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"Dnešku plně nerozumí,
k.-do nezná včerejška".
Alois Jirásek.

Naplňování dříve vyřčených ideálů....

Těmito slovy skončil úvod pátého čísla AS.Pět čísel
bulletinu-skupiny pro dějiny čs Junáka-representuje ze. ob
dobí 15 měsíců, 275 stran formátu A4,
Je to práce nemalá,uvážíme-li,že zpracovateli statí
je jen několik jednotlivců na které připadá vzpomínání,opa
třování ,třídění,archivování dokumentů,jejich prostudování,
zpracování konceptů,překládatelství,vybavení čistopisů,kte

ré j e nutno psát většinou na dvakrát a vyexpedování.
Takovémuto úsilí nemůže se vyrovnat,bez nadsázky,

málokdo a ani nebylo vynaloženo v tomto oboru v době exi

stence organizace.Ne sice proto,r.e by nebyli obětaví či -

novníci, ale proto, že na tuto práci nezbývalo jaksi času
z důvodu naléhavějších úkolů spojených s výchovou a organi
zováním svěřené mládeže.Proto zůstalo u ideálu,který se te
prve nyní naplňuje.

Doba klidu—temna—Junáka,je tedy ve prospěch archivářské činnosti,zpracovávání historie,ale i různých studií.
Je to tedy realizace toho, co bylo vždy pouze přáním.

V této,dříve opomíjené činnosti je příkladem bratr

náčelník,který- ve věku,kdy jiní jsou již bez aktivityzpracoval několik více jak 150 stránkových svazků studií
do historie čs.Junáka.
Prolistujeme-li zpět pět čísel AS a známe-li obsah

studií br. náčelníka,můžeme konstatovat,že necficielní ar

chiváři ,sběratelé všeho skautského a historikové,nelení.

Podchycuji všechno to, co ještě lze postihnout z pramenů,
které se mnohdy jen náhodami dochovaly a ze sbírek z velké

části získaných z pozůstalostí sester a bratrů,kteří byli
již odvoleni.
Posléze je třeba zdůraznit a

1) KSJíSÍBÍSY&Í,časově náročná,mravenčí práce je provádě
na jako sběratelství,možno říci jako”koníček” v osobním
volnu bez nároku a perspektivy nějaké úhrady,nebo osobní
výhody, spíše- možnosti neoprávněného postihu.Je to pra

vý skautský duch činovníků-archivářů,který vede již více
jak pět let, rok od roku k větší aktivitě,
2) uvést nedávnou připomínku br.RP z jednoho z jeho četných
dopisů a sice,aby všechno to co bylo s velkým úsilím

a někdy i obštmi získáno a pečlivě zpracováno, aby také

bylo pečlivě střeženo a náležitě uloženo,
3) iReunion 79 a 80 postavil zrcadlo dosavadně'

činnosti všech pracovníků- sběratelů, ale také vytkl,za
vedení příkladně- obětavého br.LIarabu, další směr a cíl o

Tolik na cestu do dalších čísel bulletinu AS,který
je zpracováván proto,aby alespoň z Části zobrazil podnikání
sběratelů.

Podzim 80

ERNEST THOMPSON SETON

ZÁKON LESNÍ MOUDROSTI

Viktor Palivec

ZELENÁ

STEZKA

MLÁDÍ

/vzpomínky na skautování ve dvacátých letech v Příbrami./

Když začínal na svých letních campech anglický skaut
a spisovatel John Hargrave hovory u večerních ohňů, říkával, že
"rozpřádá vřeteno". I já chci rozpříst takové vřeteno vzpomínek
na dobu před několika desítkami let a podívat se na učitou
část mládeže v Příbrami, jak a čím tehdy žila.
Bylo po první světové válce. Jako přirozená a ozdravu
jící reakce na válečné běsnění zavanula světem novorousseauovská
vlna "návratu k přírodě". Byla představována jako skauting,
junáctví a její citelné doteky se objevovaly již v průběhu války.
Předhistorie příbramského skautingu mluví•dokonce již o předvá
lečném roku 1913, kdy prof.dr.3ian Hořejší zakládá skauty Psohlavce
v Příbrami a o válečném roku 1915, kdy se tito junáci s emblémem
chodské psí hlavy na sjezdu ve Zbirohu spojili s berounskými
Dětmi Živeny v Obec Psohlavců, k níž kromě Příbrami patřila i
Plzeň, Beroun, Praha, a na Podbrdsku a v západních Čechách další
místa. Hořejší, náčelník Obce byl profesorem zprvu-na učitelském
ústavu., pak na reálce v Příbrami. Měl vliv na mládež po stránce
tělocvičné a sportovní a také zcela novou výchovnou metodou
vyhovující přirozené romantice mládí. Tou je skauting, hnutí anglo
saského původu s prvky slovanskými a českými, přetlumočený na
junáctví.
V té době, kdy již první příbramský náčelník junáctva
nabyl značných zkušeností v práci s mládeží, v roce 1918, vstou
pil jsem do jeho psohlaveekého oddílu.
Vzpomínky na tuto dobu, jež přehlušují především udá
losti národního osvobození, nutno dnes již hledat jako zamlženém
zrcadle. Nejzřetelněji se vybavují vycházky a výlety do lesů,
nejčastěji k Žofínskému a Lázskému rybníku, pak pološkolní
besídky protkané převážně závodivými hrami a zpěvem tehdy oblí
bených slovenských lidových písní, V přírodě bylo favorizováno
plížení a také signalizování. První stan vojenského typu, který
Hořejší postavil na lesní planince pod Třemošnou, neuvěřitelně
čarovně přitahoval oči. Hořejšívsám jako náčelník a vidce byl
přesný a přísný, vyžadoval kázeň, bratrství sokolského typu,
měl rád děti zvídavé a vědoucí. Sám svým vzezřením splňoval ju—
nácký ideál, byl čilý, pružný, usměvavý, vždy hladce oholený,
mnoho znal a byl přísný abstinent. V Příbrami míval na osvětových
přednáškách časté potyčky s feymnasiálním profesorem dr.A.Šilhou
o náboženství a přírodních vědách. Chodíval rád ve sportovním
oděvu. V Příbrami se oženil, jeho choí Marie byla původem
Hanačka a rádi jsme naslouchali jejímu moravskému dialektu.
Vedla dívčí oddíl.
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Koncem roku, dne 25.11.1919 se ustavila jednota
Psohlavců také na Březových. Horách. Zde- byli založeni junáci
učitelem Karlem Krátkým, jehož přezdívka tuším byla Olšovský.
Pamatuji se na bratry Pešky, z nichž s Václavem jsem chodil
do školy a maturoval v roce 1926, dále na Zdeňka Fibicha,
Josefa Horkého a také dobře na učitele Jana Kábuse, aktivního
junáckého pracovníka, který vojančil a kamarádil ,g mým otcem.
Březohorské junáky jsme my příbramští vždy tak trochu obdivovali.
Jejich svéráznost, ostatně tak typická celému brdskému bratrstvu,
měla v sobě něco specifického, tak říkajíc "brdsky lesního*’.
Olšovský nosil indiánský nůž za pasem, klobouk širák, vysoké
boty a loveckou bundu. Také jejich tělesná zdatnost byla pří
kladná.
V té době nebo o málo později přijali Psohlavci roz
šířené jméno. Zvali se Čs.Obec junácká Psohlavců a Horních
chlapců. Je to důležité -proto, že odtud se objevuje řada jmén
výborných vůdců družin, vesměs posluchačů učitelského ustavu
v Příbrami, vůdců, kteří nejen povahou svého budoucího povolání,
ale také silou nové a neobvykle přitažlivé myšlenky ve výchově
mladých byli plně zaujati a nadšeně zapáleni. Na tabuli vzpomí
nek s láskou a úctou píši alespoň tři jména vedoucích. První
z nich byl František Kupka, zvaný zprvu Janošík, později kratSeji
Jánoš. Byl již tehdy znamenitým pedagogem a uznávaným vedoucím
a to jižv době Hořejšího. Jeho vzácné osobní charakterové
vlastnosti, smysl nejen pro romantiku mladých, ale i pro morální
pravidla života, učinila z Kupky náčelníka Psohlavců a Horních
chlapců v Příbrami. Přispíval k tomu i jeho zjev. Vysoká, statná,
atletická postava, kučeravé vlasy, sugestivní pohled jednoho
oka /druhé mu bylo vystřeleno šípem v dětské hře nekde u Skelnc
Huti/, prostě - Janošík. Chlapci ho měli nesmírně rádi, šli za
ním. Skoda, že poměrně brzo odešel, zprvu tuším do Kladna a pak
do Prahy, kde naposled působil pokud vím v Legii mladých v Hole
šovicích. Byl v té době i náčelníkem Ligy lesní moudrosti a re
daktorem jejího časopisu Vatry. Do Příbrami už jen zajížděl.
Dodnes v úctě chovám jeho dopisy z poloviny dvacátých let, které
mohou být příkladem poměru vůdce k vyvíjejícímu se chlapci—junáku.
Alespoň několik eitátů z nich:
- Život je takový, že se v něm žádná práce neztratí,
žádné dobro nezanikne.
— Radost musí jít z víry v dobro a krásu, z přesvědčení,
že "jen Ejistask život je bohatství, život se všemi svými
silami lásky, radosti a podivu," jak psal Ruskin v
Sezamu a lilii.
— Nikdo nedovede zapomenout těch, kteří ve tmě, kdy se
k srdci tiskne úzkost, posvítili na cestu a udělali
stopy.
— Slověk opravdu musí být silný, aby "všednost" nebyla
všedností, aby stále poznával tvář krásy.
- Prokusování je nejcennějšíjá doba mladého života.
— Možno—li výš, nutno jít výš. —
Jinými výbornými vůdci a Kupkovými kolegy byli bratr
Kučera, zvaný Aljoša a bratr Havelka, zvaný Myo. Ale byla tu
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i junácká jména, která dnes už nevím komu patřila: Hrajnoha,
Uherčík, Adamčík, Olčík a jak se slovenští horní chlapci
jmenovali. Jeden čas nosil jsem i já jméno Ilčík, později
vystídané na Bi—nai a posléze Kupkou daným mi jménem Světlá
stopa. Tito posluchači příbramského pedagogia měli znamenité
družiny. Byl jsem v Aljošově. Nezapomenutelné jsou besedy
u Žovanyho, v zahradě při hostinci Sevastopolu, tamní hry a
sportovní zápolení. V paměti se zachycují i jména Josefa Tatera,
bratří Růžičků, Franty a Edy, Jardy Grégra, Pepy Bartoše a
dalších. Říkává se, že výchova mladých je taková, jací jsou
jejich vůdci. V tom ohledu měl jsem na. ně štěstí: Hořejší,
Kupka, Kučera, Seifert. Snad proto jsem také mohl později pře
nášet jejich junácký odkaz mezi hochy svých družin a kmene.
Ve dvacátém roce byly kon;íny časté výlety do Brd,
kam jsme zhusta chodili již bez náčelníka, jen se svými druži
novými vůdci. Jmenují cíle; Octárna, Klobouček, Tři trubky,
Strašíce, Koruna, Bor a - Ernestina. Tato lovecká chata mi
poskytla první nocleh na seně v lese, událost to velmi ostře
zapsaná do vzpomínek. Dnes pobyt na chatě se nám zdá nějak sa
mozřejmým a běžným. Tehdy ovšem chata v hlubokých lesích, kdy
kolem kromě hlasů zvěře a ptactva nebylo živáčka, znamenala
vrchol blaha. Nelze také zapomenout, že po první světové válce
nebylo stanů a vybavení. Tátova "kochmašina" a "ešus“ přine
sené odkudsi z fronty byly kuchařskými součástmi k nezaplacení.
Kdepak byl drahý kotlík. První stany byly z pokrývek umně sle
pených v jakousi chýši. Později jsme si na tábor impregnovali
kaliko sami. I indiánské týpí jsme tak vyrobili z korun ušetře
ných na školních svačinách.
Také oděv byl všelijaký, bylo tehdy draho. Samozřejmě
chtěli jsme vyhlížet junácky, ale kdepak skautský klobouk,
košile, kalhoty;
jen tyč byla levná, protože tu dal les a vy
řezáváním vyzdobila junákova ruka. A tak jsme chodili oblečeni
různě. Krátké klukovské kalhoty, později pumpky i dlouhé kal
hoty, vojenský opasek, boty "bagančata“ nebo dětské sandály,
do deště peleríny, hlava byla vždy nepokrytá. Teprve později
na táborech jsme si vyráběli ze starých látek originální táboa?rové kroje. Tak ohnivec co zažíhal táborový oheň, měl z černého
glotu jakousi zástěru a na ní vyšity červené plameny. Bubeník
co tloukl tatú na tamtam /údery na buben/ měl zástěru a na ní
tuší nakresleny černé tygří skvrny, hazuku měl i táborový
písmák a hlasatel* Chudý proviant byl vždy a všude společný,
nebylo konzerv i kakao bylo vzácností. Jen horký vonící čaj
včetně snítek, jak se říkalo "pinkasů“ /jejich odstranění bylo
podle táborového zvyku “věcí jednotlivce"/, byl vždy po ruce
hladovým žaludkům. A jak chutnal !

