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se zapsal do srdcí mládeže především jako autor popu
lárních Rychlých šípů a jako spisovatel dětské literatury.
U
starší generace - jako výborný psycholog dětských duší, který ve

svých knihách návodivých dovede zaujmout a vést k určenému cíli.
U staré generace je zafixován jako nebezpečný fanatický skaut,
který dovede strhnout mládež naivním stereotypem a který si ne

zaslouží, aby byl nazýván spisovatelem. Výjimka ovšem potvrzuje
pravidlo. Téma jeho tvorby prý byla nanejvýš "dobrá" v období do
roku 1940. /1/

metrálně liší.

Názory na spisovatele Jaroslava Foglara se dia Jaký je vůbec spisovatel JAROSLAV

FOGLAR?

V roce 1982 - 6. července - mu bylo 75 let. Co o něm víme víc?
Zaslouží si takovou popularitu?
Hodnotit dílo a činnost Jaroslava Foglara je naprosto

zbytečné pro toho, kdo se s jeho tvorbou nesetkal ve svém mládí,

Každý chlapec nebo dívka, /Foglar psal hlavně pro chlapce ve vě
kovém rozpětí 10 - 15 let/ kteří prošli jeho klubem at v Mladém
hlasateli. Vpředu nebo Junáku a tak poznali ten znamenitý klub
"Rychlé šípy" a četli nějakou jeho knihu - těm učaroval. Dodnes.

Dospělým, kteří to vše nepoznali - neříká nic. Ale Foglar nikdy
nepsal pro dospělé, Foglar se nikdy nesnažil aby jeho knihy byly
uměleckým dílem. Jeho knihy jsou v podstatě populárně psanou pří

ručkou pro mládež - hlavně pro chlapce - pro správné chlapce!

Jaké vlastnosti by měl mít podle Jaroslava Foglara správný chla
pec? J.F.: "Musí být především charakterní, slušný, jemný a
přímý.

Nesmí kouřit ani pít alkohol. Tak zvané "velké muže" ne

mám rád. Kluk, který mluví sprostě nebo řve, brzy ztratí mé sym
patie. Sám jsem v životě vykouřil jen půlku cigarety, a

to sta
čilo, abych se stal vášnivým nekuřákem." Ano, toto Foglarovo
krédo se táhne všemi jeho knihami jako bílá nit. Jeho záměrem je

zachytit mladého člověka v rozhodujícím období, které leží mezi
dětstvím a jinošstvím /pohlavním probuzením/. Jde o údobí, které
Foglar důsledně nazývá chlapectvím,

a které má po psychologické

Foglarova metoda se vědomě snaží o od
poutání pozornosti od sexuelní sféry v životě mladého člověka,
V žádném případě neurychluje uměle sexuální dozrání, ani ho ne
stránce specifické rysy.

ponechává sobě samému.
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Vědomě ovlivňuje výchovu mladého člověka ve směruvytváření cha
rakterových hodnot, a to nezávisle na rodinné a školské výchově./2/

Značné vysoký cil si vytkl Jaroslav Foglar - Jestřáb.
Žádný jiný spisovatel so o tak závažný cil v tak důsledné rea lizaci nedostal tak daleko. Je tak fundovaný, má takové zkušenosti aby dosáhl takového? Problematika a rozsáhlost námětů musi být značně široká, kde bere náměty, jak se propracoval a kdy

vlastně začal
Jaroslav Foglar napsal 17 knih a z toho bylo vydáno

15 knižně. ( Nevyšly: Náš oddíl, Tajemství Velkého Vonta - /III.
díl Rychlých šípů/)/3/ a dá se zařadit i 18. kniha - Povídky Ja
roslava Foglara - shrnuty do dvou částí. I.

a II.

Malá dobrodružství

Vteřiny hrůzy )
Každá jeho kniha je speciální a dobře prpracovaným ná

vodem, jak v různých prostředích - skautský oddíl, školní třída,

kroužek chlapců z ulice, parta, čtenářský klub - vyvolat všestra
nnou soutěživosti ve sportu, šikovnosti, zručnosti, volni vý

chově, bystrosti myšlení, školním prospěchu, kde vědomě využívá
touhy po romantice a poetizací všedního života, Foglar počítá
s tímto faktorem a vytváří vedle rodiny a vedle školy soustavu
výchovy, která je zdánlivě neodvislá od těchto dvou činitelů.

Jde tu celý arzenál využití touhy chlapců a děvčat po romantice
neznámých ulic, strašidelných příběhů, detektivního pátráni,
indiánských prvků atd./2/
Romantice se nedá naučit. Musí být v člověku samém. Proto ta ne

pochopení mnohých "foglarovek". Náměty čerpal většinou na tábo
rech svého 2. odd., nebo při toulkách po staré Praze, která mu
svou tajuplnosti učarovala./4/
Obdoba ve skládání jednotlivých
stupňů junácké zdatnosti a tří orlích per je pověstný lov 13. bobříků z jeho nejlepší knihy Hoši od Bobří řeky. Jejich popularita
byla tak velká, že je mládež lovila nejen v klubech, ale mnohé

junácké družiny i oddíly jim dávaly přednost v programu i na tá

borech a tak jejich lov byl Vážným konkurentem při skládání ju-

náckých zkoušek. Ovšem stěžejním zázemím námětů byla populární
pražská "DVOJKA" či Hoši od Bobří řeky. Tento oddíl vznikl roku
1912 rozdělením původních skautských družin, jež tehdy vznikly
pod přímým vlivem profesora A.B.Svojsíka. Od roku 1925 pracoval
2
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v oddíle Jaroslav Foglar a to nepřetržitě do roku 1970. Intenzivní činnost nepřerušila ani okupace, ani zákaz skautingu v roce
1949. /6/

V časopise Pošumavský hlasatel (1969 č.11, str, 176)

píše "Tak nějak to asi vypadá, že je nejstarším oddílem (skautským) nejen u nás, ale snad i na celém světě, Zatím není nic

známo, že by v dnešní ČSSR byl jiný skautský oddíl, který by se
mohl prokázat naprosto nepřerušenou činností od založení prvních

skautských oddílů u nás vůbec, tj. od roku 1912, tak jak je to
mu v případě naší Pražské dvojky. A je-li takový oddíl někde
jinde na světě, na to se budu informovat v ústředí Junákaj popro

sil jsem o to br. náčelníka dr. Plajnera na Mezinárodním skaut
ském úřadě.
Byla by to jistě malá, ale pěkná a významná senzace, kdyby se
zjistilo, že nejstarší skautský oddíl světa mají v Českosloven
sku, viďte?

Jaroslav Foglar - Jestřáb "
Není to jen nepřetržité vedení oddílu zvané Hoši od

Bobří řeky, ale současno i vedeni táborů od jeho osmnácti let.

