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ÚVODEM

POOSMÉ

Tak jako každá lidská činnost má svoje zastavení,
zvláštnosti, problémy i výklady, tak i vychová vůbec - dětí,
mládeže zvláště - činnost navýsost vážné, má též svoje
zvláštnosti, svojí cestu se spoustou odboček, zatáček, sle
pých uliček, zarostlých chodníčků i stezek horských o mno
ha zastaveními. Jednou stezkou a ne právě nejschůdnějŠÍ,
plnou překážek, ale překrášnou, stezkou navazující na
Setonovc stoupání na horu je skauting, Jestliže drios již
uplynulo sedmdesát roků od chvíle, kdy v hlavě Bvojsíkovč
a i jin ch statečných českých mužů se rojila myšlenka na
roubovat skauting na “lípy české větew“ a tyto myšlenky
jsou st le živé, stéle v nás, je třeba s plnou vážností
povstat! a vyoloví ti díky a úctu všem, kdož so onoho
pomyslného, sedmdesát let již trvajícího stoupání na horu
účastnili,
A my, takto stojíce a meditujíce o těchto věcech,
vlastně tak vzdáváme úctu stéle, neboí touto stezkou jsme
sami šli, měli oči otevřené a sbírali jsme po úpatích hory
zvané život ty nejpůvabnější, nejvoňavější byliny, kořeny
puškvorcu, kvety lilií, živou vodu a my nyní tyto životodárné
přísady používáme k oživení, zachránění, či k pouhé připomínce
bytí oné dobré víly zvané skauting.
L.

2.

JUNÁCKÝCH

SEDMDESÁT

Daleko - za mořem leží Albion.
Nabyté dojmy mínily se v činy,
odkud ses vracel do své domoviny,
do tichých samot, v snivý lesa tón.
Vorlívské lesy, skromná lesní chýšeněmí to svědci tvořivého děje,
jež v řádky mění se a v listy spôjtknihy, jež mladou romantikou dýse.
kaplěn osud - práce dokonána,
"Základy junáctví"- text nu titulní straně,
pro nové mládí - pomyslíš si maně,
v c velká ideou tu byla vykonána.

To není plagiát, ač idea je stuhou,
děním se nese - z dvě pramení tu směrů,
Powell a Seton - národní dějiny - věru,
spolu se spojily barevnou duhou.
Pro vlastní pojetí tu vyšla mysl,
"junáctvím" nazvals mládí cestu novou,
v svobodné lidství, jež chvělo se doboujsi síly napojil, v ideu, smvsl,

Plynou oblaka, letí desítky lot.
ívých “šedesát" před velkým světa dějem
skončilo žití boj - kam každý spojem.
Vidy! plodný byl- nač vracet se zas zpět.

Jsmdesátýprvý - co všechno odvál čas!
Sedmdesát let junáctví - jen historie zlomek,
keř nezaschl - a nový roste stonek.
"Chcem věrni zůstat také dál"!-tak zní náš hlas.
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Liška :
Sedmdesát

let.

Kok 1911 je rokem pro nás důležitým, neboí od rolou
1911 se datuje vznik hnutí skautingu v historiokýdi zemích v Čechách a nu Moravě. Řekněme si tedy, co se tehdy událo,
i když všechno ještě nevíme přesně a stále přicházíme na
stále nové a nové poznatky. Již delší dobu panovaly neutě
šené poměry mimo jiné i ve školství, ve výchově mládeže,
v pěstování tělocviku, sportu a her. Lidé, kteří se snažili
z teto bídy vybřednout! a kteří spíše mysleli na budoucnost
národa, hledali spásu zejména v západních zemích Starého
i Nového světa, odkud přicházely různé povzbudivé zprávy,
zejména pokud jde o věci veřejné, o výchovu, o nové objevy
a p. Nejrychlejším poznáváním byla však cestování. Toto
sice nebylo zcela bezpečné a pohodlné, ale z pohledů dneš
ních se zdá býti velmi idylické a romantické, řekli bychom
až objevitelské. Co jen nového cestovatel poznal a zažil,
Antonín B. Svojsík byl jedním z těchto cestovatelů objevitelů i když zprvu při jeho cestách převažovala kulturně
umělecká práce, jako člena Českého pěveckého kvarteta,
S tímto souborem procestoval celý svět. Roku 1902 byla cílem
Severní Amerika, v létech 1905-6 opět Amerika s prodloužením
přes Japonsko, Čínu, Indii a Blízký Východ. A na těchto cestách,
jak víme z pozdějších přednášek neměl A.B.Svojsík oči zavřené,
naopak všímal si nerůznějších oblastí života, zejména postavení
mládeže a její výchova. Ze studijních pedagogických návštěv
Bulharska r. 1902 a 1904 napsal A.B.Svojsík článek, uveřejněný
ve Věstníku českých professorů /r.XII. Praha 1905/, kde si
všímá školské problematiky v Bulharsku, tělesné výchovy a
kde již roku 1905 píše .........."Žactvu dovoleno jest cvičit!
v Junáckých družstvech , založených pc vzoru našeho Sokola,
kamž také žactvo středních škol ve velikém počtu, dochází ”,
Všimněme si použití ji ho slovanského termínu j u n á c k ý c h ,
kterého později bude opět vzpomenuto a sehraje ve skautingu,
o kterém ještě v roce 1905 nebylo ani zmínky, důležitou úlohu.
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Bnlľím emBem, který na svých cestách poznal nové
SJLěry ve výchove lede:.© byl režr.lt'lský inž. ľ’ranticek
;ioí••.Giutor, W';al- nepředbíhají).*©,
Již v roce 1910, kčy ve Vídni probíhala chvel nč známá
•vídenaká anketa" kolem nových osnov telocviku pro strefní
Školy ze začínal skauting pomalu rozvíjet v scueedním
Polsku, Haliči, Německu a i v samotném Rakousku ba i v librách,
C tom jisté pronikaly zprávy i do Čech, avSak přímý podnčt
u Aen. voj sika přece jenom sehrál návrh nových učebních
osnov tělocviku, kde se odval a jako příklad knihu Dr.O,
Liona 1's.s Pfadfindorbuch,
Rok
Rok
1911
1911
21.1.1911 Ctiakuje liat Národní obzor článek inž.Frantiäka
Hofmeisterm. t 0 v-c ovS mládeže v Americe a u nás.
31.1.1911 Otiskuje list i árodní obzor fil aiek inž. ťrantiftka
nofmeiKtera o uvt vení česká kolonie pro mládež v fíožmitále
p.Tř.
6.5* 1911 Ot5.rV.uje 11. t N. ■ o dní obzor nepod^pewiý. člknek.
o vzniku “Svazu stopařekéhc* v Německu. ůl-inek končí slovyi
“Cílen fepoU.u je vyvolat velké účinné hnutí v celám Nemecku
kh účelem zvelebení a nravního rozvoje večkoré mládeže nfeireoké.”
22.-27.5.1911 koná se II. kurs pro hry chlapecká a dívčí
který pořádá Svaz spolků a přátel tělesné výchovy mládeže
a c.a k. okreuní Školní rada ve klaném ,.rt> 33 učitelů a 14
ueitelelr z 27 Skol okresu slánského• Celý kurs vedl A.B.Svojsík
a lze předpokládat, že se zmínil i o novém výchovném směru
skavtingu. Koznáme jména účastníků ani program kursu,
27.6.1911 mručena stará os ova a nebývá platnost Ková osnov#
vyučovaní tělocviku nu školách středních. Pedagogická ročenka
1911 o tom píäe $ “Nove osnovy pro střední Školy připustily
část programu jonáckého do Skol pod názvem "polní hry* /Gelvndegpiele/.
O prázdninách 1911 odjíždí A.B.Svojsík studovat skouting do
Anglie, zotír není zpráv %'■■> kd; a kde se setkal s B.P.
6.-10.7.1911 spolu s Josefem Plenkou se zúčastňuje v 0den.se
v Dánsku ^esináredního kongres- pro tčleszio v výchovu. ZSjJmě
prodlužuje cestu i do švédska a Belgie, kde se také zajímá
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o skautskou výchovu.
Konec prázdnin 1911 - A.B.Svojsík po návratu z cest si staví

v blízkosti myslivny "Vorlovy"chatrně z kůry a větví v níž

v blízkosti mysli vily "Vorlovy* chatrč s kůry a větví v níž
přebýval ve dne v noci a ověřoval oi s ralou skupinkou
ctlapeů vše z 3.P. icouting for i>oys. Pracoval ze na.
překladu této knihy* hevíme kdo byl společníkem .. .. voj sika.
.. v'- e jaš dlouho trvale t to ověřování.
2&.9. - 1.10.1911 se konal v tělocvičně ataroměetká reálky
rrskokc- :ti-eáo školský >urs pro včitele těl wviku. Účastnilo
se jej 55 zájemců /20 bylo z íx* y a uejbliššího okolí, ostatní
vži le , jí/. Ve z nivě o ton se praví s
wx*o- v ar; /a1.»
zn.aut/ > to o jednal o něktarýoh cvičeních
zvláštních, j. t je plování a z-ct-r:u*uv?íní tonoucích, šerm,
střelba, vojenské hry, táboření v lesích, stopování a příbuzná
cvičení novými osnovami zaváděná. K tomu připojil výklad
o novém z ůsobu v chov* toho ruhu, jenž pod jménem wBoys
UGouta" vznikl v Anglii a v ©sledních létech s úspěchem Síří
se i v jin cli a! 'těch
dílech ováta. Podrobně promluvil
o způsobu jeho jsmvldění, významu pro život a dos i vadních vý
sledcích, jak měl příležitost je poznat! z vlastního názoru
i děl jeho zakladatele Baden-Powella. K tomu připojil br.
Sýkora referát o odborných spisech německých k tomu »•
vztahujících."
heznáĽ.e jméno účastníků, :1c jen tušíme, že mezi ni. i nohlo

byt několik příštích vůdčích ..F!cor/K ve
■i.ťup.v*
lěí úkol pro nás, zjistit dostupné informace,
15.12.1911 Národní listy uveřejňují fejeton A.B.óvjsíka
Výchova mladá Anglie. /Boy Scout/.
Tolik ro
rok
k. 1911 - pří
příště
ště průřez roke
rokem
m 1912.
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Jaroslav

Novák

První

;

jiskry

/Vzpomínky na začátky českého junáctví
v letech 1911 až 1914. /

Přepis autorem korigovaného strojopisu, který
je uložen v AS pod S. H 100C2. Marginální poznámky
jsou od Slávy Bursíka. Podtržené poznámky jsou
od Jaroslava Nováka a označují jednotlivé odstavce,
roky a významné události, které jsou popisovány.
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Tato knížka není a ani nechce býti
oficiální historií jočátků českého junáctví. Přináší pouze vzpomínky jedno
ho z prvních účastníků, jak je nedokona
lá lidská pamčí dovede zachytí ti. Nebylo
proto možno se vyvarovali, aby události
a fakta nebyly zasaženy osobními city,
jak to je v životě pravidlem.
Ale vře lidské jest především subjektivní
a proto tento způsob líčení bude skoro
pravdivější, než strohá skutečnost.
Vždyí teprve zabarvení událostí lidskými
city dodává jim opravdové životnosti.
Snažil jsem se vyvolat! v představě
čtenářově také ovzduší tehdejší doby.
Jestliže někdo líčím události se shoví
vavým úsměvem dnešního člověka, nemá to
být odsouzením, naopak, ve vzpomínku mísí
se lítost nad odchodem mladistvého a prů
bojného nadšení, s ní®ž mladí apoštolově,
vedeni nadšeným průkopníkem Svojšikem,
nastoupili poulí za junáckým ideálem.

Jar.Novák
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Profesor Svojsík a jeho neuvěřitelné
líčení.
íBylo
’lo to někdy v listopadu
listopadu. 1911.
Bylo mi tehdy 17 roků a ve své touze po
vzdělání četl jse
jsem
m jako obvykle Národní
politiku od
oi titulku až po hospodářskou
ho -podářskou
část. Proto také padl můj zrak na
?ást.
m Školskou
hlídku a v ní i na referát o jakési schůz
tučír "Společnosti pro výzkum školy".
školy”.
ce, tuším
Nermohl jsem
jsem ani uvěří ti, co tam bylo na
psáno .
Jakýsi profesor
pro fenor Svojsík
Svo js ík přednáěol
předndže1
tu o své cest*
cestě na evropský západ sa líčil,
že tu poznal
. oznal výchovu
výcl ovu nlídeže,
mládeže, která se ode
přírodě. Ho
Hoři
jnnu
hrává především v přírod*.
;,'i prý jsou
sdruženi v malé skupiny,
ekupiny, jež podnikají vý
pravy, táboří pod stany, sami si vaří,
mají pěkné kroje a odznaky a jiné neuvěři
telné věci.
Fantasie byla vzrušena a pocit čehosi
fantasie
velikého, po čem jsem již dávno toužil,
vkradl se mi do mysli. Vždyí šlo o splně
ní tajných přání naší mladé generace, kte
rá již dlouho nebyla spokojena s tím, aby
o velikých a statečných výkonech, o dobro
družství, a o cestách četla pouze v knihách.
Toužili jsme po činech a stěžovali si na
všednost a malost tehdejšího šivotr-.
živote.
Ale hned jsem zapochyboval
zapochyboval.. Což je-li
zpráva prof.Svojsíka
prof.3vojsíka zase jen jedním z těch
kterťch mají profesoři
teoretických návrhů, kterých
a učitelé plno ? Vždy
Tždyf
ť toho již tolik napo
vídali o reformovaném kreslení nebo výchově
výehovS
ručními pracemi, ale po velikém poplachu
vždy nastalo božské ticho a život mládeže
šel ve starých kolejích.
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A jak by také bylo možné, aby něco po
dobného bylo u nás povoleno ! Ha príklad
to združovaní v malé skupiny ! Vždyí ještě
nedévfco ve škole trestali žáky dopadené při
hraní footballu. Když hoši na náměstí Krále
Jiřího, které bylo tehdy nevyrovnanou na
vážkou hráli football, byla hra řasto pře
rušena varovným voláním, že se blíží někdo z profesorů.. Pak se vrhla obě mužstva
do sousedního žitného pole a ukryla se tu
před nepřítelem.
hebo to táboření v přírodě ! St .lo se,
Že jeden z hochů zmizel z domova. Trvalo to
pouze dva dny, než ho nalezli v křoví jed
noho vinohradského parku, ozbrojeného flobertkov. Proživil tu pravdápodobné jen na
pínavá dobrodružství Divokého Západu, ale
jaké to bylo mravní pohoršení ve škole !
Hrozilo mu vyloučení a nakonec byl rád,
když dostal jen trojku z mravů. Kdepak
by tehdy rodiče nebo Školní úřady vy ho
věli nápadům fantastického profesora.
A tak jsem brzy na celou věc zapomněl,
ale v duši zůstala lítost, Že se podobná
krásná věc nedá u nás uskutečnit!.
Přišly Vánoce a čas se překulil přes
mezník Ílového roku. Byl začátek února 1912,
když se objevila za výkladem Sprinterova
knihkupectví hnědá brožúra, jež lákala po
zornost kolemjdoucích hlavou usměvavého ho
cha v širokém skautském klobouku. Uěla název;
"Český skaut" a autorem byl Aňt.B.3vojsík.
Zájem, který jíž usnul, rázem oživl. Pyl jsem
tehdy právě osmnáctiletý a měl jsem již své
zaměstnání. Za svůj prvý plat jsem ei proto
takoupil tuto brožúru. Stála svacet haléřů,
tedy asi dnešní dvě koruny. A rázem rozlil
se přede mnou široký proud nového, krásnějšího
života.
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"Slastní hoši!" psal Svojsík o skautech,
jak je poznal v táboře, "Zde spíte klidně na
volných ňadrech matky přírody ve zdravém, svě
žím vzduchu lesním, Slastnější než synek nej
většího boháče v nádherném paláci. Který z Vás
poznal by jinak kouslo těch nocí ? Vyrostli
byste, mluvili a horovali o jejich krásách,
znajíce je jen s podání básníkova, hudebníko
va a z malířských štětců, ale málokterý z Vás
prožíval by je od prvního záblesku hvězd ve
všech fázích i s jejich tajemnými zvuky, až po
chvíle, kdy růžové paprsky sluneční za jásavé
ho koncertu ptactva ozlatí vrcholky stromů,
Al Vás sem přivedla vážná snaha, nebo touha
po romantice tohoto Života, stejně vzpomínat!
budete jednou těchto okamžiků jako nejkrásněj
ších, nejSlastnějších a nejvolnějších ve svém
životě."
Jak nám Svojgfk mluvil z duše ! To byla
ta skrytá přání tehdejší spoutané mládeže. By
la to tedy skutečně pravda ’ Svojsík důsledně
provede, co zamýšlel. Stal se v mých očích
průkopníkem a vedoucím mládeže, která měla
konečně od snů přikročili k činům. Jen jsem
litoval, že nepřišel se svou myšlenkou dříve,
abych mohl krásy tohoto života prožiti jako
mladý hoch.
Byl jsem však rozhodnut. Ihned jsem na Přihláška k junákům.
psal autorovi dopis, v němž sc přihlašuji ke
spolupráci, ale vyslovuji pochybnost, zda budu
moci býti ještě junákem, když jsem překročil
hranici osmnácti let.
Uplynulo několik dní, plných jasných
nadějí i šedivých pochyb. Ale dočkal jsem se.
Jednoho dne přinesl listonoš korespondenční lí
stek hustě do okrajů, popsaným stojatým písmem.
Byl od Svojsika,
"Kilý příteli," psal tam profesor Svojsík,
"vítáš* vaši přihlášku; při dobré vůli můžete se
všemu naučit! a státi se vedoucím, mládeže.
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V nejbližší době vydáme skautské spisy,
pak uspořádáme kurs pro vedoucí, na kte
rý budete pozván.”
Bylo tedy vyhiáno. Přečetl jsem ješSvojsík propaguje.
tě několikráte brolůrv. reíký skaut a tou
žil jsem, abych noh] již co nejdříve pra
covat. .'Je další správy cd Svojsíka nepři
cházely. Byl příliš zaměstnán jinou prací.
Pohl jsem jen sledov'ti novinářskou pole
miku, kterou rozvin’. 1 velmi energicky. Po
něvadž jsem byl již rozhodnut státi se ju
náckom pracovníkem, chodil jsem pilně do
čítáren a opisoval si doslova všechny Svojsíkovy články, abych měl "vědecký materiál"
ke své budoucí činnosti.
lia jaře objevily se na trhu nová Svojsíkovy knihy. V březni1 to byla kniha "V přírodě”,
dále kniha "Táboření” a konečná tenký svazek
"Umění :ozorovnti’’, který zejr/na přinášel
spoustu odvážných novot, jež se”nehezpečně
přibližovaly romantice detektivních a dobro
družných románů."
ľ.ení divu, že Svojsík, xáLnč zaměstnaný
spisovatelskou Činností a četnými přednáškami,
nedostal se k uskutečnění kursu vedoucích.
Proto jsem se učil sám, pilně pročítal jeho
knihy, pozoroval přírodu, sledoval otopy koní,
psů, učil se znát hlasy ptáků a horlivě se
svičil podle napy.
11a počátku dubna objevily se na nároží cl První veliká před
náška o junáctví
plakáty, v nichž "Svaz českých spolků a
přátel tělesné výchovy" oznamoval, že uspo v Praze.
řádá- přednášku ve Smetanově síni Obecního
domu, Přednášeti bude prof.Cvojsík o českém
skautingu a úvodní ^lovo pronese univ.prof.
Dr.Čáda. Koupil jsem si ©všem ihned vstupenku
a byl jsem tak trochu hrdý, že měla číslo 001.
Když pak konečně nadešel olavn' večer, vyžehlil
jsem si vlastnoručně své jediné šaty a poprvé
v životě vstoupil do velkolepé Smetanovy sin'
Obecního domu. Svítila tehdy novotou, neboí
děm byl postaven teprve před několika roky.
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Posadili mne do prvé řady na sedadlo číslo 1,
které však na neštěstí bylo na opačné straně
pódia ne ý odkud dvojsík přednášel. Sál byl
plný a zdálo se f.', že jsou všichni v jakési
slavnostní náladě. Sledoval jsem také se záj~
mení nezvyklou podiv au: Mať/ 1 ochy akauty,
ja:; uv- dčče. Tehdy jeát-' ''-měli krojů.
Před ’vojsíkem vystoupil na pódium star
ší pán, univ.rrof.čáda ; jasnými slovy promlu
vil o významu ‘’kautovéní. M' Mně' ka vyšla po
tom jako samostatné brožúr;1 a je z nejlepčích
a r.ejvýstižnSjších výklad1*- o hodiotč junáoké
výchovy, č^da už tehdy se tam dotkl nebezpečí,
kterým bylo hnut í ohnožo vdno.”3kauting není
chápán, anebo, abych to hned krátce naznačil,
utkvívá ze jednostranně na některé jeho složce a ta se pokládá mylné zn ekauting celý. IMedorozumxní toto jest pochopitelné a svědčí o
tom, že veřejnost je jpruvena kuse, totiž jen
o některých strť a'Mch sk jutování, nikoli o
celém systému /na př.zejména o táboření, vol
ném pob tu skautů v přírodě n pod./, tento
zjev však podle Čády nelze přejít mlčením.
Nutno uvést!, že by snadno mohl se stát! ce
lému. úsilí u nás nebezpečným a že by skauting
vlastní, abych to krátce řekl, mohl zkomolit!
a znetvoříti.”
Toto nebezpečí skutečně se dostavilo a
po léta bylo třeba vykládat!, že táboření není
ještě junáctvím. Tehda ovšem jser tohoto nebez
pečí neviděl a celkem jsem čádovu varování ne
věnoval pozornosti.
Nadchlo mě Svojsíkovo líčení junáckeho
života doprovázené světelnými obrazy. Přednáška
skončila úspěchem a přihlásila ne řada dalších
lidí k práci. Poprvé jsem tu viděl Svojeíka a
byl mi ihned blízký a r’lý. Připomínal mi
trošku znám' postavy nadšeních, oČamarov n^ch
studentů-vlasteneů, kteří dovedli s velkým
nadšením pracovat pro národ. Svojsík byl opravdu
z těch obětavců, kteří znají jedinou pravdu a
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když jsou přesvědčeni o její velikosti,
jdou za ní ze v?:ech sil a do poslední chví
le. leh 1 z těch pracovníků, kteří trpíce
intelektuálismem jsou olni skepse a ne úvěry
v pravdivost vlastní práce ? proto nemají
do ti síly a víry, aby se bili za svou věc.
Z^tír co jsem stále čekal na povolání
Junáctví do Sokola ?
k j náckc službě, voj9Ík ee rozhodoval, kde
vl-otně bu lou junácké dru/iny organizovány.
"Kou ci hou nebylo a rení v; tvořiti velikou
novou organizaci ml,'dežegM napsal v té době,
"nýbrž snažím se ukázati, že skautská výcho
va. je u nás mošna po celý rok a ve větší mí
ře, než stačily ukázoti pokusy v minulých
letech. Doufám, že i naxe vůdčí kruhv sokolská dobře se seznámí s novým typem výchovy
než se o věci bude rozhodovati. Jeem pevně
přesvědčen, že přijetím programu podobného
skautskému pro dorost, Sokol by velmi získal»”
tle Svojsíkovy snah;/, zi věsti tuto výcho
vu v Sokole, nenacházely odezvy, nebol pro
tehdejší vedoucí Sokola byla to příliš mo
derní a odvážná myšlénko. Proto Svojsík
zatím svá hnutí organizoval pod záštitou
"Svezu českých spolků a přátel tělesná vý
chovy. Svaz spolků byl však jednou z mrtvě
narozených institucí. Vznikl z dobrá myšlen
ky zemského inspektora Klenky a měl soustřeSovati veškerou tělovýchovu a aportovníe sna
žení u nás. 11 e tehdejěí poměr. něco takového
vůbec nedovolovaly a proto - ačkoliv jedna
telem byl i.B.Svojsík, přece nebylo nejmenších
v hlídek na zdar. Z.etín co ostatní reformní
myšlenky Svazu zvolna odumíraly, činnost
Svezu se z více než tří čtvrti#. zabývala
propagací jináctví.
Jinou starostí bylo, jak se čeští skauti Jméno pro nové hnutí
budou jmenovat!. Svojsík neměl v úmyslu při
nášet! k nám cizí instituci. Cítil velmi do
bře, že odlišné poměry českého národa, jeho
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úkoly, cíle i národní povaha vyžadují volby
proprámu tak, aby hnutí stalo se hnutím ná-