Dne 1. listopadu 1921 byl konán sněm Psohlavců v Be
rouně, jehož jsem se nezúčastnil. Teprve příštího roku ve
dnech^2. — 5. června 1922 jsem byl na psohlaveckém sjezdu v Plzni,
konaném na počest desetiletého trvání. Byl to velmi pěkný sněm.
Cením si účasti na lehkoatletických závodech, které byly jeho
součástí. Pro Příbram jsem vyhrál první cenu ve své kategorii
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na 100 yardů. Na tomtéž sněmu byl prohlášen prvním bojovníkem
věku, chlapeckého na základě získání 42 orlích per Příbramák
Pravdomil Svoboda, o němž se ještě zmíním. V tomto roce jsme
pútovali Šumavou a'tábořili u rybníka v Brdech.
Je to doba, kdy v tehdejším junáctví se objevuje
silný a přitažlivý prvek woodcraftu, lesní moudrosti či síly,,
Dostal se k nám s prvními překlady knížek o přírodě a zvířa
tech E.T.Betonu. Tehdy se také objevuje setonovský Indián,
nikoli levný, barvotiskový, vymyšlený* Odkládá se May i Cody
a Texas Jack, neboí je tu líčení pravdivější Indiána reálného
s jeho pohnutou historií a co víc, zvyky, obřady, imaginační
kouzlo táborovéj o ohně s totemy, skálou waJcan, pauwau a dal
šími prvky. Je pravda, že vlivem seriálů v kinech a levné
četby stoupá hodnocení westernů až do rovin širokých sombrér,
vykládaných džínsů, pestrých šátků, kanadek a nožů. Ale to vše
je spíše výsadou velkoměstských trampů a boys, kteří se po
měrně snadno rozloučili se skautingem.
V junáckém linutí dochází ke schismatu, jehož oivčna
se velmi brzo donesla i na Podbrdsko. Pod ústředním Svazem
Junáků—skautů RČS, jehož Psohlavci v té době byli členy, zůstalý
jednoty březohorská, zdická a. hořovická, pod nově utvořenou
/12.2.1922/ Zálesáckou ligou čs., přejmenovanou od r. 1924 na
Ligu lesní moudrosti, přistoupila Příbram, Eeroun, Žebrák a
Praha. Objevili se i BíPí skauti vedeni tuším AI. Nolčem,
Pilařem, Kratochvílem a j. Příbramští v té době četli a studo
vali Setonova Rolfa Zálesáka, Úsvit na Cedrové hoře, Svitek
březové kůry, ale i Easman—Ohyiesu, Londona a Curwoodova ne
zapomenutelného Kazana.
Tehdejším ideovým vedoucím woodcraftu byl prof.
Miloš Seifert. Seifert byl zvláštní člověk. Jeden z prvních
překladatelů Setona, ale i Thoreaua,^Emersona, Ruskina, F.van
Eedena, vzdělaný teoretik, ale málo úspěšný pedagog. Spíše
než on působily knihy jím přeložené a těch nebylo málo.
Návody a zkušenosti jsou ukládány do časopisu Vatra, jeden
čas redigovaným z Příbrami, nebo dočasně změněným názvem
na Lesní moudrost. V roce 1923 ve dnech 21.3o—2.4. byl konán
woodcrafterský sněm v Berouně. V tomtéž roce uchystali jsme
my příbramští první celoprázdninový tábor v Údolí mlh, jak
jsme pojmenovali místo při ústí potoka Líšnice čb Vltavy.
Zde by 1 postaven a obdivován návštěvníny první mohutný totem
u týpí stanu, i pestře omalovaná sněmovní sedadli, konány
zasvěcovací zkoušky, první dva bratři měli sví "vigilie".
V té době byli příbramští součástí Berounské župy. Často je
navštěvoval i učitel Kupka—Jánoš. Tábor v Údolí mlh -vedl Prav—
domil Svoboda, jeden z členů intelektuální rodiny Svobodů.
Nemohu si odpustit několik slov o tomto znamenitém junáku —
woodcrafteru. Byl vynikajícím malířem, kreslířem přírody, od
mladí a po celou dobu studií mu byl les domovem a láskou.
Byl mým spolužákem a vzpomínám, jak se rozhodoval jít již
z kvarty na lesnickou školu nebo později na. výtvarnictví. Na
konec zapsal tecnniku, studoval dendrologii a geobotaniku,
stoupalyv akademických hodnostech a posléze se stal profesorem
Vysoké školy zeměaělské v Praze. Čas podzimu tráví nyní v bo
tanickém institutu v Průhonicích u Prahy. Skoda, že se nezacho*
vadyjeho kresby ptáku, rostlin, zvířat, ston, listů, hnízd
a pod. Napsal mnoho odborných knih o lesích a jejich spoleSnstvícb

Pravdomil Svoboda převzal vedení příbramských junáků
po Kupkovi a zvláště bohatou pracovní náplní vybavil svou družinu
Černých vlků. Sám měl junácké jméno Šedý vlk. V té době byly
příbramské družiny velmi početné, značná část příbramských studenti;
byla členy Ligy lesní moudrosti. Snad jen pro historii uvedu
jména těch bratří, která se mi vybavují. Tak ve Svobodově družině
Černých vlků byli jeho sourozenci Dobroslav /Smělý rys/, Libomír
a Mírek, dále bratří Kejvalové, Pavel a Mírek. V mé družině
Stříbrných lišek byli Jaroslav Kopecký,, Jarda Grégr /Grog/, Jiří
Hes /Bílý sob/, .František Kupka /Sapér/, Jíra Mašek. V družině
Malých sov vedené bratrem Sýcem byl Franta Rosol /Erank/, Joza
Osvald, Karel Sladovník, Boža Fiřt, Jar.hušek, Ant.Burgerstein
/Bugr/, Eman Štorkán /Buksus/, Ferda Kadlec, Em.Králík, Honza
Werner /l-Iarry/ a j. V družině Jelenů byli pod vedením Luby Urbánka
Otto Denk, Jarda Pešek, Hugo Tummler a další, na něž již si
nevzpomínám. Jeden čas tu byl i mladý student 'Jan Drda.
Kromě Bukové hory v plackých lesích chodívala moje
družina na Vran:' skálu u Hové Hosnody, kde měla sněmovní ohniště
s malou kamennou chatou. Studovali jsme zde zvířata, rostliny,
ale také hvězdy. Dopisovali jsme si s pražskou družinou Sobů
vedenou, bratrem Mílou Vavrdou. Pomocí jeho překladů /vážili jsme
si jeho znalosti angličtiny/ rozmnožovali jsme si na hektografu
první odborné partie ze Setona /Škola lesů/ a vyráběli ''Svitky
březové kůry". Tenkráte na nás hodně působil britský wooderafter
Hargrave - Bílá liška a jeho Kibbo Kift, zvláště pak jeho knížka
Listy z wigwamu. V roce 1922 byl u něho na návštěvě prof.M. Seifert
s královehradeckým Robovským - Bílým Tesákem, který padl v bojích
o Prahu v květnové revoluci 1945.
V roce 1924 na výročním sněmu v Praze dne 23. března,
jsem složil slibové tabu. 0 příštích Velikonocích byl zase sněm
župy berounské ve Zbirohu. Měli jsme tom obdivovanou výstavku,
A tehdy jsem také po Svobodovi byl zvolen náčelníkem celého
příbramského kmene. Přijali jsme táborové jméno Synové Želvy.
V tomto roce jsme již podruhé tábořili v Údolí mlh u Vltavy,
pod mym vedením. Uplatnili jsme tu řadu nových věcí. Pro zajíma
vost uvádím soupis orlích per, které mi z té doby zůstaly.
Byly za předpovídání počasí9 dorozumívání, na dálku, za medicinman,
za kuchaření, za znalost patnácti souhvězdí, sto písní, za vedení
tábora^ za psán?' kroniky, za znalost a výklad symbolů, za tělesnou
výchovu, za stavbu zdravotnických zařízení v táboře, vše se sou
hlasem náčelnictva v Praze. Tato první orlí pera-potvrzení byla
ručně psaná a zdobená Svobodou. V táboře byly konány zasvěcovací
zkoušky, vigilie, různé hry, zřízen "ptačí wakan", užívány obřady
u ohně a j. Byli jsme soběstační a šíastní jako snad již nikdy
potom. V tomtéž roce jsme na 1. máje uspořádali pěknou výstavu u
Příbrami a o vánocích vůdcovský kurs.
Přišel rok 1925 a do Příbrami přichází učit na reálku
prof. Miloš Seifert, junáckým jménem Víoowotanna. Jeho příchod byl
sice vítán, leč o jeho praxi bylo málo známo. Bydlel u Svobodů,
kde jsme měli i klubovnu. Překvapovaly některé podivnůstky, zdál
se být unavený, trochu nemotorný, mnoho si nepotrpěl na pořádek
v bytě, oblečen byl podle svého hesla "lepší je mít staré šaty a
svobodu, než sváteční a nesmět se hnout". Nejvíce jsme obdi voval i
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jeho jazykové znalosti. Byl u nás, ale nikoli s námi. .Ani
další letní tábor na Vystrkově u Vltavy nevedl. Ještě před tím,
ve dnech 5<> a 6. červnce 1925 byl konán sjezd v bojovském
údolí u Klínce, vedený Koudelou, Kupkou a Šimsou, redaktory
Vatry. Za zmínku stojí uvést, že zde v odbíjené vyhrála Příbram
nad Prahou. Také indiánská hra Mišimokwa se líbila a byla pak
napodobována.
V té době jsme také začali s vlastními literárními
pokusy. Tak v časopisu Vatře /III/1924/ má P„Svoboda studii
Ptačí hnízdo, já skicu z~ táborového zápisníku Z Údolí mlh,
pod jménem Bi-nai. V příštím ročníku Vatry /IV/1925-6/ má roz
sáhlou esej "Brhlíci" Pravdomil Svoboda pod jménen Šedý vlk.
Jeho bratr Libek pak skicu "Mé pozorování" a já v tomtéž ročníku
esej "Vigilie". Vzpomínám, jak tehdy Kupka komentoval tuto práci
slovy: "Je psána s porozuměním pro vnitřní dění toho, kdo odchází
do samoty. Vedoucí všimněte si, jak vůdce ve Vigilii "nebil"
odcházejíčího myšlenkami. Teprve, když jste "nasadili" hochovi
myšlenky, jež opravdu mu jak mravenci probíhají celým životem,
teprve pak doporučte vigilii.".
Někdy v těchto letech vznikli v Příbrami orelští
skauti. Hlavními iniciátory jejich ustavení byli bratří Haidlové,
zvláště nejstarší Berto. Činnost oddílu trvá až do jeho odchodu
do Prahy v roce 1929. Tuším, že se tito junáci scházeli v míst
nosti hostince U Božího oka v Dlouhé ulici.
A byl tu rok 1926. Lze říci, že až do Seifertova pří
chodu byla práce v kmeni nadšená, pak se ale objevují některé
konflikty. Še školou, úřady, rodiči, mezi sebou. Po mé resignaci
na náčelnictví zaviněné střetnutím se s profesorskou autoritou
z obav o mého bratra, byl zvolen náčelníkem Jaroslav Milec. Je
zajímavé, že Seifert v prvých létech svého působení v Příbrami
náčelníkem příbramských nebyl, teprve až pozdějí.JMilec byl
především atlet. Vzezrrením i výkony. Za něho dostává junacka
činnost víceméně atletický charakter. Sám na mnchych veřejných
závodech dociloval pěkných výkonů. Jeho zamilovanou disciplinou
byl oštěp, někdy též indiánské kopí. Pěstuje se i box, běh a
odbíjená. Opět byl konán putovní tábor Šumavou. A znovu tábor
na Vystrkově, kde se hodně střílelo lukem a pozorovala vysoká
zvěř, za odborného dohledu hajného Šinágla. V této době jsem se
zúčastnil zajímavé diskuse o skautingu příspěvkem v časopise
Masarykův lid, vydáveným v Praze právě tak, jako v roce 1927
v tomtéž časopisu referátem o pozoruhodné knize Rádiově Masarykův
ideál moderního hrdiny, vydané v družstvu LES. Psal jsem též
o táborovém deníku Wolkerově a o publikované Koudelově sbírce
kreseb Brázda.
V roce 1927 Prokop Koudela, představitel berounského
woodcraftu umírá ve svých 23 letech na tuberkulózu. Koudela
přezdívaný Berounský Jánošík byl absolventem hořovického pedagogia
a žákem malíře prof.Václava Živce, s nímž vždy úzce spolupracoval.
Byl učitelem v Šuchomastech a posléze in na Volné škole práce
na Kladně, redigoval Vatru přeď Kupkou. Koudela byl zajímavý,
originální člověk. Subtilní, pobledlý, černovlasý, s tváří,
v níž svítily výrazné tmavé oči pod haroldlloydovskými brýlemi.
Junák silného sociálního cítění, pokrokových názorů, sečtělý,
toužící vykonat mnoho nového a prospěšného všem, žije v období
skautingu, kdy i do woocraftu začala pronikat idea aktivního

