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Uvedených prvních padesát životopisů osobností,

které se podíleli na zrodu a existenci skautingu,je snaha ,
podchytit,pokud to ještě lze,jejich životaběh osobní i skautský,aby tak byli zachováni v paměti a nebyli zapomenuti«
Myšlenka to není nová ♦/»nebol již dříve byly
porůznu uváděny medailonky význačných osob ,״činovníků i pří
znivců a byla úvaha br.Marabua a zemřelého br. Lišky soustře

dit bio nebo monografie skautských osobností pod civilně běž

ným názvem "Kdo byl kdo” s příslušnou kartotékou«
Tedy toto je začátkem nového sběratelského obo
ru pro další pokračování nevyšlapanou stezkou pro ty,kteří
budou pátrat, shánět,dopisovat a získávat údaje.

První padesátka nechce a také nemůže shrnout

všechny nejvýznamnější«Je to spíše soubor těch,kteří byli
dosažitelní a bylo je možno získat schůdnější cestou•
Převážně jsou to životopisy běžně známé, až na
některé prvotiny«Jsou zařazeny abecedně, i když by měly být
rozčleněny do skupin*zakladatelé,představitelé,veřejné osobnosti,básníci,spisovatelé,zasloužilí činovníci,nositelé sk.

vyznamenání a podobně•

Skupinu "Nositelé Stříbrného vlka" zpracoval br.
náčelník Dr. R.Plajner,jako svoji fundovanou studii,pro ar

chiv Národního písemnictví,jako všechny ostatní jeho studie.
Titulní stránka "Nositelů” se seznamem jmen je zde zařazena.

Pokud se v tomto zpracování vyskytují nositelé řádu Stříbr
ného vlka,není text jejich životopisu totožný s tím co zpra
coval br. náčelník•
Obsah popisů jednotlivců nečiní si nárok na úpl

nost nebo charakteristickou výstižnost.Jsou to jen částečné
*
,
údaje,které bylo možno získat se zaměřením na junáctví.Takže

C
C

podstatné skautské není vyčerpávající,při čemž civilní čin

nost je uvedena obšírněji,nebo naopak.Proto by bylo vhodné,
aby každý držitel těchto životopisů doplňoval vše co k uve
deným osobnostem lze vypátrat.Pro tento učel je zařazen,za
každým devaterem osobností volný list pro doplňující poznám-

ky,odděleně pro jednotlivý životopis.
Podobenky osobnosti jsou z knihařských důvodů na
lepeny na kartonech vždy po devíti,ač by měly být vždy pří

mo u životopisu,jak původně myšleno.Pokud chybí, tak je od

kaz na sborník AS,kde snímek je s tím,že lze dodatečně kopie
vlepit.

Převážnou část podobenek zhotovil br. bidlo a ně

které bř. Mánek,Puňta,Šaman iindy a Vendy.Všem patři dík,že
bylo možno sbírku realizovat.

U osobností: Elstner,Foglar,Horký,&oseová,Macková

Martinovský,Němec,Piajner,Powell,Seifert,Seton a Svojsík
jsou připojeny portrétní kresby,které poskytl br. Vendy.

Sbírka byla zpracována v zásadě,že nejdříve musí
něco být, aby to bylo možné vylepšit a obohatit.
Pro definitivní sbírku "Kdo byl kdo",doplněnou

dalšími osobnostmi,ponechává se možnost jakéhokoliv řazení.
K pokračování přeji hodně elánu,obětavosti a vy

trvalosti.
II Q 1936

říza.

+/ poznámka

1. 75-100 čísel sbírky životopisů"Kdo je",vydal Orbis Praha
od r. 1946.Účelem a cílem sbírky bylo shrnout život,vývoj
dílo a význam jednotlivých osobností,kteří vytvářeli dějiny,nebol slovníková hesla jsou příliš stručná,literární rozbory velmi náročné a vědecká pojednání specielně
Sdborná.
íslo 7“0:Kdo je A.B.Svojeík-napsal ir.Josef Šimánek.
2. Jak šel životem zakladatel čsl Junáctva Á.t.Svcjsík
napsal Boh.fiih&:,n1ákLadem JU prosinec 1946 blahoslav Pha.
3. Kdo je kdo ve 20 století-ze světa politiky,diplomacie,
dělnického a mírového hnutí , publicity a vo;ןessSví-abecsdně.Autor Desider Galský,Richard Žákovský,Svoboda 1967 Pha.

A

RudolfPlajner
NOSITELÉ ŘÁDU
STŘÍBRNÉHO
VLKA

PRAHA 1984
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Řád 4« udSlorán sa rynikajíeí sáaluhy o junáeké hnuti•
alužby akautakf mySlanca a calaiiTOtnl dlouholetou
práoi re akautingn«
♦ Buralk Bohualar
t Filip Ledialar MUBr

Horník Viktor
+ Charrát Joeef ak,MUDr

tofak Iran JHBr

+ Jandu» FrantiSek
♦ Ježek Aloi•
♦ Kulík FrantiSek

♦
♦
♦
♦

■artinamký Otakar fhDr
Kaaaryk Tomáš Garrigue FhDr
Kěmae FrantiSek
Jorák Jan

+ Plajner Rudolf H&r
♦ RSaaler-OffoTaký Joeef

♦ fthák Bohualar RMDr
♦ Sctaru*Mr Eduard Ing
StrSlnek Miloalar BlDr

Sum Antonia JUBr
♦ Srojeík Antonín Benjamin
♦ Šináatk Joeef PhDr
♦ Šrámek Antonín
tzr»S Eduard Ing

Praha
Poděbrady
Laopcldo▼
Praha
Šlllna
£raha
Praha
VlaSia
Praha
Praha
Praha
Praha
Luka p/Mednlken
Praha
Praha
Praha
BraatcLLara
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
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Zahraniční skautil
Carol II9 rrnuuaacy král
■ikoláá, rununaký princ
Soaboteanu Ulie,plk Rumunako
Sidorovie Théofi^tktdnur»š{

6

JUDŕ Ber.e ־Ľ.

• Dsrkovcová A.

:íliánova ŕ-

Brzobohatý R.

Burghauser J.

Dyk Viktor

Elstrer E.A.

Fanderlíkcvá É.

Ing..Dr .Ranävrlík •״

JUD r. EDUARD BENEŠ
profesť^^jdocentjdruhý president CSR "Budovatel" protektor Svazu
skautů a skautek ČSR-čestný starosta.
28.5.1884 - 3.9.1948.
V Kožlaneoh spaChil svěilo svělo,
káe jeho otec měl malé hospodářství.Studoval na gymnasiu v ťrazejfilosofii a filologii,práva rovnvh v Prazejpolitické vě
dy v Parůhi.Roku 1908 dosáhl doktorátu .
práv v Dijonu a r.1909 doktorát filosofie
v Praze.
Jih jako student přispíval do čes
kých listů a překládal literární díla
z francouzštiny.
Po získání doktorátu se oženil ee
studentkou Hanou Vlčkovou a v r.1913 se
stal nejprve profesorem na obchodní akade
mii a pak docentem KU a roku 1923 řádným
profesorem i na technice.
Kdyh vypukla 1. světová válka odcesto
val r.1915 do Francie a před tím orgsnisoval odboj doma.Ve Francii se stal spolupracovníkem vůdce zahra
ničního odboje TGM.Byl tajemníkem čsl.NR a svým diplomatickým jed
náním se snahil získat na mírové konferenci pro CSR výhodné hra
nice a bezpečné sousedství.
Po návratu do vlasti se stal ministrem zahraničí a jeden
čas i předsedou vlády.Zahraniční^ ministrem zůstal ah do roku
1935.Byl iniciátorem Malá dohody.Dohodl se Sovětským svazem spo
lupráci a vzájemnou pomoc.Smlouva podeosána 1935 a později pak
i 12.12.1943.Ve společnosti národů byl téh předsedou a generál
ním tajampíkam.18.12.1935 byl zvolen presidentem republiky ČSR,
jako president "Budovatel".
,
Ve druhé světové válce přejal ukol Masarykův.Po mnichovské
zradě odešel opět do Londýna a vedl v Anglii a Americe náš odboj
proti Německu.Po skončení války byl opět zvolen 19.6.1946 presi
dentem CSR,^ako vůdce vlády v exilu.
v
V ■boji proti neotchpaenC a enpanoávní sIvpůíí, půijal ješ
tě demisi některých členů vlády a jmenoval vlá^u Gottwaldovu.
7.7.1948 abdikoval a pro nemoc se vzdal svého uřadu.Diouholeté
kor^atěnů cév s jinými chorobami přivodilo ,jeho konec po nece
lých dvou měsících ve evé vile v Sezimově ysěů.Zasnul ve věku
64 let.Jeho pohřbu se jih junáci nemohli zúčastnit.
Podobně jako TGM zajímal se^ Dr.BeneS o čsl.ekauěepg.Od
r»1936,kdy pro stále naléhavější úkoly státní nemohl jih nadále
vykonávat dlouholetou funkci starosty Svazu a uvolil se stát
v cele skautů,jaka čestný starosta.
י
President Beneš řekl o 1kauěingu:Skauěepg obnovuje v no
vých formách onen starý řecký ideál eallokagathie,ušlechtilosti
a dokonalosti tělesné i duševní a zde jsme u věci pro náš národ
obzvláště důiahité:kda zná naše statistiky zdravotnické,ví,jak
přímo plýtváme národním zdravím a kdo z nás je nucen sledovat
náš veřejný hivot,vů,ca nám ještě schází ve věci lidské a občan
ské slušnosti a vzájemné ideové Voierapce.Skautské hnutí ch$e
v tomto smyslu vychovávat lidi dokonalé,nebo řekněme alespoň sluš—
né,po všedh stráPkách.Všude má svůj velký výchovný význam.• £,
#
Jsou známy jeho návštěvy na sk.táborach,zsláště v MLS
v Jinošově 1947>kde byl i s paní Hípou.Víz archiv LŠ a fotodokumaptaca.
Dr. Beneš byla osobnost předního diplomata a najznámějšíiמע
státníka světa.
O
Dle "365"

Doplněk životopisu JUDr .Beneše
pro AS 19 za str.8
Vypsáno ze strojopisu knihy Františka Moravcefbrig.gen.
/1895 -1966/"Spion,jemuž nevěřili״./Toronto únor 1977
CSR 1981-orirf 366 str.opis 192 str.

Benešův otec,prostý rolník,známý svou ohromnou
pracovitostí dosáhl toho,že tri z jeho deseti dětí,měly vysokoškolské vzdělání.
.
Eduard jezdil za dob studií domů na prázdniny ale ne aby odpočíval."Musíte si pamatovat,až z vás budou
páni,jak je těžko si vydělávat chléb vezdejší״,bylo ob
líbené rčení otce k synům-studentům lopotícím se na polích.Beneš n^kdy na tuto lekci nezapomněl.Jeho pracovi
tost byla neumorná,skoro nadlidská.Byl zvyklý pracovat
každý den od brzského rána do pozdního večera.Dopřál si
jedinou přestávku-každodenní hodinovou procházku, a i k
té ho paní Benešová musela.často přinutit.
Vedl skromný život.Nikdy se nedotkl alkoholu,nekouřil a neměl rád zábavy a hlučné společenské recepce.
Jak známo byl malé postavy.Jeho chování bylo suché,pedantické,zřídka ovlivněné citem.Neměl rád ve svém
okolí lidi vysoké postavy.Vždy prohlédl všechny fotogra.
fie^vztaé při oficiálních příležitostech a nedovolil uveřejnovat žádné,které jeho malou postavu příliš zdůraznovaly. Byl., nesmírně nadaný student sociologie,kterou stu
doval na Sorboně v Paříži a které po Mnichově učil na uni ־־
versitěv Chicágu.Měl k politice vědecký postoj.Jeho zku
šenost. v jednání byla ohromná.Pod Masarykovým vedením ře
šil zahraniční proDlé1my,když mu Dylo sotva třicet a v 35
se- stal zahraničním ministrem.Byl v zajetí svého vlastní
ho časného uspěchu.
Dával přednost metodám,které úspěšně použil v mi
nulosti a klíčem toho byl kompromis.Kladl v politice pří
liš velký důraz na vědecký faktor a příliš malý na lidský.
Beneš se nazájímal o vnitřní politiku a nerozuměl
jí dobře. Byl populární u lidu spíše jako žák a dědia T.
G.M.,než pro své vlastní činy.Prostý člověk z ulice mu
Dyl cizí a nevěděl dobře jak s ním mluvit,Před veřejnos
tí byl. dosti uzavřený a skoro nesmělý.Jeho přednášky by
ly suché , bez citového zabarvení a dojmu na posluchaee..
Také nebyl dobrý řeanÜíL.eמLuvil monotoně,bez důrazu a suše.Své přednášky psal ve vysokém puntířskářském stylu.
Nebyl schopen mluvit ex. tempore,bez přípravy.Své řeči
skládal s velkou pečlivostí-pomalu.Každá věta musela být
přesně promyšlena,každé slogo zváženo a položeno na své.
pravé místo.
Ve svých politickýc začátcích v emigraci.měl v ciz1nf dva úhlavní nepřátele,kteří byli jeho politickými
odpůrci,ale i soupeři o politické vedení.Byli to Štefan
Osuský a Milan Hoža.

Beneš měl podporu čs.podzemí.Když se něco zhatilo
v jeho politických plánech,hledal obětního oeránka,který
by vzal vinu na sebe.Jako pravý diplomat nebyl nikdy .
schopen říci ne.Obložil své odmítnutí určitými frázemi.
Jak se vyhnout přímé odpovědi bylo,že v zásadě souhlasí
a požádal příslušnou osobu,aby svou žádost poslala pí
semně
jemu nebo příslušnému ministerstvu.
Bene’š byl nemocen,když odjížděl z Londýna a jeho
stav se zhoršil po návratu do vlasti.Trpěl tuberkolosou
páteře artiriosklerosou a vysokým krevním tlakem. Jeho
nemoc měla velký vliv na jeho duševní rozpoložení a. jeho
nálady se často rychle měnily.
Jeho názory se měnily s jeho náladou.Nevěděl jak
použít,své popularity a ani se o to nesanžil.Bylo známo,
že je ústavním presidentem a že by nikdy neudělal nic,co
by se neshodovalo s ustavou.Snažil se vystříhat vydávání
jakýchkoliv rozkazů,jež oy vedly ke krveprolití a oočanské válce.Nakonec se podal násilí,přijal resignaci demo
kratických ministrů a jmenoval komunistu hlavou vlády.
Jeho resignace necelé 4 měsíce po puči a jeho smrt
o 3 měsíce později,byly konečnými osudnými ranami čs.
národa.
Jako muž a politik byl Beneš bezesporu tragickou
osobnosti.Objektivní historie,hodnotící z příslušného
odstupu od událostí,bude schopna rozhodnout,do jaké mí
ry byL obětí nepříznivých okolností a do jaké míry jeho
vlastní chyDy přispěly k tragedii jeho národa,který ho
zvolil za svého vůdce.

Nebyl dobrým žákem T.G. Masaryka,který vášnivě od
soudil Tolstého heslo" Neodporovat zlu".Cs. národ bude
dlouho cítit morální důsledky tohoto osudného rozhodnutí,nebot. celý jeho národní charakter byl jím poznamenán.
Důkazem-toho Dyla lhostejnost čs. lidu ke komunistickému
puči v roce 1948.
Pro ceneše osobně byla mnichovská kapitulace černou
skvrnou na jeho karieře politika a jeho politické začátky
v prvních poválečných letech jí téměř výlučně poznamenány«
Byl vždy připraven pole1^isovat,zda jsme měli nebo ne měli bojovat.Stal se příliš ustupným vůči komunismu ze
strachu,že komunisté proti němu použijí mnichovské kapitulace,jako politické zbraně.

PhDr BERKOVCOVÁ Anna
profesorka a spolutvůrkyně dívčího skautingu v Československu •
1881 -

1956

Promovala v roce 1907 a byla profesorkou přírodopisu

a matematiky na holešovická■ lyceu«Po první světová váloe ří
dila školu sociální páče a později zahradnickou Školu v Krči,
kde působila taká profesorka Dr* Alloe Masaryková«
Byla cílevědomou průkopnicí,která pochopila a dovedla,

jako výborná učitelka,bohatě členěnou souvislost života vtis

knout svým žačkám toto vědoml*Tuto vzácnou schopnost projevi
la při vyučování,při volbě povolání,ve skautingu a v sociální
škole•
Rozhodnutí učiti na spolkovém ustavu,právě založeném

v roce 1908«finančně málo zajištěná■, samo o sobě I9L0 již odlážný prAkopniáký čin tehdejší ženy•
Její úsilí o výehovu moderní any dokumentují £ jí publikace:"Kam z lycea" /l9l3/ a "Kam ze střední školy dívčí "

1914.

w
Když sestra Stěpánová—Koseová s přítelem a vedoucím

druhého prežskáho oddílu skautů Vaškem Jelenem hledali oporu
v pedagogickém světě v boji pro dívčí skauting-a to bylo třeba,pustit se proti předsudkům měštáků,ale i samotných bratří,

vyžadovalo nemálo odvahy-bylo přirozená,že se obrátili nejdří
ve na Dr* Berkoveovou,která je srdečně přivítala, ale brzo se
ukázalo,jak o skautingu již přemýšlela.Vždyt to bylo vpravdě
v té době průkopniokl hnutí*Hned při návštěvě narýsovala praoovní program pro děvčata a dala doporučení k prof.Drtinovi
a ke spisovatelce B• Herbenové,kteří se horlivců ujali a dívSí skauting a její organisaoi spolubudovali*

Odvaha Dr« Bcrkovcové,která podporovala dívčí skauting v r. 1915,tedy v druhém roce první světové války,vzbuzu-

je obdiv*
Lze tedy iíSi,že holešovioké lyceum v čele s profe

sorkou Dr* Berkovsovou,bylo kolébkou dívčího skautingu u nás*

Je všeobecně známo,že zakladatel sta utingu prof* A*
B* Svojsík se při prvním srazu skautů velice podivil,když mezi

hochy spatřil skupinu dívek v kloboucloh a s holaai*At prý

se vrátí ke kuchyni«Skauting je přeoi záležitostí čistě ohlapeckou*Tento názor se projevoval,! když si to těžko nyní
představíme,že ještě v roce 1831 bylo v iTččlnictvu Svazu
24 mužů a jen 4 ženy«
Dívčí skautské hnutí rostlo,mělo u dívek svoji přitaž
livost a oblibu a v jejím Sele stála řada význačných činov
nic jako na př« prof« E.Milčicová,také profesorka tělocviku

z holešovického lycea, Dr« Mladějovská a býv« žačka z lycea
*

V

s» Stěpánová—Koeeová,pozdější náčelní a nositelka Hádu práce•
Pro účastnice Lesní školy 1945 v černo šicích, je nesa*•

pomenutelným dojnem,kdy při táborovém ohni poznaly osobně
taká s« Dr« Berkovoovou«

Dle vzpomínek s«Vl«Koseové
a článku ▼l«Mackové”Zakladatelky
dívčího skautingu"
v AS č« 10 str.27-28 a 38
Podobenka Dr,-orkovcové
v AS č,10 str« 13«

!יי

POPELKA

BILIANOVÁ

literární a veřejná pracovnice v býv.Ustředním spolku českých
žen» zakladatelka osady skautek.
27.1.1862 - 7.3.1941
Pokroková Síská žena,dlouholetá literární pracovnice
činná na veřejnocti,vedoucí dívčího odbor« v ústřední) spolku
českých žen",byla také matkou dvou dětí,které již od utláho
věku byly v řadách sokolských,byly vedeny v tonto duchu a hra
vě překonávaly obtíže,když o prázdninách se svým otcem proo••tovaly valnou část své vlasti.•
V

Žila sama stejně se svou rodinou po venku i na letnich bytech ve stálé* styku s přírodou!•
Vidouc výsledky táto výchovy na vlastních dětech až
do maturitní dospělosti,věřila pevně,že nalezne se i dosti ji ־־
nýoh,kteří by chtěli jiti touž cestou•
Již v roce 1911 vypravila několik dívek na cestu do
Krkonoš a z vlastního popudu přičinila se o zřízení letních
osad pro městské dívky u venkovských soukromníku.

Když zakládala v r. 1912 první osadu skautek v Chotouni,neměla k ní dooela žádného vzoru,ba ani ne rady.Profesor A.B.Svojsík byl již dávno zapadlý v lesích,se svou také
první družinou a tak sestrojila si svou osnovu dívčího stautingu pro svou první družinu•
Použila jen toho, oo se jen tak přeletem kmitlo no**
vinami a co sama vyoítila z potřeb v dívčí výchojš.Skauting
přišel jako na zavolanou a rázem přeměnila svůj úmysl z let—
ní dívčí kolonie zřídit praoovní osadu skautek v Chotouni.
Hlavní oporou při zakládání dívčího skautingu ty ly
jí vlastníděti a na vlastní krvi mohla si vyzkoušeti dobrá
i zlé stránky skautingu.Ty zlé,jen v dobrém smyslu.
Ve své ki±ze" 0 dívčím skautingu"/vydal 3« Sole ,
Praha Karlín,bez údaje roku vydání/mimo náčrt významu a hlav.
nich ry6f,uvádí rozdíl mezi hochy a dívkami a popis programu
realizovaný ideově i prakticky v osadě nejen v Chotouni ale
i ve Skedni,včetně vycházek a naučných výprav.
Její průkopnický čin v tehdejší době o novou v^chovu dívky,byl předvojem dívčích družin,na které bylo pamato
váno ve stanovách,pr ívě se ustavujícího se spolku Junák Český skaut,v době,kdy dokončila svůj spisek.
V

Nakladatelství a knihkupectví E.Solc Praha vydalo
P* Kiliánové spisky, Dětské hry kolové.Hra s panenkou a di
vadelní výstupy Vyšehradský vodník,Z letního bytu,Kocour
▼ pensionátě.
Použito údajů
* citované knihy
M 0 dívčím skautingu"
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BRZOBOHATÝ RADOSLAV
herec a někdejší Sien druhipy Modrého racka 6.oddíiu Junáka re
Valaškám Meziříčí•

Hádek, rodák z Valaského Meziříčí-tahoh otec byl námořpikem,kte^ se plavil po všech mořích světa-spíš a chlapským ob•
divém ,neh se synovskou pokorou obdivuje otoovy 1saly,orroseěou
nosěísutsilíiiěu í chut k hisoěu•Snad proto má pevný stisk ruky
modré očiikteré neuhnomf^rdou níiecetnodmípisý hluboký hlas
i veselý smich.SdVdil i lásku ke knihám zvi• Londovým•
V$ třinácti letech má za sebou zkušenosti dospělého člově^^e^t se ocitl v období končící druhé světové války^Ní gy
mnasiu získal oblibu ve starších kamarádech ve kterjch viděl
svůj vzor^Byl na svá léta fyzicky i duševně vyspělejší a tak byl
přijat do druhiny Junáka valašské šasěky,kěará nrícosíií veválce ilegálně^Byl to jeden a nelepších oddílů v republice, ve
Ssot1íkosě závodě 1948 se umístil jako třetí•
Oddíl podnikal a Radek s nim spcmtu výborných íkcí.Scházeli se v klubovně pí okr^i h^eaěět dělali lehkou í tle tiku,hráli kopanou,tanis,volejbal i všeohno to co se v Junáku dělá*iez—
dili p- výlety^řebí k prameni■ Vltavy' ale i na hnové brigády,
stavby mládehe a podobně^V partě byli kyěírisěé,zpvsácilrá1píce
i njadpéšači•Tíkha všude i vystupovali í často ohromovali•

Na přátelství z té doby se pízípomípá í snad proto se
bývalí Členové druhiny í oddílu schází od té doby kahdé tři ro
ky u někoho ní chalupě a někteří přijí dějí i ze zahraničí•Zase
jsou kluci,poví dají 1i,sznomípéjí í uvědomují ^,he Junák jim
dal hodněibyly to dobrá základy.Při setkání dělají vhdy něco
uhitačného,nějakou opravu nebo zlepšení^e^^ se proto jakého
koliv odříkání a jejich další kroky v dospělosti byly snad jis—
VvššÍ.Pi !znáv^í si píszéjam,aniž by to tehdy tušiliihe v nich
vedoucí jemně a citlivé vyvolal to dobré a uhitéčné^Kdyh něco
stitěli !ÍV^umI! p^^hit ruku k díiu.Budosíie kiurovny,ob1ěarérali i potreby Pí v^et nebo tábor, ^^,rukodělné préce,zpísíie,
aráli desídlo,nrosáděie ^V^jezdili pa brigády•
Prostě skauting je pozpímanai ohromnou pospolitostí,
iěním kolektivně hit'rozvijet svoji osobnost^e^lo nrekáhky,
ttrou by nedovedli překonat^ kázen^te^í. byla v oddíle^yla
obrovolpá při osobní 1sobodě,uměě si se vším poradit^^ mezi
idmi, b druhým i i pro druhé*
,
I po letech Radek přiznává! byl jsem skautem í jsem
‘ídjhe j^em jím ryi•eeéd se vrací do přírody,^ ji vychutnal
i,dna ít je to při lyhařepí nebo v tiché. zamyšlení v lesní

Snad proto jeho postavy pa filmovém plátně, v divadle
®bo v televizi, jsou tík opravdové*
v.Jeho heslem je. Kdya mfžaš jít k nramapi,neahoď ke
1® cipJci v časopise Junák
°S• 32 č. 29-30 str.SÓ a č.3l/32
Skauting r.á7/1959 č.ll, etr. 169
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JARMIL
BURGHAUSER
hudebník.skladatel.člen pražské Dvojky,náčelnictva

Po ukončení studii v letech 1946-53
byl sbormistrem a dirigentem Národního di

vadla v Praze.Pak se věnoval výlučně umě
lecké tvorbě.Největšího úspěchu dosáhl je
ho balet Sluha dvou pánů-čtrnáctkrát nastu
dovaný doma i v zahraničí.

Je autorem tří oper:Lakomec,Karolínka a lhář.Most.Čtenářům je znám z knihy"Nejen pomníky" o Smetanovi.Dvořákovi
a Fibichovi.Na ni navazují známé rozhlaso
vé rozhovory s Ivanem ^edkem.

Bratr Burghauser má i pozoruhodný junácký životopis,V roce
1935 vstoupil do Foglarovy slavné pražské Dvojky,Tam získal
jméno Jumbo.btal se Jestřábovým zástupcem a s hrstkou věrných

prožil okupaci,Po celou dobu oddíl tábořil a žil obvyklým od
dílovým životem.
Po osvobození byl Činný v ústředí Junáka jako člen náčelnictva,vedl skupinu pro hudbu a zpěv a krátký čas i předsedou

zpravodajského odboru.
Vyrůstal ve výhradní maminčině péči.Byl jedináček a přes
všechny úspěchy "zázračného dítěte" trpěl pocitem méněcennosti,
život v junáckém oddíle,veselost,družnost,romantika,pobyt v pří

rodě za podmínek záměrně primitivních jej úplně změnil.Skautský

život,zejména táboření mu dalo mnoho i jako hudebníkovi.
Jedna z jeho skladeb je přímo spjata 6 táborem Dvojky.Nazval ji Deštové trio a věnoval členům oddílu a dnům tábora u Sinovíru na tehdejší Podkarpatské Rusi.Je psána pro flétnu,violu

a kytaru a zní v ní zpočátku trochu zasněné melancholie chvil,
kdy monotónně íukal déšE na stanové plátno.kdy při pohybu ve
stanu se tichounce rozeznívaly struny kytary.Ale ozývají se tu
1 chvíle ?ěvu černošských spirituálů.ba i dobrodružných výprav
po stopách Nikoly Šuhaje.

Zpracoval svazek ju^áckého zpěvníku a junácké písně na gramafonové desky*
Dle článku Hudební skaut
2 časopisu Skaut-junák 1968
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BÁSNÍK

VIKTOR

DIK

1931

Odešel z plného rachu života
literárníhoipolitického a společenského
tam,odkud není návratu.
Bohem posvěcený básník byl mo

derním rytířem bez bázně a hany a před
majestátem jeho smrti v úctě sklonily se

všechny meče namířené proti mužné jeho
hrudi a celý národ uvědomil si ztrátu
jednoho ze svých nejlepěích synů,pravého

vzoru čestnosti,nezištnosti a statečnosti.Byl velikým básníkem,národním budite-

lem,ideálním politikem,ale především bo
jovníkem. a Osud dal mu prožiti bojů,co jen jich muž snésti může•
It jako vítěz,at poražen vždy vyšel z nich se štítem čistým, če—

-em jasným a hledem planoucím po novém boji na obranu milovaného

hároda a jeho kulturních statků*
Nelze říci více,než pověděl lid,plnící Václavské náměstí
« pražské ulice při jeho pohřbu 19•května 1931 a to moře žalu,

ere zalilo všechny vrstvy národa při zprávě o jeho smrti•
Skautingjejž Viktor Dyk vysoce ceniL jako výchovu charapteru a idealismu,měl v něm upřimného přítele a čtenáře časopisu
1׳kaut-jiuaák jistě dojme zpráva,že k sjezdu slovanských skautů
rěnoval jeden z posledních svých zpěvů: Po zdrav-huc! připraven•
V řadách imLádež e,která !se s lyke m loučil a,skauti necit/t*é”
•i.biž odpoledne stálo šest skautů v Pantheonu musea čestnou
itráž a rakve básníkovy.Odpoledne pak,až výzva byla dána téměř

poslední chvíli,sešlo se k pohřebnímu průvodu více než 200
Ikautů a takč delegace skautek^Skauti kráčeli tři hodiny v čele
׳ohřebního průvodu a nakonec u olšanského hřbitova rozestoupli
e do špalíru a vzdali poctu zemřelémujehož duch a práce nebu-

ou mezi skauty zapomenuty.

popisu Skaut-junák r.^VII č.§ str.115 z 25.5*1931,kde na
' edchozi stránce je báseň Dr.J.iimmunca^'Za Viktorem Dykem• .
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FRANTIŠEK

ALEXANDER

ELSTNER

U.4.1902 - 8.9.1974
u2Sttel>8pisoTatel tautomobili0ta9cestoT&teltvůdce první í 1» 5.