rodním. V-nějším znakem této činnosti
byla starost o dobré české jméno. Svojsík
sám por-'šlel ir: název Chodové. To wu však
roamluvil sám autor Peohlavců, spisovatel
Jir>sek a proto se vojsík poptával ďle
u různ/ch osobností. Netrpělivá veřejnost
začala v novinách sana navrhovati víoe mé
ně vhodné názvy jako : Stopaři, Kozačení,
Zvodov nebo Svojané. Poslední jr 'no bylo
Soběstační
odůvodňováno tím, že skauti jsou přeoe
soběstační, sví a míro to, že by tak byli
pěkn.' a ojeoai i jménem se svým zakladate
le^ >voj šikem.
Teprve tehdejší inspektor Bílý•přinesl
dábrý nápad, aby bylo použito jihoalovanBkého ji;éna “Junák”, které tak krásně vyja
dřuje mr vní i tělesné vlastnosti, jež kaž
dý člen teto nové instituce má míti, Svojsík
tedy z- '"1 propagovat! toto jméno a veřej
nost je sympaticky přijala.
Konečně v červnu 1912 došel nový lís První junácký prázdtek od Jvojsíka. Zval k účasti na prázdni ninový tábor.
novém t'boře u Lipnice na Českomoravské vy
sočině. To bvlo n/co ! Avšak byl jsem již za
městnán a jako nejmladší v úřadě jcom si svo
ji dovolenou musel vzít v květnu. Nemohl
jsem se proto zúčastnit. Vyprovodil jsem
alespoň hochy kus po černokostelecké silni
ci.
Bylo to typické pro švojsíka: účastní
ci t'bora sjeli se v Praze a zde naložili
veškeré svoje potřeby na dvoukolovou káru.
Pak ji táhl hlouček chlapců v civilu až na
moravskou hranici, Ale nejen to, oni se také
vrátili podobným způsobem po táboře domů do
Prahy ! Tábor trval sedm neděl. Jvojsík čas
to později vzpomínal toho, jak poctivě pojí
mali první junáci soběstačnost a jak by1! na
ni hrdi. Vzpomínal zejména tehdy, když slyšel,
že junáci na táborech užívají skládacích pod ~
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sad, že někde tatínkové pomáhají hochům stavě
tí tábor a někck zase, Že maminky obstarávají
celou kuchyni.. To považoval za prohřešení na
základních výchovných ,.rinci; ech jun'otví.
Tábor v Lipnici skončil velikým úspěchem a
Svojsík vylíčil život tohoto rrvého junáckého
tábora v brožuře "Den v táboře junáků*, ktorá
vyšla v roce 1912 a byla doprovázena 52 obrázky.
'e zpožděním téměř jednoročním vyšlo hlav
Rok 1913.
ní díle "Základy jináctví". Byla to pěkná bib
Základy vyšly
1912,
dostal
le, do níž přispěli přední mužové našeho ná
jsem je k Vároda. Jejich příspěvky - jak už bývá zvvkem,
nocům 1912.S.B.
f-ozdě dodané - zavinily odklad vydání knihy.
Tato byla velmi příznivě přijata veřejností,
stala se programovým základem rozvíjejícího
se hnutí.
Začátkem ledna 1913 byl vydán leták vyzý Prvý kurs junáckých vedoucích.
vající k zakládání nových oddílů junáckých,
března zahájen l yl nak ve škole v...
...... ulici první kure vedoucích proalovem
profesora Svoj sika o poslání sk-iutinfru a něk
terými praktický i pokyny. Tehdejší jaro ohlá
silo se velikou chumelenicí a proto bylo nutno
projektovanou odpolední vycházku odložili.
Místo toho předvedl inspektor Klenku v trloe
ovično ukázky tělesné vědrový. Dr. lorávek
rak později v posluchátně profesora Kukuly
uspořádal kurs první pomoci. Při zahájení kursu
byla třída přeplněna poslucháčstve®, ale jak
to obyčejně bývá, po třech nedělích zůstalo
jen asi dvacet osob.
Pak rozvilo se jaro v plné síle a kráee. A Prvé junácké
kroje.
bylo to jednoho slunečního dopoledne, někdy
před sv.Janem, kdj Pražané v nových slaměných
kloboucích a vysokých límcích procházeli se po
nábřežích Vltavy* a dívali se na hučící řeku.
Tehdy ještě nepoletovali md její hladinou
znání rackové, ale zato budily požernost čet
né parníky odvážející výletníky ven do přírody
16
na Zbraslav nebo dokonce až do Svatojánských

proud". Mezi těnito nedělní®! chodci prodírali
se ási patnáctiletí hoši ▼ junáckém kroji *
budili ov?'c' pozornost, Krdtk ' 'iodré kr.lhoty,
nahá, vydrhnutá kolena, zelená košile, nažehle
né zelené šátky a nad vším široký cowboyský
/burský/
klobouk. Pro Prašany byla podívaná na chlap
ce stejn"- tak senzační, jako nějaký rok před
tím, když se výstřední žena odvážila projiti
po Ferdinandově třídě v kalhotové sukni. Ta
se tehdy musela pod ochranou strážníka utéci
do průjezdu, tito hoši zardělí spěchem a roz
pady uchýlili se na palubu parníku, který je
pravděpodobně odvezl na vycházku za brány měs
ta. To byly prvé junácké kroje, která jsem vi
děl na pražských ulicích.
Filipojakubská
V noci fil i po jakubské ppal jsem poprvé a
noc v hlubočepjunáky pod širým neber?. V hlubočepekém údolí
ském údolí.
v lesíku proti kostelíku svátého Prokopa na
skalní plodině m'xli ávojsíkovi junáci své tá Vašek Jelen vy
právěl něco o
bořiště. Tehdy bylo Prokopské údolí dosti
táboření u Pro
kopa na podzim
vzdálené od Prahy zdaleka nebylo tel navště
1912
S.B.
vované jako dnes. Zde v romantickém lesním
prostředí /tehdy aspoň jsme nu to tak nazí
rali/ sešli se 50. dubna odpoledne zbylí čle
nové junáckeho kursu. Prof.évojsík měl je-^
zasvětit! do tajů tzbomickáho umění. Na
lezli zde již několik hochů, kteří byli se
Svojsíkem na prázdninová^ táboře a jroto se
dívali na kandidáty s odborníčkou shovívavostí.
Byla krásná pohoda a v paprscích jarního
slunečka, pozvolna se sklánějícího za lesy,
předváděli hoši pod vedením 3vojsikovým ukáz
ky junácke výchovy v přírodě. Potom Svojsík
slíbil k večeři výbornou jihoslovanskou pochout
ku - skopové maso s brambory - t.zv. "luku".
Všichni jsme se na ni velmi těšili a horlivě
škrabali brambory a krájeli maso. Nic mi neva
dilo, že jsem se novým nožem důkladně řízl do
dlaně. snažil jsem se jen zakrýt!, že má vlastní
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krev mísí se s krví masa, které jsem krájel na

drobu:- kousky*
Nejstarším z nás byl tehdy asi čti řičet i-“
letý pan Fediov, ruš veselý a stoupenec přírod
ního života. Dokázal to také tím, Je se svlékl
v tábořišti do plavek a tak kuchařil, což doba
pokládala za neslýchanou v c u solidního muže !
Kdyby to konečná bylo u vody, snad by se byl nad
tím nikdo nepoznat vil, ale v lese to bylo opravdu
výstřední. Stmívalo se již, když se z kotle po
čalo kouřiti. Bohužel nešířila ee libá víně,
nýbrž nesl se pach spáleniny, jak se brambory
ke straní" kotle přitekly. Tak byla večeře, přes
všechno naše nadšení a dobrou vůli nevábná. Fneo
hebylo dopeřeno n Ira hory připáleny.
Večer jsme hráli hru "obléhání tábora*.Hlí
dali jsme tábor a hoši se měli do n“ho vplíŽiti.
Nepodařilo se jim to, nebot kandidáti bylo skoro
tolik jako útočníků. Kromě toho ctižádost nás po
bízela, abyohom za nic na evčtč junáky nepropusti
li. - Táborový oheň jsme ještS tento večer neečli,
zato však po kopcích plály svatój'noké ohně a vonnická mládež pálila čarodějnice.
Ochladilo se, když jsme se ukládali ke spánku.
Svojsík n jeho hoři zmizeli v mal.ích A—stonech. Iro
kursisty byl určen veliký zvonovitý stan. Soudím
proto, že nás nebylo více než dvanáct.
Vynořila se před n'mi otázka, kterou nám ívojsík zapomněl vyložit! a na kterou jsme nenalezli
odpovědi ani v jeho příručkách j v čem se vlastně
spí ? Spát v civilních šatech zdálo se nám nevhodným
a snad by se nám hoši ráno vysmáli. Iroto se většina
z nás svlékla jako do postele a zabalila se do
jediná ave přikrývky. Světla zhasla, ale spánek
nepřicházel.Od vchodu nedošněrovaného stanu tíhlo
a také jarní země překvapivé tudila. Vydrželi
jsme to hodinu, vytrvalejší půl druhé a rak jsme
se druh po druhu oblékali. . a’ onec i to bylo mílo.
Eoc byla proto velzi nejiohodlná. bylo jeStč ranní
šero plné vlhkosti, když ze zvonového etam vy—
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lezly první nevyspalé postavy a daly se do ře
či 3 i borovou hlídkou. Za chvíli vypotáceli
se i ostatní a v táboře rozproudil se čilý
ruch. Byli Jane na to své ranní vstávání velni
hrdi a proto nás překvaj ilo, Se Svojsík němči
pro to - orozuFční. Když asi po půl hodině
hlahol hlasů vzrůstal, objevila se ve vchodu
A-etanu rozcuchaná hlava propagátora junáctví.
Dosti ostře nám připomenul, že v táboře mučí
býti dodržován noční klid a že proto naše jed
nání se neshoduje a táborovým řádem. Za druhého krásného dne neznámi1 nás Svojsík
s dalšími taji jun ckého táboření a naučil nás
milov.ati život v přírodě. Domů vraceli jame o©
dů ladné unavení, a hlavně nevyspalí. Neměl
jsem však vřelejšího přání, než abych tm konečné
mohl dáti po junácké stezce na vlastní pěst.
V Praze byl v té době jediný veliký obchodní
dům a to ve Vodičkově ulici "u Nováků“. Z malého
nííersk'ho krámku vyrostl veliký obchodní dům,
zabírající dva čtyřpatrové domy, V zadním traktu
tohoto obchodního paláce byle sportovní oddělení,
jež na ávojsikovu výzvu objednalo z ciziny junécké potřeby. Zníte dobře pocit, kdy junák poprvé
jde si koupiti krojové součástky, nůž, tornu,
nebo dokonce stan. Dovedete si proto přede 1? vi ti
naši náladu, když jsme sem putovali s každým
ušetřeným krejcarem, abychom si tu koupili roman
tiku skautského oděvu. Vždy! ten Široký klobouk
přímo vončl dalekým západem a byl v tehdejších
malých poměrech něčím. opravdu revolučním. Pro
jxjiácké činovníky zde prodávali klobouky s velmi
širokou a skládanou stuhou a proto jsem si jej jako budoucí kandidát zakoupil.
Počet junák" zvolna rostl, až dosáhl snad
čísla padesát. A pomalu počali se junáci objevo
vat! i v činnosti na veřejnosti. Bylo také mnoho
zájemců z venkova, hlásily se i celé oddíly z
Domažlic, tišina, Hrade© Králové. Tam, kde do
sud oddílů nebylo, byli hoši zařazováni do praž—

Junáctví se
organizuje.
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ských skupin a zapsáni
ry .ržékú.