socialismu. Koudela se stal jeho vášnivým stoupencem. On to
byl, kdo spolu s Jaroslavem Kohoutkem, skautským jménem Tegumaj
z blízkých Křižatek na Berounsku založil odštěpné hnutí od
Ligy pod jménem ISAW, t.j. Internacionální socialistická associace woodcrafterská. Napsal pro ISAW svou Gestu socialistické
lesní moudrosti, účastnil ses vydávání časopisu Slunce pod
redaktorem Josefem Fišerem v Praze a pro svá "junáky přírody a
práce" vymýšlel nový program a zkoušel jej v praxi. Dobře
kreslil a jeho kresby pak vydal Fišer posmrtně.
V Příbrami v té době ISAW nezakotvil. Dochází ke
sporům a bojům o čistý setonismus a woodcraft se socialistickým
charakterem, event. podle pražského náčelníka Jar.Šimsy /Sůvy/
spojení Setona s Masarykem. Prvním a posledním, pokud vím,
vedoucím ISAWU v Příbrami byl Jaroslav Králík ve třicátých
letech. V roce 1939 byla umlčena a do ilegality zahnána i tato
skupina, tak jako ostatní junácké složky.
Ale nepředbíhejme událostem. Ve Vatře č. 1 roku 1927
se píše: "V Příbrami se poznovu, zorganizovali a zvolili nové
náčelnictvo. Slavnou woodcrafterskou tradici svého kmene si
uchovají.."
V tomtéž časopise jsou otištěny další příspěvky z po
zorování přírody. Líbek Svoboda tu má své Špačky, já básničku
Na svahu zamlklé hory a část eseje Buková hora /Č.3/V./, Šedý
vlk tu otiskuje své Soví hnízdo /4,3,4/V/. Družina Vlků pokra
čuje od roku -.925 ve vydávání psaného časopisu Lov, výborně
ilustrovaného a vypraveného P. Svobodou. Přirůstá i další,
kmenový časopis Totem, iíevím, odkud přišel návrh, ale Příbram,
v té době patří do t.zv. Skelmu brdského. Kmen se opět přejmenovává
na tradiční Psohlavce. Vydaří se pěkný tábor u Lázského rybníka
v Brdech. Vatra o něm píše /č.6/5/:"černá psí hlava znovu po
létech se majestátně zaleskla v místech jednoho z prvních
sjezdu starých Psohlavců.".
V tomto roce odcházím do Prahy na studie. Se svými
junáky se loučím těžko, ale slibuji, že je neopustím. I jiní,
mezi nimi také Šedý vlk odcházejí, další životní cesta i exi
stence rozlučují bratrstvo. V Praze od roku 1928 jsem členem
náčelnictva jako referent pro orlí pera. Z výsledků svého pozo
rování v brdských lesích kolern Příbramě vznikají mé další
práce. Ve Vatře /Č.4/VI/ je to úryvek z básně Cesta, verše
Pozdrav a v Plameni vodácká próza Dva /č.l/. Seznamuji se
s bratrem Srtomirem Zorcem, jugoslávským woodcrafterem a ma
lířem, chodím do koleje Chautauqua, stýkám se osobně se svým
vůdcem Fr. Kupkou a jeho přáteli spisovateli, ale i s Mílou
Vavrdou, překladatelem Setona, Hargravea, Schmitta, Korsiňý
a j. Přes dobrou snahu pomoci přece jenom je znát, že příbram
ské družiny nemají té pevnosti jako dříve. Nové se vytvářejí
jen pod učitelskou autoritou Seifertovou, který v té době bydlí
v Orlově pod Třemošnou. Mnozí také dávají přednost trampingu.
Zpráv dochází stále méně ae styk je jen příležitostní. Končí
desetiletí. Ještě v roce 1929 vedu červencový tábor pod Orlíkem
s Old-skautem^Pepou Bartošem, v němž se objevují i nová jména
/Oudran, Vojíř a j./, přenled se však ztrácí. Jsou zde však
ncktere poznámky a také vzpomínky bratří, které pro větší
úplnost stručně zaznamenávám. Tak v té době /1929-1931/ se
txb+5x ve J/ýoždanech, na Makové, ale i na rybnících v Brdech
včetně Padtte, na Placech, lyžuje se u Octárny, kanoí sjíždí

Lužnice a Vltava. I námi kdysi objevená Líšnice a její Údolí
Mlh má stálé táborníky. Pěstuje se dále sport a často beseduje
u ohně.
Po celá třicátá léta zůstávám však věren povltavským
lesům. S Pravdomilem Svobodou, někdy i s Jaroslavem Milcem
jezdíme pravidelně do lesů k Orlíku, blíže k Annahofu k hajnému
Václavu Šináglovi a skauting více méně měníme za myslivectví
v dobrém slova smyslu. Jezdíme na podzimní jelení říji, šourá
me se lesem a skalami a mě čím dále tím více začíná přitahovat
voda Vltavy. Stávám se rybářem. V předválečném a válečném
období mne vídají sobědražské a kostelecké břehy u Zetoštic,
nebo Velký Vír. A tak až do dob, kdy Smetanova Vltava uhasíná
v hloubkách Orlické nádrže. Znalost skautských praktik a přírody
vždy a účinně pomáhá.
Poslední, avšak jedna z nejkrásnějších vzpomínek zbývá.
Na osobní setkání se Setonem. By"1 o to o Vánocích roku 1936.
Tehdy na pozvání tuším YT.1CY, přijel do Prahy Ernest Thompson
Seton v průvodu své manželky. Těšil jsem se nesmírně, až
zkonfrontuji jeho osobnost s představou, kterou jsem léta
choval. Přednášel tehdy v sále YI.ICY na Poříčí. První dojem
z jeho zjevů od ovídal vskutku všem snům a ideálům. Vysoký,
ramenatý muž bílých rozevlátých vlasů, v šedém střízlivém obleku
Jeho žena naopak překvapivě až neúměrně malá a drobná k jeho
spíše hřmotné postavě. Tak to je ten lovec životních osudů,
caribů, sandhillských jelenů, cestovatel tisíců mil arktickou
prérií, Rolf in natura, přítel Quonaba a vůbec všech mladých
lidí. Mluvil anglicky a bylo překládáno. Jestliže jsme mnozí
málo nebo vůbec nerozum»ěli, pak jeho napodobování hlasů ptáků
a lesní zvěře rozuměli všichni. Byly to velmi sugestivní^hlasy
a vyvolávaly zhmotnělou představu. Toho byl schopen jen člověk,
který zvěři, lesům a prérii dokonale rozuměl. Jeho hlas byl,
tuším, zachycen i rozhlasem. Pak následovaly zajímavé dotazy
o organizaci jeho hnutí, o osudech skautů, o jeho lovedh a ces
tách, o Indiánech, a nakonec, jak bývá, autogramy. Vzpomínám,
že jako student jsem neměl tolik prostředků ke koupiknih,
abych si jako jiní mohl dát podepsat Setonovi jeho díla o zví
řatech, které se v nákladu Nekovaříkově objevovaly jako best
sellery na trhu. Měl jsem však jednu knížku, která ač nevelká
rozsahem, mi dala nesmírně mnoho. Byl to překlad Setonova
Ducha lesů s příspěvky i jeho přátel. Do této knížečky napsal
Seton - Černý vlk své jméno a pod ně přikreslil i známý otisk
vlčí stopy. Jak jsem byl šíasten. Dodnes chovám tento výtisk
v úctě ve své knihovně.
Tehdy jsem napsal o Setonovi do llárodn?' politiky
/l.1.1937/ delší článek, vztahující se k jeho návštěvě v Česko
slovensku. Chtěl jsem si také ověřit hodnotu díla Setonova. Až
téměř do války byl jsem v písemném styku s vynikajícím česko—
americkým antropologem dr.Alešem Hrdličkou. Ptal jsem se ho
jednou na Setona. Dostal jsem ujištění o nesmírné populární
oblibě Setona v USA, o tom jak je hodnocen jako znalec indián
ského folklóru, a severoamerické přírody a zejména jac o kreslíř.
Dodal bych, že všude tam, kde se objevily Setonovy
myšlenky, dotvrdily hodnotu jeho osobnosti ve světovém měřítku.
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Dopředl jsem vřeteno. Není úplné a jistě by se dalo
mnohé ještě pamětmi doplnit, snad se tak ča^em ještě stqne.
Válečné údobí přineslo ztrátu velkých náčelníků,/ A.B.Svojsík
4- 1938, M.Seifert 4- 1941, E.T.Seton 4— 1946/ a na léta udusilo
veřejné působení junáckého bratrstva. Dobré a zdravé základy
junáctví se však objevovaly v činorodých akcích odbojářů.
Stovky skautů tu položili své životy, i mnozí příbramští
/Vojíř, Stočee, Štěpán a j./. Ale krutý čas zla a ponížení
přešel a tehdy se i ve mně znovu ozval svobodný duch lesa a
přírody. A tenkrát jsem napsal do Hlasatele ligy čs.Wotůcrafterů
/1945-46/ tato slova :
"Síla, která zapálila dětství, neochabuje. Nabit myšlenkou,
poznals po létech nejen její cenu, ale i neodbytnost, nemož
nost zpronevěry. Skočím ještě jednou k ohni a zatančím odzemek,
vytáhnu ze zásuvky zaprášená orlí, pera, zavěsím na wanpun
staré dobré zkušenosti bratří, natáhnu tětivu luku a vystřelím
šíp do daleka, aby nesl poselství lásky, míru a přátelství
mezi vás všechny, kdož odpočíváte ještě znaveni bojem, plni
však nové víry a nadějí. Bušte pozdraveni na znovuzelenající
se Stezce mládí."