Bodák ze Stará Boleslavi z učitelské rodiny
 *יl rovněž učitelemuMládí progil od r.1913 ve skautské
ě,stal se vedoucím oddllu.ZuSastnil se a napsal reporholdu skautů presidentovi !•G.Masarykovi v r.1920 a v
roce organisoval výstavbu junáckýeh táborů ve dnqch so
ho sletu.Ve funkci zahraničního zpravodaje Svazu fcautú
diastnil se Mezinárodního skautského kongresu v PaJkži
SvojsíkemtBBslerem-Ořovským a Dr«Vetterovou v r^l*ii
d poslán do anglická lesní školy-Gilwellu.V r.1923 byl
pověřen vedením první Ústřední lesní Školy v Jemčinské oboře•
Ve funkci zpravodaje LS v Náčelnictvu počal usilovat o zříze
ní feeááLé IŽ-našeho GiiwelluJByl instruktorem na mnoha
r•
1926 se vzdal funkce•Kantořil 9 let na venkovských dvoutyidkúch.
a při tem se věnoval spisovatelství9spolupracoval e detskými
časepiey,se Skautem-junákem a a Časopisem Motor revue •V roce
192Ť vyšla jeho Kniha uzlů.Pak následovaly další knihy »Dobrodružnou stezkou,Uzly a laeotZáleeáeká kuchynětDovolená pod
stagem a s karavánemyDovedu to ,Pedro,tvůj kamarád,2 Argenti
* další*
Specifikem !□.iltierovým byly rychlé dálkové
jízcty malými automobily «Začal nejdříve jako motorový fanqja
a pohotový publicista ,na motocyklu^,na který mu půjčila réúakce ty tor revue a dluh splatil literárními příspěvky.Se svou
manželkou Evou jezdil na cesty,psel,přednášel a tak se stal
rychlým reportérem na tehdejší- fgfrt■
TObžltý první krok v jeho životě znamenala
nabídka letecké továrny,aby vyzkoušel v obtížném terénu malý
lidový vůz *Aero*.Po zdařilé zkoušce v Alpách a Jugoslávii byl
mu váz darován.Tak vznikla jeho kniha"S kamerou a za volantem
třemi díly svita” v r.193i.Rok co rok až do r*193& stále na
cestách s manželkou.která mu byla druhým řidičem,kameramanem
a písařkou na strojiPři návratech domů spolupracoval s roZhla
sem gro ěkoly.Bekordní jízda v r*1947 se uskutečnila se svým
synem Reneém"Napřífi Afrikou.Od r*1956 pořádá veřejné besedy
a přednášky.Cestu do Sovětském svazu podnikl r«1959 a v r.
1960|ceetu napřič Československem již se svým vnukem*
Mikdy nezapoměl na skauty odkud vyšel i když
se nikde o tom nehovoří.Na žádost bratří z Pošumaví vedl v r•
1945 Chodskou lesní Školu*
, .
Napsal 10 cestopisných
knih v období 1943»-iTOjiW '1 b STEotorismu
v letech 1933-1969 a pět knih praktických
dovedností v čase 1959-197O.Xonečně bele
trii pro děti v r.1967.
s
f>.A.E.byí cestovatel se
srdcem básníka,vypravěč a spisovatel.
*emrel po dlouhé nemoci v Praze ve vě
ku 72 let.Zůetane nám navždy vzorem hou
ževnatosti i skautské dochvilnosti vždy
a všude.25 svazková řada knih nám ho bude
stále íPř^onínat.

ny
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Viz časopis"Skauting" r.27 č.12 str.lB4
״Poctivě udělená práce"
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F. A. ELSTNER

TANGO
ARGENTINO
Populárni cestovatel F. A. Elstner vzpomíná na příběhy ze své páté
automobilové expedice, kdy v malé škodovce se svou manželkou

Evou a donem Franciskem vykonal s vysokými průměry dálkovou
jízdu napřič Argentinou. Vypsal ji v cestopise TANGO ARGENTINO,
který vyjde v novém rozšířeném vydáni.

Elsa Fanderlíková
skautská maminka,rozšiř©vatelka
dívčího skautského hnuti

Po boku svého muže,dala se do skaut
ských řad paní El8a,podporovatelka
a rozšiřovatelka dívčího skautské
ho hnuti na Brněnsku-již od roku
1919.
Nebylo ani jinak možno,§by v celé
skautské rodině nebyla účasti na
skautském podnikáni zastoupena ma
minka dvou eynů-skautů a muže,župniho zpravodaje»
První její kroky v těch dávných de—
bách měly mnohem horši posici než.
potom později.Tehdá každá zmínka o dívčím skautingu naráže
la na předsudky nebo nepochopeni•
Ale ona Sena a matka dala se celou svou bytostí vpřed«
Její ženský instinkt věděl,kde prospět nejvíce »Nejenže sama
sa oprostila od tehdejšího nazírání,ona se přizpůsobila,
dovedla přijmout nové názory i ve svém stáří-Za oběC padlo
osobni pohodlítproetora bytu k nesčetným poradám a schůzím
do pozních let*
Její milá a tichá povaha dovedla vytvořit nejen prostřed^ale přinést pohodu a klidu všude tam,kde se objevil-a
Rok byla okresní zpravodajkou dívek.šestnáct let zá
stupkyni župního zpravodaje«Tato čísla mluví o době,ale ni
koliv o práci,které bylo mnoho za tu dobu a tak tiché a pře
ce významné,jako byla ona sama»
Za dlouholetou a obětavou činnost obdržela. "Skautskou
lásku" 26.10.1936 a 27-5.193« jí byl udělen titul: Čestná
župní zpravodajka•
״
Se svým mužem obdržela pak $»5*1947 ״Stříbrný junácký
křiž za vlast*
*Všitími skauti i skautky se sklání před její památkou,
nebot nejen sama byla průkopnicífale dala prostřednictvím
svých synů-předních významných činovníků-velký dar česko
slovenskému skautskému hnuti*
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Prof.Ing.Dr. Milota Fanderlík,
přední sklářský odborník v CSSB,
instruktor a Vůdce MIS, Činovník,
místonáčelník Junáka
12.7.1905
Prvorozený 8yn ze staré sk.
rodiny narodil se v Prase.kde byl
jeho otec právníkem u soudu.Od r.
1909 vyrůstal syn až do vysoko
Školských studii v Brně.kde půso
bil jeho otec jako tajemník Zem
ského výboru.
Obecnou—cvičnou školu vycho
dil při ustavu na vzděláni učite
lů na Starém Brně •Tam byla vynika
jící hudební tradice.Seditel Sulc,
později thán Leoše Janáčka,podporoval hudební vzdělání, a
umožnil Janáčkovi.kterého tam učil,aby byly všechny třídy
cvičné školy vybaveny varhanami .Mimo to i v rodině se dosta
lo synu Milotovi hudebního vzděláni.Jeho otec hrával na
violoncello-až do doby po první světové válce,kdy ohluchnul.
Matka byla absolventkou pražské Pivodovy pěvecké školy,Studovala tam současné s Baou Destinovou.Byla výbornou koloraturnl sopranistkou a dokonale ovládala hru na klavír.
Na Starém Brně se udržovala tradice Křižkovského,pěstovaná dále Janáčkem a Koblížkem.To vše byly vlivy,které
způsobily Milotův zájem o hudbu a snad i to, že měl abso
lutní hudební sluch.
Vedle tohoto hudebního zaměřeni měl Milota i trochu
nadáni teehnické-pro chemii a fysiku.To ovlivnilo další
jeho životni osudy.Oba rodiče pěstovali v rodině zásadu:
"Děláš-li něco,dělej to se vši důkladnosti".Neznali "lajdačinu"•
Po obecné škole studoval v téže budově na Ul.státním
gpmnasiu.Po jeho třetí třídě bylo přeměněno na reálné,takže dostal ještě jeden rok základy řečtiny a pak již s ci
zích jazyků pouze latinu.francouzštinu a němčinu.
Od šesti let se učil hře na klavír a později i na
violoncclío.Před maturitou rozhodoval se pro další povolání.Zivelný zájem měl především o hudbu,na druhém místě by
la chemie.Tak troehu pošilhával i po medicině.Ale rozhodla
náhoda.
Matka měla předplacenu loži v divadle společně s prof.
Baborovským a jgho chotí.Baborovský byl zakladatelem fysikálnl chemie v Ceskoslovensku,byla to nádherná a ušlechti
lá osobnost «Jednou těsně před maturitou,matka nemohla do
divadla a šel tedy mleto ní .V přestávce se procházel s prof.
Baborovským a on se ptal co zamýšlí on po maturitě.Nedbal
naznačených zájmů a vyložil dychtivému tak krásně,jak jenom
on to uměl vykreslit chemii,jejl problémy a budoucnost,že
a® posluchač rozhodl zapsat jako řádný posluchač na chemic
kém odboru Vysoké školy technické v Brně.

t8

Ale hudbu neopustil,zdokonaloval ee ve hře na klavír,
chodil na Janáčkovy přednášky na konzervatoři o harmonii,^
hudebních formách a skladbě a při tom získával praxi ve hře
na violoncello u prof.Křenka.Kromě toho hrával jako samouk
i na flétnu a zvláště na pikolu.Ta se dala s sebou nosit na
junácké vycházky a na táborové ohně*
Během studie ve 3 »semestru teuhníky,hnemhuněl břišním
tyfem.Tehdy ještě nebyla antibiotika^yl to velmi těžký případ,v nemocnici na oddělení prof.Vanýska ležel od začátku
dubna až do června 1923.Z toho byl asi 4 týdny v bezvědomí
a v deliriu.Ale dopadlo to dobře^Pouze to znamenalo opakovat
na technice 3• ročník.V té době byl zaměstnán u prof^Baborov—
ského jako pomocný asistent Ústavu fyzikální chemie.A po ab
solvování a získání hodnosti inženýra chemie s vyznamenáním,
až do nastoupení vojenské presenční sluiby,byl odborným aeistentem Ústavu•

Zajímal se značně o fotografii a tos hlediska techniky
a výroby fotografických emulsí pro desky,filmy a papíry•
Proto po skončení vojenské služby nastoupil jako fotochemik
a vedoucí závodních laboratoři v Akciové lučební továrně
v TábořefTam se zdokonalil ve výrobě fotografických želatin,
dikaciumfosfátu a ve výrobě fotomateriálů ve spolupráci s Fo—
topenou v Hradci Králové a dalšími fotografickými závody
jako leoorom Brno^raft a Steudel DrážSany,Schering-i-ahlbaum
BerlíntPerutz Mnichov•
*
Přechod do Tábora se opět stal osudným pro celý další
život^Otcovi přátele v j-áoře, továrník K.*h.reh s rodinoUfSe
ctali téměř druhými rodiči^Byli to výborní vysoce inteligent
ní a dobři lidé• ( nich se seznámil s Boženou Hadravovou,
která se pak stala nanželkou^Svatbu měli v dubnu 1934»

Tehdy byla již značná hospodářská a průmyslová kriee
a nezaměstanhee.KonceL1 června téhož roku zastavila továrna
v *Sáboře výrobu a propustila všechen, technický personál• w
Díky otcově známosti dostal se Milota do Zlína k firmě Bata
do výzkumných laboratořítvedených tehdy docentem Landou, '
později profesorem na Vysoké škole chemicko-technologické
V . -? č •
Ve Zlíně v lednu 1935 se stal Milota otcem prvního syna
Ivana^Poměry u fy Data byly dosti komplikované.Působil tam
na otázkách využití odpadu kůže•
Jako fyzikální chemik i specialista v chemii silikátů
s absolvencí u prof^Kallaunera se stále zajímal o tento obor•
Dočetl se v Chemickém obzoru^e silikátová laboratoř hledá
caemika,dopsal na tent^o inzerát^Byl to Sklářský ústav v Hrad
ci Králové•• vedením ustavu se dohodl a nastoupil 1•května
1935 jako vedoucí fyzikálné-chemických laboratořím té doby
zůstal již věrný sklářskému oboru*

Za okupace byl éézněn,jako jgho rodíčc,Gestapcm•Ph šťast
ném návratu a po osvobozeni zajištoval sklářskou výrobu poradensky i aktivní technickou pomoci v čsliSkLář8kýuř závod ech,
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kde po odsunu německých nacistických techniků,musel zvlád
nout výrobu tak,aby se nezastavila.
V roce 1936 účastnil se 2 •mezinárodního sklářského
kongresu v Londýně a Sheffieldu.kde navázal osobní styk a přá
telství s vynikajícími světovými odborníky v oblasti výzkumu
a výroby skla•
Na Vysoké Škole technické v Brně předloži disertač
ní práci z oboru v roce 1947 a získal hodnost doktora teehn•
věd.Rok na to habilitoval v oboru technologie skla, a l.ledn-a
1950 jmenován presidentem republiky Profesorem technologie
skla na Vysoké Škole•
,
Po odvolání ředitele Státního výzkumného ustavu sklář
ského v Hradci Krylové v roce 1948 byl povéřen společně s Ing•
Přidalem vedením ustavu a na podzim jmenován ředitelem sklář,
výzkumu v celé oblasti C&R*
Na tomto působišti pracoval až do důchodu a od roku
1950 byl školitelem vědeckých aspirantů •Působil jako profesor
na Technice v Brně-kam dojížděl a po zrušení katedry vyučoval
chemii silikátů na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci»•

V roce 1968 mu byl udělen "Sád práce” za celoživot
ní dílo pro čel,sklářský průmysl a zavedeni vědeckých metod
řízeni sklářského průmysluJe jedním z mála nekomunistů,kteří byli Řádem práce vyznamenáni*

Z pověřeni vlády byl ředitelem po technické stránce
výstavy "Československé sklo" v Moskvě v roce 1959«
Bvacet let členem Komise pro Státní ceny při před
sednictvu vlády,Dosud členem redakční rady časopisůtSilikáty-CSAV,Sklář a keramik,člen zkušební komise pro kandidát
ské -obhajoby v Liberci,oponent v téže věci v,Praze,oponent
pro doktorská disertace,člen Vědecké rady SVÚS v Hr,Králové
a doživotní čestný člen Anglické sklářské společnosti•
Ale hudby se úplně nevzdal^Po řadu let působil jako
první violocellista v orchestru Sokolské filharmonie v H*K•,
dále v Pickově kvartetu a v duu s Ing•Shaeferem•Teprve ve
věku 77 let předal svůj nástroj mladšímu synu Radovanovi,
který má též absolutní sluch*

Zájem o Junáka začal se svým bratrem projevovat
31Ž před 1•světovou válkou*Otec Vladimír byl velice pokrokový,věnoval se všem sportům i tělesné výchově,pracoval ▼ Sokole,prováděl vodní sporty,plování,byl průkopníkem lyžařstvl
na Moravě,ale i°tehdy se rozšiřující amatérskou fotografii
zájem^Hned když vyšla Svojsíkova kniha"Základy junáctvl" ji opatřil a svým způsobem vedl oba syny ,aby se
o dunáctví zajímali•Spočátku z knihy předčítal a doplňoval
to obrázky,později,když byl na italské frontě, to četli ho
ši a "rozumovali"sami *
návratu otce z fronty přihlásil se Milota i Vev
jna -919 do 2»odd• Junáka-tehdy Svazu skautů,vedeného Karlem Horou^Původně to byly oddíly Baden-Povellových
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Junácký slib mohl složit se svým bratrem teprve ▼ létě
na táboře u Račic-severozápadně od LulSe a to proto,že se
tehdy bralo doslova Setonovo praviiloJ״až po čtyřech poradnic ohnl^Seton tím myslel 8chůzky>ale tehdy jsme všichni
mysleli^že jde o táborové ohně*A táborové ohně byly zpravi
dla , přirozeně až v táboře*
Koncem roku 1919 odešel K.Hbra a založil 8*bménský
oddíl a vedeni 2 .odd. převzal Ferdinand Stopka,který byl
zástupcem vůdce.
Otee VL adimír byl tehdy župnlm zpravodajem v Brně a to
bylo asi příčinou, že přestože byl členem brněnského Sokola,
který založil Milotův praděd Prof.Dr.Jan Helcelet,dokonce
asi o 2 týdny před tím,než Tyrš založil Sokol v Praze,byl
pro nepochopeni vedeni pro junáckou myšlenku ze Sokola vy
loučen*
Milota se svým bratrem Velenem pracovali v odglle podle
svýéh zásad,které se jim v tom věku postupně vyjasňovaly*
Byly to zásady jichž uzrálý výsledek je publilróvvn *i knize
"Listy Jurovi"*
Když odešel služebně Stopka do Třebíče,převzal oddíl
Vladimír Josífek a Milota byl zástupce*
V roce 192e 1b2olaoval 1Ö.1.0ta 8 ta •V ebenee Eletnerotu
Lesní školu u Mnichova Hradiště*
Když se eietner vzdal vedeni lSibyl převzat její inven
tář pod vedením tehdy již MUDi KeBory pro kurs u Holešove
který již bratři Fande10ík9vé vedr^Tam byl mezi frekventa1ty i Rudolf PIi^iei*

Ha Lesní škole u Lukova v roce 1926 sestával instruktorský s09rגHo1v,StefstBMírota,Velen* Na návštěvu přijel okres
ní zpravodaj pro Br19-Mal9těriče Mojmír SeseNebyl však du
ševně zcela zdráv.A tehdy když jsme společně debatoval^vytáhl Res nabitou pistoli a v9lal"tady je.ten mě pnnásleduje,ale já ho jednou dosta^l^Nic tam přirozeně nebylo a
i1Strukí91vkétu sboru se podařilo ho uklidnit*Hora-již lé
kař poznal, že je to typický ukaz schizofrenie a že by neměl
funkci okresního zpravodaje zavtávat•Protože se obdobné pří
pady neopakovaly zůstával Res ve funkci ještě asi dva roky*
Pak se však opět příznaky projevily a na návrh Horův žádal
znz*Fanderlík Náčelnietvoiaby Res byl funkce zbaven a zdůvodapl to jeho 1etocínZ nepochopitelných důvodů rozhodlo Náčel^otvo^e zpravodajem Res zůstane a nemůže-li za této okolnoeti Vladimír Fande1lík konat funkci župního zpravodaje,
pověřuje vedením župy Dr* Hoiu.A tak po vyloučení ze Sokola
byl vyřazen i z Junáka •Rozhodnutí Náčelnic^a mělo však
strašný následek *Nedlouho potom Mojmír Res si vyčíhal okamžik
kdy vycházel p19fes91,kte1ý ho léčil z bytu a před domem ho
zastřelil*
Manželka Vladimíra a matka Miloty a Velena byla až do
S^Pace nacisty v Brně župnl zpravodajkou pro skautky*
Eliška F* obdžela "Skautskou lásku" 26*10*1936,za svoji čin-
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nost ve šunkci po dobu 17 let oceněna titulem ״Cestná župní
zpravodajka"—h7•5*1938 a společně se svým manželem Vladimírem
obdržela 5.5.1947 ״Stříbrný Junácký kříž za vlast*.

V roce 1926 neaouhlanei uh.J0iífe1 6 nívehee nilote
a Velena reorganisc^t celý program h.oddílu.Rozhodli se
proto obá bratři převzít vedení !*add^^dy^ dosavadní vůdce
odešel mimo Brno*Tam se reorgani^ce schematicky znázorněná
v "Listech Jurovi" plně osvědčila^a vedení oddílové rady:
Mílata,Velen,Pavlíček,Koonií a Grus*
Milota po dokončení studií byl jako četař aspirant
u ICO dělostřeleckého pluku v Jaroměři a pak v Rakovníku*
V té době trochu pomáhal tamním oddílům^pokud to vojenská
služba dovolila.
Po návratu z vojny byl zaměstnán v Tábořej^ je
o tom vpředu zmínka.Zde se blíže seznámil s praš••CÍalupným•
Jeho osobnost nebyla právě pro veřejnost přízní1i>paněvadž
se o něm říkaía,že je hamo1exuální•Ale Milota to u něj
hodně nepazaroval•Pamluva vznikla zřejmě nějakou pomluvou
nebo osobním nepřátelstvím vůči němu.Byl výborný hudebník:,
měl v bytě harmonium a dovedl reprodukovat zpaměti ohromný
hudební repertoir.

Po odchodu z Tábora do Zlínajkde byl Milota jen 3/4
ooku,dostal se do Hradce Králové a Tam byl hybnou silou skau
tů Ing. Eduard Němeček •Milota zde pomáhal v některých oddí
lech jen amjzjně,paně1adž byl vázán na své pa1aíání•

 יPo osvobození v r.1945 pustil se Milota naplno do
organisanj hradeckého junáckého oboru,uvjdl v činnost Lesní
školu Jiráskovy oblasti a dosáhl taha,že oblast byla co do
počtu oddílů i junáků, skautektv^at a vodních skautů největ
ší v republice.Plne se angažoval až do zastavení činnosti
Junáka .V roce 1968 pak se mými 0paíuprana1níky0Kam.árek,
Bendi^^c atd opět pokračoval.
Na posledním Iíí•euninkám sněmu byl zvolem všemi
hlasy míotaničelníkem v oboru Junáci•
Za poůkapníckou,věrnau a uspěšnou činnost obdržel
tato ocenění :Stříbrnou svastiku v r.1927 za práci v í£>,
Wood Badge z Gilwell Parku-1947*Deputy Camp Chieš šor ׳Czechoolavakía-1947 s právem pořádat gilvellské kursy a udělo
vat Wood Badge. Stříbrný junácký kříž za vlast-J* 5*1947»
Jubilejní medaile za služby vlasti h8.10.1968,Stráže íjsoikalácké 0jkjoyu1•5•19l9״Skautská láska h4•00•09ó9,Č0eo Svojfíkova oddílu 0•h.1970,Juninki medaile díků-9.5*i970 ,
Rád junácké lilie-květen 1970,50 čestných let
Po delším naléhání sepsal
v kvetnu-l.a 17.5*1984

"

.

.

Milota
charakteristiky uvedené v časopise Skaut-junák
r*hh.<i'^í‘»^t]r.8i od bo.KLeinwanttoaueannita:Milata rádcejvůdce-Velen ziotupnj״hybnau silau,průbaený plný nápadů^Milota
kiidu,důkladnosti,znalostí a nekompromisního
jednáni.Když se studovalo, tak se studovalo .když se skautovalo,tak se skautovalo.
^
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Doplňky

k

1. devateru

JUDe•Beneš E

PhDr*Berkoveová A.

Biliánová P.

Brzobohatý R.

iáarghauser J,
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Dyk Viktor

Elstner F.A*

Fanderllkovä E.

Ing.Dr.Fanderlik M.

JU Dr Fanäerlík V.

Fp  י׳ř^ovií 1<; Vlafl.

Filipová A.

-o^lar Jar.

Herbenová Bron.

Horkv Josef

JUDr• Velen Fanderlík
právník,junácký činovnik•autor
sk• příručekizpravodaj I£etarosta Junáka, tč^v Kanadě •
11,2.1907 Narozen v Prast^de jeho otec,
Vladimir/oyl právníkem u soudu
a znáoý poč litti .rním. pooudonymem  י׳fendi" , Looora a dalším#
Byl župním zpravodajem v Brně
aš do doby,kdy ce pootavil oroti
funkci okr•
iOjnira Kcsejo kterém-se vědělo,
že jo áuoeénu ne—uUč11oicié1Cnicevh
tehdy rozhodlo pro Kece a Vladi
mír musel udstuuple,Äle brzy nato
Rea zastřelil pro-Locora nervových
chorob e. uu״־.zzrLc cc, že měl Vladi
mír pravdu•
Matka Alžběta Fandcrlíkováirozená Gollcrová,zupni zpravodaj
ka v £rně, Vyznamenána Stříbrným ;uiác*׳#/! křížem "Za vlaet"
a "Skautskou láskou"•
Od roku 1909 by tet; v mrnč, U mčstEkrhh domu 3/4»
é Vychodil obecnou školuitj• cvičnou školu při Učitel
ském ustavu na Starém Brně^Na poříčí^ budově dnešního Vy
sokého učení eechnlckóho,fsku1ey architektury,pak první. 2
roky na českém gymnasiu a od J^rokuikdy bylo gymnasium pře
měněno na reálné gymnasium až do maturity•
Dc Junáka-tehdy to byli "Baden-Powellovi skauti"v Br^,vstoupil současně se svým bratrem iilotou dne 1• října
1919 a to do 2•oddílu,éedenéřLh tehdy Karlem Horou a od roku
1921 Ferdinandem cLehkou•V těmze roce přešly brněnské oddí
ly do Svazu skautů•
Jf roce 1920 v červenci tábořily 2•hdd• na Hakovci
zapadne od Račlu,neäalcko Lulce• Tomu údolí se říkalo "Ja
dalekém" a hoši tc nazvali tábor " ״a dalekim západě■" •Tam
složil v řervenci 1920 skautsky slib•Když převzal oddíl
Seopka,hdeéeL Hora jako vedoucí debrněnského oddílu^Á když
pak odešel Stopka do Třebíče za tvým povoláním,převzal ve
dení 2.hddíLu Vladimír Josífek•
Velen maturoval v roce 1923»Hoku 195 tábořil 2•hdd•
u rybníka Holná u Jindřichova Hradce.Vclcnůé bratr Milota
pyl zástupce vůdce,ale s Velenem to táhli vlastně stále spo
lečně •Oba v tom roce absolvovali Lesní škhLu,vcdcnhU Fran
kem Dlstnerem u Nové Vsi u Mnichova Hradiště a Kněžmoety,
To byla druhá lesní škola vedená Hlstnerem•
Velen a Milotou se rozhodli^e povedou spolu samo
statné oddíl•Měli pro to svůj vypracovaný sysečm,.ktcry pak
Velen zpracoval v knížce "Listy Jurovi",v roce 1947 v nakl-a
datelstvCKlen" v Brně a pak ještě jako "interní tisk" v r•
1970 s věnováním tohoto čtvrtého vydání v Junáckč edici:
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"Vděčně věnuji tuto knihu památce svého otcejediného vůdce
životem a prvního učitele skautingu"•
Naskytla se příležitost,když vedoucí 3«bměnského
oddílu štursa odcházel na vojnu a nehodlal dále působit~jako vedoucí oddílu •Převzali tedy Milota a Velen . vedenl*Při
tom Milota-oficieině vůdce- vykonával funkciBministra vni
tra" a Velen "ministra zahraničíš zastupoval i župního zpravodaje•
.
Velen studoval na Masarykově universitě právnické
fakulty a skončil studia v r«1929 jako JUDr•
V roce 1926,když se Frank Elstner vzdal vedení LŠto již v tomto roce běžela Moravská lesní škol^vedená Dr•
Karlem Horou,převzal i vedení "ustřední"lesní školy Dr^Hora 8 instruktory Milotou a Velenem Fanderlíkovými a Jose
fem štefanem*Tejdy u Holešova byl frekventantem i Rudolf
Plajner a Pr• Knourek«-Sedý havrm-,který složil na nápěv
písně"Horo,horo-vysoká jsiM,slova:

Horo,Horo velký skaut jsi,
velcí jsou i Fanderlíci,
Fanderlíci se Stefanem,
honí nás tu,div,že nepadnem!
V roce 1926 to byla jediná lesní škola,která se sta
la vlastně Ústřední lesní školou^Konala se u Lukova,poblíž
Holešova,přijel na ni i náčelník A*B.Svojsík a dva dny faká
i Elstner s paní,který byl tehdy ve funkci zpravodaje LŠ
v Náčelnictvu Junáka•
V oddílové raděšrněnské trojky” byli bř,Fanderlíkovi,Vladimír jjrrncR/po pravený za okupace fašisty,po něm pojmegována ulice v Brně/,Jiří GruajMiloš Pavlíček, a Jaroslav
Seda/to byl vždy zásobovatel a vrchní kuchař v jáborech♦
•
Ve vedení oddílu bylo dosaženo velkých uspěchů»Iábořilo se v údolí Jíhlrvky,Oslrvy,na Ssutých březích u
niště nad Orlicí,u Medlovského rybníka u w»Města na Moravě
i jinde.Všechna námi objevená tábořiště jsou dnes zabrána
jako rekreační kampingy^Pouze v údolí Jihlávky tábořiště
zůstalo, ale to asi změní Dukovanská elektrárna•
Každou neděli,bez ohledu na počasí byl bucí oddílový,
nebojdružinové výlety s výcvikem v orientaci a ostatních
«iiscilii1á<ch,V zimě a o pololetních prázdninách vícedenní
lyžařské výlety/Bezkdy, Jeseníky^Novoměstsko a pod/^asto
i s tábořením pod stany.Ze se to nsvědčílo,ukázal rok 1928,
kdy oddíl vyhrál zemské závody ve všech disciplinách a zís
kal zemskou vlajku•
Když se Elstner věnoval již jen automobilismu a cestovateiství,byl asi rok zpravodajem Náčelnictva pro
Dr•
Simsa z Prahy^Po qěm to převzal Velen•MLS,která se pak tra
dičně pořádala v údolí Oslavy u Náměště n/0 "Pod kaštany"•
Vůdcem byl tam pak Ing• Evžen Škarda^Byl utvořen kruh in
struktorů MIS,který se celý rok pravidelně jednou týdně ■cházel na lékařské fakultě u Dr• Hory a projednával systematic
ky
se tak skupina ,která si dala název s
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"Lawadiaii", podle jedné indiánské písně a zkazky z řletscherových "Indiánských písní a ikkzek".
V roce 1936 se Velen účastnil anglického kursu v QilwvlllPeartcu^kde získal absolutorium "Wood badge".
0 dva roky později byl upozorněn jedním němcem^slušným člověkem,že je na listině Gestapa,» že bude asi v nejbližších dnech zatčen.Nečekal a opustil ״Protektorát” přes Slo
vensko , Maaarsko,Jugoslavii,Tureck0,L:Lbano.n tž co i j?«ncie,kde.
se ujmul organisační práce v naší
ií arrnidč.ro pádu
Francie o^ganisoval odsun našich vojsk přes Gibraltar do An
glie, tak u.spěšn.ě,že mu bylo uděleno vyseká československé
vojenské vyznamenání .(Cestou na lodi z Lrancie do Anřllie se
seznámil se Slávkou ZvědělíkovoUjnarozmou ve Skalici na Slo
vensku a s ní se olIz v Anglii oženil.
V Anglii se věnoval na jedné struně práci v naší za
hraniční armádě při emigrantské benešově vládojale byl čin
ný i při orga^iisování skautských oddílů dětí Gni .raatů v An״lii,mluvil mnohokrát dc rozhlasu a dosáhl hodnosti majora*

Na posledním junáckém sněmu před rozpuštěním Junáka
Hitlerovským fašismem,byl Velen jednomyslně zvolen členem
.áčelnictva . Náčelníkem byx zvolen xr.Hajner -"láta” .
io porážce JľašletlčkóSe řérnccka zastával Velen funkci
zástupce československého clena Komise spojených národů pro
potrestání válečných zhečinčů,generála l>icj?a.Byl s Keerern
pr^uíjfcterý prováděl první,několi’o-1de.nní výslech K^.x^iXP^íaaka
i sám ho pak eskortoval do Prahy na soud.-Viz např.Jkagnet
./7ö,K*i\udka a S.íoms: "Pětkrát sedá eminence” str.l0j-ld4,
tde se popisuje,jak Dr•Bohuslav Eoer a Dr.Velen r'anderlík
převzali k výslechu ve vile pana Höhschela ve Wiesbadenu K*
I. iranka.Byl to také Velen,který odvážel letecky z Prahy
!0 iGoři-bcrka bývalého protektora עulüh;eho•či11nest v této ko1isi způsobilajze se viátil s manželkou do Československa
iž počátkem roku 1947.
/a poválečné״: junickém sněmu byl zvolen jednomyslné
Starostou Junáka,iáčelníkem byl zvolen opět li.ů^J^ť^ijner.
Velen,z.cela oprávněně předp׳okláda.L,že vzhledem k jeho
ysokým funkcím při emigrantské vládě v Londýně.mu bude svěfeno . nějaké významnější pracovní působištéHo se vsak nesta.ď..j.lJxal nějaký cas národního správce malého podniky e kanřelářskými potřebami a když zjistil,že mu hrozí po unoru
určité nebezpečí jako západnímu emigrantu a funkcionáři,
*deäel i s manželkou někdy v září nebo v říjnu 1948 illegáli do ciziny . zjirželi se
čas v Londýnějale pak odjeli
jo Kanady. lan! se sešel se svým bratrancem L'r.A.!Pražákem.
Pba . advokáti postavili v Kanadě na jedné hlavní silnici dředům a benzinovou stanici, s pomocí japonského tesaře.
(ojich zamýšlená existence se však finančně nevyplatila a duaova později chořela.

