jsme s 20.000 skauty 
do Svazu junáků, který se zatím utvořil. Skauti pomalu 
stárli a tak v roce 1920 byly utvořeny kluby skautů a 
brzy na to skupiny Táborníků (rodinných skautů) první 
za vedení Ládi K a r l a ,  druzí pod vedením bratra 
K / Š to  r cha .

Ale v té době počalo se již i vrstvení politické a 
tak přední trakt baráku zabrali Skauti socialisti (ve
doucí br. Halaburda) a část z těchto místností i Skauti 
Spartakovei.

Poslední měsíce války přinesly rozvrat v  oddílech. 
Když se vrátili vůdcové Marek a Řehák, snažili se za
vést přísnou kázeň. Prof. Svojsík byl stoupencem káz
ně dobrovolné a nevojenské. Pod vedením Marka ode
šly tedy z Junáka tři oddíly a utvořily skupinu Bí-Pí, 
¿terá opravdu vynikala i kázní i pracovníky. Secese 
netrvala dlouho a Bí-Pí se vrátily pak již do Svazu 
Junáků skautů RČS.

Na Starou Rychtu jsme se již nevrátili. Stěhovali 
jsme se do dřevěných baráků na Petrském nábřeží a 
tam jsme měli už velký sál, klubovny, a prodejnu vedle 
slušných kanceláří.

Rok od roku šířil se skauting, hlavně na venkově.
V roce 1921 připravili jsme oslavy skautingu a na po
slední dny školního roku 1922 uspořádali jsme první 
československé Jamboree na Císařském ostrově v  Tróji.

Tam jsme již byli bohatí. Měli jsme stany a lůžka, při
krývky a svoji prodejnu, dobře vybavenou kancelář 
v  budově Zemědělské rady na Václavském náměstí. 
Přesídlili jsme po prázdninách do nových kanceláří 
v  paláci Skaut ve Vodičkově ulici.

Uplynulo první desetiletí českého skautingu, v němž 
jsme se těžce propracovali na dnešní dobu nepochopi
telnými nesnázemi. Peníze jsme nikdo neměli, všecko 
jsme budovali dobrovolně a z lásky k veliké myšlence. 
Naši rodiče, i když byli dobří, nemohli pochopiti vý
chovný systém, kde jeden hoch vychovával druhého, 
jedno dítě doslova druhé. Také naši učitelé nemohli 
chápati systém na tu dobu víc než revoluční. Buď se 
nám smáli, nebo náš trestali, když jinak ne, tedy přís
ností a zaujatostí. Veřejnost se nám smála, žurnalisti 
nás srovnávali se sufražetkami a volali pedagogy a do 
boje proti nemravu, kterému se říká »skotáci«. To co 
je dnes samozřejmé, bylo oipravdu tehdy hříchem. Sport 
byl hříchem u chlapce, natož u dívky.

A nakonec vám povím, zač skautingu a jen skau
tingu vděčím.

Prošel jsem 25 let skautingu jako výkonný skaut, 
jeden ze spolupracovníků Svojsikových. Od nováčka 
až ke členu náčelnictva a ke zpravodaji zdravotnictví. 
Byl jsem instruktorem pěti odborných disciplin. Vedl 
jsem družinu, pak oddíl, v  němž byli skauti, roveři 
(starší skauti), vlčata.

Vedl jsem okres, byl jsem tři roky v náčelnictvu. 
Závodil jsem se svými hochy, vedl jsem je do Švédská 
na Jamboree v  roce 1923 a do Anglie v  roce 1929 na 
mezinárodní Jamboree. Zůstal jsem Skautem a nikdy 
jsem jím nepřestal být.

Především mu vděčím za svou houževnatost a pra
covitost. Nejsem silák a přece vím., že není žádná práce 
příliš těžká, abych ji neudělal.

Pak jsem vděčen za krásné vzory. Viděl jsem- tolik 
pěkných lidí — skautů kolem sebe, naposled v  této 
sedmileté nesvobodě, statečných a velikých, že teprve 
teď jsem docenil sílu myšlenky, která nás vedla. I vy
o mnohých víte. Vězte, že uslyšíte-li o velkém Člověku, 
můžete mu říci »Ty, bratře skaute« a nikdy a nikde na 
světě se nezmýlíte.

Nezapomenu ani na krásné chvíle, které jsem ve 
skautském oddíle zažil a které daly mému životu náplň, 
kterou mi může každý závidět.

Naučil jsem. se trpělivosti, zdrženlivosti a skrom
nosti. Styděl bych se za sebe, kdybych zapřel skaut
skou myšlenku tím, že bych nenesl neštěstí s odvahou 
a krásné s čistou radostí.

Nade vše si vážím toho, že i sem se neučil žádné 
vášni. Rád mám a dělám krásné a přfiemné, neposu- 
zuii to však jako druzí. Toužím po vyšším neosobním. 
Požitek i sem neviděl v  kouři a alkoholu, ale v  krásné 
tiché přírodě, v čisté vodě horského potůčku v  hlubo
kém mechu v lese.

Nebyl jsem ve válce a ztrávil i sem sta nocí ipod 
stanem a mnoho v  mechu pod širým nebem. Nejen 
u nás. ale ve Švédsku, Norsku a v  Anglii poznal jsem 
se s dobrými hochy skauty a všichni byli jiní a lepší 
než ti, kdož junáctví nepoznali.

Naučil i sem se ctí ti přesvědčení druhého a váži ti si 
rady staršího. Věřím ve zkušenost starého vlka, který 
vede smečku. Mám rád lidi i zvířata, ctím nade vše 
život a  pravdu.

Plnil i sem, i když jsem dobrým skautem, své po
vinnosti. Vystudoval jsem a založil poctivou existenci.

A  mo.ii bratři, znám takových hochů na sta. Nejsem 
zdáleka sám. kdo se tomu všemu naučil. I oni toto vše
chno ví a já to povím vám za ně.

Vy máte už cestu proklestěnou. Pro nás bylá až 
neuvěřitelně těžká. Také proto tak vášnivě milujeme 
skauting, protože jsme oň tolik bojovali a tak proň 
namáhali. Vy dejte svoji sílu na zdokonalení.
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Naše  v ý l e t y LADA KAREL

Psal se rok 1914, když, nadchnuti nově se tvořící 
organisací Junák jsme jako praktikanti a učňové vy- 
řili u Svazu dělnických turistů —  tábornický oddíl. 
Podnikali jsme vycházky a výlety spojené s nočním 
tábořením jen s primitivními prostředky. Stany zhoto
vili jsme si jeden z kalikového plátna, druhý ze slam- 
níkové látky, a když přišel déšť, nic jiného nám ne
zbývalo. než stáhnou ti se sebe přikrývky a peleríny 
a položití je na stany, abychom aspoň takto kryti 
přečkali noc sedíce na jídelních miskách neb na bobku.
I ostatní výzbroj byla jednoduchá — hliníkový hrnec, 
plátěné vědro na vodu, lucerna, (sekyru, provazy a růz
né drobnosti potřebné k táboření jsme si vypfůjčili 
z domácího inventáře). Podle ’ »Základů junáctví« sna
žili jsme se i trochu kroj svůj přizpůsobiti: krátké kal
hoty udělaly se z dlouhých, košili nám ušili doma z lev
ného flanelu, který obarvili na zeleno. Ostatní drob
nosti zakupovali jsme si v obchodním domě u Nováků, 
který jediný měl skautské věci na skladě. Vědomosti
0 skautingu čerpali jsme ze Základp, na našich schůz
kách konaných v sadech na Letné, prakticky prováděli 
jsme výcvik na svých vycházkách a výletech. Na polo
denní výlety chodili jsme do Divoké Šárky, Prokop
ského údolí, Hvězdy, na noční výlety pak ponejvíce do 
Knínovského údolí, do Bojovského a údolí Ameriky. 
S počátku byli jsme šťastni, když jsme mohli vyrazit 
z Prahy večer po 8. hodině, ze Smíchova od Červené 
zahrady po silnici Zbraslavské do Károvského údolí, 
byla-li nálada a pěkná noc, šlo se až do Bojovského 
údolí. Na místě postavili jsme naše nepromokavé stany, • 
rozdělali oheň, uvařili a ke druhé hodině noční šli si 
lehnout. Ráno se vstávalo v sedm hodin, cvičilo se, po 
koupáni snídalo a provádělo se cvičeni v signalisovám 
a různé skautské hry až do odchodu. Mezitím někteří 
hoši se zabývali vařením. Ponejvíce se vařila bram
borová polévka, rýžová nebo bramborová kaše a nějaký 
opečený vuřt na ohni. Odpoledne čaj nebo káva a pak 
po úklidu tábora jezdilo se parníkem zpět do Prahy. 
Při dvou- až třídenních zajíždkách (hlavně o svátcích) 
podnikali jsme zájezdy delší, konaly se vycházky 
do okolí spoljené se stopováním, přípravnější hry atd. 
Touha naše byla však vstoupiti do nějakého skautského 
oddílu, kde by vůdce dal nám vniknouti více do tajů 
skautingu. Mezitím se rozpoutala světová válka, na
ráželo se na četné obtíže, mnozí z našich řad odešli, 
jiní se zase pro noční směny nemohli zúčastniti. Nás 
však (10—14 hochů) nic neodradilo na naší cestě. V zimě 
jsme podnikali jen pplodenní vycházky, chodili bruslit 
a sáňkovat do okolí Prahy. Vydávali jsme též náš 
časopis Echo Kácova, který se těšil náležité pozornosti, 
ač byl jen v jediném exempláři.

Na jaře r. 1916 pří našem dvoudenním zájezdu na 
Točník jsme se sešlí se 14. skautským oddílem, který 
vedl bratr Špillar z Prahy a s oddílem PsoMavců 
z Plzně, který vedl bratr V. Beneš, a L. Chmelík. Brzy 
jsme se spřátelili, zúčastnili jsme se i jejich her, tábo
rového ohně. kde skládalo i několik skautů skautský 
slib. Naše nadšení a- zájem o vše přinutilo asi bratra 
Špillara, že nás pozval na jejich schůzku. S radostí 
jsme se dostavili do starého domu »U Havla«, kde v bý
valém bytě, neschopném obývání — měli zařízenou 
skautskou klubovnu —* několik oddílů dohromady. Vše 
jednoduché, několik lavic, st,ůl, stará skříň, pár obráz
ků na zdi, petrolejová lampa u stropu. Program schůz
ky jsme pilně sledovali a po dotazu vůdce, zda bychom 
chtěli vstoupiti do oddílu, jsme s radostí přikývli. Při
jati* byli jsme na měsíční zkušební dobu, zařazeni 
do tří družin a nevýslovně šťastni odcházeli jsme domů. 
Připravovali jsme se k nováčkovské zkoušce, pomalu
1 k druho- i prvotřídní, neboť dosti jsme toho předem

již věděli. Oddíl se skládal asi z 24 hochjft, většinou 
školáků, ostatní z učňů různého povolání. Školáci cho
dili na služby k červenému kříži do nemocnic, ponejvíc 
ve všední dny. Na sobotu a neděli podnikali Jsme zá
jezdy. To již i naši šéfové dávali nám na sobotu odpo
ledne volno, čehož jsme si náramně vážili.

I výzbroij naše se podstatně zlepšila. Naši tatíkové, 
bratři a známí přinesli nám z vojny nějaké to stanové 
plátno, přikrývku, polní lopatku, sekyrku. Korunku ,ke 
korunce jsme střádali a zakoupili si cínové kotle a růz
ný potřebný inventář. Náhradou za klubovnu, z které 
jsme dostali výpověď, nám v  létě stačilo Karlovo ná
městí, nebo občas propůjčená místnost ústředí Junáka 
na Staré rychtě. Mezitím jsme sháněli vhodnou míst
nost pro klubovnu. Sleva 50% na drahách umožňovala 
nám i zájezdy delší: na Valdek, Trosky. Několikrát 
jsme se sešli na výletě i s plzeňskými Psohlavci.

Vyživovací situace se stávala čím dále tím obtíž
nější. Kukuřičný chleba, medové máslo, kukuřičná 
mouka, z které jsme vařili polentu, káva v kostkách, 
cukr, nějaká olejovka a krvavý vuřt, to bylo vše, co 
jsme s sebou z Prahy mohli vzít. Nic nás však ne
odradilo, abychom každou volnou chvíli zasvětili pří
rodě a skautskému výcviku. Když jsme po tříměsíční 
lhůtě byli vyzváni bratrem vůdcem ke složení slibu, 
byla naše radost neskonalá. Ke složení slibu byla na
vrhnuta zřícenina hradu Točníku, a když při slavnost
ním ohni před státní vlajkou přijímal nás bratr vůdce 
do Světového bratrstva, byli jsme tak šťastni a spoko
jeni, že se to nedá ani vypsati.

Válka se pomalu chýlila ke konci a tím i naše čin
nost stávala se výraznější. Neobávali jsme se ve vlaku 
nebo na parníku zazpívati si naši krásnou českou 
hymnu Kde domov můj, slovenskou Nad Tatrou se 
blýská, a Hej Slované atd., což bylo obecenstvem při
jato vždy se silným potleskem.

Bratr v£idce vykládal nám o panu presidentovi, za
hraničním odboji a nové naší republice! s nadšením 
a láskou. V  září 1918 podařilo se nám sehnati i sute- 
renní místnost v Bílkově ulici za klubovnu. Složili

První dívčí oddíl se vrací z výletu. (R. 1915.)
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jsme. sé na nájem, místnost jsme si vybílííi a když 
jsme získali veliký stůl a několik židlí zdarma od pana 
D., chtělo nás všech 26 jeti s vozíkem pro tyto vzácné 
dary. Po několika schůzkách při svíčce i elektrika nám 
zazářila. Dělaly se lavice, skřínky, věšáky, kamna, 
pletly se z lýka záclony, robily se různé výrobky z  ko
řenů. z hlíny, z kamenců, vyřezával se totem, každý 
chtěl míti na vybavení klubovny nějaký podíl. A  když 
bratr vůdce zahájil první schůzku ve vzorně zařízené 
klubovně, byli jsme s naší prací plně spokojeni.

28. října 1918 přišel převrat. Na výzvu bratra náčel
níka A. B. Svojšíka přišel náš oddíl v  plném počtu 
s družinovými vlajkami ke Staroměstské radnici, aby 
odtud s ostatními oddíly se odebral k representačnímu 
domu města Prahy, kde jsme se dali k  službám 
Národního výboru. Skoro celý týden, jen  s malými pře
stávkami, konali jsme poctivě a svědomitě vše, co nám 
bylo uloženo.- Pamatuji se zcela dobře, jak tři dny- 
a noci jsme konali službu na Masarykově nádraží. Po- 
néjvíce jsme odebírali vojínům rumunské a maďarské 
národnosti, kteří vyjížděli z Prahy, přebytečné vojen

ské prádlo, šatstvo, zbraně, boty a dalekohledy, někdy
i s nasazením vlastního života, když jsme je násilím 
museli svlékati. Výzbroj tuto po roztřídění a sečtení 
na poštovních vozíkách převáželi jsme na Střelecký 
ostrov, kde se již organisovala naše první čs. armáda.

Po odvolání ze služeb u Národního výboru vrhli jsme 
se do práce vc prospěch skautingu. Do vypsaného yůd- 
covského kursu se nás přihlásilo několik a po tříměsíč
ním absolvování a složení zkoušky ujali jsme se od
dílů, jež potřebovaly vedení. Pomáhali jsme si navzá
jem a snažili še, aby náš mateřský oddíl dosáhl prven
ství. - Pořádali jsme různé kursy, připravovali jsme 
b'ratry ke zkouškám až k dosažení odznaku Orlího 
pera, odborné zkoušky, i pro veřejnost jsme uspořádali 
několik přednášek o skautingu. Všude vládl radostný 
ruch a šum. Později, kdy byla i přetřásána otázka, co 
se starými skauty, scházívali jsme se s bratrem místo- 
náčelníkem J. Novákem, s bratrem Čmelákem, Ing. Ne- 
svatbou v naší klubovně, kde po večerech jsme praco
vali na řádu pro> Old Scouts.

Leč to již je  jiná kapitola. . .

P ř e d  2 7 J e t y . . .9/

Tehdy s nadšením, které zná jen mládí, žili jsme 
celým srdcem své skautské organisaci, která po chmur
ných válečných letech ožívala k plnému životu z ma
lých předválečných začátků. Dnes cítím totéž radostné 
nadšení, tutéž chuť k práci, tentýž vzruch. Mé dětství 
uplynulo ve skautských oddílech, a jsou to nejkrásnější 
vzpomínky, které mám. Vzpomínky na dny v  táborech, 
na výletech, v klubovnách. Dny od nováčka k vůdci 
oddílu. A  dnes —-  kdy dlouhá léta dělí mě od těchto 
dob t  stále visí můj první odznak, —  skautská lilie — 
na přívěšku mých hodinek. A  můj první dětský njůž

DR. EDUARD RIEDL

— skautský nůž a píšťala -r~ předměty staré 33 let, jsou 
mými nej krásnějšími památkami. Odpusťte sentimen
talitu mých slov. Ale chtěl bych zde zdůraznit tu vel
kou lidskou hodnotu, kterou dává skauting svým 
chlapcům —  krásu. Krásné prožití chlapeckých let, 
ušlechtilé vyžití dětské romantiky a konečně vzpo
mínky, které v,životě bývalých skautů nikdy nevymizí. 
Tak vedle výchovných hodnot, platných pro život obča
na, které skauting dává svým členům, je zde ta veliká 
lidská hodnota — krása.

e c h , k t e ř í  o d e š l i  Dr. j o s e f  s i m á n e k .Z g a l e r i e
Jest to galerie bohatá. Nikoli bohatá počtem, náš 

skauting ve svých počátcích neměl na růžích ustláno 
a netěšil še hned při svém zrození podpoře širokých 
vrstev, —  ale bohatá výrazem, přízvukem, silnými 
osobnostmi, nezapomenutelnými fysiognomiemi. A  bylo 
v  tom  konec konců veliké plus, našeho skautingu, že 
v jeho čele hned od počátku stál přísný výběr povah, 
který byl dán pedagogickou revolučností nové myšlen
ky a šosáckým strachem před nepohodlnou novotou, 
při které se m usí myslet, řešit a  jednat. Kdo se za
světil službě skautingu, nemohl očekávat pro sebe od 
této služby nic než velikou a odpovědnou práci, hojné 
útoky, v nejpříznivějším případě lhostejnost. Heslo »Ni 
zisk, ni slávu«, platilo tenkráte v  plné hloubce a v plné 
šířce u našeho junáctví. Proto sbor činovníků junác- 
kých se skládal již na počátku z lidí samostatně myslí
cích, statečných a nekompromisních. Lidé, kteří těchto 
vlastností neměli, dřiye či později odpadli, zmizeli 
v  propadlišti; mezi tyto nepatří ovšem oni činovníci, 
které jejich  životní úkoly postavily na místa, kde neu
bylo možno- se věnovat aktivnímu skautingu, ale kteří
i na těchto místech zůstali věrni velké škole, -která 
jim  otevřela nové obzory, vnitřní i vnější.