MARABÚ :

Psal jsem si na Slovensku skautský deník

1.pokračování »

Dalším pevným bodem v dějinách, slovenského skautingu před
první světovou válkou je Trenčín.
Štefan Molčan, učitel—důchodce, 82 let stár, t.č. Sofia,
Bulharsko v dopisech vzpomíná:

"V Trenčíne som skautoval už v r. 1915—1916—1917 na tunpjšom
piaristickom gymnáziu. Památam sa eště aj na svoj prvý váčší
skautský výlet, keú som ako žiak trenčinaského piaristického
gymnázia pochodoval z Trenčína cez Ořechové, Istebník do Hrozenkova
na Moravě so svojím skautským vodcom profesorům Imrichom Szabo
v r. 1915. Cestou sme si zopakovali a precvičovali svoje skautské
vědomosti a poučky, značky, učili sa milovat a chránit prírodu.
Zakladatel' oddielu Imre Szabo bol do Trenčína přeložený z reálky
v Szegedíne a jeho spolupracovníkem bol nadporučík Pál (5rbán.n
Bratr Molčan, horlivý a obětavý slovenský skautský pracovník,
založil na začátku školního roku v září 1920 klub Old—skautů na
učitelském ústavu ve Spišské Nové Vsi. Na práci na tomto ústava
vzpomíná:

"Poprosil som so svojmi dvorná skautmi tamojšieho generála
Votrubu, ktorý bol jmenován okresným zpravodajem, o podporu a
ochranu skautingu pri výchove mládeže pre obranu vlasti RUS.
Přidělil pre nás jedného majora ako spojku medzi skautmi a vojskom.
Pri našich výletoch a táboření vo Výsokých Tatrách nám dali k
dispozícii vojenské stany, vojenské šálky, lopatky, kuchy nu a t.d«
Vo Spišskéj Kovej Vsi sa vydržial každu středu a sobotu poobede
výcvik v jazde na vojenských konoch /učil nás jeden kapitán/ na
novovešských lukách. Bol to jeden z najkrajších zážítkoch v ži
vote kandidátov št. učitelského ustavu—skautov, ktorí aj na
skautskom táboření i v skautskej klubovně na schodzkach
boli připraveni na brannej výchove v duchu Milovat vlastí svoju
RČS a slú.žit jej verne v každéj 'době.!"

Bratr Molčan po celý svůj život zůstává věrným a oddaným
pracovníkem a. nebylo většího skautského podniku, ktereho by se
bvl neúčastnil. Zmiňuji se jen o několika^těch nejdůležitějších.
Zúčastnil se druhého kurzu Slovenské Lesní školy r. 1929
v Sobotnické dolině u Obyšovice na východním Slovensku, byl
účastníkem početné výpravy slovenských skautů na Táborech slo
vanských skautů v Praže r. 1951, byl členem výpravy na II.
světový sjezd roverů /World Rower Moot/ na ostrově Sugaro
nedaleko Stockholmu ve Švédsku r. 1955, byl členem početné
výpravy československých skautů na 4. světové skautské Jamboree
v Góddló v Maúarsku r. 1955*

Další maúarský oddíl byl založen v březnu 1914 v Rimavské
Sobotě a zvláštností tohoto oddílu bylo, že pracoval dlouhou
řadu let po ukončení světové války. Další města, kde byly maďar
ské skautské oddíly jsou Košice, Lučenec a Bratislava.
V r. 1914 připomíná se počátek židovských skautdcých oddílů
"Hašomer—Kadimah" jako součást tělovýchovné organizace "Makkabi”.
Prvé zmínky o^jejich oddílu jsou z Nového Města n.V.
^První ^světová válka skončila. Mnozí první skautští vedoucí
se už nevrátili do svých domovů a jejich hroby jsou roztroušeny na
neznámých hřbitovech.
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Slavný 28. říjen 1918 je zapsán v dějiných českosloven
ského skautingu zlatým písmem. Pohotovost a obětavost prvních
našich pražských skautů^prokázaná ve službách Revolučního Národního
Výboru a vydání skautských známek, je trvale uznávána a vysoko
hodnocena nejen u nás doma, ale v celém světě. Nejvyšší hodnocení
skautsko pošty 1918 na světové filatelistické výstavě v Praze 1978
a překvapující reportáže ve světové filatelistické revui SOSS
č. 3/ březen 1980 je toho jasnvm dokladem.
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Záhy na jaře jsou na Slovensku zakládány první slovenské
skautské oddíly. Dnes je opravdu, těžké pochopit, co úsilí a námahy
bylo třeba vynaložit k realizaci nových výchovných metod dětské
populace, vždyí opravdu nebylo lehké přesvědčit, proč děti mají
chodit do lesů,- tam dokonce přespávat a sami si vyřit, chodit
v obloku, který předpisuje krátké kalhoty a nahá kolena, klobouk
neznámého tvaru a opasek na kterém visel nůž a často i sekerka.
To nebyly jediné těžkosti. Vydrancovaná hosoodářství9
materielní nedostatky všeho druhu, stále doznívající následky
dlouholeté války a pracovní těžkosti v nových ooměrech — to
všechno bylo nutné překonávat dobnou a usilovnou prací a také
velkým a čistým nadšením.
V dalších kapitolách budeme moci snadno sledovat,
jak se skautským pracovníkům na Slovensku podařilo v poměrně
krátké době nejen založit v různých místech organizační skautské
celky, ale i velmi záhy vydávat slovenský skautský časopis —
to znamená nejen do časopisu psát, ale i platit účty tiskárně —
organizovat celoslovenské skautské závody lehkoatletické,
lyžařské a kánoistické. Už jen účast na těchto podnicích byla
velkou obětí, nebyla přece žádná aokladna, která by vyplácela
jízdné, nocležné, stravné — vždyí oddílové pokladny, jejichž
příjem často pozůstával z haléřových členských příspěvků,
sotva stačily uhradit nejnutnější vydání svého oddílu.
Byla vybudována Slovenská lesní škola s pevným instruk—
torským sborem, která každoročně uspořádala jednu i více lesních
škol.
Účast slovenských skautů na celoxmisŠErepublikových
slavnostech v '.Praze, kterých se účastňovali nejen skauti slovenští,
ale i příslušníci národnostních menšin /mačlarští, ukrajinští a
jiní/ byla vždy pěkná a úspěšná.
Pro vedení slovenského skautingu byli během doby
získáni představitelé vojenského, pedagogického a kulturního
života a třeba pozorně sledovat, kteří všichni k prospěchu
slovenské dětské skautské organizace pracovali.
Prvním datem, kdy byl založen první slovenský skautský
oddíl v Žilině je březen 1919 t.j. přibližně čtyři měsíce po
ukončení -první světové války. Oddíl založili studenti žilinské
reálky Ján Vančík a Gejza Khade pod názvem "študentský scouts
oddiel". Oddíl po 3 měsících přestal existova.t a teprve po kratší
přestávce obnovil činnost pod vedením Lojzo Janzy.
Téměř současně vzniká první slovenský skautský oddíl
v Bratislavě, který slavnostním skautským slibem dne 24.dubna
1919 začíná svoji skautskou činnost.

laké trenčanští skauti kladou vznik svého prvního
rokuz1919, avšak řádně začali pracovat počátkem roku
1920 pod vedením profesora Fráňo Tisa, který pracoval už ve
starém maňarskem oddílu v Trenčíně. Když jsem přišel do Trenčína

30. prosince 1922 jmenovaný ještě aktivně skautsky pracoval.
I v Nitře kladou počátky skautingu do období 1919—20
a za zakladatele prvního skautského oddílu je uváděný odb.učitel
na mesiánské škole Chvátal /anebo Chvástek ??/. Nitra samotná
stala se v pozdějších letech dobře vedeným, početně silným
/oddíl Nitra 2 měl 80 členů!/ skautským střediskem a získal a
si v široké veřejnosti značnou popularitu svými veřejnými podniky.
V Nitře byl také záložen jako jediný v Republice skautský letecký
oddíl.
Počátkem r. 1919 počínají přicházet na Slovensko
první čeští skautští pracovníci, kteří, ač byli v té době svými
služebními povinostmi velmi zatíženi, přece si nacházeli trochu
volného času, aby mohli klást základy prvním slovenským skautským
oddílům, organizovat propagační činnost a osobně vést mládež
v jednotlivých organizačních formacích.
Oficielní skautský časopis Junák ročník V./1919
str. 154 přinesl tuto zprávu;
"Bratr E.Storch, zástupce vrch.vůdce spolku J.Č.S. stal se
škol.inspektorem v Btatislavě na Slovensku a chystá se organizovat
skauting. Kdo z našich pracovníků na Slovensku nechí se hlásí
u něho k výpomoci."
Bratr Ed.Štorch byl jmenován okresním zpravodajem
v Bratislavě /Časopis Vůdce r.l, č.6 str.93/. Mezi dalšími první
mi okresními zpravodaji byli jmenováni: Dr.Jan Hořejší /Košice/,
MUDr.A.Rutka /Bratislava/, J.St.Melzer /Nitra/.
Opočátcích skautingu. na Podkarpatské Rusi nemáme
jasných a určitých zpráv. Je pravděpodobné, že tamní mládež a
patrně i úřady, seznámila se se skautingem prostřednictvím
pražských skautů, kteří doprovázeli vlaky Červeného kříže.
Tyto vlaky dovážely pro hladovějící podkarpatorueké obyvatelstvo
nejnutnější potraviny, obuv a šatstvo a skauti tyto vlaky z Prahy
až na Podkarpatskou Rus doprovázeli.

Doručovatelé skautských známek v roce 1918.
Celá akce vydání, doručování a organizace skautské
pošty v roce 1918 je jednou z nejsvčtlejších událostí
skautského hnutí a je pochopitelně předmětem zájmu kruhů
filatelistických a to na celém světě, U nás je uznávaným
odborníkem br. Jan Jelínek, Je známo, že do celé akce bylo
zapojeno několik skautských oddílů a celkový početvskautských
doručovatelů se odhaduje na 69 skautů. Níže uveřejňujeme
jako studijní materiál seznam skautských doručovatelů na je
hož sestavení se podílel zemřelý br,Sláva Buršík, jeho poznám
ky jsou uvedeny hned za jménem doručovatele, seznam přehlédl
br. MUDr Syllaba, jehož poznámky jsou uvedeny v závorkách a
naše poznámky označeny dvoutečkou ::. Při sestavování dnešního
seznamu jsme doplnili jména, datum narození u těch bratrů, kde
tato data byla dostupná. Bratři označení 4- již nežijí.