A tábořit v době, kdy to bylo zakázané * za okupace a v patná
cti letech, k tomu nestačí jen odvaha a obětavost. Bez těchto
dvou základních kamenů úspěchu to sice nejde, ale ten největší

a nejpevnějši jě láska. Láska ke skautingu. Láska soustředěná
do nejrůzněšjší nápadité činnosti, ať už jsou to povídky ve
Skautu - Junáku, již v jeho šestnácti letech, známé Foglarovy

čtenářské kluby, Rychlé šípy. Bobří hráz, Modrý život, akce
Žlutý kvítek a jeho knihy s Junáckou tématikpu i divadelní hra.
Pro jeho bohatou činnost a propagaci junácké myšlenky uděluje
mu ústředí čs. svazu junáků - skautů v roce 1938 a za obětavé
vedeni oddílu Dvojka jedno z nejvyšších skautských vyznamená
ni "Skautskou lásku",pro
/7/
a
dlouholeté členství byl v roce
1970 jmenován členem SVOJSÍKOVA ODDÍLU -což je skutečně druhé

nejvyšší junácké vyznamenáni u nás.

A co ještě získal Jaroslav Foglar za svou činnost a obětavost? Tisíce nadšených a vděčných čtenářů chlapců a děvčat,
odchovanců v klubu i oddíle. Oplatili se mu vřelými dopisy, ušlechtilým jednáním nejen podle hrdinů knih, ale vyhlášeným "Mo-
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drým životem" a ’Žlutým kvítkem”. To obrovské fandovství mu vrá
tilo novou mladost při velké "Foglarovské diskusi" ve Zlatém
máji v roce 1967. Foglar rozuměl a rozumí mládeži a mládež tře

ba i odrostlejší mu to dává najevo. Je to opravdu náš nejoblí
benější spisovatel pro mládež, který se nikdy nezpronevěřil ju
náckym zásadám. V tisících dopisech píší chlapci a děvčata ne
jen klubovní hlášení, o svém klubu, o Rychlých šípech, o romá
nech 3.F., o svých starostech, J. Foglar o tom říká, že tak moc

nou vlnu dopisů, přátelství a lásky svých čtenářů nikdy nečekal.

11. července 1967 píše v jednom dopise z třiačtyřicátého tábora

u Zelené říčky pod Kriváňěm ...velice pěkně o mně píši v novi
nách. Pražská pošta mně sem doručuje hodně dopisů k šedesátce,
báječných, krásných, že bych až plakal..../8/
Bylo by naivní si představovat, že J.F. měl v životě

jen samé úspěchy a krásné zážitky. Jeho život byl krásný a ús pěšný, jistě, ale bez trnů nabyli Ty trny byly souběžné hned s
prvními úspěchy!

V roce 1938 ve Foglarových 31. letech byla jeho kni
ha Hoši od Bobří řeky navržena k udělení Rambouskovy ceny, udě

lované za nejlepší knihu pro mládež v roce, ale cenu nezískal,
nebot její autor “je moc mladý a mohl by ještě zpychnout".
Ještě do roku 1948 jsou úspěchy pronikavé, ale již
v roce 1947 začíná proti Foglarovi vystupovat nepříznivá kriti

ka (brněnský rozhlas, časopis štěpnice. Lidové noviny, Mladá
fronta. Kulturní politika aj.). V následujícím roce nepříznivá
kritika ještě zesílila a ke svým 41. narozeninám dostal dárek poslední číslo Vpředu.
/9/ Časopis Vpřed měl mnoho nepřátel,

kteří vedeni osobními či konkurenčími důvody psali hanlivé kri
tiky, nevěcné, urážlivé, výsměšné. Neposuzovali časopis jako ce

lek, záměrně opomíjeli kladné věci. Některým kritikům byl selí
v očích vysoký náklad časopisu a tvrdili, že časopis je vypočí

tán na zisk, že ohlupuje čtenáře, je výsměchem umění atd. Obdo
ba pomluv jako v brožuře J. Poledňáka : Skauting ve službách

podněcovatelů války. V dalším ročníku Junáci vpřed! již není
pro J.F. místo. V roce 1952 napsal novou knihu - Stráž Řásnovky, ale všude je odmítán. Další kniha Poklad Černého delfína
z r. 1959 vyšla až v roce 1967. Od roku 1970 nastal další klid.
Foglarovky jsou z knihoven odstraněny a na dopisy s dotazy se
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neodpovídá. Na vytisknutí knihy Náš oddíl ( o tradicích a zku

šenostech oddílu ) čeká opět již 13 let.
Jaroslav Foglar tedy oslavil 6. července 1982 své 75.
narozeniny. Prožil dobu velké slávy i velkého zatraceni. Žádný
úspěšný člověk se neobejde bez toho, aby byl bez žárlivců a sob
ců, alé i pochlebovačů. Jedno je však jisté,,že dokud bude oblí

ben u mládeže a bude umět ji co říct a bude ji vést, pak mu bude
mládež vděčná za jeho tvůrčí práci a pak bude i škoda když se ne

budou objevovat jeho knížky na pultech obchodů.
A protože již od roku 1960 je napsaná knížka Náš oddíl a roku
1978 Tajemství Velkého vonta, je druhé velké mlčení Jaroslava

Foglara na sklonku jeho tvůrčích sil, tím nejsmutnějším údobím
jeho života.

POZNÁMKY:

/1/ Rudé právo, 7.I.1970 - Jiří Hečko - Opravdu pro dnešní
mládež?

/2/ Stanislav Sohr - Zase zní píseň úplňku, II. vyd., str. 7 a 8
kapitola II.
/3/ Vánoční dopis Jaroslava Foglara č..6 - 1978
/4/ Míla Provazník - "Řekl nám* (novinový článek) archiv BIKIN
/6/ OKZ (OSTRAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ) - KPJF "Na minutu
s Jestřábem“
/7/ St. Sohr- Zase zní píseň úplňku, II. vyd., str. 71 - Zdeněk
Pírek REKAPITULACE
/8/ ZZPÚ vyd. II, str. 39
/9/ Začíná zpráva POŠUMAVSKÉHO HLASATELE - 1968 č.6, str. 93
( Zdeněk Pírek )
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Současný názor na tvorbu i osobu Jaroslava Foglara, zaslanou

3. května 1979 Milanu Svobodovi z Prahy 7, Šmeralova 4., kde
odpovídá na jeho dopis
úřad předsednictva vlády

československé socialistické republiky
odbor školství, kultury a zdravotnictví/5/
( Stručný výtah z dopisu o pěti stranách )

Vážený soudruhu,
po přešetření údajů, uvedených ve Vašem dopise a jeho
přílohách o spisovateli Jaroslavu Foglarovi, odpovídáme na
Vaše podáni adresovaná předsedovi vlády ČSSR s. L. Štrougalovi.
......Domníváte se, že jeho dílo bylo špatně pochopeno a do
konce v r. 1968-70 zneužito k různým kšeftům a machinacím,
že však jde o originálního pedegoga a úspěšného spisovatele,
jehož knížky by mohly příznivě ovlivnit i dnešní mládež.
Toto hodnocení J. Foglara je však v rozporu se všemi
odbornými posudky, které jsme získali.