Ještě za druhé světové války,když byl Velen v Anglii,

2?

akreslil v letech 1939 až 1943 "Skautskou praxi"״kterou vyal v roce 1944 The Canadian General Council of The Boy Scouts
asocia^on ▼ Ottawě jako dar československým skautům*

Po skončení "exhibice" e benzinovou pumpou se odebral
s manželkou do Vancuverujkde oba pracovali určitou dobu
Ymce a Velen využíval svýeh bohatých zkušeností ve skauti!;נ. *Nutno přiznat>že československý Bkauti1g״predevšít brněnký^yl jak iäe9věftak i prakticky vysoce nad ska^ingem zaíhiIÍiIíi«Zvláště systematika״p1á2e s hochy-ale to se týká
dívčího skautingu díky Alžbětě F1nde18íkové a D^Ji^ně Poomná-byly vysoce propracovány nejenom Velenem a jeho praxí
našem 3״br1ěnvkém oddíle,ale i prací v Moravská lesní škole•

Byl to Velentkterý zkoncipoval ještě před okupací tak
ivuý "Buchlovský dekret lesních škol^jímž byla podrobně spe;eiiiována nejenom práce v lesních škaiéch,ale i systematická
Táce s junáckým chlapeckým i dívčím oddílem^ zde Drkotaná
ykonala kus velká práce*
Z Vancuveru odešli oba Fa1de10ík9vý2h do Trailu v Britlká Kolumbii-nynější Velenova adresa: Dr* Velen Fanderlík,
'09 Hermia Cres2ent״Traíl״B1itish C98utbia״C11ada*

Tam se stal profesorem latiny a umělecké historie na
High Scho9l"*Věn9v1l se se svou paní malířství^ němž vysoce
ynik8*Jeho paní se proslavila v Kanadě pod pseudonymem :
Velenka"*
Oba se nepřestali věnovat skauti1gu*By8 dobrým přítelem
světové náčelní Lady Olava Baden-Powell a několikrát ji při
svých cestách db Evropy navštívil *Zůstal ve styku s Meziná
rodní skautskou kanceláří a jejím tehdejším ředitelem Wil—
sonem*
Byl 19vite8et "Stříbrného v8ka">před11éh9 z anglické
91ga1ísa2e* U nás obdržel "Skautskou lásku".

Za uskutečnění MLŠ 1926 obdržel se svým bratrem Milo
tou od náčelníka A,B*Sv9jvíka "Stříbrnou svastiku"*

Sepsal 21*4*1903
Pr9f,Ing,Dr, M*Fa1de1lík

ěkteré p9vtřehy״kte1é napsal "Nonni"-KleinwBchter v časopie Skaut-junák r*22, č*6,str*88
Veleuvo všeuměleetví a všestranné vzdělání mu umožňuje
dpověděti na každou otázku/Vniká proto tak snadno do duší
ví vždy,zač koho 2hytit״kdek9ho zná nejen jmé1em״ale skrz
askrz*
Zná skautskou literaturu snad celého světa a při tom
tačí číst ještě verše,2h9dit do divadla,k9n2ertů,prednášek,
a umělecké výstavy a podobně*"^;/ člověk nezhnil^vůj nos
trčí do všeho *Všude jednatelet1יikdy•předved9u,všude tam,
je dí1a*Žák Horův״osm let v čele uriLtajeník a ZnžnVn
sto "Listy vůdci" ho nejlépe charakterizují*
Navždy zůstane nezapomenutelných jeho 16 roků krásné
vědomé práce pro celý československý ekauting*
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Vladimír Fandjríík,zem•1ont•oaia
župní zpravodaj,otec bří.Milaty,Veljna

Mezi skauty se mu jinak nereklo^než
"starý pán^-mluvili o něm tak I je
ho synové.Do jara 1935 byl župním.
zpravodajem plných 17 íet•Naomáíního skautského pracovníka nemohla je
ho tichá osobnost a vada částečné
hluchoty přivést na jiné cest^než
po kterých kráčel .Jeho tlumočník«,
byl Veíjn,zipi0ník,tužka a živé ges
tikulace rukou^Jeho pohled do věeí
a osob byl mnohem vyvinutějSl a jistějšiinež u druhých ííií•ej1lyšel*
í• lépe vidČL a o vši•! věděl •Úsudek jeho byl oyntíý,1ěcný
navazoval již při svém vyřčeni na věei njebíížěí a hodná
zdálené»
Dávno před 1áíkauupr1ní 1věta1au- byl opaíšmsmemíp^ונoim lyžařem,nanaistau a v o«1911 psal již do S1ae0íkava "Juáka".Byl známý jako výborný feuilletonista a kursivkář —
Effendi"*
.
Ve skautském kroji mezi skauty byl viděn zřídka,ale
ikdy ^skrblil pochvalou dobré věd, dobré práce při osobním
etJnií,neba písemném projevu.
Starého praktika v sobě nezapřel nikdy,a hned vidUL
hybu^kterou by druzí ne^en neviiěli,aíj ani nepochopili*
Jeho bílá hlava zmizela zakrátko poté, co se vzdal
unkce* ale jen zdánlivě.Njzmizí nikdy ze skautské paměti•
děSně budeme vzpomínat jeho osoby^ čele akautůikterá uctgodnou řadu let udržovala rovnováhu v brněnském skautingu•
0 svém o^^zmi-nuje se syn Do. Milota ve svém živatoiee.
Vladimír Fanijolík obdržel 5•5•0947 "Junácký kříž za
las t-s tříbrný"

onni: Skaut-junák, r«hh, ě. l, str.88
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ANNA
FILIPOVÁ,
zdravotní sesára,střeáísknvá vedoucí, místonáčelní Junáka

29«9^1906 - 30•8•1984
Manželki br^DoocMUDr Ladislava
Filipa-Bráchy,vůdce SO, narodila se
v Prizeijiko dcerr Dr^St^Prachenského•
Dětství ztrávila ve Vlršimi,kde
začala skautovat zr vedení seZofky,
manželky br• Fr»Kulíka-Brvů• י
Po přestěhování do Prahy maturovrlr na "Minervě" v r,1926 a týž rok
se vdala•
.
Pracovala v ordi!^1^<^:i.zn^fin^želr,vedoucího lékaře lázeňského ustavu do r•
1935,jako zdravotní -sestra•laborantka,
účetní r pak dále jako řidič lékařské
ho ruta•Najezáilr se svým manželem půl
druhého milionu kilometrů na cestách
zr pacie^ty^a dne,v noci,v zimě,vlétě•
Zvrdla,jak bylo uvedeno na úmrtním oznámení ve věku 78 r•
Nejenom,že vedli skautskou rodinu rle i svojí vlastnily—
matkou 3 dětí,měla 8 vnuků a šest privnouči^t•
Byla první zenou v poděbradském okrese,která získal§ vůdlist pro řízení autr^ylr statečnou ženou,která zajištovala
mu manželovi zázemí v době,kdy byl uvězněn^Zr druhé světové
ky ukryla presidentův dekret Dr• Beneše ve skautské reservave Vlašimi•
V květnu 1945 při boji s okupanty-ustupujícími nacisty,
ftně odnesla z radnice prnzerfaust k soustředěnému boji kolem
Uty•Zde prdlo 40 němců^rle také skaut Hrmpl•
V Poděbradech začla skautsky pracovat v roce 1937^V r«1938
rovázelr výpravu družiny francouzských skautů z Nancy r pak
ále udržovala s nimi přátelství•Zapnjíla se i do prací na
pudování sídla střediska skautů a skautek z bývrlé stodoly
k Hrázi^Nrvázala spojení s terezínskou skautskou rodinou
Nádvorníkr v trvalý svazek•
# Po vvá.ce vv&La d rolsy dívčí tááoo na Pomeznííh bondách.lPt—
uli i při zkouškách absolventů ^•Ještě v roce 1968/69 táboi s poděbradskými a,terezínskými -u Královic^Ve funkci místoná•
tní měla mezi jiným i zdařilý projev u pomníku Boženy Němcové
eské - Skalici•
Její píáce pro hnutí byli oceněna vyznamenáním "Stříbrného
Olistku•
Touhou její byli pomoci lepším vztahům mezi lidmi,ldska ke
mu živému r k přírodě,pramenící již z období jejího dětství
eších kolem Blaníku•
Háda poradila i pomohla všem•
Ve výstižném projedu při jejím pohřb^který pronesla sestra
eini Macková na libeňském hřbitově^ylo v závěru uvedeno:
.den už zaPad» slunce svit vymizel z údolí i temen hor,
»kteří geště jdeme po Tvé stezce^ezbývá než ei ^ät^byehem
li stejně jako Ty milovat vlast svou,plnit povinnosti vlast
i zachovávat naše zákony^a tělem i duší býti hotovi pomáhat

(

údajů br^ráchy z dopisu muč^A^M•
oznámko^Mám důležitější prá^i^hora ruitl
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Láska je práce.

Milí,

Opustila nás naše prababička, babička, sestra, švagrová, maminka a
manželka, paní

Anna Filipová
roz. PRACHENSKA ,

Uvadla po dlouhé nemoci ve čtvrtek 30. srpna 1984 ve věku 73 let po

letech lásky, spolupráce, statečnosti a práce pro mládež.j) VUážt&ťn•׳

Podle jejího přání jsme se s ní rozloučili v nejužším rodinném kruhu a
uložili ji do rodinné hrobky na libeňském hřbitově v Praze 8, Libni, Na Korábě.

Jménem pozůstalých:
Doc. MUDr. Ladislav Filip
manžel

MUDr. Jiří Filip
Prom. psych. Nataša Brázdilová
Marin grázdilová

Alžběta Fliipová
Ing . Jan Brázdil
Ing. Jaroslav Brázdil
děti

s rodinami

Prom. fys. Jiří Filip
MUDr. Vladimír Filip
Prom psych. Kateřina Chomoutová
MUDr. Anna Ptáčková

Lenka MaaCová
Ingt Bortora BzárdHova
Jatorlav Bráádil
FíIíf Brágdrl

vnoučata s rodinami

Hanka, Láďa, Jitka, JakuB, Jaruška a Honzík
řX ^av/ť^cVčSÍ ׳x f«'Or€-

/ *.Lbbo$ CiíAMOT f pr!*

Věra Prachenská, Ludmila Filipová, Jitka Koldová, Zdena Filipová
švagrové s rodinami

V Poděbradech dne 31. srpna 1984.

Poděbrady II., Olbrachtova 654.

OPS Poděbrady - Pohřební služba - Tisk Tiskařské závody n. p., provoz 74 Poděbrady

5•září 1984

Vážení a milí,

poctili jste m- svou důvérou, abyc'1
se rozloučila s Vaší maminkou, babičkou, praba
bičkou a nás ostatních nezapomenutelnou sestrou.
Je to těžký, přetěžký úkol. Spousty krásných
květin by chtěly vznesená a vzletná slova,
která by uctila památku naší drahé Anky.
Ale nejde to. Její velikost byla ve skromnosti,
nenápadnosti. Proto mi odpusťte, že nenoužiju
obřadných vět, ale pokusím se prostými slovy
vyjádřit, proč jsme ji měli všichni rádi.
Anka a Břicha - to byl pojem. A bude to legenda.
$yli Rám mladším vzoreni, Doufali jsme, že bu

deme schopni si vytvořit v životě podobné -art-

nerské vztahy.

Anku v novém světle.
Po skončení válkyjsme najednou viděli .?<•■>׳:!«
s±3±gš.ř1s3i. Doba Bráchova uvěznění i později

spolupráce při organizování revolučního ná
rodního výooru v Pod ?'•radech ji ukázaly jako

"ženu statečnou”, jak o ní mluví kniha Přísloví.

Tehdy jsem ještě nevěděla, žé oatří k Bráchovi
již od své maturity. Ve své nezralosti a zauje

tí organizační irací jsem v ní vide^A hrdinku,
ale neuměla jsem si představit její všední
pi\TL byV —U'íí /

t

den, kdy byla sekretářkou, zdravotní sestrou,
laborantkou, účetní i šoférem. Jednou v rodině
jste jí Trý napočítali, že najezdila kolem
jednoho a půl miliónu kilometrů na cestách
za pacienty, v noci i ve dne, v horku i v zimě,
jen aby si Brácha mohl trochu oddechnout a

nabrat sílu pro studium. Tento dar jí vracel
v době její nemoci plněním v-ee-díchákolú
při—vc- ení —d orná c nosrti.

Jak mohla ježte při výchově tří dětí ntnit
funkci střediskové vedoucí a místonáčelní
J unáka?
Byla to její touha pomoci lepším vztahům

׳ezi

lidmi, její láska ke všemu živému, k přírodě,
jejíž základ byl pravděpodobně již v jejím

dětství v lesích ^od Blaníkem.
4rc—
jo:ov

eíti Id.~vá-t־c־bTri —
rodiny Filipovy v Poděbradech s heclem

Nestojí dům na zemi, ale na ženě" i chaloupka
Krkonoších byly otevřeny pro všechny, kdo
otřebovali poradit nebo pomoci, "t to byli

či

přátelé

xk&x

kamarádi dětí a později vnoučat.

Co mohu ještě dodat k charakteristice naší

milé a milované Anky?

omohu si znovu knihou

Přísloví, kde o ženě statečné, kterou jsme za5ali, čteme:
Ústa svá otvítá k moudrosti a nauíení dobroti

vosti v jazyku jejím."
£
Drahá Ano, Tvůj den už zapad , slunce svit vymi
zel z údolí i fa temen hor. Nám, kteří ještě
jdeme po té své stezce, nezbývá než si přát;,

abychom uměli stejně jako Ty milovat vlast svou

.*nit povinnosti vlastní a zachovávat naše zá
kony a tělem i dusí být hotovi pomáhat bližnímu

׳/

JAROSLAV F 0 G L A R ,
redaktor, spisovatel, vůdce pražské"Dvojky", držitel vyznamenání
skautské lásky",člen Svojsíkova oddílu
6.7.190?
Narodil se v Praze-Podskalí.Po
smrti otce,odstěhoval se s matkou na Vinohrady,kde o ní pečoval až do roku 1980,
kdy zemřela ve věku 100 let,Nyní bydlí na
Žižkově.
Jako dvanáctiletý v roce 1919
vstupuje oko skautského oddílu z touhy něoo
mimořádného prožít a dostat se z města do
přírody.V šestnácti letech napsal povídku
"Vítězství**,která byla počátkem jeho pra—
videlných příspěvků do časopisu Skaut—junák,Mladý hlasatel aj.
V roce 1924 pomáhá vést 34•oddíl
s učitelem Kalivodou,který mu dal jméno
Jestřáb.Když další vedoucí Jar, Ryšavý“
Bobr,absolvent LS,sloučil oddíl s praž*
skou Dvojskou,stal se pak br. Foglar vůdcem slavné Dvoj’ky , nepře
tržitě přes okupaci s uchýlením pod ochranu Klubu č®. turistů
a přes všechna omezení přežívá až téměř dosud.Takže se dá říci,
že Dvojka,pod jeho stálým vedením, je nejstarší skautský oddíl
evěta^s nepřetržitou činností.
V roce 1935 zajistia iyřaz eiyr parník, jeho opravu a zakot
vení pod tehdejší Paelaneekou sněm^vnou.Sloužil jemu a. deseti
dalším oddílů, za klubovny.Tuto lod s názvem "Skaut"navštívil
v roce 1936 E.T..Seton a podepsal se tu do oddílové kroniky.
Když lod dosloužila,začal vydávat Mladého hlasatele a tvořily
se kluby čtenářské a v té době nastupuje jeho znárný"lov bobříků"
V roce 1939 byla provedena jeho hra"Tábar ve slunečné zá
toce" v Komorním divadle v Praze,za režie M.Melanové.Hra měla
mnoho repris a byla také vysílána rozhlasem,
Po osvobození v r. 1945 stal se redaktorem Skauta-junáka
a měl snahu vytvořit náhradu za Mladého hlasatele.To však ne—
mohlo být akcetováno.Proto odchází a činnost jeho oddílu je ob
dobou _ , jako za okupace.Napsal řadu knih pro mládež.V roce 1933
byla jeho Kniha "HoSí od Bobří řeky" navžena k udělení "Ram
bouskovy ceny",ale ccnu nezískal s oSdůvodněním ,že ve věku 31
let je příliš mladý a. mohl by zpychnout. IV té době obdržel
vyznamenání Skautské lásky,
v
velké úspěchy o jeho knihami a výchovou děti začíná
rokem 1947 proti němu nepříznivá kritika,která vyvrcholila ke
ani jeho 41 narozenin,kdy vyšlo poslední číslo :Vpředu".Pak již
nebylo pro Jestřába v časopise místo.
...
l velké kampaně proti němu a jeho knihám lze uvést jen namaikou t Foglarovy knihy se staly předmětem teoretických sporů
t7.~1Ü'us * a hodnocení. Isolováno st vyčleňující jeho hrdiny se soe.
+ nir+ ' ' »nerespektuje kontakty svtt&L dětí a dospělých,ale ani kon
takty společenského vývoje a pod.
co
1968 byl $.Vazem spisovatelů plně rehabilitováni.Optt
2♦
se svou 'Dvojkou čiímosti v Junáku.V roce lt9r^0 při
jat za člena Svcgíkova oddílu.
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Svá zážitky a život s oddílem uvádí v řadě knih,které
zpočátku vychází jako cyklus příběhů,které pak vydává knižně.
Je to zhruba 18 knih.s těmi posledními vlastně 20.
Boj o orvní místo,Hoši od Bobří řeky/též vyšlo polský/,
Chata v jezeraí kotlině/též polský/,Tábor smůly,Tábor ve slu
neční zátoce,Kronika ztracené stopy,.Zápisník 13 bobříků-dva
svazky,Když duben přichází,Poklad Černého Delfína-napsáno v r.
1959,vyšlo až 1967,Záhada hlavolamu/bylo v televizi/,Pod ju
náckou vlajkou,Dobrodružství v zemi nikoho,Devadesátka pokračuje,Tajemná Řásnovka,Přístav volá,Tajemství Velkého Vonta,
Stínadla se bouří a pro polskou mládež Tajemniczy cylinder.
Posléze pak Malá dobrodružství a Vteřiny hrůzy,Náš oddíl a po
slední Modrá rokle.
.
.
Foglarovu činnost a dílo lze hodnotit tak,že je tvůrcem
nové soustavy výchovy mládeže, ve věku 10-15 let,což je v pod
statě prohloubení moderního pojetí Svojsikovského junáctví set
specifikou městského prostředí.
Převtělování Foglarova skautského oddílu do různých
společenských organisaeí však u mocných vyvolává pochybnosti,
zde. obsah a jeho metody odpovídají současným společenským po
třebám a požadavkům»
O tom,že Foglar byl a je o bl íben svěčlčí umo ho okolno stí.
Jsou to např. stovky ba i tisíce dopisů,které dostává stále
od  יsvých odchovanců,kteří nemohou za desítky let zapomenout na
krásné mládí v jeho oddíle •Svědčí o tom i inseráty v současné
době,které z různých vrstev veřejnosti shánějí výtisky jeho
knih,nebo časopisů které redigoval.
Nebyl יzapomenut ani v době,kdy se dožil šedesátky.K je
ho sedmdesátinám byla zpracována "Pamětní kniha" se vzpomínka
mi jeho členů od prvopočátků až do posledka jeho Dvojky.Pamětní kniha byla také vydána jako cyklostilovaná kopie.
K jeho sed.mdesátipetinám bylo vzpomenuto jeho dílo a čin
nost  יve sborníku AS č.10 i s "hodnocením" v dopise úřadu před
sednictva vlády.Dále pak v AS č.12 otisk článku z časopisu
vGottwaldovec" r.33 č.24 z 15»XII,1982,kde se vyzdvihují a oce11111 כjeho výchovné metody.
, . í když žije br. foglar v ústraní je stále ve styku se
svými hochy יněkolika generací i příznivci s nimiž koresponduje
svým typ^kým způsobem,neskládá ruce v klín,vychovává děti svých
odchovanců a vede^mládež pracujících np.Praga,
v 9 svérn^oddílu říká: je to živý organismus jako strom ne
bo kvetina.Květy a listy odpadávají,ale stále dorůstají nové,
čerstvé a je jich stále dost i v této zmrazené době.
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BRONISLAVA

HERBENOVÁ

20*10*1861 1934
í)iisvatelka״redakt9rku ״předsedkyně dívčího odboru SJS a S

bSS

Narodila se jako profesorské dcerka*
Její otec byl českým vraste12et״a to by
lo tehdy nebezpečné*Zařídil si vydava
telství českých knížek a stal se ^odvis|ýt.aby mohl zůstat svým•▲ tak vychoval
své*tři děti*
Bronislava byla nejsturšínByr9 jí 18,
když otee náhle zemřer*P9máhula matce
zaopatřit mladší sourozenci*! pak su provdala*Byla svému muži D1*Herbe19ví skvěl»
spolupracovnicí a vzornou ženou*Svýt sy
nům nejlepší matkou*
Psala u překládala pro mládež vhodné
povídky״hrav1ě z ruštiny •Směr její vařujté činnosti je dán dvojí její láskou: k mládeži u k bližnímu*
Lásku k mládeži projevila svou prací pro skauting *Lásku
: bližnímu soukromou péčí sociální u pak prací pro ošetřovu,tiskou škol^kde byli předsedkyní komitétu*
V čele deveíhí oíhon buráka^ála býiiis BronibIoví 0U
»ku. 1918 až do roku 1934 *Už svou učistí v dívčím skuutingu
působilu*že zučal být pojímán jako hnutí vážné s nejlepšími
* ondonat^•
Dovedla pro hnutí zainteresovat přední kruhy společeniká i literární*Svedli o ně řadu úspěšných bojů s neuvědomě
Lými jeho odpůrci *Měli výdatného pomocníka ve svém ^ot^kte’ý často měl příležitost ujmout se skautingu i v kruzích poLiti(E]lý2hn
Zvláště v prvních letech byli v*Bronisrava dobrou rádky1í 1 velkou pomocnicí * *Při sestavování příručky dívčího skuutii1gu,byla tu zkušená spisovatelka 1 redakeorla״kte1á si hned
r^děli rady s rozvrhem knihy 1 dovedla nulést vhodné pisatele
jednotlivých kapitol*Její péro museli zasahovat i tehdy,když
lo o ryzost čeikého j1zyka*Onu také znala tuje jednání s naC11daee8em a knihkupci*
Pacovalo se na programu pro šotky״skuutky u nu obsahu
jednotlivých skautských zk9ušek*M1ohé stavěly vysoké požaduv^sestra He^enová naučili z nich srevovatnZ1a8a dívčí duši
i zdatnost průměrných dívek v tom kterém věká״zatím co bylo
napřed usuzováno podle těch 1ejvyspě8eňší2h*He1be19vá chtšlu^,
iby se ve skiutingu mohly dobře uplatnit vše2ky,neje1 trošku
vyvolených* ~
Nepodceňovala skautské discipliny״are vedle toho ukuzovalu nu příští úkoly nušich skautek a pe09vara״aby do progrumu byly zařazeny obory, jichž znalost je nevyhnutelná pro příš
tí hospodyně a mutky*Sata byla instruktorkou příslušných odkorných zkoušek řadu let*
Schůzky za vedení s*Herbe19vé byly neobyčejně zujímuvé*
^gjn^ch0
jednání řadou osobních vzp9mí1ek״nesmír1ě poKdyž pro ochuravění převeulu do2házet״do2háze8y zu ní
skautky ještě mnoho let*
1934*3*1  ״ ״upsali dopis na rozloučenou a krátce nato
zemřela ve věku 73 let*
0 %
SJj r*18/AL931 5*2 8er*3420*1 ״č*7 str 111
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JOSEF
HORKÝ
zauteký vůdce,zemaký náčelník.vůdce LŠ,skupinář dějin 6kautingu
11.2.1904

J.H.-Marabu je jedním z mála význam
ných činovníků Junáka,o kterých jsou známé

dosti podrobné životapisné údaje civixni
i skautské,i když až v posledních letech

zpracované.Jsou 1uvedeny ve sborníku arch

scout/AS/ č.13 jako jeho vlastní osobní
vzpomínky i vzpomínky pod názvem'״Psal jsem
si skautský deník"/ v AS od č.5 dále/,ale

i podrobný životopis s fotografiemi a kopi-

1i různých dokladů v AS č.14,kter.ýžto sborník o 104 st1*ánkách

1 byl věnován k jeho osmdesátintn.
Rodák z Březových Hor,jako jediný syn po pěti dcerách
r,
V
ce,který provozoval řeznickou a hostinskou živnosteSkolní do-

iázku,za neustálá nutné pomoci doma dokončil v sextě c.a k.

rssího gymnasia.V té době tj.r.1917 byl členem družiny chlap!-־junáků, která vedl student učitelského ústava Fr.kupka.V ro
: 1919 členem družiny Psohlavců.která ihned od svého založení
»ala kroniku.která se zachovala v 16 objemných sešitech.

tomto i pozdějším období byl nadšeným "psohlavcem ״v místě za
isobení Dr.I-Iořejšího i prof.Seiferta.Posléze pak sám vedoucím

Idílu a zástupcem jednoty na sjezdu i autorem resoluce pro
;tup Psohlavců do Svazu skautů.

Proti otcově vůli,zvolil si existenci v roce 1922 po
;asti na pražských sk. slavnostech na Slovensku.kde mohl při
׳étní službě,jako úředník Důchodkového kontrolního úřadu stuum dokončit.V Trenčíně ihned založil a vedl oddíl Old-skautů.

roce 1925 absolvoval ÚLŠ společně s bratry Fanderlíky s Blá-

' Benešem a dalšími.kterou vedl F.A.Elstner.Téhož roku přelor■ do Bátovce,kde jmenován župním zpravodajem a zvolen do orgaeačního odboru Hlavního stanu a byla mu udělena Stříbrná svaé•ka,jako jednomu z prvních deseti.

Jeho skautská činnost byla od samého začátku velice aktiv*
> at už to bylo v LŠ nebo při zakládáni a vedeni sk.jednotek,
počtu vedení 13 se br. Marabu řadí na druhé mleto po br* Ing.
ardovi a Ing. Petrů.

3?

T roce 1929 účastnil se Jamboree v Anglii,jako jeden
z 54 členné čs.výpravy a v r. 1931 byl na sjezdu roverů-skau-

tů ve Švýcarsku v Kanderstegu i na II.sjezdu ve Švédsku 1935•
Rovněž Jamboree v Qddllö 1933 nebylo bez jeho učassi.Siaaozřejmě nechyběl ani na TSS 1931»Od roku 1936 byl ustanoven náčelní
kem pro Slovensko*V tomto období-tedy ve věku 32 let se oženil«
Za manželku si zvolil vedouc! vlčat-resp. světlušek ze sv.Jura
u Bratislavi.Svatba byla v Praze.Obřadu se zúčastnili jeho nejbližší spolupracovníci, ale i br. náčelník A.B.Svojsík,
To byl již služebně v Bratislavě,kde vedl 80ti členný
oddíl.Exponoval se i pro rozšíření skautingu na tehdejší Pod
karpatské Rusi,v maďarských i židovských oddílech i li.

Publikoval nejen v civilním tisku,skautských časopisech,převážně však v "Buá připravený",kde byl stálým dopisová*
telem a také určitý čas vedoucím redaktorem.
Roku 1939,kdy byl nucen z politicko-státních důvodů
opustit Slovensko,byl ve Zbirohu opět činný jako zástupce okrs
kového velitele.Po roce 1945 i po r. 1968 se opět přihlásil
k práci nejen v LŠ, u sk. jednotek v Příbrami, ale i v ústředí
Junáka,Zaměstnán střídavě berní úřad,berní správa a za protektorátu,jako znalý němčiny přednosta Zollamtu,školený před tím
v Budyšíně.Od roku 1952 přeřazen pro Členství v Junáku do výro
by jako dělník v np.Sublima v Březnici.V roce 1969 jmenován
vedoucím skupiny pro dějiny skautingu v ústředí.Pro tisk při

pravil "Stručné děj’iny skautingu**,avšak už nevyšly.
Celou dobu své aktivní skautské činnosti shromažďoval
všemožné dokumenty do své bohaté sbírky všeho skautského á utvo
řil kolem sebe okruh sběratelů,který vede dosud. Byl iniciáto
rem vydávání sborníku AS,který rediguje,
Y roce 1982 oůet19 8ám,ntbot mu zemře lei manželka. Žije
v adaptované budově býv.jatek k jejichž výstavbě kdysi dal pod
nět i jeho otec.Má provdanou dceru a za synem občas dojíždí do
Prahy.Je stále zaměstnán jako pracující důchodce od r.l9(64»kdy
t.zv. odešel na "odpočinek".
Za svoji nepřerušenou obětavou činnost pro sk.hnutí,
obdržel tato ohodnoceni:1925-Stříbrná svaseíka,1934-č1sený od
znak sk, 0ásky,1968-Jumílejní medaily za službu vlas£i,197010 životni člen SO,Tři pruty bratrství.Junácká medaile Zl zásluty o výchovu mlmdeže,Řmd junácké lilie,
3o

Je těžko pochopitelné,že za svoji intenzivní činnost

pro rozvoj skautingu zvi. na Slovensku neobdržel nejvyšší vy
znamenání "Stříbrného vlka".Jietěže však při trvání organisaby
ce mu bylo toto ocenění,alespon dodatečně přiznáno.

Bratr Marabu byl a stále je tou vůdci osobností,na kte

rou se nazapomíná,dovede nadchnout,vypěstovat pravé skautské

ovzduší nejen v oddílech které vedl,v Lesních školách,kde
všude byl příkladným skautem, ale i v poslední době v dobro
volné skupině sběratelů všeho skautského-kruh AS-institut

skautská paměti.I tu vede primát,nebot je sběratelel již od

svých prvních skautských začátků.
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lékař.vědec,hrdina socialistické práce,starosta a čestný
velitel Junáka.
6.8.1897 - 31.1.1984
Ke skautům vstoupil jako patnáctiletý
kvintán klasického gymnasia v Truhlářské
ulici v PSaze.
Tenkrát ještě nebyly sk. oddíly,nýbrž
jen velké družiny.To bylo v roce 1912.\ejdříve byl v družině Krahujců,pak Jelenů,
pod vedením vůdce Mikoláška.Po jeho odcho
du splnit vojenskou povinnost,utvořil br.
Charvát vlastní družinu Kamzíků,která spo
jením s jinou družinou vytvořila druhý
pražský oddíl.
w
V té době prochodil pěšky větší část
Čech sám, s rancem,kotlíkem a primitivním,
spacím pytlem.Tehdy byla již zavedena rád
ná registrace členů,skládal se slib,zkoušky atd.Slib složil 7.12.1913,druhotřídní zkoušku o měsíc dříve
než bylo požadováno.Zkoušel náčelník A.B.Svojsík.Prvotřídní zkouš
ku složil v unoru 1914.
Po odchodu vůdce Jelena na vojnu,vedl 2.oddíl.Pak se stal
nedobrovolným jednoročním dobrovolníkem.V posledních měsících
1. svět, války sběhl a pak v říjnu 1918 orgarísoval dělostřelec
kou baterii poblíže Pražského hradu.
v
_ Když potom studoval medicínu,živil sebe a svoji rodinu
všelijak.Byl cvičitelem psů,nočním hlídačem atd.
Po válce založil vysokoškolský Oldskautský klub č.9.
V roce 1924 byl zvolen do Náčelnictva Svazu skautů.
Pak přišly také první velké objevy jeho vědecké kariéry.
Podrobný popis jeho lékařské činnosti je uveden v jeho podrob
ném životopise ve sborníku AS č. 10 a 13.
,
Roku 1932 byl zvolen místostarostou Ústřední rady Svazu
skautů a na Mezinárodní skautské konferenci v Gödölö roku 1933
zvolen předsedou Slovanského svazu skautů a skautek.
29.11.1936 pak zvolen starostou SJS a S RČS a funkci za
stával do listopadu 1938.
z
•
Ve funkci starosty zúčastnil se různých mezinárodních kon
ferencí nejen v Praze,ale také ve Varšavě,Katovicích, v Haagu,Budapesti,Brašově,ve Stockholmu,v G0d818,na světovém Jamboře«
v Holandsku a j.To byl velký tréning-jak sám říká-někdy bylo za
stoupeno až 50 národů.
V,roce 1968 zaslal III.Junáckému sněmu pozdrav a posel—
ství,poněvadž byl na vědeckém symposiu mimo hranice republiky.
.
V roce 1981 napsal vzpomínkovou gratulaci Dr. R.Plajnerovi-náčelníku Junáka,k jeho osmdesátinám-viz AS č. 7•
Dočkal se neuvěřitelné řady poetka uznání,publikoval
skoro půl tisíce vědeckých prací,uveřejňoval v mezinárodních ča
sopisech pro mládež několik statí o lékařské spolupráci při vý
chově zdatné,i handikapované mládeže v přírodě,V,časopise Skaut3unák byly táž jeho zprávy a články. Byl zván a účastnil se různych slavnostních příležitostí skautů.
_
2a svou skautskou a mezinárodní činnost byl vyznamenán
»tr1b:rrrý־-,vlkem,zlatou syringou,v Rumunsku Zlatou hvězdou,
v Polsku Čestným vůdcovstvím.
Za-svoji,záslužnou lékařskou činnost obdržel řadu oceně
ni , a,vyznamenání.Jeho činnost byla u nás hodnocena propůjčením
titulu ,’■hdina socialistické práce".
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Děkujeme Vám opravdu ze srdce

za Vaše slova soustrasti, kterou jste

projevili při úmrtí našeho otce a dědečka.

profesora MUDr. Josefa Charváta.

