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My všichni, kteří jsme se podíleli slovem
i činem na vymýšlení tohoto způsobu gra

tulace, který se zdá býti poněkud kostr
batý, přejeme Ti z celého srdce jeětě hod

ně a hodně zdraví, skautské houževnatosti,
stále a daleko vidoucí oči a neutuchající
žeň Tvých myslících rukou.

Se stiskem levice

5. dubna 1981
AS

Rudyard Kipling:
SLAVNÉ

MUŽE

SLAVME

DNES.

Slavné muže slavme dnes-méně známé-běda—
jejichž dílo žije dál,neb jejich dílo žije dál,
víc než jejich věda,
Žití proud a doby van z rodných sladkých luhů,
na holou nás vrhly pl^n-domů dvanáct nesla pian,
sedm lot nás mola plán,dvěstě věrn "ch druhů,
S muži střetli jsme se tam,jež nás věsti měli.
A ti metlou bili nás,denně metlou bili nás,
mnohou metlou bili nás,neb nás rádi měli.
Přes Egypt až v Himaláj, v dálná vysočiny
náš pak rozešel se sbor- v Brazílii,v Travankor,
do australských moří,hor,v města dálná Cíny.
K poctě slavných mužů těch,každý hlas svůj zvedá,
neb ti učili nás žít,učili nás správně žít,
učili nás v pravdě žít,což je víc než voda.
A dnes vidí každý kout v každém světadílu,
jednoho neb více z nás-a jo stojný každý z nás,
neb týž vzor měl každý z nás-věrnc stát v svém dílu.
Dar to mužů,jichž jsme kdys nechápali mluvy:
vykonat svůj don i díl,vykonat svůj denní díl,
jakkoli svůj denní díl, ale bez výmluvy.
To jsme vzali z jejich slov, nevědouce o tom.
Teprve když léta šla,volně přes nás léta šla,
v nenávratno léta šla,chápali jsme-potom.
Protož slavme muže dnes,z jejichž hlav jsme brali,
kteří celý dnešek svůj,jistě slibný dnešek svůj,
za náš zítřek dali.
Slavné muže slavme dnes-málo známé- běda!
Leč jejichž dílo žije dál,neb jejich dílo žije dál,
mohutněji žije dál,než-li jejich věda.
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Nevzpomínám si,kdy jsem se s Plajnerem poprvé sešel.
Bylo to v polovine třicátých let.Začínal jsem sice skauto
vat už na podzim roku 1912, ale naše první družina se drže
la hlavně nejbližšího okolí Prahy,Sázavy a brdských losů,
lía Lloravu jsme se nedostali.Pak přišla válka,dva roky jsem
ztrávil v armádě.Po r. 1918 začala intensivní činnost na
klinice,na skauting už mi zbývalo málo času.
Krátkou dobu jsem byl u vodních skautů, pak jsem vedl
oddíl Old-skautů, ale koncem dvacátých let u: jsem časově
ani nato nestačil.Dvojník si mne tedy povolal do NáČelniotvn.
Pale jsem byl r. 193?- zvolen úřadujícím místostarostou Svazu
a tehdy jsem se poprvé sešel s Plajnerem,Byly různé zájezdy
na jamboree a pod.Podrobněji jsme se seznámili roku 1935,když
jsem byl na sjezdu v Brně zvolen starostou Svazu junáků-skautů a skautek a předsedou Ústřední rady.Plajner mi tak impo
noval, že jsem po návratu do Prahy řekl Svoj sikovi ” Toho mu
síš dostat do Prahy a do Náčelnictva".Už nevím jek se to po
dařil, ale P ajner byl konečně v celostátním ústředí, kam
patřil,Po předčasné náčelníkově smrti jsem v něm viděl nejlepšího Svoj sikova pokračovatele.
Přišel však I.Ihichov a po něm t.zv.”druhá republika”.
V našem veřejném životě se tehdy začaly prosazovat některé
politické vlivy, s nimiž jsem se nomhl smířit.Byla na př.
i tendence, přetvořit Junáka na jakési analogon ” Hlinko
vých gard” t.j.na politický nástroj jedné partaje.Namě
jsem protestoval u tehdejších mocipánů a proto jsem v led
nu 1939 na Valném sjezdu resignoval na funkci starosty*Byl
jsem šťasten, že v Náčelnictvu byl Plajner, který si zacho
val páteř, i když nakonec vedoucí partaj nastrčila do vede
ní svého člověka.
Junáci však šli za Rudolfem o, zůstali mu věrni,i když
válka Junáka rozpustila.Po roce 1945 nebylo pochyby, kdo je

a bude néčelníkem.Piajner byl našimi skauty nadšeně přijat,
navštívil mne několikrát na klinice,konferovali jsme o no
vém uspořádání Junáka.Opětovaně mne sval k aktivní práciale nakupilo se mi tolik povinností ( národních i mezinárod
ních), že jsem dal'í funkci už nemohl odpovědně přijmout.
Skautem jsem ovšem ve svém srdci zůstal a jsem jím dodnes.
Plajner pak vedl Junáka výtečně.Když přišla historic
ká nutnost splynutí s Pionýrem,provedl to poctivě a čestně.
( • evím,zda je obecně známo, že poslední Svojsikova zahranič
ní cesta v r. 1938 byla do Sovětského svazu.Chtěl se obezná
mit s organizací Pionýra a navázat s ní stykyJ),
Plajnero jsem si vždy vážil.Nyní se vídáme už jen
vzácni .Naposledy p'i smutečním obřadu v pražském krematoriu
zp sestru Vlastu Koseovou.Loučil se s ní překrásným projevem
a když lesní roh zakončil obřad skautskou večerkou("Zapad
den...”),všichni jsme dojati povstali a zdravili malým pozdra
vem.
Oběma nám přibylo let- jemu je 80,mně jde na 84.Ale
oba jsme zůstali věrni Svojsíkovu odkazu a junácke myšlence.
Pro mladší zůstal dodnes skautským ” tátou”.Pro mne je pří
telem,který se může hrdě ohlédnout na svou minulou činnost.
Upřimnč mu přeji filosofický pohlod do dalších let.

Akademik Josef Charvát.
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MILÝ

TÁTO
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Jsi matematik a ještě lepší učitel.Proto pochodíš můj
příměr,plod to tesařské matematiky,jak jsem lepší nikdy ne
svedl.Krotkost doby,kterou jsem s Tebou osobně strávil je ne
přímo úměrná mé úctě a lásce k Tobě,Tvé práci a dílu i k Tvé
rodině.Proto jen dvo vzpomínky z doby “kouře požárů a ohně
Icrvo“.
Po vel jsi mne na Lesní škole v Pot stejně, abych se
s Tebou svezl do Prahy.Napřed ale na školu v českém ráji.Do
jeli jsme již za šera na místo v lese,jež mi připomínalo
spíše tvrz na vrcholcích pískovcových špiček,pod nimiž v hloub
ce jsme ještě tušili hluboko tůně Českého ráje.Ale již nás
zastavila hlídka.Sotva joznaln “Tátu“ podala s vojenskou řízností hlášení a než doznělo již tu byl sám vůdce Školy.Cítil
jsem se v táboře křižáckých rytířů.Ale jak jsi Ty,Táto,stiskl
jeho ruku,jakoby vojna začala tát.My průvodci jsme usedli na
druhý konec dlouhého stolu a sledovali Tvůj rozhovor s vůdcem,
i žáky.Kolik radosti ze služby a přesnosti,kolik lásky,lásky
k dětem jsi vléval budoucím vůdcům! Tužil jsi již,že je to
Tvoje závoí? Končila otevřená hra a začínala agónie,Tma zatím,
pohltila to romantické místo a my se vraceli zamlkle do Prahy,
ponořeni do těžkých předtuch.Nezapomněl jsem ale,jak měkkou
rukavici jsi navlékal na ty pěstě mladých rytířů.
Uběhl rok našich vnitřních zápasů a chvíle rozhodnutí
nadešla.Sám jsem se tehdy cítil zahanbený i smutný tvrdým
odmítnutím zasloužilého bratra:Sliboval jsem jednou a druhé
mu již nebudu.
Tehdy jsi,Táto,rozložil před námi mapu naší příští
cesty:
První cesta:Již nikdy slibovat,odloučit se od své
smečky i jejich vlčat, a dát se po stopě budhistického mnicha:

,. nepřeje si synů ani druhů,
jako nosorožec o samotě šije.
Kdo v společnosti šijc,v tom vzniká náklonnosti
kde jo náklonnost,jest i utrpení,
Znaje bú'u, ktorou náklonnost plodí,
jako nosorožec v osamění '‘ijo,
,. u př tel je radost a smích,
k dětem .ůš horkou l.sku,
ale kdo má r; d,m' strach r. rozloučení,
jako nosorožec o samotě šij o.
Opačně; než tato cesta,šla cesta hrdého il 'dí:
Víme,ě;o stojíme na hranici a ne ní zůstaneme!
Třetí cesta byla podle ' koná džungle.’Háděti se nesmí
ubližovat! V pozadí jsem ly.šel tichý zpěv některých našich
bratří o jejich Velkém,Dobrém Pastýři: Dobrý pastýř neopouští
ovce své, rle dává za ně ?’ivot.
To je cesta přírody, ale i hluboce lidské lásky,Oo je
proti tomu nabubřelé hrdost,jako po • liehov'’ “honour” /’rnncouzů? Je to tedy těžké filosofování. Porncl o, dušičko, se
Sokratem, Ježíšem,lůsem,Ko1 nskýrn,Masarykem, no svým dosavadr
ním životem, ale hlavně se svým srdcem.Kdo by napojil třeba
jen číší studené vody jednoho z těchto maličkých,nepřijde
o cvou odměnu!
'í'o jsi nám, Táto,poradil.

Za to díky!
Tvůj Brácha,S.O.

Ivan Mikšovič:
NÁČELNÍK - ROZLOBENÝ

Já vím,ne budete mi to věřit.Klidný,vyrovnaný,usměva
vý, tak ho zná kdekdo,tak jsme ho poznali i bohem celo té
dlouhé cesty z Prahy přes Paříž až na tábořiště v ohybu
Seiny u městečka ľoisson.Ale co naplat,musím znovu opakovat,
viděl jsem náčelníka nezlobeného,n - bohužel - právem! Jak
k tomu došlo?
Jamboree ľlíru vrcholilo.Jsme tu na obrovské ploše
šesti set hektarů u:' plný týden.A najednou po všech vystou
peních, slavnostních ohních,návštěvách oficiálních osobnos
tí a po únavné jízdě vedrem rozpálenými autobusy desítky
kilometrů do Paříže k hrobu Neznámého vojína a zase zpátky,
je najednou trochu volna.Co říkám trochu,vypadá to na celý
den! Jak ho využít?
Bratr dr.Jiří Chyský mel nápadsVčera jsem dohodl
s jedním Francouzem ,který sem vozí chlei a,že nás za nějaký
obolus doveze přes město Avranches až na pohádkový ostrov
Le ont Saint Pichol v kanálu La Manche,a to vo svém uzavře
ném pekařském autíčku, do něhož by se při dobré vůli nacpa
lo deset vzrostlých skautíků.Jol bys tuky? Jol. A půjdeš se
mnou k náčelníkovi,aby jol s námi? Půjdu.
Dobrý Manitou však tentokrát při w's nestál.
Kolik osob že se do toho auta vejde? Deset?Dvanáct?
A jak je chcete z- těch pěti set vybrat? Br. Chyský pozname
nal: Ona to jo dost drahá záležitost,tak snad by jeli ti
z činovníků,kteří na to mají.Byla by to pro nč taky jakási
odměna za nemalou starost o děti p'vi' takovém velkém zahra
ničním zájezdu.
Tak to chcete jet sami,bez dětí? A to jste docela zá
porná li,že jsme tady všichni dospělí právě jen kvůli těm dě
tem?!

Jakživ jsem neviděl náčelníka tak rozlobeného.

Z krč 2ého zájezdového oddílu vezmete jednoho chlap
ce,kterého sa vzorné chování určí jeho vedoucí, a nebude-li
mít peníze,tak to t"eba zaplatím ze svc'no.Jak jste mohli
třeba jen na chviličku myslit jenom na sebe?!
Samozřejmí,dopadlo to p'esnč po le náčelníkova příkazu.Do pekařského autíčka se vešlo dvanáct skautíků,tři nóctého jsme našli po sto kilometrech jízdy na písčině dale
ko při odlivu v moři,kde si sbíral mušličky (dostal se sem
autostopem),a po návštěvě pohádkového ostrova Saint richel
jsme se v pořádku vrátili na jamboree.Ale pološte si ruku na
srdce,jste si tak docela jisti,se náčelník uč nikdy neměl
důvod být rozlobený? 5o se už nikdy nestalo, aby některý
z činovníků, a to i na místech najvyšších, t'eba jen nu cMlku nemyslil víc nr sebe ne: na dčti? ?,e u" jo pozdě o tom ho
vořit? /očná.Ale uvědomit si chybu a přiznat ji,není nikdy
pozdě.