Foglarovy knížky pro mládež, přesněji řečeno pro chlap
ce, se staly několikrát předmětem teoretických sporů a dis
kusí, zamyšlení a hodnoceni. Představuji totiž ve své podobě
snad u nás nejvyhraněnější typ “chlapeckého románku” postave
ného na principu ideálu čestného, slušného, morálně čistého
hocha, jakéhosi dokonalého vzoru krásného chlapectví, který
si dovede klást vysoké cíle a směřovat k nim, přičemž však
je jakoby vyvázán ze širších společenských vztahů a závislostí........
......Izolovanost, vyčleňující Foglarovy hrdiny ze sociálních
vazeb, brání ovšem autorovi i v širším obraze reality života,
a odtud jeho jisté schéma, často oprávněně mu kritikou vytý
kané. Protože však ideál chlapectví se na něčem musí reali
zovat, realizuje so většinou na romantické, vysněné pseudoskutečnosti. Ta u Foglara nabývá, což nutno přiznat, značné
kouzlo a sugestivnost tam, kde se děj odehrává v prostředí
přírody, poetické hry apod..........
......... Doprovodnou problematikou zejména pro dnešního čte
náře je i to, že Foglar nejen nerespektuje kontakty světa
dětí a dospělých, ale ani kontakty společenského vývoje chlap
ců a děvčat, jeho svět hrdinů nebývá koedukční, a tak jako
dospělý, ani děvčata v jeho knihách nemají pevné místo,.......
.......Foglar sám (např, v diskusi ve Zlatém máji 1965) vysvět
luje své knížky tak, že nemají umělecké záměry, ale že jsou
aplikovanou výchovou, že sledují cíle formativní, mravně vý
chovné apod. To je poněkud zkreslené, protože pro literaturu
je vždy tak či onak směrodatný estetický princip, jímž je
psána, a ten je u Foglara dosti vyhraněný. .......
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........... Literárni kritika se ovšem dost podržela autorovy
vlastni téze, že nepíše uměni, nýbrž pedagogické aplikace, a
mnohdy mu to byla ochotna uznat, vyčleňuje jej často z literatury
právě jako pedagogickou, leč málo uměleckou aplikaci. Toto vy
světlováni však z pedagogického hlediska neobstojí. Současná
socialistická pedagogika klade do popředí zřetel takové výcho
vy, která je zaměřena na perspektivní zóny rozvoje dítěte,.....
.... Pokud jde o originálnost a působivost Foglarova stylu
práce s mládeží a jeho použitelnost v současné době, nemůžeme
s Vámi jako odborníci v oblasti výchovy rovněž souhlasit.

J. Foglar vyšel zcela jednoznačně ze skautského výchovné
ho systému, který si jako ostatně většina skautských vedou
cích upravil podle odlišných společenských podmínek předmni
chovské republiky.

"Foglarismus", jak sám svůj styl nazývá, se vyznačoval
vysokou romantičností a dobrodružností, kterými byl prostou
pen život děti v oddíle v Praze, ole i na táborech. Stále se
něco záhadného dělo, co bylo nutno vypátrat a odhalit - po
dle hesla "skauting je hra".To udržovalo mládež neustále
v rozruchu a napětí a zároveň vytvářelo jejich zvláštní svět,
izolovaný od skutečného života a jeho problémů, jehož reali
ta byla mnohem prozaičtější.
......
........ Tvrzení j. Foglara, že "jeho styl je obdobný s metodami
A.S. Makarenka", svědčí o úplném nepochopení tohoto socialis
tického pedagoga, jehož komuny byly těsně spjaty s životem
tehdejší sovětské spoločnosti, byly výrazně politicky vedeny
a jejich cílem hlavním bylo vychovat z mládeže uvědomělé bu
dovatele socialismu a komunismu, což se o Foglarově působeni
přes všechqy kladné prvky v jeho práci s mládeží (brigády
a jiné dobré skutky pro veřejnost) říci nedá.
Naopak - ne náhodně se Foglar v letech 1968 - 70 stal
svými knížkami oporou a symbolem obnovované skautské organi
zace, která jako politický protiklad ČSM a jeho PO vystoupi
la znovu na scénu.

.... Podobně převtělování Foglarova skautského oddílu do
různých společenských organizaci, pod jejichž hlavičkou
v posledních letech uskutečňoval svou výchovnou činnost,
vyvolává pochybnosti, zda obsah a metody této výchovy odpo
vídájí současným společenským potřebám a požadavkům. ........
atd................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se soudružským pozdravem

vedoucí odboru

v.z.

/5/ - 12509 Praha 1 - Malá Strana, nábř.kpt. Jaroše 4, tel. 2102
Č.j.: 6373/79-22
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JUNÁK-ČESKÝ SKAUT - 1911 - 1971

ŠEDESÁT.

Je opravdu o čem, psát,
když je ti let už šedesát.
prožils už hodně trudných chvil
těch šťastných bylo míň, avšak pramenem jsou sil,
jež dají, překonat ten bouřný čas
neb ťíseň, útlak,teror zas.

Čas měří každému stejně z nás,
jen příroda se diví zas a zas,
jak lidé pachtí se a ženou
za prospěchem a častokrát se perou
jen aby vzali druhému a pro sebe,nemají
čas zřít ani na nebe
,
jak slunce září, mraky ženou,
vítr burácí a
vody se hrnou.

Však dosti těch,co toto vidí,
vnímají krásu a se nestydí
hrát si jak děti a vydržet
dívat se v oheň i v ptáků let.

Kde vzali tuhle sílu,
snít i přiložit ruku k dílu
když nastal čas?
Tam v lesích, muž si sedl v klidu
v očích mu zaplál čistý jas.
Tam začal myšlenky své
psát
let tomu,věr,už š e d e s á t.

Messala.
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Zakladatelka dívčího
skautingu

PhDr. Anna Berkovcová

Vedoucí prvého dívčího
oddílu
Dr. Mira Mladějovská
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P R V N Í B Y L Y S A S A N K Y.