/neznám - nepamatuji se/ :snění vyloučeno, že jde o
záměnu jména BENEŠ, který byl vůdce několiká táborů
1913 a 1914::
BAUR - BAUER - /neznám/
BLÁHA - /neznám/
B0HM
— /neznám/ :: jistý Adolf Bohm nakreslil portrét EIS;:
BURŠÍK Bohuslav - nar.20.1,1902 /souhlasí, znal jsem dobře,
zemřel před několika lety,jeho manželka Fanča žije/
:: 4- 12.4.1976::
Dobrý - /neznám/
DRTINA PROKOP - nar.13.4.1900 - sekretář pres.Beneše, žije
v Praze adresu neznám /nar.1901, ministr před r.1948,
Praha 2, tuším Míkovcova 5 ? znám osobně/ :: člen II.
oddílu, přezdívka P0NEK, v Londýně Pavel Svatý, zemřel
r.1980
DUB
- /neznám/
FARKA Josef - člen II. oddílu, zemřel v r. 1968 v Praze
/pamatuji se, pokud vím, zemřel/
FILIP STARÝ - nar.1897 - člen II. oddílu /souhlasí, můj zesnu
lý švagr, bývalý ředitel Národní banky, zemřel r.1966/
n::jde zřejmě o Oldřicha Filipa, bratra L.Filipa-Bráchy::
FRIEDLÁNDER Jiří - člen II. oddílu,‘teké FRIEDL /znal jsem,
nevím o něm/ :: přezdívku měl KAFR, zemřel ve svých 30
letech:;
FREDL — pozdější ředitel továrny JAWA v Praze užívajíc jméno FREY
/neznám/
FRIML — /neznám/
HILLER - pamatuji jej - vysoký blonclák, /nepamatuji se/
HRON
- pravděpodobně HONDA NUŠL ? /jistě ne, neměl tuto
přezdívku, jde o někoho jiného/
CHALUPA - /neznám/
JANDA - Janda MALOCH /znám, žije/ :: člen 18. oddílu Praha::
Jirotka Karel - /nepamatuji se/
KALIBERA - vodní skaut, spisovatel /nepamatuji se/
::Dr.J.Kalibera napsal příručku Vodní turistika 1926
vyd.V.Petr::
KARLÍK — /nepamatuji se/ :: možná jde o člena II. oddílu
který se jmenoval KAREL::
KLIMA Vladimír — později dětsky lékař, zemřel v r.1945
/nepamatuji se/

BAREŠ
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4-

4-

4-

4-

4-

4-

KROPSKÝ
- /nepamatuji se/
KOHL
- /nepamatuji se/
KOTĚROVÁ Hana - /žije, znám osobně/
KRÁL Jiří MUDr - nar.1899 - profesor tělesné výchovy
/l.IUDr. , dobře znám, žije, je v telef. seznamu/
::tělovýchovný lékař, byl členem Psohlavců::
LAŇHA
— /neznám/
MARŠÁL - Hadži /znal jsem osobně, nevím zda žije/
MAŠEK
- pozdější zaměstnanec Junáka-Skauta /neznám/
MATĚJKA - I. oddíl /neznám /
MATOUŠEK Otakar RNDr - nar.14.1.1899 - profesor na KU
/znám dobře, žije, narodil se kol r.1900—1902
nikoliv 1892/ :: člen II. oddílu, autor několika
skautských příruček z oboru přírodních věd::
NOHEJL - /nepamatuji se/
NOVÁLEK - NOVÁČEK ? /neznám/
ITUŠL Honda - pozdější prof. sochařství v Praze /znám, žije,
je v telef.seznamu, nar.1900 ?/
NUŠL František — oba dva synové profesora KU v Praze, známého
astronoma /znal jsem dobře, zemřel před několika
léty, manželka žije/
OĚOVSKÝ Rdssler Josef ml. "Pepka" - syn Rbsslera-Ořovského —
též v jedné informaci označen jako organizátor
skautské pošty ? /znal jsem, zemřel před několika
lety/ :: člen II. oddílu Praha::
PÁNEK - /nepamatuji se/
PAVELKA - /nepamatuji se/
POBOBSKÝ Vladimír - později velmi aktivní ve skautingu,
zřídil skautské kino v Praze, později vyloučen
/nepamatuji se dobře/
POSPÍŠIL - /nepamatuji se/
RAŠIN Ladislav — syn ministra financ?' A.Rašína, zemřel
v roce 1945, krátce po návratu z koncentračního
tábora /znal jsem dobře osobně/ ::člen III. oddílu
Praha::
STRETTI Kája - syn známého pražského lékaře /MUDr.Bohuše
Strettiho, synovec obou malíři0! Viktora i Jaromíra
Strettiho - švagr měl mou ml.sestru - nar.1901
4- 17.XI.1934 po operaci/
ŠALDA - /nepamatuji se/
ŠULC Gustav - člen II. oddílu, žijící v Praze 10, Bulharská
14 /žije znám dobře osobně/
mezitím v říjnu 1979
zemřel::
ŠULC Karel - bratr Gustava Šulce o 2 roky starší /žije
Praha 5, Smíchov, Zborovská 6/
TOPOL - /nepamatuji se/
WEITZENBAUER Václav, nar. 2.7.1900 - /neznám/ :: již zemřel,
účastník pochodu na místa prvního tábora, člen SO::
ZELENÝ — /nepamatuji se/
ZEMANOVÁ Lída - /žije, znám osobně/
ZEMANOVÁ Hana - /žije, sestra předešlé, manželka Karla
Sulce/

o
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Dnes předkládáme krátký seznam z dalšího oboru
skautské činnosti - seznam skautských přednášek a proslovů.

Jde pouze o nástin, ke kterému jsou doloženy plakátky,

prospěkty

či pozvánky. Skautské přednášky jsou velmi významnou činností
nejen z počátcích skautského hnutí propagováním myšlenek nového

výchovného hnutí ale i v celém průběhu skautské práce šířením

osvěty, dalšího vzdělávání a kultury.
Vzpomeňme jen namátkou první přednášky o skau—

tingu A.B.Svogsíka roku 1911 na tělovýchovném kurse ve Slaném,
v dnešním čísle dokumentované přednášky roku 1913 v Praze
v Obecním domě a těchto přednášek proslovil A.B.S. nespočet.

Počet diapositivů na přednášce promítaných — 220 — vzbuzuje
udiv i myšlenky, kam asi se všechny tyto "světelné obrazy"
poděly. Přednášek se ujali i další členové vedení spolku Junák

a pozdějšího náčelnictva jako Jan Novák, sestra Milčicová,

br.Dr.Iďiloš Klika, bratři Bláhové /cyklus přednášek z jejich

skautské cesty kolem světa/ a další a další.
Bude předmětem dalšího studia sestavit přesný

soupis těchto přednášek, pátrání po dalších dokumentech, které
by dokreslovaly tyto přednášky a pátrání po diapozitivech.

Liška
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PŘEDNÁŠKY

Svaz Junáků skautů a
skautek Nemecky Brod.

Skautování dívek

Miestne sdruženie čsl.
skautov Košice
Svaz skautov-junákov
RČS IV.ma5.sbor "Kiskárpátok” Bratislava

Význam skautingu

Sbor skautů
Mni c ho vo Hr a di št ě

Japonsko, vzor láskj A.B.Svo j sík
k přírodě a dětem
24.11.1925
Z pralesů a polonin Primaciální palác
Brati slav a
Podkarpatské Rusi
prof.Dr.A.J.Stránský
8.3.1926

Sbor vodních skautů
Bratislava

Středisko Junáka
Vrapice
Místní sdružení Svazu
JSaS R*CS a Místní
osvětová komise Třebe
chovice n.O.
Svaz skautov RČS okres
Prešov

Velká skautská
slavno st

Sál městs.divadla
prof .Em. Mil či co vá
16.4.1921
Miestnosí Národný klub
Rud. Wild 21.1.1923
Přejav Bíro Lucián
Velký sál "Reduta”
2.12.1928

Čeští skauti na ces" ě
kolem světa
Bratři Bláhové
Naši skauti kolem
20.11.1929
světa

Oslavy desaíročia
skautingu v -Prešove

Referentka Dr.René
Mladějovská
1.-2.6.1929
Referát A.B.Svojsík
Vládní budova
26.1.1930

Osvětový svaz pre Slo
vensko a Spojené sbory
Svazu skautov R^CS
Bratislava
Skauti a Old-skauti
Přerov

Skautská akademie

Oslavy 10 letého
trvání skautingu

Slavnostní projev
prof.K.Smolík
místonáčelník Svazu
Skautů RČS

Místní sdruženívSvazu
skautů RČS Plzeň

Skautský večer

Velký sál Měšťanské
Besedy, proslov
A.B.Svojsík 8.6.1930

Ústředíe slovenských
katolických skautov
Bratislava

III. Riadne valné
shromáždenie

Dom slovenských pošta—
rov - proslov msgr.
Josef Šrobár
1.5.1930

Místní, sdružení přátel
Svazu skautů RČS Brno

Českopolský večer

Proslov a přednáška
prof.Karel Žižka a
prof.Maxmilián Kolaja
sál Masarykova st.dom.
5.3.1932

Místní osvětová komise
za účasti sboru Svazu
skautů RČS Josefov n.Met,

Den na skautském
táboře

přednáška odb.učitel
Karel Pospíšil z Hoři
zasedací síň městské
radnice 16.3.1934
proslov M.Junuštíková
a MUDr.Zdenko Štekl
aula obch.šk.10.3.193

Místní sdružení Svazu JSaS Valná hromada
RČS Hodonín

21. Klub Old-skautov .AKADEMIA "Sme připra
veni .
Luč Košice

valná

Místní družení Svazu
JSaS RČS Josefov

Ustavující
hromada

dtto

Japonsko,
mládí

Místni dru.žení Svazu
JSaS RČS Hodonín

Skauting ve výchově
jednotlivce a národa.

I.oddíel Svazu junákov
skautov a s.te utiek RČS
Pezinok

Svaz české mládeže
oddíl Junáků Bohutín
Okrsek a středisko Ju—
Náka Milevsko

Junácké velitelství
středisko Roztoky
Čsl.strana nár.soc.
odbor mladých Dubí

Čsl.strana nár.soc.
odbor mladých Mnicho
vo Hradiště
Čsl. strana nár.soc.
odbor mladých Pecínov

Čsl.strana nár.soc.
Dřín
20. dívčí odd.Praha

Okrskový sjezd Junáka
ve V

Okrskové velitelství
Junáka Písek

příroda a

Preslov Dr.Milan
Hanko šéfredaktor
SI o v. Výc ho du—vellcá
dvorana Schalkházu
24.10.1936
proslov Dr.J.Cyvín
důstojnická beseda
3.4.1936

přednáška A.B.Svojsík
zasedací sin městské
radnice 11.2.1936

A.B.Svojsík
Kino Lucerna
23.10.1937
Proslov A.Hima
Za slobodu národa.
Miestnosí p.
Divadelní hra.
Demoviča -5.5.1937
Proslov Dr.J.O.
Slavnost svěcení
Martinovský
vlajky
22.7.1945
projevy univ.prof.Dr.
Junácký den
E. Chalupný, kníže A.
Paar a V.Matoušek
15.-16.9.1945
projev ministra
Junácké dny brannosti
Á.Procházky 5.—7.10.
1945
Jak jsem žil na cestácli přednáška Oldřich
Bláha— bio Sokol
kolem světa
15.11.1945
Cestopisná přednáška
Do Skali stých hor
Oldřich
Bláha
a země protinožců
sál radnice 11.3.1946

_ " —

Oldřich Bláha
17.3.1946 hostinec
u Mansfeldů

«Jak jsem žil na cestách Oldřich Bláha
U Čtrnáctých 10.4.194
]colem světa
projevy ThDr.Š.M.
(Dslavy sv.Jiří
Trochta a Dr.R.
Plajner Smetanova síň
24.4.1947
Pietní slavnosti na
proslov okr.škol.insf
pamět mistra Jana Husa J.Bejšovec, zámecký
park 5.7.1947
Jamboree a Francie

V.Břicháček a J.Pilks
Městské divadlo
11. a 12.11.1947

Středisko Junáka Třebíč 25 let Junáctví v

ref.Dr.Velen Fanderl:
Národní dům
9.-17.5.1948.

■Třďhi

ČSM Dr.Z.Vokrouhlický Ose.
Zdeněk Hrabiea, Pionýr
Oldřich Kryštofek, Junák
Dr.R.Plajner 11.6.1968
Fučíkovo divadlo
Úvodní slovo Jiří Bayer
Oblastní museum Roztoky Výstava k 30. výro
čí umrtí A. B. Svo j sí 1< a slav.proslov Dr.R.
a náčelnictvo Junáka
Plajner Obl.museum
14.6.1968

ÚV ČSM, OR Čs.Pionýra
Okrskové veden?. Junaka

Kam spějeme
diskuzní tribuna

Slovenský Junák, Obla
stná' a okresní rada
Junáka žilina

Slávnost 50.výročia Príhovornáčelník Čsl.
slovenského junácké- Junáka Dr.R.Plajner
ho hnutia v Ziline
Dom odborov 18.5.1969
Oslavy 50. let
Zahájení: F.A.Elstner
skautingu
okresní knihovna —
výstavní síň 31.5.1969

Junák Brandýs n.L.
Stará Boleslav
Středisko Junáka
Havířov

Historie skautingu
na Ostravsku a
Karvinská.

Vzpomínají: L.Jedlička,
E.Cedívoda, velký sál
ZK Bytostav 11.6.1969

ORJ Příbram a Junác—
ká střediska

Sk aut ské dny.