Moje vzpomínka »patří těm, kteří od nás odešli na- 
vždycky, kteří byli odvoláni uprostřed plné práce pro 
junáctví, a kteří vyorali hlubokou brázdu do  naší 
skautské půdy. Není nás již mnoho, kteří tyto staré 
průkopníky pamatujeme a proto vítáme upřímně vý
zvu bratra dr. Průchy, aby vzpomínky na ¡první

pracovníky ve skautingu byly zachyceny, dokavad je 
zde ještě pamět bezprostřední a  svěží.

Pokud se probírám těmito dobami bojů a prvních 
stadií našeho skautského života, vystupují před mým 
zrakem skorém jako* údobí idylické. Byli jsme pracov
níky z nejrozmanitějších vrstev a z nejrůznějších tá
borů, a náš názor na řešení přečetných otázek nebyl 
vždy jednotný, jakož je  dáno povahou pracovního 
sboru, v  němž zasedají vyhraněné individuality. Ale 
pojila nás upířímná a hluboká láska bratrská i láska 
k ideji a různost názorů na řešení některých věcí se 
za takových okolností ukazovala jako silný klad, který 
dovedl otevřít na každou věc pohled s ¡přečetných hle
disek a nezanechal nikdy úkolů nedomyšlených a ne
dopracovaných. Nebylo intrik, nebylo podezřívání, a 
bratrské přátelství dovedlo vyvinout úctu i k  omylům, 
pokud byly výsledkem poctivého hledání a poctivého 
úsilí, a  omyly byly naopak ochotně a loyálně korigo
vány, jakmile se jejich nositelé přesvědčili o> pravém 
stavu věcí. Láska k pravdě a upřímnost byla silou tak 
jednotnou a tak sjednocující, že bylo nesnadné před
stavit si v  těch dobách soustředěnější srdce ¿a .soustře
děnější vůli.

J A N  N O V Á K .

Mezi nej starší a nej věrnější druhy z těch, kteří ne
jsou již  mezi námi, patří Jan Novák, odborný učitel, 
pak ředitel škol, který stál s prof. A. B. Svojsíkem při 
samé kolébce skautingu, ba více, který stál po jeho
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boku již v době, kdy československý skautíng byl ještě 
ve stavu praenativním. Jan Novák, dlouholetý misto- 
náčelník a posléze (»in articulo mortis«) i čestný ná- 
čeinik našeho júnáctva, konal s Antonínem B. Svojsí- 
kem cesty po daleké cizině jako člen pěveckého kvar
teta, při čemž si dobře všímal všech zajímavosti, které 
přinášely cesty po' vzdálených končinách, ale nejvíce, 
myslím, souvislých vzpomínek, tvořících opravdovou 
soustavu studijní, si přinesl ze Spojených států seve
roamerických.

Jan Novák byl zasvěcen do Svojsíkových reform
ních plánů výchovných, když působil již jako peda
gog z povolání, a měl k těmto plánům svůj osobitý 
vztah, daný nejen jeho povoláním, ale i jeho značně 
kritickým duchem.

Jan Novák neměl té průbojné a vše přemáhající 
vůle a víry ve vítězství nové ideje, jako Ant. B. Svoj- 
sík. V jeho povaze bylo mnoho skepse, a také jeho ne
obyčejné schopnosti analytické neoyiy provázeny 
úměrným smysiem syntheuckým, který by je byl vy
rovnával a činil z nich budovatele ¿ákladny pro bez
pečnou stavbu. Kdežto Svojsík pro každý zápor a ne
dostatek nalézal již v zápětí účinný lék, Jan Novák 
přenášel svou skepsi, probuzenou zápornou vlastností 
věci, i na možnost nápravných prostředků. Ale jeho 
skepse a nedůvěra, přenesená do styku s lidmi, naučila 
jej chápat a odpouštět mnohé nedostatky v povahách 
jeho bližních, pro něž dovedl nalézat shovívavá mě
řítka. Proto i jeho nejpalčivější vtip — Jan Novák byl 
znám jako muž mimořádně vtipný, jehož komentáře 
k přínosům doby bývaly přímo nabity pohotovými a 
bystrými šlehy — ukrýval v sobě dobře znatelný teplý 
úsměv shovívavosti se slabostmi bližních, a jeho 
trpkost byla vždy naplněna krví pravého lidství, sklá
nějícího se nad utrpením člověka.

Snad by byly mohly skeptické vlastnosti Jan No
váka působit na mnohé povahy jako brzda. Jisto je, 
že na Svojsíka působily pouze vyrovnávajícím a ještě 
častěji stimulujícím způsobem, který přiměl tohoto 
muže. ocelové vůle, aby se tím mocněji napřel směrem, 
kde jeho nerozlučný a věrný druh tušil síly rušivé a 
negativní.

Jan Novák byl poctivým sledovatelem pedagogické 
literatury, zvláště pak literatury skautské a myslím, 
že bylo málo význačných zjevů v odborném písem
nictví, zejména anglickém, které by byly unikly jeho 
bdělé pozornosti. Jan Novák výborně ovládal angličti
nu, a mnohé knihy, pro skauting důležité, přeložil do 
českého jazyka, mezi nimiž za nejdůležitější pokládám 
jeho překlad díla světového náčelníka lorda Roberta 
Baden-Fowella »Na pouti za úspěchem«. Dal našemu 
skautingu i cenná, stále horlivě vyhledávaná díla pů
vodní — jeho »Družinová soustava« je na příklad vzo
rem svěží obsažné příručky, v  níž autor suverénně 
ovládá látku — mezi nimi řadu článků, plných jadr
ného a kořenného humoru, podepisovaných jeho zná
mým literárním jménem »Mangidon«. Tyto články se 
těšily veliké a všestranné oblibě, a budete-li dnes lis
tovat starými ročníky »Junáka« a »Vůdce«, poznáte, 
jak pramálo ztratily na své časovosti.

Pedagogika nebyla Janu Novákovi pouhým zaměst
náním. Byla mu povoláním se všemi atributy jasného 
a prohloubeného postřehu a studia. Proto Jan Novák 
dovedl cestou přímo intuitivní objevovat v cizích lite
raturách cenná díla průkopnické povahy, jichž obsah 
značně přispěl k naší přesné skautské orientaci literár
ní a srovnávacímu studiu, a posílil. též naše skautské 
sebevědomí domácí, protože přinesl důkazy, jak mnohé 
cesty, již dávno u nás nastoupené, vzdálená cizina te
prve namáhavě razí a buduje. Při tom však nám ote
vřel i zajímavé průhledy k oněm výchovným směrům 
v cizině, od nichž jsme se mohli mnohému naučit a

které znamenaly pro naše výchovné cíle dobré a po
ctivé přínosy.

Budeme dlouho vzpamínati jeho zvučného, kovo
vého hlasu, jímž předkládal své vyzrálé myšlenky zku
šeného pedagoga a jemuž dovedl dáti nenapodobitelné 
zabarvení lehké ironie, kdykoli šlo o potření pohodl
ného šosáctví a pečlivě vypěstované nechápavosti, tak 
svědomitě obedněné předsudky a strachem z myšleni. 
Proti veškerým zjevům tohoto druhu, jako proti všem 
chorobám doby vůbec, Jan Novák měl vždy pohotově 
břitký vtip, kterým dovedl zraňovat v samotném jádře 
a který z něho činil debatéra velmi obávaného.

Dnes, kdy stopa jeho kroků, jež mířily vždy k po
ctivým a jasným cílům, se ztrácí tam, kam nemůže 
proniknout zrak smrtelného těla, a kdy změřujeme 
znova a znova délku a šířku brázd, vyoraných v na
šem hnutí jeho pracovitou a zdatnou rukou, vystupuje 
tím výmluvněji v  popředí síla příkladu, který nám za
nechal a který je vedle jeho poctivé práce nejkrásněj
ším odkazem jeho osobnosti.

J O S E F  R O S S L E R - O l t O V S K Ý .

Josef Rossler-Ořovský byl tělem i duší sportovec, 
který byl stejně vášnivě oddán sportům zimním jako 
sportům letním, a pro něhož celá příroda byla jediným 
velikým a krásným stadiem. Dovedl stejně zručně 
ovládat pádlo a veslo jako plachtu nebo volant moto- 
rovíého člunu. Jako lyžař i jako bruslař byl výkonným, 
vytrvalým a neúnavným závodníkem. Byl vášnivým 
zastáncem hesla, že .tělesná i duševní výchova má být 
všestranně harmonická a harmonisující, a tato zásada, 
které všude získával platnost, jej přivedla do řady 
skautských činovníků již v  prvních letech Svojsíko
vých prací organisátorských.

Stal se zde činitelem platným, nesmlouvavým, dů
sledným a statečným, který s pravou sportovní vervou 
a jistotou porážel vše zbabělé, neupřímné a skrčené.

Josef Rossler-Ořovský, pevná a silná individualita 
s prozíravým talentem organisátorským, je  právem 
označován za zakladatele českého sportu. Již roku 1887, 
jako jinoch osmnáctiletý, přivezl do Čech první švéd
ské lyže. V brzkých letech poté založil I. Český ski- 
klub, dále Bruslařský závodní klub, I. Český Lawn- 
tennisový klub a Český Yacht-klub. Jako výkonný 
sportovec dobyl řady cen v  cizině a r. 1891 na Bledu 
mistrovství v bruslařství. Skvěle se uplatnil v Olym
pijských hrách, a vynikl později zejména jako generál
ní sekretář Čsl. olympijského výboru. V této funkci 
ho spatřujeme r. 1906 v  Athénách, r. 1908 v Londýně, 
r. 1912 ve Stokholmu, r. 1920 v  Antverpách, r. 1928 
v Amsterodamu.

Kdo Josefa Rosslera-Ořovského poznal, nezapome
ne, nikdy jeho marciálního zjevu, jeho pevného a by
strého, jiskrného pohledu pod bronzově osmahlým če
lem, jého jistoty ve vystupování společenském, jeho 
ušlechtilého a přímého chování. Jeho zjev, možno říci, 
přímo přetékal energií a životností, kterou přenášel
i na svoje okolí. Byl neústupný bojovník, který po boku 
Svojsíkóvě vybojoval v  zahraničních stycích vítězně 
nejeden těžký zápas proti Maďarům, jichž intriky proti 
československému skautingu neznaly mezí. Skvělé ja
zykové znalosti, ušlechtilé sebevědomí, osobní hrdost, 
spojená s pravou slovanskou bezprostředností a silné 
kouzlo osobnosti otevíraly Josefu Rosslerovi-Ořovské- 
mu dvéře i nej výlučnějších salonů zahraničních. Stisk 
jeho ruky, která vládla stejně obratně rukojetí vesla 
jako rukovětí fleuretu, byl upřímným stiskem ryzího 
člověka a pravého gentlemana a byl vždy provázen 
krásným pohledem upřímných očí.

Josef Rossler-Ořovský byl mistrem v řízení schůzí, 
oož dokázal zejména v údobí, kdy byl starostou Juná- 
ků-skautů RČS. Nenáviděl plané a zbytečné řeči a nic
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mu nebylo ¡protivnější, než krasořečnické fráze. Jako 
člověk, který stál společensky vždy na výši, nedal na 
sobě nikdy znát své nevole, ale já  jsem vždy poznal, 
dotkló-li se ho něco zvláště nepříjemně, podle lehkého 
zrůdnutí jeho levého ušního, lalůčku. Jeho slova, pro
nášená zvučným hlasem barytonového timbrtíTse nesla 
z jeho široké a krásně vyklenuté hrudi, i nejrozleh
lejším sálem s jasností a zřetelností hluboce vyladě
ných úderů gongu. Byla stenograficky stručná a vý
stižná a dovedla udeřit hned na první ráz do samého 
středu věci. Jeho argumentace byla pravidelně neotře
sitelná, drtivá a úplná. Josef Róssler-Ořovský znal 
dobře cenu času. Znal ji i jako sportovec, a přál si,.aby 
dobrá myšlenka prošla v nejkrásnějším čase stadiem 
zdravých mozků. Sledoval projednávanou věc se stej
nou přesností zaměření, s jakou se díval při vltavských 
závodech přes příď své bezvadně řízené yachty na ko
nečný cílový bod. Schůze a porady, jím řízené, se vy
značovaly věcností, konkrétností a soustředěnou ob

sažností a patřily vždy k nejplodnějším v  našem ju- 
náckém životě.

Když jsme se s ním loučili dne 19. ledna 1933 na vy
šehradském hřbitově, vzpomněl probošt Monsignore 
Ludvík Groh, který konal pohřební obřady, jak tento 
zakladatel českého sportu učil znát i jeho tajemství 
veslařského umění. Věděli jsme tenkráte všichni, že 
s Josefem Rósslerem-Ořovským odchází jedna z nej- 
markantnějších postav našeho skautského života-, bo
jovník ryzí, rytířský a nesmlouvavý, a že mezera, 
vzniklá jeho odchodem, zůstane dlouho a dlouho nevy
plněna.

*

K jmenovaným pracovníkům, kteří od nás navždy 
odešli, se pojí řada postav dalších, nerozlučně spjatých 
s dějinami československého skautingu. Nebude jich 
zapomenuto a vrátíme se k nim při nej bližší příleži-, 
tosti.

Jak to z a č a l o FRANTIŠEK HERLES.

Bylo to v  letech 1911 a dalších, kdy se počaly obje- 
vovati pod čarou Národní politiky a jiných časopisů 
pozoruhodné zprávy o hnutí mládeže, které v  cizích

Počátky dívčího táboření v r. 1915.

Květen 1915, Klamovka. První velké tábory skautské, kde 
po prvé na veřejnost vystoupil též dívčí oddíl dr. Berkovcové.

zemích .poznal a tehdejší chlapecké mládeži poutavě při
bližoval známý člen Českého pěveckého kvarteta prof. 
A. B. Svojsík. Městská mládež tehdy měla pro své roz
ptýlení jen cestičky několika parků, snad vyjížďku 
parníkem, výjimečně divadelní hru pro mládež — a 
občas primitivní představení začínajícího filmu. Něko
lik kamarádů chodilo po staré Praze a hledalo vhod
nou kořist pro své fotoaparáty — při vyprávění vzpo
mínal Vlad. Čelakovský na prázdniny, které strávil 
r. 1912 v  rožmitálské kolonii Ing. Hoffmeistera, kde 
dokonce i na zahradě si postavili stany, zapalovali 
ohníčky, hráli hry, po případě se i prali. Zájem byl 
vzbuzen, půda připravena. Několik z naší třídy gym
nasia —  mezi nimi Láďa Filip (mezi skauty na odli
šení od bratra »Starého« zvaný »Brácha«), z mladších 
Vzpomínám přezdívky pojídače brouků »Sůvy«, dnes 
známého ředitele i mezi mládeží populárního podniku, 
s mladším bratrem »Sůvičkou«), Jindrák a j. Tak na 
jaře 1913 jsme viděli již na pražských ulicích hochy 
v hnědých nebo zelených košilích, širokých klobou
cích, píšťalkou kol krku, dlouhou bambusovou holí 
v ruce a s obnaženými koleny. V  tě době uchystalo 
Národní divadlo novou pozoruhodnou podívanou, 
uvedlo na volném prostranství, schovaném v  roman
tické Divoké Šárce na improvisovaném divadle v  pří

rodě »Prodanou nevěstu« a na služby uvaděčské i po
řadatelské získalo skupinu oněch romanticky okrojo- 
vaných chlapců. Bylo v té době již vedle profesora 
Svojsíka několik dalších nadšenců, většinou studentů 
po maturitě, kteří kol sebe již ve více než 10 skupi
nách, oddílech soustředili na dvě či tři stovky praž
ských chlapců. Tam v divadle jsme viděli jejich ukáz- 
něnost, vzájemný krásný vztah — i dali jsme se do 
boje s obavami rodičů ■— a následující představení i 
potomního Výravu tamtéž vypraveného již nás další 
řádka viděla ve skautském kroji, který jsme vybírali 
kdesi právě tam, kde i nynější mládež, nebyl to ještě 
»Skauting«, sportovní závod vybudovaný až asi roku 
1918 prof. Svojšikem za spolupráce jeho bratra, první
ho prodavače br. Zd. Kopeckého, tehdejšího poklad
níka Vystyda, pozdějšího Ježka a hlavně též nynějšího 
držitele závodu br. Homoláče v krásný samostatný 
podnik, který ani Okupace nevyvrátila — tenkrát tam 
bylo jen sportovní oddělení Novákova obchodního do
mu, které nás zásobovalo anglickými výrobky.