Ivan Mikšovič.
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Hel jsem to štěstí,že br. Plajner byl mým prvním vedoučím oddílu v Prostějově,když jnc.m concem roku 1924 vstou
pil do Junáka.Přišel tehdy z Prahy jako novopečený profesor
/i reálku a od teorie nás učil matematiku,později i fyziku,a s těmito předměty dovedl naši třídu až k maturitě,
. . oddílem jci.n konali časté výlety,mimo jiné i k olomouckým
skautůxní Prostějov-Olomouc pěšky!),kde jsem 17.května 1925,
jako čtrnáctiletý chlapec,na ‘'Slavnosti kvítí" 5.oddílu
Ostrých hochu na forte” Ha ostrůvku“ složil do rukou svého
vedoucího bratra Plajnera,jako první skaut vůbec,s .<"■
slib,Do mého deníku mně puk bratr vedoucí napsal*
PamatujTyaiacem slov; nie uczyninz tyle co jedným
czynem“.
Buš připraven! Tvůj Rudolf Blajner,

Tak jako náš profesor na reálee nín byl skvělým učite
lem,velkou osobností a vědeckou autoritou,jako vedoucí oddí
lu nám byl tím nejlepším vůdcem a vychovatelem.Ač o pouhých
10 let starší než já sám,mně byl nejen starším bratrem a rád
cem, ale přímo vlastně druhým otcem. Vedl nás k lísce k pří
rodě a k lidem, a to nejen ve skautském oddíle, ale sledoval
i naše problémy ve škole a osudy v našich proletí'-ských ro
din ch doma,Byl pro nás pro všechny velkým vzorem a příkla
dem člověka vysoce mravního a ušlechtilého.
V roce 192-9 mě vzal ssebou na světové jamboree do Anglie
a po maturitě nnč pomohl zvolit si celoživotní povolíní,
a sledoval a podporoval mě hmotně i morálně během celých
raých studií na vysoké škole.išždy se zajímal, a dodnes se
zajímá, o moje osudy na poli odborném, společenském i rodinn&a,Dnes,kdy žijeme ve stálím a úzkém kontaktu, v nímž jsme
byli i tehdy,kdy nás naše povolání zavedlo každého jinam,
nebo kdy činnost Junáka byla na dlouhou dobi;, přerušena,
dnes po více než 55 letech našeho bratrství,jehož základem

jo shodný iur.ícký 'ivotní styl, nohu s velkou radostí a hr
dostí konstatovat,ž o jsem v celém svém "'ivotč nepoznal vět
šího a lepšího člověka, než je náš ”táta Plajner”, osobo,
a osbnost všemi milovaná a p ímo heroické,člověk, ktorý fia
své přesvědčení a krásnou budoucnost haší mládeže bojoval
i trpěl,obětoval svou slibnou a zaručenou kariéru vědce,
člověk,cterý s pomocí své ilované manželky sloučil velkým
ideálům humanismu a pokroku no poli přípravy mladé .'enernce do "ivotí o likdy se nerv stavil, a zatím se oni moc • oohlížel.Proto je stále tak mladý, že celý svůj život se stýkal
s mladými lidmi, jejichž očima i duchem hleděl stále vpřed.
Když jsme se v roce 1968 sešli ke spolupráci na půdě
nově zvoleného Iťčelnictva obnoveného Jvuiékr ,nevzpomínal
ani moc na to, co jsme dříve udolali pro mladé lidi a pro
společnost vůbec, alo hled”! zo.se jen vpřed a ukazoval nám
cesty, jak hledat a najít místo pro Junáka ze, nových n. zťIných podmínek spo eěenských.?e toto dílo nebylo uč možno
dokončit, nebylo ’oho ani naše vin-: .
Vím,že i dnes,!'
sám má už dávno p3E*ávo na klid a od
počinek, stále sleduje osudy a cesty naší mládeže, jak je
vedena, a jak si váží či neváží hodnot,která jí-na rozdíl
od našich skrovných počátků Jun'ka- dnešní společnost tak
bohať’ poskytuje.lhmuje dosažené výsledky svá celoživotní
činnosti, váží úspěchy i omyly organizace jejíž byl du”í
i najvyšším představitelem,píše a ukládz směrnice a rady
jak prospět mládeži a státu,a jz si myslím,že to i bez
ohledu no možnost,bude-li jeho rod o, zkušeností ješť jed
nou vůbec t^eba.Prost” jenom proto,že tak mu káže jeho
celoživotní morální krédo.
Ing. Alois Štefka

Dr.Antonín

SUM

ArH pro člověka,který se běžní' zabýval psaním-byť
i zcela odborných yéležitostí-není přilij' snadné,soustře
dit se na tak dlouhé období, jakým je téměř padesát let,
a v kratší úvaze hodnotit význam osoby tak vzácné o význam
né,jakou je Táta Ruda Plajner.Pokusím se proto najít alespoň
jxěkolik momentů z dlouhodobé krzsné a pro mne vždy poučují
cí spolupráce,která s
í nebo menší intenzitou,s kratší
mi nebo delšími intervaly trvala po celou uvedenou dobu.
Věděl jsem o Tátovi,jak ho nazývá většina jeho blíz
kých známých od poválečné doby,ji" řadu lot před vélkouještě když jsem byl studentem, dokonce jsem ho několikrát
viděl a slyšel jeho už tehdy uvážlivé a moudré proslovy
k mladým lidem.Blíže jsme re seznámili r.š v poslední dob-'
před válkou,zvláště v době ohrožení samostatnosti naší re
publiky v roce třicátém osmém a devátém.V obdob?' Mnichova.,
pro nás všechny tak těžkém jsem dostal některé úkoly p^i za
jišťování a organizování, pomoci uprchlíkům ze Sudet.Byli to
tehdy zvláště mladí lidé- skauti,kte^í pod Tátovým vedením
rozvíjeli mimořádně potřebné akce humanitární pomoci,spolu
s řadou dalších složek našeho tehdejšího života.Tato spolu
práce, rychlé a dobře zorganizovaná, pomáhala v oné dobo
nejen překonávat těžké problémy,stala se však také zákla
dom pro další, ještě hlubší 0 spontánnější poznaní o zapo
jení se do odbojového hnutí po okupaci Československa v ro
ce 1939 a v prvních letech tzv.protektoritu, v boji proti
nacistům.
Odbojové práce přinášela sice často uspokojení z do
sažených výsledků a přesvědčení o konečném vítězství,no
druhé straně však i mnoho obětí a strédání-mnozí odbojov?'
pracovníci- a mezi nimi i Táta- byli vězněni r. na 600 skaut
ských bojovníků ooloilo ze? svobodu vlasti své životy.
Tento základ poznání a spolupráce v nejtěžších dobách
přispěl po skončení války k obnovení junáckeho hnutí,pod
vedení . Táty řlajaera a Braťky líováka, především také proto,

žc žun'ci projevili mimořádnou obětavost a. hrdinství v od“
bo?is v dobách Slovenského národního povstání, p^i povstá
ní Českého lidu i v Pražském povstání, jehož, se aktivn”
zúčastnilo jich několik tisíc,Právě zde byla p
1
k úzk mu kontaktu a sjolupráci s ostatními komunistickými
i nekomunistickými odbojovými clo'kani n k pM,ímé aktivní
bojové spolupráci s Rudou armádou,která byla její" velením
v roce hodnocena,především barikádníci pod velením jun-'ckého bojovní u . ..-:ľint-'" 'ujce r br.Koboro,1-tur?' v novetŕní padl,
io dobré a úzké spolupráci junáků s ostatními tělo
výchov
i or; anizacami- Jokolem,Orlem,Dělnickými i locvičnýini jednotami a federací proletárske tčlov;/chovy- v jejichž
odbojové' i poválečném rámci Junák praoovrl-nnstaln delší
ere aktivního budování obnovené republiky rm r/’:ladě Komic
kého vládního programu, p‘'*i níž jun^cké hnutí na p*ání
a vyzvání tehdejšího ministra Iľe jedlého pracovalo v rámci
,ľrév< v tomto období zmíněné spontánní práce se mimoř ó:' význai ně uplatňovaly uzrálé bojové 1 politteko-výchovné zkušeno?ti Táty Plnjnera, získané v neposlední mí*©
i v odbojov-' spolupráci a z činnosti před; edy r< volnění ho
národního výboru v Holešově na 'lorav'h
Bylo by jistě mnoho dalších vzpomínek, které by stály
za napsání-ale především by snad bylo správné povšimnout si
i období,které od nás není tak vzdáleno,kdy obnovené junác
ke hnutí se opět na určitou dobu stalo sovČágtí společen
ského života v naší republice, nej prve ještě v rámci Sni-J
a pak, v důsledku reorganizace mládežnického hnutí,v rámci
Sdružení organizací cTtí a mládeže,Bylo to období spontánní,
často ý- živelná se rozvíjející práce, nec írně citlivé
a slo:ité,kdy leckdy city '"evľdaly nad rozu* em,nostalgie
nad realitou,Kdy mnohé činy a kroky mohly být nebo i byly
vykládány u presentovány v jiné ■ světle a jinak,než byly zamydleny,Pochopitelně tak tomu bylo i s postavením a činností
Junáka,který m;'l své staré tradice e. výchovné zrmšření,při~
trvlivé q účinné metody,ale také byl vědy sepjat s lidem ,
s jeno zs jmy a potřebami,byl sociálně i politicky vyrovnaným orjanizmem( alespoň ve své převážná většině), demo1'ratic-

ky a aoderně řízeným.Většina jeho vedoucích pro'la odbojem
za války,mnozí bojovali po boku sovětských vojsk- ato ne mohlo neovlivňovat i celkov - zaríroní, stejně tak jako na
prostá dobrovolnost hnutí a sebekázeň,Ze mnohá a stalá pří
klady třeba jen úzká spolupráce s Komsomolem ,překročený
milion dobrovolných brig ' dnických rodin republice,úzké spo
lupráce a vzájemná pomoc s Pionýrskou organizací a pod.
To se projevovalo nejen v orgánech- od ústředí ně k místním
clo.
této velká,í Oti tisícové 02 ^anizaco,ale ta" tin let
ních táborech,jichž se účastnila ročně témě/ polovino. členu
a při systematické výchovo k lásce vlasti,ochraně přírody
a kézni,k pochopení a spolupráci s bratrskými organizacemi
v SSSR a socialistických i některých dalších zemí.Projevovalo se to i dobrovolnou prací činovníku p"'i budování vlasti
a veřejně prospěšných pracích v rámci . "rodní .ěronty, jejímž
byl Junák členem.
Je škoda,že se nemohu rozepisovat díle- cv'dí to k to
mu I chtěl bych však právo nc. tomto miste vyzvednout,proč se
tomuto hnutí dařilo nejen aktivně působit,žít,vychovávat
a ovlivňovat své členy- ale i ve chvíli,kdy bylo rozhodnuto,
že jejich služeb ji. není t'eba, ukázněně skončit samostat
nou činnost a zapojit se do další práce s mládeží v rámci
Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v roce
157Q^cterá trvá dosud.
Dík za to- o tom jsem zcela přesvědčen-patří přede
vším Tátovi Plajnerovi. Byl to on,který dovedl svým milým,
přátelským a úprimným způsobem vést i přesvědčovat,ukazovat
i doporučovat správné cesty.Dovedl-a také dodnes doveóedávat jiskřičky naděje a dobré nálady ve chvílích těžkých
a nepřehledných, dovede rozehřát srdce i otěšit rozum,
vzácný der bezprostředního a osobního vztahu k lidem- aí se
jedná o jednotlivce nebo o tisíce.to,čemu řfkaval Tyrši
zdravý duch ve zdrav m tle- a to také ukazuje jeho nádher
ná kondice v krásném věku £0 let.Dovedl vždy překonávat
i neporuzuraění a překážky,přesvědčovat odpůrce-a i takoví
byli- a hledat cesty k rozumným a sprvedlivým žením, hebcí

se '. i, 3 ztratí, pxi!rnz-li neúspěch nebo chybu-naopak se
v~dy sna: íval úprimná o rychlou n právu, k zase bych mohl
psát stále dál!
Tyto krásné vlastnosti T- ty Plajnera se přenášely
na jeho blízko i vzdálen''jě.í spolupracovníky a přátele v jeho blízkosti vždy panovala a dodnes panuje jen pohoda
a láska.
Lze se tedy divit,proč jeho osobní přínos oceňuj3'
i veď ní S.í , stranické i ntztní or.:ány,proě jeho vlastnos
ti hodnotil řádem prúce, stejná jako u již zemr,olé vzácné
sestry Koseovc-prezident ČSSR G,Husák- stejně jako tisíce
tich,kteří ho znali a znají?
Ráá bych,v závrru,vyzdvihl jo''tě jednu,podle mého
soudu nesmírně •■V.?ou okolnost ze života Táty Plajneraon nebyl c. není sám-po celá dlouhá léto stále a lodnes sto
jí po jeho boku vzácná :ona,ktor'' mu porkytovnla v mnoha,
i lo it, cľ a tčžkýcl obdobích 'omoc,podporu r zézirní.Ve dvou
et to lépe táhne- říká staré přísloví- a tak myrlíi, ze
stejný dík, který dnes p'■odíváme nrďemu milému Tátovi Plajnerovi, pať'í i jeho ženě, jíž také vyjeď ujeme avou hlu
bokou úctu-vzichni,kdo je známe.Úctu a dík r. to,co udělrli
i za to co dali jiným- a nebylo a není toho málo,
líčkdy nemohou slova vyjádřit vže- ale k přání tedy
pc.t-'í i to, aby užívali oba společně a spokojeně kr^sn?/
podzim sv'ho života a aby byli s n-'mi ví emi ježit? hodně ,
hodné dlouho.
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MUDr. EVA MARKOVÁ
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Hlubší životní zlcušenost zapřísahá
mládež,aby myšlenky,které ji ted
okouzlují,pevne podržela po celý
život.V jraladistvém idealismu dohle
dá človek pravdy.V nora vlastní bo
hatství , které nemá vyměnit za nic!
Albert Schweitzer

OBDIV

A

ÚCTU

K

RYZÍMU

CHARAKTERU.