Nikdy nezapomeneme na jeho vlídnost
obětavost a životni optimismus, klen׳

dovedl rozdávat všem okolo sebe,
a prosíme Vás, abyste na něho vzpomíná!

s námi.

Jiřina Rejholcová
s rodinou

JUDr, KADLEC

RADKO

:

profesor a kaplan,odchovanec Foglarův,v"doe skauti na Jamaioe
21.4.1915 -

Pražský rodák,základní*škola ne Vinohradech.V ll.le—
tech vstoupil do 44,oddílu SJS RCS,který vedl Váolav PetrášAkela,Pozdějí pak v 45.oddíle VS,kterj tehdy vedl v r. 1931-32
br« Foglar s brrDulskym a pak byl krátký čas v pražské "Dvojce"
Tábořil s l3*oddílem vodních skauti.

V rooe 1933 maturoval na reálném gymnasiu a poté
vstoupil na právnickou fakultu a dosáhl doktorátu v r. 1938*
Za studií byl ve styku s Domíníkány.

Zaměstnán byl zprvu bezplatně v universitní knihovněז
po dvou letech obdržel plat a věnoval se studiu dějin uměni
u Bimbauna, Matějíčka a Gutba.V roce 1940 získal diplom o kni—
hovnických studií.0 3 láta později vstoupil do Dominikánského
řádu v Praze a v r. 1947 ukončil studium theologie v Olomouci
a byl vysvěcen na kněze v Praze arcibiskupem DerBeea1eme
Nato odjel do Anglie a studoval v (^ford^ro dokonstudií se stal kaplanem v Hí1ckíey,Líeocsteeskíee,kde
působil také jako tamnějšl skautský vidce.
čcií

V roce 1951 odcestoval do Grenady, v r.1969 do Barbadosu,1973-4 zpět do Grenady a pak na Jamaice.Zde pracuje
jako profesor v semináři a je kaplanem ve farností sv.Terezie Ježíšovy*
Pro s. A.Moravcovou a jejl skautskou příručku :
״Výtvarhé práce výchovné" vypracoval Knihopis literatury vý
tvarných praoí výchovných ještě v době,kdy působil v universítní kníh ovně v Praze.

Pozoruhodné jsou jeho články  ״Skauting vychovává
individuálně" v Činovníku roč• 24/l§47 č• 7 str^ß^
a "Junáctví jako výchova” rovněž v Činovníku roč»25/1948 č»l•
stránka 1-2, ale i řada dalších článfi•
v,
stále ve spojení s via stí,podává o sobě a své
činnosti zprávy s* A*M. a je ▼ písemném čtvrtletním kontaktu
s bratrem Jestřábem.
Nezapomněl ani na sedmdesátiny br,
gratulací kde m«j. uvedl.: / v roce 1977 /

Foglara,

svoji

"V pražské dvojce jsem jako hoch ztrávil několik
*žasných let#*•* Jestřábovo působení jako spisovatele pro
iládež aMjako vedoucího oddílu mládeže nelze označit za dvě
'Uzná byt zpřízněné činnosti,oboje jsou jen zdánlivě r&zné
ryrazy jednoho nikdy neutuchajícího a živelného zájmu.....*
®k 8vě hochy znal,jako jedinee neopakovatelná originály,
■ehké lidská bytoati na cestě k dospělosti•** Každý se stal
,OttC)á»tí jeho života navždycky*

Jeho adresa! PO Box 4 Kingston 3 Jamaica
West Indies Antily přes Londýn
jeho udaji

Jiných prarncifl

ANTONÍN

nihkupec,antikvář,brněnský

KLEINWACHTER

:

činovník,autor knih,bibliografie
9.6.1905 - 4.5.1*81

Jeden z mála skautských pracovníků,který dal své
rdce knihám,které si zvolil za svoje životní povolání,ale
aké těm knihám,které skauting nutně potřeboval.
Byl známý nejen jako skautský pracovník v brněnském
kautingu,ale pro celou skautskou veřejnost byl znám pod skautkým jménem Noni především jako skautský editor,jako skautský
utor a především jako autor jedné ze základních knih"Skautjá a příbuzná literatura českosloven ská a cizí" z roku 1938,
teró dal skromný podtitul Pokus o bibliografii.we to nebyl
okus,to byl základní kámen,položený v tomto úseku,nebot tato
říručka je jedinou a zatím nejcennější studnicí pro pomoc
kautské práci a každému činovníkovi.
Noni úzce spolupracoval s Dr. Velenem .anderlikem,

emuž pomáhal při vydávání jeho tisků a příruček.Noni sám byl
utorem několika desítek brožurek,přispíval do mnoha časopisů
čyl spolupracovníkem Lidových novin a brněnského Svobodného
lova,
Z nejznámějších jeho knih lze jennvat:skautova
becedaiVeršeJŠtastné mlád^scénický výstup :0 tři orlí pera,oslední zkouška indiá^ova,Osn!.iČka v životě a historii,Písičky ssmičky,spsluautsrem s Ing. Stefanem a Dr. Velenem ranerlikem :600 junáckých polních her v místnosti a venku.
Sám vlastnil velmi rozsáhlou knihovnu a je překoda, že nebylo ve finančních možnostech jednotlivcA-sběraelů,alespoň tu skautskou část knih a časopisů z pozústaiosi vykoupit.
Noni si byl vědom do konce svého života,že junácé literatura zahrnuje téměř všechny oblasti lidského života
díla.Je řízena odborníky,pedagogy^ědeckými pracovníky, je
utným doplňkem tvořivé činnosti junáckého ^^k^v^tvo^na

im a pro něj.Stává se zajímavou po odborné strance i pro ty,

do nikdy skauty nebyli^oni zemřel ve věku 76 let.
s č. 8 str.o7
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jUDr Fanderlík V

Fa^erlí’ Vlad.

Flhlpeoá A.

Fog^lar Jar.

Herbenová tíron.
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Lorlcý Josef

ik.lMJDr Charvát J.

JJDr Kadlec Radko

^leinwftchter A
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Koseová VI.

Kulík František

Ph Czr. ״.ar t Ino vský O.

K1P ’'־nek Karel

Králová Mill

Kyneš Václav

Macková VI.

Phi'r Masaryk Í .G.

Moravcová. a.

ZK

/

VLASTA KOSEOVÁ -Štěpánová
tajemnice CČK11áöer1í dívčího kmene Junáku
nositelku Rádu práce

21*5*1095 - 29*9*1973

viz

do P8něk

Rodištěm "Velké Vlasty" bylo Týniš
tě nud O1ríc.ínPo maturitě nu hlešovském

lyceu studovali nu vyšší soc* škole u eložili státní zkoušku z i1un29ázšOi1.y*P1uc9vila ve femkci tajemnice če^e^eného kříž«

Zaměstnání nastoupila v d90ě״kdy su™statné povolání ženy nebylo ještě samo

zrejerl1s'tí״uvšuk zučulo se usilovat u rovupravné postavení žen s muži ve spo^č-

nosti*Hredulu se cestu sutovcutnoeOí juk
ženu vychovat nejen k p19i,evi18״e tuké

k samostatnému myšlení u že jí ácmácí prá
ce a její 1e1uh1udiOelný úkol mutky nemu

sí pohltit ji celou.Tento názor sumu záhy

přijala*Vznikují,cí vkaá■ltiip: už tehdá možnost výchovy k odpovědusOi a vut9vt1O19vti״řešení dávul*P19e9 usilovali o založeni

dívčího vkuáOingu u nás a sumu byli první vůdkyně první družiny
"Sasanek" u oddílu a dlouholetou vedoucí mnohu dívčích táborů*

Tomu předcházely první schůzky nu podzim 1914 u řudu jednání ,
která vedli a 01gu1is9vulu k založení přípravného výboru*
V roce XSJlíc byla pražskou zprávo dajkou.Po zvolení do náčelnic^u pracovali v 1*1930 juko zahraniční zpravodajku u stu-

Lu se členkou Světového výboru skautek a v 1*I94o místopředsedkyní*Náčel1í dívčího kmene byli zvolenu v 1*I93Ö*1'uuo funkci zustávala i v r* 1945 u 1968* členku SO se Stříbrným trojlístkem*
Její život byl poz11te1á1 usilovnou prucí a neustálým bo
jem o lepší zítřek skautských ideálů*Její klidná a přívětivá po-

váhu,jazykové znalosti ji k tomu otevíraly cestu*
Zúčastnila se tuké odbojová činnosti se svým manželem,
také sk1áOet״kte1ý zahynul v koncentračním tá0oře*Oylu vyznime-

nána Junáckým křížem zu vlast 1939-45״Sk1utvk9á láskou, stříbrnou
syrinx a dalšími zuh111i0níti vyz11te1á1ítinZu dlouholetou čin-

1°8t v orgu1ivucích t8ádeže״zvláště v české! Junáku vyz11te1á1u
Údem práce v roce 1969*Výstižně bylo uvedeno v jejím smutečním
1zniunenízPo celý život zkrášlovali mládí českým a slovenským dě-

׳em a sloužila věrně národu u vtáOá*Zetrelu ve věku 78 leO*
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KAREL

KULHÁNEK

1.9.1900 - 11.6.1975
junácký činovník,vůdce zč LŠ, oblastní velitel.

Nadprůměrnou vynikající osobností
v junáckém hnutí Západočeského
kraje byl po dlouhá desetiletí br.
Karel Kulhánek-skautským jménem
Starý Jestřáb.
Domažlický rodák,jako student gymnsia začal skautovat v roce 1913
Záhy po založení organisace JunákCeský skaut byl zakládajícím čle
nem 1. oddílu v Domažlicích.

Pro svoji svědomitost a houževna
tost v junácké práci stal se již
v roce 1918 činovníkem,postupně
zastával další funkce a od roku
1929 v Plzni přejímá řízení západočeského Junáctva.Zprvu ja
ko župní zpravodaj,později oblastní velitel.Byla to mohutná
župa "Bílého orla”,nazvaná podle sk. jména generála Klecandy,který byl jeho předchůdcem.
.
Působil jako vedoucí úředník Ředitelství státních drah
v Plzni.Veškerý čas věnoval junákůrn-takže od zamýšleného
studia práv upustil.
Od roku 1938 - 1948 sám vedl šest Lesních škol a působyl jako instruktor LS*Byl iniciátorem zpracování kroniky
oblasti,která byla Yénována gen. Klecandovi a po jeho smrti
byla mu předána do úschovy.
Byl oblíbeným činovníkem o čemž
svědčilo mnoho pozdrav
ných blahopřání k jeho sedmdesátinám od oddílů i jednotlivců
Výsledky jeho bohaté junácké činnosti dosvědčují čet
ná skautská vyznamenání,která mu byla udělena:

Stříbrná svastika Náčelnictva
Vyznamenání k desetiletí rCs 1918 -1928
Skautská láska
polský čestný odznak Stříbrné lilie
Stříbrná syrinx
čestný člen Svazu rumunských skautů
Dvacet let RCS 1918 -1938
Rád sv.Václava
zlatý lístek za 30 let služby
.
Junácký kříž za vlast-bronzový stupen
1968 Lístek za 50.let služby
Padesát let CSR-za službu vlasti
1970 Rád junácké lilie
Obsidiánový šíp,jako čestný vůdce zč. LS
členem Svojsíkova oddílu
.
Organisoval a vedl řadu kursů pro rádce a vedoucí oddílu.Byl .dopisovatel časopisu Skaut-junák a Vůdce.Dal impuls
^•adskému časopisu " Krajem šesti řek" do kterého také
přispíval.
. y
Karel Kulhánek byl nejstarším-služebně junákem a jeho
Omeno a činnost je úzce spjato se západočeským krajem
v roce 1925
1928
1934
1935
1936
1937
1938
1946
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MILI

KRÁLOVÁ

dkyně odd..okrsková velitelka,absolventka a inštruktorka LŠ
třednl zpravodajka-mlstoláčeLní-Lesních škol pro skautky •
28.5.1902

Není málo těch v řadách skaut
ských pracovníků »kteří jako rodiče svých
dětí-k vůli nim- stali ee významnými činnovnlky.Sestra h. Králová patří do této
řady.
w
Narodila se ve Vídenském Novém
Městě.Její otec pocházel z Bělé pod
Bezdězem a tomuto mě6tu zůstal věrný do
konce života a všestranně ho podporoval.
V roce 1916 oe vr91tě hoval <10
Prahy.Zde se Mili provdala a v roce 1930
následovala svého manžela do Bratislavy.
Její osmiletý sy zde přistoupil
ke skautům.A dcerka dvanáctiletá se svou
־
kamarádkou.chtěly však také býti skautmd.V Bratislavě v té době nebyl ještě dívčí oddíl.Manžel 6e
fdy poradil s A.B.Svojsíkem a ten doporučil.aby založila oddíl
irna a požádal tamnější bratry,kteří tam ved^i v r.1935 junácké
Idiíybyli to HorkýjHercik,Nebeský״Petru a Štefan-aby jí porali a . byli . nápomocni . Brzy zapadla do skautské rodiny a po celý
vot jeou jí skautské zákony svaté.
Po návratu zpět do Prahy v roce 1939 zalomila ihned
stala se táž okrskovou velitelkou pro Prahu 15»Téhož roku
•sovovala Lt>,vedenou 8. prof.B.Stýblovou,kterou pak i zastuvala,
״V roce 1945 ved^a znovu skautky a byla inštruktorkou
 ״v Cernošicích a za účasti e.nö.Milöicovd vedla Lesní školu
ů Vyskeřl u Turnova jako spolupracovnice s. R.Vančurové.
V roce 1946 vedla 3 týdenní kurs skautýneu pro tělocviíky studující na KU a současně i tábor o 31 účastnicích.
Po obnoveni činnosti Junáka v r. 1968 byla zvolena
třednl zpravodajkou Dlfi a za pomoci sester již v květnu byl
pořádán první kurs pro ׳vedoucí skautek v Turyni u Jílového.
Hí dvě LS vedla e.Eva Jarošová ze Šatce a další kurs pak opět
Králová, ■- Potštejně.který byl přerušen příchoden vojsk a byl
končen v Praze.
.
Funkci zpravodajky DUŠ vykonávala s příslovečnou ženskou
divostí i s veškerou agendou až do ukončení činnosti Junáka
roce 1970.
Plných 14 let tedy do roku 1934 uchovávala převážnou
at , skautských dokumentů z období své činnosti zpravodajky
2®jistila její předání do celostátního archivu
i s některýarchivaliemi z dřívějších let.
V poslední době ji zeslábl zrak a ani po operaci se stav
nezlepšilaDošlou korespondenci ji předčítá a vyřizuje
• , Jislora,který ji tak prokazuje dobrodiní.Ráda vzpomíná,jak
*á.na nádherné časy.kdy bylo hodně práce .kterou obětavě zvlá▼ala.Sestry z jejího okruhu ji ctily a měly rády, a nezáporníOí na ni.
4 9
šacováno podle dopisů.

FRANTIŠEK KULÍK
učiteljmlynářjspolupracovník A.B.Svojsíka
mecenáš 8k.re8ervace,noeitel Stříbr.vlka
10.9.1890 - 19.6.1945

Není jistě náhodné»že zakladatel
čel«skautingu a řada jeho prvních spolu
pracovníků byli vychovateli z povolání.
Kdybychom zjištovali percentuální zastou
pení jednotlivých profesí mezi junáckými
pracovníky»byli by učitelé všech stupňů
zastoupeni nejpočetněji.Vysokým proceňtem jsou zastoupeni taká lékaři*
Cíl junáctví-výchova mládeže
v mravně silné a fyzicky zdatné občany
našeho státu-dostatečně vysvětluje»proč
právě zmíněná dvě povolání jsou mezi junáckými *,činovníky nejpočetněji zastoupena.Vždyt právě od nicj se očekává, že se
v jejich řadách najde více těch.kteří ne
jen mohou»nýbrž i chtějí mládeži zprostřed
kovat to»co junácká výchova nabízí»
František Kulík»zdánlivě vybočuje
z pedagogické řady,byl mlynářem,což je povolání,které svým zamě
řením a náplní má málo společného e výchovným ideálem skautingu•
4le neběží o výjimku»také Kulík byl původně učitelem.Učitelsky
ustav vystudoval v Praze a po několik let působil jako učitel
na vesnických školách v okolí Vlašimi.V té době jej láká příro
dověda a historie»V roce 1916 odchází do prvé světové války
a když se po dvou letech vrací,ujímá se zděděného mlýna.Mlynářství zůstává František věren az do smrti.
Už jako 23 letý učitel stál u kolébky českého skautinju»
V roce 1913 se seznamuje se Svojsíkem a zahořel nadšením pro je
ho dílo«Tato láska jej doprovází až do hrobu.Nebyl však jen jebe
obdivovatelem,nýbrž věrným a oddaným spolupracovníkem profesora
Svo jsíka.Brzy zakládá ve Vlašimi chlapecký oddll-byl to nepo
chybně jeden z nejstarších mimopražských oddílů,vůbec- a s ním
buduje na Blatnici skautskou reservac^-Měsičnl údolí-název dosta
la podle Londonovy povldky.A Měsíční údolí zasáhlo hluboce i do
soukromého jeho života.V roce 1919 hostila reservace 22»dívčí
prazaký oddíl»který vedla Zofka Hammerová.Ta si v r.1921 vzala
mého tátu» jak informoval syn Jiří . Od té doby žili skautingem
a k tomu vychovávali i nás.
Svojsík»který dovedl bystře odhadnout své spolupraeovnínepovšimnout vzácných kvalit vlašimského mlynáře*
zejména jeho obětavost^pracovitosti a hluboce prožívaného skaua svěřoval mu postupně řadu významných funkcí•Bratr Fran
tišek se stává zemským místonáčelníkem.místonáčalníkem Svazu
a gakonec jeho nístostarostou.Po řadu let je členem náčelnictva
a ústřední rady.
. Za vynikající zásluhy byl Kulík už v r.1922 vyznamenán
״.
později Skautskou láskou»Syringou II.stupně»stříbrnou
medailí sv. Jiří a nejvyšším sk.vyznamenáním Stříbrným vlkem•
Od r.1937 br. Kulík postonával.Dočkal se sice ještě
osvobození milovaného národa»ale už v červnu 1945 umírá ve stáří
55 Í®t»Hnutí ▼ něm ztratilo krásného člověka»jemuž byly sk.alib
9.z^kon náplní života.Odešel vzácný skaut»který junáetví vyznával
u8 ty»plnil rozumem a Šil srdcem.
D®״Martinoveký.
Skauting»r.2T»Č.T»etr.103

V Á C L A V

K U N E Š

zaměstnanec Cz Strakonio«(aíatopř*da«da SSJ Volyne,fotoaaatar

.

21 4.1932

■asi junáokými činovniky je řada těch,jejiýhž činy
a Jména nepronikly re větší snámoat,nabyli pojati v uvahu pro
jakékoliv vyznamenání a ocenění záslužná práce s mládeží»
Snad proto,Že byli později narosení,nebo proto,že předčasně
došlo k ukončeni činnosti Junáka«
v
Jedním z nich je br. Václav,skautským jménem Bidlo.
Volynský rodák.jako třetí syn ▼ rodině truhláře.Po základním
▼zděláni vyučil se u svého otsa 1947-1949.£o likvidaci tru
hlářství v r. 1961 nastoupil zaměstnání u Ceaká zbrojovka Stra
koniee,kde praouje dosud a z toho 30 lat na bruskách.
Je ženatý od r.1959 a Je otoam dvou synů.mladší
vební zámečník,starší inženýr geodesie.

sta

Vojenskou aktivní službu konal v Havlíčkově Brodě
u spojařů a v C.Budějovicloh jako operátor radiolokátoru,
v letech 1953-1966.
Přiléhavé jméno dostal v Junáku.kam vstoupil jako
třináctiletý ihned po osvobozen^protoiže je větší postavy.
Je sympatický a přímo ideálním typem vedouoího mládeže.
také mezi dětmi ve Volyni byl a je oblíben.

Prošel skautskou výohovou,jeho první tábor byl
u Huaineckč přehrady.kde tenkrát ještě doznívala válečná střel
ba,pak vedoucím oddílu a pravou rukou br. Cerkesovi,vedouoího
■třediska -SBJ Volyně.
Ihned od počátku toužil osobně poznat br. náčelníka
Dr. R.Piajnera.Bylo mu to umožněno a o tomto setkání až 27.6.
1976 napsal svoje dojmy pro sborník AS Č.7,který byl zpraco
ván na počest náčelníkových osmdesátin.

Mimo to byl Jedním z hostitelf-0rganisátorS br.náč*lníka a jeho manželky při pobytu na chalupě lékařských man
žel. Marků v roce 1981.Z tohoto pobytu vyhotovil více jak 50
enímkf.Kopie jsou uloženy také ve fotodokumentaci AS.
Více jak seda let je ve spojení s br» náčelníkem
• *pracoval pro něj téměř všechny fotografie do mnoha jeho
studií.je vyhlášeným fotografem všeho sk. dění v místě, ale
pořídil celou řadu snímků pro písemnou historii skautingu
lolyni.Mimo to provedl převážnou číst fotoportrátů z ruzpředloh pro první i druhou padesátku životopisů skaut
ských osobností.

.
Ve všem svém konání projevuje se jako pravý skamt,
v* 0kětavý.ochotný.dovede dodržet sliby i lhůty,nehledí na
e**• na námahu a oběti i pokud Jde o všechno junácké«

״
.
V něj možno říci.že platí heslo!
Qavzdy akautem.

Jednou skautem—

F
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Vlil

VLASTA

MACKOVÁ

roz.

LITOCHLEBOVÁ

administrativní pracovnice,d_Louholetá skautka, náčelní Junáka
nositelka "Stříbrného trojlístku"

5.5.1920 -

Středoškolský profesor Litochleb v České Třebové byl
tatínkem Vlasty.Převzal po roce 1920 po odcházejícím okresním
zpravodaji jeho funkci.Do tá doby organisován nebyl,ale podle
obsahu knihovny.kde měl Základy z r.1912, časopis Junák z r. 19
15 i jinou sk. literaturu,lze poznat,že te creticky na tuto
funkci byl připraven«
Pokud moje paměl sahá a fotografie dosvědčují,chodila
jsem s tatínkem od čtyř-let na skautské výlety.Jak jsem začí
nala "brát rozum",hrála jsem, si s dětmi na skautky,
V roce 1926 jsme už velíc Žily roj ž^(5tk1i.Vedla nav dlaa
Zourková,8tudentka reálky.Zřejmě to nebylo jeěté to pravé, *
protože tatínek přesvědčil v r. 1927 maminku,aby se přihlásila
na dívčí lesní školu a roje se ujala sama.
Seznámení se s. Millicovou znamenalo novou éru v nadem životě.DLŠ- v pořadí druhá / první vedla LeSobotová v r.
^926/ byla pro maminku,která se hned po maturitě na učitelském
ústavě vdala a nikdy neučila,návratem do společnosti. Sestra
Milčicová ji stoprocentně získala jak svým chováním,tak ohrom
nými vědomostmi.
Práce v našem roji dotků/bylo nás vždy kolem dvaceti,
většinou mé vrstevnice/ nám přinášela stálou radost.Schůzky
1 nedělní výlety byly vždy plné ^á^st^A^h^?^ jsme měly
v podzemí reálky.Tarn jsme si mohly na slavnostní schůzky po
zvat i rodiče.
První velikou událostí bylo všeslovanské jamboree 1931.
Praha patřící skautům,tábory,shromáždění na hradním nádvoří,
to všechno byla tak opojného ž^dná další událost v mém živo
tě mi už nikdy nepřipadala tak úchvatná.Zde jsem poprvé potkala
příslušníky jiných států, s nimiž jsem se cítila spřízněna
odznakem i přesvědčením.
Protože jsme při všem elánu a práci byly oddílem velmi
chu^nn/sociální postaveni rodičl našich šotků nebylo příznivá/,
neměly jsme inventář pro tábor.Proto jsme v dalších dvou letech
Podnikly o prázdninách čtrnáctidenní putováni po Orlických hor«ch-1932 a v r. 1933 po híekydech.Deníky z těchto cest se tak
dlouho půjčovaly nemocným členkám našeho oddílu-až se jeden
ztratil.
״
u.
Před naším odchodem z.české Třebové v r. 1934 nás s.
■Hčicová vzala na DLS v Sedlici u clatné.Z této LS mám uchován
podrobný deník.V archivu LŠ je rovněž uchována řada dokumentů
2 této LŠ.
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Přestěhováni do Hradce Králové znamenalo velkou změnu.
Zde 0e právě otvíral skautský domov.Už mě nebavilo být v od

díle vedeném maminkou.Proto jsem ei nejdříve zorganizovala
družinu a bryzy celý oddíl.oyly jame druhý oddíl a e existu
jícím prvním d. oddílem založily sbor,který vedla maminka.
Velmi podrobnou kroniku a deník 2.dívčího oddílu jsem odevzda
la v r. 1969 v Hradci.
Pracovali jsme opět vSichni jako ve Třebové.Tatínek opět
okresní zpravodaj.

Byly zahraniční zájezdy:1935 Polsko-Spala, 1936 Jugoslávie
s pobytem na sk. táboře,19tö opět Jugoslávie.
V Hradci, jsem 8Sež Ha vůdcovskou zkouOku-dekret z e• 4• 1937
dostala odznak Dlá.V roce 1937 jeem vyhrála konkurs na účast
na oslavách stříbrného jubilea dívčího skautingu v USA. Před
cestou tam jsem se zúčastnila mezinárodní dívčí lesní školy
ve Zlíně,kde vedla anglickou družinu.

Od těchto prázdnin jsem pravidelně psala do župního ča
sopisu "Zákon mládí",do Junáka,ale i do Lípy,časopisu dorostu
Cs CK.Maminčinou zásluhou mám všechny tyto články shromážaěné.
Maminka mi taká psala protokol dopisů přijatých i odeslaných.
Účast na oslavách amerických skautek se da těžko struč
ně popsat.Společnost vynikajících žen i milých vrstevnic mě
zaujala více,než dolmy z Nového světa.Vymoženosti skautských
reservací mně vůbec nepřipadaly skautské.Kayž jsem po letech
poslouchala vypravování dětí o táborech ROH,vyoavii se mi
obrázek těchto přepychových kempingů.
Mezinárodní tábor mi ukázal sílu mezinárodní organisacc^Hořela jsem jak ta pochodeň,kterou jsem měla v Praze ode
vzdat s. náčelní Koseové.Uzavřela jsem spoustu nových přátelství,získala spoustu materiálutz něhož jsem čerpala celý ži
vot.
S nadšením sedmnácti let jsem se pustila do překládá
ní písní / některé opravdu "znárod9ěly"enapř. Vzhůru al šle
há tvůj jasný plamen,Klid, dej mi,o řeko,Přijdeme znovu všechn /i článků ze zahraničních časopisů.Při všem nadšení jsem
nemohla nevidět, že skautské hnutí nežije mimo tento svět.

Prsten maďarská delegátky s podobou Mussoliniho a germanofiletví
delegátky - finské mě urážely.Ke všemu nemohla po skončení tá
bora odejet domů delegátka čínskáfprotože Japonci přepadli
Cínu.Přesto jsem si však ještě nedovadla představit,co Čeká
nás
*
Teprve v r. 1937 při konkursu na zmíněný zájezd jeem
poznala s. Koseovou.Vážila jsem si velice s. Milčicové/ po
jejím odstoupení z funkce jsem napsala velmi rozbolavěný
článek do župního časopisufale vyhrála to u mne s. Koseová.
Tento mladý obdiv se léty změnil ve vztah hlubokého a nezastupitelnáho přátelství.Pocitu žákyně vedle učitelky jsem se
▼šak nikdy nezbavila a nikdy jsem se neodvážila jí říci
“Vlasto".
Popisovat tragedii mnichovskou a všechno kolem sjed
nocováni skautských organisací nemá smysl, o tom psali jiní.