Dr.R.Plajner, Vlasta
Macková DK Příbram
5.-8.6.1969

Středisko Junáka
Uherský Brod

II. seminář o mi
moškolní výchově

referovali: Dr.R.Plajner
RHDr.Ivan Janček Csc.
Pravdomila Etlíková
Museum Uh.Brod 5.7.1969

Středisko Junáka
Havířov

návštěva výstav a
kluboven v rámci
oslav Junácký Ha
vířov

projev náčelník Dr.
R.Plajner 22.6.1969

Dům kultury Kroměříž
6.3.1970 Teodor Straka insx
v. v.
Retrospektivní před -Budova OZS MUDr.Jaromír
Okresní rada Junáka
Příbram
náška z přírody a
Klika
činnosti skautské
26.3.1970
1910-1915
Junák Třebechovice p.O. Indiánské odpoledne Přednáška Dr.Václav Šolc
4.3.1970.
ÚR Junáka, středisko
Beseda s účastníky Roztoky — zámek
Lípa a obl.museum
4.5.1970.
odboje 1938-1945
Roztoky

Středisko Junáka
Kroměříž

Vzpomínka na Miro
slava Svobodu

‘ohcí.uhiv sál obecního <8011111 <1 Prašiic
......... u. ... ■ ■ ,,—»■■■

“'•.7?~
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. ........

V sobotu, dne 20. Března
1913 o 7. hodině večerní
pořádá

Svaz spolků a přátel
pro tělesnou výcKovu

PŘEDNÁŠKU
prof.

A. B. Svojsíka:
Mostek zbudovaný u táboru.

„Skautská výchova u nás a
v cizině“.
Skauting, geniální systém výchovný, jenž v několika posledních letech
rozšířil se po celém světě a má dnes statisíce stoupenců ve svých řadách,
skýtá tolik nového a zajímavého, že obecenstvo pražské jistě s radostí
uvítá příležitost seznati mnohotvárný život družin junáckých, jak jeví se
při schůzkách, cvičeních a při životě ve volné přírodě, dílnách a lesních
táborech dobrovolných těchto Robinsonů, kteří svým obětavým a ušlechtilým vystupováním získali si názvu moderních rytířů. Přednášející — hor
livý propagátor volné výchovy v přírodě —r vylíčí skautování, jak poznal
je v .Anglii, Americe, helgii, Německu a j. a jak upravil je za účasti vyni
kajících našich odborníků pro české poměry. Přednášku doprovodí

i

I

220 světel, obrazy ze života skautů u nás i v cizině.

Úvodní slovo:

O výchovném významu
skautování “•
Dr. F. Čáda.
univ.prof.,

>--'V

I I prolřlf noH výchovu vPraZC.

CENY MÍST:

I
/ lípl ' OJ1A\

Lože 4 k, sedadlo v přízemí
60 h, sedadlo na balkoně 50 h,
místo k stání 20 h.

n>nf. A. B. : vojáka „Skautská vý" .■ - ;i v ečáné“ konané dne 29. března
• , fi-.■!,
ve Smrlanově sále obecního
u . ■
- ■ ■ Úvodní slovo: O výchov:■!•. ■■.ulování, unív. prof.Dr. I*. Cádn.

PŘEDPRODEJ

■ • Ho v j>řízemí
■

|m^vo009

u Knihkupců :

J. Springer, Knihkupec Praha
I., Karlova ul., F. A. Urbánek
u Národ, divadla, B. Stýblo,
Václavské nám., J. Springer,
lír. Vinohrady, Purkyň. nám.

Truhlářská dílnu ve stálém táboře.

Celý výtéžek včnován hude na prospěch skautského hnutí.
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Okrskové velitelství JUNÁKA v Písku.

11. a 12. listopadu 1947 ve 20 hodm.

O svých dojmech z
JAMBOREE A FRANCIE

vám poví braiří:

J. BŘICHÁČEK -GIG
J. PILKA- JIP

M dávka'z vylepení zaplacena pod č. 112

BOHUMIL NOVOTNÝ,

která se koná

od 1. do 15.července 1969 v Uh. Brodě
ve výstavní síni Památníku Komenského

v rámci oslav 54. výročí vzniku prvního
junáckého oddílu na Moravě v Uherském
Brodě a u příležitosti XII. Uherskobrod
ských dnů Komenského 1959«

Návštěvu výstavy můžete spojit výhodně s úěastí
na II. semináři o mimoškolní výchově
v JUNÁKU v sobotu
5»července 195
v 10,30 hod. v muzeu Komenského, na němž
promluví :
DRe RUDOLF PLAJNER na téma : "Junák v sousta
vě mimoškolní výchovy",
RNDR. IVAN JANČEK. CSc. na téma : "Junák
v súčastnosti" a "Junák a škola" a

PRAVDOMILA ETLÍKOVÁ na téma : "Estetická vý
chova v oddíle".
Těšíme se na Vás. Středisko JUNÁKA v Uh.Brodě,.

SKAUTSKÉ

časopisy

Dnešní kategorií skautských časopisů žup,

oblastí

anebo krajů uzavíráme dlouhodobé hodnocení. U této kategorie

si největší standard uchovávají právě časopisy,

které se

umístily na prvních třech místech — Pošumavský hlasatel,
českobudějovický Oheň a plzeňský Krajem šesti řek. Prvně
jmenovaný má velké zásluhy nejen o propagaci skautingu

v roce 1968 a dále,

ale i zájem ETS,

zájem o trampské hnu

tí, kulturu a šumavskou krajinu. Krajem šesti řek si zase
vybudoval svoji tradici již v letech třicátých a pokračo
val společně s osudy skautského hnutí až do roku 1968.

Není bez zajímavosti,

že předválečné ročníky redigoval

Václav Špelina, který se později usadil v Příbrami,
měl hezkou úpravu,

časopis

pestrý obsah a byl tisknut technikou

litografie.

Tedy skončila etapa hodnocení, roztřídění avšak

práce na časopisech se nezastavuje. Bude vypracován katalog

těchto časopisů, ve kterém budou jednotlivé tituly přesně
popsány — kdo vydával, kdo byl redaktorem,

jakou technikou

byl rozmnožován, kdy a kolik čísel nebo ročníků vyšlo,
formát,

počet stran a další důležité údaje. Takovéto zpraco

vání je velmi náročné a bude obsahem některého z budoucích

AS*

Liška

KATEGORIE SKAUTSKÝCH ČASOPIS0

iíslo

2’90/3
29/2
40/1
36/1

166/2
31/2

35/1
2! 20/3
4/2
23/2
251/3
212/3
1.50/2
176/2
250/3
264/2

33/1
46/2
1L36/1

253/3
150/2
255/3
65/
71/
280/

52/

230/3
307/
302/1

30 3/1
152/2
219/
237/
163/
215/
158/
269/
272/

Místo

Název časopisu

Župy, oblasti, kraje.

:

Soudce.rský sbor
2
3
4
5 6
7
20 18 20 19 20 20 16
17 18 18 16 20 18 15
16 14 19 16 20 16 20

1

Pošumavský hlasatel

Sčejov

Oheň

č .Budějovice
Plzeň
Krajem šesti řek
Josefov
Zákon mládí
Skautský Pegas
Slaný
Smečka volá
Č •Budějovice
Pražský skaut
Praha
Ústí n.L.
Junák—zpravodaj
Junácký štít
Hr.Králové
Naše stráž
Brno
Krajem šesti řek
PÍ zeň
Junácká stopa
Hr.Králové
Junák Šumava
Tvrznice
Okrouhlík
Chrudim
Poradní skála
Přerov

Skaut hraničář
Hranice
Věstník sk.župy J iráskovy
Krajem šesti řek
Plzeň

Skautský zprávoda j
Zpravodaj
Oznamovatel
Zaíatá sekera
Stezka
Totem

11 16 19
13 18 19
15 16 15
7 15 19
13 11 14
13 10 20

13
13
12
11
10
9
10

5

Kroměříž

9
5

Brno
Brno

9
6

Uh.Brod

8

Val.Keziří čí

Stopy a hvězdy
Z pravod. aj

Bratislava
Potštejn
Brno

Zpravodaj táb.obl .
Tee—pee

Tábor

Povážské zprávy

Puchov

4

Turnov

Věstník pražského Skauta Praha
Tětiva__________
Strakonice
Kruh
Praha
Zprávo daj
Praha
Oběžník
Praha
Zpravodaj
Hr.Králové
My 4* Vy
Zprávo daj
Šumperk
Zprávo daj
Mělník

7
4
3

12 20 20 19
14 20 12 16
15 13 19 15
12 15 19 18
19 13 16 15
17 16 13 10
13 18 14 14 16 11
10 15 13 14 15 16
13 14 17 13 14 12
7 15 14 17 14 14
9 15 12 14 20 11
9 11 12 12 15 15
6 14 13 15 13 11
11 14 9 11 15 16
11 11 11 10 14 14
14 12 8 12 17 11
6 13 11 13 14 13
6 14 9 12 14 15
9 11 12 9 9 12
18 19 14 16
16 18 17 15
14 17 16 17
16 18 14 15
5 12

8

8 11 13
15 16 15 14
6 8 14 8
5 7
6 8
8 12 10
5

5 11
8 10
7
9
7 10 10
8 8
8 10
8 10
9 7
5
5 6 8
4
5 8। 6
4
4■ 5• 91
4
4■ 4. c1

8

body Pořa'

133
122

1

121

3
4

117
112
108

105
101
99
99
96

95
92

91
83
82
81
80
79

79
76

2

5
6

7
8

9
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
18

70

19
20

67

21

66

22

64

23

63
61

24

60

25
26

55
53

27

52

29
30
31
31
32
33
34
35

36
34
34
24
23
22
21

28

Hodnocení pořadí na prvních třech místech u porotců :

Porotce 1.
1. Po šumavský hlasatel
2. Oheň
3o Krajem šesti řek

lo
2*

3.

Porotce 3«
Pošumavský hlasatel
Junácký štít
Krajem šesti řek
Zákon mládí
Skautský Pegas
Pražský s kaut
Oheň
Naše stráž
Stezka

Porotce 3o
1. Pošumavský hlasatel
Cheň
Krajem šesti řek
Zákon mládí
Skautský Pegas
2» Junák Šumava
Totem 3. Junácký štít
Stopy a hvězdy

20
17
16

b.

20 b.
20
19
19
19
19
18
18
18

20 b.
20
20
20
20
17
17
16
13

Porotce 2«
lo Pošumavský hlasatel
Oheň
Skautský Pegas
2„ Zákon mládí
Smečka mládí
3. Pražský skaut

18 b.
18
18
16
16
15

Porotce 4o
1. Pošumavský hlasatel
Junák—zpravodaj
Stezka
2b Totem
Zpravodaj Brno
3. Junácký štít
Junácká stopa
Stopy a hvězdy

19 b»
19
19
18
18
17
17
17

Porotce 6.
1« 2cšumavsky hlasatel
Zákon mládí
Okrouhlík
2. Smečka volá
Pražský skaut
3. Oheň
-

rorotce 7lo Krajem šesti řek
2. Zákon mládí
3. Pražský skaut

20 b
20
20
19
19
18

20 b.
19
18

28

Města a místa ve kterých vycházely skautské časopisy

Mí sto

..•'sov časopisu

Bratislava
Brno

Totem
i
Naše stráž, Zpravodaj,
Oznamovatel, Zpravodaj
4
Oheň, Smečka volá.
2
Junácký štít, Zpravodaj,
Junác ká stopa
3
Skaut hraničář
1
Okrouhlík
1
Zákon mládí
1
Skautský zpravodaj
1
Zpravodaj
1
Pošumavský hlasatel
1
Krajem šesti rok /193O/,
Krajem šesti řek /I946/,
Krajem šesti řek /1Q68/
3
Stopy a hvězdy
1
Pražský skaut, Věstník Praž
ského Skauta, Kruh, Znravodaj,
Oběžník, My 4- Vy
6
Poradní skála
1
Považské zprávy
1
Skautský Pegas
1
Tětiva
1
Zpravodaj
1
Zpravodaj táborské ob2a stí
1
Tee—pee
1
Junák Šumava
1
Zaíatá -sekera
1
Junák zpravodaj
1
Stezka
1
Věstník skautské župy Jiráskovy 1