Své vzpomínání začnu slovy Miroslava Horníčka,jimiž
uvádí své vyznání úcty a lásky ke svému učiteli a příteli
Janu Werichovi:
”Jsou pojmy a jsou skutečnosti.Iíěkteré po'jmy máme po
dlouhý čas než se nám podaří poznat jejich skutečnost.Stnňeme-li posléze tváří v tvář^skutečnosti,jejíž pojem jsme již
dávno znali, je nám náhle úzko,stražno nebo sladko.Jsme opo
jeni povahou či podobou tohoto skutečna,které svému pojmu,
či vlastně našemu pojmu o nom odpovídá nebo jej dokonce pře
li onává.”

Bratr náčelník,sestra náčelní- to byl pojem, pro ma
lou skautku,který v sobe zahrnoval vzor všeho skautství.
Autorita,ke které se nedaly přirovnat žádné jiné.Živoucí le
genda naší lilie a trojlístku, alo zároveň vědomí hrdé sou
náležitost i.Vždyí je to bratr a sestra!A kdyby snad někdy za
vítali na náš tábor, určitě bychom si dobře rozumnčli,Jisto
by jim chutnala naše bramboračka a jehličím., zazpívali by si
s námi u táborov 'ho oline Stály báby a Poštorenskou kapelu
a při noční hře by měli určitě nejvíce bodů-vždyT přece Oni
mají celé skutování v malíčku! A možná dokonce, že by se i podepsali do naší krohiky-víte,co by to bylo?
A přišla léta,která se již nedělila podle měsíčního
družinového bodování a nebyla. ozdobena romantikou letních tá
borů.Ale všechny krásné zážitky mládí zůstaly provždy ve vzpo
mínkách spjaté se symbolem lilie.
A najednou tu byl břeskný jarní budíček-vstávej,vstávej

junáku, ospalý a ukaž,jak jsi připraven! A byl to fofr!Jako
kdysi na táboře ,která družina bude první na nástupu.AÍ byla
naše dávná skautská kolébka kdekoli, snažili jsme se všude
přiložit ruku ke společné radostné práci a štujffře vrátit
dnešním dětem všechnu radost a veselí,které jsme kdysi od na
šich vedoucích dostávali. Nadšení a jistotu nám dodávalo vě
domí , že naši junáckou steaku pracně prošlapává tatáž sestra
náčelní a bratr náčelník jako za našeho skautského mládí.
A byl tu III.Junácký sněm v Praze, nádherné setkání
sester a bratrů všech generací. A tehdy jsem poprvé poznala
a slyšela ve skutečnosti sestru náčelní a. bratra náčelníka.
Dávný dětský vztah, se za ta léta změnil v obdiv jiného rázuv obdiv a u c t u k ryzímu charakteru
a vznešenosti ducha.
Tento slavnostní sněmovní den zůstává v mé vzpomínce
ozářen ještě jedním zážitkem.Byla jsem delegováno do volební
komise a měla jsem tak čest pracovat s bratrem Bráchou-doc.
dr.Ladislavem Filipem,vzácnou osobností.Jo pamětníkem celé
historie českého junáctví a legendární oporou dívčího lemone,
který prvním Sasankám stavěl na táboře kamna. Byly to krásné
chvíle,kdy jsme počítali společně volební hlasy a radovali
se, že vedení chlapeckého i dívčího lemone zůstává v těch nej
lepších rukou.
Kde by si mohly venkovské skautky z jihočeského Pošu
maví pomyslet, že se dostanou do ústředního kola Svojsikova
závodu. A stalo se! Dva krásné, slunné dny v září. Český pa
tron sv. Václav se nechal vidět a vyblýskal počasí do zlatova.
Nikdy z mé paměti nevymizí lesní nýtina doslovu posetá zápla
vou fialových ocúnů, na které jsme stáli v slavnostním nástu
pu a pozorně naslouchali zahajovacím proslovům sestry náčel
ní a bratra náčelníka.A druhý den na stadionu to už jsme byli
ostřílení kozáci, to jsme si bratra náčelníka i vyfotografo
vali a se sestrou náčelní i pohovořili.A těch nádherných pod
pisů v kronice!
A nakonec jubilejní sraz skautek V Roztokách.Takovou
pří-ežitost si nemůžeme nechat ujít, tím spíše, že jsme tuši
li, že to bude zároveň i rozloučení.
Opět dva dny nabité dojmy,které navždy zůstanou ukryty
ve skautském srdci.Vycházka po stopách prvních Sasanek pod

v e dění n bratra 'urna a jeho nezapomenutelné Volání stromů
a lesů,které nám na závěr přednesl pod krásným, starým stro
mem. Sesterský opravdu rodinný vstali všech sester náčelnictya
k nám všem, večerní slavnostní táborový oheň, u kterého byl
i hostem bratr náčelník, nádvoří roztocké tvrze ovenčená le
sem skautských vlajek a krásná slova sestry náčolní a bratra
náčelníka.Vidím jak bratr náčelník dr. Plajner svléká svůj
kabát a říká:
” Přestávám snad být skautem bez kroje ? n

Vážený bratře náčelníku, jak vidíš, bylo to jen něko
lik setkání, dala by se spočítat na jedné ruce a mořeno lid
ským životem to byly jen okamžiky. Patří však k tém,které
v človeku zůstanou navždy.
aT jsem viděla Tvou optimistickou tvář kdekoli a sly
šela Tvá rozvážná slova.vždy jsem si říkala v duchu s filo
sofem Senekou:
” Ty si myslíš, že na takovém muži mohl dav spáchat
křivdu tím,že z něho strhl preaturu nebo tot^u, že potřísnil
jeho svátou hlavu svou slinou? Mudrc je bezpooný, áni křivda,
ani pohana se ho nemůže dotknout,"
V Roztokách jsem měla tu čest zapálit slavnostní oheň
za jihočeský divcí kmen.Dovol tedy, vážený a milý bratře ná
čelníku, abych Ti nejen za sebe, ale za nás jihočeské skautky
mohla vyslovit přání k Tvému vzácnému jubileu:
mnoho zdraví a dosavadní svěžest těla i ducha i
A zároveň poděkovat za všechno Tvé nezměrné úsilí a práci pro
skautskou myšlenku,která se stala Tvým životním posláním*
Duch dosud vždy zvítězil nad mečem a tak věř,milý bra
tře náčelníku, že Tvé celoživotní dílo zůstává nesmrtelné
a nepodlehne ani ohni ani meči !
"V

<

S pocitem hluboké úcty Ti na dálku tisknu levici !
Šumavská vichřice

Jaroslav

POBUDA

Jaroslav Pobuda- Čerkes.

VZPOMÍNKA

NA

SETKÁNÍ.

inohdy jei krátke -;otk 'ní ,zanechá v:.-,>ominku, nn. celý
život .Ilezi taková pat'í rozhodně netkáni s naším skautským
t á t ou, náčelníkem, br. RilDr. Rudolf e.m Plo.j nerem.Pntřfm snad
.íQ-i ty oíastné, kterým byle umo nona řada takových netkáni,
aí už v junácke činnosti,nebo mimo ni. Rád vzpomínám na set
kání při mém "brigádničení” na ústředí Junáka v Praze na Sou
kupově, nyuí Gorkého náměstí ( to jsem byl ječte velmi mla
dý),na setkání při obnovení Činnosti v rooe 1968,při III.junáckéra snniu, na schůzi činovníků v Českých Budějovicích
a mnohá jiná včetně posledního z a;'odění Ústřední rady Junáka
v roce 1970 v Raisově sálo,., .-'rodního domu no Vinohradech.
Přesto všechno jeden den na počátku dubna,roku 1976
zůstane pro mne v paměti, co živ budu.byl jsem pověřen ná
vštěvou u bratra Plajnera v Luk ch p.Medníkem, jednak za
účelem blahopřání k sedmdesátým, pátým narozeninám,jednak pře
dáním pěkně vypraveného diplomu,ve kterém je jmenován Čest
ným č oněm Junáku v o Volyni.
Opatřen velkým "pugetem” karafiátů,obstaraným ve Vo
lyni,nasedl jsem do vlaku, íaje v umyslu pro .jet trasu VolynoLuka v jednou kuse.Pracuji totiž v Pr.zo a mohl jsem cesto
vání přerušit.nebylo však na to ani pomyšlení,protože kytici
by to poznamenalo a ■an.š. šlo o to, aby všechno bylo v nejlep*
ším pořádku,protože to bych to schytal od všech volynských ,
ale také nejen proto.
Zvládl jsem cestu celkem dobře i s přesednutím na
pražském, romantickém,brznicko .1 n'drr-ží, a v Lvk-'ch p. ;T.
jsem byl "co by dup1 . Cestou jsem promýšlel co a jak, co ří
ci a na co nezapomenout, a jak to první pozdravení a ta dále,však to všichni znáte, co se v hlav" honí, když jedete
na tak vzácnou návštěvu a
\
í.xlem.Zakrátko stojím
před brankou zahrady a ne a 370 stisknout t ačítko zvonku.
Pak so přece odhodláví-. r krátce na to již vidím vzpřímenou

postavu prošedivělého br.Plajnera přicházet,krátké pozdrave
ní, přivítáni a pozvaní dál.
Vešel jsem do do iu,kam v těch dnech zalátaly mnohé
srdečné a vřelé pozdravy k pštasedmdesátinám.Usedáme do kře
sel u oicna pokoje a začíname rozhovor.Aniž jsem si to uvedo
mil,br.náčelník so nenápadne ujal i <ie setkání,které se pře
měnilo ve vřelou bratrskou rozpravu.Vyřídil j-sem pozdravy ,
předal květiny, blahopřál a p'edal jmenování,které br. náčel
ník rád přijal a řekl: ” být Šlem střediska,které vykonalo
tolik dobré pr ce pro naše děti a mládež,je velká čest”.Hovořel velice zasvěcené o naší práci. Při setkání jsem se dově
děl mnoho zajímavého , pochopil jsom také mnohé ze záměrů na
ší činnosti, což jsem předtím neznal, nebo jen ze strohých
a nohdy i nepřesných informací.V rozhovoru se mi líbilo mno
ho věcí, především velmi osobitý projev br. náčelníka, joho
bezprostřední reakce i pozornost se kterou zase vyslechl mo
je názory a zkušenosti,Řekl mimo jiné: ” rád vidím,žo iro tr
ní různých p-'ekážek, nepřehlížíš krásné kv ty ruší,které vaše
práce dětem přinášela,Děti toho velice potřebují a proto po
máhej kde můžeš i když třeba jenom skromně a nebo zpovzdálí,
ale přece jen přilož ruku všude tam,kde to děti potřebují”.
Rozhovor plynul jako tekoucí voda,přenášel se od
tématu k tématu a já při tom,musím se přiznat,pokukoval po
pokoji,mysle si naivně,že to nebude zpohorováno.Když náš roz
hovor přešel na historii Junáka, na připravované knihy,které
br, náčelník měl již v mnohém promyšlené,tu náhle povídá,
”divíš sq asi mému skromnému obydlí?” musím podotknout,že
všude byl interiér dobře vybaven i vyřešen a že zde bylo vše
potřebné,Povídá dále:”to když po obsazení republiky fašisty,
mně přišel zkontrolovat Člen gestapa,byl ud.ven,že náčelník
československého Junáka je tak skromně vybaven,”
Pomyslel jsem si,tc snad mohl říci nahlas,protože
pres fašistické klapky na očích nemohl vidět, co bohatého
má čsl,Junák v chatě v Lukách pod špičatým vrchem cedníkem.
Bohatost ducha, osobní odvahu, skromnost a pozornost ke každcmu,kdo s dobrým úmyslem přichází.To všechno se dá velmi
těžko popsat,zvláště tak neumělým perem,jako jo moje.To vše
se musí prožít,vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši,
A znovu opakuji,že jsem byl tis. šťastným,který toto vše prožil.