ro prázdninové tábo

Střediskem juháokého hnutí byla kanceSpálená uliceč.11
1' Ť aďvo ká ta Dr . Pra nt i ška Svo j si ka ve Spál end
ulici Číslo 11. bratra zakladatele junáka*
Přímo proti ústí Lazar?kc ulice byl malý dvou
patrový domek, který měl do dvora a do zahrady
pavlače. irvní poschodí tohoto domku zaujímala
advokátní kancelář, která v odpoledních a zejmé
na ve večerních hodinách byla cílem pražských
junáků* Zde se také přijímali nováčci a přidě
lovali do družin.
Poněvadž bylo jaro, jednání přená čel o se
stále více z malých místností na Širokou pavlač,
až se tato stala jakýmsi jundokým společensk in
klubem. Slunéčko plné nadějí nás tu zalévalo
a se zelených větví několika stromů hvízdal kos.
A tu také jednoho dne na začátku května předsta Zřizuji si
vlastní oddíl.
vil mi Svojsík několik odrostlejších chlapců*
Ust vili prý si již v březnu svoji družinu, ale
potřebovali by zkušeného vedoucího. Nechtěl bych,
se jich ujmouti ?
Zabušilo mi srdce, nebol nadešla chvíle
zkoušky. Bylo mi sice již devatenáct roků, ale
přesto věkový rozdíl neb;;l značný, nebol hoši
byli asi šestnáctiletí. Seznámili jsme se o
ostychem, a trochou nedůvěry a smluvili sl, že
první náš podnik bude v neděli, kdy junáci měli
mí ti službu při divadelním představení v Šárce.
Sraz dali jsme si na půl jedenáctou u
techniky na Karlově náměstí. Odtud putovali jsme
pěšky přes Petřín a Strahov do Džbánu. Jaký roz
díl proti dnešní době, kdy až v tato místa vede
elektrická dráha 1
Novopečený vedoucí měl sice mnoho ideální
ho nadšení a dobré vůle, ale neměl zkušeností
s mládeží. Zejména ne s tou jíž sl lze nejhůře
získati, totiž s mládeží dospívající. Proto jsem
se několikráte marné pokoušel zavěsti rozhovor
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nebo zábavu* Když jsme došli nn. Skala, tedy v nísta, kde jest dnes Strahovský stadion a kde tehdy

byly á®11 četné jámy a kopce po starých lomech,
obrátili se na mne hoši s otázkou: "Pane ve
doucí, víte, s čeho se skládá hlína ?" V du
elu jsem se zaradoval, že konečně budu moci
zašiti se svým v”C ovutelským úkolem. S chutí
jsem počal vykládat!, co jsem věděl, že to
z leží nu geologickém složení půdy a podobné,
ale hoši nedali ni dlouho hovořiti.
"Ale kdepak, hlína se přece skládá a vozu !*
Byla to studená sprcha vvcl ovutebskérnu
nadšenci. Ale brzy jsem poznal, že to nebylo
míněno zlomyslně a tuk konečně roztály vzájem
né ledy. Dověd 1 jrer oe, že družina mé již
vlastní st jb, dokonce "áčko", vařič Primus a
knihu "Základy jvnáetví". Byla to tedy skoro
přepychová výbava pro čest člení druhiny a
sedmého vedoucího.
Za poledne došli jsme do Sirky a usadili
se na lavicích přírodního divadla. Divadlo
bylo poslední sensncí Prahy a měli dnes Kráti
Subertova "Jana Výravu". V kotlině, vysoko
nad šáreckým údolím zbudováno bylo z dřevě
ných amfiteátrální hlediště. Pod ním bylo po
staveno rozsáhlé jeviště a šatny hořců,
ío tranní kulisy byly vytvořeny skálami, na
nichž se malebně vyjímaly skupiny junáků ve
svých romantických krojích. Střežili tu mla
dé osázené stromoví, aby je zvědaví div'ci ne
poži apal i.
Rovů naše družina, která nesla tehdy čís
lo 6., dostala za úkol uváděti hosty na se
dadla. A tu povzbuzen junáckým krojem - ob
jevil jsem v sob? organizační talent, a s
kuráží, které jsem se sér obdivoval, vrhl jsem
se do práce. Hoši jednali po mém příkladu a
rázem jsem získal u nich na autoritě. Byly
to perné hodiny, když po poledni začaly ne
hrncuti do divadla tis'ce návštěvníků. Ale
umístili jsme je všechny na správná místa.

Přírodní di-

vadlo v Šárc
e.
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Zstím na jevišti rozehrál se hrínný děj. Herci
namáhali hlasivky ze všech sil, hmoždíře - za
stupující děla - po stráních ho .kaly a obecen
stvo vděčně odměňovalo všechen tento dramatický
hluk bouřlivým potleskem.
Unaveni, ale spokojena a s bl úiým pocítěn
Každý dostal
chléb,párek a
vykonaná 31ušly vracela se naše družina domů.
sodovku.
V příštích dnech vynořila se před námi
Klubovna - na
ulici.
oťaka, kterou řeší každý nový oddíl, kde to
tiž vžiti klubovnu. Jest to obtížné i v dnešní
dob , ale tím nesnadnější byl o to tehdy, kdy se
na jun ctví ohlíželo š ne; .'rozuměním a nejcastčji jako n? výstřední hru. Proto se nedivte,
e jsme se scházeli jen nn rohu vinohradský vo
dárny. Ale nadšen< bylo tak veliké, že nám to
nijak nev dilo. Stale se také, že přišlí rodiče
zapsat nováčka a tu úřadoval joem na pískovcově
obrubě plotu a příchozím rodičům jsem nemohl na
bídnout! než lavičky v sousedním parku, aby al
mohli sednovti. Za takových okolnontí bylo
t žko, abych si získal jejich důvěru a proto se
nedite, že družina nerostle. Naopak, nkteří
členové pomalu v původním z'jmu ochabovali a
tak na vych-'zky chodili jsme dva, nejvýše čtyři.
3vojsík nezanedbával jediné příležitosti, Zahradní slavnost v Lobkoaby ovému hnutí získal porozumění a přízeň.
vicově zahradě.
Tak na . říklod 14. května konal Český olympijský
výbor, jehož předsedou byl veliký příznivce
junáctví, Dr.Gvth-Jarkovský, zahradní slvnost
vo kvetoucích Lobkowieských a Schěnbornských
zahradách. V tomto krásném zákoutí postavili
j<náci malý tábor a ukazovali zde způsob svého
života a práce. Shlédla je hojnost návštěvníků
z řad tehdejší nejvyčší pr... ;kfZ společnosti,
v čele s místodržitelen knížetem Thunera z Hoherxsteinf. Koviny o tomto táboře psaly velmi sy patičky,
ľa červen připrovofal flvojsík další veřejné
vyšte pení a proto scházeli jsme se na hřišti
vysokoškolského rportu, které tehdy byle na
Vendelince ’• KLegrovýeh sadů. 'acvičovali jsme
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tu denní junácké cviky, učili se zpívat a pocho
dovat. Jaké bylo tehdy nadšení řeži vedoucími.

můžete posoudit! z toho, že st ,rý profesor
kreslení s velikou žlutou pleší připjal si
na břicho buben a vytrvale bubnoval junákům
do taktu, nic nedbaje posraěsrv'ch poznámek
okolo stojících diváků. Ikslží zkoušky jsme
měli v tělocvičně smíchovského Sokola, fu
zasedl Svojsík k pianu a marně se snažil
nauěiti 150 junáků - tehdy nové junácke
hymně od Kovářoviče. Ukázalo se, že je příliž těžká a že ani osvědčená vytrvalost a
orgonisaůní schopnost svojsíkova ji nezmůže.
Byly j«Stč jiné příčiny toho, proč k veřej
nému vystoupení nedošlo,
Nadžšly prázdniny 1913. Naše družina
Prázdniny 1913.
/tehdy se ještě neříkalo oddíl/ ne ohla po
čít ti se s • ost tn m táborem již proto, Že
jsem něl jen týdenní dovolenou; nelylo také
dosti členů, Pořádní jrem proto vedoucího
pan ' JUC Vejbomého, aby mne s chlapci při
jal do svého ťbora, na Blatech u Sázavy.
Jeho tzbor ae konal hned od počátku školních
prázdnin, které tehdy začínaly patnáctého čer
vence. Ale tepyve v první polovině srpna vyda
la se dvoučlenná výprava patnácté družiny,
složená z vedoucího a sedmnáctiletého rádce
Herny, na cestu do t'bóra.
1 tentokráte bylo naše putování pestré.
Jeli jsme vlakem do Ůerěan a odtud jsme Šli
dvacet kilometrů pěšky. Nesli jsme velký A-stan,
koš na vedu a v
primus, a čtyři tyče na po
stavení stanu. Jaké však to byly tyče ! Byly
svědkem naší nezkušenosti a proto se u nich
trochu zdržím. Nevěděli jsme dobře jak se A
stan staví a chtěli jsme jej míti co nejvíce
zabezpečen proti všem nepohodám, zejména pro
ti bouříc a vichřicím. Vyryeleli js^e si proto
plán svéráoný a ™ožno říci geniální. lest-.vili
jsme stan na dvě kolmo post vené tyče, jak je
pravidlem, nýbrž vztyčili jorae vpředu dvě
podle bočnch stěn, takže vytvořily písmeno
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A; stejně tak i vzadu. Dona ponecl ali jame
ježte další tyč, která ae rostrkávala
pod hřeben stanu, ale tu již bychom nebyli
unesli. Na schůzi, kde bylo učiněno usne
sení o opatření tyčí, dni kdosi návrh, aby
byly hodně důkladné a všeclmo vydržely.
Proto jsme ne rc^’odli pro bukové dřevo
3 čtverhrnnr 'n profilem 2x2 cm. Nedivme
se pak, áe každá tyč vážila přes kilogmw.
Vvnořil se d'le problém, jak spojití tyč©
u hřebenu stanu. Tu jiný znarenitý vyná
lezce navrhl, abychom si dali zhotovit!
mosazná ®botkyw, spojené pantíkem. Do
tčc to botek se pak tyče zastrkávly,
což bylo velmi pevné, nle také velmi těž
ké. Jaký rozdíl proti dnešní době, kdy se
spokojíme s kouskem provizu v kapse a
stan zavěsíme mezi dva stromy ! /ile to je
záležitostí dloiihnlctýci. zkušeností, kterých
tehdy nebylo.
A tak jsme značně unaveni dorazili do
Tábor v Sázavě.
Sázavy za večerního ^era. Rádce, který byl
sice silný, ale taká těžký, sotva už plotl
nohama. Potkali jsme zde dva junáky v kroji,
jdoucí pro mléko. Dováděli jsme se od nich
ke svému překvapení, Že tábor je na kopci
nad městečkem. Jeden z junáků šeptal tajemně,
že v táboře je revoluce. Nedbali jsme toho
mnoho, nebe? měli jsme již jedinou touhu,
konečně svůj náklad nřkdeshodíti. Plahočili
jsme se tudíž příkrou cestou do strání, až
jsme konečně ve tiaě nalezli starý lom, v němž
byl tábor postaven. Neodpustili jame si však,
abychom se vplížili po tmě do tábora a když
jsme se nenadále objevili v záři polního
ohniště, vzkřikl jsem vítězně: *Spatně hlí
dáte !•
Ale moje dramatické vystoupaní nenalezlo
odezvy, nebol tábor chystal se k odjezdu a
tu b*-1Í hoši jiné starosti, než aby hlídali
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t'Lor pře l nepřítel m.
Byl to zcela Jiný tábor, než jaké dnes
známe. Vysol o na kopci ve vyprahlém lomu tyl
postaven na Berní známý zvonovitý stan, v němí
jsme na kursu strávili onu bezesnou noc. Dále
tu stély dva A stany a dva vojenská strmý. Hoříi
spali na slámě na zemi. Do stráně byl vykopán
neveliký příkop překlenutý dvěma tály, tíad
nini rozepjata lehké stříška. I foto stolu
byl nízká lavička. Tyto pomůcky tvořily jed
noduchou kuchyň.
Nejhonosnější stavbou t'bora byla jídelna.
Tvořil ji dlouhý stůl pod plachtou, k němuž by
ly přistaveny dvě lavice. Byly ,ouze z jedné
úzké krajinky, sotva deset centimetrů Široké a
proto měly oprávněná jméno "bidýlka*'.
Táborníci bylí již zřejmě sytí zálesáci6
romantiky, zejména proto, Že tehdy byly ještě
kálo známy junáoké hry a nebyla praxe v jejich
provádění. Ke koupání bylo daleko a sporty se
jen zřídka prováděly.
V neděli navštívila tábor řada letních
hostí se Sázavy a prohlíželi si celé zařízení.
Bylo nvtno prováděti je táborem a je zajfmavo :
nejlépe a nejhorlivěji jsem vykládal a prováděl
já, ačkoliv jsem byl v táboře necelých 12 hodin.
Dnes vím, že to bylo proto, že jsem měl o všech
no stejně čerstvý zájem jako návštěvníci. Sta
ří obyvatelé tábora se před vpádem zvědavých
návštěvníků raději odklidili.
Ostatně v táboře řídila divadelní horečka.
V naděli večer bylo totiž v Sázavě divadelní
představení, v němž představoval vedoucí tábora
pan Vejborný jednu z hlavních úloh. Hoši jej
proto zkoušeli a jiní se chystali k pořadatel
ství. ?idyž večer odešla valné část osazenstva
tábora do divadla, zůstal jsem v táboře s něko
lik” hochy. Byl krásný večer a proto jsem zorgenisoval jakési malé lehkoatletické závody. Pyl
jsem překvapen, jak vděčně byly posádkou přijaty.

Byla zřejmě vyhladovělá po jakémkoliv programu.

?. ?

V pondělí dořlo ke skládání tábora* Ho
ši byli 'celáni do nedal ek ' cy.’livny vysypat
?lamníky. Použili táto příležitosti k tomu,
aby uspoř '' vLi ve stodole •slaměnou vlku".
Zdálo se mi, že se toto zneužití lesníkova
pohostinství rozhodně nesrovnává $ junáokým
z'koněm a proto jscr se rozhodl zakročíti.
Dopeílo to však špatně* Byl jsen ve chvilce
zasypán kupou slámy a jen tak t'k, že jsem
zachránil svij skřipec* Když j em ne vrátil
vzruáen touto vzpourou do tábora, byl jsem
překvapen, že vedoucí neshledává věc tak
závažnou. Přesto však vyděl ae do myslivny,
aby zde výtržníky zkrotil a uklidnil pohně
vaného lesního.
K večeru objevil se nenadále na skále
u tábora Jvojsík. 1’řičel znenadání, připadlo
nás jakoby vyrostl zc země kouzlem. Jeho
návštěva způsobila ovšem značně vzrušení.
Prohlédl si trosky t'borového zařízení, po
hovořil si s chlapci a vyprávěl o k±«Je ná
vštěvách v ostatních táborech. Úsudek o nich
i o našem táboře však si ponechal pro ocbe.
Zůstal v táboře přes noc, ale nebyla nálada
na táborový oheň a tak jsem ne ho ani zda
nedočkal.
C prázdninách 1913 konaly se tyto tá
Zkušenosti z tá- tábo
rů.
bory: u Potštýna /v’dce p.inž.TÍ.Beneš/, u
Blata u Sázavy /p.JUC L.Vejborný/, u 3obě§ína I. /p.učitel E.Telunka/, u Sob šína II.
/p.V.Jelen, technik/, u Pelíškova ; o tu po
blíž Kícova /p.řed.Pulkrábek/, u Plané /p.
.rof.B.Kuller/, u Betvořic poblíž Jílového
/c.Růžička/, u Pelhřimova /p.účet.oficiél
Jul.Pedicv/, u Eokořína I. /p.mag.ofieiél
Hebcský/f u Kokořína II. /p.prof.V.Eliášek/,
u Tymákova poblíž Rokycan /p.Br.J.Th?ejčí/,
u Radima na Jičínsku /p.inž.šorejs/, pod
Er.dlcem u Jičína /p.uš.Hendrych/. ľ'ejmenší
počet účastníků byl osm, největší třicetdva.
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Kěkteří nezkušení vedoucí však neměli při
vedení tábora úspěchu. áení divu, neboť jejich
úkol byl velmi těžký, Kadšení mládeže, hrnou

cí se do táborfi, bylo veliké, očekávání romantiky
příliš vypjaté, než byla skutečnost, aby je mohla
us ukojit. Zvléát" když všichni vedoucí neměli
vrozen'ch scix>pností, by si nalezli pohotově
vlastní cestu. A tek třeba v jednom táboře sázavsk'm bylo nutno běheť' tábora vyměnit! vedou
cího, který nedoved] ovládnout! své hochy a dík
svá c olerické povaze dostal se s nimi do nej
ostřejšího konfliktu. Ivtno připomenout!, že
do táborů nešly hotcv< oddíly, jak je tomu dnes,
nýbrž, e osazenstvo byle skládáno z přihláše
ných hochí ze vxech končin naší vlasti. A tak
se nedivme, že po prázdninách bylo nutno
zrušit! řadu družin, že několik lidí zklamáno
odešlo a zastali jen ti nejvytrvalejší.
Výroční zpráva z tehdejší doby uvádí, že
družině českých skautek postoupen byl len 0 vi
la, u bídní tá firmou Kovák ve TvorKovicích u Be
nešova. Podle toho tedy by české skautky byly
již v této doc- v činnosti,
V Seskám Yacbt-’^ubu zásluhou pana RčsBlernCřovs><ho byle jedna družina zasvěcována do vod
ního táboření, což bylo semínkem, z něhož vy
rostlo dnešní vodní jurZctví.
Při uspořádání družin na podzim r. 191? by Nové uspořádání
oddílů.
lo zavedeno nové číslování a bylo již také pou
žíváno názvu oddíl a výraz družina ponechán
pro menší skupiny, jak je tomu dnes. Za základ
očíslování vzat obece^ní pořad jmen vedoucích
a tak Ing.Beneš dostal pro svij oddíl číslo
1,, jí jsem dostal číslo 5. a posledním byl
oddíl 9. vedený br.trém Vladimírem Zildmannem,
dnešním předsedou výchovního odboru Jimáka.
ynález "podsad".
ľemohu opomenouti, že o těchto orzzdninách J V
byly v táboře u Pelíčkova frstu vynalezeny
t.zv. podsady. Zdejší táborníci měli trochu
vlhko no svém lučinatém tábořišti a proto
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nespokojili se spaním na slámě, ale dali si
do stanů slamníky. To se rohlo stati jen teh
Už 1913 byly
dy* když shodní okraj stanů nastavili krajinkou
u Pulkrábka a
a to byle ono Kolumbovo vejce če kého junáctví.
Pelunky vysoké
podsady s nádV příštích letech krajinka byla nastavena nad
stavcem pro nohy
krajinkou iž tak vyrostly dolečky, které jsou
S.B.
c’loTľbov Tľ'ich táborí.
by obecenstvo mělo příležitost poznat ju- Svatováclavský
tábor v Praze
nácký život r. vlastního n'zořu, byl uspořádán
o v tím Václavu na Císařském ostrov?' za
Stromovkou ukázkový tábor. Pro velký úspěch byl
opakován i v sobotu a neděli 3. a 4. října.
Během dvou půldnů zbudovali jame tu v pěkném
zákoutí tábor, upravili terén, postavili zá
bradlí, mostek, bránu ze dvou máji se znakem
Psohlavců, stojany na jízdní kola, m mlsky k
jídlu, standartu, návěstn' tabuli. Bylo tu též
os; stanů se zařízením, deset lavic, stolky,
pošta se skřínkou z březové kůry, stav na nčnž
jsrre pletli rohože ze slámy. Zbudovali jsme i
kuchyni s kamny, s plotnou a troubou a truhlář
skou dílnu v níž do dvou dnů* byla zhotovena pra
mice a model nosítek.
Postavena také ochutnívárna, kde návutfivníei se přesvědčili o kvolitě výrobků junácké ku
chyně, déle tu byl veliký ston výstavní. Bylo
v něm na sto předmětů - ponejvíce výrobků hochů.
Pamatuji se na krásné barevní fotografie z táborů
vedoucího KUC Kliky a velmi zajímavé modely vá
lečných lodí jeho bratra. O odál byly tu také
vystaveny i dvě louky, které junáci zhotovili
na táboře v Sázayě a vrátili se s nimi po vodě
do Prahy. Tábor byl oživován činností z různých
oborů junáctví a byl stále návštěvníky zře ln'r.
Tento ukázkový tábor zakončil táborovou
činnost roku 1513. Byl to rok velmi významný a
plný ruchu. C ukázkovém táboře se hojně psalo a
junáci stávali se alespoň v Praze stále více
populárními. Přispívalo k tomu též i jejich bezvad
né vystupování a ochota pomoci včud tam, kde toho
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bylo nejvíce zapotřebí. ú to byla veliká novinka

neboi do té doby naše veřejnost nepov.ažovala

za možné, ab-- rl; deŽ mohla s úspěcker*'. přiložiti ruku k dílu. Byl,* totiž v tich dobách
pevné ; ehr da rezi dospělými a dětmi o ni
koho ai i nenapadlo, \ by hoši mohli býti
vytrženi 2 dčt'kého světa a uznáni } očnými
toho, aby se jako pracovníci mísili nezi
dospělé. Na samosprávu mládeže nebylo nikde
ani pomyšlení. Byl tedy družinový systém
úplným pievrotem v r zírání dob;,.
Z ého líčení by mohl vzniknout! dojem,
že celé tehdejší práce plynula v klidu, že
to byla vl tnš idyla. .Ue to by bylo dale
ko slutflno ti. Tehdejší české porn ry byly
hodně ral ' a udélorti drn nafukovaly se na
veliké • f ry. Politický život tyl rozervu,
strany a jedn tlivci podezřívali se ze zra
dy a nebylo divu, že tyto mravy měly někdy
odezvu i v rvr ích sel ízích junáckých ve
doucích. Nedosahovaly se sice politické záj
my, ' le bylo tu dosti osobních nechutí mezi
staršími členy sboru, a tak někdy scb"ze vc