Je obdivuvodné sledovat tempo rozvoje skautského hnutí
v celém světě. V poměrně krátké době vlna nadšení pro novou výchovu mládeže získala nejen staré vychovatele mladá generace,
ale hlavně mládež samotnou ve všech, kontinentech. Nebyl žádný
aparát ani kancelář, které by řídily propagaci
této nové výchovy,na to ; tavil v prvních začátcích sám zakladatel skautingu,
kterému se podařilo za velikého nadšení, schopností a oběta vosti položiti základy světového skautského hnutí.
Již v roce 1920 mohl svolat skauty z celého světa do
1ondýnské Olympie na první památné světové setkání-skautské
Jambore,ktéhsúčaniltkédegacčskýhutů,
vedená jejím zakladatelem A.B. Svojsíkem.
Reportáž o těchto slavnostech z pera nejbližšího spolupracovníka Jana Nováka-viz časopis skaut -Junák r.VII/I č.1-2,
str.4-č.3-4 str.39-č.5-6 str.77-č.7-8 str.97,č.9-10 str.133č.11-12 str.161.
V počátcích provádění skautské výchovy se zdálo,že jí
bude možno prováděti jen s mládeží chlapeckou-vždyť spaní
v
přírodě přes noc, dokonce někdy i delší dobu/tábory/,to byly
těžko překonatelné překážky. Samotné rodiče často dlouho uvažovali o tom,zda dovolit nebo nedovolit.Byly zakládány první
chlapecké oddíly,byly postaveny a absolvovány první skautské
tábory. Mezi mládeží
ve šokle i doma. se o skautingu hodně mluvilo a je pochopitelné,že o skauting projevovaly zájem i dívky.
V počátcích provádění skautské výchovy se zdálo,že jí
dívčího oddílu v Praze,který začínal
malou družinou"Sasnek"
Dějiny obsahují vzácné doklady o činnosti tohoto oddílu od
ustavujcí schůze dívčího odboru spolku Junák-Český skaut
a od ustavujcí schůze malé družiny "Sasanek".Přes půlstoletí
ve kterém se vystřídaly 3 věkové generace, je v této kronice
dchováno mnoho vzácných a radostných dokumentů nadšené práce,
že dnes si je předčítáme s úctou i dojetím.
Oddíl v prvních letech vedla s. Vlasta Štěpánová-Koseová, |
která v r.19smanželodj Švýcarponíseujla
vedení oddílu s.Dr. Míra Mladějovská, která vlastnoručně psala
kroniku tohoto oddílu a v pozdějších letech významně se podílelana úspěších
dívčího skautingu u nás.
Z kroniky zaznamenáváme úvodní část psanou Dr.Mírou
Mladějovskou,dále z dějinodílu,kterézapslyPetra,Lud
a další a zápis ze slavnostní schůze oddílu na oslavu 55 letého trvání oddílu,který napsala R. Kršková.

Viz časopis Junák ročník 26 číslo 6-5.3. 1940 Jubilejní číslo k 25 letí českého dívčího
skautingu
str. 81 - 92 + fotografie
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Marabu.

Jeden z prvních výletů Sasanek
z jara roku 1915, kdy nemají
ještě skautské kroje.

15

Výpis z kroniky I.dívčího oddílu spolku Junák Český Skaut v Praze.

Úvod :
Rozl»dly jtuie ee,že si založíme oddílovou kroniku,kteriá
by přehledně obs&hovála cclcoddílovou činnost od doby,kdy oddíl
byl rozdělen na nc kólií.. druain.
kd ei chceme zaznamenávat i, kdy celý oddíl byl pohromaač a bystrý čtená,. pozná,jaká pouta udržují společnou činnost
celého . ddílu pv pi ípadě i charakteristický vývoj, «jednotlivých
družin*
Z jedno ti i v. ch období časových bude jisté snadno ai se
stavit! obraz vývoje oddílového ted; stručná dějiny po jel»
stříl ci. ■ .etické i theoretické*$u náa bude acano sledovat ti

svou činnost a pozorcvati sebe,své chyby i správné činy, které
nái. budou do budoucnosti směrodatným vodítkem a často nám da
jí dobrou radu.
Jen dále přes překážky a nezdary k cíli!

Dějinný nástin

I.d í v č í h o

oddílu.

Idea skautská k nám přišla zajisté z ciziny»hlavně
2 Anglie a Ameriky .ihrvní u nls ovšem zučali skautovat! hoši,
kterým to rodiče spíše dov lili a veřejnost se nad nimi tak
nepozastavovala jak u děvčat.
Jistě i mnohá dívka,která o skautingu četla nebo me
le dokonce bratra skauta,zatoužila po taji se též státi dítě
te... . té
y*Ale km m ačla
ititi,kd<
. ideál*
ní tužbu pochopil?Vždyt,když se jenom o zvala, rodiče ji již
videli na cartolném l.-oku veřejnost .Ayclelu,žc dotyčná poz
byla zdravého rozumu.Jak možno pustiti dobře vychovanou dív
ku bez ochrany dospělé!» do přírody!Jaký požitek a radost mů
že míti z-nopolwdlnoho tábořeníIh^mitck bylo mnoho,ale idea
ixhutnčlu v mladých duších,které jen hledali o sobu, která by
jiih rozuměla,která by je vedla a která by posimixa v uvji
jroti iřcdsudkdnu
V holešovickém lyceu se o skauting zayíaalo více děv
čat, s
.
c pudem puzená nebe snad vliwa ruzumných
učitelských sil- te-lu tu rozhodnout!!kde malý,skoro nepatr
ný lilouee} irteresentek prosadil svoji ideu,nebot našly moc
nou podporu ve cl. :r.tíerK:ove«5vé. To ^yl nenprvnější poč ...tek
k naložení dívčího skautinp^ a zároveň i. dívčího oddílu.

Roku1915 .
V lednu sc přihlásilo 1< interesentek z různých končin
řratyr nu výborové schůzce spolku JČt,které chtěly žalo-iti
i od!».-.
.utek.Vetiin.tt g
.,1 theorii,až na ne-
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Výlety prvních skautek v roce 1915
15.2 na Sázavě s II.odd.JČS
účastníci II.odd. a 3 členky
odboru
28.2 do Všenor,II.odd.+7čl.odboru
25.3 na Skalku.Účastníci:8 členek
odboru,skaut Včelák,vůdce
prof. Svojsík
11.4 do Drahonské rokle
vedoucí Dr.Berkovcová,! čl.
odboru a 4 přihlášená děvčata
2.5 do Přemyšlenského údolí
vedoucí Štěpánové, 5 dívek
9.5 Na Medník,2 čl. odboru
24 -25.5 Klamovka
29 -30.5 Na Medníku,2 odd.6čl.odb.
13.6 V Krči,odbor a přihl.děvčata
19-30.6. Do Plaz,vedoucí prof.
Svojsík, 9 členek odboru
28.6 -14.8. Tábor-vznik I.oddílu
Štěpánová .