Naše vycházky se mnohdy skromně spokojily ce
stou do letenského skladu dřevaře — a tam v boudě 
jsme my nováčci složili skautský slib do rukou bratří 
rádců Josefa Charváta (pozdějšího starosty Svazu 
skautů) a Karla Švába ml., syna známého komika a 
vydavatele kupletů, prvého českého filmového herce, 
malostranského Švába, v jehož bytě jsme se scházívali
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Z počátku dívčího skautingu. Jeden z prvých výletů.

s ostatními družinami Mikoláškova oddílu. Slib, sklá
daný v  dřevařské boudě po několika nadšených slo
vech obou zmíněných rádců, i třetího, češtinu poněkud 
zadrhujícího Poláka —  tuším Müller se jmenoval — 
ale dojem nesmazatelný a chvějícím hlasem jsme opa
kovali formuli slibu a zapěli národní i skautskou 
hymnu,

V létě šel Mikolášek na vojnu a my jsme se rozdělili 
do táborů druhých vůdců. Rozjelo se asi 13 skupin, 
nejvíce z nich do Posázaví. Přibyli i noví hoši, získaní 
teprve pro táboření letáky junácké skupiny, tehdy 
chránícího spolku pro Pěstování her mládeže, vede
ného, tuším, prof. Weignerem. Přihlásil jsem se ke sku
pině právníka Výborného M. a počátkem července 1913 
s připravenými bednami se chystala nastoupiti do 
vlaku k Benešovu skupina mladíků a chlapců, z nichž

Výlet do Drahaňské rokle, ještě v civilu. Duben 1915,
mnozí se viděli po prvé. Za námi na tábořiště v lomu 
nad městem Sázavou přišla družina mladého policej
ního úředníka Jardy Nováka, vůdci se na ipomoc při
družil jeho spolužák právník Vladimír Vildman. Při
šel tam za námi i romantický Karel Šváb, který svými 
technickými znalostmi dovedl íiás nejvíce získati, nej- 
delším z nás byl Pepek Rossler Ořovský, byli tu i tři 
z Kutné Hory, jeden místní ze Sázavy — bratrsky 
v radostech i svárech bijící skupina prožívala krásné 
a veselé dny prázdninové. . .

Nedélní odpoledne v dívčím táboře v r. 1916. — Přišli hosté.
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Vzpom ínky skautek

Jak j s m e  z a č a l y  MARIE PIZLOVA, prof. rg. v  Kladně

Znáte podmračná pražská odpůl- 
dne pozdního podzimu? A  připome- 
neme-li, že to bylo v  roce 1914, kdy 
v  tisku ještě nedozněly fanfáry ví
tězství ústředníoh mocností, bylo to 
odpoledne ještě chmurnější. Tu ně
kdo u bytu PhDr. Berkovce v  Pra"

Weissová, Růžika Jarošová a myslím
i Lída Macková a ze sboru v  Pra
ze VII tělocvikářka E. Milčicová a 
já. Debaty byly zajímavé a leckdy 
úporné —  a nakonec jsme se přece 
s paní Popelkou rozešly. Tento ne
úspěch však nijak nekřížil naše plá
ny do budoucna. Pan prof. Svojsík a 
jeho chlapci (byli k  nám velmi milí 
a ochotně nás na společných vy
cházkách zaučovali do svého umění.

vuje dr. Berkovcová ve svém pří
spěvku.

Jaká to byla přece jen idyla, ta 
první světová válka, když jsme je
ště v  druhém jejím  roce mohly vol
ně nakoupit celé bedny zásob pro 
náš tábor! To obstarala skvěle Ho-

Z vycházek, jimiž počínal svou činnost 
dívčí oddíl. — Na Zbraslavi.

ze VII, v  Kostelní ulici prudce za
zvonil — a ejhle! —  ona to ohlášená 
návštěva: Vlasta Štěpánova, nedáv
ná abiturientka mladého ještě dív
čího lycea v  Praze VII —  a že se 
jde podhlubit se svými úlovky do
mažlických šátků a že tuhle je jí ka
marád Vašek Jelen by rád pověděl 
paní doktorce o skautingu a že by 
ji oba rádi poprosili, aby jim  po
mohla založit skáuting dívčí.

A  tak to začalo: krásné smavé 
mládí, odvážné, průbojné a zářivé 

květy Chodských šátků na pozadí 
šerá podzimního podvečera, které 
zaplašilo světlo útulného pokoje.

Pak to již šlo ráz na ráz: bylo 
třeba dohodnout se nějak s paní spi
sovatelkou Popelkou Biliánovou, je" 
jíž skautská družina neodpovídala 
našim představám a o tom se hlav
ně jednalo na schůzkách »Na staré 
rychtě«. Vedle prof. Svojsíka a jeho 
předních skautů a paní Popelky Bi- 
liánové byly jsme* tu v  prvních 
schůzích s PhDr. Berkovcovou: Vla
sta Štěpánova; Lída Zemanová, Lída 
Malá, sestry Holešovské a Jiřina

Jedné z nich nezapomenu, byla do 
lesů u Dobřichovic — a na rozlouče
nou s těmi, kdož ze Svoj sikovy dru
žiny první narukovali —  tuším do 
Liíberee. Bylo to na sklonku prosin
ce, zima byla ibez sněhu, jen po
prašek jinovatky, zářil ve světle vá
nočních svíčiček. Tiše doznívala p í
seň »Bude vojna, bude« a my se 
jen snažili doufat, že se všichni zas 
šťastně vrátí.

Cvičily jsme pilně — podle ná
vodu prof. Svojsíka již většinou sa~ 
my —  a tak jsme o  velké propa
gační slavnosti skautské na Kla- 
movce v  létě 1915 měly již své 
zvláštní \dívčí oddělení, svůj malý 
dívčí tábor.

Nám však šlo o tábor skutečný, 
prázdninový: musí být u vody, v  le
se a přece blízko lidí,^kteří by po
mohli s aprovisací. Starost jsme mě
ly, kde jej v  dostupné blízkosti Pra
hy nalézti.

A  tu pomohl vzácný přítel skau" 
tingu, a mohu snad říci, že i jeden 
z ideových jeho budovatelů — univ. 
prof. dr. Drtina, jak pěkně vypra

Vzácný přítel skautingu univ. prof. Drtina 
pomohl nám najiti tábořiště.

Univ. prof. Drtina s rodinou nás doprovází.

Sklony k vodáckému výcviku měly skautky <již před 25 lety.



lešovská, měla praxi ze svého dět
ského útulku v  čem ovicích u Tá
bora. Ona, tuším, také obstarala i 
dopravu zásob a tak sotva skončila 
škola, začal tábor. To jsme již měly 
po vůdcovských zkouškách a měly 
jsme tedy v táboře již malé »Sasan- 
ky«. Přibyla mezi nás i Pulta ze 
sboru smíchovského lycea a druihý 
člen téhož sboru, Vejde, byla srdeč
ným přespolním zájemcem. Skauting 
se prostě vžíval a zdá se, že v těchto 
počátcích, v  r. 1915—16 Praha VII. 
vedla. Měly jsme tam i široký okruh 
přátel skautingu mezi rodiči našich 
žaček a jistě hodně pro dobrou věc 
znamenaly články paní Ireny Fi
scherové, choti redaktora »Času«, 
jejíž obě dcerušky byly nadšenými 
skautkami. ¡Nové žhnutí znamenalo 

mnoho pro tehdejší dívčí mládež,

přineslo smysl pro realitu i spolu-» 
práci, zbystřený postřeh i sebekázeň
— oč lépe se učilo ve třídě, kde byla 
většina skautek! Jednou bylo »halo« 
v kvartě: všechny kolem katedry a 
na ní — Věrka a budí závist a tou
hu ostatních svými střevíčky, které 
si vlastnoručně vyrobila v  klubovně! 
Mohlo být mezi dívčí mládeží agi
tace účinnější? Nesmím zapome- 
nouti ani na obchodní školu Ženské
ho výrobního spolku — na Anču- 
Hamleta a na její jedinečně krás
né přátelství s Eliškou-Ofinkou, abi- 
tuirientkou v P. VII. z r. 1920. Četba 
jejich společného skautského denní
ku, získala cele pro dívčí skauting i 
nástupkyni ¿Ir. Berkovcové ve sprá
vě ústavu v  1. 1920— 1921, PhD. L. 
Matiegkovou a tak bylo, tuším, ve
doucí místo P.—VII. zajištěno, jytilé

Ančí-Hamletovi pomohla pak skaut
ská výchova i při přemáhání překá
žek při studiu na universitě v Ame
rice a při návratu domů přes Asii.
— Po Praze VII. přišlo na řadu i 
lyceum na Smíchově a i Vyšší dív
čí, kde pomáhal univ. prof. dr. J. V. 
Šimák. To už se •— tuším od r. 1916 — 
šířil dívčí skauting i v  jeho rodném 
Turnově zásluhou obětavé učitelky 
A. Jaegrové a p. ředitele A. Horáč
ka, v  jehož útulné vile pod Hrušticí 
byly i první klubovny. A  kandidáti 
z učitelského ústavu jičínského po
máhali šířit- hnutí po celém Pojizeří.

A  to všecko, všecka ta krása a 
všecko to množení prohloubení živo
ta vyrostlo z rozhovoru krásného, ži
velného mládí s odvážnou a nebojác
nou profesorkou!

Několik vzpomínek na začátky dívčího skautingu
Dr. ANNA BERKOVCOVÁ

Na podzim roku 1914 jsme začaly. 
Několika prvním schůzím byl pří
tomen i zakladatel českého junáctví 
prof. Svojsík, aby nás seznámil se 
zásadami hnutí. Později vedl též ně
kolik našich vycházek do pražského 
okolí, na nichž nám vysvětloval růže
né praktiky a metody junácké vý
chovy.

Nechtěla jsem tvořit hned v  zá
rodku něco zcela odlišného, speciál
ně dívčího — cítila jsem, že zákla
dy junáctví jsou tak skvělé, že musí 
býti společné hochům i dívkám zá
roveň. Proto jsem od počátku budo
vala na tom, oo zdravého do vý
chovy naší chlapecké mládeže při
nesl skautingem prof. Svojsík a n ř

. J n i M f l
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Návrat dívčího oddílu do Prahy na vorech.

koli na tom, co nového chtěla rok 
před tím včlenit do dívčí výchovy 
pí. spiisov. Popelka Biliánová. Ale 
přesto, že její pokuis zůstal jen ma
lou ukázkou, je  nutno vzpomenouti 
vděčně její dobré vůle a průbojné 
snahy, která znamenala jistou re
formu ve výchově dívčí mládeže.

Do našich schůzek chodil pilně 
neveliký kroužek nadšených pra
covnic. Byly to hlavně dvě učitelky, 
sestry Holešovské, pozdější profe
sorka E. Milčicová a několik mých 
bývalých žákyň-studentek z chru
dimského a holešovického lycea, v  té 
době již universitánek, jako na př. 
M. Adamová, později prof. Pižlová- 
dále L. Machová - Sobotová, Vlasta 
Štěpánová provdaná Koseová, se 
svou přítelkyní Lidkou Zemanovou 
provdanou Dlouhou. (Učitelka M. 
Holešovská, nynější pí. Scháfrová, 
pracovala již dříve s rožmitálským 
profesorem Hofmeistrem)

Na častých nedělních vycházkách 
probíraly jsme pečlivě základy skau
tingu, cvičily še ve vazbě uzlů, 
v signalisaci, oblíbené Kimově hře, 
ve stopování, v poznávání hvězdné 
oblohy, určování rostlin, ptactva — 
atd. atd.

To sice byly pro mne, profesorku 
přírodních věd, poznatky většinou 
běžné, ale přece jsem vše procvičo
vala se stejnou radostí jako všecky 
mé horlivé spolupracovnice, které 
se chystaly k rádcovským a vůdcov- 
ským zkouškám a k nimž pó skon
čení prvního dívčího tábora přibyly

další nadšené průkopnice skvělé 
skautské myšlenky.

První dívčí tábor — a v přírodě! 
Co tu bylo varování, strachu -— 
vždyť jě  válka, zlé zásobování — 
no bylo výtek i  posměšků! Ale ne
daly jsme se ničím odradit, na tá
boření jsme se přímo dětinsky těšily. 
Ale kde nalézt vhodné místo?

Před svatodušními svátky r. 1915 
potkala jsem na Palackého mostě 
univ. prof. dr. Drtinu. Ptal se, kam 
se chystám na svátky. Řekla jsem, 
že s několika studentkami, jež mi 
pomáhají tvořit dívčí skauting, pů
jdeme hledat nějaké tábořiště.

Z výletů dívčího oddílu v r, 1915.
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Při obědě. — Na táboře vždy chutnalo a bude chutnat.

»A to přijďte k nám na Hněvšin, 
provedu vás naším krajem a ukáži 
místo na Vltavě, které jsem již na
bízel hochům k táboření, ale nepři
šli,« pravil prot. Drtina zjevně po
těšen, když jsem radostně jeho po
zvání přijala.

A  tak se několik nás vydalo par
níkem do Štěchovic a pak pěšky na 
Hněvšin. Stmívalo se již» když jsme 
se blížily k Hněvšínu. I nechtěly 
jsme. ve statku Drtinových rušit 
svým náhlým příchodem. Proto jsme 
se rozhodly — ač se obloha velmi 
chmuřila — přenocovat na louce, 
kde bylo seno v kupkách a kde se 

'nám »dobře« spalo, ť  když v noci 
přišla bouřka s notným lijavcem.

Ráno jsme pak došly do Hněv- 
šína a brzy nastoupily cestu, vedeny 
prof. Drtinou, dolů k Vltavě nad 
Živohouští. Tam nám ukázal pan 
profesor krásné lučinaté místo pod 
lesem při samé Vltavě, o němž před
pokládal, že se dobře hodí k tábo
ření. A  vskutku nic pěknějšího jsme 
nemohly pro svůj první tábor najít! 
Však se v  těch místech později
i skautům zalíbilo a tábořívali tam.

Pan profesor nás pak vedl ještě 
dál, abychom poznaly kus jeho pěk
ného kraje, a to proti toku širokého 
Mastníku až k Psaným skalám, ve 
kterých se kdysi Čeští bratří ukrý
vali. Když jsme k večeru stoupaly 
od Vltavy znovu na pláň hněvšin- 
skou a rozhlédly se po zalesněných 
kopcích nad zákruty hluboko po~ 
ložené Vltavy, zavzpomínal pan pro
fesor, jak tudy kdysi provázel Julia 
Zeyera, kterému líbezný ten kraj 
připomínal Nízké Alpy. Při tom nás 
upozornil na krásnou lučinatou te
rasu nad tiše plynocí Vltavou, kde 
si profesor Drtina představoval bu
doucí lidovou universitu vzdálenou

všeho ruchu velkých měst. Nemohla 
by se naše junácká generace přičinit

' ® í i:: - * ' V ’ |  v

>
Z tábora na Lujžnici r. 1919. — Chata 

rádkyně Vlasty.

o realisaci tohoto Drtinová snu? 
Bylo by to v  malém, co krásného 
jsem později viděla v  USA ve státě 
Wiscousin, kde mají universitu po
sazenu do rozlehlého, nejvýš maleb
ného rámce velebné přírody, která 
mi tak trochu připomínala Drtino- 
vo Po vit a ví.

Ale i do Sejců nás tehdy pan pro
fesor zavedl, aby nám ukázal roz
košné /zákoutí nad Kamýkem, do 
něhož kdysi zavedl i Terezu Nová
kovou. Není divu, že jí tento chudý 
sice, málo obydlený, ale za to pří
rodními krásami bohatý kraj tak za
ujal, že slíbila Drtinoví vplést pů
vaby jeho rodného Povltaví do ně
kterého ze svých děl. A  vskutku se 
dočtete v  jejím  románě Drašar, jak 
v  Šejcích přistali za bouřlivé noci 
tři kněží, mezi nimi i majstr Michl - 
Drašar, když se z Budějovic plavili 
po Vltavě do Prahy.

Nu, a pod těmi Šejci v  Nouzi — 
u babičky převoznice — zahajovaly 
první skautky svůj první tábor 
v létě 1915.

K babičce převoznici jsme se 
uchýlily jen pro několik málo prv
ních dnů —  nejen proto, že byly 
zakaboněné a skoro stále deštivé, 
ale vlastně proto, že jsme neměly 
hned po ruce všechen materiál po
třebný k vybudování tábora. Úkoly 
své jsme si rozdělily tak, že nás ně
kolik zůstalo v převoznické chaloup
ce obstarávat kuchyň a zásoby po
travin v okolí, jiné pak s Vlastou 
Štěpánovou (nynější náčelnicí Ko- 
seovou) a Liidkou Štolbovou (nyní 
oblastní velitelkou v -M l. Boleslavi)

Dívčí tábor ve Stromovce.
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plavily se do Sejců shánět dříví na 
podsady. Při stavbě záchodů tábora 
obětavě pomáhalo a nás zaučovalo 
několik skautů v těchto pracích už 
dokonale sběhlých. S povděkem tu 
vzpomínám aspoň bratří Filipů — 
Starého i Bráchy — Cmeli, Farky
i malého tehdy ještě Slávka Bur
šíka. Po chvíli přišli se sušit do ku
chyně k babičce a odpočinout na 
¡chvíli na seníku, při čemž nás učili
i zpívat — junáckou hymnu!

Když jsme se nastěhovaly do tá
bora téměř již hotového, rozjasnilo 
se a slunné dny přispívaly k radost
né náladě, která vanula celým tá
borem.