Je zde nutno říci,'- ”tn kontrola. .pestr.pfv , mamenala
zatčení a věznění v dob',kdy takováto situace byla krokem do
hrobu pro k: šdého, zvlášť' pak pro náčelníka '-a.Junákc .Co v té
době pro ila rodina, 'ont? i oba synovo jo snad mnohým zbyteč
ně pí-i onínat.kordy však po"ť; nevěděl,' o to není vězení po
slední ■ za stejnou věc.Čterář >rů';e namítnout ,j> o dob'"o,.ale
jak toto co píšeš souvisí s i všt'vou? Odpoví i, velmi to sou
visí, protože nelze docenit a na sk uteká půdo dostatečně od
měnit obětavost člověka, která ve svých 38 letech v i tupuje
!0 cestu náčelníka Junáka s kterým je, rT; kdo chce robo ne
chce pro nás pro všechny plných čtyřicetdvš letí , z nichž
možno-li to tak formulovat, bylo ouze osm roků štastn ch ,
neboT jsem. přesvědčen,že pro našeho ”t?'tu Plajnora” je aktiv
ní práce pro děti a mládež životním ; sudom a velkou radostí.
Jinak by se to všechno dolat nedulo a v tor toká by'a,je
a vždy bude velká síla skautské myšlenky,obětavé a 1 skyplné
činnosti pro d 'ti.Promiňte ni extempore v tomto směru,neboí
tíško r e nezmínit několik;■ slovy o tom,čím srdce ořetéká.
Čas tedy neúprosně odpo ítév; 1 hodiny c návštěva no
chýlila ke konci, iusí se t ž zmínit o rostře Plajnorové,
jejíž káva a pohoštění/přispělo nemálo ke vřelé atmosféře
betkání,znovu vře1é díky*
he.mám v lúnyslu nic nadsazovat n. líčím vše po pravdě.
Proto také musím říci,že loučení/přání br.néčelríksřpozdravuj tam u vás všechny”, vřelé stisky rukou ,<k;provodění až ke
brance zahrady,vehnalo mně vlhkost do očí n mé přání dalších
dlouhých let,letělo zpět z upřímného srdce.
Jízda vlakem,tentokráte jen do Prahy byla rychle za
mnoi .iiohl bych takto vzpomínat no, řadu setkání, ic příklad
v roce 1978 na pražském Vyšehraděa ;1 vzpomene br.KuneŠSlova br. náčelník. jsem všem vyřídil a dnes,kdy si
připomínáme tak vzácné živo , ní jubil nm člověka, terého máme
rádi a jehož autorita je pro nás samozřejmá, mším ocenit,jak
štastná to byla chvíle pro československé juníctvo,že v roce
1939 byl povolán za náčelníka.
Pozvedám alespoň symboliky číši a volám: 'noho zdraví,
mnoho radosti a dlouhá léta.Díky lobe bratře,díky Tvé vzácné
paní choti.Tisknu levici a těším. se na další setkání.
Čerkes.
erkes.
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Abych mohl vyprávět o mém osobním setkání s br.
Piajnerem,musím se ve vzpomínce vrátit daleko zpět až do
roku 1945♦ Byl to právo tento bouřlivý,alo též radostný
rok,kdy Jsem jako čtrnáctiletý skaut vykročil na moji ju náckou stezku.Zde jsem poprvé ochutnal tu kouzelnou moc
letního tábora a skautské myšlenky,letérou v naší vlasti
již před mnoha lety uskutečňoval br. zakladatel A.B.Svojsík. Toto radostné nadšení bylo po roce 1948 vystřídáno
dlouhým časem mnohých přeměn a událostí v naší zemi. Až
pak opět přišel jarní vánek, začaly kvést lilie a příroda
otevřela svoji náruč věrným táborníkům- skautům. Minulo,
však tři slunná léta a naše zdánlivě zelená stezka začala
být opět plná překážek.K modravým obzorům jame již nedošli.
To se již psal rok 1970.Opět jsme zůstali každý se svými
vzpomínkami,ideály a vznikla otázka co dál? A tato otázka
byla u mne právě rozhodujícím momentem- začal jsem psát!
mé” Vzpomínky pod stanem”.
Po několika měsících se mi podařilo sepsat doklad o mé ju
nácke stezce a činnosti našeho volynského skautského stře
diska za období mezi r. 1945 “ 1970.Bylo mým přáním věnovat
jednu kopii těchto vzpomínek i br.náčelníkovi.Toto se mi
skutečně podařilo a sice přímou zásluhou střediskového ve
doucího br. Jaroslava Pobudy- čerkeso,který mel již od dří
vější doby s br. náčelníkem bližší ozobni kontakt,takže ce
lá záležitost byla snazší.V krátké době jsem pak obdržel
z Luk pod i.íednikem od br.Plajnera velice milý dopis a pří slibem ,že mé zápisky budou uloženy v jeho archivu.Od této
doby se náš oboustranný písemný styk stal pravidelným a poz
ději dosti častým.
dýní si dovolím přejít několik roků a pozastavit
se na prahu nového roku 1978.Často jsem se zamýšlel nad mno
hými dopisy br. Plajnera a stále více ve mně vzrůstala touha

j c -ne t jej osobne. Jednoho únorov ho dne mne navštívil bratr
Šerkes a náš přátelský rozhovor jsem pak zavedl směrem
k otázce mého přání, zda by bylo možno,abych i já mohl navští
vit s br. Serkesem br. náčelníka. Téma rozhovoru bylo dáno
a od té chvíle jsem už jen čekal, jak se celá záležitost vy
vine •
5.dubna se br.náčelník v plné sílo a pracovním elá
nu dožívá svých 77.roků.I tohoto nekulatcho výročí jsem vzpo
menul bratrským přáním.V několiku příštích dnech,tak jako
vždy jsem obdržel milé poděkování za projevené přátelství.
Všední dny plynuly dál a v přírodě so nesměle ují
malo vlády jaro.Když nadejel 21. den měsíce dubna opět mě
navštívil br. Čerkes,aby mi blahopřál u příležitosti mých 46.
narozenin.Jeho zvláštní typicky čerkesovský úsměv a v ruce
obálka něco prozrazovaly, hemýlil jsem se.Přišla velice milá
zpráva od br. Plajnera - nabídka k našemu setkání.
... naše dveře jsou otevřeny každému,kdo přichází
s dobrými úmysly,Proto rád přiv t;'m jak Tebo trk br. Kuneše.
Ale k nám je cesta dosti neschudnú n proto bych navrhoval
společné setkání raději v Praze,kam se dostanete snáze.Mohli
bychom se sejít třeba na VyšehradějHavětívit společně hrob
br. Svojsika,pochodit nebo posedět v tamním parku s vyhlid kou na Vltavu i Prahu. Uvažuj i napi:hHejlépe některou sobo
tu v květnu. Bratrský stisk ruky posílá - oddaný R.Plajner.
nabídnuté místo setkání s br. náčelníkem jsme s ra
dostí oba přivítali,určili jsme jen y'ŕermc don a hodinu.
Pxäia - Vyšehrad - 27.5.1978 v 9,00 hodin před chrámem.Bratr
náčelník náš společný návrh přijal a písemně potvrdil.
Směr Vyšehrad.
Jo sobota rúno ,27.5.197ě .V pražské stanici metrablavní nádraží nastupujeme s br. íerkesem do vlakové soupra
vy,která ná.s za několik minut přepravila do otanice v blíz
kosti památného Vyšehradu. Bylo asi E,30 hodin,když jsme při
šli na prostranství před vyšehradským chrámem.Do našeho smlu
veného setkání zbývala asi půlhodinka. Této chvíle jsem vy
užil, abych si připravil svůj fotoaparát.Bylo téměř jasno
s mírným xLžným oparem.Sluníčko svítilo z jihovýchodní stra
ny, nylo uplne bezvětří a v celém prostoru Vyšehradu bylo jen
nckolik lidí. Procházeli jsme se s br.Serkesem 'před chrámem

a Jen tak orientačně jsme nahlédli kovovou hradbou k hrobu
A.B.Svojsika,který je 25 tohoto místa dobře viditelný.Všude
kolem vládl posvátný klid. Každou chvíli sledujeme své ho
dinky a hl i dáma přístupovou cestu. Krátce před devátou hodi
nou přišla výprava školních dětí a v hloučku ůstali před
chrámem,kde je paní učitelka docelo poutavě sesněmovalo, s hi
storii Vyšehradu. Na malou chvíli jsme se i my dva stali po
sluchači tohoto výkladu avšak naše myšlenky byly uplilo j in
de. Hodinky v této chvíli prozrazovaly čas 8,55 hodin.nicky
jsme sledovali okolí a letmým pohledem i jeden druhého. Po
sledních několik minut uplynulo a bylo 9,00 hodin.Tu a tam
přicházejí jednotiiíí návštěvníci Vyšehradu.Popošel jsem na
roh chrámu a nahlédl do směru přístupové cesty.bylo to oprav
du přesvědčivé vnuknutí této myšlenky,Poprvé jsem uviděl br.
náčelníka na vlastní oči jak přichází vzpřímenou a volnou
chůzí, v ruce drže lehkou aktovku.Zdáli asi padesáti rnetrů
jsem uviděl jeho vysoké čelo a stříbrný vyčesán' vl< s. Jeho
vyšší postava sportovního vzrůstu a celkové nesení těla napo
vídá, že je určitě v dobré fyzické i duševní kondici.Po tomto
letmém poznání jsem ihned mávnutím ruky dal ..namení br. Cerkesovi,že již br. náčelník přichází. S úsměvem na tváři jsme
vykročili vstříc br.náčelníkovi,který v této chvíli vyšal nu
rohu katedrály.Bylo jisté,že nás ihned poznal a než jsme k so
be přišli na vzdálenost podání ruky tak hlasitým a milým slo
vem řekl omluvu svého asi tříminutového opoždění; "Bratři promiňte mi prosím moje malé zpoždění, ale pražské dopravní pod
niky nebyly schopny mne za vámi dříve dopravit-velice se
omlouvám." Pak již následovaly první stisky rukou,mé osobní
představení,vysvětlení mého skautského jména"Bidlo" a byli
jsme všichni tři rádi,že jsme pohromadě,V této chvíli me ovlá
dl nezměrný pocit štěstí,že jsem účastníkem dnešního setkání.
Požádal jsem br. náčelníka,zda si mohu z našeho setkání poří
dit nějaké dokumentární snímky a na tuto moji otázku se mi
dostalo s milým, úsměvem plného souhlasu n navíc přání br. ná
čelníka, že se bude těšit na několik těchto snímků. Toto byl
můj první kontakt a osobní rozhovor s br. Plajnerera.
Pak jsme se již vydali na prohlídku vyšehradského
Slavína.Během této procházky jsme si dohodli určitý rozvrh
naší schůzky, nebou ta byla do určité míry časově omezena
( asi do 12 hodin )
V

Ji j SÍ2.0 zabočili kě llTObU br. ZakliUUvt do A • ■ 1»iJ V O j řS ikíl o
Br. Plajner kráčel zvolna asi o půl kroku před námi.Vlevo ve
stínu okrasné titule jsme jiz videli pomník A.d. bvoj sika s jo
to bustou.
náhle jsme zjistili, že u pomníku se z as t; vili dva .mu
ži a jeden z nich se skláněl nad deskou se jmény rodiny Svojsíkovy.Pozastavili jsme se v domnění, žo se za chvíli oba mu
ži vzdálí a my pak přistoupíme k hrobu. V této chvíli jsme se
stali svodky zajímavého rozhovoru dvojice neznámých mužil.Ten
jeden říkal,tenhle Svojsík to byl přece velitel těch dřívěj
ších skautů,je tady ten jejich znak- tahle lilie,určitě je to
oni To ji br. Plc.jner vykročil blíže k pomníku a já s br. Cerkešem po jeho boku. Br. ľ .ajner z bezprostřední blízkosti po
zdravil ony dva muže- dobrý den a dodal otázku zda snad toho
pana Svoj sika znali- Dostalo so mu asi toto odpovědi: Ho, já
jsa jej neznal, ale četl jsem o něm v rá'jaké knížce nebo ča
sopisu, že býval vedoucím skautů,je zde i to jejich lilie,
tak to bude určitě on! Br. Plajner c úsměvem odpověděl, no
tak to bude asi pravda.když je zde ta lilie. Po teto rozmluvo
se dva muži vzdálili a nám třem zůstal ne. tváři jen skrytý
úsměv. Vždyí přeci ti dva muži neměli ani tušení, že měli tu
čest osobně hovořit s následovníkem toho 11 Svoj sika ” ,vedou
cího dřívějších skautů.
Přistoupili jsme ke hrobu br. zakladatele a setrvali
několik chvil v hlubokém zamyšlení.Byla to pro mne velká a ne
zapomenutelná chvíle a musím říci, že i dojemná. V tuto chví
li jsem mel pocit, že zde stojím po boku br. náčelníka a r.
čerkese jako zástupce mnohých mých kamarádů- skautů s kterými
jsem prožil tolik hezkých chvil pod vlajkou,která nese znak
lilie. Tytéž pocity jsem vyčetl i z tváře br. čerkese,vždyľ;
tato událost byla pro nás oba tím nejkrásnějším skautským zážitkem.v následující chvíli se již ozvala z?'včrka mého foto
aparátu a já jsem byl šťasten,když jsem mohl br. náčelníka
pro některý snímek trochu ” připravit
Při pořizování zábě
rů me vystřídal i br. Čerkes,neboí i já jsem chtěl být na
snímcích s br. náčelníkem. Br. Plajner nám vyprávěl některé
zajímavosti o A.B. Svoj sikovi a jeho osobnosti, ale i jeho
těžkostech.Po chvíli jsme se pak rozloučili s tímto památným a
tichým, místem a vydali se na procházku vyšehradským Slavínem.