54

Jen malou poznámku.Hluboce zasažená vším, co se stalo.jsem na
psala dopis MrQ.Mark Kerr/ jela s námi v r. 1937 do USA/, aby
se tedy alespoň postaraly o členku našeho oddílu,která byla židovka,když už nechali celou republiku na pospas Uitlerovi. Po
starali se.Eva na útraty skautek v Anglii vystudovala, ale do
republiky se už nevrátila* Ztratila zde nejen rodiče, ale
i přátele*
Plánovali jsme v rodině,že tatínek požádá o přeložení
do Prahy, až skončím gymnasium a půjdu studovat.nikdo ei ne
uměl představit,jak brzy dostuduji.Po zavření VS jsem ohddila
do abiturientského kursu.V Junáku jsem pracovala v tisková ko
misi a v komisi LS/ instruktorkou jsem byla jmenována v r.1940/
Ve válce jsem byla zaměstnána v pojišíovně.Pracovala
jsem také ve sdružení českobratrská mládeže evangelické.
V revoluci j6em se přihlásila u nás v domě ve veliké
garáži,kde se rozdělovaly zbraně,k sanitní elužbě.Dostala jsem
za úkol obstarat obrazový materiál a čekat na rozkaz.Ačkoliv
jsem se neustále hlásila/byl tu další skaut medik/ nedostala
jsem kromě donesení inzulinu do vinohradské nsmoonios,jíný
úkol.Nesla jsem to jako křivdu.Toužila jsem po možnosti udě
lat něco hrdinského!
Po válce jsem přijala nabídku s. Koseové,abych se sta
la tajemnicí dívčího kmene.Na fakultu jsem se sice zapsat da
la, ale chodila jsem jen na jazykové kursy a na některé přednáš
ky pedagogické/Cyril Stejskal^řednášející z první PLS,tehdy
přednáSel" Psychologické základy dívčí výchovy/.Poválečná léta
byla přskrásná*Orgsgisačnl práce^esní školy,stak se zahraničín,t^ všechno vyplňovalo můj čas.Kromě tcho jsem byla delego
vána ústředím na kongres Světový federace demokratické mláde
že v říjnu 1945 v Londýně a do UV SČM.Ve SFDU jsem byla zvo
lena členkou Světová rady /širší výbor/, doma místopředsedky
ní Ústředí mládeže ČSR.
V roce 1946 jsem po zasedáni Světové rady v Paříži
se zúčastnila LŠ francouzských Eclaireuses ve.Vendée.Odtud
jsem jela na světovou konferenci skautek v Evianu.A tehdy
jsem pod vlivem SFDM viděla už jinak než v r. 1937.Začala jsem
myslit/s přispěním a pod vedením s. Koseové/ politicky*
V roce 1947 jsem se vdala.Ale teprve rok 1943 mě dal
rodině.Do obnoveni Junáka v r. 1968 jsem vychovala Čtyři děti
a pochovala jsem babičku a jednu mužovu tetu,které žily s námi.Maminka zemřela dvaašedesátiletá vr. 196ž.Další teta s ná®i žila až do r. 1973•
V roce 1968 se nám všem vrátilo mládl. Přes naše na
léhaní nezůstala s,Koseové v čele DK.Ale zůstala s nami a účast
nila se všech našich schůzí,které jsem si dokázaly.vždy zorganisovat tak,abychom měly pocit radosti ze setkání i z vykona
né práce.
Styk s oddíly jsme měly od prvních měsíců pomocí cy
klostylovaných programů schůzekilesní školy nám vychovaly desít
ky nových vedoucleh.Setkaly jsme se s velkým počtem bývalých
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pracovnic na pohovorech e vůdkyněmi,seminářích i vůdcovaných
zkouškách.Sraz výchovných zpravodajek v r. 1970 byl velmi uži
tečný a kdybychom měly dále čas,opakovaly bychom jej pravideine•
Nejkrásnější byl eraz v Roztokách,kde jsme kromě jubi
lea osvobození republiky oslavily i 55 let dívčího ekautingu
u nás.Podrobnosti jsou v zápise o teto slavnosti•
Intenzivně jsme se snažily v naší práci o prohloubení
dívčí výchovy,která od roku 1948 prošla u n&e tolika stadii.
Oddíly,která pracují dále v PO,jsou pro nás svědectvím,že jsme
nepracovaly nadarmo•
Životopis napsala V.M.pro archiv
*Stříbrných trojlístků"

♦ příloha publicity•
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Přehled článků,které napsala VI. Litochiebová-Macková
do časopisů od r. 1931 - 1930.
Soupis další publicity neni vyhotoven.

n á z s ▼
O prázdninách v wěmcíšh
Matičky
Z družinového deníku Vlcích máků
1. dívčí oddíl Hradec Králové
Hlídka
Oa skautský sjezd za oceán

časopis
Maše prácsČšČK VI/1
Lípa CsČK XV/10

Skaut-junák XXI1/4
Lípa XVII/10
SKj XXIV/1
Lidové noviny 22.8.37
Československá píseň zvítězila v Americe Lidové noviny 25.&.37
čtvrtstoletí dívčího skautingu v Americe Skň XXIV/2
Bua připravený XIII/3-4
Večer u nás
Lípa XVIII/4
Návštěva paní Rooseveltové v táboře
Skj XXIV/3
Učte ss jihoslovaneky
O dívčím odznaku
Zákon mládí II/l
župní čaeoois
Čssk0810venská,lípa v Americe
Lípa XVIII/6
Jakou cenu má úsměv
Lípa XVHI/6
překlad z Časopisu iranc.skautsk
Mezinárodní svátex skautek
Lidové noviny 23.2.38
Zákon mládl II/2
22 .únor mezinárodní svátek skautek
narozeniny dívčího skautingu v Americe
Skj XXIV/6
Popis trojlístku
Skj XXIV/6
Skautkám
Zákon mládí II/3
Vhodná doba k poučení
Skautská hlídka 2.4.38
kraj Královehradecký
Dívčí sbor v Hradci Králové
dtto
aranná výchova skautek
dtto 9.4.38
Jaro je tady
dtto 27.4.38
Jarní posslství/z čas. fr.skautek/
Zákon mládí II/4
Péče o zdraví
Skaut, hlídka 7.5*38
Návštěva s. náčelní S£a S ČSR
dtto
Stromy
Osvéta lidu
Skj XXIV/E
X svátku matek
Zákon miádí 11/5
Vlajko naše,vztyč se hrdě k nebi výě
Sk. hlídka 2.7.38
Královehradecké skautky
Osvěta lidu 16.7.38
Večer v táboře skautek
Lidové noviny 9.7*38
Skautky se připravují pro život
Osvěta lidu 10.9.38
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Vlaeta Lítochlebová -Macková

napsala také Články do časopisu "Skautka" ▼ letech 1945-1947
"Skautka" ročník l./v závorce číslo-stránka/

Naáe skautka v Londýně/1-5/»Světová vlajka /2-5/
Skautky Juliette Low /3-8/»Bu3 připravena /5-11/
Táborové ohně/6-7/
׳
"Skautka" ročník 2./v závorce číslo-etránka/
Milá nestřičkyjsvětlušky i skautky^^-é/Uvltaly
jsme sestru světovou náčelní/4-2/»Tábor francouz
ských skautek/4-4/»Naše seetra náčelní předsedky
ní evropského výboru skautek^^/jMilá sestro Boženko/6-2/»Pozváni pro čs.skautky dq Anglie/ 6-2/
Veřejná vystoupení skautek/7-4/»22.unor/8-3-4/>
Pozvání do USA /9-2/»Dotazník zahraničního odděle
ní UM CSR»Nová dorozumívací řeč?,Mezinárodní přá
telské '0ddUly/9-4/»P•A•/9-12/,VeverčUny starosti»
překlad pohádky pro anglické éotky/ll-12/lSedmikrásko-moje lá§ko/ll-15/!Kolik by vás chtělo/12-2/
Dvacátý druhý unor/12-4/»Den sesterství^řeklad
Háj•/12-5/»Pohádka o šotcích>překlad/12-12/>
Černé dítě»překlad z časopisu Světové federace de
mokratické mládeže/13-13/»Jak se veliký zlý vlk
polepSil»překlad /12-13>-Í6/lVěci samozřejmé aneb
na co nezapomeneme na táboře/19-20»-9/>Jak stavět
bez hřebíků? /19-20»-15/»Kočičí povídka»podle
anglického-Marta H./19-20»-20/

"Skautka" ročník 3•/v závorce člslo-stránka/
Ostrov klidu/l-7/»Perličky z ostrova klidu/1-7/
Kočička/2-4/,A ještě z festivalu/2-14/>Vlajka
československým skautkám/3-2/,Mezinárodní přátelské
oddíly pro váechny bez rozdílu/3-14/»Soutěž zahra
ničního odboru/5-12/»Juliette Low a skautky/6-15/
Konference evangelických činovnic/7-2/»P4smo o Polsku/7-2/»22.unor-den sesteratvi/7-3/»22.unor scén
ka pro oddílovou oslavu/7-4/>Schůzka polských
skauteklpřeklad/8-7/»Lodička s napjatými plachtami.volný překlad/8-»12-1J/

om

K N D r. J A N OTAKAR M A R T I N O V S K Ý
profesor,věde2.p1u29vník,vůdce ,mísOonáčelník Junáku
24.6.1903 - 2.4.1980

Nu rodném Lo’unoku v Počeděliclch prožil mládí.Po maturitě
na arcibiskupském gymnasiu
v Prize vstoupil nu přírodovédeckou fukulOu UK,kde.studoval
obor pří19dopiv-zeměpie.V ro
ce 1927 získal aprobaci pro
učitelství nu středních školách
a zakončil universitní studium
disertační prucí s doktorátom
přírodních ved.
.
Juko učitel půscbil v ťraze,
Jihlavě ,jAjneŕíži, Příbrami
a opět v iraze.
.
Byl publikační čirný psaním di
duktických článků^čebni^zejména pak zpracoval školní klíč
k určování rostlin.
Kád se často vracel na Lounsko zu botanickou prací.Jeho věi‘eeká
“irn9st v oboru botaniky je rozsáhlá u vyvrcholila vědeckou mo™^rafií druhu rostlin rodu kavylů.
bez jakákoliv dřívější zkušenosti pustil se ve svých 30
•ctech do práce na poli vkuáOing’á.Zp1ucov1l tyto sk.prí1áčky O
Katolický vlaut,St1učné dějiny skuuOingu,K obraní vOiati^itolický skiuting-2 vydání,Invt1ákce,Jisk1a v popelu-divadelní hru,
rovní kroky rovněž í vydání, Jak zučít ,.Anglický sluátíng a nuše
junáctví a almanach Hrst vzpomínek na dobrá lidi.
Napsal též řudu článků do č1v9pisůגVzp9mínk1 nu skautu
W01keru,Je náš dosavadní odznak praktický? Otázka nejnaléhavěj5í:roveři a 0un1čky,Ö11Ořím vedoucím.
Y leOecn 194J ->0 založil katolické oddíly v Příbrami.
Úspěšně vedl rudu Lesních škol převážně pro vedoucí kuOolických oddílů.
V padesátých letech sOil se zu svá přesvědčení a stautekou
ayšícnku jednoj z obětí protiprávních rozsudků u několik let
prožil ve vězeňských táborech přímo v PríO1umi.P9zdě ji byl rehubiliOovan.
BiiOi Martinovský je příkladem Ooho,že i v dospělejším
věku může skautská myšlenku zaujmout u nadchnout zrovna tuk,neo, Y*ce»juko těch,kteří se stali skauty od ranného dětství.
• te^jne puk v duchu věčné p1av(d^’:SlaáOem jednoá-vk1u0em nuvždy
zusOul i bratr Jan vířen skautingu až do posledních dnů sváho bo
hatého života.
'Zemřel ve věku 77 let.

Podrobněji o bibliografii
viz životopisný článek V.okurickýLP1evli1,ťruhu 40:326-329-1968
k jeho (5 letům u doplněk k jeho sedmdesátinám-uloženo v archivu
Lesních ško|
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PhDr. TOMÁŠ G A R R I Q U E MASARYK
universit.profesor,první pre8id«nt"08vobodutel čsl.republiky,
protektor Svazu junáků skautů a skautek ČSR.
7.3.1850 - 14.9.1937

Narodil se v Hodoníně.Jeho otec byl
panským kočím.Tomáš byl původně v učani na
sámečnictví a kovářství.Pak studoval v Huatopačí,v Brně a ve Vídni.V roce 1876 pro
mován doktorem filosofie•
Naučil se německy,latinsky,řecký,
rusky,anglicky a francouzský•
V roce 18r2 byl 80cbytem na tU.Roku 1878 se oženil s američankou Charlotou
GarTigubV0u,kterou poznal v Lipsku,kde též
studov-t.Byl též poslancem rakousko-uherakého parlamentu^d roku 1907•
18.10.1914 odjel za hranicejOby se
postavil v čelo našeho odboje a úsilí za
osvobození z rakouské oadvtády•Stat se
předsedou NH pařížské a velitelem ftas.vojska bojujícího proti Německu.Propagoval
Čsl. samostatnost v Londýně.Paříži, Rusku,přičemž informoval
o vítězství našiah legionářů u Zborova.Jeho úsilí bylo uspědné•
14*11*1918 byl zvolen presidentem CSR a 01.10*1918 se navrátil
do vlasti.Pak byl zvolen presidentem ještě 3x / 1900,1907,1934/,
jako president *Osvoboditel"•
Zákon z 06.0.1930 č.00Sb říká: TOM zasloužil se o stát,
Výrok tento budiž na věčnou pamět vtesán do kamene v obou sně
movnách NS•
,
Pro nemoc odstoupil 14*10*1935.V ústraní lánského sídla
sledoval všbbhoy události a byl dále rádcem svého nástupce Dr*
E.Beneše*00 měsíců po odchodu do Lán zesnul ve věku 87 le^Byl
oplakáván celým národem•Pohřbb0 na lánském hřbitůvku za velké
účasti národa i skautů.
Svou politickou koncepci opíral o filosoítcko-soeiotogický rozbor duchovních krizí moderního člověkat-harmonický sou
lad rozumu a citu.Ve svých základních spisech reagoval na vieohny problémy v cca 00 knižních dílech*
Pro Ssl. skauting je důležitým a památným první rozhovor
A.B.Svojsíka s profesorem Masarykem v knihovně jeho bytu pobili
letohrádku Královny Anny•Knihu *Seouting for Boys" znal a pro
jevil souhlas a přislíbil pomoe slovy:"Budu vás podporovat!
všude^t^ mám vllv.Ve studii Dr*R•Pajobra"Vblký pokus 191Ž"
je zmínka o schůzkách dalěíah>
Masarykovo"Dávám svůj souhlas skautingu" zní i ▼ dal
ších letbnh•Zaatává se ho energicky i když byl ohrožen a podpo
roval ho anonymně na Slovensku a Podkarpatské Rus^ale i při
výfhově vůdců^Jako protektor Svazu rozhodl 03*10 1919,aby volby
▼ ústředí byly demokratickou formot.a no ^enová^ím jako v Anglii*
Památné jo i setkání fOH s HP ve Svýbaroku.Přl slavnost
ní přahlídce 0.500 skautů 9.5*1900 na praiokém hradě přednesl
památný projev^aposledy mluvil k 13*000 skautů při Slovanském
Jamboree 07.6*1931,opět na Hraddfkde znovu akceptoval sk*program
Navštívil skautské podniky např.1.9.1903 v T0pmlčaobbh viz foto
▼ AS č«10*
T(Bl byl mužemjenž daleko předstihl svou dobu,johoi ide
ály humanitní jsou stálo oním btutivý* vláknem probíhajícím ce
lým čsl. dějiným údobím*
Joho myštboky,záaady a idoe budou junáei hájit jako odkaz
Dle 60
״365״

Doplněk životopisu Dr.T»G.Masaryka
pro AS 19 za str.. 60
Vypsáno ze strojopisu knihy Františka Moravce,0rig. generála
/1895 - 1966/ "Spion,jemuž nevěřili"/ Toronto únor 1977>ČSR
1981-orig. 366 str. opis 192 str.

TGM nebyl jen osvoboditelem a tvůrcem nového státu,
Dyl to veleduch,který měl v prvních třech desetiletích dva
cátého století intergrální vliv na vývoj čs národa.
Tento veliký demokrat a humanista byl nesmiřitelným
protivníkem,když šlo o vítězství pravdy,bojoval rozhořčeně
proti stupidnímu nacionalismu,povýšenému antiseminismu,proti prázdnému a křiklavému panslávismu i proti nekritickému
zbožnování Ruska,jehož reakčnímu carskému režimu věnoval
velmi obsáhlou studii.
״
Byl známý jeho boj proti intrikám a podvodům víden
ské vlády a v neposlední řadě jeho příkrý postup proti his
torické legendě,obsažené v podvržených Rukopisech/Zelenohorský a Královodvorský/.
Byl to vědec a filosof,který spolu s Palackým dal
vědecký podklad smyslu českých dějin.Nesouhlasil s Tolstým
a jeho zásadu"Neodporovat zlému" a měl s ním několik roz
mluv na toto téma v Jasné Polaně.
Byl zásadně a ostře proti komunismu.
Byl přesvědčený pacofista a přesto se neváhal po
stavit v 65 letech v čelo ozbrojeného odporu čs.lidu za 1.
světové války prohlašuje,že byl k tomuto rozhodnuti přive
den chováním českých a slovenských prostých lidí.
Byl to krásný člověk,duševně i fyzicky,který ,Svou
ušlechtilostí a velikostí ducha byl zrozen a předučen stát
se nepopiratelným a samozřejmým vůdcem národa.
Při vědeckých přednáškách na universitě a při pro
slovech v Rusku vléval sebedůvěru a odvahu v situacích,jež
se zdály beznadějnými.Nikdo neodolal kouzlu jeho osobnosti
a hloubce jeho myšlenek..
"Budu se na vás dívat,jak to vedete^řekl ve své ab
dikační řeči.
Spekulace,jak by se asi byl vyvinul osud čs.národa,
kdyby byl měl v době své krise v čele Masaryka v plné síle
tělesné a duševní.Je přesvědčení,že by šel do boje.Nebyl
člověk,který by se dal unést událostmi,nýbrž je vždy sám.
tvořil.
Q2Zgtek_charak£eri§tiky TGM
jen ve výpiscích z člSnEú Jana Galandauera uveřejněného v RP
14.9.1987 k výročí 50 let od smrti TGM
.
. Byl zvolen za_poslance s podporou soc. demokracie,
socialistou nebyl.Socialismus jako společenský systém odmítal
V jeho knize otkzka socáální jc álrxismus hrubě skomolen.Z pozic buržoasního reformismu popírá existenci tříd
a třídní boj.
,
_
Znal Rusko a nebyl s to pochopit smysl revolučního
vyvcje v Rusku a uda1jbCi,lte—é v této zemi nazrávaly.
Rozhodně a ostře se postavil proti hevjluč.dm1niQléa Proti tomu,aby ČSR byla republikou socialistickou

MORAVCOVÁ

ANNA

,vůdkyně oddílu, DLd,inatruktorka, spravodajka,m Ĺ■tonáSalní Junáka,autorka skautské příručky

M A R I E.rúkkně pražského 20.oddílu skautok a věrná spolu praoovnica své sastry
Anna

2l«7,1900

Maria 15.9.1910

Maní běžným y«vam,aby sourosanacké saatry byly vždy
i skautkami a činovnioomi a věny skautskému hnutí do posd -

níoh lot. Sastry Moravcovy v historii

SsI.Junáka,Jsou

právě

takovými.
Obě narodily sa ▼ Prasa-Nualíah!kda

ja jich otac měl

aávod pakařaký.
Po sákladním vzdělání cvičné Školy při uíčlaíikém

ustavu Praha II,byla Anna po ukončení střodní Školy a absol▼ování těsnopisného kursu sa státnicí,saměaanána v tfstřadní
atátní poklidně RSs,posděěi pak likvidátorkou a kontrolorkou

Státní banky Sasko slovanské.
▼ rooa 1950 byla naoprándOnV obviněna,onamooněla

* po vyěotřooání bas viny propuStěna do dAohodu rokam 1967»
Náaladky styku s radio■ v saměssnání pro jo vily sa v rooa

í971,kdy byla dvakrát oparována na rakovinu br. priairaa
MUDr Kbalom a Jabo pani anastaitkou Dr. Ebalovou.Oparaca do—
padly valmi dobřa. Zásluhou,Sa

dosud 2ija,má i br. dooant

MUDr L. Filip s Po dě b ra í > k ta rý s. Anně vypraooval ponádoro▼ou diatu•V10m třcm Ja

s. Aina valmi vděčna.

Mario absolvovala ▼ýohovný ústav v Chotěiově a byla

pak uřannoí na Ministarstvu vořajnýoh praol od roku 1937.
Obě sostry v lataoh 1922 - 1925 ohodily do ovičoní
Orla Praha II.Toužily totiž posnat a pracovat a dětBi.Mavětě—
▼oaly kursy rytmiky,Anna kura vařaní>výžžiy,plavání,fotografování,malování a sapojily so áo Č CK v r. 1986 - 1988.

. dalšlah lataoh až do roku 1935 vadly basldky dětí v

,VIííc-

.é čtvvri Uněěi•ích,kai každou střadu dojížděly*aby nVtam
t

odPOl^dním volnu daly totco tahdy Škola neposkytovala.8po-

lačně tam půsoobly so sourosonoi HoydtúcovýmmiVilén sa staral

0 ohlapco a byl a těah(ktoří ao ohodívali dívat do okon př-
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••aniho bytu,▼• dl• koat• la ▼ • Spálené ulici,kde bydlel kaplan
Stojalk-bratr

aakladatel• Sa.

akautin<u.Za okny bývaly ukázky

upomímk a skautaké památky a oeat po •▼ětě,kt«rá profaaor A*
B. Svoj^k podnlkail.Obé aestry s• o to* dovídaly od a• Miriam
Haydukkvé,což j• upoutá▼• la,al• i to, ž• aa na vyoházkáoh pot-

káraly •• akautkani,▼• danými a.

StěppánvvrnupoadšjSí náčiní

a. Koaaovon.Přibližovaly a• k nia,poaorovaly Jejieh Sinnoat

a ▼š• aa Jia líbilo a tady na Sly ,po čn aaay toužily.
▼ rooa 1936 navštívily dvě piadnáSky 21 a 23 proaino•,
kUrá proalovil pii návštavt □••koalo▼•• ska K.T. 3»^^n.Pi«d־

nášky v přeakadu Anna atmosraf ovála a tak sflatalaina tuto
pr• akau ty vaáonou návšttvv,plakaná památka.

▼ této době naložily aaatry a Miriaa Heydukovou 2O.oddíl akautak na Malé StranS.

▼ liaoopadu 1937 byla Anna jaenorána zpravodajkou akau—
t*k v Óatiedí katoliekýah akautA.Prcd tin v arpnu 1936 abaol-

▼ooala Morarakou laaní školu u Máatštt n/Oalavou ndrnou a*
Jiiinou Pokornou,kda pfiaobbli i inatrvkdoii aa aouaodni LS

pro Junáky.
7 roo• 1937 zuěaann^y aa obt aaatry Mezinárodní laaní
školy akautak,kUrá byla uapoiá&ána v Sarvenoi na

Hradiaku

« Zlína.Taa půaabila Anna Jako inatrn&torka a vadoueí a lo van-

•k á akupiny.Prosraa, uSaat a další podrobnoati Jaou bohatě

uchovány v archivu LS. Vdečiný^h dnů brannoati žm 17-16.7.
1937 i kurau ttlorýehovy ▼ Pra•• 14-19.10 aa aaatry také

Bučaanniy. Kuray vadla a. prof. Stýblváá.Závě^^nou zkoušku
• tteOto kuraA a. Maar•- ak.

]•óm•

Míla-a úaptehan a a.Aaaa

•baolvovala i nět^1ý1^^ jinými a• at rami autoškolu a aíakala

iáičaký prAkaa,dž v té dobt mbylo pro

žmu běžné.

Téhož roku oř•a •^וMarie v•d•ní 20.oddílu a již v ná^•duj^i^ rooa popravia 20.2. ^kantakon akademii a v čer-

htní tábor na
u Pe^l^i.^om^.Pak a oddíl•a zuíaatnila aa závodA v polnía vain! na SaoJatlavt Hraddšti,na

v•••!

*ry*®š •■ A.B.Svojaíka v MSataké knihvnnt v Praz••▼ dalšía ro-

«• napoiicd1• beaídky ▼ Praae-Kbelí oh. Z té doby J• dochována

6?

kronika oddílu 1937 — 1939•

T rooo 1946 vadla opět oddíl,při čemž ji aeatra Anna

Anna ▼ypomáhala.když nabyla na LS.Oddíl praooval ▼ "Charitě*
■ ataral aa obětavě o vydávání atravy repatriant^-navrátil-

ofin t koncentračních yáborfiínnkolikráya

denně až 11S porol,

někdy to bylo až 600 litrl omáčky a vfiohno oatatní

■ouviaolo,včdtně mytí nádobí.I o

eo a tía

to■ byl sápia v kronice od-

díla v době ll-23«května 1945«

▼ rooe

Při návštěvě avětové náSelní Lady Olave BP v CSR
194a,zúčoatnít ae oddíl i bohoatažeb v chrámu avatého

Víta na Hradčeneoh,přehlídky na Loretlnakém náměatí i ro«lou-

čení, na letišti*

V další■ rooa byla a• Míla jme nován a ▼'3nkyT1í a pdkra-

čovala ve vadění oddíl■ i po rooe

I968,kdy ae

a•

Annou pfeo-

bily v kurae pro řádové aeatry- vychovatelky h8ndíoapovýkh

dětí/ navído■ýoh(naatyííaí•h a j./

ve

Slatinanech.
ae apeaíríkoa

Seatra Anna byla ve výchovnám odboru

pro atarší akautky a

*

9

členkou akupiny LS v uatředí Junáka.

▼ roce 1940 vydala příručku *Výtvarné práce výchovné",kterou
ilustroval br. Rariguita a knlhopia literatury výtvarných

praaí pořídil br»

Dr»

Radko Kadlec-knihovník univaraitní kni

hovny v PrasOft^č• na Jamaica^Kniha

atala

ae

jakouai biblí

aaíualníkh vědomostí a akautakých dovedností nejen pro akautakou praxi, ale i v civilní■ životě«
Dále pak probila v inatruktorakém aboru a ihned po

k•voíosaíí v r. 1945 probila v LS pro vadouoí avětlušek ve
Vyakeři a v červnu na LS v Horních Černošioíah•

▼ oboru duchovní ad-KLobo nun^ls byaJunraooo■kt na oři■•

ručkách pro dívky katolických oddif akautak a avětlušek?
První pomoc akautakým dívčím kddítům(Payohklkgíe her, Váíkoe•

Vydání byla hektograf^end«

V roce

1946 rocd 1946 pře znalaaav a na^otiaa a v DLn

Zvonici ^dubném^ arpnu v Ls pro vcdoucí avětlušek ve Rtyoí«ZoadVý národní výbor v Práme vyzval a.

■nnu ke apktupaáet,

8 öx přednášela v Vuaodeh pro aeVaeooi a tělovýchovu mládeže
pro učitelky družin v mímkšVktíí vj «hově a

to v Kostelíku
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u VlaSimi a pak ▼ kursu v Klacanech.
V dubnu 1947 Učaatnítala se lLS v JinoSově a kursu

V

V

jako doplněk OLS pro náboženskou výchovu ▼ Sudoaěřících-Carnícíoh.V tomto rooo jí byl vydán dekret vůdkyně LS pro vedou-

oí světluSek to Btyní,kde působila to dvou turnusech ▼ čer
venci a ▼ srpnu.
V rooo 1948 doSlo do Ústředí požrání na Mezínárod-

ní jamboreo ▼ VBA,pro

jadnu naSí dívku.Podmínky bylyJzoela

aalý dárek,který jiný národ nemá.Táhož roku doSla objednáv

ka nakladateli VI.

ZíkeSoví ▼ Prase pro knížku*Pražská Jezu-

látko* od lSA,která by obaahovala pravou historii a kterou
by napsal znaloo A.Novotný«
Pro dárak na

jaaboroa doSlo mnoho návrhů od naSíoh

akautak.Zvítěžil nárrh s. náčalní Koaaové,ktará byla vo sty

ku s nakladatelem ZikeSem(takže věděla o objednávce publikace
a proto navrhlaJzhotovíti pro soSku Pražského Jezulátka
▼ Karmelitské ulioi na Kalá Straně pláStíček s prvky meziná

rodního odznaku dívčího akautingu.
Pražská katolická oddíly sebraly mosi sebou větSí obrn

V
noa na zhotovení.Známý pražský architekt Břetialav Storm po
dle námětu skautek zhotovil nákres vySívek na pláStíčku a ná

kres závěsu na krček Jezulátka,který zhotovila fa Grflnfald

▼ Pra ze^PläSt^ek zhotovila pražská umělecká akademie z modrá-

ho hedvábí.na konol^ pláStíčku dole po obou stranáoh vySit

žlutý trojlíatek ae

dvěmi modrými hvězdami.Byly pořízeny fo

tografie Jezulátka v pláStíčku jako dárek na

jamboree^le ta

ká pro knížečku ŽikaSova Spaličku.Po návratu • Mezinárodního
jamboree,

sdělila delegovaná skautka.Se dárek ae velmi líbil,

í jeho nánět,který byl skutečně tam jediným a splnil žádaná

podmínky.Jiný národ obdobný dárek noměl.S• náčelní Koseová
navrhla tento dárek proto, že věděla, že soSka Jezulátka Je zmá-

aa po celám světě^Jezmlátko oblákáno pak do pláStíčku se sk.

znakem každáho 28. unora,kdy dlvčl katolická oddíly se sehá■•ly a přiSlý se poklonit Jezulátku v kostele.

V roce 1968 zapojila se s. Anna ihned do práco a by
la činná v přípravnám kursu LS pro světluSky v Jílovám,v břez
nu 1969 na srazu instruktorek ve Slavo^ově^sl na lS skautek

6*

Bájovaká myalivna u Mariánskych Lá ani a DLS na RadČiokóm pot«0• u Malont.
Tento rok svolena a.

Anna aíatonáčelní.V poslední■

# V

v

roea trvání Junáka pHtomna na ULS ▼ Červeném Lráákk!▼ čir-

V

V

vnecL a arpnu na LS pro ▼rkouaí vrlkýoh světlušek a vůk^y^^ LS
v Turyni u Jílového•

*
V instruktoratrí na LS naměřila sr přerkaěí■ na obor
rukokilnýeh výtvarných prací ,ale táěi rr věch oborech ko-

vrkla zíakat aájra jako napi•

světluška a aka útka,metokika hor

v aíatnoati a vrnkufsávokění,hhetorir a ikrologir kívčího akau~

tingu,význam a apůaob sk.

skouíak, okborky, psyohologia přidékol

ního věUfOrrgaii^a^^ , výživa a stravování , táboření
bício•

i

piíppava,matokik[a1

, jrho orga-

sehů«do01ob^oat vekoucí ,atyk s ro-

kill, rstrtieká výchova a podonně«
9
Y archivu LS koohovalo ss mezi jiným i hodnooení jrjí
inetruktoraké činnoetiiktrré bylo napi«

atričně vyjádřeno vr

■právě ZLS Slavonov 1969 takto i
A,M•

kovckla síakat zájem u vkrch ■rster,které praou-

Jí ar svttluSkami•těOnc vysvětlila rozdíl prárr sr svět tužka-׳

■ • akautkamiPii ruko dílných prarroh uměla pri<ik0at násonaě

poatup prácr a kila sratrám mnoho ukázrk prac:(,

zr.^ména pro

avětlukky•
Sa obětavou a iinnrokou práci pro výchovu vadoucírh

akautrk obdržela ocenění "Skautskou láaku",byla stiáážkyní lr-

aot^olácké srkery,byla Jí ukme»

"MerkUr kiků,vyznamenání

Ti pruty bratratví,Bák junácké lilie a ok OBJ Náchok kiplom
Pavlátova louka•
Obě nrpřiatávají praomí a snaží sr pomoci tam^kkc

J• ti^a.Uvá^^ě.y v n^mní piílozr Likové demokovcia výchov

né články pro kívky v onom iasikky tam piiapíval i br•

Ing•

®•i - Ataman svými Články o studánkách•

T rocr 1970 zpracovaly sbírku 100 pí sní,piorhádnuté

br. Burghauarvdm•SbírO1 byla pili«▼•« ko Haku^ale k vyká

ní již nekoplo«Svaz ochrany autrf a íedagogické nakladatelctví taly souhlas k uvriejnfaií rmor1^a písní• bez honoráfr
Po práci s kívkami sr jim stý ská,alr věií že sr kolznovusrosrní práee,ktrrá piinniela kobré výslechy,
®ic vylákaných uka jA a arch.poOkaddů
■

Doplňky

k

3.

devateru

Koseová VI.
Roku 1915 přišla jako žákyně nejvyšší třídy lycea k ře
ditelce Dr.bmrkovcové a by se ujala péče nad skup. skautek.
Tehdy ptohlásil A.tí.Svojsíkjže vedoucí a činovníci mpjl být
staráí osoby.Získala ještě dalSí profesorku Milčicovou.Sestra
Štěpánové potom studovala ve Švýcarsku,v fráždannch a dva ro
ky sociologii a psychologii na Vasar Colege v - USA.Až do roku
1920 byla sekretářkou Dr-Alice Masaryková v ČS ČK, Ue také vy
dala příručku v r. 1923 pro dorost o mezinárodni korespondenci.V roce 1942 zemřel v brně umučený manžel.Živila se hodina
mi angličtiny a fanccuzétijny.Po revoluci byla první se s. Litochlebovou k základům dívčího skautingu.V r.1946,dosáhl počet
skautek na celám světě 2 miliony.Byla v Evropě uřadující předsedkyní,nebot předsedkyně Mrs Corbertt žila v Kanadě.byla ta
ké ředitelkou zahraň, odd. nakladatelství VI.Žikeše,redigovala tam knihu" Dopisy Charloty Masarykové dceři Alici a ještě
pracovala v Ústředí čsl. hospodyň
Slovenský Junák roč.I,č.4 str. 3
VI. Jirák .