Opis fotokopie programů prvních výletů
po založení 1.dívčího oddílu skautek
Praha v roce 1915.
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patrný zlomek.Vlasta Štěpánové z holešovického lycea se chopila praktického skautingu,který bylo možno si osvojiti jen
v chlapeckých družinách.V II. chlapeckém oddíle se také sama
vycvičila.Potom se k ní přidružilo několik děvčat pod protek
torátem sl. Dr. BerKovcové,která svou osobou a vážností bla
hodárně působila na veřejné mínění plné předsudků.
Ogvatodušních svátcích téhož roku byla děvčata pod
Vlastou Štěpánovou již tak vycvičena, že měla vlastní stany
a ukázky táboření při slavnosti spolku JČS v

Klamovce.
Ovšem,že po ukončení školního roku náruživé skautky
se nechtěly vzdáti táboření ve volná přírodě,Zde jsme nara
zily s Vlastou na tuhý odpor i u chlapeckých vůdců,kteří si
nemohli představiti ’’dívčí tábor” .Druhá překážka byla světo
vá válka,která ztěžovala technické provedení.Ale oddaná lás
ka děvčat ke skautské idei a vzájemná její podpora přemohla
každý odpor.V žíivohoušti si skautky I, div. oddílu postvily
první tábor,

kde se seznámily se štastným životem v lůně přírody.Tábor tr
val od l.do 15 července.Ladšená děvčata se tohoto roku ještě
jednou sešla na drahém táboře v

K á c o v ě.
Skautská činnost pokračovala na začátku školního roku
v Praze.Konány občasné schůzky a výlety do okolí Prahy.Poně
vadž jsme neměly klubovnu,nemohly jsme mí ti pravidelné schůz
ky,které se konaly’ v dívčím lyceu v Holešovicích nebo v obec
né škole ” u studánky”.Toho roku se s námi též rozloučila na
še milá družka Lidka Šummanová,která se odstěhovala do
Mladé

Boleslavi,

kde založila dívčí oddíl skautský,tolik nabyla praxe za ně
kolik měsíců práce u Vlasty Štěpánové.2. jara 1916 přibylo
mnoho nových děvčat do našeho oddílu,takže jsme připojily
k jedné naší družině "Sasanek" drahou družinu "Vlčích máků",
jejíž rádkyně M, Líilčicová se před táborem osamostatnila se
družinou svou a založila

III. oddíl.
Na tábor se tentokráte chystalo již mnohem více skautek.
tábor

1916

byl zase v hivohoušti na naší milé loučce u lesa při Vltavě.
Tábor začal počátkem července a trval 35 dní,z čehož jest
patrno,že skautky již měly velkou praxi při táboření a mohly
si zařídíti pohodlí v táboře,zaopatřovaly si zásoby a j.Ku
konci prázdnin podnikly skautky 5» denní cestu do
jižních Čech.
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V zimě dělaly menší výlety do okolí Prahy a navštívily
též Lidku Šammanovou a její oddíl v Mladé Boleslavi.
Téhož roku se osamostatnily sestry Mttllerové a zalo
žily
IV. o d d í l .
O Velikonocích podnikly skautky 3 denní výlet do Brd.
Jiné delší výlety byly o sv. Janu/Zivohoušt/ a o svátcích Sva
todušních/ Svatojánské proudy/.Z jara se učily skautky veslovati v Yacht klubu a cvičily na hřišti "Slavie".
Na klubovnu jsme se toho roku nevzmohly, scházely jsme
sd ve vyšší dívčí,na poště a z jara v sadech,hlavně na Letné.
Přes obtíže zásobovací, které byly stále větší a větší,
jsme se vzmohly na

tábor

1917

v Zivohoušti.Byl zase v červneci a trval tři neděle. Toho roku
se-přihlásilo tolik skautek i nováčci, což až obtěžovalo spo
lečnou práci.Poněvadž nás bylo tolik, vytvořily jsme vedle pů
vodní družiny "Sasanek", družinu " Veverek",kterou vedla Ružka Jarešová,která na podzim se svou družinou se osamostatnila
a založila

V. o d d í

l.

První schůzku v novém školním roce jsme měly 2. září
1917 a tentokráte jsme ani netušily, že dostaneme vlastní klu
bovnu. Z počátku jsme se shromažďovaly v místnostech mensy
Akademické a 15.února jsme měly -/1918/ první schůzku v "naší"
klubovně v Spálené ulici č. 20.Toho roku několik skautek slo
žilo druhotřídní zkoušky a z jara 2 prvotřídní.První pomoci
se část skautek učila u sl. Bayerové a účelnému individuální
mu tělocviku u sl. Vojáčkové,vázání knih a praktické frančině
u Mladějovských.Z jara veslovaly v Yacht klubu a cvičily na
hřišti "Slavie".
Vetší vylety konaný,když měly skautky několik dní po
sobě prázdna,na příklad o Vánocích jelyvs lyžema do hor /Kr
konoše/ o Velikonocích byly na 3 dny v Zivohoušti a o Svato
dušních svátcích jely do Jílového.
Tábor

1918

byl zase v.Zivohoušti,jen, že tentokráte trval jen 20 dní,
poněvadž si děti nemohly přinésti z domova tolik aprovisace
jako jindy a sedláci nám jen velmi zřídka vypomohli,
Az do te doby mel I.divci oddíl vlastně jen jedinou
družinu "Sasanek", nebot ostatní družiny po krátkém trvání
se osamostatnily, takže oddílová činnost splynula s družino
vou.Podstatná změna v oddílovém životě nastala teprve v roč
níku 1918-19,kdy jsme si zřídily nové družiny.
Tato kniha-kronika má obsahovati celkovou oddílovou
práci co nejstručněji a společné záležitosti všech družin.
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R ozd ě lení

v

družiny.

aetei ■ pc í
■ heb tote reku
. s-...s
l>lo, tenkráte se přihlásilo více skautek do naší druáiiy a to
nejröi:ne jMho věku*Společná práce oväem nebyla by sožná při
./ ■ .... ;
věucsť. ' tí
r á.yroto jase se rozhodly,že no
váčci budou jníti zvláštní schůzku s zhulcr.é skautky také svou.
4» října lýld ja©. se usnesly, že bycho© si aohly zuří-,
diti dvř nové družiny. Jednu budoucí"Orlíčkyw sč^a vésti hla
vic Michál <ov .1 s Mírou Mladá jwakou, druhou "bednáčky* Martou
Albrechtová s Lídou Uranovou. *aasankyB zůstaly pod správou
Vlasty ;.tt pinové. *ďae ..nky” mčly udržovali ©ezidružinový styk
a tc tis, že by vypracovaly plány dle kterých by se v druži
nách novČ založených pracovalo, £ádkyně nov; ch družin byly povinny se doetavitx na zaaanecké schůzky a referovali o druži
nové činnosti.
Činnost za to období:
1.or anisacc a práce v Jru.-d.; áeh.
2.Výlety polo a cclodvnní do okolí Pruhy.
3.Soci Uní práce při Ceť..zersské onisiAy . o tře vání prá
ce v pozorevnů a j./
4.5*0 Acs. října poučené práce v národní© v^-boru/práce
úřednicko,poslů,skládání dříví. Šití .- j./
5.fůocbení při Česká© srdci/přivážení dětí a ý./
6.Práce iPoraůatelsk-J/Cyitral,i>3etanův ©ál a v./
7.rúce pro Jedličkův ustav arzáčků.
Vluota atápínevá se chystala k odjezdu do ciziny a pro
to uusttla upevnili por dek v oddíxe»Předněwjs©e se usnesly,že
všeciiny tři družiny wSusunek,Ca,líoků,a ijednáčků* budou revnocera. ;.i a společná záležitosti povede
rádcovský kroužek,
■ - , ťecu.iv..s te zkuaenéýiích skautek:Vlas« tepánové,Maryny
ludcově/...♦ckl< žní oddílu/, áyry /U.index'ová/ ©rchivárka/my £e/ľ K.’-yní
<:■ :? .? i/Slavie KiaMltev^^áte^i '„r... ...“;'
a Líxy ...1 idčä;.. veká r.tók.vně i-aeanc-k/.
TPilc v. x.e se usnesly ,že "taeanky” ci ©uei zvolni £údkyni,...t..írn . ladžý/vská vystoupil© od "Orlíčků* by se to©o ukolu ujala.
vxasta Albrechtová nčkolxk nech-1 prucovulu v ill.oddí
le a pak n.áa cznáaila, že vystupuje z I. div. oddílu, tala ce
z ní vůdkyně dřív
IX
pak II. oddílu.
.. . , btetea M alitech nJ -x'. . nov dků u tenanä, Wk -ode etovřla do ciziny a svařila eprúvu r ideovsk-sai kroužku.
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Stav