Zastavili j srno se u mnohých hrobů českých vlastenců a osob
ností, stanuli jsme u pomníku B. Smetany,B. Němcové a jiných.
V záveru procházky Slavínem jsme se oklonili u hrobu sestry
Vlasty Koseové,bývalé náčelní d. v čího kmene,V těchto místooh
vyšehradského Slavína jsme ukončili první část naší schůzky
a odebrali se pak do příjemného vyšelirndského parku, abychom
si v klidu a hezky bratrsky popovídali. Ve stínu vysoké svě
ží břízy jsme usedli na lavičku s br. náčelníkem uprostřed.
Bylo to stéle pěkné n slunečné dopoledne.
Br. Plcjncr je člověk velice hovorný a v okamžiku by1 dáno tůna k n muž se rozvíjel neformální velice věcný roz
hovor. Hovořili jsme o různých otázkách minulosti i součas
nosti jejich výsledcích i následcích. Tak jako na Slavíně tak
i zde v parku přibývá v mém fotoaparátu dalších snímků. Br.
náčelník se blíčo zajímal o mne, o mojí práči o rodinu a prá
ci v Junáku a přes celou řadu jiných otázek n. odpovědí přišla
na řadu moje osobní fotokroniko. no.šoho sta ni i oko, kterou jsem
přivezl s sebou v objemné tašce. Pět dílů tohoto dokumentu
obnáší -si 550 snímků z naší poslodní činnosti v letech 196(31970. 8 velkým záj om br, náčelník otevírá jeden svazek zn
druhým a já nebo br. Serkes podáváme k snímkům informace.
Často se br. náčelník zajímal o některá detaily obrázků,takže
jo opravdu o čem hovořit, S velkou pečlivostí a nevšedním
zájmem br. náčelník sám prolistoval celý soubor kroniky.Než
však uzavřel poslední stránku řekl nám oběma přátelsky a ka
marádsky” Dělali jste to u vás ve Volyni dobře a obětavě ,
udělali jste velký kus poctivé práce pro dšti a ,)ro dobrem
věc.! "
(foto uznání br, náčelníka si velice vážíme a jsme sl vědomi,
že patří stejným dílem všem Členůin našeho volynského skaut
ského střediska.
V průběhu dalšího rozhovoru jsem požádal br. náčelníka
o podepsáhí několika jeho portrétů o, dovolil jsem ni mu pře
dat svůj osobní malý dárek ne památku našeho setkání. Jednalo
se o plastiku v podobě nástěnného talíře s vyobrazením naší
staré volynské radnice, v níž jsme moli v letech 1968 - 1970
naše oddílové klubovny. Br, náčelník byl tímto dárkem potěšen
a vyjádřil mi vřelé poděkování. Tímto se mi splnilo mé dávné
přání. Potom se již oas naší schůzky navršil a bylo nutno se
rozloučit.

Opustili jsme lavičku pod košatou břízou a pomalu jsme krá
čeli k hlavnímu prostranství vyšehradského parku.Na cestič
ce jsme se na chvíli zastavili a upřimno jsme br.náčelníkovi
za dnešní hezký den podokovali.Br. Plnjner nám v tomto po sledním rozhovoru řekl toto:
Jak vidíte bratři jsem zdráv, svěží,mám chu* pracovat
a hlavně mám dost sil obhájit pravdu československého ju náctví."
Pak už následoval pevný tisk levioe a toto slova br.náčelní
ka: ” Pí oji vám bratři v životě hodno štěstí a radostí a na
shledanou! ”
Za několik dnů obdržel br.náčelník ode mne soubor
snímků z našeho setkání na Vyšehradě.Od táto doby se náŠ pí
semný styk změnil v určitou spolupráci. Byl jsem br. náčel
níkem zprvu požádán o zhotovení několika snímků podle má fotokroniky a o několik dnů později mi přišla nabídka na částeč
nou fotografickou spolupráci.Tuto nabídku jsem s radostí při
jal a již jsem zpracoval celou řadu fotodokumontárníoh snímků,
do "Zaváto junácké stezky",kterou v současné době br.Plajner
dokončuje.V minulých dnech ( listopad 1980 ) jsme měli s br.
čcrkesem možnost si přečíst "Úsvit českého junáctví" i jeden
díl "Zaváté junácké stezky".
Na závěr mého prostého vyprávění chci touto costou po
děkovat br.Úerkesovi za zprostředkování našeho spo!očného
setkání s br. Plajnerem na Vyšehradě a br. Plo.jnorovi za jeho
nezměrnou odvahu, lásku a práci pro dobrou věc v naší vlasti!
Děkuji. Bidlo.

Dr. Rudolf Plajner

vzpomíná

...

Jsem rodem z Prostějova a Jiří Wolker,známý básník,
byl mým přítelem, On studoval gymnasium,jáeálku. On byl
v roce 1916 v sextě, já v kvintě. Stýkali jsme se spolu
téměř pravidelně a tak, když se milý Sirka vrátil za skaut
ského tábora od Lipnice, kde v roce 1916 pobyl asi 6 neděl
pod přísnýc vedením profesora A.B.Svojsíka, založil prvou
skautskou družinu a sám se stal jejím rádcem. Byl jsem čle
nem této družiny a vytrval jsem v linutí až dodnes, tedy
plných 30 let. Prošel jsem při tom všemi stupni skautské
zdatnosti, rádcem družiny počínaje a dnešní službou uáčolnickou konče.

Jaký byl program junácké výchovy v tehdejší době?
Za prvé světové války nemohlo se o soustavné výchově a pro
gramu snad ani hovoříte Ta byla možná pouze v Praze, kde
se podle výroční zprávy spolku Junák udrželo v roce 1916
ještě asi 300 skautů ve líoďdílech, vedených většinou vysokoškoláky-nevojáky. My, venkovští, byli jsme odkázáni sami na
sebe a proto jsiae se scházeli zpravidla jen ke klukovským
hrám, které jsme prováděli s náležitým důrazem a rámusem,
chodili jsme pravidelně do lesů, pořádali debatní večery v
poli, na mezích, a psali jsmo studentskéčasopisy, Kraje
vzdálenější jsme poznávali jen o poutích,
Po ukončení války nastala však změna. Začali jsme praco
vali podle návodů, uveřejněných ve Svojsíkových Základech
junáctví, které byly v té době ještě na knihkupeckém trhu,
věnovali jsme jim již pozornost,zvláště rukodělným pracím,
znalosti přírody, učili jsme se morseovku, poutalo nás sto
pování, zkrátka, pracovalo se již plánovité. V roco 1918
jsme již také skládali první zkoušky.
Absolvent nováčkovské zkoušky se tehdy nazýval j u n á č e k
skaut druhé třídy měl čestný název juna teprve ten,
kdo složil s úspěchem z .oušku první třídy, měl právo na
jméno junák.
Snad vás bude zajímat,jakým požadavkům jsem musel vyho
vět, abych se stal v roce 1918 skautem druhé třídy.
Podmínky zněly takto:
Než dostane nováček odznak skauta druhé třídy,
musí :
1. býti alespoň měsíc nováčkem,
2. raíti znalosti o všech důležitých věcech týkajících
se první Domoci,
3. znáti značky Morseovy nebo semaforové pro každé
písmeno abecedy,
4. dovést sledovali stopu na vzdálenost půl kilometru
za 20 minut, nebo popsali uspokojivě obsah jedné
výkladní skříně ze čtyř, -teré každou prohlížel
minutu, nebo při hře Kiraově zapamatovali si 16 z
24 drobných předmětu, edyž si je byl minutu pro
hlížel,
5. jiti půldruhého kilometru za dvanáct minut skautským
úrokem (20 kroků chůzeva 20 kroků klusu střídavě),
6. složili a zapálili oheň pod širým nebem a užiti
k tomu nejvýše 2 zápalek,

7. uvařit! 1/4 kg masa a dva brambory bez jakéhokoliv
jiného náčiní kromě své plechové misky,
8. míli nejméně 1 korunu ve spořitelně,
9. dobře se orientovali dle mapy a kompasu,
10. poznati osm z deseti předložených rostlin,

Vidíte,že to tehdynebyla žádná věda. Kladl se větší důraz
na dobré skautské chování, na život podle skautského desa
tera a školních vědomostí bylo co ne ji čně,Měli bychom se k
tomuto dobrému základu vrátiti i v přítomné době.

Bylo velmi mnoho skautských organisací. Snad se mi ani
nepodaří všechny ty složky vyjmenovati. Kromě Junáka,
českého skauta, v jehož čele stál náčelník A.B.Svojsík, byly,
hlavně na Moravě, rozšířeny oddíly t, zv, Baden-Powellových
skautů, dále to byla Federace skautská,Setonovy oddíly,
Roubalovy Děti Svobody, Děti Přírody, oddíly skautů Psohlavců,
Děti Žižkovy, Skauti DTJ, Živena atd. Skautským pracovní
kům bylo již tehdy zřejmé,že bůde třeba usilovat! o jednotu
a byl to jmenovitě br, náčelník Svojsík, který věnoval sjcdnocovacÍEiu úsilí mnoho energie. Mám v poznámkách tuto jeho
výzvu:
"Mým ideálem je - hlásal jsem jej otevřeně vždy a
musím znovu a znovu hlásat - velká národní jednotná organ!sace skautská. Jen taková organisace je v zájmu blaha mlá
deže a nejsnáze splní všechny požadavky. To jo prospěch
jediný, za kterým jdu, jiného neznám,"
A tak došlo v roce 1919 k založení Svazu junáků-skautů
republiky Československé, do něhož se postupně začlenily
téměř všechny dřívější složky,
0 krojování v dnešním slova smyslu nemohlo býti přiro
zeně ani řeči. Prvá světová válka byla pro nás velmi krutá
nebylo jídla, šatů ani bot, nebylo peněz, byla jen bída a
nedostatek, který panoval ještě v roce 1921. Proto jsme si
pomáhali jak jen bylo možno.Přečtěte si ostatně, jaké instruk
ce vydávalo tehdy skatské ústředí v Praze:
Aby usnadněna byla práce Vám i Svazu,sdějujeme vám růz
né pokyny, jak možno nojlaciněji koupiti nebo opatřit si
svépomocí předměty naší výzbroje:
Klobouk skautský dej si předělali ze starého
civilního.Sbírej králičí a zaječí kůže a prodávej napŕ, u
fy Stárek, Spálená ulice, Praha II., Jelínek,Dlouhá třída,
Praaa I,, Hess, Příkopy, Cekán, Vodičkova ul. a j*
Šá t e k ušij z domácího plátna, obarvi jej.Rozměry
šátku vol 50 x 50 cm.V nedostatku plátna může býti i troj
úhelníkový, barvy libovolné, však pro oddíl budiž barvit
volena stejná.ľiávod k barvení nalezneš na obalu barvy.
Oddíl může si dáti obarviti šátky hromadně v barvírně.
Košili přešij z civilní a obarvi šedozeleně,
výhodně lze použít vojenských košil, nebo plátna z americ
kých pytlů. Prostřednictvím známých důstojníků možno koupiti
americké košile ve vojenském konsumu.
Pas předělej si z pasu vojenského,Vypomoz si pasem
plátěným /popruhem/. Skautské přesky a knoflíky možno dosta
tí u firmy Šulc, Praha I.,Malé náměstío

Kalhoty, kabát, punčochy, můžeš nosit civilní.
Nejlépe spoléhej sám na sebe, vypomoz si všemožně.
Á vidíte, přece to šlo.
A vité, jak se rodily skautské krátké kalhoty? Jedině tak*
že jsme ustřihli rozbitě dlouhé nohavice. Však to byla také
odvaha takové krátke kalhoty obléci. To bylo poznámek, to
bylo nadávání! V městě i na venkově pokřikovali na nás a
venkovské babičky se dokonce před námi křižovaly.Vždy!
jsme patřili mezi’’neznabohyM, měli jsme "chlupatý nohy a
kolena", byli jsme označováni za "baňhule a svináky",
kteří nevědí bujností, co mají dělat.
V zemi Morevsko-slezské byl po prvé světové válce nej
známějším stautským pracovníkem bratr Nebeský Josef,
dnešní čestný zemský náčelník. Byl to muž vzácného charak
teru, úžasné píle a činovník nad jiné obětavý, který' neli
toval oro rozvoj junácké myšlenky ani času, ani peněz.
Jezdil a apoštoloval po celé Moravěnce,řídil všechny činovnické schůze, psal oběžníky,vydával rozkazy pro zpravodaje
i pro mládež, sjednocoval roztříštěné skupiny, jezdil do
Prahy, opatřoval výstroj i výzbroj. Jeho zásluhou se také
stalo, že Morava, která byla převážně směru Baden-PoweÍlo
vá, vstoupila na památné schůzi, onané v roce 1920 v Olomou
ci, do Svazu skautů.
Bratr náčelník Nebeský je pracovníkom volmi houževnatým.
Přihlásil se znovu do aktivní služby ihned po loňském
osvobození a pracuje s úspěchem nejen pro junáky prostějov
ské, ale i pro zemskou junáckou radu.
Vzpomínám na něho velmi rád a jsem mu za mnohé vděčen.