Kulhánek K.

Králová Mili

Kulík František
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KuneS Václav

Macková VI.

PhDr Martinoveký 0«

PhDr Masaryk T.Q.

Moravcová A + M
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Němec František

No־Ték Jan

Plůdek Alexej

Powell Baden

Preininger Jaromír

Procházka F.S.

RNDr Plajner R.

Powellová Olave ׳

%

FRANTIŠEK

NĚMEC

profesor,pracovník ministerstva informací,vůdce Lesních škol ,

mÍBt03t4arasta a tajemník Junáka, člen SvoJs^ov• oddílu -SO •

3.6.1907

-

17.12.1984

Zemřel ve věku 77 let.Ve Strašnicích se s ním napoBledy rozloučila 27.XII.1984 manželka Doubravkaibratr Václav^ěti a rodinami a řada jeho skautských odchovanců a spo^pracovníků.
Otec byl meliorační dělníkePadl na italská fronts,
Ktm byl poslán po odsouzení za deserci z ruské fronty.Vyrostl
v Kostelci nad Orlicí,kde v roce 1924 maturoval na reálce.
Vystudoval České vysoké učení technické a Universitu v Praze.
Státní zkoušky z matematiky a deekriptivní geometrie složil
v roce 1930.Půsabít jako profesor ▼ JLroměříži,Hodoníně ,brně
o v Praze.
Krátkou dobu byl přidělen na ministerstvo informací.V roce 1951 byl zatčen,po amnestii v roce 1960 pracoval
jako dél7ív,pazdéjí jako zřízenec a promítač v kině ve Spindlerově Mlýně.One 1.7*1967 odešel do důchodu a zůstal ve
Spindlerově Mlýně do 22.3.1968.
Byl povolán do přípravného výboru Junáka v Praze,
5*5.1968 zcela rehabilitován a 1.12.1969 zvolen tajemníkem
československého Junáka.Dnem 1.9.1970 odchází do důchodu podruhá
*
V březnu 1971 pr7eupe e sekřesaviáta iánfevonce
pro Životní prostředí^a^ již se věnoval pouze eadí7ě.Vypomáhá ■^ma1želk1 v obchodě i na Libereckých výstavách^tará se
o v7k1čata,al1 také se vydal na velkou cestu do Austrálie
e manželkou za švagrem a Ařagekvou•Sapsal vzpomínky na př.
Katolické skautské hnutí v zemi Moravsko-slezské-viz AS 1$
str.38-42-,vyři9ařal korespondenci SO.IHLejtiá nemoc se kterou
statečně bkjořat,1Vončila jeho život.
2a studentkách let hrával diřadlo,byt činný ve
spolcích studentů/SS,CLA/,pracoval na veřejnosti.? zaméstnání byl důvěrníkem Z? -íBOH,později pokladníkem a předsedou
revizní Vamise.V roce 1938 pokladníkem SSJMÍ,referentem pro
táboření.V roce 1962 tajemníkem SJK rady MěHV ve Spindlerově Mtý7ě,pracořat v Osvětové besedě^ Prase pak v-presidiu
SrB-sdružení pražských barikádníků.
Ha junáckou stesku vstoupil hnsd po první světo
vé válce dne 2r•říSna 1918 do 1. oddílu skautů v Kksn1lki
nad Or^^Odd^ tehdy ř1dtítpekf. f>att1s,Feedínand Kngl
e později frantiSek Tataokk.Pk složení slibu v roce 1919
jako druhotřídní skaut byl podrádum a rádcem.Va studiích
▼ Praze nebyl krátce čí77ý,at1 již v roce 1928 zakládá sk.
oddíl ve Strašnicích,později sbke.Téhkž roku povolán do MáČelnictva uESJC-Ústředí katolických sVa1nů־Su7áků v zemi
Moravskoslezské.
,
w
▼ roce 1921 zúčastňuje se ukázkového sk. tábora,
▼ roce 1929 složil řůdcořskk1 יa v roce 1931 byl
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vadcem tábora katolických skautů na slovanském.jamboree 1931
XSS ▼ PrazetTentýž rok zakládá oddíl ▼ Kroměříži a organizu
je župni sjezd v r. 1932•V následujícím roce obnovuje skauting v Hodonín?, je vůdcem oddílu i sboru.v roce 1934 zástup
cem a okresním zpravodajem v Hodoníně.V roce 1935 byl zás
tupcem župnl zpravodajky zem.náč.M.Januětikové v župě Masarykově,
podílel se na uskutečnění sjezdu v Luhačovicích .a na zemském
sjezdu ve Zlíně v r. 1936.Je zvolen náčelníkem OfSSJl. 193738־
predoedou zkušební komise pro vůdcovské zkoušky,vůdcem Leeni
školy v Rajnochovicíeh•
Za skladbu "ZsMenékošiMe v míru a ve válce" dostává
pamětní stříbrnou medaili.
V roce 1938 opolu93ůrspm Ligy catoLických elauký ho1.,
kde zastával funucci mí8imnáčelníka•S tajemníkem nače1niptva
A•TiMMsm vypracoval dohodu na jejímž podkladě byl vytvořen
jednotný Svaz skautů SSSBCS.Od roku 1937 je zakládajícím čle
nem UKSM b nepřerušeným členstvím.
Na barikádě u štefanikova mostu již 4.května 194> ve
12,45 hodin se k němu hlásí do služby 2 skhLii•Spmlu s nimi
vytvořil pak 25 členný oddíl^te^ byl pod jeho velením na
velitelství Studánka jako spojovací oddíl až do konce ^voluceoV červnu byl zvolen okrskovým velitelem v Praze 7 & vedl
také oddíl.0 prázdninách vedl Lesní školu v Podolí a rádcovsly kurs.Byl předsedou komise pro vůdcovské zkoušky až do r.
1997.70 prázdninách byl povolán do &JK jako ředitel kancelá
ře a do funkce zemského organisrnčního zpravodajek roce 1946
zúčastnil se LS v Červeném Hrádku u Ssdlčan•SpoMLprapoval
na Junácké dvouletce^ roce ly47 připravil návrh na Zemskou
;junáckou brigádu na Šumavě/sběr plodin^^e^u také vedl.
brigáda odpracovala na 100.000 hodin.Její čistý zisk 275 ti
síc kčs připadl CSM 10 výsledku brigády uvedl podrobnou zprá
vu v časopise Činovník.
V únoru 194tí bylo ústředí Junáka obsazeno o J junáekému sněmu ve Zlíně již nedošlo,kde by byl natržen do ústředí.
.
Po přerušení Činnosti Junáka se scházelo několik
činovniků/Průcha ,Grimm,Jandu8,Mikšovič,Stržínkk,eemsp a aalSí/ a uvažovali o budoucnosti Junáka.V roce 1952 byli obvině
ni a odsouzeni za *protistátní činnost" mimo jiné na základě
výpovědi Dr.
roce 1960 došlo k hmnesiii•V roce 1965
oyl ruzsudek zrušen a v roce 1966 byl prof. Němec dodatečně
odsouzen na dva roky.5-5-1968 byl zcela rehabilitován.
25•bř1znh 1968! nastoupil na výzvu k obnově Junáka.
zvoien
přípravného výboru kde pracoval v organieačním
odboru a v odboru pro 06. Na !!^junáckám sněmu 24«XI.19§0
oyl zvolen mls^sta^^s^u UBJ a od 1.XII.69 tajemníkem ĹRJ
Obdržel tato uznání a vyznamenání o Pamětní stříbrná
nedai1- Zemský sjezd ve Zlíně ^Já^atý odznak tlks^M-^^,
IQTe S® Prahy-bojovník barikád,Junápky křiž sa vlast II.st.
“'45,Rád zM•křížs-Rytíř sv. VácMhva,50 let čsl kine^togra946,Stříbrný vlk-1966,50 Mií výročí ČSR a 50 Msí Junáka
áiatý čestný odznak "České národní sdruženi v Amsrac1-ChapagmW.an SO-Svojsikova oddílu- 1970
Dle podkladu řM sestavil Mduk.
1

JAN
NOVÁK
odborný učit«l-ř«ditel,Bpolupracovník A.B. Svojsíka,
mletonáčelník SJS a S BČS,první nositel vyzn. Stříbrného vlka
1875 - 11.12.1938

Mezi nejstarší a nejvěrnější dru
hy zakladatele skautingu A.B.S.,patři
Jan Novák.pražský rodák,který po vystu
dování byl odb.učitelem a ředitelem ško
ly v Praze.
Byl členem pěveckého kvarteta spolu
s A.B.S. a společně s ním podnikl cestu
AmerikouJaponskemiIndií a přes Blízský
východ opát do Prahy.Z cesty přinesl sl
nejvíce souvislých vzpomínek,tvořících
studijní soustavu a zvlášt nejvíce ze
Spojených států severoamerických.
Jan Novák byl znám jako muž mimořád
ně bystrý a vtipnýjehož komentáře k pří
nosům doby,bývaly přímo nabity pohotovými a byetrými šlehy.
Byl poctivým sledovatelem pedagogické litsratury,zvláště
pak literatury skautské a bylo málo význačných jevů v odbor
ném píssmnictví>zsjména anglickém,které by unikly jeho bdělé
pozornosti.
Vystoupil na obranu Svojsíkova junáctví ve veřejné pole
mice, zvláště pak zpracoval glosy ke knize M^eiferta^řírodou
a životem k čistému lidství.
Výborně ovládal angličtinu a mnohé knihy pro náš skau^ing důležité^přeložil do češtiny jako např. "Na pouti za
úspěchem od R.B.Fowella a Rovering od f.B.Nevilla s jeho do
slovem.
Dal našemu junáctví i cennájstále horlivě vyhledávaná
díla původní.Jeho "Družinová soustava” je příkladným vzorem
svěží obsažné příručky,v niž suverenně ovládá látku.
Byl dlouholetým redaktorem "Vůdce" ,spolor*eaokZěVsm a při
spívatelem časopisu Skaut-junák a autorem řady článků,plných
jaderného a kořenného humoru.podepisovaných jeho známým literár
ním i skautským jménem "laagídon”.
Br.Novák byl zasvěcen do Svojsíkových reformních plánů,
když působil již jako pedagog z povolání a měl k těmto plánům
evůj osobitý vztah,danný nejen jeho povolánímiale i jeho znač
ně kritickým duchemeDovedl cestou přímo intuivnl objevovat
v cizích literaturách cenná díla průkopnické povaty,jejichž
obsah zančně přispěl k naší přesné skautské orientaci a posílil
též naše domácí skautské sebevědomí.
Přinesl důkazy,jak mnohé cesty u nás již dávno nastoupenéjvzdálená cizina teprve namáhavě razí a buduje.Při tom však
otevřel zajímavé průhledy k oněm výchovným směirům v cizině,od
nichž jsme se mohli mnohému naučit a které znamenaly pro naše
výchovné cíle dobré a poctivé přínosy.
V jeho osebě vyotupujs síla přínadř pracovirocoliZdatné
rukyikterý nám zanechal a která je nej^á^ějšlm odkazem jeho
osobnosti.
Za necelé tři měsíce po odchodu zakladatele a náčelníka
A.B.SvdSsíkaéOdcbází i jeho spolupracovník a věrný druh z mlá-

7?

dí v• ▼*ku 63 lft a umírá snad právě v okamžiku,kdy ho Valný
sjezd SJS a S SCS s nadšením volil čestný» náčelníkem Svazu.
Výběr článků o Janu Novákovi
hledaných Br.Rudolfem Plannerem, jako doplněk jim zpracované
biografie o něm a věeeh nositelích Stříbrného vlka.

či-eopis Vůdce o
ročník

8 1927/28: • ••▲ last.but not Io-sú.s radosti
konstatujíce v uplynulém období
po prvé odevzdával jsem náé nejvyšší řád.odznak Stříbrného vlkavynikajícímu naěemu pracovníku,
místonáčelnlku br.Janu Novákovi•
19 1938
S DreJaSimánekiZa náčelníkem Janen
Novákem
23 1946
í Dr.J.Simánek^Vzpomínáme J.Nováka

časopis Skaut-junák:
ročník

: Pseudonym br.Jana Nováka-llangidon
Indiánská přezdívka, angl.Big mouth,
česky Velká huba
1926/27• Karikatura br.J.Nováka jako náčel
níka Indíánů.Je pod ní nápíssZkušený válečník Mangídon.čílí Velká
Huba.
1927/28t A.B.SsJan Novák-*Beč v Pražském
skauta 28.X.1927 *
_
1935/3át Dr.J.simánek :Náčelník pro zemi Čes
kou br. Jan Novák iedesátníkem *
1938/39t Edo zastupuje zemřelého náčelníka
A.B.S.Z pověření presidia Svazu,
bude ai na další zastupovatí náčel
níka br• J.Novák,nejstaréí místonáčelnlk Svazu.
Bratr Jan Novák zemřel.
Veliká a oddaná jeho práce pro skauting zavazujs nás všechny k trvalá
vděčnosti.
Památce jeho a památce náčelníka
bude věnováno zvláátnl číslo Sk.j•
1939/40« Jan Movák.Co o něm napsal kdysi br.
Stojslk
čls.la -Svojslkovo číslo Sk«jc
Velen Tanderlík:Vzpomínky na bratra
Janm Nováka

9 1922
13

14
22
29

26
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RNDR. RUDoLf
PLAJNER,
prof«Bor,náčelník Junáka,nositel Rádu práce
5.4.1901

- 23.6.19 67

Náčelníkův životopis je běžně
známý a byl podrobně také uveden ve
sborníku k jeho osmdesátinám - AS č.7.
Proto jen stručně základní údaje,zásluhy a význam pro Čel.Junáka.
Byl členem prostějovské družiny,kterou vedl Jiří Wolker v roce 1916,
jako kvintán.Prošel vSemi stupni skaut
ské výchovy,zastával téměř věechny
funkce,absolvoval v r.1926 LŠ a od roku
1939 byl zvolen náčelníkem Juyáka.Byl
snad osudově předurčen k tomu,aby vždy
kráčel po junáeké stezce stále vzhůru,aby milionu dětí a je
jich vedoucím ze země české,Moravská,Slovenské a dříve Podkarpatoruské po dobu přes půl století,svým jednáním i dobrými
skutky ukazoval jen dobrou cestu a jasný cíl.VSechna skautská
mládež v něm naSla pravý vzor a typ naSeho junáka-skauta.Proto ho nadSeně a spontáně vyvolila,aby byl pokračovatelem a bu
dovatelem nehynoucího díla zakladatele ča.skautingu A.B.Svojsíka.A on za to její důvěru v dobách radostných,ale i v časech
přesmutných nikdy nezkl amal .Jako náčelník nesl tíhu všeho dění
na svých bedrech více jak 40 let přes tři likvidace hnutí
a přesto zůstal věren skautským ideám.
Lásce k dětem a mládeži věnoval vSechny své síly.Proslovil množství významných přednáSek na skautských schůzích
a společenských akcí.Při tom lze beznadsázky hodnotit dokoná•
lost jeho projevů,ryzost mySlenek^l^ul/ logicky navazující
proud řeči s etickou stránkouftematickou souvztažností9dějů
i gestigulační doprovod.Tždy projev ez abrupto-hodný Qicerona.
Napsal řadu Článků.Btudií,rozborů při různých příle
žitostech nejen v Praze,ale ve vSech krajích republiky o skau
tech i pro skauty.
NavStívil za dobu svého působení mnoho skautských tá
borů a Lesních Skol.
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Projevil i při velkém vytížení z náčelnieká funkce

publicistickou činnost almo řady článků v junáekých i jiných
časopisech zpracováním příručkysRadosti junáckeho roku,Druhý
stupen,byl spoluautorem •almmachu Československo na jamboree

Míru ve Francii a knih Junáekó hry,Společenské hry pro mlá-

dež.Připravil do tisku studie:Průhled 35 lety n.b.Svojsíka
/150 stran a přílohy/,Junácká výchova v období 192d 30/95־
str a 14 příloh/.V čistopise dokončil Zavátou junáckou stezku

Úsvit Českého junáctví/265 stran/Ve službách republiky/14ó str/

Velký pokus lyl2,Junáci ve stínu hákového kříže,konografie
väech nositelů Stříbrného vlka a j.Uvažuje o dalších dílech,

pokud mu budou stačit ještě síly bez namáhání zraku.
Za záchranu 3 dětí v r. 1920 obdržel jako jeden z prv
ních odznak Za čin junácký־zlatý stupeň,je nositelem Čel. vá
lečného kříže 1939.Medaile za chrabrost,,Čsl. vojenská medaile,

Za zásluhy I. stupen, ?amčtní medaile k 20 Výročí osvobození
ČSR,Partyzánská vyznamenání,je nositelem Stříbrného vlka i dal
ších naáich i zahraničních vyznamenání.Za dlouholetou činnost

v organisacích mládeže,zvláště v Českém Junáku,obdržel v r.1969
žád práce.

Pro skautská hnutí byl vždy vzorným skautem,činovníkem,
dlouholetým náčelníkem,ale vždy skautským Tátou,jak byl nazýván

a jimi ctále zůstává*
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ALEXEJ
PLUDEK
aaaloužilý umělce, apiaovatel'bývalý člen Náčelnietva Junák■•
29.1. 1923
Proatějovský vodák«Po•lrdní kva roky okupao• byl lolálně naaazrn.
T roa• 1950 uOrrH. stukin rkononiakAho »ěru na býva
lé Tysrké školo politické a nedální ▼ Praso.Plasbbl jak rrkaktor a Olovianí kraBatu^«
T íéeeh 1955 -1967 byl ™kaklor» Státního nakladatelslví kětaké knihy a pak 5éf r^aktorn nakladania tví Prácr
a rodaktovo1 Litr rám! ho n^^ím^uh

▼ součaané kobě věnjr sr literární ^iForbě.Po čaisoisr oky otlokov■ný•h atatíeh,nrsi nlniž nesobásojl ani básně
a po kivakelni ^ie pro alikr!/junáky 1947/,vykal svoji první
knihu tS lun or v udclh,ponVnnt pudě v r* 1955.

■5^^ poltM UtlŮ Plukkovo kilo není piíliš roaráblé^o koby jrho krke^t^ bylo rykáno keaet tmiů,některé až o tiooh vydání a byly pi•dOádáry ko rlo▼•nžtiry*holrnd~
ktlny, lužieko-*arbsky hrě■1cky,pol■ky, rusky «srboohorka taky«
ukrajinsky i
Pro krni a alik^ lo bylo 7 limA, * nichž Statečná
clora vykala JE,
Jrho kila jaou však skviAná ryž1rnka■ihktrvé piináží
Jajieh u1U1•kí1 stvárněnía pížr sroaumitmh,kěj roavíjl
mernně a Ink klakr na čtenáie poměrně velké nároky po alrám09 ■yšlenkovétalr jrho klím Jsou čtivá,

p

Plidek ukaaujr pievážně žrlaancu logiku kájlinkterá vyžakujr na Ö1ověkodl«aby ji pochopil,▼ lon jo n^věti! poli•
liíkcý piínoa jeho historické proay,i kkyž Jo v^ká^ná knešku.
Pilas^ml i ko junárkýrh časopisů napi. Poznámky o ■ekernoati čerkého skautinfu /shaullng r.26/1968 č, 1. stránka 8
a U15Í.
▼ brožuře * 0 knih áah n autora •^vydání ■lká 1984 m•
klika telalvín Os spiaová trl^ipaai S lán r k ” Knihy ného kěPtví*tkkr léž uvodit Trosku sr upráno aa Pog1nra«Jr v ně!
,Voo velia• podobnéhr jako v nayovkáeh, civilně jUho «čertě jBÍhahklukovštňjžíhohAlr ta 6eal v lon Je,sápas r !drcht! a také ta juplnoat y br J aa hodnoty Života a jržtě ně •o
■rich
Po šokeaátrr,námwiíká, žr sr načíná vracet myldaok•ně
á° rokného krajr a pliltnj•( žr au lo lan sluší nejvíce,
•^»^ kny jsou krátké,nrž bývaly a a loh^co šlo věk uSVU
vok,nnoh•r11 Jr ni vosdárí«
"Pení prolo věk na ohlížmí,^ nulno sapMhnout ahyjr”
Udo v lny vykané ▼ v• 19čS
»hklada1rlatvím Cr apiaovatel
Č J*■ »▼rdrré bibliogračir ok
Jali Mouahové
®•dněno juná^ými praná■n■i
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ROBERT

STEPHENSON

SMITH

B A D E N POWELL
lord of Gilwell.
generál-vychovatel- zakladatel skautingu

22.2.1857 - 8.1.1941
Robertovi byli 4 roky,když jeho otecučenec zemřel v Londýně.Výchova eyna připad
la na matk^,nesmírně nadanou ženu,dceru ad
mirála Smitha.Syn jevil nadáni na kreslení
i sochařství a byl krátký čas žákem slavné
ho sochař« A.Rodina v Paříži.Byl humorný ,
oblíbený a výborný žák.
V 19 leteeh vstoupil do armády a jetco
husarský poddůstojník odplul do Afriky.Sloužil postupné v Indii.jižní Africe a j.Dosáhl
hodnost plukovníka.Pred vypuknutím války
s Bury byl vyslán do Afriky,aby vycvičil od
díl dobrovolníků v táboře Mafoking,ktorý čí
tal 700 dobrovolníků a 7.000 domorodců.Přes
obléhání město nevydal ani za 207 dnů.Po osvobození byl oslavován,
ale pocty odmítal.v této válce 1899-90 zřídil chlapecké výzvědné
oddíly.které se osvědčily.V roce 1903 se vrátil do vlasti a byl
generálním inspektorem armády .Zjistil, že mladí lidé jsou málo při
praveni pro život a rozhodl se pěstovat již u hochů vhodné vlastnosti.25.7.1907 zřídil na ostrůvku Brown Sea pokusný tábor,aby vy
zkoušel svůj výchovný systém,který se osvědčil a nalezl obliby.
V .roce l<oM ^ydaL lailhu ScoutSco utsr Boys a v r •1899,jsstě
jako voják knihu návod ke skautingu "Aids to Scouting”.
Oženil se s lady 01ave.rozenou téhož dne jako on(ale o 32
roky později.01ave stala se geho pravou rukou,nejen při výchově
vlastních dětí,ale i rozsáhlá rodiny skautů a skautek,jimž byli
oba náčelní.z původních 25 hochů z prvního tábora rozrostlých ve
světové bratrství zahrnující vfieeuny civilizované země,čítajících
přes 4 miliony hochů a dívek.
Než vyěly věeehny sešity zmíněné knihy,vznikalo v Anglii
sta družin a oddílů provádějících skautský výcvik.
Tábor byl opakován v roce 1908,kdy uspořádal první skaut
ský sjezd v Křištálovém paláci v Londýně za účasti 10.000 skaOků.
Krátce na to mu byl udělen titul lord.
Následně došlo ke svolání komitétu k řízení celého hnuti
a na přání krále Eduarda vystupuje BP z armády a věnuje se jen
skautingu.
.
Četnými knehami,přod.náškame,prqslovy,costame po světě,organisováním sjezdů,zřízením světového ústřodí,johož se stal světo
vým náčelníkem,zasloužil se o rozvoj i prohloubení skautingu,který pronikl do více jak 50 států a který se stal i základem čsl.
junáctvl.
י
Jeho knihu Na pouti za úspěchem”přeložil do češtiny spolu
pracovník Svojsíkův Jan Novák.
BP do sklonku svého života vykonával činnost světového náčolníka.Zomřol ve věku 83 let na své farmě v Nyeri v africké
Kenyi a jeho poslední slova,jako poselství patřila skautům.Začínají větou!*Skutečné štěstí nalezneš.dáš-li štěstí druhým...
Po smrti BP byla vydána v Anglii objemná kniha obsahující
podrobný jeho životopis a světový význam.
Ve známém museu v Paříži je zachována jeho osoba z vosku
v životní velikosti mezi ostatními významnými světovými osob
nostmi.
.
Kdyby nebylo Baden Powella,nebyl by snad ani čel. Junák.
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LADY

OLAVE

BADEN

POWELL

manželka zakladatele skautingu, světová náčelní
22.2.1889 - 25.6.1977

Rozená Olave St.Clair Soamesová z Doraetu,seznámila se ve 23 letech na lodi s Daden
Powellem,který se vydal v roce 1912 na první
cestu kolem světa,aby pomohl klást základy hnuti,které sám založil,
I když rozdílní vtkem,narodili se ve
stejný den.Vzájemná náklonoet a představa BP
0 splnění ideálu ženy způsobilo uzavření man
želství ještě téhož roku.Toto manželství při
neslo oběma tolik radostného štěstí zvláště
ze společně vykonaná práce i rodinné pohody
1 při výchově vlastních dětí.byn Petr r.1913,
dcera Heather r.1915,dcera Betty r.1917 se
v
pak stali nadšenými pokračovateli svých rodičů.Larně bychom hledali manželskou dvojici,která za dlouhá deseti
letí vykonala pro děti na celém světě tolik dobrých skutků.
V roce 19r8zvolily so ikautky kaady Olave BP.za svě tovou
náčelní a tím naspala nejužší manželská spolupráce.2e vybudováno
skautské světové ustředí,pravidelně vydáván časopis francouzský,
en^liclky>španělsky a italsky a v roce ,1920 první světové Jamboree
V záři 1z46 mvšt ívila Leičtya ÖL’ Ce sko sČ.os^er^^k^o:r^1^^k^u,1-r>débrady,Hradec Králové^de ji uvítal Doc.Dr.Milota Fander1ak,brno,
0 BratislavueNávštěva skončila odletem z Prahy 30.9.46 do Amsterodai^^^is návštěvy viz AS.
Se svým manželem a pak taká sama vykonala mnoho cest po
všech kontinentech,
״
,
Oo smrti BO zůstala v Kenji a nezúčastnila se veřejného života,’^‘ ještě před koncem válečných let vrátila se do Anglie
a znovu s velkým nadšením a nesmírnou obětavostí pracovala všude.
2a svého pucování zaznamenala 654 leteckých cest do všech světadálů.Byla štastna,když ve své uniformě, se starou brašnou přes
rameno a s psacím strojem v kufříku^terý nesl stopy dlouhého uží
vání , rázovala z místa na místo^^ připínala lilie eskymáckým
skautkám v ^kon^neho přijímala kanoi plnou kokosových ořechů
od p’puánských skautek.Byla všude radostně přijímána,nebot doved
la si získat oblibu.
•
hezi mnoha jí udělenými řády a vyznamenáními byly tyto medaile,Válečná medaile 0914-18,Orlueý řád za zásluhy 1933>Fin6ký
řád bílé oůžo 1931>aibanrnuký cedr 196O,Oosvátná mince-Japonsko
°2* v roce 1974 byla nucena prc stáří a cukrovku opustit svůd
byt a odejít do pečovatelského domu nedaleko Guilfordu v Anglii.
1 zde dále udržovala svoji četnou korespondenci.
Vzácná žena zemřela tiše a pokojně ve spánku ve věku 88 let
Její ostatky dopraveny letecky a pohřbeny vedle ostatků BO
na Nyerijském hřbitově.
Neuvěřitelně rušný život Baden Oovellových je popsán v ně
kolika knihách: Dva životy hrdiny,27 let s BO a autorisovaný ži
votopis Olave BO.
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PREININGER

.fofMor těloTýohoT/tčIen Náčelnictva SJSaS BCS.vůdoe !■snlch
Skol,organi«Ator odbojo v Kuratoriu!předseda akč.výbovu Junáka

Po ukončení studia speoialiata ▼ oboru télovýohovy
• t prrnía období sróho působení re Stau akautů od r«wl933
byi reiai kladně hodnocený náčelníkem A.B.Stojslkem. Clenea
iáčeeniotra t letech 1933-1937.Z Jietýoh důrgdů reeignoval
8A6,i937-dopi8OB(který je uložen t archivu LS- na členatrí
v H^čclnietvu a ▼a Výkonéa výboru. Před tía 6.4.1937 ařekl
•e ukolu Typraoovat prograa sárodu brannoati pro atarší
skauty.
Byl aktijnía činovníka■, župnía zpravodajea,instruktore■ a rídcea LS.Jeho ■■sní Školy aěly avoji •p*«±flku»kda
ae taká anažil o vytvoření a anovuoživení ataró aloranské
ayBboliky/cbdoba indiánská ayaboliky E.v.Sctcna a profeaora
Seiferta/.▼ toato aaěru uráděl články a pojednání to skautakýoh easopieeoh.lenaše1 pochopení a neuspěl.

V doobovanýeh avghjvaliíeh LS je saínkatže na sákla־
dě rokování inatvuktovů C1S dne 11»6« 1935 vydal^lasanoa vý*tu  ןinioiativníai nívvhy na lepší ovganiaaai CLS!obdobnou
u ■LS tj, chtSl vytvořit atálý abor instruktorů.
Vedltyto LS■ 1933 Wižbov,l934 Vlastějovioe ,a Propa
gační kurs tělorýchovy a her pro učitele to Vlašimi/Mdsíčmí

udoll/,1936 Chřeno vioe-Vla sté jo vioe ,1936 Státní kurs tiloVýchovy vřegcchovioe p/Oveba■/celkcvá zprága״vydána tiskea
▼archivu Ls/.Po eré resignaci již nerodí CLS Lasy-Rožaitál
^^Třeašínea. V roce 19S to dl kuray tělovýchovy a tábořeni
▼ Třeboni,kde ainisterstvo Školství vybudovalo srubový tábor.
Dále jo dochováno!že po osvcboaení vedl 0L8 V$traý Jeníkov
1946 s spolupůsobil s br. Griaaea t Horních Cevnožlaísh
* pak t v• 1946 vedl OLS Riegrovy oblaati.