I. dívčího

oddílu

v le

d n u

1 9 1 9

Vůdkyně: Vlasta Štěpánová
Protektorka a čestná vůdkyně : lva Neubaurová
1.družina Sasanek:
1.. íx’a čJtaděJovská-vedoucí-X. třídní
2.• enee t...ladějoveká-ltř.
7.Anča 7acková-lktř./zV.odd./
3.í.iar^na Hudcová-Iltř.
8.1'ilBa čupíková-litr.
4.Jiřlna Vrtišová-IItř.
9.rožka Houdková-slib
5.lašena Ko£nářová-IItř.
10.Jarka Klinderová- slib
6. áné Zemanová-IItř.
11.^a^da ttrtticvú- slib
l2.laruš Bartušková -0
13.Vlasta m.čupíková-0

2.družina Orlíčků:

1. lavie Michálková- vedoucí -Iltřídní
2.Kjr-ra Kli..... . .'ová-zik-tu.pk.uiv vedoucí, z jara-lltř.
3.Ahča ařennová- slib
I0.^lka Beháková
4.Liba taxová- slib
11. • utáka ■ ’ teinová
5.Jitka Halouckoví- slib
12 .Marta Picková
6.ranča Kalouskové
13.Libu&e Brosová
7.áanča Jelínková
14 • -• árie řrKartová
8.; ona Jelínková
15.< ilada Cebcvá
9.Alexandra Houdková
16.biria

3.družina Ledňáčků:
l.Lída Benanová-vedcucí IItř.
2.Jarka HreJsová-slib
6.Božena Sládková
3. Ji^a Auřilová- slib
7.-ielena růstová
4. ána Hoffeancvá- slib
8-Hana Novotná
5.uudla ;íOťí‘iaanová
Všech: 37

Schůze

rád c ovskéh o

kroužku.

Členky r. kroužku: v las ta ř tepánov át Jíra álad-.... jevská ^ídě leaanovájólavie &ichálkov.í,l.aryna Hudcová,
K^ra klinderová.
Kroužek vede:
z prvu Vlasta ^t^pánová a pctoai se řádky—
né mezi sebou střídaly
Archiv:
Mýra Klindextjvá
Pokladní:
Karyna Hudcová.
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1 5. IV. 1919
Vlasta reíeruje o soukromími schůzce u Syllabů,v níž usneseno,
že za nynějšího výjimečného času by měl jiti vždy pár rodičů
se skautkami na výlety.Vlasta myšlenku podporuje,poněvadž by
chom ce ledačemu naučily,nechce ale,abychom se zřekly výlepu,
když by s námi nepřišli.Maryna a síra praví,že by to zabraňo
valo samostatnosti a svobodě oddílu,staví se proti návrhu.Ze
manová chce mí ti s setou dospělou osobu.Lídě 9známuje, že
v pondělí Velikonoční se půjde do Jedličkova ustavu pro mrzáčky.naučiti se košíkářetví.
Zapsala: Lídě.
2 2. IV. 1919
Přítomné:Kýra,Sláva,Lídě,míra a Renee co host.Usneseno,že kaž
dý měsíc jiná členka bude prac; váti na programech schůzek,Ten
tokráte Lídě,předčítá část svého překladu o anglických skautkách.Dúle usneseno:
1. zprávy o družinách podají rádkyně po každém měsíci.
2. pokladní podá zprávu za tři měsíce.
3. rádcovský kroužek vypracuje družinám program 2 měsíce na
před •
4. program vlastní činnosti určí si rádkyně rovněž 2 měsíce

Zapsala:Kýra.
2 9. IV. 19 19.
Přítomny:Lídě,biavie,Mira, a Kýrp.Přečteny zprávy o družinové
činnosti za 3 měsíce.Projednány návrhy na propagační tábor
/drobná práce,ševcovinamtělocvik,tance,vázání knih atd/Kýra se
ujímá vaření co velitelka.Sxavie oznamuje,že týdenní splátku
zvýšila na 3c hal.Usneseno,že na odborové schůzce oznámíme,že
jest nutno chrániti kroj/pasku na rukávu s JCS/ prodej klo
bouků jen na legitimaci ect/
Zapsala Slavie
6. V. 19 19.
Přítomny : ..ira, nyra, a Lídě.Projednány tři návrhy družinové
činnosti na 2 měsíce napřed.Rádkyně se usnesxy, ze rozhlásí
po družinách,
se skautky postaraly o vhodné místo na prázd
ninový t íbor.
Zapsala : Lídě.
1 3. V. 1919.
Přítomny: Lídě,x ira, a Kýra.Slavie omluvena.marynina nepří
tomnost zavdá příčinu k debatě.Usneseno,že jedna rádkyně
půjde n§ odborové schůze a bude referovat^ rádcovskému krouž
ku. Pro usporu času stanoveno,že se v tom ukolu budeae stří
dat .1 -ále jednáno o otázce kamen a kuchyni na propagační tá
bor.
Zapsala: Kýra.
2 1. V. 19 19.
Přitoonysí.aryiia,Lídě,i^ýra a za casanky místo míry Jirku.laryna se vzdává delegátetví na vůdcovských schůzí.Ra příští
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odborovou půjde Maryna.První dívčí oddíl se usnesl,že oznámí
na odborové schůzce,že je proti spaní děvčat v Klamovce.

Zapsala: Jiřka

28. V. 1 9 1 9.
Přítomné: MarynatKýra,a Mira.Usneseno,že družina budto své vý
daje hradí nebo je včas oznámí oddílu nebo Maryně.Dále usnese
no, že Renée půjde k Rottovi pro pláty,troubu a lano/a Jirka/.
Dále oznámeno,že Hašena udělá návrh,kolik zásob si má každá
družina vžiti s sebou.
Zapsala:Mira.
3. VI. 1919.
Přítomny: Kýra,Slavie,Lídě,Mira a Iva. Dnes slavnostně jsme
podaly Ivě jmenování čestné vůdkyně.Přečten Mášenin návrh zá
sob, Jednáno o táboře v červené.
Zapsala"Mira.
Celooddílové schůze.