Spálené ulici byly velmi bouřlivé. Z toho
později - po světové válce - vyrostl rozkol
v junáctví, ktorý jen dlouholeté úsilí
Ivojsikovo přemohlo.
Nebudu se však u těchto věcí dlouho
zdržovati, ponvadž my - mladí nadšenci jsme si jich příliš nevnímali. Stírali jsme
se spíše o to, jak. zvětšit! oddíl a zabetpeěiti odriínk; j'-ho existence. >.le ještě
slovo k oněm schůzím vedoucích. Byly také
plny plodné práce, které nág učil Jvcjsík.
Často schůze byla zr-končena tím, že jřjp-e
každý vzali kus apíru a nanoSill pere.
Svojsík nám ‘i'toval zprávu pro noviny a
a když jsme ji napsali, bylo naší povin
ností ihned po odchodu ze scéůze doní3ti
ji do
íslužné redakce pražských listů.
Nepřicházelo nán tc za těžko, naopak tyli
jsme okouzleni touto vojsíkovou pohotovostí.

Schůze vedoucích.
Spory
apráce.
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Poněvadž naše oddíly byly tehdy malé, spo
jíl je® se k opatření klubovny a vedoucím 9«
oddílu br. ;ildnmme® a s vedoucí® 8. oddílu
br. Vejborným a po řadu let jsme pr-covuli
společně. nalezli jsme útulek na letní® cvi
čišti vinohr dského Sokola u vodárny. Když
pozd'ji počasí nedovolovalo pobyt venku, by
la nám propůjčena auxičká šatna - v rozměru
2x3 metry. Položili jsme si zd^ vlastnoručně
dřevinou podlahu a byli jsme na ni nesmírně
hrdi, n .oi to byla naše první větří řemeslná
práce,
’
od íl pavažoval sa v'žnou záležitost
vyprmccv'ní svého přesr.'ho spolkového řádu,
Výsledek polečného úsilí byl velkolepý, ale

®S1 ohybu : že totiž jsme si nikdy jeho čet
né články nepamatovali a brzy jsme na nčj
vôbec za omněli. Starosti i radosti junáckého života záhy přea jeho paragrafy přešly.
Konec roku přinesl fráze velikou sensaoi. Prvá 1etecká
akrobacie v Praze.
Přijel do Prahy francouzský letec Pegout,
jehož jméno si Pražáci ihned zčeštili na
Pažouta, Byl z prvních letců - akrobatů
a způsobil prašeké x,olicii ®noho st-; roští.
Pořadatelé si usmyslili, že jeho první před
stavení provedou nad Letnou. Ale byla tu
otázka, zda letec při svých akrobaciích
nespadne do obecenstva a nezpůsobí těžké
krveprolití ? Proto byl pořadatelský sbor
co nejvíce sesílen a k tomu cíli byli jame
pozváni i my - čeští junáci. A tak za po
šmourného a větm'ho prosincového ocpoledne,
uzřeli jsme poprvé ve vzduchu leteckou akro
bacii a trnuli jsme stejné jako desetitisíce
diváků, jak to dopadne, Hládež, když první
nával strachu přešel, byla brzy okouzlena
oněmi "lupínky", jak jsme česky loopingůa
říkali, a bc- řlivě pozdravovala statečného
aviatika. ..'usíne ještě dodoti, že jsme ee
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osvědčili jako spolehliví pořadatelé, kteří
přes vzrušující chvíle nezapomínali - a svůj

úkol. 0' tá čoby naše v.íšnost jen stále stoupala.
Nadešlo jaro ogudn'ho roku 1914.
Kok 1914.
ivojs'k nevátá 1 ve své propagační činnosti
a junáctví rozvíjelo se nejenom v i-raze, ale i
po venkov' . Spolupráce junáků při národníah a do
bro činnj o? nodnicích stala se již pravidlem a
všude jsre bylí vítanými hosty. Tehdy junák
vybavoval u městských lidí ideální a romantické
předst vy a i obyvatelé vesnic vítali nás upřímně.
Zejméní1 řeži lesníky našli jsme hodrv přátel.
Slibný rozvoj nového linutí vynutil ai de Za1ožení spolku
"Junák - český skaut".
finitivní orgsnisaSní formu. Když se ukázalo,
že na zavedení junáctví v Sokole není ani po
myšlení, připravoval Svojsík založení samo
statného spolku ‘'JUNÁK - ÓBSKÝ 1FWT". Došlo
k torru v posledním mírovém m síoi v Červnu 1914.
Tehdy sešli se jiui-lčtí pracovníci v kčäianské
Besedě v Junf.nnnnovč ulici a s velkými naděje
mi ustavili tento prvý junáoký spolek. Do jeho
čela jako starostu zvolili tehdejšího městského
fysika Dr.čenka Kliku. V jeho domě ne Uhelném
trhu a nčkdv tnkx v protějším domě roditel®
Pulkríbka, konaly se schůze oboru vedoucích.
Vrchním vedoucím stal se samozřejmě profeoor
Svojsík. Jednatelem byl zvolen pan Soreja, kte
rý po několika mísících n to padl na bojišti
v Haliči. Je snad zapotřebí při této příležitosti
poznamenat!, že tehdy neříkali jsme si bratři,
nýbrž jsme si navzájem vykali a hoři vedoucím
říkali “pane",
Nový 3polek vydal první junácké odznaky
tvaru trojúhelníkového, jež představovaly stylisovanou hlavici šípu, na níž byla pootava
atleta. Autorem byl mlád;; sochař Haškovec.
Prázdniny 1914.
Prázdniny 1914 byly zabíjeny a velikými
Vypuknutí světové
nadějemi. Táborů bylo více než roku minulého
války
a tábořily i oddíly mimopražské. Do tábora
ředitele Pnlkrábka v 1'1 aru' nad Lužnicí dokonce
zavítali i Pfadfindeři vídenští, s nimiž se
naši junáci seznámili při zájezdu do Vídn;
o Velikonocích 1914. Zdi jsme řfadfindery
? Svatodušních ?
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naučili stavěti podsady a tak byli Rakušané
vedie českých Jvnc-’kô Jedinými, kteří tohoto
způsobu stavby uštvali.
ľakť j;' jsem zřídil svěj prvý tábor v
Libčicích u ■ rahy. he^ohl j.-a-i jej však trvalé
vésti, .oní'v dž rioje krátká dovolená toho ne
připouštěla. Dojížděl jsem ta*" denně vlakem
a za n’č nepřítomnosti pne zastupoval sedmnácti—
Irtý študent.
život v t't or ch
' rozvíjel v mnohem lepších
útvarech, ncř toru bylo před rokem a neručili
jej ani hrozivé i raky, ješ ne kupily na poli
ti ck ŕrj nebi Evrc py.
.'.r konečná 26. července 1914 uhodil blesk.
Byla vyhlášena v^eobooné lobilizaoe, počala
válka se Srbskem a z ní šíleným tempera vyrazil
požár Evropy a nakonec celého svxta.
Tibory byly rychle likvidovány a mládež so
vracela domu. Poněvadž náš oddíl byl sotva ně
kolik dní na táboře, nevzdali jsme te. Ubyla
sice polovina táborníků, ale přesto zůstalo zde
asi deset hochů, kteří se dali do služeb statku,
:.a jehož požer ku t/beřili.
Ihnedýí po vyhlášení mobilisnce musil jsem
do Prahy '■<. tak tábor sc rcurol obejít bez mého
vedení. Dráhy nejezdily, tle tehdejší nadšení
překonávalo v’ěchny překážky. Když po několika
dnech mohl jser opět opouštět! úřad, jazdil j cm
po dopolední službě elektrikou do Stromovky a
odtud pěšky přes Trcjv a Klecany putovní denně 20
kr do Libčic. Ráno jsejr. vstával v půl Čtvrté,
abych stihl parník, kteiý ze pomalit táhl proti
proudu dc Prahy. Když potom začaly op t jezditi vlaky, bylo vše již snadnější. Ukázalo se,
že i ve válečné době ~ů:'e tábor klidně žiti a
hoši byli velr.i hrdi ni to že vytrvali.
Horké a krásné srpnové dny samy pomáhaly
k úspěchu tábora. Večer zaněcovalí?. se na západě
rudé záře jako symbol veliké doby. Byl t< konec
předválečné Evropy a začátek dějinné revoluce*
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která trvá dodnes. Byl to v ::k také konec
dětství česk 10 junáctví, jež přiduš eno váleč
nou dobou připravovalo se k velikému rozmachu,
která naatal po skončení války.

---
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J.Horký - Marabú :

Psal jeem si na Slovensku skautský deník,
2. pokračování.

1920 - 1922
V této době jsou zakládány první skautské oddíly
na celém územílovenska i Podkarpatské Rusi, ozoruhodným
uk zem bylo, že tjrto oddíly vznikaly ve značné inífe na
škol ch měštanskýoh i středních, často pod vedením členů
učitelského sboru. Tento atsv byl důležitým proto, . e
do vedení nově se tvořivšího organizačního celku se dostá
vali lidé dospělí, vetSinou s pedagogickou přípravou, s vě
domím a často i podporou ředitelství školy. Stávalo se, že
tkto zakládané oddíly byly početně velmi silné, ale materlelnč nevybavené, čímž bylo znesnadněno v prvních počátcích
budování prázdninových táborů, které nemohly býti uskutečněny
bud vůbec, nebo jen v rialém měřítku, ůí tečnou náhradou bylo
poŕád'W kratších i delších táborů putovních. Těsná spolu
práce školských úřadů se slovenskými skautskými pracovníky
v pozdjších letech vyvrcholilo jmenováním představitel©
nejvyššího školského orgánu pro 'Slovensko do funkce náčelní
ka pro slovenský sknuting.
Mladí vedoucí nově zakládaných oddílů museli v po
čátcích své práce zápasit s mnohými těžkostmi - nebyla k dis
pozici žádná pomocná literatura, nebyly vhodné místnosti,
kde by se zájemci mohli v klidu scházet na svoje pracovní
schůzky a nebyla ještě ani vybudovaná organizační sít, jejíž
představitelé by mohli nově vznikajícím oddílům radit a po
máhat. To bylo také příčinou toho, že pracovní kontakty s praž
ským skautským ústředím byly ojedinělé a nepravidelné. Pokla
dem toho je také to, že na prvním pracovním sjezdu Hlavního
stanu Svazu junáků skautů ROS, ktorý se konal v neděli dne
10. září 1920 v místnostech Umělecké Besedy v Praze bylo
přítomno celkem 56 členů Hlavního Jtanu a z tohoto poctu
pouze jediný byl ze dlovenska a to z Nitry.
Vydatným pomocníkem všem zájemcům a pracovníkům ve
skautingu byl časopis ”Vňdce", jehož první číslo vyšlo 28.12.
1919 za řízení redakčního kruhu, který vedl náčelník A.B.Svojsík.
Byly v něm uveřejňovány pokyny, které psali Á.B.Hvojsík a
Jan Iiovák jak založit oddíl, práce 0 družinou, nápln programu
skautské vycházky a pod. V té době už byly vydány první
české skautské příručky a především Základy junáctví. Také
byly položeny základy k organizačnímu rozdělení celé oblasti
Republiky na skautské župy a okresy a jmenováni příslušní
zpravodajové.
Vedení skautského oddílu v Silíně převzal v r.1920
Lojzo JAHZA, schopný a nadšený student žilinské reálky a jeho
přičiněním stala se Žilina centrem slovenského skautingu. Lojzo
Janza získal pro spolupráci ve skautingu další pracovníky.
Byli to Titus Ripka, Pedor Zorkocy, Jožo Kalnoviě a Ervín
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Steiner, kteří dlouhé roky se skautskou mládeží pra
covali. Jak veliké byla jejich odvaha o tom svědčí
uspořádání výletu na zasněžené Kriváň pod vedením okres
ního zpr vodaje K.Souška za účasti 11 členů. Odjezd
2'3. září, pěšky do Tarchové} 24. r'no výstup na velký
Kriváň, sestup k Sulovským vodopádům a až do Kralován.
V Košicích byl zaznamenán počátkem roku 1921
již pevně organizovaný oddíl maďarských d; autů a ně
kolik slovenských eilapcŮ utvořilo skupinku neorganizo
vaných divokých skautů - až konečně 1. března 1921 byla
svolána do studentského domova ustavující schůze 1. slovenského oddílu. Vedoucím se stal br. Groiner a oddíl
m.yl asi 50 členů. Z těch prvních - divokých skautů byla utvořena družina "Kamzíi ů”, která už mola za sebou
třítýdenní tábor ve Vysokých Tatrách. V letech pozdějších
pracovala v Košicích řada slovenských a madarskýoh skaut
ských oddílů za vydatné podpory široké veřejnosti a do
brého odborného vedení icčetn'ho kolektivu skautských
funkcionářů. Později po několik roků bylo v kočičích
sídlo vedení sk- utingu na Slovensku.
Rychle rostoucí řady skautských oddílů na Slovensku
urychlen? vyžadovaly zařazení do celostátního organizačního
soukali. Néčel nictvo 3vazu junáků—skautů RČS pověřilo
■' vyslalo na studijní cestu na Slovensko br. Franka A.
Elstnera, mladého a nadějného pracovníka skautského
pražského ústředí, aby studoval stav slovenského skautingu.
Po tří týdny jezdil po slovenských městech, kdo byla
skautská střediska, zde se setkával s vedoucími funkcioná
ři, účnstňoval se různých porad a získával nové zájemce
o skautskou výchovu. 0 svém poslání pak napsal do časopisu
Vůdce pojednání o získaných zkušenostech., z ktíarého uvádím
malý výtah:
"Několik slov k věci.
Vrátil jsem se z cesty po äíovensku, kterou mne
pověřilo Náčelnictvo úvazu, skautů. Otázka orga
nizace Slovenska stávala se čím dále tím akutnější,
neboí rostoucí hnutí vyžadovala přímého styku Svazu
s činovníky tamčjšími, zjistit! podmínky dalšího
rozvoje a navázat! styky s oddíly již jsoucími.
Dnes, po návratu, mohu vydat! slovenskému skautingu
nejlepší svědectví. Překvapil mne hloubkou názoru,
smyslem pro kázeň a sebevědomé vystupování} mohu
s radostí prohlásit!, že Slovenskem í?e připojuje
do základů Svazu nový, pevný útvar, který podepře
naši organizační budovu nečekanou měrou.
Kde jiní končí neúspěchem, vzmáhá se skautíng, po
trpkých zkušenostech vítají Slováci jeho snášelivost,
uznávají, že je to konsolidační hnutí, které neroz
děluje, ale slučuje příslušníky různých táborů, ne
sl evu jí ee při tom ze svých vznešených cílu, Skauting
vzniká dokonce i v místech rozrůzněných nábožensky,
politicky a národnostně. Kde hledají cestu k sjedno
cení Slovenska, vycítili záhy, že v oddílech skautů
sešli se synek Sokola i Orla, je tam žid vedle kato
líka, ba někde i 1'aúar vedle Slováka.
co je pojí,
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čím jsou splatí ? Myšlenkou, která má sílu
slučovati ve světovém sdružení příslušníky všech
národ?, a která také podobnou jednotu vytváří
uvnitř států i meči menšinami a Siviem" vedoucím.”
Na slovenskou návštěvu br. Pmnka Elstnera a nu začátky skaut
ské práce v Košicích vzpomíná vo svých dopisech bratr lámil
Jan stembera - Janošík, který v červenci 1923 se vystěhoval
za zaměstnáním do zahraničí a po pobytu v Habeěi, Cín8 /kde
v Šanghaji vedl český oddíl rover-akautů/ trvale se usídlil
v USA - Levittown, Pennsylvánia, kde, ač již 80 let má již
za sebou, stále ve skautingu pracuje a odtud posílá své
vzpomínky, z nichž melou část v originálu uveřejňujeme:
"Pracoval jsem v Agrárni bance československé a
vedle naši banku na hlavni ulici bylo knihkupectví,
kde byla vyhlaska, ze zaklada se oldskouting. Pak
jednoho dne na korze zastavilo mne několik mladěnou,
predstavili se jako oldskauti a pravili, ze mne zvou
na schůzku, umluvili mne a tak zuoastnií jsem se
několika výletu spolecne s oddílem skautu, který
vedl bratr Grainer. Poznal jsem, ze nikdo nemá
skautsky výcvik a tak když naši schůzi navštívil
Pranic Elstner, tak mne přemluvil a do jeho rukou slo
žil jsem vudcovsky slib. Bylo to v roce 1920.
Začal jsem pracovat s oldskauty. Nikdo znich nebyl
drive skautem a tak joeme se rozhodli dělat všechny
zkoušky nováčkovskou, druhotřídní i prvotřídní i já
soucaene s nimi, ačkoliv mel jsem výcvik za sebou.
Pak k nam přisel Slcík /Tomas Kozícek/, ktorý byl
vedoucím v Plzni a narukoval’ do Košická na vojskou
službu, to byla pomoc. Zapomel jsem so zmínit, ze
původním vůdcem Old skautu klub 21 byl zakladatel
br. Bubeníček, /italsky legionář/, ale mulo času mu
bránilo v cinosti a proto jsem na naléhaní prevzal
vedeni. Grainer se vzdul vedení také pro nedostatek
času a Hrajnoha /Josef 1’ikes/. Bratr Uhorcik /František
Safarik/ byl sborovým vůdcem a vypomáhal sestre Uhrikove
věsti dva divci oddíly z Obchodní Akademie.
Byl jsem cvicitelem zakov a dorootu a tak chlapci
mne zadali, ze chtěji ae stát skauty a tak jsem začal
se smečkou vlčat, vice jak 40 vlčat, byla to první
smečka na Východoslovenskú a Uhorcik prevzal vedeni
smečky po mera odchodu za Kosic. Fisto bratra Bohma
vedl jsem okres a pomáhal br. Smílhauerovi s sjezdem
v Žiline."
Velký zájem o skautskou výchovu mezí slovenskou mládeží byl
v Lučenci. Dne 29. ledna 1921 za účasti br. Lojzo Janzy byly
položeny základy skautských oddílů, do kterých, na zakládající
schůzi se přihlásilo 112 chlapců a 16 děvčat, kteří byli
zařazeni do 6ti oddílů. Činnost oddílů byla po všech strán
kách velmi pestrá a již přesně za 2 měsíce po onom založení
představili se skauti veřejnosti skautskou akademií. Následu
jícího roku vysílá na Skautský slet do žíliny 26 členů a na
"Národní skautské slavnosti" do Prahy 21 chlapců a 4 děvčata.
Tyto dva první velké podniky u nás byly uspořádány v krátkém
časovém sledu a vyžádali si od účastníků značné finanční oběti.
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Oddíl Bratislava 2 byl žalofen 1. listopadu 1921.
Jeho členové slonili v Petržalce do rukou br. Vlčka, okres
ního zpravodaje skautský slib 26. ledna 1922 a již o Veli
konočních svátcích téhož roku uspořádali čtyřdenní výlet za
účasti 22 členů.
Také v Bánsko Štiavnici byl mezi mládeží velký zájem
o skautskou výchovu a z toho důvodu na svolaná schůzce dne
15. prosince 1921 se přihlásilo 75 chlapoů, kteří byli za
řazeni do nově utvořených oddílů. Brzy zde dobře pracovaly
3 chlapecké dddíly a 1 old-skautský klub. Práce oddílů byla
umožněna tím, že se jim záhy podařilo získat nejen klubovnu,
ale i další 2 místnosti, zo ktorých si zařídili dílnu,
čítárnu, propagační a informační kancelář.
Rok 1921 jc v dějinách trenčanakčho skautingu zapsán
zlatým písmem. 0 prázdninách toho roku skauti vykonali svfij
putovní tábot na voru /slovensky plti/, na kterém se plavili
po celém povodí Váhu od Ľubochne až do Komárna. Tento podnik,
kt-rý uspořádal oddíl teprve dvn roky fungující, byl po všech
strunkách odvážný a vzbudil velkou pozornost nejen ve skautské
ale i v Široké veřejnosti a hlavně ve sportovních a turistic
kých kruzích. Stačí se jen podívat na mapu a sledovat tok
Váhu z Lubochně, přes Žilinu, Trenčín, Pieššany až do Komárna.
Je nutné si uvědomit, Že řeka Váh v to době se*v níže polo
žených rovinách rozlévala do četn'ch ramen a zálivů, takže
proud vody se zpomaloval a často při nízkém stavu vody se
plavba stávala fyzicky velmi náročnou. Vždyš na toku byla
i místa, kdo voda byle téměř "stojatá”. Ván v pozdějších
letech byl dlouhé roky regulován, nověji byly vybudovány
kaskády s příslušnými hydro elek trámami, takže koryto dneš
ního Váhu vypadá zcela jinak, než za časů této skautské
plavby.
Vor vedl přední zkušený vorař a na zádi byl dvaceti
letý pomahač. Skautský oddíl byl 15 členný, vodený 2 star
šími vedoucími, kteří , právě měli po maturitě. Celou plavbu
pěkně popsal jeden z účastníkií a byla uveřejněna v časopise
slovenských skautů a přetiskujeme podstatnou část.
"Bud Pripravený r.I.č.3,4,5."