Který skautský podnik, pořádaný v prvém desetiletí, měl pro
veřejnost největší význam?
Nikdo, komu bude dána tato otázka, nemůže dáti jiné
odpovědi; byl to 9, květen 1920, den holdu Svazu skautů
republiky Československé presidentu Masarykovi* Třebaže
od té doby uplynulo již dlouhých 26 let, jsou mé vzpomín
ky velmi živé. Jak by také nebyly! Byl jsem tehdy prvý rok
v Praze na universitě, vedl jsem při holdu venkovské dele
gace v čele s bratry bratislavskými, kráčel jsem hned za
náčelníkem Svojsíkem, byl jsem na hradě představena panu
presidentovi, mluvil jsem tehdy po prvé s tehdejším sta
rostou Svazu spisovatelem Dr. Macharera, poznal jsem bratra
Josslera-Ořovského, ministra Habrmana, francouzského gene
rála Pellé, kancléře Br. Přemysla Čámala, náčelníka
Sokola Dr. Jindřicha Vanička, zkrátka, bylo to tolik hlu
bokých dojmů, že jsem z nich žil několik roků.
Krásné, povznášející a manifestační bylo tehdy vše
chno: nástupy, pochod Prahou, defilé, přehlídka, účast
pražského obecenstva, mohutně působily velké pozdravy se
skautskými klobouky na tyčích, hodnotné a strhující byly
i proslovy a projevy.Na nás, mladé činovníky, zapůsobil
nejmocněji svým proslovem sám pan president. Jeho slova
dovedu doslovně reprodukovat:
MJá vám děkuji všem ze srdce, dekuji také ve jménu
své ženy. Přijímám a dávám svůj souhlas idei bratrství.
Bratrství a a toho praktické důsledky vyvozuji, aoy nezů
stalo heslem, bratrství nás Čechů a Slováků v první řadě

a pak všech ostatních národů, ale bratrství ve vašich řa
dách a všech skautů jc veliká skautská idea. Skautství, jak
se na ně dívám a co o něm vím, bylo by mně jako ideál praktic
kosti - praktickosti v malém i ve velkém. Praktickosti v
tom smyslu, aby mládež v městech a ve velkých místech ne
byla vychovávána tak uměle, a., nepřirozeně,Tu praktičnost,
minia, praktickost rukou i práce, dovést si pomoci a nebýti
závislým na jiných. Praktičnost, která vylučuje luxus, to
nlatí zase zejména pro města; žádný přepych, žádné zbyteč
nosti, vyhazování jmění a sil a tím uskutečnění praktického
bratrství a prostoty, prostoty republikánské. Republika jo
ideál, to není pro nás jen forma státu vedlo jiných forem.
Republika dle mého jínění je ideál starorímske oros to ty
těch reků odhodlaných za republiku dut všechno. Prostota a
praktičnost to je nám potřebou a pak na konec intimní sva
zek s přírodou. Příroda je potrava pro tělo, vzduch a slun
ko. My, všechna starší generace byla vychovávána v pověráoh
hygienických a dietetických. My jsme nechápali a nechápeme,
že vzduch je nejpřirozenější a nejlacinějěí a stejně potřeb
nou potravou. Příroda je demokratická a proto vidím ve skautingu školu republikánskou.
Prohlašuji vám všem: "Nazdar!"
Při této příležitosti věnoval nám pan president také
vlajku.

Bylo to ze stanu doktora Plajnera.
V roce 1930 jsem vedl velký skautský tábor v hezkých

lesích nedaleko Pistovic u Vyškova* Byl tam překrásný rybník,

v tu dobu málo vyhledávaný a na něm jsme, třeba suchozemské
krysy, prováděli svůj vodní výcvik.

Na mých táborech bývalo zvykem nejen psát hezký deník,
ale i skládat táborovou píseň, která musela mít tolik slok,

kolik dní jsme tábořili0 A proto každý den byla přikompono-

vána další.
V onom roce pro mne tak osudném, začínal náš muzikál

takto:
Na pistovský rybník
jak to vypsat perem

skauti jako myši
táhnou za Plajnerem.

Tábořili jsme asi 14 dní, když k večeru přijola nevšední

návštěva - bratr náčelník Svojsík. Hezky jsme ho přivítali,
ukázali jsme mu, jak jsme zdatní v junáokých disciplinách,

pochlubili jsme se vším, co jsme znali a dovedli, zahráli jsme
velkou polní hru a pobesedovali s ním u táborového ohně.

Nevím, co mne to v noci napddlo, že bude dobře svěřit
ranní prohlídku stanů bratru Krutipírkovi; činil jsem tak pře

ce vždycky sám. Jistě to byla mladická nerozvážnost a touha

ukázat bratru náčelníkovi, jak šikovné bratry mám v oddíle.
Bratr Krutipírko byl zdatný rádce, mazaný všemi mastmi a v^dy

připraven k jakékoliv taškařici. Pověřen čestným úkolem., přechá#
zel od jednoho stanu k druhému, do každého vlezl a běda,
nalezl-li pod postelí nějaký nepořádek. Vyhazoval 0 obzvláštním
gustem a různými proslovy neurovnané svršky nebo součásti vý

zbroje přímo před stan na táborové náměstí.

Krutipírko došel až k mému, vůdcovskému stanu, podíval

se na mne šibalsky a poněvadž se chtěl zcela určitě před ná
čelníkem také "vytáhnout”, zeptal se mně:
”A tvůj stan, bratře Bobre, mám ta,ké prohlédnout ?”

Nu řekněte, mohl jsem před bratrem náčelníkem, odpovědět
jinak než ano ?
Kruti-pírko byl vtu ránu uvnitř, chvíli se tam prohra

bával a než bys řekl švec, vyletěl z mého stanu pár bot

s

plesnivými podrážkami, žo to byla ohromná ostuda, nemusím snad

říkat. Bělal jsem sice, jako by se nic nestalo, prohlídku jsme
úspěšně dokončili, odměnili jsme nejúpravnější stan vlajkou

čistoty, potom byl nástup k vlajce a dále všechno tak, jak má
podle programu být.

Bratr náčelník v podvečer odjížděl. Byl slavnostní nástup,

byly pokřiky družin, bylo poděkování za návštěvu a pak pro
mluvil bratr náčelník. Vyslovil se uznale o výstavbě tábora, po
chválil program a denní zaměstnání, ohodnotil vysoce kuchařské

umění družiny, která měla službu, popřál nám hodně zdaru a slun
né pohody v dalším táboření a vyžádal si na rozloučenou naši
táborovou píseň. Kluci zavýskli radostí, nebot přišla jejioh
chvíle. Postavil jsem se před útvar a s proutkem v ruoe jsem
dirigoval. Bozpívali jsme včerejší sloku a já v domnění, že je
konec, obředně jsem se uklonil. Ale k mému údivu junáoký lid

pokračoval. Zpívali další, novou sloku, kterou táboroví veršotepci dali během dne dohromady.

Na návštěvu přijel
náčelník až z Prahy

hrál si na četníka
a proháněl vrahyt
cárá, carára rara,,.

Už jsem se chystal k sborovému pokřiku "Bravo, bravo...",
když zazněl sólový hlas bratra náčelníka :

Když vylétly boty
plesnivé kam která
bylo to ze stanu
doktora Plajnera.
Uvěříte mi, že jsem ztratil dech a zbledl jak stěna.
Taková ostuda ! Ovládl jsem se však, dokonce jsem spolu s ostat

ními i zatleskal, ale srdce krvácelo. A smuten jsem se vracel

z nádraží v Lulči, kam jsem náčelníka doprovodil.
Po večerce, při níž jsme ovšem vždy zpívali celou tábo
rovou píseň i s její ostudnou poslední slokou, zalezl jsem do
Wigwamu a přísahal Krutipírkovi strašnou pomstu. Ale nedošlo

k ní. Hanlivá sloka dostávala již druhý den zcela jiný smysl.
Kluci si s obdivem vyprávěli, že "sám bratr náčelník složil píseň
o Plajnerovi", zpívali ji svým rodičům i ostatním návštěvníkům

tábora, A tak se roznesla brzy po celé milé Moravěnce.

A řekněte sami: Proč bych se měl vlastně zlobit? Proto snad,

že on i já jsme byli a dlouho zůstali v podstatě velkými kluky ?

Zítra je prvý april na mne si holenkové nepřijdete ! Plajner.
Stalo se tak v dubnu roku 1937. Ústředí Svazu junáků,

skautů a skautek RČS bylo v tu dobu ve Vodičkově ulici v pa

láci Skaut a kralovali v něm jako stálí pracovníci tajemník
Jaroslav Novák, hospodářem byl bratr Hégr a o chod registrace
a kanceláře se starala sestra Rybárová. Kromě nich jsem
tam byl i já, v tu dobu uvolněný pracovník. A denně do cháiel
do ústředí také bratr náčelník Svoj síle.

Vedli jsme si společný pracovní deník, v němž byly

občas i poznámky zcela nepracovní, jako na př.: "Zítra je
prvý april - na mne si holenkové nepřijdete! Plajner.” To jsem

tam napsal 31. března odpoledne. Večer téhož dne před odchodom

domů nahlédl do CANCBUCHU - tak jsme tomu zápisnilců říkali bratr náčelník, přečetl si mé vytahování a bez poznámky sešit
odložil.
Bylo ráno 1. dubna, Jarda Novák mne přivítal zprávou,

že jsme dostali od neznámého dobrodince dar 5.000 Kč, což
byl průhledný výmysl, na nějž jsem přirozeně nenaletěl a s
pocitem vítězství jsem se dal do práce* Náčelník při Sel ko
lem deváté, zůstal v kanceláři u sestry Rybářové a diktoval
jí nějaké dopisy.

Kolem půl desáté se otevřely u mne dveře a bratr Hé
gr hlasitě hlásil, že mám u něho telefon, hlásí se prý za
hraniční ministerstvo. Všeho jsem nechal a k telefonu spě
chal,

"Zde ústředí Svazu skautů, u telefonu zpravodaj náčelnictva Dr.Plajner."
"Zde zamini /zkratka ministerstva zahraničních záleži
tostí/ odborový rada Dr.Slavík. Pane doktore, dnes přije

de do Prahy jako host ministerstva maharádža z Nepálu, který

se bude u nás léčit v Karlových Varech. Pan. ministr se právě
dověděl, že vzácný host je hlavou tamních skautů a je toho
názoru, že by se měli dva, představitelé Svazu skautů zúčast

nit oficiálního uvítání v 10,30 hod. na, Wilsonově nádraží.
Můžeme s vaší delegací počítat ?”

"Malý okamžik prosím, budu se konzultovat."

Odložil jsem sluchátko na stůl, vběhnu do místnosti za

bratrem náčelníkem, informuji o obsahu rozhovoru a kladu otázku,
kdo na nádraží pojede. Náčelník, jako vzrušen, povídá, že samo

zřejmě pojedeme oba. Vracím se rychle k telefonu a hlásím,
že se uvítání Jeho Výsosti účastní osobně profesor Svojsík
a já.

A pak to šlo jako na drátku.
"Bratře Rudolfe, sežeň si rychle taxíka, zajeS domů,
převleč se do kroje, klobouk, rukavice a nezapomeň na všechny
vyznamenaní. Sejdeme se v 10,15 hod. před nádražím u vchodu

do přijímacího salonku,"
Sehnal jsem taxíka, hnal jsem jej na Pankrác, kdo jsem

tehdy bydlel, v chvatu jsem se oblékl do kroje, navěsil metály,

které jsem t^k nerad nosil, klobouk na hlavu, jelenice do ruky
a trádá rychle na Wilsoňák. Z dáli vidím, stát na ohodníku
náčelníka, rovněž v kroji, vyskočím s auta, postavím se do

pozoru a hlásím se :
"Bratře náčelníku, hlásím příchod k oficiálnímu

uvítání Jeho Výsosti maharádži z Nepálu."
Bratr náčelník s úsměvem zdraví rovněž k® klobouku
a vece: "Děkuji, bratře zpravodaji náčelnictva, jako vždy jsi

přesný i na prvního aprila."
V tom okamžiku mi to došlo. A když se spoza rohu

objevili i bratři Hégr a Novák a spolu s náčelníkem na mne po
křikovali "April, april!!!", byl jsem zlostí červený jako růže
a upaloval jsem z místa hanby.
Večer, před odchodem z kanceláře jsem nahlédl, nikým

nepozorován, do Cancbuchu. Bylo tam napsáno: "Být Tebou, Rudolfe,
bych se příště nevytahoval. Svojsík.,"

Cesta životem....

Narodil se v Prostějově v rodině továrního krejčího.

Byl jediný syn - měl šest sester. Vlastní matka Jenoveta
zemřela když mu byly 4 roky. Otec František se oženil podruhé

se sestrou nebožky.

Za nepředstavitelně těžkých podmínek vystudoval za

prvé světové války tehdejší zemskou vyšší reálku v Prostějově,

na níž maturoval s vyznamenáním v roce 1919. Po mnoha obtížích
zapsán jako řádný posluchač na technice v Brně.

Se skautováním začínal v r. 1916, tedy jako patnácti
letý a byl ve družině, kterou vedl rádce Jiří Wolker* Prošel
všemi stupni junácké zdatnosti.

Z Brna přešel - když se dostal do Masarykovy stu
dentské koleje v Kapucínském klášteře na Hrdčanech - na příro
dovědeckou fakultu Karlovy university. Vysokou školu, mohl do

končit jen za poskytnutí stipendií, kondio, čestných zápůjček
od dobrých lidí. Závazky z té doby splácel až do svých 50 let.

I za těchto svízelnýoh. podmínek a z toho vyplývajíoího

nedostatku času se věnoval skautské činnosti. Postupně se stal
vedoucím oddílu, sboru, okresu, župy.
Pracoval jako asistent u prof. Dr.V.Posejpala
v ústavu experimentální fyziky v Praze, V té době také do šálil

titul doktora přírodních věd BNDr. Ale prázdná kapsa a daleká

vidina vysokoškolské profesury byla příčinou nástupu profesora
na střední škole. Stalo se tak ostatně i na naléhání náčelníka
Svazu skautů prof.A.B.Svoj sika, který hledal spolupracovníky

pro junáck ou výchovu mládeže*

Jako pedagog působil v různých místech a na různých

typech škol : na reáloe v Prostějově, na reálném gyronásiu
v Holešově, na rg v Praze-Dejvicích, na měšt. škole v Gottwaldově-

Malenovicích, na vyšší zdravotní škole v Gottwaldově, na dělnické
přípravce v Hostýně, na strojní průmyslovce v Gottwaldově,
na pedagogické škole v Holešově a na, devítiletce ve Vraném nad VI.