XI. 1918.
Mladějovských Praha I .Týn 9.Přítomny všechny tři družiny,
úkolem schůzky bylo vzájemné poznávání hlavně nováčků,Vlasta
nám vyložila význam a ucel skautského časopisu a pak přešel
rozhovor na časopisy vůbec,Vúdkyně se zeptala nováčků proč se
staly skautkami.
10. VI. 1919.
U Zemanů Praha i.Jilská 2. Přítomny zástupkyně všech družin.
Vlasta se loučí s oddílem a přijímá sliby./ Jarka, Jitka,Majda,
Jarka a ...áňa nof,/,po krátké úvodní řeči.Slavnostní nálada by
la zvýšena zapěním ” Junácke**,
18.VI.1919.
V naší klubovně Praha II Spálená 20. Přítomnyszástupkyně Sasanek a Orlíčků. Ujednán prázdninový tábor a počet účastnic.
Určena dávka zásbob.
Přehled družin.
Společné záležitosti:Jmění 176,30 K. z toho jsme koupily
4 pláty.............. 5U K
trouba........ 40 K
u Rotta s 25# slevou
50m lano............ 20 K
Stany a j.potřeby...X._6C_K
170 K
Mimo to si družiny obstarávaly sešity a jiné potřeby z geněz
vybraných před odevzdáním odd. pokladní a složily u ní účty,
jež předloženy rádcovskému kroužku.
Každá družina má svou pokladní a archivárku,kde jsou za
znamenány podrobnosti o družinové činnosti.
Sasanky.
Počet členek 13.Sasanky pořádaly francouzské kroužky při nichž
debatováno a vázány knihy, liěkolik členek táž navštěvovalo
skautské anglické kroužky.Dále byly činný při českém srdci a
Červeném kříži/ rozděliti šatstvo ect/ v Legii mladých a při ně
kterých ministerstve/éhzásobov./cvičily z jara na hřišti"Sxavie"
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Přehled schůzek: Spálená č. 20.

22.1.1919 si volí Sasanky Míru Mladějosvkou za rádkyni.
29.1.1919.6.11.1919 a I3.II.I919 projednán sasanecký rád.
20.2.1919
Praktická cvicení/vyřezávání ze dřeva/
27.2.1919 dopravení oddílového majetku do klubovny
6.3.1919 a 13.3. Čt pna a rozebírána irwn-ivp
20.3.1919 Vlasta se loučí a vysvětluje význam Klamovky
27.3.1919 vypracován plán výletu na Medník.
3.4.1919 připravován velikonoční výlet.
24.4.1919 soupjs činnosti na propagační tábor-záležitosti
kuchynské
1.5.1919 kuchyňské záležitosti-pokladní zpráva.
8.5.1919 Projednána otázka tábora na Červené
15.5.1919 Jiřka podává politický přehled doby.
5.6.1919 Výzdoba klubovny
12.6.1919 Mášena předloží rozpočet pro tábor.
Od 26.6. 1919 balení pro tábor.
Zapsala:Mira.
Orlíčky.
Počet členek 16.Zúčastnily se francouzských kroužků Sasanek.
Pomáhaly v Červeném kříži a j.Z počátku je vedla Slavie a z ja
ra Kýra.
Práce na schůzkách:/jedna týdně Spálená 20/.Vázání uzlů,kreslení
plánů,první pomoc.Debatováno o skautingu, škole a věcech jim
ne jbližších.
Zapsala Slavie

L e d ň á č c i .
Počet členek 8.

l e t y: od ledna 1919
1. Kozí hřbety-polodenní- sliby- Sasanek a Orlíčků
2. hadví
polodenní- za sněhu-Sasanky a Orlický
3. Rivnáč Stříbrník-polodenní,Vlasta,Sasanky,Orlíčky
4. Jiloviště- celodenní-Sasanky,Orlíčky a Hed.
4 - 19.4* Velikonoční výlet Mnichovo Hradiště Branřež,
Turnov, Jičín,Sobotka-Sasanky-Orlíčky a 1 Ledňáček
27. 4. Medník-Celodenní:Sasanky-Orlíčky
2. 5. Sárka-polodenní- sportovní S + O
4. 5 Svatojánské proudy- celodenní
10. a 11.5. Mníšek- Sasanky a Orlíčky/S+O/
29. 5. Třebenice- celodenní S+O
8. 6. -10.6. Svatodušní:Jizera -St. Boleslav-čelákovice S+O
7.6.-9.6. Deputace pro prázdninový tábor- S+O:-Orlík-Červená
15.6. Křivoklát! Sasanky a Orlíčky
Tábor 1919.
jsme si vymohly u Červené na Schwarzenbergském revíry.Počet
účastnic byl přibližně 18. Tábor trval od 4.6.1919.Zúčastnila
se ho družina Sasanek a Orlíčků.Ve velení se střídala vedoucí
Orlíčků s vedoucí Sasanek. Na tábor přišly též 4 dívky z Písku,
které se tu naučily skautské praxi.

V ý
25.
9.
9.
6.
16.
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Nejplněji žil ten, kdo pro jiné téměř zapomněl žít sám !

Marie Holková:

S T R O M

Ž I V O T A .

dtbfc «e aiiC ta ra6u>*ýaM žít?
51 j jak© pviktkterj ri a^úrá
u ve větvích vírj uměj se skrýt*
. tro.. se i v bouři k xiebesou dívá.

' , >,r.......... a w '
- i v? . ,
at ĺ
te nic
I
fLdc jinásu nedal nic a ien sl bral*
nesplácí *x>hu rvi cant*
UgpnCfci^ vá^ut úc Kytic
siarno&ti nicotr<ý&
íc ja&o blikání ©lfcř^eh svíc
tij'^.cdc
liořct *SvX j&fca».

<eóo .■ at £, ..-.1 iUi
i
t
. ... . ivoui kvetXs tí. &M»i
vstálwutó öianfe ku v|ěnu VLüf ní ,fcV£ ££imi M .M. I

Kdo chce žít, musí proplavat potopou, vydžet na sopce
a nebát se zemětřesení.
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I. DÍVČÍ ODDÍL SVAZU SKAUTŮ
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

OSLAVA
DESÍTILETÉHO
VÝROČÍ
I. ODDÍLU.
PROGRAM:
Proslov, R. Mladějovská.
Cviky skautské.
„Liják“, napsala a přednese M. Svobodová.
Tanec kolem ohně.
Výlet do Police, napsala M. Mladějovská,
přednese M. Svátková.
6. Dvořák: Moravské dvojzpěvy:
Voda a pláč,
Dyby byla kosa nabróšená.
1.
2.
3.
4.
5.

PŘESTÁVKA -- BUFFET
7.
8.
9.
10.