2e bylyň chvíle úzkosti, je samo
zřejmé. Na př. když hořel primitivní 
komín ještě nehotové naší plotny 
(plechová trouba ne a ne se dostat 
včas do našeho vzdáleného tábora), 
nebo když znamenitě z větví upra
vený příklop našeho sklepa si koza 
otevřela a smlsala kde co bylo, nebo 
když poctivě před půlnocí hlídající 
Sasanku postrašil blížící se šramot 
a objevil se při poplachu stopař- 
skaut, kterého poslali junáčtí dobro- 
dějové pro svou zábavu, aby vyvo
lali úděs mezi nezkušenými skaut
kami . . .

Ale mnohem častější než chvil
kový a bezdůvodný strach byla 
denní radost z možnosti žít ve volné 
přírodě. To dovedly plně vychutnat 
a ocenit asi -jen uprvní skautky prů
kopnice u vědomí, že se smějí v y 
vléci z pout městské výchovy v uza
vřených prostorách, že po libosti 
mohou nassávat neznámé dojmy, ze
jména když při svítání hlídka za
slechla šplouchání na vodě, ale pro 
hustou mlhu poznala» až když se 
zvuk přiblížil k tábořišti, že to je
dou »Hejdukovi sekerníci«, plavící 
své vory z jižních Čech ku Praze, 
nebo té krásy, když zásobovací dru
žina se roziběhla proti vodě do vel
mi dalekého mlýna přes hory a doly 
pro chléb a mouku a zpět se dopra
vila po vorech! I umění ¡skákat z pře
voznické loďky na plující vor bylo 
něco. z brusu nového, co bylo nutno 
statečně cvičit.

Velkou radost nám působily i milé 
návštěvy, které přicházely obhléd
nout, jak se dívky tuží v  táboře a 
jak jim prospívá pobyt ve volné pří
rodě. Nejčastěji to byli naši hněvšín- 
ští přátelé, védení panem prof. Drti
nou. Však si jeho švagrová, paní 
Heribenová, tak oblíbila junačky, že Odpolední hlídka na táboře. Ostatní jsou v práci, 

Z tábora Sasanek v r. 1916.

Tábor Sasanek u Zivohouště na Vltavě v r. 1917.

Nedělní návštěva na táboru Sasanek v r. 1917.
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Z dívčích táborových her: Prvé počátky odbíjené.

Jeden z nejstarších táborů domažlických skautek v r. 1919, na Kozinově stezce na 
Bystřici u české Kubice. — Sestry: Jeřábková, Márzová, Fajnová, Smolová,

Anna Moosová, vůdkyně.

Svačina v táboře. — Sasanky v r. 1916«

Stavba tábora roku 1916.

začala pro ně pracovat a stala se 
později i předsedkyní výkonného 
výboru dívčího odboru.

Když se dívám na dnešní rozvět
venou i prohloubenou činnost dív
čího skautingu, podivuji se, jak 
úžasně se rozrostla zásluhou svědo-, 

, mité, obětavé práce z našich skrom
ných počátků. Ale nutno doznati, že 
k tomuto rozvoji přispěly i dobré 
základy třeba skromného tehdy 
hnutí. A  pevné základy získaly jsme
i výběrem nej lepších a spolehlivých 
pracovnic, které se ujaly vůdcov
ství a výchovy dorostu. Jejich osob
ní kvality zaručily 'dnešní rozmach 
dívčího skautingu:
. Přeji všem sestrám, aby pro 

všechnu, i drobnou práci, která je 
vysoce důležitá, nacházely vždycky 
nejlepší pracovnice, jež by se ují
maly vedení oddílů s plným vědo
mím odpovědnosti a nezklamaly na
děje rodičů, kteří s plnou důvěrou 
ve skautskou výchovu svěřují jim 
své dcerky v  pevné víře, že jim po
mohou vychovávat »zdravé, ušlech
tilé a charakterní české ženy«, jak 
po tom toužila již paní Herbenová.

Universitní profesor dr. Frant• 
Č á d  a v »Základech junáctví« 
roku 1912:

»Skautování shrnuje výhody a 
přednosti všech způsobů tělesné 
výchovy•«
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V z p o m í n k a  na poč át ky  dí včí ho skaut i ngu
VLASTA ALBRECHTOVÁ-KODYMOVÁ

Mé řádky vzpomínek na počátky 
dívčího skautingu se netýkají zále
žitostí organisačních a spolkových, 
tuto práci konala kromě své oddr 
lové práce, a proto o ní jistě poví 
sama, vůdkyně našeho I. oddílu Sa- 
sanek, Vlasta Koseová, říkaly jsme 
jí v  oddíle Vlasta velká. M oje vzpo
mínky členky oddílu, která v  něm 
byla od počátku, až odešla jako 
rádkyně do III. oddílu Milky Milči- 
cové a konečně se stala vůdkyní II. 
oddílu.

Jaký rozdíl — skauting ve dvou 
válkách! V  nynější válce byla 
všechna práce zastavena a jen jed
notlivcům bylo možno tajně připra
vovat plány k další práci v budouc
nosti, ať už doma nefoo v koncen
tračním táboře.

Naše začátky budování dívčíího 
skautingu spadají právě do počát
ků minulé války, do r. 1914. Dalo 
se tehdy tvořit a budovat i ve vál
ce, ovšem válika nesla sebou potíže 
různého druhu, které práci ztěžo
valy. Byl nedostatek místností pro 
klubovny, nedostatek uhlí k jejich 
vytápění, potíž s opatřením kroje, 
vlaky jezdily omezeně a zpožděně, 
takže plán výletu často ztroskotal a 

. musel se na místě měnit. Ztížená 
byla aprovisace, zejména na tábo- 
redh. Táboru musel předcházet přes
ný rozpočet potravin na každou zú
častněnou osdbu, každá musela do
dat určité množství mouky, luště
nin, cukru atd. Transport býval na 
vlastních zádech nebo na dvoukolo
vém vozíku, který jsm e si střídavě 
táhly na tábořiště. Někdy se posla
ly bídný po železnici, to bylo to nej- 
ideálnější, z ní se potom po loďce už 
lehce dopravily na tábořiště.

Táborová otázka našeho oddílu 
byla velmi usnadněna .přispěním 
univ. prof. dra Františka Drtiny, 
který nás pozval tábořit do svého 
kraje, na střední Vltavu u Živohou- 
ště. Jezdily jsme tam po celou vál
ku. Toto místo bylo se všech stran 
4—5 hodin vzdáleno od dráhy, byl 
to/bohudíky, zapomenutý kraj, kde 
se tolik aprovisace neodvádělo, tak
že jsme tam o válce nevěděly. Lidé 
tam byli dobří, zpočátku dost těž-* 
ko přístupní, ale když nás poznali 
blíže, velmi si nás oblíbili a spřá
telili se s námi. Každý rok se na nás 
pak těšili, až zase přijedeme a po
máhali nám kde jen mohli, aby 
nám všechno usnadnili. Prodávali

nám pak za velmi nízké ceny ane- 
bio dali zdarma za naši nějakou Vý
pomoc v  jejich práci. Co nám hod
ně pomáhalo, byl náš zpěv. Uměly 
jsme mnoho národních písní, tehdy 
se zpívaly hlavně slovenské a ať 
si to už byly řízné veselé a vojen
ské nebo tklivé melodické písně, 
všechny se líbily. Často jsme muse
ly některou několikrát opakovat. 
Objednávali si nás v  chalupách i na 
statcích, abychom jim  přišly večer 
po práci zazpívat a nikdy jsme ne
odcházely s prázdnou. Vždy z toho 
byl bochník dobrého venkovského 
chleba veliký jak kolo od vozu, tva
roh, vajíčka a pod. Hlídka v  táíboře 
zdaleka poznala, že se vracíme s ve
selou.

Náš válečný jídelní lístek na tá
boře byl velice prostý, ale vydatný 
a všechny jsme se vždy tak spravi
ly, že nás nemohli doma poznat. Ma
so bylo zřídka, protože řezník byl 
daleko, spíše nějaká drůbež nebo 
uzenina (to hosti k  naší velké rado
sti přinášíváli »buřtíky«) v  tehdy tak 
oblíbených ve skautské kuchyni 
»francouzských bramborách«, hodně 
jídel bylo z mléka, protože jsme ho 
měly dost: kaše, lívance, palačinky, 
knedlíky, nákypy, buchty ‘ a hlavně 
u nás na táborech oblíbené pudingy 
z jahodami, borůvkami a malinami 
nasbíranými v  lese. Sběr lesních 
plodin patřil mezi každodenní prá
ce v  táboře. K  večeři býval chléb s 
máslem a tvarohem a mléko, často
i houby s vejci. Vajec jsme tehdy 
měly poměrně dost, zvláště někdy 
se sešly.

Tábory v létech 1916— 1920 byly již 
velice dokonalé. Stany byly na dře
věných podsadách, krytá kuchyně 
s ¡pěkně postavenými kamny s trou
bou, sklep v  lese na chladném mí
stě, veliký stožár se skautskou vlaj
kou a denním rozkazem a pohodl
né lavičky a stůl postavené na vhod
ném místě, stany seskupené dokola 
táborového ohniště vždy pěkně urov
naného. Vnitřky stanů pěkně vyba

vené stolečky, sedátky a poličkami 
na knihy. V  žádném stanu nechybě
la vázička s květinami. Také se už 
ukázala rychlost a hbitost v  posta
vení tábora,, protože zde byla už zku
šenost. Celý tábor byl postaven v 
čase co nejkratším, takže pak zbylo 
hodně času ke skutečnému táboro
vému životu.

Výlety jsme dělaly po celý rok. 
Cestou jsme hrály hry, s velkou obli
bou »blízko a daleko« a stopování, 
kreslily jsm e náčrtky a mapy kraji
ny, podrobně sledovaly cestu na ma
pě a učily se znát značky na mapě, 
odhadovaly vzdálenosti* určovaly 
světové strany, rozdělávaly oheň v 
každém počasí, vařily rychlá jídla, 
cvičily rychlé stavění a bourání pu- 
tovnídh stanům učily s e  znát tnaše 
květiny a stromy. Každý výlet byl 
předem připraven po stránce histo
rie a přírodopisu krajiny, večer se 
určovaly hvězdy, to zejména na tá
borech. Cvičilo se signalisování, plí
žení a j. O všem se pak psal podrob
ný referát.

V zimě zase byla čilejší práce v  
klubovně. To byla teoretická přípra
va pro léto, na výlety a hlavně na 
tábory. Cvičila se ukázněnost a dobré 
chování na schůzích, hrály se hry pro 
bystrost a rychlé pozorování, probí
ralo se zacházení s jízdním řádem, 
referovalo sé o současné literatuře, 
debatovalo se a mnoho jiné práce 
bylo, o  které nemám možnost se zde 
šířit.

Krásnější byly ovšem debaty ve
čer v  táboře při táborovém ohni — 
po dnech ztrávených v  práci a srdeč
ném přátelství s ostatními. Tehdy 
jsme byly plny dobrých předsevzetí 
do života a myslím, že jsme to i 
všechny opravdu splnily, každá na 
svém místě.

Nyní jsou to pro nás nezapomenu
telné vzpomínky. Skauting nám 
zkrášlil a naplnil naše mládí, které 
by bylo bývalo jinak ,za  války tak 
chudé, a zároveň nám zůstal po celý 
život pevným  vodítkem.

VÝŇATEK Z DOPISU UNIV. PROF. Dr. FR. DRTINY:
»Skautkám Veverkám pod Ostroměřem na rozloučenou 9. srpna 1918.

. . . 2il jsem mezi Vámi a ,s Vámi a nezapomenutelný jsou mi chvíle v táboře 
a při společném putování po krásném našem okolí. A měl jsem upřímnou radost 
z Vašeho živého smyslu pro přírodu, z Vaší svěží mladosti, z čistoty Vašich duší, 
z té lásky (k přírodě a životu, kterou jste projevovaly slovy i skutky, a z té Vaší 
lásky vzájemné, z upřímného přátelství, jež slyšel jsem z Vašich řečí a viděl ve 
Vašem životě.

Zachovejte čistotu Svých mladistvých duší, dobrotu svých, mladistvých srdcí, 
ideálnost Svých snah, poctivost své práce, buďte šťastny! Na shledanou!

*V Hněvšíně 9. srpna 1918. Fr. Drtina.«
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A ještě vzpomínky

D o v o l t e  v z p o m í n k u
Někdy se člověku promítne třicet let ve třech dnech. 

Je to dozrání díla, které tak najednou vystoupí, a při
znám, že (jsem nikdy necítil tak silně, co nám dala 
skautská výchova, jako v prvních třech dnech pražské 
revoluce. Nebyl to říjen 1918. Nevyšly do ulic sokol
ské prapory, byla to jiná, nová generace a právě j u- 
n á e t v í  v ní pokračovalo nějak samo sebou, jako 
dílo,, které právě dozrává v okamžiku, kdy se tolik 
starého hroutí.

Kdesi nad Prahou, nad Vyšehradskými rovy se na 
to dívala S voj sikova tvář. Hořely domy, praskaly gra
náty, zapadaly myšlenkové proudy, které živily národ 
desítky let, ale junáctví šlo dál, mladší, silnější a při
pravenější pro zítřek.

Snad smím promluvit trochu důvěrněji o profesoru 
Svojsíkovi. Vyrostli jsme před ním z jedenáctiletých 
hochů v dospělé muže, byl nám otcem a potom starším 
bratrem. V roce 1919 mne pozval na první poradu
o možném sloučení tehdejšího gunáckého spolku »Pso- 
hlavci« nebo alespoň našich oddílů (Jezdinský, Po- 
vondra, Elstner) s jednotnou organisací. Rozvinula se 
dlouhá ideová debata a teprve dnes vím, jak z ní 
moudře vyšel starý kapitán, A. B. Svojsík. Zachycoval 
se všech stran prospěšné a dobré a jak byl tvrdý proti 
všem útokům zvenčí, tak byl přístupný a neosobní 
v živém dění vnitřním. Otevřel mi cestu na Slovensko,

FRANK ELSTNER, zakladatel LŠ

na velké přednáškové turné, dovolil mi styk se všemi 
frakcemi tehdejšího skautingu, od rodicích se politic- 
k7c:i skupin až po mystické kontemplace woodcrafterů. 
Z jeho úst jsem nikdy neslyšel: »Nesmíš, bojkotuj, 
odm ítej...« , ale: »Poučuj se, srovnávej, hledej!« 
Jednou se ještě hloubějji zamyslíme nad osobností 
Svojsikovou. Jeho lidský tvar je  dodnes příliš živý 
a v jeho žijícím duchu se rodí ještě příliš mnoho čer
stvé práce.

Chci dnes jen opakovat, že chtěl být především 
p r a k t i c k ý m  v ů d c e m ,  při tom plnokrevným po
zorovatelem svého vlastního díla a do důsledku bo
jovníkem. Nikdy nepřipustil, aby se tvořila d o g m a t a
o jediném, samospasitelném skautingu, aby se zasta
vily tepny volného vývoje. Chtěl nové pokusy, nové 
myšlenky, nové pracovníky. Jeho neústupnost šla — 
jak opakuji — pouze ven, na obranu hnutí, nikdy ne 
dovnitř, do hnutí, kde našli společné přístřeší přísluš
níci nejruznějších ideových směrů. Měl totiž neotře
sitelnou víru, že č  1 o v  ě k i enom jeden, c h a r a k t e r  
jencín jeden, p r a v d a  jenom jedna a p ř í r o d a  je
nom jedna.

Jen tak se stalo, že jeho dílo neztratilo nic po *této 
válce, vešlo vítězně do květnového přerodu a učinilo 
z A. B. Svojsíka národního vůdce mládeže.

P r v n í  s e t k á n í  se s ka ut y . . .  i«g v. židlický
Každé školní prázdniny trávíval jsem měsíc srpen 

se svými rodiči u příbuzných v Tróji u Prahy. Bylo 
to v r. 1912, kdy celá obec byla vzrušena zprávou, že 
v  sobotu odpoledne přijdou do blízkého háje, za dnešní 
zoologickou zahradou »skauti«. Kdo to je, nikdo po
řádně nevěděl, jen se doneslo, že nosí široké klobouky, 
že si sami vaří a hlavně, že spí pod stany. To bylo 
něco pro nás, kteří jsme prožívali své mládí v roman
tickém prostředí trojského zámku, hráli si na Indiány 
v  divokém parku a uváděli často své rodiče k zoufal
ství výsledky této klukovské romantiky. Kormidelník 
Miloslav Vlnovský, Robinson Crusoe ožívali v našich 
hrách, výzbroj i výstroj dodávala nám v  bohaté míře 
zámecká zbrojnice a lité boje s »domorodci« zanechá
valy často čestná zranění, jež, pokud to bylo možné, se 
pečlivě ukrývala .před bdělýma očima našich rodičů.

A  nyní si představte, že jako blesk přilétla zpráva
o někom, kdo tradovanou činností se tolik blížil našim 
představám správných chlapců: cestovatelů, bojovníků, 
otrokářů, námořníků i vojáků. Nerozeznávali jsme teh
dy hranici dobra a zla v činnosti představitelů silných 
a statečných mužů, nepřemýšleli jsme, co bylo stěžej
ním motivem jejich výprav, viděli jsme jen a jen 
úspěšně překonávati všechny nepříznivé zásahy Osudu. 
Celá naše chlapecká družina podvědomě cítila, že vše
chny ty naše hry byly jen matným napodobováním 
něčeho, po čem jsme toužili a nyní, že snad se setkáme 
s hochy, kteří si nehrají jen za pěkného počasí a v blíz
kosti rodičů, ale odvážně chodí na dlouhé výlety, sami 
si dovedou všechno udělat, uvařit a co víc, spí pod 
stany v  lesích a nebojí se ani zvěře, ani lidí, ani pří
zraků a záhadných zjevů, o nichž jsme tolik slýchávali 
s některými událostmi trojského zámku.