Na žádost Svazu mu byla udělena jednoroční dovolená
od 1.9.1937> aby se mohl věnovat cele úkolům organizace skautské
výchovy a přípravě branné výchovy a to za úhradu nákladů spoje

ných se zastupováním služebního místa na čsl.rg v Holešově.

V lednu pohnutého rolou 1939 byl zvolen náčelníkem
JUNÁKA, před tím byl zpravodajem náčelnictva®

Za válkjr pracoval v odboji a byl také žalářován
/reg.průkaz 300 776/. Pří osvobození a po něm angažoval se

politicky jako revoluční a později jako volený předseda ONV
v Holešově, Za svoji činnost byl vyznamenán Váleným křížem

1939, medailí Za chrabrost 1939, čsl.vojenskou medailí
Za zásluhy I. stupně, Pamětní medailí k 20. výročí osvobození
ČSSR a několika partyzánskými vyznamenáními. V roce 1920
mu byl udělen náčelnictvem Svazu zlatý odznak "Za čin

junácký" za záchranu tří tonoucích dětí v rozvodněné řece.

Byl jeho prvním nositelem. Je rovněž nositelem nejvyššího

skautského vyznamenání - Stříbrného Vlka, Za příkladnou
práci na výchovném polí mládeže dostalo se mix vysokého oce
nění udělením "Řádu práce” v roce 1969,

Ve svém životě měl tři lásky: matematicko-fyzikální
vědy, politickou práci a skauting.
Ve vědě měl slušné úspěchy a nemá-li mnoho publikací

ze svých oblíbených disciplín, pak jen proto, že své práoo
z oboru teoretické a praktické optiky dělal za úplatu pro
tehdejší firmu Srb Stys v Praze,
Za své politické postoje byl odpovědný noc.demokratické straně, jejímž členem byl od dob vysokoškolských, studií,

I na tomto poli vykonal kus dobré práce a strana ji uznala

a ocenila tím, že mu nabídla ve volbách roku 1935 zvolitel né
místo do parlamentu za kraj olomoucký. Nabídku však nepřijal,
poněvadž ji pokládal za neslučitelnou se svým postavením ve
SJSS RČS,

A tak mu zůstala láska poslední — láska k dětem a
k ml 'deži, jímž věnoval všechny své síly po více než půlstoletí.
Zažil likvidace Junáka v r, 1940 gestapem, v roce

1948-49, ale i v roce 1970, ale působil jako náčelník při
dvojím obnovení, na kterém se plnou měrou podílel.
Mimo náročnou náčelnickou funkci byl nápomocen radou
ve všech oborech skautské činnosti, proslovil množství význam
ných přednášek, proslovů, na skautských sněmech, schůzích a

na společných akcích. Napsal řadu článků, studií. Přes

značné pracovní vytížení obohatil skautskou, literaturu

řadou prací jako na př. r. 1947 Radosti junáckého roku”
Junácke hry s. Dr.K.Průchou, upravé pak

hry

pro mládež r.1971 a další.
V období politických deformací byl pro skautskou
činnost zatčen a po několikaměsíční vazbě bez soudního
řízení posléze propuštěn.

Od r. 1961 je v důchodu a připravuje historické
rukopisy z dějin skautingu - Junácká výchova v období
1928-1938, červánky čs. jvnáctví 1911-1918, Junáci ve

službách republiky 1918-40, Junáci v boji proti fašismu,
a nacismu, A.B.Svojsin a d.
Pro skautské hnutí byl nejen náčelníkem, ale

skautským tátou Plajnerem, jímž zůstává v našich srdcích

stále.

Časopis ”Skaut-junák" ročník VI-1920 č.5 - 6,stránka 91.
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V pondělí 29.března 1920 oslavil Prostějov hrdinský
Čin skauta Rudolfa Piajnera,který n nadlidským i* silím a a na
sazením vlastního života zachránil 17,ledna t.r. z rozvodně
né řeky t'i lidské životy před jistou smrtí.
V uznání hrdinského činu odnv'nil jej protektor Kvasu
skautů pan president Masaryk hodinkami n vyrytým faksimilem
svého podpisu,jež mu zástupce Svazu zpravodaj náčělnictva br.
Podobský odevzdal spolu s čestným odznakem”Za čin junácký”
ze zlata zhotoveným.

Slavnosti,jíž zúčastnili se zástupci města,posudky „
Sokolstva a tisku,měla originální ráz a zakončena byla
skautským slibem nováčků a zápětím národních hymen.

PROPŮJČUJI

RNDR. RUDOLFU PLAJNEROVI
ZA DLOUHOLETOU ČINNOST V ORGANIZACÍCH MLÁDEŽE,
ZVLÁŠTĚ V ČESKÉM JUNÁKU

ŘÁD PRÁCE
V PRAZE

DNE, 10 DUBNA 1969

PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKYpan Svoboda

z*

maturitn
í foto r. 1919

vysokoškolská fotografie r. 1922

Holešov r. 1929

začínající profesor r. 1925

r.

1935

-

r. 1947

r. 1968

Účastnici Jamboree r. 1929

Župní slavnosti ve Valašském Meziříčí r. 1931
u stolu zleva br.B.Pipek, br.Nebeský br.Dr.R.P1ajner

Zlín 24.6.1945

Kroměříž 14.10.1945

Kroměříž 14.10.1945

BUĎ PŘIPRAVEN

Praha-Domovina 29.3.1968

Praha-Kbely 25.5. a 26.5.1968

Praha-Kbely - výtah z projevu náčelníka

./.

Vítám vás po dvaceti letech do nové služby republice
B rratuluji k renesanci Junáka.Mastupujen© do odpovědné prá
ce, Proto hned úvodom konstatuj i, že co odstavec v móra projevu,
to nechň je rána perlíkem do meče z něhož budou létat jiskry
sa všechny strany a popálí každého z nás. V této společnosti
jiílaa své oprávnění a můžeme zajistit svou budoucnost při spl
nění určitých podmínek.

1. Političnost či apolitičnost Junáka? Apolitičtí
jsme nikdy nebyli.áení pravda,žo bychom o® nezajímali o to,
co «o děj© kolem nás,k jakému cíli mládci' vychovávám©.Dří
ve byla řada politických stran,které spolu zápasily a bojo
valy o noc,vedly so těžké a zuřivé stranické boje.Poctivo
jsne vSichni hl- šili a prováděli: všeobecný zájam politickýano,strnnický-nikoliv. Cituji ze stanov ”junák politickou
Činnost vyvíjet nesmí” •
nyní u nás nejsou politické strany,které by chtě
ly bojovat za získán' 51%. Včichni obyvatelé tohoto státu co
přihl šili k socialismu jako k věci,které jo mimo diskuzi.
Haše republika s® změnila v republiku 000ialísttekou, ©mohu
v tomto přípravném období odpovědně říci,”'o bych pro Junáka,
nohl zajistit místo v této společnosti,kdybychom také |riy
poctivě neprehlušili: i Junák bud© nadálo orfjfttiizací vychová
vající rilídež a sobe gama v duchu nocio,l Ismu.Jsmo a budeme
a niusím© být výchovnou institucí socialistickou.To musí mít
odraz v naěe-.i slibu: Slibuji, jak dovedu nej lén®: Milovat i v’ast
•vou,Československou socialistickou republiku •
Všechny složky jsou sdru'-'fsny na půdě ''rodní fron
ty* 7 také jsme se v ústředí přihlásili za člena národní fron
ty a totéž udělali i v mnoha jiných listech. Clicomo-li se an
gažovat v této společnosti,musíme převzít na sobe odpovědnost
ZQ to, jak se bude r .publika vyvíjet, 'usímo nastoupit i do
služeb národních výborů a bude např. žádáno, aby Junák vyslal
zástupce i do parlamentu.
Maní u nás strnnicko—hospc"porů.Politikn
je jediná. “onnuje se nu Iľé rodní frontě. Junzi* : e ojn.m členem
se všemi důsledky.ilení nožné analogie mezi ľT-drodní frontou
1948 a národní frontou dneška.

2. Sc íostetnost Junáku? Junák nůše splnit svá poslá' jen tehdy,buJe-li dobrovolnou,přirozeně výb'roxřou,dc.tnokrnjicky řícenou a zc Ir. sr/iont utnou cložkui . ■ toho vyvodíme jo(jgn závěr: My v Junáku nejsme samoúčelný-. atoiŽwím»Máme uieir.i
•j0U vzrůstající -roconto starších nestor u bratří ( 18 - 20
ist),vstupují do manželství,} tupují r; vojnu, ují určité
■'•Mny, f-3’- ložná v”ex mladým v republice. : Ministerství národjí obrany se diskutovalo,jak to zn''.'Jit ,'.iby měli arpoň 30 hoíin volnu týdně.Jo iřece roní íúložitost jen jun--c kých brnnců.?o je záležitost všech míru'1 'oh lidí v re rublico.ltoli'í pří
klad! bydlení a pod.
Junák svou silou nezaručí brancům 30 hodin volna,
nezaručí jim byty. ’o nohou zaručit r pojené síly všech mladých
lidí. Junák u jeho nT'dež si nemůžo hrát nn vlastní n pínď'ku.
Je
celostátní otázka,kterou. : ní ''ošit všechny složky nládeŽQ. V Junáku yí’r'
mo,takové celostátní ot-'zky jsou,Ju nák jť ochotm Jo hxkovó příští federace mládeže vstoupit ja
ko samostatná, demokratická a nikým neovlivňovaná o:- > nizn.ee.

3. Jnk na tom v prítomne dobu jsme? Struční hojeno tavrtlnš,'.Původně jsmo so domnívali, 'o Junák není rozpučtán,že
Jen zastavil činnost.honí to správný názor.Junák vzniká jako
noví ormanizuce.Jsmo všichni jun Členy pří pravné'ho výboru Jui náka,Abychom mohli vzniknout, mus:' nás čšľ! vyvrhnout za svého
fltôädu. Stalo se. Jratr Skála vypracoval velmi. stručný oryaniztwiií řád, stoaovy.Předložený ministerstvu vnitra. v rtorý.
Vypadá to tak, že tyto stanovy budou do .tušíc© schválej v a žo
tych^m ministerstvem vnitra mohli být uznéí-.i r:. spolo-šonskou
ozonizaci. Zatím existujeme nr-ČQrno,r voluční ., ajů/ome nic
Wvat, prodávat,nemůžeme disponovat bankovním účtom.i euáme
vsak obavy,že by gg to v nejbližšíeh dnech neuvedlo na správ
ku cestu. Zdá se vám nedůstojní; prosit.Ale .mlácení do atolu
^pomůže,příklad: jak je to n pojištěním na vý ctě? Proto jo
fohoda z ČSL- nutná,Je to rozumní' řešení,než se postavíme na
•lastní nohy.

4. Otázku jiuv-cké výchovy? Jsme írnáětí veteráni nedůchodci,.'esz':e v sobě všechno to krásno, c© bylo.Mnozí
raňte se ke krásnému čistému akr; tiľyru Svoj sikovu.
■~“t jraí,kt©řx píší: zlikvidujte homogenní oddíly,Jiní říkají:

zůstaneme v roce 1945, dokud jsme nebyli ve svazu mládeže »
jiní se dov lávají roku 1948. Málo je jich,kteří připomímjí,
že uplynulo 2i) let, ž se zrn'nil svět, náš státtrodinn,škola
i mládež. íládež nej aéně o 2 r ky dříve vyspívá.Nemohu prohlá
sit, že Junák nic nebude na svém řferamu měnit. Startujeme z
roku 1948, ale už jsme 2 měsíce v běhu a :nm mo být v roce
1948. Až budete v komisi výchovno o těchto otázkách diskuto
vat, zaměřte se na to. Nejdu užitější je formulace nového po
jetí junéck vých vy. Brožura by mola být do jun okého sněmu
hotova. Jsem přesv- děon, ' jo třobcu*. mnohé změnit. Např. ho
voříme o tom,že jo pot'ebn dát junáckemu ’konu nový výklad,
V Americe byla vytvořena spo ičnost 2000 lidí dotovaná velkou
částkou, kter ' pátralo. na<" tím, jak slftitinp: přizpůsobit novým
poměrům. ■měny se týkají zejména výk ndu skautského dosatom.
V Anyli z deseti mají jun sedm lánků doz.-itere, mají tudy sed
mero »
Co upravit? Málo jen konstatovat,
junák jo prav
domluvný. Spíšo h odat pravdu, hájit pravdu sv ho bližního,
pravdu hájit, obětovat ro ni něco. Cdyby no to <1' lo, nepři
neslo by uplynulých 20 lei; tolik bod,kolik p-'ineslo, Skout je
ochráncem přírody. To jo málo, "‘oj on chránit kyt i'ku, nebo
pejska, ale -letos až vyrosteš, budeš architektem, strojním
inženýrem a podobn'. bochň nepovolíš1 a nastaví š jedinou to
várnu, která ty zasmra li a celé okolí kysličník-.-m siřičitým,
nechň no apomeneš na děti v sídlištích. Nechceme vyjádřit,žo
ženy v domácnostech nesou více než 50$$ tíhy. Rodiče uo stara
jí o dšti potud, pokud se o n starat mošou. Skaut by nl m' 1
denně vykonat nějakou práci. Pto.jí se nás: Vy nedcete přesvšfe vat mladé manžele, žo o domácnost se musí starat oba,je
potřeba se nad : íra zamyslet. C-hci prosit každého z ván,aby
chom nebyli živými konzervami. bedlivě nás všichni sledu.jí,
čekají co provedeme.
5. Steří-mladí v Junáku? Téměř všichni tuří pracovní
ci nastoupili na svá ní sta. Musíme manifestovat nejenom za
včasný nástup, a e také za včasný >dc od. Junák je výchovným
hnutím mladých lidí,kde najdete schopn' n &ď lidi,nezatrpkněte a umožněte jim práci.Postupte své místa mladším. ľ,?éme
P ipr-vit dobrý start pro ty,kteří budou mladí.