O. Kočiš, Trenčín.
Dva týždne plťou čarovným Považím.
Trenčianski skauti sa zimníčne pripravujú, vod
nastaly prázdnin;;, kedy sa malý uskutečníš jejich
ideále, cestovaš Považím a prezrieš si krásy toho
údolia, ktoré bolo nazvané "dolinou rajskou”.
Prišiel deň, ktorého táto rodina odchádza, aby sa
potom členovia tejto rodiny za da týždne vzájomne
podporovali a napomáhali.
t
ľamičky so zarosenými očami sa lúča od svojich
synov a brat vodca ich uspokojuje slovamiBučte
bez starostí.” 0 dva dny neskôr, z Ľubochne, krásného
to miesta kúpeíného, rukou zkušeného predného pltníka
Janka a zadného Jožka, asi dvadsaš ročného mladíka
riadená, pohýna sa pl š nesená, prudkými vlnami Váhu.
Oduševnosš. ktorá zavládla v srdciach skautov je
neopisatelná, spevy, volania na slávu nemalý konca.
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Šťastní obyvatelia plte si ozdobili svoj povoz
vysokým stožiarom, na ktorý bola pripevnená národná
vlajka, lošnicu to jest budu, zhotovenú z dosák,
pokryli strechou; tým boli spiaci pred dážŠom od
hora kolko, tolko chránení. Zruční pltníci zatial*
zhotovili velmi praktická, prendšatelné ohniště, po
spusobu pltnickom.
Kúpanie bolo dosial nemožné, pre velké balvany,
ktoré boly V.'hom nanosené a boly plavcovi nebezpečná,
ba i osudné. Preto sa "ľ annschaft" zabával rybolovom,
spevom a prácou okolo varenia a okráčlenia plte.
Avšak veselá nálada niektorých sa premenila v bázeň,
poneváč sa plť plížila k Besnej skale, o ktorej každý
vedel, že kolkýrn pltníkom bola osudnou. Pomocou
Božou však a pevnou rukou pltníkovou sa stalo, žo
plť šťastlivo oplavila túto škálu a onedlho pltníci
zaéparinkovali u Starého Hradu. Bo prehliadke hradu,
jedna Slasť mala nakázané ísť do hur, zaobstarať
zásobu dreva na kúrenie, n haluzia, ktorým by bola
ložnica z dvoch strán proti vetru, po prípade proti
dážčhi chránená. Ostatní |li na hrad Strečno, kde si
prehliadli hrad a kamennú Lanu. K voSeru sa vrátili
na plť. Keä sa zotmelo, bola večera; tá sa skládala
z dvoch dávok, aeíce z rybácej kon.servy a z čaju.
Eužstvo vyhladovělé sa "fórne" mivečotralo. Bo roz
delení stráži sa všetko uložilo spať.
Ostatna stráž navarila dobré raňajky a vydala
signál na vstávanie, postavy v plávkach jedna za
druhou sa vyťchovaly vo n z ložnice. Bruno zp velel
k denným cvikom, po ktorých nasledoval kúpal; niekto
rý váhali, ale nechcejúc sa zahanbiť, Siahli~sa do
vody, ale goponáhlali sa z nej von. Bohém raňajok,
pozostávajúcich z dobrej salámy s chlebom a čaju,
Baío plnousty potešujúc chlapcov hovorí s‘'Nebo j to sa
chlapci, vo Varine mám príbuzných, od nich si doneseme
fúru mlieka, x>otom si navaríme dobré Ijakao!" Bo
dobrýph raňajkách si každý poutieral ústa a pltníci
prepustili plť vinára velebného Váhu.
Váh stále mútnejší už umožnil kúpanie, niektorí
z tých smelších sa pustili plávať popri plti, ale len
za ten Čas, kým "meráči vody” neoznamovali ‘'plytkú".
Bo Salšej ceste, na ktorej príroda poskytovala cestu
júcim vznešený poklad, dorazila plť k miestu, ktoré
bolo podlá tvrdenia pltníkov najbližšie Varínu. Pre
mlieko šiel sám brat Paló "druhý" s br. abituríentom,
a doniesli asi šesť litrov. Po jejich návrate sa ihneď
pohnula plť Šalej, lebo Janko s Jožkom chceli ešte
pred mrkáním pri Žiline pristáť, a nezastavila sa už
pri Tepličke. Na plti bola zanechaná malá posádka,
dvaja kuchári a pltníci, ostatní šli do Tepličky si
pozrieť pozostatky Žofie Bošňékovej; pohostinský pán
farár ich počastoval dobrou kávou a čerstvým maslom,
čo táravý Jossé nemnhol týžde"zabudnúť.
Bo malom meškání »a plť pohla k Žiline asi po
pol hodinovej plavbe sa objevily veže žilinských
kostolov neskôr aj zámok Ludatínský. Kiekolko chlap
cov šlo do Žiliny obzrieť si mesto, ostatní sa pripra
vovali na väčšiu túru.: na hrad lietavsky. Ha olovrant
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už zas holi všetci pospolu, keň vyhoveli
žalúdku, všetci bez výnimky šli k vlaku. Kra
tučká cesta vlakom sa im veťíni rýchlo minula,
poneváč sa stále zabávali tu spevom tu zas
vhodným žartom. Cesta, vedúca z nádražia pod
hrad bola velmi nerovnaká, ras stúpalá do kopca,
zas dolu s neho, až zaviedla pod hrad. Prekonaná
cesta bola len jakýmsi úvodom k ceste, ktorá
následovala.
Až teraz prišlo to ťažšie totiž stúpať
alebo liezť na strmý kopec, na ktorom stojí
zámok Lietava. Táto cesta však bola tiež šťa
stlivo prekonaná a keú už boli hore, každý si
vzdychnul, mysliac si: - "Sem ozaj len vták
mohol doljtetieť." — široké okolie, pre tmu,
ktorá nepozorovane zavládla^ neposkytovalo vý
letníkom, tak krásného výhledu, jako za denného
svetla, ale pohlad na Žilinu, kde sa tisíce
svetiel mihotalo, bol vznešený. Na spiatočnej
ceste s kopca sa nič zvláštnejšieho nepřihodilo,
iba to, že niektorý sklziac sa, posadil sa pekne—
rúče na zem.
K vlaku dorazila veselá spoločnosť ohasníkov
tak dochvilné, že vlak, skoro súčasne s nimi dojachal na stanicu Lietava. Za krátky čas po prí
chode vlaku do Žiliny, už bolo na plti počuť
rovnomerná dýchanie, kde tu prerušované chrápaním,
čo dosvedčovalo že vrátivší sa chlapci spia spá
nok spravodlivých.
Ráno, keú plť oživla votávajúcimi, mala už
za sebou kus cesty a bližila sa pomaly k Hričovu,
kde hodlala expedícia nekoťko hodin meškať.
Tak sa aj stalo, asi polovica mužstva si išla
obzrieť hrad hričovský, druhá však zostala p.ri
práci, túto si odbaviac, oddali sa kúpaniu.
Ási o tri hodiny plť už plula popri Bytči,
neskôr sa objavily skaly šulovské, k večeru za—
šparinkovali statní veslári pod hradom Balašovcov,
ktorý sa hrdo vypína nad Váhom.
Na druhý den, v piatok, hneú po svitaní sa
pohla plť na úalšiu cestu dosť dlhú k Beluši,
na ktorej chlapci si riadne odpočinuli, aby mohli
prekonať dosť velké dve túry,, jednu dd Beluše
a do kúpelov Slatiny a druhú na ^lednický zámok,
ktorý je od Váhu značne vzdialený. Tu meškala
plť dva plné dni.
Konečne nastala nedela, vtedy mala expedícia
slávnostne doíraziť do Trenčína. Plť sa už len
v Dubnici zastavila, kde chlapci šli do kostola
a obzrieť si kalváriu. Pán dekan, nie menej po
hostinský než pán farár v Tepličke, pozval ďblapcov na čerstve mliečko a dobré máslo. Na velmi
krátkej ceste z Dubnice do Trenčína chlapci súc
zimnične naladení, pripravovali sa na príchod
do Trenčína.
Príchod do Trenčína byl triumfálny. Za zvuč
ného spevu, ktorý sa rozliehal úaleko—široko
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blížila sa skrovná plť ntiteras "kolosálny
povoz* k mostu, pri ktorom rodičia napnuto
Šakali svojich miláčkcv.
Skuti ako nejaki hérosi kráčali po boku
svojich rodičov donov. Doma sa zdržali velmi
krátky čas, ani nestačili svojim rodičom, bratom
sestrám porozprávať svoje zkušenosti, lebo
dla nariadenia br. vodcu, každý musel prenoco
vať na plti.
V pondelok ráno na cente ,od Pecková do
PieSťan, prihodila aa oestujuoim malá nehoda,
ktorá však mohla mať aj horšie následky.
Asnáú neopatrnosťou pltníkovou sa stalo, že
z ničeho nič naraz len celou plťou heglo a
plť sa zastavila, na najväčšie podivenie
všetkých na nej sa nachádza jilcích. Avšak
pltník Janko vedel. So ga stalo, on totiž
plť zakároval nie do prudu ale povedia, kde
bola voda tak plytká, že plť neuniesla.
TeraZ'bolo len na tom, aby sa plť dostala
do prúdu a bolo by všetko zachránená, preto
všetko mužstvo ktríami v rukách poskákalo do
vody a pomáhalo pltníkom odtískať plť do
prúdu, v tom silný prúd počal zadníu čáať
plte, ktorá bola čiastočne v prúde, divoko
sn ženúcom, seboa brať, tak,že bola nádej,
že týra príde celá plť do prúdu. Ale nešťa
stnou náhodou predok plte bol tak silno
zavři žnutý v štrku, že nebolo ním možno ani
pohnúť a zadkom plte aa už počala prelievať
voda. Tu všetci chlapci, jak veťk.t tak aj malí
spolu s pltníkmi napnuli svoje posledné sily,
plť povolila a za okamih nesená mohutným
prúdom majestátne plávala dolu Váhom, za
hlučného voldnia "slávy"•
Ďalšia cesta od PieSťan už neviedla takým
krásným údolím ako predtým, a zvláštností už
tiež ubývalo, rozmery vody rástly jak v hĺbke
tak aj v roztiablosti, na nemalé potešenie
majstrov plávania, prsto plť mimo niektorých
bezvýznamných mlat, sa nezastavila nikde, až
jednoho krásného rána "satroz sediaci v jr.arsu”
oznamoval "Komárno!"
,
Radostné tvárnosti tvár, tienené však lahkou
skoro nezbadatelnou zarmútcnosťou, svědčily
jednak o radosti chlapcov z toho, že Šťastlivo
došli svojho ciela a že ,po tak dlhom pobyte
na plti, sa museli rozlúčiť týmto svojim
milým príbytkom.
Za Jrrátku dobu si chlapci zabalili ovoje
veci a pri veľkom moste, kde pltníci zašpa—
rinkovali, vystúpili na breh odlúčiac sa
od svojich pltníkov, ku ktorým lnuli za pobytu
na plti, posledný krát pohlisdli na plť, tak
útulnú a odobrali sa na stanicu, vzpomínajuc
si na krásy krajín Povážia a na slová velkého
nášho muža :
~
Oj, Povážie naše,
ty rajská dolina
kto ťa len raz videl,
večne ťa spomína.
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V rámci rozdělení území našeho státu na skautské Župy
a okresy byl jmenován František Smillauer, profesor v Žilině"
plnomocníkem pro Slovensko /v hodnosti mí stonáčalníka Svazu
skautů/ a tím byl vytvořen základ pro založení ústředního
orgánu pro vedení slovenského skautingu ve formě ‘'Miestonáčelnictva Sväzu skautov pre Slovensko” se sídlem v Žilině.
Vedl ho již jmenovaný František Šmillauer a jeho prvním taje
mníkem se stal již snímý žilinský skautský pracovník Lojzo Janssa.
Vstup do nového roku 1922 byl ve znamení dobře připra
vené organiz Sní a propagační činnosti, kterou vedli mladí,
nadšení a neumírně obětaví skautStí pracovníci. byly stále
zakládány nové oddíly, upevňovala se organizační sít okresů
a žup a v místech, kde již pracovalo více skautských oddílů,
vznikaly vyšší organizační celky - slory. Byly již obsolvovány
první skautské tábory stélé i putovní. Nebylo ještě 1etikou
záležitostí postavit tábor bez jakýchkoliv zkušeností, často
z různých součástí stanů a plachet, jak postavit kamna, aby
se na nich selilo vařit - vždyt v prvních začátcích musel,
stačit kotlík na dvou kamenech, nebo zavěšený nn řetízku na
třech star.ov'ch tyčích, spalo se na hol? zni, - 3pací pytle
byly v té dob? věcí neznámou - a teprve zovedoním skautských
stanových podsad ze dřeva kultura bydlení na táborech ne
značně zlepšila, hlavně ustálením typu stanx pro dva o zvýše
ných o telích n sp slamníky. Tento způsob táborového bydlení
vydržel bez velkých změn dlouhá létě. Výstavba skautských táborů
se postupem času stále zlepšovala náročnou stavbou stožáru
na vlajku, táborovou branou, kuchyní n jídelnou, kruhem pro
táborový oheň a pod. Táborové výstavbě u nás se věnovala velká
pozornost a často jsme nacházeli ty malé, ckautské dřevěná
vesničky na březích řek a rybníků, v našich lesích a vždy jsme
se s nimi těžce loučili.
S velikým nadšením a pracovním olánem připravovali
žilinští skauti svůj I. Slet slovenských skautů, který se
uskutečnil ve dnech 4.-5. června 1922, Byl to podnik na tu dobu
velmi odvážný, vždyř celá výstavbu juoácké organizace byla
teprve ve stadiu#zrodu a mnohé obtíže bylo nutné zdolávat
jen s největším úsilím. Těchto slavností, pod názvem I. Slet
slovenského skautstva v žilinů , které byly obsolvovány za
nebývalého zájmu Široké veřejnosti ae zúčastnil zakladatel
čs, akautingu A.B.Svojsík a řada oficiálních delegací. U pří
ležitosti tohoto podniku byl vydán první příležitostní slavnostní
skautský odznak, který je dnes jediným a vzácným dokladem
těchto slavností.
Za necelé tři týdny po těchto Slavnostech odjíždějí
slovenští skauti na první celostátní skautský podnik do Irnhy,
aby byli účastni ve dnech 29.6.-2.7.1922 Márodních skautských
slávností. Bylo to nádherné shromáždění československých
skautů, které přišly pozdravit početné^skautské delegace z mno
ha evropských zemí. Světové skautské ústředí v Londýně zastu
poval jeho generální sekretář Martin Hubert.
Tito šíastní chlapci a děvčata vytvořili v pražské
Stromovce po několik dnů tak radostnou atmosféru, kterou do
vedou vyt ořit snad jen skauti. Za velikého lijáku vesele
noerodovali Prahou, pozdravováni jásajícími davy, aby na. ná
dvoří pražského hradu, již za jasného slunečného počasí vzdali
hold svému orotekterovi presidentu republiky T.G.Masarykovi.
Táborové ohně dlouho do noci hořely za veselého zpěvu táboří
cích i nesčetných návštěvníků těchto radostných slavností.
Slovenští skauti ve svém skautské časopise vzpomínají s
42
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Jarné skautské slávnosti.