Celý týden zbýval do návštěvy a celý týden naše 
hry a  zábavy zapadly a my podléhali již tehcjy, aniž 
jsme o tom přemýšleli, touže býti členy těchto záhadných 
sdružení, o  nichž den ze dne kolovaly ty nej fantastič
tější zprávy. Místní obyvatelstvo nebylo tehdy nijak 
nadšeno. Pečlivé hospodyně chovaly obavy o své drob
né zvířectvo a otcové kroutili hlavami nad tím, že 
prý tu chásku vodí docela nějaký profesor, že s nimi 
si vaří, ba i ve stanu nocuje.

Konečně přišla vytoužená sobota. Zmizeli jsme po 
obědě z domova a organisovali docela přijatelnou 
zpravodajskou službu od trojského přívozu až k velko
statku, kde se měli sejít s mvm dědem. A loi^m  Svo-

Sasanky v r. 1917. — Tábor u Zivohouště na Vltavě.

25



„Vy, vy škau t ingo vé . . .  “
Skautovat po prázdninách roku 1912 zavánělo tak 

trochu osobním hrdinstvím a hlavně to byl boj s c. k. 
předpisy. Vy, dnešní miladé generace, houby víte, co to 
byl c. k. školní řád, který nedovoloval členství v So
kole, který jen zakazoval a nařizoval a mezi jinými po
vinnostmi také ukládal nedělní návštěvu služeb Božích. 
Na malostranské reálce jsme měli ústavní kapli, a do 
té se chodilo ze tříd za vedení profesorů. Jak to udělat, 
aby novopečení skauti, dychtiví po přespání v  přírodě 
ze soboty na neděli, byli ráno v 8 hodin v kapli? Prak
tikovali jsme to tak, že jsme ve skautském kroji šli je
nom někam do Troje, nébo ke Sv. Prokopu, ráno jsme 
přehodili přes kroj pláštěnku a hajdy do školy.

Jednou nás s Honzou překvapil déšť (spali jsme bez 
stanu), no tak po něm jsme rozdělali oheň a snažili 
narychlo vysťíšit své svršky. Efekt byl ten, že jsme na
táhli pěkně kouřem a tak ráno v  kapli, kde nás osud 
přivedl do- těsného sousedství profesorské lavice, vy
dávali jsme vůni, podobnou té, kterou vydává auto, 
když se přikrmuje dřevem. Také za chvíli obávaný 
»hromobijce« natáhl vzduch, lapnul vůni našich dobře 
vyuzených krojů a už to šlo. Byli jsme vyvedeni a naše 
dobrotisko, češtinář, profesor S., který měl tu neděli 
dozor, musel nás vypeskovat. Rozčileně začal: »Vy, vy 
škoutingové...«  no a od těch dob jsme byli »skautingy« 
pro celou boudu.

Dr. Irig. V. JELEN

se projít, v poledne vás čekáme a zveme k obědu a 
těch pár brambor pro vás, ty musí vám Sláva také při- 
škrabat, to jinak nejde, jak by k tomu přišli ostatní.« 
Plakala matička, ronil slzy Slávek, tatůčkovi se třásla 
brada a já čekal, že Slávu >>z fleku« odvezou z tělesa, 
ale prosadil jsem své. Oběd by l znamenitý, Sláva zů
stal a pro mne to byla zatěžkací zkouška »vůdcovské« 
autority.

ČUCHONSKÝ JEŽÍŠEK.
Psal se březen 1915 a 15. jsem měl ruko vat, abych 

pomohl c. k. rakouské armádě. V oddíle chtěli rozlou
čení oslavit stylově a tak jsme vytáhli do Kácovského 
údolí a motivem byl Cuchonský ježíšek. Nevím již, 
proč toto pojmenování, patrně, že to bylo v březnu a 
nadílka proto, abych mohl být obdarován trumpetkou, 
bubínkem, špuntovkou a podobnou výzbrojí, nezbytnou 
pro nastávajícího c. k. vojáka. Ale kromě »výzbroje« 
dostal jsem i rýmovaný dopis, který mi zůstal milou, 
vzpomínkou a z kterého některé verše cituji:

Na tý louce zelený, 
táboří tam Jeleni,

Do Hradce odejel 
a oddíl osiřel,

vůdcem jich je Vašek Jelen, Ach, není tu není,
jenž má řízné velení.

Ach není tu, není, 
kdo nás vždy vodíval,
Ach není tu, není 
Vašek milý.

BENJAMIN TÁBORA 1913.

Vašek milý.

Vašku, my Ti slibujem, 
že tady hodní zůstanem, 
aby až se domů vrátíš, 
vše nalezl při starém.

Byl jím Sláva a myslím, že mu v té době chyběl 
ještě nějaký ten měsíc do 11 let. Byl to jedináček, ale 
rodiče ho přece, byť s těžkým srdcem, pustili na ta
kový divoký podnik, jako byl skautský tábor v r. 1913..

Tábořili jsme tehdy u Pelíškova mostu na Sázavě, 
no, a ještě primitivně, jak je  konečně pochopitelné. 
Bylo nás málo, výzbroj nedokonalá a tak práce dost pro 
každého.

To se ví, že hned první neděli přijuchali Slávovi ro
diče se podívat, jak se daří jejich synkovi. A  synkovi 
se vedlo mizerně, měl zrovna službu v kuchyni a škra
bal pro celé osazenstvo brambory.

Škrabal je  jistě těžko, pravděpodobně špatně a jistě 
po prvé ve svém životě, ale co naplat. Rodičové li
tovali, matička chtěla; aspoň synáčkovi pomoci, ale ve 
mně vzskypěl »výchovný smysl« a oponoval jsem. »Jděte

Sláva s dárky Cuchonského Ježíška.

THEORIE A PRAKSE.
Údolí sv. Prokopa bylo od počátku skautství u nás 

cílem mnoha vycházek, pokusů o stanování atd. Je
denkráte jsem tam měl kurs s kandidáty oddílových ve
doucích a nocovalo se v kruhovém anglickém stanu. 
Všichni účastníci měli svoje pokrývky, jen jeden zavilý 
teoretik si místo ní přinesl balík »Národní politiky«.

Papír je  išpatný vodič tepla a tak spoléhal, že se 
pěkně obloží Národní političkou, odisoluje své tělesné 
teplo a dokáže ostatním praktické použití teoretické 
poučky.

S pomocí ostatních táborníků byl jaksi zavinut do 
Politicky, ovázán omotozem a liboval si. Méně ovšem 
jeho okolí, které vnímalo každý jeho pohyb, doprová
zený šustotem papíru. Vydržel tó asi do jedné hodiny 
s půlnoci, pak setřásl se sebe poslední stránky inserátů 
a do rána klusal po lese, podle teorie, že pohybem se 
vzbuzuje teplo. Pak teprve ostatní spokojeně spali.

Někdy si s námi vyjel na výlet i zvěčnělý profesor 
vysokého učení technického ing. Šimek, znamenitý 
elektrikář, canoista, milovník přírody, inclusive skautů.

Co teoretických problémů nám dával u táboráků, 
třeba jen namátkou: kam se poděje energie stočeného 
hodinového pera, když je spálíme v  ohni.

Ale o tom nechci vyprávět. Jeho koníčkem byly teo
retické výpočty kalorické. Vařil totiž čaj takovýmhle 
způsobem: Změřil teplotu vzduchu, teplotu vody a vy
počítal, kolik kalorií je  zapotřebí, aby vodu v této te
plotě uvedl do varu. Podle výpočtu odměřil potřebný
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počet kubických centimetrů tolika a tolikaprocentního 
lihu do vařiče a ujišťuji vás, že čaj nikdy neuvařil. To 
je ta teorie a prakse, čili co dělají ty koeficienty.

PO PRVÉ NA VODÉ.
Na táboře u Pelíškova mostu v roce 1913 jsme po

stavili loď. No, dnes to nepřipadá nijak zvláštně; dnes, 
kdy oddíly dokáží postavit i vzorné kanoe a třeba i na 
táboře. Ale v roce 1913 bez jakéhokoliv speciálního ná
řadí, kdy jsme měli jemnou pilu, kladivo a hřebíky, 
postavit loď, a byť to byl jen maňas, to něco znamenalo. 
A poněvadž v Soběšíně měli šestimetrová prkna, tak 
jsme vytvořili stejně dlouhého maňasa o nepřílišné 
stabilitě a Fáres, Růžička a já jsme po skončení tábora 
vyjeli ke Praze.

Nikdo z ňás trať neznal, v lodi pořádně před tím 
nikdo neseděl, o »louipácích« na Sázavě jsme neměli 
potuchy, ale nám to rozhodně nevadilo.

Také »hospodářsky« jsme na tom nebyli skvěle, jak 
je pochopitelné po několikatýdenním t.áboření. Ze zá
sob zbyla plechovka cukru, krabička »Alo« polévko
vých konserv, trochu čaje a několik korun. Ale měli 
jsme zaručený slib, že nám M. pošle poste restante do 
Chocerad 10 korun, které dlužil na účet tábora a deset 
korun v  té době byl velký maijetek a tak úsipěch cesty 
měl všechny předpoklady.

Nad šternberským jezem spatřil nás z vlaku prof. 
Svojsík a zcela právem mi později povídal: »Raděj 
bych /vás byl viděl již pod jezem«. My bychom tam byli 
bývali také raději, ale později již nebylo rozhodující a 
jeden výklop víc či méně, modřin bylo také dost. Roz
hodně nejlépe vzdoroval náš maňas.

Cukr byl již dávno rozmočen, stejný osud stihl i po
lévkové kostky, které Fares s gestem hodným Cyrana 
vyhodil do vody s průpovídkou: »Dyž Alo, tak alou!« 
To se rozumí, že v Choceradech 10 korun také nebylo a 
tak dobře vymáčeni a se zmenšenými příděly jsme se 
ocitli navečer na chrásteckém jezu. Jez je příliš ho
nosný název pro navaleninu kamenů, ale na konec po 
zkušenostech s divokými »šlasjmámi« rozhodli jsme se 
přetáhnout maňasa přes jezové balvany,, než proplou
vat. Nevím, komu z nás uklouzla noha, ale výsledek 
byl jednoznačný, maňas se nahnul, proud vody zrychlil 
otočení, a již rval z překlopené a mezi kameny zakles
nuté loďky naše svršky. Loď seděla pevně mezi ka
meny, proud vody ji bezpečně dotlačoval, takže jsme 
mohli klidně lovit svá zavazadla.

Za chvíli jsme byli středem pozornosti letních hostů
i domorodců, nebylo nouze o rady, ale rozhodně nej- 
sympatičtějším byl návrh, abychom loď klidně nechali 
sedět na jezu a šli k večeři. Nato reagovaly naše ža- 
ludky ihned a šlo se. Večeře byla báječná, co to bylo, 
již nevím, a vyvrcholením večeře byla výzva na půdu 
na seno se vyspat. Ležel jsem' na kraji, uprostřed Rů
žička a Fáres nejblíže střechy. Usnuli jsme ihned, 
ale ráno při probuzení bylo nás o jednoho méně. Pro 
jistotu jsme ještě jednou přepočítali, ale výsledek byl 
stejný, jeden chyběl, a to Fáres. Odejít nemohl, protože 
při své délce a šikovnosti by nás byl jistě vzbudil, vy
pařit se také nemohl — tak musel být na půdě.

Ztichli jsme a dumali, co dál, když tu slyšíme spo
kojené chrupání, ale odkud? Ale Fáres v noci zapadl 
až k pozadnici, kde klidně spal a odkud se mu nechtělo, 
vlastně odkud vylézti nebylo tak jednoduché.

Dostali jsme na cestu párky, kus másla, půl boch
níka chleba spoustu dobrých rad a oznámení, jako že 
teď nás čeká nej horší trať, kde je loupák na loupáku, 
kde se již řada zkušených vorařů utopila a tak dále.

S novými silami po báječné snídani, hlavně s po
mocí převozníka jsme uvolnili loď, naložili své suché 
svršky a- zásoby a chystáme se k odjezdu. Fáres napo
sled opakuje, před tím již několikrát odmítnutou 
radu, abychom snědli ty párky a chleba s máslem, že 
ze žaludku nám to voda neodplaví, ale poměrem 2:1 byl 
návrh zamítnut a my v y je li. . .

Jelo se v pěkném tempu, »muž na přídi« jen odpi
choval loupáky, a to se ví, že na všechny nestačil a 
kdesi pod Kamenným Přívozem jsme se parádně »udě
lali«. Proud vody odnášel naše zásoby, za kterými se 
Fáres srdnatě vrhnul do vln. Pokus skončil jen natluče
nými koleny a mokře studeným konstatováním: »To 
máte z toho, že jste to nechtěli sníst«.

S lačnými žaludky dojeli jsme večer do Měchenic a 
“povečeřeli dohromady tři kousky chleba, dva pivní sy
rečky a jednu sodovku, na což nám právě stačily pe
níze. To jsme věděli, že nás hospodský necl^á zdarma 
přespat na půdě. Ráno časně, abychom nemuseli snídat, 
jsme vyrazili ,na poslední etapu a po poledni jsme při
stáli u Říční ulice, poblíž klubovny a pí Holubové, ma
minky jednoho z 3 oddílových skautů. Měla na stole 
právě dopečenou bábovku, na plotně hrnec kávy a 
za chvíli — jaká byla!

Tak, to byla naše první vodní turistika a propo- 
druhé jsme měli zkušeností dost.

K r á s n é  j a r o  m l á d í
»Prosím, rád bych se stal skautem«, šeptal jsem na 

pavlači domu v Myslíkově ulici r. 1913 vysokému muži 
světlých, kučeravých vlasů. »Jak se jmenuješ?« »Filip 
Ladislav.« »flíká se Jan Hus. a ne Hus Jan, tedy Ladi
slav Filip.« Těmi slovy chytil mé srdce prof. A. B. 
Svojsík a držel je od té doby pevně. Odevzdal mne 
rádci družiny Kamzíků Pepovi Charvátovi z Letné.

A tak jsme začali, jako mnoho hochů začíná dnes. 
Tehdy však projít Prahou s nahými koleny, jídělkou 
a nožem na pasu, širokým kloboukem a dlouhou holí, 
to bylo horší skoro, než stavět barikády. Kde kdo po 
nás střílel — nejen očima, ale i slovy. Byli jsme pro 
většinu Pražanů potrhlíky, podivíny nebo blázny. Po
malu však nás Praha poznávaliai při práci .u přírodního 
divadla v  Šárce, za války u vozíků s potravinami pro 
České srdce, které jsme z dalekého okolí přiváželi, při 
prvním Pegoudově letu kolečky vzhůru, při ukázko
vých táborech v Klamovce, Královské, oboře či v  .Čá-

BRÁCHA

slavi & poznávali nás i rolníci, hajní, lesníci, voraři na 
Vltavě a boudaři na Krkonoších. Myslím, že nás měli 
celkem rádi.

Sami jsme se probourá val i horečkami junáckého 
spolkaření, oposicemi a vzpourami, separatistickými 
hnutími, rozkoly, snahami o sjednocení jako nyní, ale 
na konec jsme poznali z modrých očí bratra Svojsíka 
a z vlastní zkušenosti, že naše síla a krása našeho 
hnutí je — stát večer u táborového ohně, kolem no
váčka slibujícího na svou čest být lepším člověkem či 
za dne neslyšně se sunout lesem s náčrtníkem či apa
rátem anebo se rozhánět sekerou při stavbě tábora, 
splouvat Sázavu, Lužnici či Vltavu, fičet po krkonoš- 
svých svazích na lyžích, anebo dal-li Pán Bůh, zachra
ňovat zbloudilého v krkonošské mlze, tonoucího pod je
zem, krmit hladového, anebo jindy sedět ve velkém 
pokoji u Drtinů na staročeské truhle a notovat jednu 
písničku zai druhou, kterou doprovázel Prokop na tkla-
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víru anebo předzpěvov a l; Ivan Herben či poslouchat 
moravské dvoj zpěvy Naši, Olgy nebo Lídy. Potom hro
madné návštěvy Národního divadla, Mé vlasti, jásání: 
při-divadelních manifestacích 1917, národní pří sáh a ve 
Smetanově síni po boku Ládi Rašína, převrat, skautská 
pošta a pohotovost u mužů 28. října ve dne v  noci, a 
později shánět klubovnu; zařizovat divadélko ve skle
pě, vydělávat peníze na zakoupeňí pramice anebo za 
večera (probírat se s Vaškem Jelenem, Pepkou Röslerem 
do hloubi své duše, svěřovat tajemství příteli-junáku 
a své starosti a touhu po lepším životě oddílovému 
oběžníku. První pramička, první totem, podle vzoru 
z amerického Boys life, první tee-pee — ach, hoši 
cítím se jako ta babička stará z jara. O jé, to byly

Č&jgy/ ohaehaeha,. v Karpatské ílasi, kde existují jeci 
flektyfusy s br. Val dem, Čmelim — dáeš na pravdě boží 
—- kam nás poslala dr. Alice Masaryková ve vojen
ských kuchyních vařit pro hladovou Vrchovinu!

To byla nejkrásnější p iáce: s oddílem, , venku, na 
vlnách, na horách, v  lesích, za války, pravidelně za 
hladu, a p mozoly — 'hoši, jen věn, ven! Ven z města! 
Pod modrou oblohou je  junácký vzduch! Pryč od  pa
pírů, spolkaření! Do přírody, k řekám, lesům, do hor, 
do pohraničí, na horská pastviska Tam je teď vaše 
příležitost. Užijte ji, jako my v  těch prvních deseti le
tech junáctví a budete na stará kolena rádi vzpomínat 
na mladé časy!.