Č@ské Budějovice
Hradec Králové
Hranice
Chrudim
Josefov
Kroměříž
Mělník
Pačejov
Plzeň

Potštejn
Praha

Přerov
Puchov
Slaný
Strakonice
Šumperk
Tábor
Turnov
Tvrzenice
Uherský Brod
Ústí n,L.
Valašské Meziříčí
nezjištěno

Celkem

počet

38

pošunavský
hlasatel

NEPRAVIDELNÝ VĚSTNÍK

ZÁPADO
ČESKÉ ŽUPY
SYAZU SKAUTŮ
R.Č.S. VPLZHI.

oooooooooooooooooooooo

UKÁZKY Z ČASOPISŮ

;

oooooooooooooooooooooo!
OHEŇ - nepravidelný věstník Junáků Liliového kříže České
Budějovice — číslo 5 z 22,2.1948

Praha

—

Litoměřice

Myslím, že jste nečetli vůbec souvisle o účasti junáků
a skautek při svěcení i intronisaoi J.E. nejd.pana biskupa Dr.
Trochty.
Již v sobotu večer před svěcením rozdávaly skautky
Salesiánský věstník a to na Národní třídě v Praze. Večer zpíval
dívčí oddíl z Kobylis za vedení s.prof. Kůtové v Obecním domě
města Prahy na slavnostním večeru na počest nového p. biskupa.
Večer pořádali chovanci salesiánských ústavů a promluvil na něm
místo bratra náčelníka, který nebyl v Praze, br. Fanderlík, jenž
ve velmi srdečném proslovu k J.E. zdůraznil, že p.biskup si vzal
do znaku i část skautské lilie, ze které teprve vyrůstá kříž.
V neděli ráno již od 7 hod. do 12 hod. rozdávaly pražské
skautky opět Salesiánský věstník, fotografie p. biskupa, lístečky
s biskupským odznakem a prodávaly brožůrky o svěcení a vybraly
tak o svěcení celkem přes 9.500 Kčs pro chovance Salesiánů.
Odpoledne byl sraz junáků i skautek před Černínským
palácem, odkud pochodovali se salesiánskými hudbami -před arci
biskupský palác. Pan biskup přišel mezi ně dolů. Nás skautky
dobrotivě vyzval, abychom již šly domů, že je zima, že máme již
červené nosy. Nám to ovšem nevadilo, ale zažily jsme krásné odpo
ledne. Vzpomínáme,jak před arcibiskupským palácem stál uprostřed
pan biskup, skautsky zdravil, právě tak jako br. náčelník, s.ná—
čelní a hosté.
Na nastolení p. biskupa vypravilo Ústředí Junáka do
Litoměřic autokar. Zúčastnil se br. náčelník s paní, br.prof,
Řehák s paní, s.mnč.Žáková, činovníci i činovnice Ústředí, z ÚDR
tři členové a tři členky.
Autokar zajel k salesiánskému ústavu odkud první vyjel
pan biskup, za ním auta hostů, náš autokar s několika dalšími.
Zastávka u mohyly terezínského hřbitova, kdo zazpíval opět náš
"zpívavý dívčí oddíl" z Kobylis a bylo uvítání, o kterém jistě
jste již četli. Slavnost v biskupské katedrále trvala přes poled
ne, — Odpoledne jsme zajeli do^terezínské pevnosti, kde nám dělal
průvodce bývalý terezínský vězen br. Dr.Filip z Poděbrad, který
přijel rovněž na slavnost se svou paní*
Litoměřice byly skutečně slavnostní a oslavovali všichni.
V průvodě byli i Sokolové, ošetřovatelky, řádové sestry,.školy.
"Ještě než přišel ke svým, již pana biskupa pokládali všichni za
svého.”
Náš autokar počkal na večerní slavnost v městském divadle,
kde opět účinkoval náš "zpívavý dívčí sbor", ale hlavně mezi
slavnostními řečníky promluvil i br. náčelník, jak jsme jej v tu
chvíli měly obzvlášt rády, když jediný ze všech věnoval svou po
zornost matce p, biskupa. Seděli vedle sebe. Tolik {jsme přáli br.
náčelníkovi potlesk, který následoval po jeho větě:" Přivezli
jsme vám junáckého biskupa.".
Zkráceno.
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POŠUMAVSKÝ HLASATEL

F.A.ELSTNER

č. 5/1968

str. 72

Jak vznikly československé Lesní Školy ?

Povím 'to stručně. Roku 1922 vyslal Svaz československých junáků—
skautů na Mezinárodní skautský kongres do Paříže tuto delegaci;
náčelník br.A.B.Svojsík, br. Róssler-Ořovský, s.Dr.Vetterová,
mezinárodní zpravodaj Svazu Frank Elstner. S námi jel vodní skaut
Ernie Piek, Angličan, po dobu války internovaný v Praze s rodinou
svého otce, sportovního trenéra. Se souhlasem světového náčelníka
sira R.Baden-Powella a světového mezinárodního zpravodaje Huberta
Martina jsme byli my dva mladí přímo z Paříže posláni na kurs
do výchovného střediska Gilwell—Parku u Ghingfordu, spolu s dal
šími mladými i staršími činovníky z různých světadílů. Camp-chiefem
G.P. byl tehdy kapitán Frank Gidney a instruktory specialisté
pro různé obory skautské metodiky i praxe, pečlivě vybraní.
K závoru kursu se mezi námi utábořil světový náčelník R.B.P.,
přijel se synem Petrem. Měl jsem radost, že si postavil áčko
zrovna vedle nás, chlapců z Československa. G-ilwellská škola byla
tvrdá pro nešiky, ale nezapomenutelná duchem čistého humanismu
a mezináro.dního bratrství chlapců. Ernie pak zůstal ve své vlasti
a spolupracoval s Prahou, která byla jeho druhým domovem. Po
návratu byly porady a náčelnictvo mě vyzvalo, abych na podkladě
gilwellských zkušeností zařídil podobná výchovná a výcviková
střediska v Československu. Jezdil jsem nejprve na besedy po
Čechách, na Moravě a na Slovensku a všude objasňoval typ nového
působení na chlapce a dívky, založeného na osobním vzoru vůdci
oddílů a na zručnostech a dovednostech blízkých romantickému
useku jejich věku. Venku i na jevišti jsem ukazoval vázání uzlů,
práci se sekerou a pilou, lukostřelbu, zanícení oline třením
dřeva, práci s lasem a další neomylná sousta pro hladovou dětskou
dobrodružnost. Ujž první Ústřední lesní škola odevzdala nadšené
absolventy, kterým po schválení obsáhlého pasného a kresleného
zápisníku /jakési "lesoškolácké diplomové práce"/, vydalo náčel—
nictvo Instruktorský list. Tím směli být instruktory na dalších
Lesních školách, nebo je i vést. Vznikly Zemské lesní školy,
česká, moravská a slovenská a z nich vycházeli další instruktoři
nebo vůdci, oddílů tak plynule, že v několika letech pokryli jako
spolehliví vychovatelé všechny oblasti republiky, až po tehdejší
Podkarpatskou Rus. Z gilwellského hlediska jsem byl a jsem
vlastně dosud deputovaným camp-chiefem pro Československo, tře
baže u nás právě tak, jako v jiných zemích, -lesní školy nebyly
pouhou kopií. Byly rozhodně československé a v jejich metodice
jsem sloučil všechno prospěšné a dobré, co mi dala slouholetá
zkušenost od roku 1913 až po poznatky z ciziny. Když jsem se
stal cestovatelem a reportérem, práci v našem junáckém ústředí
jsem opustil. Lesní školu jsem pak vedl už jen jedinou - chodskou —
v létě roku 1945» po skončení druhé světové války, na přání
bratří s Pošumavského kraje. Odpovídám touto zprávou na množství
dopisů, zasílají mi je hoši a děvčata i absolventi dřívějších
L.Š. Ti mladí se také ptají, jaká byla symbolika gilwellského a
lesoškoláckého hnutí. Absolventi G.P. nosí trojcípý šátek z plát
na svrchu šedého a vespod narůžovělého s našitým hedvábným ob
délníčkem skotského klanového vzorku. Pod krkem je stažen turbano—
vým uzlem a cípy jsou svázány do uzlu přátelství, známých "buchti
ček." Symbolem práce v G.P. je sekera zaíatá .do špalku.

Zkráceno.

KRAJEM ŠESTI ŘEK

Před

- měsíčník vydávaný pecí a nákladem
Západočeské župy Svazu skautů RČS v Plzni
ročník III.
č. 3 - 1533 str.6 - 7

dvaceti

lety

........

Co je to dvacet let ? — V životě země nic, v životě národa
něco, v životě jednotlivce snad samotný celý život. Avšak v životě
skautingu jc to jest- něco daleko více, co dovede dobře pochopitifc
pouze ten, kdo těch dvacet let ve skautingu prožil. V prosinci
1912 přednášel na akademii domažlického gyrnnásia o skautingu br.
profesor A. B. Svojsík, který tehdy ještě nebyl definitivně roz
hodnut, jak skautům po česku říkat a jak je obléci. V tom smyslu
se též při své přednášce vyslovil. V našich mladých mozcích se
hned rojily návrhy : zbojníci, jánošíci a snad i junáci tehdy bylo
řečeno. Dospělí nám pomáhali, otec jednoho pozdějšího rádce a pak
i vedoucího navrhoval, aby prý "pan profesor zavedl pro ty skauty
koženky, jak je nosili Chodové, takové koženky prý už něco vydrží!"
Jenže nás chlapce zaujalo ještě n'co víc, než toto navrho
vání, nás zaujalo to, o čem mluvil tehdy br.prof. A.B.Svojsík:
signalisování, první pomoc, konání dobrých skutků, smysl pro čest
atd. A začali jsme proto tyto věci hned prakticky provádět.
Bylo tehdy na ‘počátku roku 191'5 dosti sněhu, než nás to
neodradilo. Vzali jsme každý tatínkovu hůl, sehnali jsme nějaký
barevný kapesník neb jiný barevný čátek a už jsme šli signalisovat.
Morseovu abecedu jsme si opatřili, ale jak ji prakticky použiti,
jsme nevěděli, neboí nehybné obrázky Svojsikovy přednášky nás o tom
nepoučily. Tak jsme-to zkoušeli tak dlouho, až jsme "do toho přišli."
Že to bylo trochu jinak, než my dres učíme, jest samozřejmé. Opa
třili jsme si příručky první pomoci a učili jsme se jim see vší
opravdovostí. Měli jsme radost z každého dobrého skutku a, když
jsme chtěli dokázati, že je vskutku pravda, co mluvíme, dovolávali
jsme se skautské cti a skautského slova. Že se nám někteří smáli, nás
naprosto nerozčilovalo, neboí jsme byli skutečně ideálními fanatiky
dobré věci.
Když na jaře roku 1913 zašlo sluníčko hřáti, spatřil
v Domažlicích světlo světa nový illegální spolek, který jsme nazvali
"Místní skupina Skauting". Můj otec byl v jistém odborovém spolku
předsedou a otec jiného novopečeného skauta byl v témž spolku jedna
telem. Měli jsme proto z domova "určitou, přípravu". Zavedli jsme
knihu zápisů, registraturu, odhlasovali jsme si též členské pří
spěvky, 10 haléřů měsíčně, a mně byla svěřena důležitá funkce
pokladníka. Než tato moje sláva finančníka netrvala^dlouho. Otec
jednoho z nás, kovář, který nám ochotně poskytoval utulek i ve
svém domě i na své zahradě, nám jednou vykládal, že pravidelné
příspěvky přivedly kdysi jakýsi studentský spolek do ošklivého
vyšetřování pro jakési protistátní rejdy, a tu jsme dostali takový
strach, že jsem ještě týž den vrátil z "nedobytné pokladny", kra
bičky to od nějaké masti, všechny vybrané peníze a dál jsme pra
covali opět bez finančního ministra.
Tehdy byla na domažlickém gymnásiu ještě jiná skupinka
studentů, hudební kroužek "Stella", s kterou se naše "Místní sku
pina Skauting" dostala do sporu pro přetahování členstva. Nakonec
to však dopadlo dobře, byla sjednána spolupráce, v níž pak skutečně
pěkně bylo pokračováno do konce roku 1915 a po celý rok 1914.
Starý Jestřáb /K.Kulhánek/.