Dna 29. juna siSli se skauti aw skautky z oblasti celej
republiky do Prahy. Už prvým dňom slávností presvedčila
sa Praha, že skiuti sú vždy pripravení, aj vtedy, keä
sa dážd leje ako z riečioe a potůčky kaínej vody valia
sa uliciami velKomeatn.
Pršalo.... Praha bola dosť smutná, obveseľovaná je
dine obrovským počtom skautov. A keň drížŠ nechcel prestal
k e č každý myslel, že zo slávností nebude, nič, zazelenalo
sa Václavské námestie od zelených košJeľa vesele zavialo
stá skautských práporkov.
Pri veselej hudbe rezko kráčali naži skauti na Hrad,
kde skládali hold p. pres.identovi republiky, ktorého
zastupoval p. ndn.prôseda Br.Beneč.
Obrovské masy Indu valily sa do Stromovky, každý bol
zvedavý na prácu, ktorú skauti vykonali. A práca táto
bola obrovská, videl tu človek všetko od najmenšieho
vojenského stanu až po celtový barák a Trojský ostrov
sa na chvílu premenil na stanové mesto obrovského
rozsahu.
Kde sa človek obzrel, samý skaut, čo srdce človek za
žiadalo, vžetko obdržal v tomto stanovom meate, ktoré
bolo ustavične navštevované jak obecenstvom, tak aj
vynikajúcimi mužmi Českosiovenekými.
Niekoľko krokov od Vltavy, v prirodzenom sade staly
veselé stany slovenských skautov zo Žiliny, pestro omnlované, dookola ohradené. Táto slovenská orada, môžeme
povedať, tešila sa ■ nád* najvHžčej obľube a návšteve.
Každý si prial videť Slovákov, počuť' za večernej chvíle
ich veselý spev a tešil sa, ke3 malý skautik mu
povedal "Nech sa páči" ukážuc pri tom do osady.
Večer oh stotá bola celá táto osada obecenstvom,
ktoré dychtivé čakalo, kedy odovzdá veliteľ osady
#
plnú moc nejakému nováčkovi, aby zapálil vatru. A včul
sa započal život opravdu slovenský. Spievalo sa, de
klamovala sa "Smrť Jánošíkova” /ktorá spôsobila
ohromnú oblúbu a musela byť viackrát opakovaná/ a čo
nám najviac závideli: tanci! sa rýdzo slovenský
"odzemok"o
Tu hlá je naša budúcnosť. Bez dlhých kázání žije
skautská mládež v zdravom prostedí, zbavená vlivu
znemravnelého mesta, jeho zábav a jeho liehovín.
Hladáte—T i nest-v k novzneamilii mr vnei úrovne mládeže:
ja.
tu sú.

Byli to opět žilinžtí skautští pracovníci, kteří založili
s/dne 15. září 1922 vydali první číslo slovenského skautské
ho časopisu. "Buď Pripravený" za redakce prof.Fr.Šmillauera.
Časouis vycházel v tiskáme- S.Glezcla ačsíčné o 20 stranách
a jeho cena za číslo byla 2.- Kč. Je pochopitelné, Že bylo
třeba překonávat celou řadu překážek - vždyť v té době
bylo na Slovensku jen několik málo stovek skautů a z nich
značná část si časopis kupovat ani nemohla. 0 časopis
projevili zájem i studenti - neskauti a jen tak mohl_Časo
pis překonávat všechny vydavatelské nesnáze. V časopisu
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byly uveřejňovány referáty z našeho i zahraničního skaut
ského hnutí, organizační zprávy, povídky a mnoho různého
materiálu zajímavého i pro n<?'-ke.utská Čtenáře, ůasppis
vozdčji ilustroval známý -ilovenský akademický malíř Alojz
Struhár a jeho úroveň každým novým ročníkem se lepšila a
tak se stal jasným dokumentem radostné práce jeho redaktorů
i okruhu spolupracovníků, kteří vykonali kus poctivé práce.
V tomto Čase stojí za zmínku založení skautského
oddílu v malém městečku nedaleko polských hranic ve Staré
Bystrici dne 8.7.1922. Jeho členové se brzy představili
veřejnosti zahráním divadelního představení "Kubo".
Jejich nejzdařilejším podnikem byl výletná "Raču”, kde
hraničí naše republika o Polskem.
Také můžeme zaznamenat prvá veřejná vystoupení,
která se těšila značnému zájmu malých i velkých návštěvní
ků. Ve dnech 28. a -9. října 1922 uspořádaly .skautskou
eL vnost v Rimavskej Kokare tnmijčí skautské oddíly za
účasti delegátů skautských oddílů z okresu ZVolen-Lučenec
a to oddílů z Bánské Bystrice a Slovenské ňupče.
Práce v junáckých řadách přinášela nejen velké
radosti ale i smutek nad odchodem prvních nadšených prů
kopníků a zakladatelů. Pne 11. března 1922 zemřel
v Bratislavě okresní zpravodaj Bedřich Vlček, který se
s láskou věnoval cele skautskému hnutí.
o 0 o

I.
SKAUTSKÝ SLET NA
SLOVENSKU
1922 / V.
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výtvor

POKŘIKY
skautské slovesnosti.

Pokřiky jsouť, dalo by se říct,nejspeeifi8t8jžíjn
projevem skautské slovesnosti,které nemají obdobu v Jinýchv
společenských skupinách.Jejleh vzorem byly divo sskď,hlavně
indiánské válečné pokřiky a snad i bojová hesla,ktorými se
v konspiračních a bojových podmínkách prokazuje totožnost.
Charakter těchto svých zdrojů- hlučnost bojových pokřiků ,
stručnost a úsečnost-zachovaly si juncké pokřiky jen z čás
ti,hlavně u chlapců,protože jejich význam ve skautingu je
dosti jiný.Pokřiky slouží k představení určité skuplny-smečky, roje, družlny,oddílu,eventuelně větší orgnnisační slož
ky, jako střediska a podobně a krom toho se jimi ve zkratce
vyjadřuje myšlenka určitého skautského podniku,jako je tábor.
Lesní ško a,příležitostný sraz více oddílů ntd. Jsou to obvykl©
dvouverší,nobo čtyřverší,ve kterém příslušný skautský kolek
tiv představuje junáckó,případne i širší veřejnosti své jmé
no a ideu.
Protože se u pokřiku vždy jedná o "majetek" druži
ny,oddílu a pod. .nebývají tyto pokřiky publikovány,Ir,o je
však nalézt v družinových a oddílových kronikách,v záznamech
z Lesních škol a jiných podniků i v deníčcích jednotlivců.
Bývají velice rozmanité,ale vyjadřují jedno společné,radost
ze života,jak jej mohou junáci a skautky prožívat vo svém
oddíle, ve své družině.
Kromě toho se v ráraci oddílového života vytvářejí
i pokřiky pří .ežitostnó,jak uvedla jedna skautka," v našem
oddíle bylo dlouholetou tradicí,že ni obývatelky jednotil vých etanů na táboře označovaly svá obydlí názvy a emblémy
a jménem stanu se pak představovaly.Brzy však ani jejich
ústní projev nezůstal svou nápaditostí pozadu a při ranní
prohlídce nesly se nad náměstíčkem tábora místo obvyklých
strohých hlášení,pokřiky typus "3ten U dvou obrů dnešní den
je k prohlídce připraven!" Stalo se leckdy,že vtipná p. poho
tová služba odpověděla podobně a tak se i tento přísný hygie
nicko epidemiologický akt stal něčím,nač se po létech hezky
a mile vzpomíná. Obdobná byla i veršovaná poděkování za
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zvláěl dobrý oběd-co rwhlo potěšit družinu "odsouzenou17 k oe-

lodexmínu kuchtění a drhnutí nádobí navíc,neŽ když jídelnou
hlaholilo" riy školačky z Lesní školky,dokujom vám na ty vdolky".
Také vítání hostí a loučení se s nimi prolínalo často
ve formě osobních,jim věnovaných pokřiků,načeš re ovčom oddíl
i družiny představily svými normálními pokřiliy a na rávěr se
předvedl pokřik tábora nebo Lesní školy,
Najít vhodný družinový nebo oddílový pokřik bývalo vel
kou a často iiporao sváděnou .outčží v oddílovém bodování dru
žin i jednotlivců,
Pokřik kromě své ideové a představové náplně měl obsa
hovat sílu duševní,projev radosti, sounáležitosti k celku,spo
lupráce a ko ektivem,byl i se zdravotního hlediska dechovým
cvičením plic a vybijoním hlasové energie.
Pokřiky,! když se zdokonalovaly, stávaly se součástí
družinové nebo oddílové tradice,jakýmsi přivátlasimem jedno
tlivých celků,Jejich znakem,chccne-li to vyjádřit ve stručnos
ti,bylo* ivselnost,ideová nápln, stručnost.zvukomalba a koneč
ný i snaha po uměleckém vyjádření,
Někdy pokřiky obsah valy pouze jméno družiny nebo od
dílu,jiné sace spojovaly jméno družiny s oddílem, či dokonce
g určením místa,odkud, pocházejí.Právě proto ,žo vznikaly mnoh
dy nahodile,utvářely se za stavu určitého vjemu a hnutí mysli,
nahodilých okolností,ječ vrak měly přímý a souvislý vztah
právě k družino nebo oddílu,je třeba je chápat jako dějlnou
tradici v dobovém v 'tahu k jednotlivé organisr.ční jednotce.
Pro ilustraci jsou uvedeny některé příklady ,které,
těžko bychom nalezli v některých publikacích ní již oficiel
ních či polooficielních ( vydávané jednotlivými menČími organlsačníM celky) -byly sbírány ze zájmu jednotlivéi,ani tak
jako lidové říkánky a pořekadla.

Pokřiky vlčíckých smeček:
Kur',hurá,-ra-ta*ta
jsme smíchovské vlčata,
věe zdoláme na to tatajsme středisko Hiavrstha.
Stopu vlka v znaku máme
smečce čest vždy udoláme!

(156. smečka - Praha 5 )

(11. smečka "Vlčí stopa"
středisko Stopa Plzeň)
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My jsme ta Vlčata,hoši malí,
všech povinností vždy dbalí.
Do přírody chodíme,ve smečky se družíme,
íHlújeme oeskou krásnou sem,
Vlčata s Bělé pod Bezdězem,
Hip.hip,my jsme ta Vlčata malá
ve smečky se družíme
milujem svou krásnou sem i rod
Vlčata Havlíčkův Brod.
( 7.a 8. oddíl)
Nás táborská Vlčata
příroda ven vyláká.
Slunce,voda v.'; duch,
to je zdravý duch!
Pokřiky rojů Světlušek

Světlušky jsou broučci milí
svítí lidem v každá chvíli.
Svými činy zjasní svčtroj Světlušek - 305
My jsme Kopřiv družinapráce so nebo-Jímo,
kdo nám bude činit zletoho popálíme,
šestkrásky jméno naša jest
protože jo nzn v družině jen šest

( Praha )

( 3.odd.H.Brod)

(družina Sedmikrá
sek 3.odd. H.Br.)
Všude z ova,doprava,žlutých šátků záplava
Světlušky jsou malá sice,alo slouží republice.
Nezná klidu ve svátok,čtvrtý dívčí z Benátek

Pokřiky junáckých družin

Nejsme sovy,orli, sojky
družina jsme Bobrů z dvojky
Jak při práci,tak na hřištiucpčsne si vedou Svišti.

Lišák chytrou hlavu má
sá sobě se nepoddá.
Hejchytřejší zvíře v lese
jméno Lišák vždycky nese.
je zime,,sl" je déší
skautům dčlaj vždy jen ČestBobři- Praho- 306
Křížem krážem sítě véžem
v promyšlené přesné činy
jak tkanivo pavučiny.

(Č. Budějovice )
( MLŠ 1939 )

(8. odd. Ostrava)
(306 odd, Praha)

(1.odd.H, Brod)
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Pokřiky družin skautek:
Džiny-d"iny-l~iny-my jsme Kopretiny,
ani jedna z Kopretin,nepomyslí na zlý Čin!
Dobrou skautkou chce-li být,
dle zákona musí žít!
( 2.odd.Chotěboř )
Leuy- skály přřrodaaro Vlčice pohoda*
Sirou stení pádí dál
smečka VI io podál skali
( 305 odd. Praha )
Kdo družina Li'"ok znáš,
veselou ji potkáváč*
Slunce na ni shora září,
odráží se dívkám v tváři,
( 4 odd. Kladno )
Amazonky dívky jsou,
které ncco dovedou*
Zdraví všechny sestry své,
starší i ty maličké!
( 92. odd. vodní
"Kotva” Plzeň )
Pat lístečků v kvítku máme,
Fialky se nazýváme.
Heslo naše: skromnost.píle
neváháme nikdy v dílo!
( 2 odd.Benátky )

Pokřiky junáckých oddílů
ue ja-hej a-holn
jedenáctka volá!
Jsme junáci Porubóci
připraveni k hrám i práci!
( 11. odd.Poruba )
Ve dvanáctém oddíle
duch svornosti panujedosáhneme svého cíle
i když mámo kruté chvíle!
( 12.odd.Olomouc )
Stálo vzhůru výš a výš,
srdcem k vlasti,J3ohu blíž.
Pracovitost,žádný stesk,
to je cíl oddílu Blesk!
( 3.odd. H.Brod )
Do přírody rychle vens heslem: skaut-bud připraven!
v pevné hrudi skautské srdce
1. odd.il Junák Brodee
( Brodce n.Jiz. )
Uzle,pádla,lodičky,my jsme kluci z Osmičky
Jizera je naším rájem,lodě zase ideálem.
V klidu i v bouři, vodáci slouží!
Brekekeke.brekekeke,zdar,zder,zdar!
( 8.odd. vod. Ml.
Boleslav )
Pokřiky oddílů skautek:

Che i-mahu-dovedu ,
vytrvám - cíle dosáhnu
šipka- Praha—přímý let!

(22.odd.Šipka,Praha)
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Druhý dívčí z ChotSbore,
zná jen radost,rádné hořejsou to skautky veselé,
dobrých lidí p-’átelá!
My jsme skautky z 305-ky
j menujem se "Střepiny”
kdy; se dámo dohromady,
jo s nás celek jediný!
Benztky jsou načte město,
chce i, íjy se svitem nesloPodle raka neřidrw se,
na sknvtky jer dívejme so.
Rok ten leze nazpátek,
vpřed vsak Pětku z Benátek!
ilau-hola, hau-holn.
skautka v kroji nu vás volá
Pojato s námi do dálav
čtvrtý oddíl z Kročehlnvt

( 305. odd. Praha )

( 5. odd,Benátky

)

Pokřiky středisek ( dříve sbory )
Rázný povel, rázný povol,
my jsme hoši český áivol,
Horo,hor-hore,hor,
□knuti-oloi :oucký sbor!
čistý oheň i oubravky tok,
tvrdě jsou doko a skály,
K pomoci sleběím-každý ved krok
pro dobr' činy bud stálý!
(středisko Chotěboř)
Krušné hory, vzduch a voda,
junákovi ruku podá.
Oheň dnu by rozhoří
Juná.k-0strov nad Ohří!
(Stopa-Ostrov n/O. )
Loí jestřábe dál a výS
k junáckym to vetrá bránit že chcem rodnou sem
od Šumavy k Tatrám!
(Klatovy-Pačejov
)
středisko "Jestřáb"
Pisk,prásk,písk,nrásk,písk pr^sk
KKK RRR ’áil SSS KKK 000
Httrá! středisko Tmsko volá!
2 der, zdar, s d^r!
(polďik v nikl v roce 1945 r fi'l symbolizovat hvízdat
a rozprask letec!^/c?x pum,kdys bylo Kmako,okres T*ladá
Boleelav bo-?:’/rírváno-* rovní" ták stnkato kulometů)
Pokřiky Lesních škol (chlapeckého i dívčího kmene)

Lesní Škola ’’39”
bručí hladem jako sedvěd!

(MLŠ - Náměšť n / O )
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V stínu lesa u Ji’ilávky
ráj to pravý ru Junáky

irotz si hc volí,„ >sluclnvi ■<;sní "koly.
Poé 'ilsonkoA u Jihlavky
uhnízdily se prý kavky*
nejsou kavky,holá, holá,
Moravská to '-os-.í škc af

Hájit svobodu,pravdu čest
to naším cílem jest

Planeto zeme! látko sem< !
JTauč nán žít! Nauč nás vést!
Nauč nás život vesele vést!