Po rospuštění Janáka a jinoch organisaoí aládeže veniklo Jakési vakua va výskově^čeeké mládeže.avSak nezanikla čin
nost některého členetva v KCT^oglar a pod«A£ v roce 1948 doSlo k rytvoření Kuratoria pro výchovu aládeže t Ceoháeh a na
^cravt.Vaa pak od v• 1943 aačíná se aktivizovgt aa osobal
učasti prof, Preiningera Odboj čel. al^áežo-OCk.▼ téaže rooe
pod jeho vedením je nepořádána illeg.LS j téaěř junáekéa duchu.
Byla u ▼uIcIí■■•▼ roee 1946 byl vydán t C•Budějcvleiah pagátník práce OCM,kde byly uvedeny podrobnosti i o 10 denal LS.
,
▼ roee 1945 se vraeí prof. Preininger-skautakýa jaéaea
zJi*v*ná tvář.aa okupace ▼rkoč a sak Průkopník do Junáka
a stává se t rooe 1948 předsedoa ÚA▼ Junáka ,neb ae projOvOval
Politicky levicově.
v

S odstupe■ doby,při neznalosti všeoh souvislostí.nelae
hodnotit osobnost br. Prainingera ani kladna ani sáporn4.aení tajeaatvía.Se usiloval o přovsetí náčolnieké funkoe
* doeentury skautingu a táboření na KU sa ABS.Fakte■ sůstává
. JJ^oval iadu akautů.kteří dostali spartanaky tvrdoa školu
vštípení nutnosti praeovati na sebevýchově.
r> *
2 »faných praaenů^a postřehu
odohovanoe bv. Pusti.

Dr. FrantiŠek
spisovatel , básník a autor textu

S. PROCHÁZKA

skautské 681• hymny

•

15.1.1061 - 23*1.1939 .

Tento rázovitý spisovateljeden z naěich
nejnárodnějSíeh básníků,náleži k těm,které mají čsl junáei v úetě.

Dílo jenž vytvořil i přiléhavý text pro
skautskou hymnu,je z oněeh výtvorů,které vzdoruji času
i Časům.Je rázovité a silné,jako půda, z které vyrostlo,

je živé a jadrné jako dílné srao,zrajíeí na pláníeh hanáekýeh,které viděly rozkvétat, Procházkovo dětství za říznýeh a melodiekýeh zvuků perlíku básníkova otee,jenž byl
kovářem.
Dílo Proeházkovo, stále mladé a silné
a dnes i nově zaktualizované samotným životem,mluví řeči
stále stejně jasnou a přesvědčivou.
Napsal o něm Dr. Josef šimánek
v časopise Skaut-junák ročník

PtlI číslo 6, stránka 97•
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JOSEF rössLER oŘoVSKÝ
1869 - 17.1.1033
sportovec,zakladatel 5aa.aportu,první starosta SJS a S KČS

Přišel mezi skauty v mužném Ti
ku a názorem,ža tělesná a duševní
výchova má být všestranně harmonická.Bylo to v době první svět«v£Lky
a získal ai záhy všaobsená obliby
a lásky.jako vynikájial autorita
ve •portech,sle i jako výborný orgsnisator•Skvěle ae uplatnil zvláki
ve dnech etát. převratu a při budo
váni Svazu.Byl neústupný bojovník,
který po Svojelkově boku vybojoval
v zahraničních atycleh vítězně ne
jeden těžký zápaa proti Maďarům,
jenichž intriky proti ěeskoalovenskému skautingu neznaly meziJSkvělá jazykové znalostifušlechtilé
sebevědomí , hrdost spojená • pravou alovanskou bezprostřednos
tí a silné kouzlo osobnosti.otevíraly mu dveře ,nejen doma,ale
i v zahraničí.Stisk jeho ruky,která vládla stejné obratně
veslem i fleuretarn,byl upřimným stiskem rysího člověka a pra
vého gentlemana*
t
Byl mistr v řlzanl schůzí což dokásal v udobl,když byl
prvním starostou a řadu let mlstostarostou Svazu.V mezinárod
ních styelch nabylo lepšího diplomata a prokázal našemu i svě
tovému skautingu platné služby při světových skautských kon
gresech v Pařiži,ve Švýcarech a při Jamboree v Liverpoolo.
Působil také jako sekretář čal.olympijského výboru v Athénách,
Lon<dý1ě,Sto(úwlu,Antverpách a AmsterodamuBratr ROsaler je právem sván zakladatelem našich sportů
První z Cechů již roku 1887!jako osmnáctiletý přivezl švédské
lyže s jezdil na nich.Zavedl k nám hockey.yaehting,kanoistiku
s jíné•Zoaganísovai naše bruslaře, jsa vítězem v rychlobruslenl doma i za hranicemi,právě jako ve veslováni a v hockey.Zaíožíí Ceaký Ski klub.Bruslařeký závodní klub.český Seulling
Cercle*1.Ces.Lawn-tenis klub,Svaz lyžařů,Ceský lacht klub,
vodní skauting,Cal*lawn-tenisovou aasociaci a Cel^He^c^u
arnat.unii,sám nabo s jinými význačnými pracovníky *avedl řa
du sportovních závodů,vesměs podniky životné•
Kejvětšl zásluhy patři mn apolu
věrným jeho spolu
pracovníkem Dr-Jiřím Outhem Jarkovakým za uplatněni našich práv
při Olympijských hrách světových•
#
Dovedl uchránilii v Krkonoších přad rakouskými úřady
i naše archivy v dobách persakuce•
Uvedením statě o savádšnl golfu do láznl Poděbrady ukan
uli nepřehlednou řadu prací a podnětů velikého průkopníka sper•*״Tento mul povoláním obchodník vykonal více,nei bohatě nada♦x, ,
apolkové i státní a má v sáaluhAch o povzneseni
16•lesné výchovy našeho národm^málo sobě rovnýahZemřel ve věku 64 iet•ŕosiednlho rozloučení a ni■ na
vyšihradiacéim hřbitově zúčastnila se řada eportovckatátníeh
Predstavital^ale i mnoho akautů-

skj.r-19 5-5 atr.75
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Doplňky

k 4.

devateru.

Němec František

Novák Jan

RNDr Plajner R.

Pludek Alexej

Powell Baden
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Pow
ellová Olave B.

Preininger Jaromír

Procházka P.S»

Rössler-Ořovský

8!י

St.‘.'.ert ki'loš

Seton E.T.

r-rchor A,

Svoboda kirek

Svoj3ík A*B•

*'’׳•■־r Stržínek

Svojž# Jaroslav

PhJjr bi*aánfek J.

.?־r.RehÁk Boh.

P n

R N D R.

BOHUSLAV

Ř E H Á K

profesor,spisovatel,junácký činovník,
velitel Junáka,nositel Stříbr.vlka.
17.3.1895 - 26.12.1967

Jičínský rodák po maturitě
a vysokoškolském studiu.působil j$ko profesor na učitel
ském ustavu v  ׳Jičíně.
Vo Škole byl přísný na sebe a žádal
i solidní práci od svých žáků.Jeho
vynikající učebnice botaniky^Vycházky do přírody^nebyla dosud nahraze
na lepší a je výbornou pomůckou nejen
pro školní praxi,ale i pro potřebu junáckých vůdců.
Skautem od roku 1912 a později
spoluzakladatel jednoho z nejstarších

mimopražských oddílů v Jičíně.Posléze byl zpravodajem Riegrovy
župy.Prožil nejkrásnější junácká leta^skutečnil několik župních srazůžLiberec 1935»MLadá Boleslav 1935»Hořice l-b.Současně zastával funkci místostarosty SJSaS RČS v letech 1930

1938.

Osvědčil se všude jako skvělý organisátor,mistr péra
i neohrožený bojovník za poznanou pravdu.
BiEtr náčelník A.B.S. ,zakladatel poznal jeho vlastnosti

a svěřoval mu po jeho příchodu do Prahy v r. 1914 řadu odpověd
ných akcí.

V roce 1919-20 je pražským krajským vůdcen^řídil týden
ní propagační tábor ve Stromovce,roku 1922 čtyřtýdenní tábor

jubilejních slavností Svazu,roku 1931 je ״velíclem táborů Slo

vanského jamboree, roku 1933 vedl výpravu na Světová jamboree
v Gfdöfö a pak i vedoucím delegace na Jamboree do polské Spaly.

Po první světové válce v bojích o jednotu skautingu
etál věrně po boku A.B.Svojsíka a proto mu náleží velký podíl
na vítězství zápasů.

Před druhou světovou válkou po úmrtí zakladatdp,stál

v čele lnutí s s^Cha^štem a Dr.Peajnorem, jako náčelník v ro
ce 1938 a pak jako velitel v roce 1939.

V této funkci byl zatčen gestapen^ePo návratu z Buchen
waldu je opět ve funkci velitele Junáka a po roce odstupuje

ze zdravotních důvodů.V té době odmítá výzvu na napsáni hano
pisu na prof. Svojsíka,což ohrozilo jeho postavení vysokoškol-

ekého profesora.

g7

Jeho literární a přednášková činnost ve službách hnuti

byla přebohatá.Po nejrůznějších našich časopisech je rozseto
na půdruhého sta článků a statí,absolvoval na 60 veřejných
přednášek, v nichž probojovával cestu ideálům skautská výchovy.

S br. řanderlíkem vydal knihu "Skautský vůdce",studii "Skauting

a škola", "Jak založit nový oddíl" a životopisnou publikaci
"Jak šel životem zakladatel československého junáctvl”.

Knihami,ale i aktivní účasti v Lesních školách vychoval

hnuti dostatek vůdeů a činovniků.
Hlubokou brázdu,kterou br. Sláva vyoral ocenilo hnuti
vyznamenáními.Byl nositelem ” Stříbrného vlka" Zlaté syringy,
odznaku sv. Jiří,Junáckého kříže za vlast 1939,194$,Válečného
kříže 1939.
Osobnost br. ŠihhUca je úzce spjata s vývojem českého
i československého junáctvl.Stál nejen u jeho kolébky,ale také
spolupracoval na jeho rozkvětu.

Po dlouhodobé bolestné chorobě umírá ve věku 72 let
v Praze.Nad jeho rakví ve strašnickém krematoriku , za velké
účasti junáků,zazněl památný signál vzkříšení toho,co on celým
svým srdcem milovnl^emu oddané sloužil a pro co trpěl, řekl

v rozloučení br. náčelník Dr* Plajner.

Použit životopis z "365"
Viz také čas."Skauting" r.27»č.6 str.86-Našh vzory
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MILOŠ

SEIFERT

8.1.1887 - 3.12.1941

profesor,odborný spisovatel,básník
překladatel,zakladatel Woodcraft v ČSR

Sušický rodák působil po oystudování od roku 1911 na různých

středních školách.V letech 1911*
1919 na gymnasiu v Beroun0,

v Kladně,Hradci Královóm,Svfitý
Ján,Užhorod,posledně v Příbrami.
Vzdělaný teoretik,ale málo úspěšný peda

gog usiloval o reformu naší výchovy.V r.
1912 založil "Děti živěny".Byl zvláštní
šlověk.Byl jen krátce ženat.

Práce ve skautingu ve starším věku jej přivedla roku 1922

k založení Seská odbočky amerického The Wooclcraft, Leagu,jejíž
časopis "Vatra" redigoval v letech 1922 -1929.
Byl první z překladatelů E.T.Setona: Duch lesů-1922, Rcciián
1923,Dále překládal H.Theoeauoa,R.W.Emerrosa, J.líuslicina, britského

básníka F.van Eedena.Tyto překlady hlavně četli a studovala teh
dejší mládež z řad Psohlavců i skautů a silně zapůsobily,což jeau osobně se však nedařilo.Jeho myšlenky,návrhy a zkušenosti

uváděl v časopise Vatra i v dočasně změněném názvu Lesní moudrost
a pozděj’i Hlasatel Ligy čs.Woodcrifterů.
Je označován jako rozhodný zastánce světového míru^chrán-

ce a milovník přírody v níž čerpal hlubokou moudrost a objevoval
nekonečnou krásu.

V roce 192c zorgauieovan eroodcredTteref sněm v nerovně,
o rok později oe Zbirohu. V roce 1925 přichází učit na příbran8kou reálku profesor M.Seifert-junáckým jménem Woowotanna. Byl
vítán i když o jeho práci bylo málo známo.Bve1el u junáckého či-

seosíka,kde byla i kluboona.P0ieěji se přestěhoval do Orlové
pod Třemešsou,kee koupil oilu^terou pak v roce 1933 ae ztrátou

prodal.
Překvapovaly některé jeho pedionůst]ky,Zdál se být stále
unavený,trochu nemotorný,mnoho si nepotrpěl na pořádek o bytě
a oblečení,vždy podle svého hesla,lepší je mít stará šaty a soo-

bodu,než

sváteční a nesmět se hnout.
Obdivuhodná byly jeho jazykové znalosti.Před příchodem

Seifertovým byla práce v kmeni nadšením.Pak se objevovaly kon
flikty se školou, s úřady, rodiči i mezi sebou^ové družiny
vznikaly jen pozvolna a spíše jen pod jeho učitelskou autori

tou.
Podnikl cestu do Itálie s chlapcem Václavem Sládkem
a i ten se s ním rozchází.
Osobně uvítal na státních hranicích E.T.Setona při je
ho příjezdu na návštěvu do ČSR v roce 1936•

Spolu s Nekovaříkem založil knihovnu Valden.Vydal pu
blikace o výchově: Osvobozené mládí-1923,Radostná škola-1929
o metodickém studiu přírody,Rok v přírodě-1929,Vidoucí oči1930,Přírodou a životem k čistému liCství-0920,Svithk březové
kúry-1925•
Zpracoval biografické studie 1 U básníka Frederika van Eedena-1920, John Ruskin,apoštál pravdy a krásy -1937«
V roce 1933 zeko^i-l v ropil vuěicn uáo1ečekuzakháhá

ptačí reehrvaca•Objhkt zas opustí v znovu prodává se ztrátou.
Posléze přichází do Bechyně ke své sestře kde zemřel v boles
tech na nádor na mrzko.Pochrván je v Bechyni.Jeho život skon
čil ve věku 54 let.
Ve své sávěti odkázal příbuzným skříň knihovny v ceně
tehdejších 2.000 Kč a knihy,které celý život doplňoval v hodno
tě přes 235*000 Kč odkázal Ústavu dětí v Praze.0 osudu knihov
ny není věak nic známo *

Originály některých Seifertových dopisů jsou ve fondu
AS- jejich fotokopie v archivu písemnictví•
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ERNEST
THOMPSON SETON
zálesák-kresllí-spisovatel-zakladatel L L M
14.8.1860 - 23-10.1946
V Seeti leteeh přietehovpl se
Ernest se svými rodiči z Anglie do Kana
dy u městečka Lindeay v provincii Ontario:Zde divočina a téměř zálesácký život
byl zdroj zážitků,které hluboce zapůsobi
ly a ke kterým se později ve svých knihách
stále vracel.
školu navštěvovoval v Torontu,
učil se výborně i když byl stále duchem
v divoké plírodě.Na Ontario Art school
získal zlatou medaili a rozhodl ae věno
vat malířství.Ve 20ti letech odjíždí stu
dovat Na Královskou akademii do Londýna»
Museum a knihovna byly zdrojem jeho vědomostl.Po dvou a půlletém studiu se vrací
rozčarován vysokoškolskými poměry a metodami.Tli roky prožívá
uprostřed divočiny ve státě ManitobasStuduje život zvílatjmalujc
ptáky a provádí epouety pozorování.Výsledkem jsou knihy Ptáci
a savci Manitoby.Stává ae úředním pllrodopiscem.
Roku 1885 přichází do New Xorku,kde zpočátku strádá.Poslé;e stává ae hlavním ilustrátorem naučného slovníku a má obrovský
úspěch jako malíl zvířat.V 34 letech dokončil malířská studia,
seznámil se s Grace Gallatinovou,ae kterou ae oženil r.1896 v Ka
lifornii.
Další kniha Arktickou prérií vydaná r.1911 je výeledkem je
ho putování na koni,nebo v kanoi po divokých krajích Ameriky,nedotčených civilizací.Plekvapil svět moderní formou povídek o zvířatec^iPlíběh zajíčka,Lobo,vůdce vlčí ameSty,Divoká ;vllata jak je
znám,Byl to základ k novému žánru,jímž získal velký úspěch všude*
U nás jsou známy překlady : Kniha leanl moudroat^Stopy v divočině:Svitek březové kůry,Holf záleaák,Povídky o zvířatech,Divoké děti lesů,Dva divoši,Král vlků,Děti divočiny,Ceeta životem
a : přírodou.Zásady z jeho knihy Woodcraft líčící život neohrožených
lidí.uskutečnil ve Sdruženi ho^^^diane Boya" v r.1902 vedených
k volnému životu v přírodě•
Sdružení však zaniklo pro přemíru indiánských prvků.V roae
1916 zakládá pro hlubší milovníky přírody Ligu lesní moudrosti
/LU(/,pro kterou vydal ladu příruček a každoročně věstník Totem
Board.LUf se rozšířila po celám světě.U nás byl propagátorem v r.
1920 -30 prof.Miloš Seifert, a zakladatelem tohoto hnutí.
Když skauting pronikl do Ameriky byl Seton zvolen tamním
náčelníkem.Poněvadž pojímal skauting jako oproštění od civilního
života,vzdal se funkce. Založil pak Zálesáckou ligu.Zákon lesní
noudrosti nakreslil v podobě paprskovitého klíže 4 směrůsKrá—P^avda-Slla-Láska.
V roce I93O o djížOí do ldíidoa,!aa^ž doeádž. eltáhr a lálw theví•Poblíže Santa Fé zakládá vesničku Seton Village.
Podnikl mnoho heht•plednáekovýhO turné,projevů v rozhlase*
V roce 1936 navštívil i CsR a klubovnu pražské "Dvojky"•
Byl vyznamenán Elliotovou medaili.
Zemřel ve věku 86 let ve své vesničce.V den výročí jeho 10»
narozenin,byl jeho popel rozptýlen z letadla do prostoru v okolí
▼esničky Seton Village,kterou založil.
Dl* "365" a taa další podrobnosti•
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ANTONÍN

SOCHOR

junák z Duchcova,hrdina Sovětského 8vazu,noeitei Leninova rádu

1927 - 16.8.1950
Toníkův otec byl horníkem»zranění z první světová
války jej však učinilo invalidou a jak to tehdy chodívalo dostal trafiku,jejíž chudý výnos musel stačit k obživě celá
rodiny*
Mnichovský diktát,odtržení naěeho pohraničí od re
publiky a pak protektorát s okupaci prožívali všichni skauti
velmi těžce,dvojnásob tvrdě však dopadl uder fašismu na skau
ty hraničáře.
Brzy po příchodu okupantů byl Toník Sochorů zat
čen gestapem.Byl to kluk,jako každý jiný,samá noha,samá ruka,
živý,štíhlý.Zvláštní na něm bylo snad jen to,že se pořád
usmíval.V duchcovském oddíle patřil tehdy k nejmladším. Pode
zírali ho,že shodil do rybníka nacistického starostu města ,
dokázat mu to však nemohli*
Nasadili jej na nucenou práci do Německa,do továr
ny v tíitttrfeldu u Lipska,kde se tavil hliník na letecké
součástky.
Utekl Němcům do Polska a po jeho obsazeni přešel
do Sovětského svazu,kde se ihned přihlásil k československá
jednotce plukovníka Ludvíka Svobody.V roce 1942 byl podporu
čík Sochor jmenován zástupcem velitele čsl. poddůstojnické
školy v Bu^uluku. Později jako legendární a velitel samopalníků- se zúčastnil všech bojů.Již v první bitvě u Sokolova,
kde se svými vojáky prokazal neobyčejnou chrabrost a statečnost,byl raněn.Byl mu udělen titul hrdiny Sovětského svazu.
Cesta ke svobodě národa vedla dalšími bojišti.Všude tam kde zasáhli do bojů Sochorovi samopalníci^yl nepřítel
poražen.Stali se postrachem fašistů.A Sochor všude první.
U Dukly na kotě 534 byl Sochor těžce raněn.V květnu 1945 ss
vrací do osvobozené vlasti jako podplukovník a zůstává v ar
mádě.
2a války v Buzuiuku se Toník oženil s Češkou,která uprchla z německého tábora.Svědkem při jejich - svatbě jim
byl generál Svoboda,.který byl i kmotrem jejich synovi, Ludvíkovi,který je důstojníkem čsl. armády.
T roce 1950 zahynul pplk A.Sochor při automobilové
nehodě při manevrech ve věku 36 let.In memoriam byl jmenován
generálmajorem.
Jeho urna byla umístěna za vojenských poct v Pa
mátníku osvobození na ZiŽkově.Jeho jméno nese elektrárna
v fťvěnicích.V duchcovském museu je Sochorův koutek,kde jsou
uloženy památky na junáka-hrdinu.
Sochor byl vzorným skautem a vždy při každá příle
žitosti prohlašoval,že to byl skauting,který mu dal takový
základ do života,že mohl přežít tak těžké boje.Na své uni
formě vedle nejvyšších vojenských vyznamenání hrdě nosil
Stříbrný junácfý kříž- "Za vlast".
Články v JunákuiO číslo záři 1968
a roč. 32 číslo 23 stránka 6.
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Antonín

Sochor

generálmajor,Hrdina Sovětského svazu

MIREK

SVOBODA,

syn někdejšího ministra NO a presidenta čsl,republiky,skaut,
který položil život za vlast.
1925 - 7.3.1942

V Hranicích,kde bra itec Ludvík lrofeoorud na

vojenské akademii,začal chodit Mirek do školy a bezesporu
byl doma vychováván v přísné kázni.Byl citovš založen,měl
rád květiny,chodil do přírody a neohroženě každého okřikl,

který působil v ní škody.
Byl členem skautského oddílu a v rooe 1937

byl na táboře ve Chřibech,Byl hrdý,junáikiu výchovu přejí
mal opravdové a se etí podstoupil i zkoušku 3 orlích per.

Vypomáhal při různých praceeh i při žníoh,
V rooe 1941 se obrirh11 41 Meuobě vilil puror

ěutisté z východní frontyikteří hledali pomoc u Svobodovy
riCiny.ShCmnáctiletý Mirek se stal obětavě spojkou mezi jed

notlivými členy čtyřkyBAvšak eclá akee ztriskotpla.SvoboCrvi-panl Irena,Cchrp ZOe a Mirek se museli uk^t^^s^ se

Mirek ještě jednou odvážil doručit zprávu jednomu z parašu
tistů ukrývajícímu se v nezamysliekém mlýně* Tam však byl
25.11. Gestapem zatčeneZa 16 dnů jej l4x vys^'chal^z^atH

všechny zuby a přece při strašném týrání neprozradil ukryt
svá matky, sestry ani jména těoh,kteří pomáhali. Na jaře

1942 byl odvezen do krnohntrpčnlhi tábora v Mauthausen^^e

7>3»1942 dostal smrtící inijekci.
Tak skončil svůj mladý nadějný životipravý
ekput,poližil život za vlast,syn Ludvíka Svobody,který v tom
čase byl v SSSR a velel naší zahraniční armádě*

Z deníku Marie Smí tálo ■jé,kroměří žská
jupní zpravodajka-vězen č.9163 ▼ RavenshfAcku
Časopis Junák roč.32 číslo 33/34 str.9-10.
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ANTONÍN BENJAMIN SVOJSÍK
pěvec-tělocvikář-profesor- zakladatel Junáka•
5.9.1876 - 17.9.1938
Narodil se ▼ Praze na Smíchově.Ve
třech letech zemřel mu otec.Ve třinácti
podnikl cestu pěšky do Tater,madarským
Slovenskem do Budapešti s 3 zlatými v kapse•Pak s bhathem Františkem nastupuje několikatýdenní cestu do ItaligJako student
podnikl va^antskou cestu po oumavě a sever
ním pohhaničím•Po studiu na gym^iasiujmaturoval v -•1896 na učitelském ustavu a vyko
nal s výborným prospěchem zkoušku z těles
né výchjvy.Phojevil též hudební a pěvecké
nadání.V roce 1902 spolu^s Janem kovákem
a dvěma přáteli zakládá České pěvecké kvarteto,kde byl zván Benjaminem.V té době jej
r
zaujal ideál sokolstvíeVe 24 •stech byl ná
čelníkem sokolské župy Jun^manovy.V letech 1905-6 podniká ces
tu s kvartetem Amehikju,Jnpjnbkem,Indií a přes Blízský východ
opět do Prahy•
י
V roce 1911 na upozornění univ. prof•T•G•Mnbahyka o skaut
ském hnutí odjíždí do Anglie,kde se seznamuje se skautirgjem
a je nadšen tímto způsobem výchpvy•
Po návratu realizuje myšlenku skloubit skautskou výchovu
c výchovou v přírjdě•?rjtj táboří se šesti chlapci v chatě po
stavené z březového proutí na českomoravské vysoSinS^Pak zaklá
dá na žižkovské hebřce,kde púsobil,první skautský oddíl a vy
dal první brožuru "Český skaut" a pak následovaly jeho další
knihyzZ.^,1.{^^;/ junáctví,Táboření,Umění pozorovati/V prírodé/Den
v tábore: junáků,Polní hryiVýchova občana republiky skautováním,
Ohgnni3acě,Nbkl.ndov4 sknuekngu,Sknuekng brannou výchovou ,Denní
cvičení junácká.
V -occ 1912 táboří již s oddílem pod hradem Lipnicí•V ná
sledném období vykonal řadu přednášek se světelnými obrazy
a tak vznikaly ještě před první světovou válkou nové oddíly
v mnoha místech/V roce 1918 zajistil účast junáků k pomoci Ná
rodním výborům.
Na Jamboree 1920 v Anglii je dekorován světovým náčelní
kem tí.Powellem "Kádem stříbrného vlka”,nejvyšší poctou/která
kromě něj byla udělena jen několika málo zasloužilým skautský^
pracovníkům/Je nositelem odznaku " Za čin junácký-zlatý stupen*
a mnoha dalších i zahraničních vyznamenání•
׳
Z jeho popudu byl postaven ukázkový tábor na Císařském
ostrově v Praze,k 10 výročí prvního tábora 9 v roce 1931 kona
ly se Tábory slovanských skautů v Praze za účasti IjOOO skau
tů a 3•skautů se slovanských zemí.
. V roce 1936 zajistil, aby junáci stáli ve službách bran
nosti náhoda•? té době byl již docentem skautingu na KU•
V úsilí opatřit rkautské organisa^ pevné základy,chtěl
opřít svá dílo o mohutný výchjd•Photo odjel 16^7^1938 do SSR,
aby ee seznámil e výchovou ruské mládežeeDne k^^se vrací
s podlomeným zdravím infekční nákazou a jeho život konči
věku 62 let•
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Tisíce čsl.chlapců a děvčat vděčí A.B.S. za přenese

ní krásných ideálů do života.Učil nás milovat svou vlast ,

přírodu a své bližní.Je na nás, abychom prapor junáctvl
nesli dále pro čistotu mySlenky a radost příStích generaci.
Podrobnosti o osobnosti A.B.Svojslka jsou uvedeny
v knize "Jak Sel životem zakladatel čsl.junáctvl A.B.S. od
B.Řeháka,ve sbírce životopisů,které vydal Orbis Praha od

r. 1946 "Kdo je A.B. Svojslk, v č. 78 ־od Dr. Josefa Šimán־
ka a v rukopise Dr. R. Plajnera "Průhledy 35 lety A.B.
Svojslka.

RNDr. PhMr. MILOSLAV STRŽÍNEK
lékárník,profesor,činovník,náčelník Junáka na Slovensku
3.7.190? Rodák z Kroměříže.Jeho otec byl
profesorem přírodopisu,matka odb.učitelka byla účastnicí zakládání dívčíeh odb.
Skol na Moravě před prvou svět.válkou.
Syn Miloslav po maturitě na reálet v Prase nastoupil aspirantskou praxi
v lékárně v Kroměříži.Tam pod vlivem
svědomitého odborného vedení mu dalo
impuls k dalšímu rozvoji.
Farmaceutické studium absolvoval
na KU v Praze roku 1929*kde také působil
jako tajemník spolku posluchačů farmacie.
? roce 1930 byl farmacentsm v Ja
sově u Košic do r.l938,odkud byl okupač
ními maďarskými orgány vyhoštěný i s ro
dinou jako persona non gráta.
Za dobu osmiletého působení tam,usiloval nadprůměrně po
zdvihnout tehdejší lékárnu,zapojil se do kulturní a osvětové činnosti,založil loutkové divadlo,zajistil postavení otáčivé diva
delní jeviště,byl iniciátorem vybudování sportovního stadionu.
Zde také organisoval mládež v junáeké oddíly a podnikal výlety
do přírody.Mimo to byl přispívatelem do odborných časopisů.
T Bratislavě pak byl tajemníkem Svazu lékárníků,kde za
čal uplatňovat svoje racionalizační reformy v lékárenské práci.
Redigoval ־odb. časopis Slovenský lékárník.Nemalou zásluhu měl
na zřízení vysokoškolského farmaceutického studia v Bratislavě,
ale i na zmírnění represalií vůči některým kolegům při raso
vých opatření v čase t.zv. Slovenského státu.
Z jeho popudu vznikl závod farmaceutické výroby v Pieštanech.Y roce 1949 zapojen do lékárenského odboru Povereníctva'
zdravotnictva,ale působil též jako iniciativní profesor na uni
versitě v Bratislavě.? roce 1949 získal doktorát přírodních
věd. Dosud stále pracoval v Junáku už jako náčelník pro Sloven
* Od roku 1951 -58 byl zbaven možnosti pracovat v občanakém^Sivotě,nebot byl persekuován a uvězněn.Známý je výrok
vězeňské dozorkyně,která když zjistila,že byl také náčelníkem
Junáka, řekla: vidíte doktore jak hluboko jste klesl.

Byl rehabilitován,vrátil se napřed do lékárny a posléze
se stal vedoucím kontrolní laboratoře transfusní stanice v Košicích,kde se qšt zapojil ve veřejném životě.
Lze konstatovat,že budování slovenské farmacie, nebylo
by myslitelné bez jeho budovatelské aktivity,vyplývající z jeho
▼edemkých práktieko-odborných podkladů,vyvěrajícíeh z jeho
iniciativní letory.

Dle článku z časopisu Farmaceutický obzor
ročník 36 č.8-1967 str. 380

JAROSLAV SVOJŠE,
administrativní pracovník,vedoucí vlčat^kautů, vých^pravodaj
okrsku Prachatic•,autor knížek ee skautskou kemakikou,hůpe^antie*
31.10.1920 - 21.2.1983
Narozen ▼ Hrrpždivicích.Po sákl a<*—

\iz dop lne k

ní Škole vyu^l se n^to^afrm.Za války
pracoval ve Zbrojovce ve Strakonicích. Po

r.1945 pracoval na ONY jako administrativní pracovník.
V roce 1956 byl vychovatelem učňů

v np. Amati Kraelice-výroba hudebních ná-

etrojů*
V roce 1961 pracoval opět adminietrativně rok na ONV Prachatice,pak rok

v Jednotě Vimperk.
Od roku 1962 v invalidním důchodu.Od mládí byl těžce nemo-

cen,od 10 let se léčil na tbc plic v Tatrách,^ války ve Velichovkách.V roce 1959 prodělal operaci plic a hrudní stěny.Trpěl opa
kovanými záněty plic a p^d^e^Bem!^ po těžká nemoci ve věku
šedesáti dvou let.
V HoražHor•Pžírhvídh vCCu1v,v travlirashcddh1 cCíuIů.P© ů.

1968 působil jako výchovný zpravodaj okrsku Prachatice^eho ak.
jméno bylo King-Kay.
Napsal divadelní hru"Jaký on/ABS/ byl i my budeme-scénická
páemo,vydáno v Plzni 1946-8 etr.Pak Jezero 8emi světel-vydala
Růže Č.Budějovice.K vydání připraveno: Strážci Zlatá řekyJestřá-

bí kanón.
Ý cyklostilovám zprahována-ůtrrjopis-putoreká právo vyhraže-

no junácké scénky-tAÍ žije pak KpCeřábek,Pppary nebo život^tyM

přátelé .