Hnutí na českém a moravském venkově

N e j s t a r š í  j u n á c k ý  o d d í l  na č e s k é m  z á p a d ě
KAREL KULHÁNEK, čestný vůdce 1. oddílu junáků' v  Domažlicích

Na podzim roku 1912 upozornil prof. tělocviku na 
domažlickém gymnasiu Josef Kramařík všechny třídy, 
že na obvyklé akademii studentského podpůrného; 
spolku Tuhoště promluví profesor tělocviku na žižkov
ské reálce Ant. B. Svojsík o nové tělovýchovné metodě 
pro mládež, o hnutí, které se v  jeho kolébce, v Anglii, 
nazývá skauting. Do studentíků tím Vjela nedočkavost 
slyšeti již co nejdříve něco o tom novém, co prof. Kra
mařík prohlásil za velmi zajímavé a důležité. Když 
pak nadešel toužebně očekávaný den a na pódiu se 
objevil prof. Svojsík, tu nás mladé sekundány jeho 
jasný pohled získal pro skauting ještě dříve, než jsme 
slyšeli jeho příjemný hlas promlouvati o nej větším 
objevu 20. století, o objevu kluka. Bezprostředním ná
sledkem přednášky bylo, že profesor Kramařík začal 
prakticky zkoušeti skauting s kvartány a že my se-? 
kundánci, zesílení ďvěmá terciány, jsme začali skau
ting zkoušet na vlastní pěst. Bylo to velmi naivní, co 
jsme tehdy v  lednu 1913 začali dělat a čemu jsme 
později dali spolkovou formu ustavením »Místní sku
piny Skauting«. Razítko jsme si obstarali tím, že jsem 
u otce vyškemral razítko neexistujícího již spolku, 
v němž jsm e nevyhovující text vyškrabali a ponechali 
jen »Místní skupina Domažlice« a připisovali ručně. 
»Skauting«. A  jak primitivní bylo razítko, tak primi
tivní byla i naše činnost. Měsíční příspěvky byly E§> 
10 haléřích, nedobytná pokladna byla v kelímku po 
masti. Jak to bylo však krásné, když jsme první čísla 
časopisu Junák a první příručky Knihovny junáků 
českých skautů, vydávané v nakladatelství Springero- 
vě, probírali v  klubovně u kovářů Koplíků anebo cvi
čili na jejich zahradě. Kolik trpělivosti měl s námi 
starý poctivec, kovář Kapiík a kolik trpělivosti měla 
s námi jeho manželka, když jsme v je jí parádní svět
nici hráli pro mládež z bezděkovského předměstí lo u t - , 
kové divadlo. A v přestávkách hrál náš orchestr 
»Stella«.

Tak jsme žili dva roky. Po dvou letech si nás všiml 
profesor Kramařík, jemuž zatím z jeho. původní ju - 
nácké družiny odešla většina do světa. A  tak na po
čátku roku 1915 dostává náš oddíl skutečného vůdce, 
členstvo se třídí do družin, které vedou kvintáni Rybá
řík a Krami a kvartáni Matoušek a Kulhánek, z nichž 
poslední se pak stává po 29. dubnu 1915, kdy složil 
oddíl junácký slib, zástupcem vjůdce.

První junácký slib v západních Čechách! Stojíme 
na kopci nad Zelenovem, před námi lesní průsek nám

otvírá pohled na Čerchov, Bárovu »mohylu reků«, a my 
slibujeme, že milovati budeme vlast svou a sloužiti jí 
věrně v  každé době. Kde jste všichni, kteří jste tehdy, 
za první světové války, v  době rakouské poroby, síibo- 
vali? Br. Jaroslav Folgeh umřel první, již na podzim 
roku 1915 nás opustil podlehnuv otravě, následoval br. 
Jaroslav Holub, jehož mladý život skosil italský granát 
na sočské frontě za první světové války, br. Bohuš 
Wimmer se stal obětí. německé policie za druhé svě
tové války, >br. Ludvík Freund podlehl německé rasové 
nenávisti a bratři Bohuš Příbek a Jan Klail byli Nej- 
vyšším odvoláni od nedokončeného díla.

Jeden z nejstarších domažlických skautů 
Jaromír Krami. (V sextě r. 1916:)

A. hned po slibu j^Jne se přihlásili do spolku »Ju
nák — .český skaut« a dostali jsme první junáské legi
timace, které opatrujeme jako klenot, třebaže jsou také 
Popelkou proti těm pozdějším, barevnýmr v  plátně vá
zaným. Jak jsme byli tehdy na první svou legitimaci 
hrdi! Kolik nováčků jsme tehdy získali jen proto, že 
toužili stati se také vlastníky prosté legitimace tištěné 
pa obyčejném šedém papíře.,
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Domažlický oddíl v r. 1915. — Bratři: 
B. Wimmer, Václav Rybařík, Karel Kul
hánek, prof. Josef Kramařík, Jaroslav Ho
lub, Jaromír Krami, Miloslav Matoušek 
Ludvík Freund, Jaroslav Folget, Jaroslav 

Wimmer.

Na obrázku vpravo: Čtyřdenní tábor u č . 
Kubice ve dnech 26. až 29. července 1916.

Scházeli jsme se nyní nejen u Kop tiků, ale i u zá 
mečníků Wimmrů. Na oddílové podniky nám propůj
čovalo místnosti gymnasium. Jeden čas jsme měli re- 
presenlační klubovnu i na radnici. Světová válka poly
kala nové a nové ročníky. I nej starší z nás museli na 
vojnu. Ale přesto naše řady houstly a vedle prvního 
oddílu studentského vyrostl pod vedením br. Rudolfa 
Krňoula druhý oddíl, který soustřeďoval hlavně mlá
dež z řad řemeslníků a obchodníků. A  ke dvěma od
dílům chlapeckým se přiřadil oddíl skautek vedený 
s. Moosovou.

Do republiky vstupují domažličtí skauti tedy se 
dvěma oddíly skautů a jedním  oddílem skautek, utvá
řejí za nových poměuů sbor, vůdcem sboru je zvolen 
br. Rudolf Krňoul a jeho zástupcem br. K. Kulhánek, 
první oddíl v  té době vede br. Jan Klail, později br. 
Vlad. Procházka, v  čele 2. oddílu je br. Kalista, v  čele 
později vzniklých oddílů 3. a 4. jsou bratři Waldheger 
a Amerling. V  té době končí doba romantismu, za
vádějí se pevné řády, zkoušky stupňů, zkoušky vůd- 
covské, nastává doba, jakou i dnes známe.

Jak jsme i při všech nedostatcích dnes neskonale

I. oddíl domažlických junáků v roce 1917. Na obrázku odleva doprava: bratři: stojící: Kraus, Miloslav Matoušek, Mirka Halík, 
Josef Fanták, Vilém Szpyk, Jan Klail, Jaromír Krami, Václav Rybařík, prof. Josef Kramařík, vedoucí oddílu; Holý, Karel 
Kulhánek, zástupce vedoucího, Ladislav Procházka, Václav Karban, Skretz, Ebenstreit, Bohuš Příbek. Klečící: Dostál, Kastner, 

Mráz, Hamza, Jírovec, Karel Klail, Stránský, Václav Ludvík; sedící: první Hrůza, čtvrtý Filip.

50



lépe zásobeni, než jsme byli v letech 1913—1919! Avšak 
přesto všechno, jednu věc bych přál všem dnešním 
.junákům* aby měli zápal pro junáckou věc takový, 
jako jsme měli my průkopníci skautské myšlenky v  do
bách první světové války. Aby zůstali junácké myšlen
ce věrni jako ti, kteří zbyli z těch, kteří složili první 
junácký sliib na Chodsku v  roce 1915. Ani jeden z nich 
se junácké myšlence nezpronevěřil, dva jsou junáckými 
činovníky, dva jsou členy Sdružení přátel Junáka a je
jich děti jsou junáckými vedoucími a i zbývající-dva 
se ke své junácké minulosti vždy rádi hlásí a syn jed
noho z nich je tím, čím byl otec před 30 lety, rádcem 
družiny. ■

A  kdo to byl, kdo na nás tak působil, že se na nás 
uskutečnilo heslo: Jednou junákem, junákem navždy? 
Bratr Ant. B. Svojsík! Jemu náleží náš dík za to, že 
nás ke skautingu dovedl, jemu náleží náš dík za to, že 
nás vedl, abychom byli účastni na vyíbudování česko
slovenského junáctví.

Buď připraven!

S e s t r y  a b r a t ř i ,  k t e ř í  s t á l i  u k o l é b k y  
j i i n á č t v í  li a C h o d s k u .

Josef Kramařík, profesor v. v., Domažlice, Erbenova 
ulice,

JUDr; Josef Kop tik, vrchní komisař, Plzeň,' Rašínův 
dům (člen rady MNV Plzeň),

František Michl, akademický malíř, Domažlice, náměstí, 
MUDr. Miloslav Matoušek, lékař, Praha, bližší adresu 

neznám,
Jaroslav Wimmer, ředitel spořitelny, Břeclav,
Josef Farták, přednosta stanice ČSD, Sušice,
Jaromír Krami, úředník ředitelství stát. drah, Plzeň, 

Jagellonská 9,
Rudolf Krňoul, tajemník Svazu lyžařjů, Praha,
Anna Moosová, učitelka, Domažlice, Hradská ul.,
PhDr. Mirka Halík, městská knihovna v Praze.

Po s t o p á c h  s k a u t i n g u  v

V červnu 1920 bylo několik sokolů na všesokolském 
sletě, kde po prvé spatřili skauty. Ihned je tato 
myšlenka nadchla, takže šli a požádali o registrační 
archy. Při příjezdu do Lomnice jali se kreslit a psát 
plakáty. Ty všechny zvaly k návštěvě skautského 
kroužku. Tyto plakáty upozornily a dokonce i přilákaly 
dostatek zájemců. Mezi prvními, kdo přišel, byl br. 
Hlaváček a br. Seliger, kteří také chtěli skautský odbor 
založit. Ale bři Olda Novotný, Karel Janů, Karel Bro
žek je již předešli. Tedy těchto několik jedinců, spolu 
s bratry Jardou Zelenkou a Rudou Mikulem, bylo 
prvních, kdo myšlenku Baden-^Powellovu roznášeli do 
horských vesniček a městeček. Jejich první práce

L o m n i c i  nad P o p e l k o u
—z e k .

byla jen pouhá prakse. YMGu, která byla přidělena 
22. pěšímu pluku v Jičínu, požádali o hrací potřeby a 
tehdy bylo jim také vypomoženo wolleyballovou sítí 
a míčem. Ano, byla to YMCA, která skautské hnutí 
dostatečně podporovala. Rok uplynul a skauti přibrali 
ještě další práce. Započali směřovat k činnosti kultur
ní. Hráli divadla, měli divadlo loutkové, pořádali ve
čírky, měli dokonce i třicetičlenný sbor tamburaš^ů a 
krátce řečeno sloužili veřejnosti. Tady dokazovali, že 
skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Plnili skautský 
zákon, který jim byl nade všechno. 2e se ani nebáli 
práce hrubší, dokazuje, že si sami postavili klubovnu, 
která dodnes skauty hostí.

P o č á t k y  s k a u t i n g u  v T á b o ř e  e . c h a l u p n ý

Roku 1940 při rozpuštění Junáka zabavilo v mém 
bytě táborské gestapo ska-uský archiv, který jsem shro
mažďoval 21 let. Choulostivější dokumenty jsem spálil, 
ostatek odneslo četnictvo. Tak jsem přišel o písemné 
doklady počátku skautingu na Táborsku a jsem nucen 
psáti o těchto věcech pouze po paměti, zčásti podle své
ho článku v ^Pamětním listu sboru skautů v Táboře 
roku 1929.

Ke skautingu měl jsem od dětství zvláštní sklon, ač 
tehdy směru toho »ještě nebylo. Čtení o Robinsonovi a 
dobrodružné romány Verneovy, zvláště jeho anticipace 
skautingu v »Tajemném ostrově« a »Dvou rocích prázd
nin« poutaly mě ještě více než jiné chlapce mého okolí, 
protože jsem všechno bral více doopravdy než většina,, 
zvláště pak jsem měl zálibu v zeměpise, jež mne vedla 
k četbě cestopisů a studiu map. Prvním velkým ideálem 
mého mládí bylo stát se slavným cestovatelem. Prak
ticky jsem arci byl- nucen omezit se na vycházky do 
romantického táborského lesa Chlumu, kde na skalách 
nad řekou jsem si s kamarády budoval »Iwady«, tedy 
jakési náznaky dobrodružných tábořišť. Rodiče ani gym- 
nasijní profesoři o této naší zálibě neviděli —  na št5sií 
pro nás, neboť rodina i škola byly tehdy proti nejne- 

-vinnějšímu pobytu v přírodě nepřátelsky zauíaty a zmí
nil-li jsem se doma pouze, že jsem byl v  Chlumu, pů
sobilo to jako bych byl býval mezi loupežníky.

V pozdějších letech, zvláště za studií akademických 
v  Praze, jsem své zeměpisné i tělovýchovné znalosti 
rozšiřoval a vždy jsem se vracel k plánu svého mládí: 
doplout na vorech po Lužnici a Vltavě z Tábora až do

Prahy. Slýchal jsem o této cestě neurčité pověsti, jež 
dráždily mou zvědavost, ale nebylo nikoho, kdo by mi 
podal pomocnou ruku nebo aspoň náležité informace. 
Teprve když r. 1903 jsem složil doktorát, odhodlal jsem 
se jednat úplně na svůj vrub a organisoval jsem s třemi 
mladšími kamarády zmíněnou cestu. Otevřela mi sku
tečně nový svět, a její vylíčení v  týdeníku »Přehled« 
vzbudilo i pozornost širší veřejnosti. Od té doby jsem 
se jal pěstovat vodáctví na vorech, získávat pro ně jiné 
adepty a psát o tom, až z toho roku 1914 vznikla kniha 
»Vltava«.

Právě když jsem tuto knihu psal v letech 1912/13, 
počal pěstovat český skauting profesor Svojsík. Odebíral 
jsem jeho časopis »Junák« od počátku a r. 1916 jsem 
s ním vešel v písemný styk. Tehdy »Junák« přinesl člá
nek, Ipodepsaný jménem dosud| neznámým: Jiří Wolker. 
Článek prozrazoval velký literární talent. Dopsal jsem 
proto redaktorovi dotaz, kdo je pisatel. Svojsík odepsal, 
že je to 161etý, ale velice již vyspělý sextán z Prostě
jova. Obrátil jsem se tedy přímo na Wolkera a seznámil 
jsem se s ním tak, že se mně od té doby svěřoval se 
svými literárními pokusy. Když jsem r. 191$ založil jiho
český sokolský časopis »Trocnov«, napsal mi do prvého 
čísla krásnou báseň. Rok nato pak jsem se jal pracovat 
Ve .skautingu přímo.

Počátkem r. 1919 zavítala do Tábora dr. Alice Ma
saryková a předňáišélá tam o sociální péči. V  přednášce 
doporučila založit organisaci skautskou. Po přednášce 
¡jsem se nabídl, že ji založím, pošle-li nám návrhová* 
telka k založení několik instruktorů. Tak se i stalo.
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22. března přijeli z Prahy bratří JUC J. Kose, Balcar a 
Filip z,pražského Junáka, zároveň i dr. Hořejší, předák 
Psohlavců. PřednáSeli v sokolovně a pak podnikli se so
kolským žactvem i dorostem dvě cvičné vycházky (na 
Kozí hrádek a do Pintovky). Nato se ustavil první skaut
ský oddíl jakožto odbor Sokola.

Založení skautského odboru Sokola bylo neslýchanou 
novotou, ale i nejkonservativnější kruhy Sokola tábor
ského jej přijaly jakž takž příznivě. Neboť jednak Ma
sarykovo jméno požíyalo tehdy všeobecné úcty, a odbor 
vznikající' na popud jeho dcery slušelo tedy přijímat 
s respektem, jednak moje postavení v  Sokole táborském 
bylo tehdy velice silné, protože koncem války, když vět
šina pracovníků vypřáhla, udržoval jsem téměř sám čin
nost Sokola. Byla tedy novému odboru propůjčena ke 
schůzím a besídkám šatna cvičitelského sboru, a tím 
poskytnut mu první útulek.

Organisační poměr ibyl takovýto: všichni členové 
skautského odboru byli žáky nebo dorostenci Sokola, 
tedy byli povinni pravidelně docházet do cvičení. Zprá
vy o činnosti odboru se podávaly výboru nebo valné 
hromadě, stejně jako u odborů jiných.

Základy vlastní organisační práce provedl dr. Jaro
mír Müller, nynější přednosta Statistického úřadu hlav
ního města Prahy. K němu se později připojili bratří 
Miroslav Burian, dnes. archivář města Čes. Budějovic, 
a Gustav Burian, dnes advokát v Táboře a poslanec 
PNS. K  oddílu chlapeckému se r. 1920 připojil oddíl 
dívčí, jejž vedla Marta Kusýnová, dnes M. Krchová. 
choť továrníka v Táboře. Obec města Tábora přispívala 
odiboru finančně, což skauti spláceli obvyklými službami 
pořadatelskými, veřejnými sbírkami atd.