Zkráceno.
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Br. Liboslav Švach - In memoriam
Koncem existence renovovaného Českého Junáka v r. 1970
slavil své 55.výročí vzniku prvý junácký oddíl v Uherském Brodě,
prvý skautský oddíl na Moravě,vzniklý v roce 1915.
K tomuto výročí bylo vydáno zvláštní upomínkové razítko.
Jeho tvůrcem byl br. Liboslav Svach - "Šedý Had-Šedák",předseda
OBJ v Uherském Hradišti,a vedoucí střediska 311.08 v Uherském
Brodě.
Zasloužilý junácký pracovník,kulturní činitel a sběratel,
člen Kolegia pro Ďny oslav J.A.Komenského v Uherském Brodě.,
kreslíř a malíř,výtvarník grafických prací v oboru gumotisku,
odborný učitel a autor básně Ivančena.
Kdo z junáckých činovníků i mládeže by se nebyl setkal
v létech 1969-1970 s jeho Malým junáckým zpěvníkem /výbor
oddílových junáckých písní/,s obnoveným vydáním Junácké hymny
a třídílným junáckým zpěvníkem Zpěvem k srdci,obsahujícím ve
svých jednotlivých dílech písně hyyinické, pochodové, táborové,
žertovné,národní i cizí,které bylo možno použít v nejrůznějsích
aplikacích junácké praxe u všech věkových stupňů,pro junáky i
skautky.
Setkávali jsme se s jeho korespondencí a pozdravy zdobený
mi barevnou gumotidkovou úpravou,jež mnohdy alegoricky po roce
1370 nesla v sobě junáckou symboliku.
S autorem tklivé a procítěné básně Ivančena,kterou tvořil
pod přímým dojmem z cesty na této junácké pouti na Lysou horu.
Jeho náročná sběratelská činnost soustředila se na
sbírání junáckých razítek,jejich náročnou aplikaci v různých
variantách souborů a jejich řazení:auecedního,funkčního,místopisného,historické posloupnosti a pod.Jeho aršíková činnost v
podobě rozmanitých barevných kombinací razítek se rozlétla do
široka a mnohý z činovníků navázal s ním touto cestou boaatou
a plodnou spolupráci.
Otevřeme-li jakoukoli z jeho prací,setkáme se v ní s
téměř pedantickou přesností,s níž přistupoval s plnou odpověd
ností konaného díla.Mluví řečí Komenského díla Orbis pictusslovem,doprovázeným obrázky.
Sám zručný kreslíř a malíř,dovedl vycítit a reprodukovat
hudební úpravu i text rázovitými obrázky.
Povoláním učitel a pedagog,dával mládeži,jejímu vzdělání
a výchově celé své srdce.Milý,ochotný,dobrosrdečný,poctivý a
snaživý člověk,snažící se plnit jak junácký zákon,tak i své
lidské poslání,miloval nadevše život a mládí,jenuž věnoval i
svoji báseň "jarní píseň",jejíž úryvek se stal mottem k posled
nímu oznámení,že dne 8.března 1980,skonal ve věku 64 let.:
AÍ všechno voní
voní mládím,
které nestárne,
které je plné hezkých vzpomínek
a nenávratně krásných chvil.

Pak mohu klidně odejít
a nebude mi líto,
že jsem žil...
Svou prací a svými činy,které jssi nám zanechal po dobu
svého života a v mladých li< ech,zanechal jsi trvalou památku.
Těm,kdo tě osobně neznali,zůstaneš známý svou prací
pro junáckou rodinu,těm ,kdo tě znali,trvale ve xzpomínkách
jako milý bratr Sedák....

Mohyla pod lysou.

Pomalu,
sám a mlčky,
jakoby chorý,
jdu výš a výš,
nehledím vpravo, vlevo.
Jen okem pohladíš,
slyšíš, jak naříká,
majestát Lysé hory,
jak shlíží v chudou říš
do kraje Maryčky,
do kra.je Staříka,
a jeho bratra Ondry.
Jdu výš a výš.

Potkávám tiše
na horských cestičkách
zástupy zamlklé,
zajaté v vzpomínkách.
Strnulé líce,
postavy vzhůru míří,
s kamenem v ruce
či s kamenem v srdci,
aspoň to víc a více
každého nějak tíží.
Jdu stále výše.
Kdesi tam hluboko
šumí a dýše
divoká Ostravice.
Mohyla s křížem
je stéle
rok co rok
větší a větší.
Stále tu vidím změny.
S hlubokým pohnutím
čtu jména mučedníků
na tváři Ivančeny.
A kolem lesa chrám,
jak varhany by zněly
v slavnostní této chvíli.
Lilie kvetou dál.

Kámen už netíží.
Jen větřík korunám
svůj chorál tichých díků
šeptá si bez ozvěny,
za co sc hrdinové
před mnoha léty bili.
Věčností letí čas
tu v podbeakydském kraji.
Den je dnes nějak krátký,
v údolí stín se plíží,
třeba se vrátit zpátky.
Kdes v dálce zvonky znějí
u kterési horské vísky.
Sníh leží na Lysé,
v srdci však ledy tají.
Roztály stoijy lyží.
Mír padá do údolí,
v duši máš úsměv milý.
Cosi se s tebou děje.
Vše mizí, co tě tíží.
A dlouho ještě hřejí
přátelské
stisky rukou.
Kdesi tam vysoko
kámen jsme odhodili ...

Nad obzorem se stmívá,
červánky nebem hrají,
večerku les si zpívá
a nezvoní již hranou.
Pomalu
kráčím zpátky
tam dolů do údolí,
kde jiné větry vanou.
Lysá se za mnou dívá.
Neboj se, Ivančeno 1
Za rok
se vrátím zas.
Tak zatím na shledanou !

Liboslav ŠVAch-Šedák
Duben 1974.
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RNDr. Jan Otakar MARTINOVSKÝ

zemřel

Dne 2.4.1980 opustil skautské řady zakladatel příbramského
katolického skautingu, bývalý místonáčelník Junáka a dlouho
letý činovník, vědecký pracovník a profesor RNDr J.O.Martinovský
Narodil se 24.6.1903 v Počedělicích u Loun; na rodném Lounsku
prožil mládí a vracel se tam často za botanickou prací.
Po maturitě na acibiskupském gymnasiu v Praze—Bubenči vstoupil
na přírodovědnou fakultu UK v Praze, kde studoval obor přírodopi
zeměpis. Roku 1927 složil státní zkoušky a získal tak oprobaoi
pro učitelství na středních školách. V témže roce zakončil
universitní studium obhájením disertační práce "Morfologie
a biologie rodu G-ages" u prof. dr.J.Velenovského, doktorátem
přírodních věd.
Pak nastoupil učitelskou dráhu. Po vystřídání několika pů
sobišť v Praze, Jihlavě a v Kroměříži se stal v letech 19301943 profesorem na reálce v Příbrami a 1943-1950 na Vančuřovč
reálném gymnásiu v Praze- Smíchově. Pak učil až do odcnodu do1
důchodů na vyšším stupni pražských základních /ZOŠ,ZDŠ/ nebo
středních škol /SVVŠ/ a to 1950-1954 ZOŠ v Jidřichově ulici,
1954-55 SVVŠ v Karlině, 1955-59 SVVŠ na-Malé Straně v líellichově
ulici a konečně 1959-1963 ZDŠ na Starém Městě na Uhelném trhu.
Kromě jeho pedagogického působení byl publikačně činný zejména
psaním didaktických článků, učebnic a učebních pomůcek, zejména
tu nutno vyzdvihnout školní klíč k určování rostlin.
Jeho vědecká činnost je rozsáhlá, zprvu ve srovnávací morfo
logii, zejména studoval problematiku v čeledích Liliaceae a
Adoxaceae. Později v pokročilém věku přešel k řešení závažných
problémů floristicko—fytogeografických a zejména taxonomických.
Tak se dostal ke studiu štěpních rostlin a jejich biotopů.
Vyvrcholením teto vědecké práce je vědecká monografie druhů
řostlin rodu, kavylů.
Ve svých 30ti letech se pustil bez jakékoliv dřívější zku
šenosti do práce na poli skautingu. Založil v Příbrami katolické
oddíly, vydával řadu příruček a vedl úspěšně celou řadu Lesních
škol. Skautingu. zůstal věren až do posledních dnů svého bohatého
života.
Li ška.

Na sklonku roku 1979 - 9. listopadu zemřel dp.Metod KLEMENT,
který spolu s prof. Pavelkou založil zvláštní družiny ministrantů
se skautskou výchovou, zvaných LEGIO ANGELICA. Zemřel vvpožehnaném věku téměř 90 ti let. V letech 1940-45 byl duchovním
správcem na Sázavě /sv.Prokop/ kde zejména po válce vedl amatérsky
a potom inspiroval profesionální průzku kláštera po archeologické
stránce.
Byl skautem až do konce svého života.
L.

Stručná bibliografie skautských prací Dr.J.O.Martinovskóho

1934/35

1937

1939

Vzpomínka na skauta Wolkera. -"Skaut-Junák" roč.21
1934/35, str.108
Vzoomínka no J.Wolkera.
Veršované pásmo k výročí J.W.
strojopis. Data neuvedena.
Katolický skaut. Propagační brožura. Ex.dům Hlučín 1937
32 str. Edice Životem. svazek 270.
Stručné dějiny skautingu. Vydal 41.o dd.katol.skautů
v Příbrami. Edice příruček Katol.L.Š. československých
1937 č.l, str.36.
Je náš dosavadní odznak praktický? "Naše hnutí". Ústředí
katolických skautů na Moravě, doč. II. č.4—5», 1936/37
Otázka nejnaléhavější: roveři a junačky, "Katolický skaut"
řoČ. II. 1937/38 čís.3-4 str. 41.
K obraně vlasti. Příručka katolické mládeže pro výchovu
k brannosti. Skauting./Sekretariát Sdruž.katolické mládeže/
Praha 1937 /Praha II., Výše radská 36/
Katolický skauting. Nákladem Ústředí katolických skautů
v zemi Moravskoslezské v Brnč 1937. 2. svazek Knihovny
Katol.skautů v Brně 64 str.
II. vydání v témže roce. 100 kusů vydáno na ručním papírů
číslované 1-100.
Instrukce pro službu odboru duchovní služby Junáka
o orgánů jemu podřízených. Edice příruček Katol.LŠ č.3
Vyd.Jaroslav Brynda, Příbram 1939 str.88 /UK 54 J 13478/
Instrukce Junáckého řádu sv. gáclava. Vyd.Jaroslav Brynda
Příbram. str. 28 /UK 54 J 13479/
Jiskra, v pppelu, Divadelní hra z junáckého života*
Edice "Oheň" vvd. 1939
Bratřím vedoucím. - Činovník. roč. XX.-1939 str. 149

I. vyd.r. 1940 - Václav Mareš, Příbram

1940

První kroky.

1947

První kroky. II.přepracované vydání. Vydalo Náčelnictvo
a ÚDR Junáka. Nakladatel Fr.Navrátil, Batov 1947*
Stran 142, výtisků 5.000

1946

Jak začít» Junácká abeceda pro vedoucí venkovských
oddílů s duchovním vedením, vydala ÚDR Junáka, Praha 1946
str.40. Knihovna dorostu č. 1. /UK 54 K 16188/

1948

Anglický skauting a naše junáctví. E.E.Reynolds: BadenPowěTíň Životopis zakladatele světového skautingu. Nakl.
Jan Kobes, Praha II., 1948, str. 110.

1968

Hrst vzoomínek na dobré lidi* Almanach 2. odd.Junáka
v Příbrami v červnu 1969 u příležitosti 501etého zalo
žení skautingu v Příbrami, str. 10.

Vysvětlivky: UK - Universitní
knihovna a staré číslo evidence
ÚDR - Ústř.duchovní rada Junáka
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