Bít a kovat zde tč bude
vzpomeneš si nu ni všude!
Bude" mužem činu,slova
Průkopnická Lesní škola*

( MLŠ 1939 )
( Dívčí OLŠ 1969
Mariánské Lázně)
(Dívčí OLŠ 1969
Švagrov)

(Stříbrné Hory)

Rádcovské kursy a školy
Zde kázeň ráz na ráz
u práce po Qráoi v sled
ly hrdu vzkřikneme zas
radosti chrám rírudujem ten!

Vždycky mít čistý štít*
nevzdat se a nezradit!
7 :o 1 e h ej, j osnou líc mlá dí,
kráse .slunci vstříc*
junácký vždy v srdci žárrédcovský kurn-Pctštejn-zdar!

(okres.rádc. škola)
Olomouc
(vůdcovský kurs 70
N. Město n /Metují)

( Potštejn l968 )

Svojsíkův oddíl

Bystrá hlava Svoj sikova
vode šedé hlavy dál*
Jiráskova župa

Proti všem i v temnu stály
české lebky jako skály
jako skála, stojí nová
skautská župa Jiráskova.

Pokřiky příležitostné:
V jižních dechách
rybník velký
říkají
äebesák
ted tu Jiskry tábor mají
žabičky tu lóví čáp.
ľlebesák jhcbesák,
nad ním v nážel se jen pták
dnes náš tábor se tu třpytí,
nad táborem Jiskra svítí.

("Halekačky" 1970
69 odd. dívčí Praha
středisko "Jiskra "
roč.IV. Číslo 3
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Staro st ovi, konšelů m
i všem načim přátelům,
jejich dětem věotiiř Uličních
zp. pr •zduikyv Cechách jišních ..díky Vám
V lose se svou kulovnicí
a pod stár u borovicí
nadL.esní náš tiěa stojí
hlíd ' stromy,houby chvojí,
Náš pan hajný se svou milou
motorovou svcdgkou pilou
pro naSi kuchyň stromy kácí,
až se tomu diví ptáci......díky Vám
a tu Izrásnou pomoc Vně!
svoje díky skautky vznáší,
Světlušky 1 vodnice
děkují Vá velice,
?azole-?ena-j elita
pátý oddíl- elita!
( 5,odd, Ostrava )
Vaření- hlídky služby
to jsou ne že tužby. v
Jestřábi jsou kremenáci,
po nástupu první v prácí,
( 8.odd. Ostrava )
hovoři jsme z lesu v Doubí
vesničku zde stavíme,
přestože jsme z různých koutů
v pevný kruh se spojíme!
(Vesnička SOS 1970
Doubí u K, Varů )
1.Zdraví máme!
2,Sílu dáme!
3,Krásu dostaneme!
4.Slabých se vždy zastaneme!
Vedoucí: Haší práci
Všichni: Zdar, zdar, z dar!
Vedoucí: Komu?
Hoši: Nám, Váni, všem!
Vedoucí: Co ?
Hoši: Radost, sílu zdraví!
Pokřiky uvítací

Uvají- uvají
skauti z dvanáctky vás vítají!
Halo, holo, ho.lo,
pekne vás vítáme,
rádi vás tu máma,
halo, halo, halo!
Pokřik na rozloučenou

( 12.oddíl Olomouc)

Nashledanou,přijděte zas ,
my všichni rádi máme vás!
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Fok’ ik riť'il v'.dy mezi jeden ze špecificky výchovných
prvků v junáckych oddílech i dru lnéoh.A pr^vé pro tuto svo
ji vysloven' skeutskou špecifiku rtal se podobno jako mnoho
dalších prevzatých a osvéiPcp.'ch prvků středem kritiky v údo
bí padesátých let. JTejinrJc to.->m bylo v době integrace mláděl
nických a dětských or uničení ko.ucom roku 1969,jmenovitě
v první polovině sedmdenátélio roku.Zde v globálu byly podro
beny zásadní kritice z hlediska směru nové vznikající Pionýr
ské orgenisaoe všechny óosud uplatněné výchovné prvky, co
do použitelnosti jejich uplatnění v programové koncepci vzni
kající PO SST.%
Názor na jednotlivé výchovné elementy dg odrážel nojen
v některých tiskov? ch periodikech, ale i v denním tlaku .hlav
ně pak na jednotlivých seminářích, poradách a přípr vnýoh konferenoích,končících diktaturou nloučení. "do byly tyto prvky
( pokřiky,nér vy družin podle zvířat a další) nazvány jako olzí a tudíž nepřijatelné pro zařazení do programové koncepce.
Tolik p.sl pro dokreslení konců tolik programované a zdůrazňo
vané specifičnosti jednotlivých směrů výchovných- nyní již
ani no mládežnických, ale pouzo d 6 t o k ý c h orranioncí,
kterou Junák nikdy nebyl, ani nechtěl být.
Proto i tento závěr je nutným historickým dokladem zá
niku a odatran/řií této specifiky skautské slovesnosti.kterou
se projevoval v životnosti svých or^aninačnich útvarů ( o jis
tými nucenými odmlkami) téměř celých šedesát lot.
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Skautské taneční zábavy a plesy.

Tento v’.ek veřejné skautské činnosti jaksi nesa-

pa d l }.o celkového jun‘íckého výchovného systému, ale v někte
rých c ý ■ těch o3 d-rik ut r ’ kluby a početná členské základny
míatních sdružení přátel tyto podniky pořádaly.
iil ivn ' v době taneční sezóny téměř každá korpo
race se snažila uskutečnit "svij LradiČní bál” v naději,
že posílí svoje finanční kont i. Velké korporace, které
měly svoje tělocvičny, domy a sály, často i vl istní hudeb

ní tělesa, míly
' U an-icn- ulehčenou, proti těm, kdož
museli za lutit
i
íjčení sálu, hudbu, j] ikáty, světlo,
topen', •oľ'V'- ’ky i dar ze zábavy a tak často očekávaní
fin >.nčnr efekt byl 'lnimělní,
Radostným zjevem nu těchto podnicích byla slušná
úroveň a přirozeně dobrá a vesel1' zábava. To, Že tukových

podniků bylo mnoho, dokazuj® naše archivní sbírka, od
těch, 'tor' se konaly nu malých vesnicích /n i p:r. Nové
Podlesí, okr.Příbram/ i těch největších, který se konal
v reprezentačních místnostech Obecního domu hlavního města
Prahy. Sbírka obsahuje pozvánky, programy, plakáty a p.

J.H.
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Československý Junák

Svaz skautů a skautek

I. REPRESENTAČNÍ

ČESKOSLOVENSKO

PLES
Junák
Obecní dům
hlavního města Prahy

POKLÁDÁ SI ZA ČEST ZVÁTI

NA

Úterý18.
Ulttiy
ľ

únor 1947, 20 hodin

I. REPRESENTAČNÍ PLES
P0ŘADANÝ POD ZÁŠTITOU PANA GEN. Dr M. FERJENČIKA, POVERENÍKA PRE

VNÚTRO A PŘEDSEDY ČESTNÉ RADY ČS. JUNÁKA, ČESTNÉHO PŘEDSEDNICTVA

A ČESTNÉHO VÝBORU

OBECNÍ DŮM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY -18. ÚNORA 1947, VE 20 HODIN
ÚBOR: DÁMA VEČERNÍ, PÁN FRAK, SMOKING, UNIFORMA
POUZE PRO ZVANÉ
REKLAMACE POZVÁNEK A VSTUPENEK: ČESKOSLOVENSKÝ JUNÁK.
PRAHA II, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ ČÍS. 28, TELEFON ČÍS. 238-64 A 212-03

VSTUPNE:

D Á M A Kčs 12 0.-, DOPROVÁZEJÍCÍ DÁMA A PÁN Kčs 5 0.
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Plesy

1.
2.

5.
4.

5.

Oddíl Svazu skautů
Zäice
Sbor Sväzu skautov
H*S Trenčín

a

taneční

zábavy

I.Společenský večer

Propagační večierok
s tanečnou zábavou

Skolovna
18.7.1925
19.11.1927

I.odd.Sv&zu skautov
čajový večierok skautYMCA.
Bratislava
akých rodičov
5.3.1929
Sbory maďarských skaut' Fašiangová zábava
Hotel Royal
Kiskarpátok a Fčisbolko
18.1.1930
Katoličtí skauti
Br tialava
I.oc.iel vodných
skautov Piečfnny

I.spoločenský večierok Reštaurácia
Jaklitsoh 1.2.1931
Spoločenský večierok
Kaviareň Centrál
7.12.1932

7.

Sbor Junáků-skautů
RČS Josefov

Přátelský večírek

8.

r ístní sdružení SJS Veselý večer
RČS a sdružené kluby
Old-skautů Brno

Studenstský domov
23.2.1934

9.

Kmeň roverov
T'lkulášskd zábava
Topolčany
5 írtni sdruľení přátel Taneční večer
SS RÔS - Brno

Hotel "Koruna*
5.12.1936
Lužánky
22.1.1937

11.

58. klub old-skautek
Brno

fía pískách č.5
26.2.1938

12.

S-! ovenokí skauti
Rozlúčka a fašiangom
rover-rangers Nové
Zámky
Listní sdružení přátel Taneční večer
Svazu skautů RČS Brno

Živnostenský Dom
27.2.1938

14.

Junák-Březové Hory

Velký zábavný večer

15.

Starší junáci 5.odd.
J ináka Příbram
39.stredisko Vatra
Praha VII.
6.st očisko Blesk
Praha XII.

II. junácký věneček

Nová restaurace
19.10.1940
Grand hotel Brožek
13.1.1940
Husův dům
29.11.1945
Přítomnost /Pensijni
ústav/ 9.12.1945

6.

10.

13.

16.
17.
18.

19.
20.

Radovánky v maskách
'

Mikulášské zábava
Společenský a taneční
večer

Oddíl skautů
Taneční zábava
Bohutín
Středisko Junáka
Dětský karneval
Březnice
Hlavní kapitanát
Velký vodácký
vodních skautů Praha karneval

Hotel "Otta”
10.3.1934

Lužánky
1.3.1938

Sokolovna
14.7.1945
Hotel Musil
3.2.1946
Slovanský dům
26.2.1946
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Taneční veselice

Hostinec p.Hřebíka
28.10.1946

21.

Středisko Junáka
Stará Hul

22.

Zemský kapitanát
Taneční mikulášská
vodních skautů Praha zábava

23.

Místnosti p.V.
Chotta 18.1.1947
Sdružení přátel
Velký maškarní rej Dům čs.armády
Junáka Sosefov
8.2.1947
českolovenský Junák I.representační
Obecní dům
Praha
ples
18.2.1947
21. klub Old-skautů Společenský večer
Sál Orlík
Stopa Praha XV.
19.4.1947
21. klub Old-skautů Veselý mikulášský
Sál Orlík
Stopa Praha XV.
večer
5.12.1947
Klub Olds^nutov
Prvý soznamovncí a Mastnost Oldklubu
Nitra
tanečný večierok
17.1.1948
českoal ovenský Junák II. representnčný
línoertná slet*
Svííz skautov a skautiek ples
Povereníctva vnútra
Iraha - Bratislava
10.1.1948
Stredisko junácké vý- Representační ples Hotel Panský dům
chovy Třemšín - Rožiri- Junáka
10.1.1948
tál p.Tř.
Junák Nové Podlesí
II.přátelský ples
Místnosti p.V.
Chotta 24.1.194©
21.klub old-skautů
I. maškarní rej
Sál Orlík
Stopa Praha XV.
31.1.1948
Sdružení přátel Junáka Junécký karneval Ml Na Panská
Lnáře
7.2.1948
Sdružení přátel Junáka II. skautský ples Grandhotel
lladá Boleslav
Věnec 8.2.1948
Sdružení přátel Junáka I. junáčký ples Dělnický dům
Kladno
21.2.1948
Junák Příbram
Čajové odpoledne
Hotel Podařil
14.2.1948
Středisko Junáka
Mikulášská besídka U Dluhošů
Svincv
7.12.1968
Okrsková rada Junáka Seznamovací večer
Panorama
Poruba
13.11.1968
Středisko Junáka
Mikulášský večírek Albertinum
Hradec Králová
8.12.1968
Středisko skautské
II. ples Junáka
Sokolovna
výchovy Třemšín
25.1.1969
Hožmitál p.Tř.
Junák, středisko
Papučový bál
Restaurace Mexiko
Příbor
18.1.1969

24.

25.
26.

27.
28.
29.

JO.
31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.

Junák Nové Podlesí

Slovanský ostrov
4.12.194*6

Přátelský ples
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42.

43*

44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

53»

54°

55.

56.
57.

58.

59.
60.

61.
62.

Středisko Oheň
ESHi Kost

I.skautský ples

Kulturní dům ČSD
v Novém Městě
15.2.1969
Středisko Junáka
Společenský večer
Dělnický dům
Kladná
22.2.1969
Junák Nymburk
V.sn oleěenský rd es
ZK dopravy a spojů
1.3.1969
Junák středisko
I ikulášská besídka
Sál Nad distribucí
Oheň Most
7.12.1969
Junáci a skautky
Junúcká mikulášská
Park kultury a
Hradec Králové
nadílka
oddechu 13.12.1969
Středisko skautskéIII. ples Junáka
Sokolovna
výchovy Rožmitdl p.Tř.
23.1.1970
Junák, středisko
II.skautské dětské
Hotel Ma Nové
Volyně
maěkamí odpoledne
25.1.1970
Středisko Junáka
Společenský plos
Společenský dům
Kralupy n.Vl.
Vltava 6.2.1970
Junák, středisko
2. společenský les
Dům oddechu
Kladno
7.2.1970
11.dívčí a 27.clila- Junácký ples
Lidový dům
pecký odd.Brno7.2.1970
nusovicc
Středisko Junáka
5. junácký cles
Kulturní dům v
Třebíč
Hájku 7.2.1970
11.dívčí a 27.chla- Dětský maěkarní
Lidový dům
pecký odd.Brnoples
63.2.1970
Husoviee
Junák středisko
Papučový bál
Dům kultury
Příbor
13.2.1970
Středisko Junáka II.junácký ples
Radnice okr.Rokycany
Středisková rada 1. plen
Lysá nad Labem
Okresní a středisko2.representační
vá rada Junáka Beroun ples
Středisko Junáka Dětský maškarní rej
Roudnice n.L.
Středisko Oheň
Druhý skautský ples
Most
Junák Strakonice II. Junácký ales
10.OS a 29.03
Řepy
Středisko Junáka
Keratovice

4. Dionysie
'
II.společenský večer

Sokolovnu
14.2.1970
Hotel Polabí
21.2.1970
ZK KDO na Plzenee
21.2.1970
Sál. SZL Říp
22.2.1970
Restaurace LUIiA
28.2.1970
D"m Kultury
6.3.1970

Kulturní dům
7.3.1970
Restaurace U hřiSt?
21.3.1970.
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v íta n í.

p rijím ajú .

p ro sp e c h sb o ru sa vď akou

H o s t i a sú

X a Jp la tk }
A

s z iv e s en

B R A T IS L A V A
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lá tu n k .

F elň lfizeiěsek ei a
jav ára k o szó n etie]
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G a s t e s i n d iv íH k o m m e i^ .

F rviw íL íge S p e n d e n ífir á íe ’ r u f p e w erš» :
m i: O an L an terso n im en .

M U S I K

ŽENE.

A.

UDB

H

B ufíet.

2.-

K ah e, w arm e S p eisen u n d G.-trřu.k-.

Garderóbe Kč

BuSet.

5-

H ideg. m eleg éielek és italok.

E níree Kč

D A S K O M IT E ř

Buffet.

Belépiidíj K č 5--

w erd en .

zu w elcbem E u er H o ch w o h lg eb cre;
sam i v.. F am ílie hoflichst eincc-.f de:

F a s c h in g s -K r ä n z c h en

D ie P fad fin d erin n en g ru p p e I. D n
v eran slaltet am 6. Fcbcr i. J. 9 L ’h
ab en d s, in d en S peisesälen de~ Etab
lissem ent „M useum “ ih r dieŕjährige

E ň ila d im g

S tu d en é a tep lé jed lá a nápoje.

Vsfufmé Kč 5-—

R uhatár Kč 2. —

I-só

Šafňa Kč 2.—

_ M u zeu m“

em eleti étterm eihen, am elyre i. C im et
ěs b. családját tiszieletrel m eghivja a
RENDEZÓSĚG.

az E tablissem ent

v jed álň ach E tcb lissem en tu ..M uzeum '
I. posch., na ktorú blahor. i so ct.
ro d in o u d o v o lu je si pozvať
P O R IA D A T E Ľ S T V O .
1

tá n c m u l a ts á g á t

fa.Tsa.ngi

I. D m .

fa š ia n g o v ú
ta n e č n ú z á b a v u

eghivó

A z I. D m . ..K iskárpátok “ leánycserkészcsapat f. é. február hó Ó-án este
9 órai k e z d e tu l rendezi

M .

sb o r skautiek Sväzu S kautov
R . C. S. v B ratislave poriada dňa
6.-ho februáru t. r. večer o 9. hod.

P o z v a n ie .

Junák, středisko »Oheň« v Mostě
Vás upřímně zve na svůj

1. skautský ples
který pořádá v sobotu dne 15. února 1969
ve 20 hod. v Kulturním domě ČSD v novém

Mostě na Podžatecké

Vstupné 10 Kčs

* Stoly

*

*

Předprodej

vstupenek v Kult, domě ČSD

* K tanci

jsou

číslovány

hraje taneční orchestr závodního klubu

*

I. v. s.
ODIEL VODNÝCH

SKAUTOV
V PIEŠŤANOCH.

usporiada v stredu, dňa 7. decembra 1932 o 1/2 9. hod.
večer v kaviarni „CENTRÁL“ za spoluučinkovania
člena baletu Slovenského Národ, divadla bratislavského

SPOLOČENSKÝ VEČIEROK
na
Na programe rožne

ktorý

Vás i

Vášu

ctenú rodinu uctive zve
PORIADATELSTVO.

obveselenia

Len pre pozvaných.

Vstupné Pubovolné.
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I. v. s.
ODIEL VODNÝCH
SKAUTOV
V PIEŠŤANOCH.

usporiada v slredu, dna 7. decembra 1932 o 1/2 9. hod./

večer v kaviarni „CENTRÁL" za spoluučinkovania
člena baletu Slovenského Národ. divadla bratislavského

SPOLOČENSKÝ VEČIEROK
na
Na programe rózne

klorý

Vás

i

Vášu

rodinu údive zve
PORIADATELSTVO.

clená

obveselenia

Len pre pozvaných.
Vstupné fubovolné.
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Skautské dopisní papíry, dopisní obálky čisté

i poštou prošlé.