Již při založení odboru nabádali nás zástupci Pso
hlavců horlivě, abychom se stali členy této západočeské 
organizace. Neznal jsem tehdy ještě poměry v českém 
skautingu tehdejším a tedy nic jsem proti tomu nena
mítal. Záhy jsem arci seznal, že po převratu 1918 vy
rojily se četné separátní organisace skautské a že mezi 
nimi jsou nešváry, jež křiklavě vystoupily najevo na 
»Sijednocovaci« schůzi, konané brzy nato v Praze. My, 
skauti tábořišti, jsme byli třenicím těm vzdáleni, ale
i proti své vůli jsme byli do nich zavlékáni. Roku 1920 
navštívili Tábor delegáti Psohlavců a skautů »Baden- 
Po wellový oh« a na schůzi společně bylo usneseno, aby
chom se připojili k obci skautů Baden-Powellových; 
přítomný zástupce Setonův, prof. M. Seifert však ostře 
proti tomu protestoval a šel dále svou cestou.

Svojsíkův »Junák - Český skaut«, jenž se zatím pře- 
organisoval ve »Svaz«, vedl proti organisacím těm prud
ký boj, jenž se vyřídil 18. prosince 1921 částečně, r. 1923 
pak úplně vstupem B.-P.-skautů do Svazu. Návrh na 
toto spojení podali právě skauti táborští, a před tím
i potom usilovali o bratrské styky všech čs. skautů* přes 
to nějakou ddbu se udržela ve Svazu jistá nechuť k Tá
boru, jež arci bohudíky dnes dávno ¡je zapomenuta.

O činnosti táborského, odboru nejzřetelněji mluví 
čísla. Za necelý první rok (1919) pořádal odbor ten 125 
podniků (besídek, vycházek, dvoje táboření po 14 dnech 
a třech týdnech atd.). Stejně čilou byla činnost jeho
i později. Kupodivu právě tato vydatná činnost se ne
zamlouvala Sokolu. Spolkový sluha si stěžoval, že musí 
stále skautům otvírat sokolovnu atd., a ani peněžité od
měny ho neuspokojily. Každá škoda vzniklá v sokolovně 
byla sváděna na skauty, časem se k tomu připojily roz
ličné jiné neshody, a tak po třech letech se skautský 
odbor od Sokola v  Táboře oddělil, aby nastal pokoj. 
Sluší však dodati, že přes přičinění některých kazimírů 
nebyly mezi Junákem a Sokolem v Táboře ani před 
tímto rozchodem ani po něm nějaké konflikty hlubší. 
Dokonce o sletu sokolské žtipy Zižkovy 6. červenec 1920 
napsal její náčelník prof. K  .Bradáč: »Sluší s uznáním 
vzpomenout služby skautů. Až dojala mne pozornost

těchto nadšených chlapců. Ke každé službě byli ochotní 
a ihned připraveni. Též při průvodu se osvědčili výborně.«

Usiloval jsem v těchto prvých letech neustále, aby 
Sokol vůbec pojal do své osnovy skauting. Snahám těm 
propůjčoval ochotně místo nejstarší sokolský časopis 
»Sokol«. Do něho psal pro skauting již dříve prof. Svoj- 
sík, nyní i prof. Weigner, autorita lékařská, a jeho 
statě o  předmětu tom z r. 1921 vyrostly nakonec v kníž
ku »Skauting a sokolstvo« (1923). Podařilo se mi, že Čs. 
obec sokolská svolala na 25. července 1920 o této otázce 
schůzi tělocvičných odborníků, kde jsem podal návrh na 
zřízení skautských odborů višude v Sokole; avšak proti 
tomu se postavili jak předsedající dr. Pechlát (nejlepší 
znalec Tyršovy soustavy cvičebně, ale konservativec), 
tak i reformátor sokolského tělocviku A. Očenášek a 
jiní náčelníci. Bratr Svojsík se omezil na schůzi na je
diný požadavek, aby skautské besídky a vycházky byly 
uznány za cvičební hodiny sokolské, jinak se debaty — 
chvílemi dosti prudké — neúčastnil. Po schůzi mi řekl: 
»Dobře to vedeš«. ČOS ovšem ani potom neučinila pro 
skauting nic. Jen některé župy a jednoty se věci cho
pily. Zejména župa ‘brněnská si ode mne vyžádala malý 
informativní kurs o sokolském skautingu 24. dubna 1921.

Veřejné vystupování skautů v Táboře bylo zdařilou 
propagací této nové formy výchovné. O skautské slav
nosti v září 1940 napsal místní list »Český jih«, že účin
kující »stali se rázem miláčky všeho obecenstva« a »pře
svědčili vhodným á účinným způsobem o skautingu více 
než stohem letáků«. Také již v prvých letech provedli 
skauti neobyčejné »dobré skutky«. R. 1920 při návštěvě 
presidenta Masaryka v Táboře skaut Melichar zadržel 
splašené koně, čímž zabránil neštěstí. Vyskytlo se také 
několik záchranců tonoucích osob.. Proto za skauty stála 
vždy rozumná část veřejnosti táborské, zvláště arci o- 
diče, učitelé a jiní příznivci skautů v »Místním sdružení 
přátel skautingu«, založeném r. 1920.

Ve vlastním oboru táborští Junáci dali podnět k za
ložení oddílů skautských v místech jiných (Bechyni, Pa- 
cově atd.), odvažovali se i rozsáhlých podniků (táboření 
70 osob v r. 1921) a rostli neustále. R. 1920 založena sku
pina vlčat, později vodní oddíl, pak oddíl starších skautů 
atd., takže při rozpuštění Junáka r. 1940 bylo v Táboře
6 oddílů chlapeckých a 3 oddíly dívčí.

To jsou v nej stručnější formě mé vzpomínky na po
čátky českého skautingu.

»Profesor Svojsík je muž, jakých bychom my, Češi, 
'potřebovali nejvíc.«

Z táborového deníku básníka Jiřího W o l k e r a »

Z počátků dívčího skautingu.
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Začátky junáctví na Jindřichohradecku h a n u s e n t n e r

Starobylá metropole Českomoravské vysočiny, sídlo 
Vítkovce Jindřicha, zrcadlící se v třpytivých vlnách 
Nežárky a v stříbřité hladině Vajgaru, není posledním 
mezi rodišti československého junáctva. Ba domnívám 
se, že se dokonce řadí mezi první z venkovských.

Vždyť bylo to již na začátku prázdnin roku 1914, 
kdy se proslechlo, že mladý důstojník zeměbranecké 
posádky v  Jindřichově Hradci zakládá skautskou dru
žinu. Co ten skauting je, nevěděl tehdy ovšem ve mě
stě niikdo. Brzy jsem se dopátral, že oním skautským 
organisátorem v rakouském vojenském kabátci je po
ručík Regentík, poctivý a otevřený Čech. Snadno byla 
k němu nalezena cesta. Z  jeho výkladu mi utkvěla 
v mysli spíše představa organisované hry na vojáky, 
kteří spí pod stany, dovedou plovat, unesou výstroj 
tak a tak těžkou na tolik a tolik kilometrů pochodu 
atd. Snad jsem tehdy jako dvanáctiletý hoch nepostřehl 
ideovou základnu hnutí, snad mne jí Regentík ani 
nezatěžoval, chtěje spíše podchytit můj chlapecký zá
jem vyzdvižením prvků romantických a tělovýchovných. 
Štěstí mi pak ještě přálo, že jsem jednou na- výletu 
do lesů u Sv. Barbory za soumraku alespoň na dálku 
shlédl skauta, jak s kotlíkem vody z lučního potůčku 
mizí v šeru borovic. Ale to také bylo vše. Na sv. Annu 
vypukla válka, poručík Regentík odešel se svým plu
kem na frontu a skautská myšlenka na Jindřichohra
decku usnula.

v ■ 9
Přisel rok 1918. Svoboda národa oživila také ve 

venkovských městech spolkový, tělocvičný a sportovní 
ruch. S ním také skautské hnutí v  jižních Čechách — 
jistě již po vzoru pražském — nastoupilo novou cestu 
mezi mládež. V  létě nebo časně na podzim roku 1919 
—- pamatují-li se dobře — vznikla v  Jindřichově Hrad
ci první početnější skautská družina. Vedli ji mladý 
učitel Ilich a dva sokolští borci, bratři Hronové. Re
krutovala se z členů učňovských besídek, ze sokolské
ho dorostu a z  žáků městské obchodní školy. Profesor 
této školy Milan Gantner se později, když junácká 
myšlenka hlouběji zapustila kořeny, postavil v  čelo 
tvořící se okresní organisace. První dívky pro skaut
ský program získala Jiřina Buchtová z Nového Etinku, 
kde zájhy vznikl rovněž chlapecký skautský oddíl. 
Z jara roku 1920 přibyl k »dětem Zižkovým« a »dětem 
Svobody« oddíl jindřichohradeckých gymnasistů, vede
ny kvintánem Daliborem Zdeňkem. Nechybělo nadše
ní, ale nebylo stanů; mládež se dychtivě hrnula, ale 
nedostávalo se hlubších zkušeností vůdcovských a od
borné literatury. Ale hlavně nebylo mezi mladými ni
koho, kdo by byl měl vliv v  těch občanských kruzích, 
v jejichž dosahu ruky byly možnosti hmotného pode
pření rodícího se hnutí.

Do té doby spadá zájezd někdejšího 7. skautského 
sboru pražského do Jindř. Hradce o  letnicích r. 1920. 
Výpravu vedl hradecký rodák a pražský spisovatel br. 
Dr. Josef Šimánek, dnešní čestný náčelník »Junáka«, 
jedním z oddílových vůdců byl br. Laštovička. Vedle 
značného propagačního efektu měla tato návštěva pro

skauting českomoravské vysočiny a jižních Čech ten 
radostný výsledek, že přivedla do skautských řad také 
bratra Jindru Šimánka, pokladníka městské spořitelny 
jindřichohradecké. S jeho jménem zůstaly pak spjaty 
dějiny našeho hnutá v celé jiihočeské oblasti až do roku 
1937, kdy zemřel. Celý svůj krásný idealismus a vzor 
vyrovnanosti přinesl nám s sebou k naplnění skaut
ského programu. Nepouštěl se do .práce za poměrů zá
vidění hodných. Nebylo víry ve skauting, byl přezírán 
nebo napadán. Leč společensky oblíbenému vlivné
mu novému vedoucímu se odhodlanou a neumdlévající 
prací podařilo odstraniti časem přehrady předsudků a 
nepochopení. A  nemohli proti skautingu brojit ani 
omšelou frází o domnělé mezinárodnosti a tedy nená- 
rodnosti a  nečeskosti ti, kdož ze Sokola a z těžké vá
lečné doby znali nesmlouvavé a vřelé vlastenectví bra 
Jindry Šimánka. Jal se sbírati nitky k nesoustředěným 
skautským jednotkám, jež vznikaly — ne bez jeho po
moci a záštity —  také v okolí, v  Kunžaku, Strmiiově, 
jinde na Vysočině i na druhé straně, na Budějovicku 
Kardašově ReČici, Chýnově, Mezimostí, Soběslavi a 
a Táborsku. Zpracoval a pronesl tam hned v začátcích 
několik desítek přednášek o  skautech a pro skauty, 
získával instruktory ¡pro speciální vědní obory, těžce 
sháněl kroje a  táborovou výstroj z pozůstalosti doho
dových vojsk a když oddíly se množily a rostly, snažil 
se je  finančně zabezpečiti oporou v dobře fungujících 
místních sdružení. Při budování dívčího skautingu — 
tam bylo teprv překážek! —  byla bratru Šimánkovi 
vytrvalou pomocnicí jeho ušlechtilá choť.

Když se v  Praze ustavil Svaz junáků skautů, Jind
řichohradecko šlo do něho jako organisačně dobře 
skloubená složka. Ze pak mocnou vzpruhou skautingu 
v kraji byly obětavé návštěvy bratra náčelníka Svoj- 
síka, sestry náčelní Milčicové a jiných pracovníků 
ústředí, je snad připomínkou téměř zbytečnou. Stejně, 
že svazové vůdcovské kursy a Lesní školy, jež nejed
nou použily pohostinství Českomoravské vysočiny na 
Holné a Jemčině, znamenaly velkou posilu. Při tom 
však neměli »svazovci« nikterak výhradní privilej na 
skautskou výchovu mládeže. Měli v  Hradci záhy váž
ného soupéře v ukázněných družinách »Psohlavců«, 
kteří vedeni Jaroslavem Zahourkem a Milošem Véj- 
chodou-Ambrosem, pozdějším vynikajícím tělocviká
řem a nemýlím-li se —  také činovníkem Federace 
čsl. skautů, proti programu Baden-Powellovu stavěli 
Setonovo woodcrafterství. Byli pevní v hájení svého 
směru, ale poněvadž na obou stranách vládl duch 
v  pravdě skautský, nebyla zásada vzájemného respek
tu nikdy porušena.

Na sklonku prvního desítiletí československého ju- 
náckého linutí stal se Jindřichův Hradec silem skaut
ské župy Svazu a Jindra Šimánek župním zpravoda
jem. Župním starostou byl zvolen dlouholetý příznivec 
junácké myšlenky, skvělý znalec klasických autorů
i mladých duší dr. Ferdinand Hoffmeister, pokrokový 
ředitel gymnasia. I jemu vděčil skauting v  župě Pěti- 
listé růže velmi mnoho za svůj rozvoj v  těch prvních, 
budovatelských letech. Stál za junáctvím v  době, kdy 
mělo mezi středoškolskými učiteli ještě málo přízniv
ců. Škoda, že obě ty vzácné hlavy již kryje hrobní ká
men. Alespoň jejich světlé skautské památce připisuji 
tento retrospektivní náčrt.

33



S k a u t i n g  na, M O r ft V 6 JOSEF NEBÉSKÝ, čestný zemský náčelník junáka, Prostějov

Jako každá novinka; tak i skauting byl na Moravě 
a ve Slezsku podroben zatěžkací zkoušce a lze jen děko
vat obětavosti a  pochopení snah všech těch, kteří mně 
podali nápomocnou ruku, že jsem prosadil myšlenku na
šeho nezapomenutelného svazového náčelníka br. prof. 
A. B. Svojsíka i v  těch místech, kde jsem se toho nej
méně nadál. Mimo starší pracovníky byla to pocho
pitelně naše mládež, která pomáhala prosazovati svou 
y$li u svých rodičů, tak i ve1 školách, ve kterých našli 
se mnozí činovníci zvučného jména, jichž následovali 
opět další z řad pedagogických.

Rád bych se rozepsal o vzniku a postupu skautingu 
co nejpodrobněji, vždyť prožil jsem vše od prvých po
čátků až po dnešní dobu, ale zatím se omezím jen na 
stručné vylíčení vzniku junáctví na Moravě, jak jsem 
se na něm sám účastnil.

Rok 1915 je pro mne významný pro prvopočáteční 
styk s br. prof. Svojsíkem. Setkal jsem se s  ním totiž 
poprvé na 2ižkově, zásluhou (jistého studujícího z tam
ní reálky, jehož jméno jsem již zapomněl. Ale vidím 
ho stále před sebou jako molodce štíhlého, vyššího, 
tmavovlasého, příjemného a ochotného jednání. 2 ije-li, 
snad se on na mé jm éno upamatuje, které prý se podle 
jeho vyjádření nezapomíná. V  roce 1916 a 1917 za
poju ji se do práce se svým  oddílem, skládajícím se 
z dítek mé rodiny a připojivších se spoluškoláků m& 
dcery Andělky a synka Josefa. Dostává se mně od bra 
Jaroslava Nováka dalších, na opalografu rozmnože
ných pomůcek »O počátcích skautingu« od Baden- 
Powella, »Rádce a jeho úkol«, »Hry junácké«, »Listy 
pro junácké vůdce« a »Junák co záchrance«, které cho
vám dodnes co milou vzpomínku, stejně jako pohled
nici na prvý tábor Junáky českých skautů v Praze 
r. 1911, darované mně br. náčelníkem v  r. 1915.