Mladí lidé, kteří dnes nastupují, říkají: demokratis
mus proklamujote, ale na vašom vrš ledu to není vidět. Staří
brat'-i se sesli, každý mé vynucované metály n. přicházejí na
veřejnost la odiv. Do nedávne,kdy' z miřol n jaký akademik ,
nastoupili děks..ové,pedelové v celé parádo a ale dálo, dnes
je řlickiý pohřeb.Chci konstatovat: njvyšším o j ojvýmaČnějším činovníkem v Junáku ml by být a noohň. v budoucnu jo vůd
ce a vůdkyně. To jsou lidé,kteří věnují mládeMi nejvíce ča
su. Junácke oddíly touhou být bez náčelníka, bor. oblastního
a okrskového velitele. AI nemohou bý‘ bo vůdoo. Vytvořte
nálady, které uznávají, ■' vůd0 > oddílu jo osob: ont společen
sky význam á ti zaslouží nejvyěší uinéní. rodí-11 no v hla
vě kohokoliv u' '-djžo by ne ”1 vytvořit uový odznak, vvržujto o hierarchii:
a) vychovávat mládeí , b) vychovával, il což, po1 dlouho rte
a prk teprve odznaky: tak prnotujto na to, žn naše v.torv'olk ,
babičky by zasloužily, iby ji i junáci pod'7-ováli.'_dvž mři
byli zavřeni, ne. nich to všechno viselo.
Byli june pření a ’la.dí. Dn r jsnio jon .''kní. Proti
každému z nás se v přítomno dob* vyskytují n' itky. Jak Jq
to možné, žo do Junáka nestanují ti,Id; -ří byli '©•ob'1''i Jiřin
ko.? Došli jsme k z'v'ru: zásadné nevylučujeme -i'koho, kdo se
přihlásí u nebylo by správné, ob- to noho ona nentro. nebo
bro.tr,kteří pracovali po roce 1942, by ra:'li být označeni za
-rádce junáoké •yšlenky• 7>rom tak není mošno pokládat Pi
onýra za zrádce jun ck myšlenky. Jde o mlřlo-*, o opí pra
covali s Mládeží. Inozí ;‘soi. očištěni.
Dám vám. příklad. Byl únor 19 ř • Vnikli k u-' ,hlídnli nás, bylo to nepříjemné. Domníval jsem se, ;'n k to dílo
několika bratří, kteří měli v těch dnech nahni -''ano. Všech
no mč však vysvětlil dopis datované rolo I1'4í ,kt rý ,'eam
však obdržel teprve nyní. Stojí v něm. il bratře, j© mou
povinností požádat Tě o prominutí za netaktní <-'nah^ter /
se přihodil bez mého vědomí......... Podepr/n Protni aor, ' Mředa ústředí Junáka.
Nevlečme s sobov názory,kt:ré 'ř -o ■’ doby -in l."ch
20 let. V tramvaji jsem vyslechl nzzor, o by
. ’l^ír^r
neměl sjednávat domluvu s pionýry. Dx.
' áe*
brák.g ktoxúm každý ud lá co chco.Dov ;du oduuatlt -••přřoli,
mohl

EG 1 uit.Ale byl bych neúprosně tvrdý,kdybyste *■ dali,abych
odpustil zrádci.
mo íJiřťY pí-íoudy,/ ' t ří brat'.'! šli tak da
leko ve svých posudcích na jiné bratry, š děti rchyly přijaty .■ n . ko y r.td. Nochí noí.í.otf vají nu o:' ’-novoiv oh míntooh
e, pak? ží sv služby Junáku někdo jinde. , pc.ločj >. i bylo defor—
novéna natolik, zo by bylo divu,kdyby ac
' i.
>>ár; rájnl norr vinil. Přeji ilodn r odpov'dnó jecnán-'pověd'.ř*' 'lu
xodtrhuji.
Jsme vítáni, má
zalanou,Jo tu vř»l n v.pj oděn ' ji
ní éot,která né zvadnul prst. "sou to • •-v ' ’
1' ško
lí rét došly d tuzy: Už jste dostali ť'ch >5.000 dolarů,co
várí dul Rock Her? V Junáku jsou dv' k'ídl.u, onkoi vodo
Plejner. Jsou poplatní r/padu.
Proto vás šálám o od • >v: d. ov a poctivou mluvu o. prá
ci. Jo to nopodstutx^ , .irjí-li Jiné zložky ntoj-ou bf <vu < ~
šil. ly je m tady ta’ ' v civilu, Iroj jun' "a oděl-',
zrno z±
SV; pozici vy zuj, i,. dvou- odpov dnou pr.’oí, slušným jocWn.íi ,
Bratři rač to vytýkejí.Ala j " přistupuji t.o n-" ď "iu r otěvvoiiý srdcem, dokud mě nezklamou.
21a ot- '.ku co je s dolary,jzom •řjkltnavím o tom nic,
Kdyby níki to nabídli, odmítl bych to. Js»v? oebopni no o to
postarat sami.
Povinnost, odpovědnost ,kéfu?ň- oné m‘1” ;.z :-j zr-.cí Ju
náka, 20 lot jsme neprnc váli, ňnd;. pracovníků v” >. ■ -j O/éoží proeovnlt . Oddíly by y, poki to ylo nřř ,junénky 'ily.
JrorTiiz‘oco sa c .
b ■. ,ly. Tyto Jimzcké složky tam jsou.Když
Junák obnovil Činnost, Je ultuac . trnkové: o istov'ly jv-Mcké
ocld
v &éľ, zv. Vj/'in, é ' , . ' utd.
'■ tái *
' ;z□Čli první pohovor na rainist ?rstvu vnitra, řu 1 r-;' o-runt:
žádná oiyyani/juce no ■né. pr-'vo výlučnosti, kdokoliv ft kdo
liv organizace si může vzít co chce z víří ju:>■ "oká v chovy,
dy jsme tomu před válkou říkali: okouni ním o."
Jí v-- lldlo.
B že metody využívají j?0, junáci v .zurriu, tv rapy ! .
•
ministerstvu vnitra nám říkali: nic noru' cřýřno, u-ii vzž
odznak, opasky, košile,krojová sou Zetky, Do dneška v t<
stavu jme. Jíst z .olečensk-” organizace ■ • o
z v robě
15.000 širokých skautských. klíceuků n. zérjilku ostriu.. . z
však v Tonaku řekli:Vús ď:- ř/5řz' . z

ae oné ch 1L.000.

.zi

ó-

Jediné,co se vk žalo schůdné, je to že bratr Purkhart
P žádal o ochranu lilie jako obchodní značky,f a*e jun-aké li
lie budou na košilích,sekyrkách a pod.
Chr-níme slovo Junák, al už nejsou chr'nony jaho od
věs eniny.
l.f/stuzeni skautů do služby byl vlastně pob.řob Bratra.
Řeháka.
PO si vypracoval stupně pod o nás,jo v borovou orga
nizací, chce pr covat s mini,; en pracovních sil .věkovou hra
nici ro šiřujo nu 15 1 t.Bylo podniknuto všochuo nro to.riby
junáčtí pracovníci moli p*inravo ou půdu, aby Junák neobno
vovali a nastoupili do služeb PO.IJontol divný otav,kdy* no
to tak nestalo.kodi”e řekli: z PO vystovdš a nastoupí* do
Junáka.Ve škole:kluci, všichni do Junáka,po o iritovat nebude.
A pak jsme slyšeli,že jun ci přetahují ?0, junáci dtějí li
kvidovat PO.Jiný obrázek:Chlapec chce do Jun ál-o. Vedoucí PO
odnítá.í.emůžoš skládat 2 sliby,hrozí 2 » chování, ’.a'bly no
vytvá'bt stavy napětí, především zásahy dospělých,. loje s PO
by neodpovídaly oni dané spol nosti, ani iv"m v IÍJ.k bojům
o založ -ní druhé university v Brno řekl insaryk: máme-li mít
kvalitní jednu universitu, potřebujemo druhou.Obdobně jo to
a oř ;anizacet:ii Junáka.
Až bude mezinárodní don Detí 1. červen, pro* neuspo
řádat společně s PO závody pro děti a pod.? Proč nemít spo
lečně s PO loutkovou scénu.V dané situaci jo to řešení, které
by bylo velmi správné.

Sjezd Slovenského Junáka Bratislava
zleva br.Dr.R.Plajner, br.Dr.Ivan Janček
náčelník Slovenského Junáka a br, Br ,M. Stržínek

Uherský Brod Komenského dny 5.7.1969
br. Dr. R.Janček, br.Dr.R.Plajner a br. L. Švach

Finále Svojsíkova závodu 1969
Hlídka 2.odd.Bystřice p. Hostýnem

zleva Pořízka Petr,Halama Jiří,Dr.R.Plajner,
Halama František, Malina Jiří, Pokorný Eduard,
sedící Řehák Ivo, Pleva Vladimír

Roztoky 13.4.1970 - Jubilejná sraz Skautek

Projev náčelníka na Srazu skautek

./.

Milé a drahé sestry,
letošní sraz je sraz skautek,to je holčičího kmene
Juncka,r. je. tu. stojím jako náčelník klučičího—chlapeckého
kmene a tok jako všichni jun.-ci musím být rytířem,postavit
se do pozoru a. říci,ze chlapecký kmen junák® ústy bratru ná*
$eln.'->.& zdrí v’j všechny svo jun* cké spolusostry — Nazdar —

Slyšel Jsou p’ ed chviličkou,že jo vás tu téměř 1.200,
to jo puknu ciiro.. Sestra. necelní prozradila,ze je vén noc o
přes 20.000.To bych se měl postavit do pozoru. íratrů juná ku jo i/rikru.t tolik—60.000,zamícháme to dohromady a Junák
čít: no i íG.000 jun-ckého mládí.To jo,pnno,cifrn,bud® ne
vám to zdát mnoho,ale je to asi více a já vám prozradím ,
že za tČoh 55 lot a pro ohlapco to budu o nějaký rok vícopříští rok bychom slavili 60 lot- za tu dobu prošlo junác
kymi řadami více než polovina občanů našeho drahého česko*
Slovenska.Vašich tatínků a dědečků, mtunlnok a. babiček- to
je mnoho.Ale víte,kolik jo v naší republice dětí ve věku do
15 let? Téměř 1,5 milionů.Junáků jo 80.000, t.J. nul 1/20
to je asi 5% českých dětí jo v Junáku.To jo málo,zdá ho mi
to hrozně málo.
Jak to udělat,aby nás bylo ječte víoeVBuČi musíme ne
jít další obětavé bratry o, sestry a shromáždit jo v Junáku,
ale to se nám nepodaří shromáždit 1,5 milionu d*tí,nebo mu
síme poprosit,uby také jiní starali se o děti -požárníci ,
TJ,atd. £y bychom rádi viděli, aby celý 1,5 milionu dětí byl
tak rozradostněn a naladěný jako vy. My mzmo pomocí dnes
ostatním, aby se dostali také do přírody,prožívali tak hez
ké ml dí jako vy.

Máme být složkou jednotné organizace,která no má sta
rat o děti.Prý je to pro Junáka škoda.Není to škoda.My jsme
kus dobré práce udělali,veřejnost to přesvědčilo a tak máme
co být hrdi.
Mnozí říkají,když nebudu nosit odznak,bude to -patné,
uhni odznak Stříbrného vlka—co když ztratím svůj oaznnk —
přestanu být junákem.Co když mi někdo ukradne ob* t— kroj,
Přestanu být junákem? Je junák ten,kdo mé kroj a kdo má od^ak. Junákem může být i ten, kdo nemz kroj a kdo nomz odznak.

pravo jun: c tví j cosi v rdci. Junáctví nám. zůstane i když
třeba ná* kroj zatím nosit nebudeme.
Je nás asi 13 tisíc,kteří rádi sloužíme v Junáku
a chtěl bych vám také říci, šo všichni se domnívají,že bude
né moci pro j in-' děti pracovat a sami budeme také spokojeni.

Chci vás noprosit? budeme dále pracovat? Ano budeme,
abychom tvořili novou větší rodinu,měli bychom se mít no vzájem rádi a prac vat tok, abychom vyrostli v dokonalé že
ny a muže a sloužili naší republice.

Přeji vám,aby všechno dobře dopadlo a nashledanou
v nové práci.

V areálu LŠ Stříbrné Hory u Havlíčkova Brodu 3.9.1969

í

V areálu LŠ Stříbrné Hory u Havlíčkova Brodu
3.9.1969

50 let Junáka v Havlíčkové Brodu 1969
návštěva náčelnictva - u pomníku J.Wolkera
v místě prvního tábora

Návštěva br.Dr.R.Plajnera v Náchodě 10.8.1968
zleva Dr.R.Plajner, br. Dvořáček, br.Dr. R.Pivec
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