Ve rnerp zachránit a uchovat jak kol iv dokumenty o práci
a existenci nejen skautských ústředních orgnů, v'ooh jejich
ort< nisačních složek, >1(> i sohoprých a nadšených jer i otlivoŮ,
daří se ná získávat nepatrné, na první polil d malicherná a
zdániiv zlytečné rallčkoeti, které nám pomáhají dotvářet
ucelený pobírá.’ n: působnost a práci v j nediv'ab miet och
naší republiky.
Z mal 'ho otisku f ' -utrMho r zítka z^.'vW ■ •■!. ument,
Se kdysi tam a ta’ pracovní oddíl rk .ut", nk.-vtek, smečka
vlč t nebo 1 lub old-sk <>utů.
líakáme-ll k tor u ale. roň. jedi
nou. fotogr íii, ‘ -v ne u korespondenci nebo starý registrační
arch, n. "rre ; otror
dokumentační Tnteriály j droho orpnniz .očního celku.
Vc vzájemné korerpnndenoi mnohá ory rd s-ínT jr-f" notky pou—
áíbaly via tni dopisní papíry a poštovní obálky, opatřená
tiskem nebo razítkem své organizační jednotky. Zu dlouhá látá
podařilo se nám shromáždit! celou volbou sbírku tčehto dů
ležitých maličkostí. U dopi aníoh papírů hodnotíme grafickou
úpr vu textu a na dopisních ol '1 :úch se zájmem sledujeme,
kde všude v Fráze sídlilo ústředí českonlovnského skautingu
od "Dřev"’? ch buráků**0-tefáni’rovýr mostem, n*es knláo - Skaut
ve Vodičkovo ulici až p,c poslacní nn Gor’"'ho n^mi'oti 24«

J.H.
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skauting

redakce časopisu
Na Jezevce 47
PRAHA 4 - Nusle

tel. 435503

Praha

ŕ. j.
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■-:19S-69

chlapecký oddíl Junáka na Břez. Horách
| Ní ČASOPIS

ČÍSLO ÚČTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY: 63 723

PRDSKÁ

;■

ADRESA: JUNÁK, BŘEZOVÉ HORY

ČÍS. JED :

.

BŘEZ. HORY, dno

LO
lÉCH JUNÁKŮ

LiV. ODBORY

|f,

il JUNÁKY.
sENl PŘÁTEL

X
[éACI.
;/J ATLETIKU,

LNOU,
<TIKU,
E TENNIS,

STVl,

Y,

.JI.
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50

Padesát let

příbramského
skautingu
oslavímeve dnech
5. - 8. června. 1969
v Příbrami
junáckouprácí
pro Junáka

adresa:

65

oslavy
50 LET PŘÍBRAMSKÉHO SKAUTINGU
Příbram VI - 409

'Výbor
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-

KRAJSKÁ RADA V ÚSTÍ NAD LABEM,
HOROVA 5
TELEFON 25051

JU N Á K

74

TELEFO N 27 52 39

Husitská 92, Praha 3 - Žižkov

JU N
HOSPODÁRSKE ZAŘÍZENI JUNÄKA_

Březové

Hory

JU N Á K

arch.
scout
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M E M O R Á B ILIE

J U V E N IL IE

DOKUM ENTY
A R C H IV Á L IE

KOŠICE
ČSR

SVÄZ SKAUTOV R.Č.S.
Miestonáčelníctvo pre Slovensko
v Košiciach.
//

pan Jos. Horký
■...............

■"1

č. 78 26. 7. 1926

t

XI. VŠESOKOLSKÝ
SLET V raíUMí’
PRAZE 1948

>r iKä
(&J

I

-

/ R. JHT ľO
1 X 1^5
<

• . . .t-.'; j.

ČERVEN-ČERVENEC

m

---- --- '

ČER v c1 -'...x V EN í-

bratr
Jiří Harant,

Březnice, Bubovická 408.

JUNÁK
ÚSTŘEDÍ SKAUTSKÉ VÝCHOVY

Praha íl, Havlíčkovo nám. 28.
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•■£ JARC 1946
ČESKÉ HLWMON E
>AÍ BECHA 1946
;'F SPRING 1946
:MPS 1946 PRA6UE

(; 25. V. 46-3

MHIXtaí HUDEBNÍ FESTIVAL
MEJKaYHIPODf*n-F. MyJblKĺBblIblIi
I
<bECTUBAJIb
■

Ti

f

Z”" •

•2m*

^6ÄMiMä

INIERWiMi M-lSlC FESTIVAL
FESTI**: WI-w’W! DEHUM

Ä

^Sn'loraUso^

JUNÁK
ÚSTŘEDÍ SKAUTSKÉ VÝCHOVY

Prah* II, H«v)lí>“>*0 "4m- *••

Tiskopis

Československo

SVÄZ SKAUTOV R.Č.S.
Miestonáčelníctvo pre Slovensko
v Košiciach.
pan
Jos. Horký
Bátovce

/vj

—r—*

Z

18. X. 1927
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SOUSTŘEĎÉ INK4$

X ’' 'X

sousmeděné inu r

/ ' <'">
ZycÄ,
>4V' •
(o. n ? 97.2$’

■>>& ŠETŘÍ ČAS

SETSÍ ČAS

t'

:-u;:: svému pošw
co • íCJ'flÄTEU

v x
PLAŤTE SVÉMU POŠTOO
M' y I DORUČOVATELI
Bratr
Josef Horký
U stadiónu 409

Příbram

VI.

JUNÁK
REDAKCE ČASOPIS

PRAHA

Dr. Mr. i

Stržinek

Herlianska 4

829 00 Bratislava II.
tel.: 229-151

Pan

Josef Horký

U

261 02

Stadionu

Příbram.

365
VI.
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í čřsmuMOB
(

i EXPRES ;

27 3.69

0 1.80

-

.
•

'

Josef Horký

!#%7t,

4'

U stadionu 409
Příbram

VT

i

•—*1

\

TISKOPIS
JUN.ÍK

Ústředí skautské výchovy
Náměstí M. Gorkého 2íi,
Praha 1 — Nové Město

JOMVÉIESYXVW i

i i ÍMMílI

TiskopU

vrříiufHf:
ESIÍ
16.-22. VL1946

JUNÁK

ittf^hka^kí

[ 1Í.VI4S11
Víut iVOT/ím '

16.-22. VI1946

Äw

íESl-

7/

rýcfevx »« J»-« ÍMkí mládti*

ZEMSKÁ JUHÁCKÁ KADA.

P«O (ECHY

PRAHA H, HAVLÍČKOVO NÁM.

28
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‘Bnw 'Dr.

‘JZ&dnfíu. pfájnawi
/( osmtfásátinam

Flf'Bcmndt
‘Idijc to ítórw a Hlas trub'fy zpíval’
junáci, vzlidru, volá den
a na mýtině, gáít Ylidnyovál ’ .
dvě sny a mladív teplou náruč schoval,
byisú&hmr, fy!š polapen 7M těsni myti -‘Mánitmi scdlval:

Wfttodamo, nfyffM'isfäg,
co vošrafitá pochopen
arlÄJ^sfíliíTihyradanaA pocfwdčň a vWa milovaná
jsou světlem, sílou zároveň,hýdýí čas a včHmjafy přivaCdřavý-

i nám íloĚč ■ ‘Bratře náčeíhifát,
áuď ze srdce nám pozdniven 1
Dnes, starý bratr, vfyufiustarýcítSmtri
dal střež tu dávnou, drahou Mru,
'VčtCypřipraven, da!'připraven'Bud zdráva přijmi slova dlKd

80

Táta

-

osmdesátníkem.

5. dubna 1981 dovršil osmdesát let pouti
životem bratr náčelník Sr. Rudolf
Plajner,
Jeho životopis a jeho práce je Bhodnooena na jinám
místě* Přejeme ještě mnohá řlodná láta a jeko
vzpomínku přikládáme několik foto, r. fií»

AS

81

82

83

Dvě

výročí.

Dne 28. dubna 1981 uplynulo sto let od narosení svisovatele
Jaroslava laumana - Horního, výročí, která proběhlo skromě
a mlčenlivé. Napsal přes JO literárních prací od písňových
textů, přes básně a prosy a.:; po r.uuSnou literaturu, věnovanou
umění a naší přírodě. Sprlji pracoval s jv.ráckým hnutím, napsal
■noho článků do časopisu Junák, byl autorem Junáokých písní

a spolupracovníkem Ľ.Seiferta. Jeho d'la o přírodě jsou st'le
živá a hledaná, ai už jmenujeme orte je Vltava, Duše stromu,
Umění člověka primitivního, Umění člověka diluvidlního, Naše
jehličiny, Jkalky a skalničky » další. Roku 1922 by] zvolen
do Úst -e dní r»dy do funkce erc) tváře. Zeařel v rroainol roku

1962 v Budnanech u ľarlštejna.

Před sto t *-ty 7. května 1PR1 se narodil Ferdinand Kroh,
zasloužilá učitel a neúnavný pedagogický ;rncovníľ, jrhož
výchovný experiment v Domě Dětství v 1'rnsku ve dvacátých letech
byl ve svá době ojedinělý pedagogický čin. By] autorom několika
sbírek písní, říkadel a cviků tro školní mládež, napml spoustu
pedagogičkách prací a Článků, dnes roztroušených ;o různých
časopisech. Redigoval velmi oblíbená a hodnotná Časopisy pro
děti Zlatou bránu, Radost a Lípu. Spolupracoval s h. -clfertem
a s wooderaftery vůbec, 'ov-'dl kolem nebe soustředit stejně
nadšená přátele z řad uměle", z nichž jmenujme alespoň sklada
tele Josefa Křičíce, malíře Josefa Ladu, zasloužil ho učitele
L.Švarce, Havránka, spisovatele G.Jarože-Gaminu, malíře Miroslava
Hégra a další. V roce 1971 vy ni o nakladatelství Albatros
k devadesátinám Fedora Ercha sbomíček vzj'-'nek jeho najlepších

přátel, kteří tak pozdravili dobrého a poctivého člověka,
vynikajícího učitele, ktc-r- m svá ní.^to v historii naší
pedagogiky a v historii junáckého 1 zálesáckrho hnutí.
Zemřel v Praze 13.4.1973.

L.
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Dr. MUDr. Otakar Hněvkovský
IN MEMORIAM
10.červnu 1

Junáci a s nlri ■ iruUů

rozloučili

vexejnost « Ur. utilvrr^itnií

■■_ r. .•'uunrtíy

-rofu-burota

:i»tvktóVHJ.j'. ■

v obfadnl síni krtem tor i* v Pr«w

. ir^M.iCÍCil. lit «•'.

<£<• •-«řl ve v ' u ľ

r.

r.

i

v-. >v

ittt.

/i ■■•<■«; on třlc^-ýen lei

>

^rvul republiky ■•fvl šedou .Ldt m#tnl rady Junáku u Jako

» dbarih? ••ruxi

ta-.ový atýkal ne ve a v*

noka případy
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Zemřel

Honni

••••••.

lie 4. května 1961 zemřel v Brně bratr Antonín
Kleinwächter
- Nonni, knihkupec a antikvář*
Odešel v ním jeden ze skautských pracovníků, který dal
své 3rdce knihám, které si zvolil za svoje životní povo
lání, ale také těm knihám, které skauting u. tni potřeboval*
Byl známý nejen jako skautský pracovník v brněnském si autingu,
ale pro celou skaut kou veřejnost byl znám předtvším jako
skautský editor, jako skautský autor a především jako autor
jedná ze základních knih "Skautská a příbuzná literatura
česko d. ovonská a cizí" z roku 1938, které dal skromný pod
titul Pokus o bibliografii* Nc to nebyl pokus, to byl základní
kámen, , clo- ený v to; tc useku, nebot tato příručku je Jedinou
a zatím nejcennější studnicí ro naši o olečnou práci,
Honni úzce spolupracoval s Telenem Itadcrlíkem, jemu# pomáhal

při vydávání jcúio příruček, Honni sám byl autorem několika
desítek brožurek, přispíval do mnoha časopisC a byl spolu
pracovníkem Lidových Novin a brnčnsl ého Jvobodnóho Slova.
Jako symbolické rozin čení otíoKuj|eme Nonniho bé.oen.

ZRANĚNÉ SRDCE

Tichý Svo.tvcčer mi sepjal ruce
za leden, duben ... a tak dál ...
Jen srpen, měsíc léta byl pro nás tvrdý
a dech nám vzal*
Pohoda vánoc, záře stromků
do srdcí znovu vlévá klid,
Lid věří, věří v sílu zvonků
a slunko, které svitne znovu
pro náš lid.
K novému roku hledíme s obavami*
Co přinese, komu sr útek připraví ?
Sebevíc dáváme hlavy dohromady,
zda. začátek, či korec
všechno napraví.
Prosinec 1968.
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Antonín Kleinwächter
9.6.1905 - 4.5.1981
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Ze

VĚČNÉ PRAVDY, VÝROKY,
•

sbírky

CITÁTY, HESLA DNE na táboře a LŠ

»

Ukázka výkladu: O zdraví.

Zprocovává V. Ziknund-Bimboš
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SKAUTSKÁ

1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vlčata
svčtlučky
skauti
skautky
družinové
vodní
roveři
Old-sk uti
odd.tjl. J m 'ků
střediska
dívčí střediska
okresy
dívčí okresy
kr je
ústře í
tisk
sdružení př. Junáka
Edice - jun
19. Lesní školy
20. Na dokladech

Cel ker

přírůstek

RAZÍTKA

1979

1980

85
27
530
149
34
26
5
13
15
442
8
180
8
103
65
19
20
8
25
103

92
27
555
151
34
28
5
14
17
469
9
196
9
103
65
19
20
9
26
103

1.266

1.949
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J.H.
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archivní položky od ZET.
Sas icisy :

1. /
2. /
3. /
4. /
5. /
6. /
7. /
8. /
9. /
10. /
11. /
12. /
13. /
14. /
15. /
16. /
17. /
18. /
19. /
20. /
21. /
22. /
23. /

24. /
25. /
26. /
27. /
28. /
29. /

Družina
březen 1/35
Song
2 čísla
Hlas tel UK r. II. - ko 1.
Junák hnuli čář 1 ' áío
Junák r-? ivočaj severečc -.á••-.'hc krt Jo r. III Č.l
Junác <‘roč. 1969 č.l, 2, >,4,5,6
Junácký zpravodaj 0 č.
U. ’t
cuta r.II.
3,5,6,12, r.III, č.4,5,6
1 ■ ribv 1.' '' ’o
Kor ldlO. r;lEC :Í8 5. !ří t V j V'b't r.III.č.5
Krí r. 1*46 Č.T výti
51
Kruh 8.1-2/68, 3/69
Liška r.IV. č.l, 2
Lovy čas, c : íe 16,ode .Brno Č. 4
Pro ský skaut r.1931 č.1,2,3,4-5, r.1932 č.l,2/2x/,3/2x/»
5»6/2x/,7,8/2x/,9,10, r.1953 č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
r.1934 0.1-2,3,4,5,6,7-8,9-10.
Příloha Zpravodaje OŔJ Libcrao
Jkaut r.I. č» 1,2
nut-Ju. ák č. 5 6.1
Skautka r. III. č. 2,3,4,5,6,7
Slunovrat 3 čísla
olničktx, Ser i;.; 13.pH.-t v:.’ r.8 č.l
stezka ciilumeckých junáku a skautek 1 čísl
wtezka*,;. míq, ic 120 ©.oddílu Uoha ruč.II.č.l,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11, r.III. č.l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
T borák č. 0,1,2
Setem č. 1,2,3
VarJag r.2 6*6
Vutra r.I č.l, r.3 č.4/5
Vatra r.II.- cely
Zlí-iaká 4 - Táborová v, tí *anov

Časopisy a

publikace

o r.197© :

30. / tírožramrovo 13/2,13/11,14/10,15/1,15/7,15/8,15/10,16/2
16/4,16/5,16/9
31. / Kádcov'.ká, líioby. íipu r.1972 č.1,2,3
32. / Šíp r.III.č.l,2,3,4,5,6, r.IV,Č.l,2,3,4,5,6,7,8
r.V.S. 1,2,3,4,5,6,7/2x/,8,10.
33. / TTT r.2 č.2,3,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18
34. / Ročenka 1970
35. / Ročenka 1971
36. / Ročenka 1973
37. / Táborová číslo 1972 /BX/
38. / Táborová číslo 1973 /2x/
39. / Táborové číslo 1974 /2x/
40. / Oddílová dějiny 1972

Ostatní publikace :
41. / LIM I-r .?;.a - ro; .r-r. besídky a výstave
42. / Divadle *81 > ne ční údolí* /2x/
43. / Vilém Sezbeda 1 Áreajfín.
44. / Pro, r.E pro vedení rádcovskáho kurzu. Vyd.Oblast Podječtšdská
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<5./
46. /
47. /
48. /
49. /
50. /

Krkonoľe - codcr ftereká chata
Skautský almanach 1969 Hradec Králové
V.C.Barclay ä Taje nf tulák
Bedřich B osnan : Práce 2 haluzí I.
Rádcovský kurs 1968
8 různých lctíčkft

Mezinárodní časopisy
51. / Kc.te Nouvelleg
52. / Ser-ting 1968 břemen <5.3, 1968 červen-srpen <5.6
1969 třesen Č.3 1976 leden,únor 8.1

Dřívější položky archivu od ZET:

1. /
2. /
3. /
4. /
5. /
6. /
7. /

Z’- ušky - kartoVéní liut 52 ks
Skautskí ,ohlrdv z r. 1913
6 kg
Hrožrnnrovo 11/4,13/5,13/6,14/1,14/3,14/4,14/5
šíp r.IV. č.1,2,3,4,5,6,7 roC.V. č.l,2,3,4,7
Ročenka Jedenáctka r.V 73, r.1972
iádcevská řf1oha ’ípu r. 1,2,3 /1972 a z 2.11.1968
'Ml ořové číslo *í u r.1974

Archivní položky od BOBA ?
1. /
2. /
3. /
4. /
5. /
6. /
7. /

Skout-Junák roě.23 č.9-16
Janíboree-post 1937 č. 9
Kormidlo S. 2/47 S. 5/19 48
4'íiutBké pohledy z r.1913 4 ks
fotografie z r.Í913 a 1914 5 ke
Fotografie ze zájezdu českýol : autů <io Vídní r.1914
Jc utskí legitimace J.Kliky z r. 1938
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