Rok 1918 umožňuje mi snažší práci, protože získá
vám spolupracovníka v  bratru Jar. Psotovi, řed. ob

chodní školy v  Přerově, kde rovněž jako ořganisoyaní 
Psohlavci zakládáme nové odíly. Brzy pak poskytují 
mně svou pom oc bratří J. Bož, ředitel Felix Talpa, pak 
prof. Karlíček a další. Jak řád vzpomínám na naše tá
boření v  lesích na Čekyni, veřejných vystoupení diva
delních a zájezdů do Luhačovic a Trenčína. Rok 1919 
zastihuje mne se souhlasem bratra náčelníka v oddílech 
BP Skautů, kteří nám slibovali přísně neúprosné skau
tování podle vzoru anglického skautingu, který po 
zdárném žití měl být převzat celým Svazem skautů 
ČSR. Jméno Baden-Powell táhlo a my jsme měli být 
jakýmsi zkušebním kamenem. Než pohříchu zůstalo jen 
při dobré vůli a já  seznav, že mimo pojmenování B. P. 
skautů postupujeme zase jen v  intencích »základů ju 
náctví«, rozhodl jsem se, to bylo jíž za mého působení 
v  Brně, že nebudu podporovat náladovost jednotlivců 
a seznav z vedení korespondence s H. S. B. P. skautjů, 
že sami již nevědí, co by chtěli, odešel jsem od nich.
V Brně navázal jsem v  r. 1919 styky s br. MUC. Kar
lem Horou, který mne seznámil s bratry dnes známých 
jmen, jako bratry Ing. Hanzelky, Stopky, bratry Fan- 
drlíkovými, Ing. C. Petrem Muchou, Škardou, Štefa
nem, prof. Magdou, MUC. Černým atd., na jejichž 
schůze mám milé vzpomínky. T i byli příčinou, že jsem 
přestoupil do Svazu skautů ČSR, při čemž mě donutili, 
abych setrval v  čele moravsko-slezského skautingu. 
A  tak, po nezdařené schůzi v  Olomouci r. 1920, za pří
tomnosti bratra íro f. Svojsíka á bratra Řeháka do
chází přece jen, i když později, k hromadnému vstupu 
všech moravsko-slezských skautů do Svazu. V  Brně 
jsem se setkal po prvé s dnešním naším náčelníkem 
bratrem drem Rudou Plajnerem, tehdejším v idcem  
v  Králově Poli, kam jsem přišel na oddílovou revisi.
V  Olomouci pak pevnůstka, kterou jsme nazývali 
»Fort«, byla svědkem konečného sloučení našeho skau
tingu se Svazem. Jistě bratři, pokud neodešli do Ne

Přerovští řadí se mezi první průkopníky junáckého hnutí na Moravě. Mnoho vyni
kajících postav junáckého i národního života prošlo jejich junáckými družinami. — 
Va obr. Oddíl na jaře 1918. — Na obrázku vlevo: Jedna z propagačních pohlednic

přerovských junáků.
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návratna, ředitel Sediský, duše olomouckého skau- 
tingu, redaktor Friedl, J. Brož, MUČ. Hora a já, kteří 
jsme byli pověřeni sborem zpravodajů k dojednání 
slouqení pod názvem Svaz skautů republiky Českoslo
venské, si vzpomenou na dojemnou chvíli příchodu 
bratry náčelníka prof. Svojsíka, který, když jsem mu 
šel vstříc, uchopil mě do náruče a políbil se slovy: 
»Jak jste mohli pochybovat, že by mezi námi mohlo 
být nedorozumění.«

Nemohu nevzpomenouti dalších bratří, š nimiž jsem 
se ať písemně nebo osobně organisačně seznámil, ať to

P r v n í  j u n á c k é  k r o k y
Bylo to o prázdninách v  roce 1912, kdy se vykládalo 

na Humpolecku a Ledečsku, že kdesi u Humpolce tá
boří skupina studentů se svým profesorem jako cikáni. 
Fáma dokonce vykládala, že si sami vaří v  kotli na 
ohništi, že spí pod stany jáko cikáni. Většina starších 
a moudrých učitelů a profesorů tuto událost horlivě 
přetřásala, nikdo to však neschvaloval, ale veřejně, 
pana profesora odsuzovali, že kazí mládež, která tím 
{jen zdivočí, místo aby ji vedl ke knize a studiu.

Učil jsem v té době v  okolí a zpráva, kterou jsem 
zaslechl, mi nedala pokoje. Byl jsem mladý zajíc uči
telský připravující, se tou dobou ke zkoušce na měš
ťanskou školu, ale při tom velmi zvídavý, hledající vše 
nové, co se vymykalo dosavadním předpisům školským 
a vy chovatelským. Zpráva mi nedala pokoje a tak 
jednoho dne vydal jsem se na místo činu. Celý den 
ukryt na kraji lesa bedlivě jsem pozoroval denní ži
vot tábořících. Dovnitř jsem si netroufal, nevěděl jsem, 
jak bych byl přijat. A  když Jsem  později vypravoval 
tuto událost br. Svojsíkovi, dověděl jsem se, že bych 
byl vítán a že by mne dokonce přijal do tábora jako

bylo pozdější dobou při mých zájezdech nebo přednáš
kách jako v  Kroměříži, kde účinně pracovali řed. 
gymnasia bratr Dominik Kocián, sestra Hermannová, 
bratři Bouček a Dr. Mejsnar, tak v  Prostějově s pří
znivcem skautingu řed. obchodní akademie Raulichem, 
prof. J. Sedláčkem, řed. obchodní akademie K oldov- 
ským, ve Valašském Meziříčí s bratrem Heroldem a 
synem, ve Znojmě s br. J. Krbcem  a později s br. Boh. 
Pipkem, v  Jihlavě s prof. Svačinou, R. Mikyskou, Ant. 
Hrůžou a jinými bratry-bo jo  vniky za uznání junáctví.

BOHUMIL PIPEK, zemský starosta moravský

účastníka. Ale tento den mi stačil, abych se stal hor
livým a zaníceným vyznavačem skautování, jak jsme 
tehdy říkali. •

Po prázdninách 1912 na obecné škole v  Hulících 
začal jsem skautovat s třídou vesnické školy. Rozdělil 
jsem si třídu na družiny, chodili jsme ven k Želivce 
a Sázavě a pozorovali přírodu; ve škole jsem zavedl 
rukodělné práce, ale jen modelování a nějaké práqe 
ze dřeva. Ale nepochodil jsem u svých představených 
a pan c. k. školdozorce mi zceia jasně řekl, že jsem  
příliš mladý, abych zaváděl do školý jakési novoty 
a chtěl býti chytřejší než starší a zkušenější peda
gogové. Ale ani práce se mi nějak mezi hochy ne
dařila. Neměl jsem ani zkušeností, ani porad, ani li
teratury. Celá má práce byla jen nepodařenou impro- 
visací. Proto jednoho dne jsem si zajel do Prahy za 
panem profesorem Svojsíkem. Byl nadšen mým vy 
pravováním a chtěl, abych něco napsal o svých zku
šenostech junáctví na venkově a dal mi dvě knížky. 
Byly to Základy junáctví, vyšlé v  r. 1912, a jeho Den 
v táboře junáků, vyšlý v  r. 1913. Své zkušenosti s ven

Prvý učitelský kurs. Výchova mládeže skautováním v Jenošovicích u Znojma, 
uspořádaný v srpnu 1918 za vedení prof. A. B. Svojsíka a br. Boh. Pipka. — Na 
obrázku vpravo; Prvá moravská vlčata - propagační pohlednice přerovských junáků.
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kovským oddílem jsem nenapsal, byly by bývaly velmi 
smutné a tak na ně br. náčelník čekal marně, ač řnne 
několikrát pak urgoval. Prostudoval jsem si obě knížky 
a pomalu se připravil na nový junácký rozběh. &le 
neklidné doby a konečně vypuknutí války r. 1914 mou 
práci hodně zpomalily. Narukoval jsem o mobilisaci, 
ale brzy jsem byl propuštěn a přeložen na měšťanskou 
školu do Jev?šovic u Znojma. Jakmile jsem tam tro
chu zdomábněl, vrátil jsem se ke své staré myšlence. 
Stará láska nerezaví a kdo jednou k junáctví přičichl, 
musí se vždy k němu vracet. A  tak v  r. 1916 vznikl 
jeden z prvých moravských oddílů chlapeckých v  Je- 
višovicích. Byl to oddíl z mých žáků v  měšťanské 
škole. Brzy jsem poznal ze zkušeností, že junáctví je 
nejlepší výchovnou metodou mládeže a divil jsem se 
a dodnes se divím, že mnoho učitelů a profesorů ko
lem této metody chodí se zavřenýma očima a dnes do
konce staví se i nepřátelsky. Mluvím *s nimi, ale nikdo 
mi neřekl důvody proti. Většinou tkví v  naprosté ne
znalosti jeho výchovného systému a dívají se na ¡ju
náctví stále očima těch starých učitelů roku 1912 a očir 
ma starého c. k. školdozoree, nebo pramení v  osob
ních a z největší části spolkových věcíph jiných tělo
výchovných organisací. *

V  Jevišovicích se mi práce dařila již dobře. Bylo to 
vidět nejen na prospěchu třídy, ale i na je jí morálce 
a výchově. Vzpomínám těch skvělých chlapců tehdej
šího oddílu Vodíky, Sedláka, Plíška, Maráka a jiných, 
jejichž jména mi vymizela z paměti. Ale často se 
s hochy setkávám a i oni rádi vzpomínají na naše 
válečné skautování. Nebyl jsem s nimi ve styku jen ve 
škole,,aie celé dni a často jsme tábořili v  lesích u ryb
níků za Bojanovicemi. Stanů nebylo, ale velkostatek 
nám rád půjčil velké vozové plachty, až v  r. 1917 jsem 
dostal od br. náčelníka několik stanů. •

Po zkušenostech nabytých v  r. 1916 a 1917 jsem 
chtěl seznámili i učitelstvo se zásadami skautské vý 
chovy a po domluvě se školním inspektorem St. Ma- 
rákem jsme uspořádali o prázdninách 1918 v Jevišo
vicích všeobecně vzdělávací kurs pro učitelstvo. Byl to 
tehdy podnik dost odvážný a při nedostatku potravin

i dost riskantní. Ale podařil se. A  do tohoto kursu 
jsem zařadil i část nazvanou: »Výchova mládeže skau
továním«. Sám necítil jsem se dost kompetentní, abych 
dělal na toto téma v kursu docenta a tak jsem potzval 
br. prof. Svojsíka. A  br. náčelník přijel na několik 
dnů. Skoro na 50 učitelů a učitelek bylo tehdy nadše
nými posluchači Svojsíkovými. Byli jsme většinou 
venku a nakonec jsme uspořádali i dvoudenní tábor 
na starém místě v  lesích za Bojanovicemi. A  první den 
byl i zakončen slavnostním táborovým ohněm. A  tam 
tehdy lidé sobě celkem cizí, pod dojmem tiché letní 
noci a vlasteneckého projevu br. Sv Oj sika si našli cestu 
ke svým srdcím a dlouho do noci až k prvnímu roz
břesku dne nesly se korunami stromů dolů ke Znojmu, 
tehdy zavile německému, zvuky písní Kde domov mjůj, 
svatováclavského chorálu, Marseillaisy, Písně práce 
a mnoha, mnoha tehdy zakázaných písní. Byly to chví
le, na které se nezapomíná po celý život a jistě mnozí 
dosud žijící účastníci tohoto prvního junáckého uči
telského kursu si často na ně vzpomenou.

Ale to již první válka světová doznívala, za měsíc 
nato jsem již byl na matiční měšťance Ve Znojmě a po 
převratu a po osvobození Znojma dali jsme se již do 
junácké práce ve Znojmě. To už byla práce radost
nější, práce v osvobozené vlasti. Rady naše rostly a 
sílily. Škoda, že se br. Svoijsík nedočkal dnešních dnů, 
aby viděl, jak všechna československá mládež spon
tánně se hlásí k jeho ideálům. Ale Bůh jej miloval 
a odebral si jej k sobě v  době, kdy v  bolestivých kře
čích zmírala svoboda československého lidu. Nedožil 
se národního ponížení a nedočkal se koncentráku a 
plynové komory, kterou by mu byli jistě nacisté daro
vali za jeho velkou uvědomovací práci v  českosloven
ské mládeži.

A tehdy v  jevišovském kursu mi řekl: »Lidé snad 
půjdou proti tobě, ti kteří ti neporozumí, budou ti há
zet klacky pod nohy. Nedbej toho a jdi svou cestou 
a bojuj. Ale hleď, aibys nikdy neztratil dtůvěru a lásku 
mládeže.«

A to bylo nej vzácnější poučení, kterého. se mi do 
života dostalo.

Jak z a č í n a l i  s l o v á č t í  ju
Kolébkou slováckých junáků byl Uh. Brod. Miloš 

Stojan, bratr dnešního okr. velitele a místonáčelriíka 
br. VI. Stojana, přinesl skautskou myšlenku z Prahy 
a hned na ¡jaře 1915 sestavil s bratrem Vládou a jinými 
hochy první družinu. Ovšem první světová válka po
stup brzdila, ale hned v  r. 1918 skautů přibývá, aby sé 
v  letech 1922 a 1923 rozrostli v silný sbor o 4 chlapec
kých oddílech a jednom dívčím. V  blízkých Bojkovi
cích tvoří se též oddíly, které spolupracují. V  r. 192Ž 
odjíždějí brodští skauti k táborům na polském Baltu 
jako vzorný oddíl RČS. Příštím rokem jedou s brněn
skými bratry na Jadran.

V  ř. 1921 vznikají pak nové oddíly v Kyjově, Břecla
vi, Hodoníně, Uh. Hradišti a Strážnici.

Okres Uh. Hradiště přes první svízele rychle se roz
mohl a mimo silný sbor v  městě udržel mnoho dobrých 
oddílů na venkově až do rozpuštění v  1940. Z kaž
dého sjezdu, v  Brodě, Brně, Praze, Luhačovicích, Zlíně, 
přivážejí Junáci i skauti získané ceny, které dnes zdobí 
klubovní místnosti. Skautské tábory Beskydy, Tatry, 
Podkarpatská Rus a ve spojení se skauty1\z Břeclavě

n a c i  * M. JANUŠTÍKOVÁ

i Boka kotorská a Černé moře jsou postupně cílem 
každoročních zájezdů hradištských skautů.

Před odchodem do života staví Old skauti se sbo
rem, ve kterém od maličkosti vyrůstali, krásný srub 
pod Barborkou. Tento se stává střediskem mnohých 
kursů a útulkem slabších oddílů.

Břeclavsko čítalo jen tři oddíly, ale {jejich zpravodaj 
věnoval jim  celou svoji duši i literární tvorbu. Doma
i na zájezdech v cizině doprovázela nás Poštorenská 
skautská kapela, ozývala se jeho jásavá pochodová 
píseň »Holá kolena«.

Hodonsko: První oddíl brzy po založení zanikl, te
prve pod vedením bří prof. Němce, rtm. ,Fuksy a ře
ditele frováka rozrostly se oddíly ve vzorný, velmi 
čilý šbor.

Kyjov dal župě prvního zpravodaje prof. Fialu. 
Dnes je ' spravován br. o. yel. prof. Dlouhým, který 
skautuje již 33 let.

Zlín: První oddíl byl založen teprve r. 1925. Brzy 
vzrostl v  nejsilnější sbor s prvotřídními závodními 

smečkami Vlčat a lukostřelců.
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Před Baden-Powellovým skautingem bylo několik 
pokusů o  organisovaný pobyt v  přírodě v  bezprostřed
ním styku s ní. Vlastní zásluha zakladatelova spočívá 
však v  organisaci mládeže za těmito a jinými sdruže
nými metami. V  letech 1894 a pozdějších vznikla též 
podobná myšlenka mezi několika chlapci bydlícími na 
Letné. Začalo to sportovními cvičeními na zahradě vily 
č. 80 v  Ovenecké ul., která tehdy nebyla obklopena ještě 
činžovními dom y jako dnes, nýbrž před ní i za ní až 
k vodárně byla pole. Přistoupily k  tomu boje indián
ských čet zcela náležitě vyzbrojených tomahawky, luky 
a pematou ozdobou hlavy atd. Naší nepřátelé měli za 
vůdce pozdějšího mistra v  šermu Vil. Tvrzského, jehož 
otec měl vilu na rohu téže ulice. Konečně k  tomu při
stoupilo jakési cvičení hasičské, které u nás zavedl 
Stáňa Kindl, proslavený tehdy hráč pražské Slavie, je
hož otci náležela vila, v  které jsme bydleli. Tato hasič
ská cvičení změnila se 'později ve šplhání na stromy, 
na kterých byly zřizovány pozorovací stanice, jak me
teorologické, ták přírodní k pozorování hnízdění a tahu 
ptáků. Cvičení hasičská neomezovala se snad pouze jen 
na výstupy na střechu a kupoli observatoře astrono
mického ústavu české university, jehož ředitelem byl 
můj zesnulý otec. Tyto naše výstupy na polokouli ku
pole, na jejím ž pólu se tyčil hromosvod, za který mu
sela býti přehozena klička lana, které umožnilo výstup 
až k hromosvodu, který musela zastoupiti někdy drahá 
matka, když hněv otcův, který nás zastihl při krko
lomných výkonech neznal mezí. Cvičili jsme se v  »za
chraňování« při požáru tím, že jsme svoji obět svazo
vali do jakéhosi kozelce a spouštěli ji  s observatoře 
dolů, při čemž pomáhal dole stojící * chlapec oddalu-

PROF. Dr. J. GRUSS
jící lanem z kozelce visícím, zachráněného od  stěn, 
o které by si mohl natlouci hlavu. Když napadl sníh, 
postavili jsme z něj jakési stany, podle vzoru Esky
máků,, v  kterých se sví tilo i vařilo a k nemalé zlosti ro
dičů i setrvávalo tak dlouho do noci, až za- pleskotu po
hlavků byli uloženi »Eskymáci« do postelí. V  létě začlo, 
ovšem v  létech pozdějších, i táboření v  přírodě. To již 
jsem měl předplacený americký magazín Outing, s je 
hož redakcí jsou si též dopisoval. Několik čísel tohoto 
krásného magazínu i dopisy redakce, které přečkaly 
několikanásobné stěhování,, mi připomínají tato krásná 
chlapecká leta,

»Outing« byl vydáván Casparem Whitneyem, který 
tehdy právě vydal svou poutavou knihu »Jungle trails 
and jungle people«. Měsíčník byl věnován životu v  pří
rodě, cestám a dobrodružstvím v  odlehlých krajích, 
sportu, životu venkovskému a přírodě. Nevím, v y - 
chází-li dosud, ne-li, je  to škoda.

Nelze trpělivého čtenáře unavovati dalšími podrob
nostmi našich chlapeckých her a zábav, z nichž však! je 
patrno, že odpovídaly v  mnohém, ne-li ve všem, zása
dám moderního skautingu, vždyť nechyběly hodiny 
v  čtení map, orientace v  přírodě, vázání uzlů, pozoro
vání zvěře), vzpomínám jen pražskou lososnici na jezu 
probíhajícím pod tehdejším »Eliščiným mostem«, který 
byl právě demontován. Je škoda, a lituji toho podnes, 
že pro mnohé organisaČní funkce v  československém 
sportu a při jeho výkonu jsem se nedostal do  řad na
šich junáků-skautů, ač jim  náležím jak svojí před- 
výchovou, tak láskou k jejich činnosti, které přeji nej- 
lepší pohodu.

poštorenská kapela skautů vyhrává v Luhačovicích. Poštorenský oddíl byl utvořen v r. 1921.
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