׳

Byl velmi aktivníji když nhmochn,tpká členem Okresního akti
vu ochrany přírody OKY Prachatice a v kátr souvislosti vyfoto
grafoval všechny památné stromy, staré mlýny,prameny Vltavy
p další památné budovy v okrasa/Vše je deponováno na odboru kul
tury ONV.
Aktivně pracoval jako exphrpntiůtp,Copiůovph si do celého
evěta a zúčastňoval ee erazůsMěl připravená knihu v esperantSkině,p|e již nedošlo k jejímu vydání.

Ha úmrtním oznámení měl uvedeno mottoxido tě znal,ten mé _ ״
naši
ví co jame ztratili^ našem srdci stále žiješ,
věčně dál.
^odklady získal br. Orel-Sober

PhDr. JOSEF Š I M Á N E K
spisovatel,básník,zpravodaj Svazu,čestný náčelník Junáka
16.3.1883 - 16.9.1959
Je mnoho poetů a spisovatelů,kteří
vítali a uznali skautské hnutí a pro
kázali mu veliké služby.Z nich srostl
českým skautingem nejvíce Dr.Josef
imánek,který se narodil v Jindřicho
vě Hradci.
Ve svých 34 letech přišel ke skautům,
tedy v roce 1917 a byl blízským spolu
pracovníkem A.B.Svojsíka.Přivedla jej
žhavá láska k přírodě,snaha oživit
v našem hnutí ideály antické výchovy
v nová přijatelné formě.Seznámil se
dokonala se skautingem^získal bohaté
zkušenosti jako vůdce 1 zpravodaj
a při vzniku SJS a S RČS ujal se od
povědného uřadu generálního sekretář«,
zpravodaje Náčelnictva,který zastával
do své padesátky čtrnáct let.Stejně osvědčil svou znalost
mladých duší i jako starosta klubu Oldskautů.
Své skautské poznatky a zkušenosti uložil v cenných dí
lech: Skauting,jeho podstata,význam a etika a Oldskauting.
Pro Slovanské jamboreeznapsal slavnostní hru: Vítěz,která by
la provedena s velkým úspěchem v přírodním amfiteatru.*eho re
dakcí vyšla také krásná sbírka "Naši básníci skautům".Jako
Sien redakčních kruhů Skauta-junáka a Vůdce obětavě přispěl
do každého ročníku a není takřka skautské publikace vycháze
jící v republice,aby v ní nebyl příspěvek Simánkův.Jako pra
vý skaut neodepřel nikdy své pomoci.Spoluřídil časopisy i
Samostatnost,Týden světem,Pokroková revue a působil jako li
terární poradce a redaktor v různých nakladatelství.Jeho jrnéno je mezi prvními,kteří podepsali manifest čes. spisovatelů
v roce 1917»
Také jeho zprávy na Valných sjezdech Svazu a v Hlavním
stanu obsahem i formou daleko převyšují obvyklé referáty
spolkové.Jako skvělý řečník byl hopně vyhledáván také jako
slavnsotní řečník při sjezdech a jiných význačných událostech*
A všude tam mluví básník druhé renesance,jak bývá nazýván.
Když odevzdal svou • funkci,byl poctěn hodností čestného
náčelníka a nejvyšším vyznamenáním Stříbrným vlkem.
Rozevřeme-li kterouko-li z jeho básnických nebo romá
nových knih,najdeme tam všude oslavu slunce,života,jara,lásky
a mládí.Z řady jeho knih jsou básnické sbírky:Božstva a kulty,
Propasti a plameny.Z románové tvorby jsou hlavně:Háj satyrů,
Hudba Acherontu,Bitva stínů.Jsou to i sbírky básnítVe chví*
lích Bvětlých i temných,Sen a skutečnost.EnJemenova váza,Putování malého elfa,Kapky jedu a z proz:Křištálový pohár,
Oživlé mramoryrBratrstvo smutného zálivu,Bohové na zemi,
Fainaretýna triera.
K úmrtí básníka napsal"Za Viktorem Dykem a k rozlouče
ní se svým bratrem,zpravodajem-Jindřichem- župy pětilisté
růže,sepsal báseň "Večerka" v roce 1938.
Zemřel ve věku 76 let.
Dle článku ve Skj r.l9,č.7,str.105
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Doplňky

k

5. devateru

RNDr. Řehák Boh.

Seifert Miloš

Seton E.T.

Sochor Ant.

Svoboda Mirek
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Svojsík A.B,

RNDr Stržínek M.

Svojše Jaroslav

V šesti letech zemřel mu otec-povoláním kartáčník.Vychovala ho oclkclžikičc se posčohcoi.UČič ee sooslvožnlkep
o fy Cvcch v Horažďovicích.? voce 194$ se přestěhoval e oanželkoo Vlastou do Kvaslic,kde pak také působil na ONY.Po ne
moci odešel do Pvachalic a lam do invalidního důchodo.Jeho
hva"Jaký on i oy bodeoe" se hvála v pluenskéo divadle v.1957

PhDr šimánek J.
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Thoreau H.I).

ThDr Trachea St,

Vavrda Mil.

Vosátka Mirko

Ing. Ureš h.

HENRY

D A ▼ I D

THOREAU

reportér přírody,málo známý BpisoTatzltmyalitzl své doby, žák
Emereona

12.7.1817 -

1861

T Councordu ve státě Massashusstts do rodiny výrob

ce tužek,přišel na svět syn Jindřish-Honry.Jaho povaha vyka
zovala stopy krve francouzského předka sloučené s valmi sil -

ným duehem saským•

Studoval Harvadekou universitu aniž sc dopracoval
doktorátu*Když opustil studia učil společně s bratrem v sou«

kromé SkolCjale i toho sc zřekl a oddal sc na čas tužkařeké-

mu řemesíu!doufajelže udělá lepší tužky,což sc mu také podařilo.tapéch ho však neudržel při této profasi*Oddal sc nekonečný• vycházkám a seznamoval sc s Přírodou.Odmítal jakékoli

třeba i výnosné zaměstnání, napoutal se žádným posilnímtcož
bylo zklamáním rodiny*i přátel•

Měl dokonalý smysl spravedlivost a neodvislost*Byl
rozeným protestantem.Již ve škole postavil sc proti těles
ným trastům a tím si znepřátelil představené•

Webyl lenivý ani samolibý,raději si vydělával paníže nějakou prací rukou,sobě příjemnou, stavba člunu,plotu,
sázením,štěpováním,měřením a napoutal se dlouhým závazkem*

Tvrdým způsobem života a mále potřebami,obratnomtí v• woodecraftu,

znamenitý* počtářstvím,byl schopen žít

e dostatkem volného Čacu-Me^^i^^^il se,žil sám,nikdy nešel do

koetela,nikdy ncvoííí,odpíral platit daně,nejedl mace,napíí
vine !neochutnal tabáktAČ přírodopisee nepoužíval ani pasti
ani pušky• Tyvolll si býti panicem myšlenky i přírody•
Fa svých četných cestách chodil pěšky sta mil,vy-

hýbal se hospodám a nocoval v selských a rybářských obydlí
a tak se stýkal s lidmi o získal o nich zprávy•! lidem ob

zvláště mladým byl přátelskýiTa každou příležitost měl svůj
originální usudek•
7 roce 1845 si na pozemku,přítele Emersona,u břehu
Valdenského rybníka o rozloze 26 ha,vystavěl malý srub a žil
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tam dva roky sám život práce a studia,

Nebylo opravdovějšího Amerikána než byl Thoreau,Láska
k vlastnímu kraji byla ryzí a odpor k anglickým a americkým

že všichni li

mravům a choutkám hraničil s pohrdáním.Zjistil,

dé napodobují

jeden druhého podle uzskáho vzoru a lpěl na

aby každý byl sám pro

tom,

sebe člověkem a byl přesvědčen,že nej—

lepší místo pro každého

je

tam,kde právě

jest.

Thoreau oddal svého ducha celou láskou polímikopcům
a vode svého rodného mostajtakže

se

s nimi seznámil a k nim

obrátil zájem všech čtenáři amerických i lidi na druhé straně
moře«V přírodě konal pozorování mnoho let,

a každou hodinu dne

se,

v zimě i v látš

i nocitVýsledků výzkumu Státní vodní komi

dosáhl vlastními pokusy o několik let dříve.Tolik vědo-

moetí o

tajemství a duchu přírody mělo málo lidí
Byl to hledač Lesních stezek-strážce

jak on.

sněžných bouří.

Trávil své dny nasloucháním větru a hledáním mezi dvěma jsouc

ny minulosti a budoucnosti•! v jeho knihách se

tato mez obje-

▼uje.
Za

jeho

života vyšly jeho dvě knihyJTýden na řekách

Concord a Merrimaek /l849/ a vrcholné dílo Walden 1S54,česky

v r«l®33 v překladu M.

Sciferta^Není to kniha líbivá a nelze

ji číst jako nějakou povídkuaMimo to si psal deník Journal

1837 -1861-47 poznámkových sešitů / 3 miliony slov/Dále Je
autorem knihíAmeričan v KanadšePráce o přírodní historii

a amerických indiánech jsou považovány za jedinečné v oboru

seoe-n

filosofie a príkopnické ekologie,Divoká ovoce,Rozptýlení
Thoreau zemřel na

pem doby se

tuberkolosu ve věku 44 let.S odstu

stal moudrým rádcem současnosti^^ho učení bylo
V-

fundamentálníaZil jednoduše,choántl divokou přírodu a zfital

svobodný tělem i duší.
Byl silným duchem,žádným snílkem,nebo romantikem,
v-

dokonalým idealistou a mužem praxe^Zkusil umění žít#Život
stál mu za víc,než mít svoje povolání a dobrá bydlo,Měl les

ní moudrost,která v něm byla zakotvena«
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Svou knihou Walden vřadil se do řad velkých duchů 19.

století,kteří burcovali svět.Emerson,Ruskin,Tolstoj a jiní
jsou muži jeho duševní úrovně•

Podle životopisů od Emersona,
Pavla Drašara a předmluvy M.Seiferta
k překladu Waldená
Rovněž je i článek o H.D.Thoreauovi
v časopise Skaut-junák r.III č.9-10
str. 129-133

*
,
Doplňující poznamkai
Dnes navštěvuje pláž Waldenskáho rybníka o horkjch
víkendech až 25.000 rekreantů.V tak zvané Thoreauvě zátoce
již nestojí žádný d&m jen několik kůlů a řetězem vymezená

místo 3x 4,5 m.Poblíz je památník-kamenná mohyla,která se
pomalu zdvihá a klesá jako hladina vody v rybníce.Někteří

poutníci přinášejí kameny na tuto mohylu a jiní
nášejí

je

zase od

jako suvenýr.Dvakrát byla odcizena bronzová deska

z památníku.

3 km od původního místa byla vybudována repli

ka domku obdobného tomu, ve kterém kdysi Thoreau žil.

T h Dr ŠTĚPÁN TROCHTA ,
knězjbiskupjkardinál,ústřední duchovni vůdce uetředl Junáka
26.3.1905 - 6.4.1974

Hz doplněk

I kněžském povoláni byl na něko
lika místech a také krátký čas působil
v Českých Budějovicích.

Biskupem se stal 28.9*1947
a to jako lf.biskup litoměřický.Kardinálem pak od 28»4.1969•
Byl přítelem skautů zvláště pak
duehovní oporou všem činovníkům kato
lických oddílů.2 toho titulu byl ústřed׳
ním duchovním vůdcem v ústředí Junáka.
Dr.B.Plajner ve svá studii zpracovaná v lednu 1982t” Ve
stínu hákového křiže”o něm. napsali
Z projevů na ustavujícím sněmu 22.1.1939 za účasti 800 de
legátů měl největší ohlas proslov ústředního duchovního vůdce,

tehdejěí ředitel salasiánského chlapeckého domova v Praze-Kobylisích,pozdějšiho biskupa litoměřického a kardinála církve římsko-katolickó ThDr Štěpána Trochty o Mravním poslání Junáka.
Jeho vystoupeni bylo na tehdejší dobu více než smělá a bur-

cujícítbylo tak odvážná,že se zalekl cenzor a nedovolil otisk
jeho projevu ve Vůdci v původním zněni.
Mejvíce podráždila část projevujkde osvětloval podstatu
idee svatováclavská k niž křižovaný český národ se spontánně
hlásil.
Tuto konfiskovanou část projevu ve studii Br.Plajner uvádí
v plném zněni a je to ta část pro kterou byl Dr.Troehta na ja
ře 1940 jako jeden z prvních junáckých činovníků zatčen gesta
pem a obviněn z nepřátelství k německé říši.
Projev Br. Troehty je uveden ve Vůdci ročník XX-1939 str.20
Dr. Trochta zemřel ve věku 69 let.Ve smutečním oznámeni
bylo uvedeno:
Bože přijmi celoživotní práci,obět a lásku svého služebníka,kardinála Štěpána.Na světě jsi mu svěřil službu biskupa.Dej,

at je připojen ke společenství Tvých svátých v nebeském králov
ství skrze ^rista.našeho Pána.
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g•nw-áB;j -cmmO? náčelník aoraTaký a 1 U •
uk•tonrAuLnŽk Jוmák•tnjkktel *Stribraiho vlka"

9.10.1904 -

z.4 W2.
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-
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Jedaim i bhntrů,keeří zůstali ▼Arni
ekautakému hnuti a práci a dětmi od p—mlhe
noku oc—ebosenl pa prvé ■ví tové válce pa ta*
lý život, je
Atamnn»MatnLuf■•
Pochází a Brna^de aa narodil 9.10•
1904,tan ahao^om^ reálku a maturitou a pak
vo janskou akademii v Hranicích v letech 1923*
1926•Jnko ddatoj^k slakm Tyčil ▼ojenaká
vzděláni na vyaokd Atole válečná v Prase r.
1939 - 1939• a dva roky na nejvyiAI vojenaké
akademii Vo-j*kljvjvy v Moekvi v letaoh 1949-1991•
Byl činný v 5cl•nrabdě 37 lat až do roku mo^eotH
v H-ankcích,Gljaouck,Eroaěřížk,Tehc■ínA,Bנ-ně a v Pražek toba
1/3 u dčloatřeleckých pluků,l/3 va 8tbbech/dkvk•e,nbor,a-abdn/
a 1/3 ▼a vojonskýeh *kolách jako kák,phjfcbj- a p-j-ektj- vyaoké školy technická v Brně r«1994 * 1959,kde skončena jeho
aktiva! vojanaká fiknnjne•Jakj illagálnl praoovnlk včančn v Keunieově kolaji v Brně v r• 1941/1942.
Oženil aa v roce 1931 •• •▼oji první láakou,která na
něha Sekala téměř daaat letydo doby^nel bylo manželství povo
leno aktivní* důstojníkům•Je oteem dvou deertEvy narozené 1932*
nyní lékařka ve fakultní nemocniei/obor chkrurgke,plnseikn,pcpáleniny/ v Prase a praxi 6 let v A1ží-u,2 roky na univernktě
v O^ánuikdysi rádkyně družiny a oddílueUadší dktkn,nnrjzenn
193$ je dnaa kulturní pracovnicí na odboru UKUT Praha.

V Sokol• •viol!, ad •u&u1 o ^9^*118•« od nástepodu
1919.7 roce 1922 vadl první letni tábor Sokola B-nj-HUbjvknc
u Gelati.8 ky«Z dochované fotografia je patrné krojové obleče’»
ní,ka1hoty s vojenské látוky,če-né punčoehytkočile a Attak
obarvené a klobouk přetvořený s nj-málníhj•

10*í

▼•41 chlapecké oddíly do roka 1970«Roku 1970 pak -sedku vliti 19 frnooSUtaliako "Moravští junáci*#6 Lesní moudrost
0 1 kluhoviMfld ▼ Bnft^Čirnfeh Polích,v8«tně táborového mateři-

álu odevadal tvým aáatúpodB«Tedi na 20 letních táborů ,několik

putovnloh^oolaroční vplétal a junáekou činnost oddílů brněn
ských 12,Í9«18,pak 2»odd«Kromčřížtkd• byl br* Mirek Svoboda*
syn generála Svobody-rádeea druliny*ale i pionýrská tábornické oddíly v r• 1967 * 70 a tábory KOBrna Vranovské přehradě,
šteky u Jihlavy^lMaa a Ivančic-Vlčí Kopec u Třebíče•
Kaloiil nebo vedl oddíly ▼ T«resínětBohušovieích n/09
v Litoněřicísh v letech 1929 * 30*ěyl zástupcem okrasního
epravodaje v Terosíně 1929, sonským náčelníkem pro Moravu
1947 • 49 a toUt v r.1968 - 70 a funkci Xllm^1^io^1áč^<lníka
Junáka•
Byl instruktorem Lesní školy Jesenická u Švagrova pod

MVavenečníkem9M0vavské u NámSštš n/0,Slovenské u Bystřice ,
kam byl savolán e tábora na fol^yriní•
Za neúnavnou a vytrvalou činnost byl vysnamenán v roce

1968 "Stříbrný* vlkem•/ nejvyšší hlas ovganisační,výehovný
1 poaudkový/se sedmi nositelů v českých aomíeh*
Do pozdníoh lot je stálo čilý •frblii tisky spracoval
celou řadu článk^nejen vojenských/ v časopnoo "Voják a kul*
Ouva•/tale i tělovýchovných,obranných a junáokých.ťřispíval
do Lidová demokvaoievChalupárské večankyyJOיגav^aOi kratšími
články s 0átoH1ieké prazatC studánkách a vodě vůl•ovj1ehš by*
lo eca 200 uveřejněno pod pseudonymem Matalufa,neb Studánko*
▼ý děda*
Jeho velkým a oblíbeným sájrnom i koníčkem bylo a jo
stále vyhledávání vývirů a studánek*K OáOe spee1al1tě dopo
mohla mu prvotní potřeba a nutnost sajišif*vat pitnou vodu
již pro první ale i další pváadninevá tábory*
V období oSdo - 10 8aěa7 a zajistil na tiO vavěrů a věr*
dánek v okolí Brna^Viděl a sasnaaenal přes tisíc studánek ve
Slezaku^na Haná^v ťoavitaví,ae středočeském kvajitPeaáatví,
Dudincíeh lásních u ěahů pet0ava1 studánku
v Btvděnevě,kde byl na léčení v v*ě08ě•ě Us jaho zájem o stu*
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dánky npprlavih*Sp•křih kam pludénky obdobného typu,jako ja
krasba br* čakyiiha 1 růaaé jiná typy jako nipř.atudankí Uu-

shkPkéfZbrjiílikátוroalaf•ki 1td*tklara byly rkarány avUdětnín

družatvaa a jiohfl kýlo aal 12+ vi výftsa $00 «000 m ni#

Od přailěhovani do Frily-Kri* r* 1*7$ ei ildUa ekará
a opakruja 13 okrcanak v iנvi^וüמrKiaנř^1^i^#k4a prlapí•Brvnáh
úprava ekudánky ba ialřiii ja pokračováním jaho CiUuV ropa

1983|kdy byl ba láěbě ?• Vráži a říaku naaloehá jato sandřaní*
lam poakoviU elucánku Ii0bk0vavk0uaau וa^Lčinua
SaMt^fe^ftffta kaiktoגriiVna obřad •0kavírána ptuCénak*
aa Mii^ján bas jeho úvaakiak duna! ja arén a Tikán*

Své skui^4Nu^ati víoe bií 20 lili prdea ekáknahr pr&a-

kumu pkucának a vývfkrůii fitoi ▼ Sadaaákýah hataah půiobiU

10 rnlaíců plála přímo

t

karénu, podchytil do rukopiau připra-

vonného pro klek a ndůvem * Rudánky” •
Znaloaki ■ pmxa vídaní oddílu po dobu několika daaí*

lak Uit,akonaipovah ivoja potnánky doaud nauvefpjni^ pod náz
vem * Jundoký latnU tábor”
Obě díhi budou již allži k Ciaprůici9nabri není aih
ani přisán doby k jajieh vydáni a lak anad alappon přaákaji
v archivu 'na Strahově*

fa avá zálib* narodUává^ai když sdravh nppřibýváanabri
v rrcaakCy doSívá pa 80 Ualabuduja ve avéa okolí řadu etuiCd■'׳

nak+jako nipř.ityal Mlčkou u Solního nhýni Kunratického ,Stio»
dánku Kodkrvi&akru*UyaUnkru*naůvanou/nabri ja v bUUakopki
uliaa Na typiaaahaL1bulflaKu * C11ěí*£ jaho pootě a oeandni
zéiUfUné práca,byha ralaca ”A léka běfi” fal.iriühLaau dna
12*10.1984#kdp vaponnulo jaho oandaaakintkda i aái pobořil
o evéi ChouhoUpláa upilí i aninil aa o užakadnoeti dobrá pil

ná reCy^ile i o trafia pro tuto *innoal Bíakává řadu apolupracovníků a řad nlddaia*
Bratr Xng* Uriě ja a aůakává přikládám obětemli,
1gaUnoaוa i vCrnoaki ikiukikd 1yaUaae1 a největěia a1a*ř1aU1

realizoval dobrodiní apoladnoali v lak životni důleKia adlhžilrůlaaa1kr ja pilné vod^ffto vše bae ohlodu ni ziak i ahd-

vuaadr1va

i

ěee*Z1 lehá dlouhé období avd

”kdy neněh

na r^íoM uatUdno* ,▼a avé akranwali podiUaU aa ni roavoji
pobyla děti v přírodě«

a

a

Publicit• laf.liuarla Ural*
paaadcayB i věaoní Iail,dil• Matelafa.Oatřílený ׳vlk«Studánko▼/
Aid• •
uveřejněno i
•ánev *láaka-pnjednánf!
1. Tábornictví - tcriatika - junáoká praj»
800 ■oslích článkfi e oboru 1 hry:pobyt
o přírodě,rady,aneloati,haslo,o r•••ýeh •tudánkáoh,ptaií budky • p.

Pour •• studánky
Ckrenan • opatruj•• studánky
0 výnhově a dovsdnoatoeh dětí
v přírodě, ^su^l^^tun• 11 6íánk6
Příroda kolon náa

Oo^^^v^^v^í oon•fnron
^•deká ▼/•tfnj • *v/sbrnj
táborový nhen.nhen •• ke Sdéhn pnCaaí,
•tudinky,n bránky

výstavba,výanas,nbraa•

Littevá duonkraeio
ktmtok prn děti
- 1*9;
Znadděliké noviny
9.3.9
23.3.7»

Voják • kultera
190 - 1957
Hn Snak• nb•t•fa
nb• lupá^-l^^
l-'í©

Losa i stopou
1972,197:
Publikace prn
pionýry,Brno 1981

2. Tělovýchov• • brennoet
Jeden návrh as sjednooo^í tělovýchovy
národ•

Cil ■•íí vnjennkě tělovýchovy

^ovumt 17.5.48
Slovo národa ■T0J/.Í 44

2/1 45

Hro v raaaía tělocvik•

Vojenský •port

Výchovný ayetd■ U^steký

Hí•• nár.ohrany

Slovo pro in•truktory
íí kolik nábevn<ýeb ker

Vojenská výchova

Jek přletoapit k ■Hdoži

Běstojniokd liaty
Svobottaé Ceakodo
voneko-14/3 44
13/3 4 4

Tí^Má edst•nnt podmínko• při přijí■láni do vojenských ěkol
Polní tělocvik

Reěo •ová ^^^•■•ká tělovýchov•
Nai• vl^jk• n• Proděd•

8 lySeui •• Slovníku
Vojennká těínvý•k1ve do nováho rok•

7/3 4 1
9 3 44
?3 43
3/1 44
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eásov filáeku—poJadnáaít

uvafajnun©!

ג. Juaáatfí a kraasast
VapoaÍaka aa Mv»r
Braaaaat a Jaaiotví
Sofiaf atrii

Vajonskj časopis
Rovnost
Svobodná Saakoslovenoko

Oláaka joaáckioh klakoaaa
f pfírodi

foonoal
Wový lid

Skoataká ldaily tpajají avfit

loraoat
Oaaaaovatal ZJB Brno

anniák-tálovýabo vaafcranaoat

Zlatá olááal ■a stydí
iuaietví ja vrahova k braaaoatl

Mládi front*
27/4 90 nouvořojntno

4. Btaai přada&fkk»praalavy«poaalotvf«okfako braanaklko rosblasu

- O -

Ml

MILOSLAV
novínář,redaktor,překládátel,jednaOel a předseda
woodcrafterů - LIJÍ

V A V R d A
Ligy Čel.

20.9.1902 - 13.10.1984

Nejkrásnější klukovská léta prožil v Táboře.Mocně na
něho zapůsobila příroda v okolí řeky Lužnice. V Táboře začal
chodit do gymnasia a bratr do reálky.V roce 1914 se odstěho
vali do Prahy.kde dokončil gymnasium na Žižkově.
Se skautingem začal poměrně pozd^.Byl již v zaměstnánífkdyž se mu dostala prostřednictvím bratra do ruky kniha
SeifertovazPřírodou a životem k čistému lidství.Ideály obsa
žené v knize ho nadchly natolik,že toužil se přidat k těm ,
kteří těmito ideály žili.Pomohla mu náhoda.
Inzerátem ve Stýblově nakladatelství a knihkupectví
na Václavském náměstí hledal kmen Seminolů nove členy.Vedoucím kmene byl Oéza Včelička.Kmen náležel ke Sdruženi zálesáků,které vedl bratr Josef.Zaměření kmene bylo čistě spor
tovní / oéza byl boxer / a proto hledal něeo jiného.Pomohla
mu opět náhoda.Kdosi mu nabídl na ulici první číslo Vatry
a tak se dověděl o existenci Ligy.
Pracoval postupně v Zálesácké lize.Lize lesní mou drosti a Lize československých woodcrafterů.tiyla to práce na
celý život.
V roce 1923 se stal hospodářem Zálesácké ligy,v ro
ce 1924 jednatelem Ligy lesní moudrosti.Měl na starosti
KrnskotVeleslavSn,S0.Teplice,KclSn>Nový Bydžov.
V létech 1024 -25 se stal členem redakční rady třetí
ho ročníku Vatry,který později rediguje i časopis Slunovrat.
V roce 1927 je zvolen ilssonáčelníkem Ligy lesní moudrosti.
Dne 9. dubna 1927 se zúčastnil velikonočního tábora Hádu les
ního rytířstva / Order of Woodcraft Chivalry / v Anglii.
V roce 1928 má na starosti zahraniční styk v náčelnietvu Li
gy československých woodcrafterů.
V roce 1931״kupuje louku v Samechově na Lužnici.Poněvadž poznal trýzeň žízně.dtěl se o tuto radost podělit se
všemi členy v Lize a založil zde Lesní školu.
V roce 1932 - 1936 rediguje Slunovrat s Matějem Teichmannem.Spolu s Jaroslavem šimsou /podrobnosti o něm v karto
téce AS "Kdo byl kdo" / zakládá nakladatelské družstvo "Les"
V roce 1932 zde vydává pod č. 3 monografii Miloš Seifert.
V okupaci publikační činnost ustává.
V roce 1948 byl zvolen předsedou obnovené Ligy čsl.
woodcrafter^Krátce nato je činnost přerušena až do obnovy
v r. 1968-69,kdy se opět staví do čela hnuti.
V dalších letech pracoval na dějinách woodcraftu.přeložil a vydal v Orbisu životopisné dílo E.T.Setona:Cesta pří
rodou a zivotem.Též jeho život se naplnil prací pro rodinu
a hnutí Lesní moudrcsti.Odešel v míru ve věku 82 let.
AS č.15 str.78-80-Mánek
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MIRKO
V O S Á Z K A,
biochemik, redaktor,spisovatel,činovník vodního skautingu

27.11*1911

Narozen v Terstu.Studoval však
v Praze,Po maturitě na gymnasiu absol
voval přírodovědeckou a novinářskou fa
kultu Karlovy university.
Zaměstnáním biochemik v lekárnickém průmyslu a redaktorem ve Stát
ním zdravotnickém nakladatelství.
Jako ekaut-vodák věnoval se ponej
více publistice-literární činnosti.
Již v roce 1935»tedy ve svých 24
letech byl spoluautorem publikace*Skauting na vodě,vydané Jar.Novákem a dále pak později spolupracíval na kolektiyní příručce" Vodní skauting ",která vycházela
jako příloha Kapitánské pošty,vydávané ústředím Junáka.
Sám pak přispíval články se skautskou tematikou do ča
sopisu Skaut-junák r.22-26 a do Leclaireur de France v r.19381939.Články s tematikou o přírodě uváděl v časopisech:Ochrana
přírody 196.3-64»Vedoucí pionýra-seriál článků 1965» Pionýr ská
štafeta v příloze Na stezce do r.1976 a ve Světě techniky r.3•
Vlastními publikacemi obohatil naši skautskou litera
turu těmito hodnotnými příručkami:
Tábořeni vydání 1936.1938,1946,Vodáci ahoj vydání 1938
a 1946,Rok malých dobrodružství 1940,Patenty přírody 1944•Šest
uhlíků Kekulových 1945»Skautský rok 2 vydání 1947»Hoverské -lis
ty 1947»Táborníkův rok v přírodě 1968,dtto slovenský 1972,
Encyklopedie táborníka 2 vydání 1972.dtto maďarské upravené vy
dání 1978
Po ukončení činnosti Junáka zaměřil svoji literární čin
nost již jen na přírodu.Jsou to tato díla:
Ochrana přírody a mládež 1977»Chráníme přírodu 1979»
Příručka pro dobrovolné pracovníky ChKG Český kras 1980,1982,
a Toulky přírodou 1982.
*
Téměř dvěma desítkami knih zapsal se jako skaut do li
terární historie.Těmi posledními pak zpracovanými ve věku kolem
sedmdesátky,kdy jiní již dávno postrádají elán a aktivitu, až
na některé vyjímky,do nichž se on právem řadí.

Uvažuje však již o odpočinku,který chce prožít v již
ních Čechách a není vyloučeno,že i tu nezůstane bez publistické
činnosti.
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D o p l i k y

k

pateru

Thoreau H. D.

ThDr Trochta 5t.
Narodil se ve Francově Lhotě z malorolnické rodiny
a v 8 letech ztratil otce.Vystudoval na arcibiskupském gy
mnasiu v Kroměříži,Pak byl přijat do salesiánské společnosti,věnující se výchově chudé opuštěné mládeže.V Turině vy
konal novicát.filosofická studia a na papežské fakultě byl
prohlášen doktorem theologie.Vrátil se do vlasti a začal
svou Vjchovatelskou dráhu v salesiánském studentátě ve Frýštátu.Záhy na sebe upozornil svými mimořádnými schopnostmi
a osobními vlastnostmi a stává se ředitelem salesiánského
domova vPraze- Kobilisích a jehož stavbu se zasloužil.
Za okupace prošel Pankrácem, Terezínem,Mathausenem i Dachau.
byl vyznamenán čsl. válečným křížem 1939,záslužnou madaill
I. tř. a stříbrným junáckým odbojovým křížem.
Jako první junácký pracovník dosedá u nás na biskupský stolec.

Ing. Ureš E.

Vavrda Mil.

Vosátka Mirko/•

11*

Vosátka Mirko
V
u 1066 vydala OQ_1a1 laonta Miraovu kábomáčkou
encyklopedii- ceuuá rady pro táborníky a milovníky přírody
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