Stániny básničky.
Mikado tanec, E. Kardová.
Chopin: Valse op. 64 č. 2, hraje H. Strobachová.
Rozhovor Máry s pí. Mnohovědovou,
M. Svobodová, M. Mladějovská.
11. Dvořák: Moravské dvojzpěvy:
Skromná,
Slavíkovský polečko malý.
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VZPOMÍNKA VLASTY KOSEOVÉ
na zakladatelku dívčího skautingu :
prof.Ph.Dr.Annu Beřkovcovou .

läa-li clwaiite.-: izc-vut v krátkosti Dr* á*uerkovcovou,
. U . ' „ .
la
.
■
p
.„
. 1;C,
.
.U»
chopila a dovedla jako výborná učitelka boheté členěnou eOuvislost života vtisknout! svýa sadbám toto vědomí* Ve svých
<
..
... <
t r. ■
0 ré, o., olik
,. I
při vyučování ,
při volbě ziaSich povolání,
ekautin/i,
sociální škola.
TOÍ’* , aŘ ... . .a -,:-..? ..
a u ,>rc..U . crkali V '■ a,
a 77 » na r^va založené:... taRMNI W ~. ax .íu...a a ým
teprve ,x>zd<. ji pochopila, bylo Její rozhodnutí uviti na spolkováč ustavu- finan ne a’lo sajičtěnéu- vlastně již sauo o so
bí, ocvážné pru . o pnický čin*
ále liatói pMMa Běsí nás • ..a-nvou nekmtoreby píxtels -ou saxozrej.iostí, že ja e z počátku ani necítily,že pozi v ze nov. typ učitelky, kte ; pro včtáinu z nás bude snaucaat
velľ.i anoho pro náš budoucí život a práci*
rzrzy jsez odlišily říznou, přísnou ale kauarádsxy cítíc...
x ; .■ cxxxec >rc Terorů* Pro sne v<- EfBf" po více nel
4-.. letech- velmi jasná vzpomínka, kdy se tak stalo:
Js.-ncňjo dne přiůla ..anči" e tes tes**Vláttně to b^xu
kot. ?orice- obávaná komposice na všech středních školách-,ale
♦i i.
;. a novou náplň- kteří u
.. ;
l
.
sav -5.C-..Ú a testy se staly dokonce modníai*
u hučt testu by:”Jaká fyzikální a cheaickó jevy působí
při prur.í pr kilu-od namáčení az po iehlexii’*.üylo to tax zw ob
vyklá a nclkdcsactské stanovení yrobléaiu koapozice, že jí.-ue

;-.c ta

.x.vay takovčci; . ■ • ■ tet úaiatu..P&aiy

Kď c ■ -

tct.w a jaseuei nechutí a protože jsae nedcve<>ly rosbírat život
kole nás- nedovedly Jsae prosí tet do praxe poučky,která jsae
ßtudovsly* *o 5o Mnut oh objevily jese asi jen p-u jevů jako:
trerí,
>,
_. } . - - . ~ -■ -« ... c. ■ ? ■
o tav. cxy až

a yč**« **ebyla to jefi obvyKia zn-^á

.-1* .

. ó ,

která nd.::, ukázala, že fysika, cacnie nejsou jen zbyteční védy,
e kterýri nebudeme po škole alt nic společního, ale áe souvi
sí uzee s naáí.. denní,., živo tm*
aaa.ř ..« a . a ..'„í,;.. ■ ;... t
. . . .. í * ílS SlORHk S r.
iíp> salo pro imohé z nás vliv i na iivotní orie^taci.xíwtajcae se dívat napráce v dmicnosti, jako ne r«c- ,oo je pod
úrovní studující dívky*
ír

? .

C 7

7,,..•

7

.

. u.ka-

...

.

.

p... . 7-,.^

7

£

ČOVe la v
diruch
. uk tet ne divot faciei atea vár ti nás k toau, abychom o živote iya-lely.^cvíu jak již,
sie písi aate. atice jsae nujedzxu mluvily o politice- Lyt-ií^,
že šlo o volby a o čtení novir*
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PC
l<i vdfcíX 4UX. «anbei ^<ä, --«O súOS nudí V X10VX—
aách politické články, ačkoliv taea. noviny přece Jen lépe
četla t neX cetatní děvčata, nebít jeoa z celá tříoy dovedla
říci jtítd—takž co je vládní buScasxe a proletariát/ vr«lAv/
Oft tá dcbw
i mil ee ®ůj zájm o veřejná sire t,ke
kterém ane v¥dl sůj brutr- dík jem vm.. viděla co Je to
btáoasie,nebot Jsem viděla, že i Hanči E^slíftpoliticl y*8.
tik v frwtii III ve volbách etál proti soc. ftc ■ andi—
dátu t Ir. aec. StMbmý/ e růží v ruce, jak ei vzpomíná®/,
smělo na sne jeho kraseřečnictví vůbec vlivu a div Joen ca
jeho projev nepískala-vlaatně vůbec Jse® tea podle c. a k.
■ 10 řádu nmčla být.
náa tas Vtec
se
přičti den v debate pil natcmtice uk isalo.
.-ěkolik lot po naturitt, byla jsem e lyceen a hlavně
et ... . ve styku- hledala jsen ®e ©vj.
rt*
i®£ delená, výborným akautaký® vůdce® oporu v pedagogičkám
BVétc v beji pro dílvčí akautlng.tíyl© jeř přirozená, ae áase
.řdMw lli k Dr. iícrkovcc/ L ber
. ■.. mi erdc c
.. ■ • taía, ale br«o nás u laala jak c skaut Inga přc^Sií- v-ždyt
to '.ylo v pravdě průkopnické hnutí- a ivwd při návštěvě narjeovaia nau pr^ccvní progre® pro děvčata a doporučila nás
na prof, rtinu a spisovatelku b* n@rbenovoutktcří se náa
aladýeh horlivců ujali a dívčí skautskou ox^ánisaci vybudo
vali.

„JUNÁK“, ústředí skautské výchovy

....Dr.....Míra...Mladějovská..................................

Bratr - sestra

....9.....III......1900.....Praha..............................
Praha.....XIII.....Černokostelecká...1217......................

datum a místo narození
adresa (ulice)

je zmocněn-a k vykonávání funkce

...skupinářka pro skautky....................

......členka...náčelnictva....dívčího.....kmene......................................
dekretem číslo

2083

vydaným dne.....12....prosince.........1946.........

PRAHA, dne. . . . .12.. února.. . . 1945.. . . . .

Náčelník:

Dr. Rudolf Clajner

Velitel:

Náčelni:

Boh. Řehačky
Vlasta Kosená
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PAMĚTNÍ TISK
22.II.1946
Kromě podchycených seznaiaů vydané skautské literatury, jí
příbuzné nebo se skautskou myšlenkou sympatizující, obsažených
v příručce Ant. Kleňnwflchtera - Nonniho, "Skautská a jí příbuz

ná literatura československá a cizí (pokus o bibliografii)"»vy 
dané nakladatelstvím A. Pisa,Brno, v r. 1938, nebylo dosud vytvo

řeno její souborné zpracování.
Dodatky, vytvářené po roce 1945 a dále po roce 1968, jsou po
nejvíce individuálného charakteru a nebyly proto schopny zachy
tit početnou vydavatelskou činnost v období těchto let, plných
tvůrčího elánu, zvláště pak drobných a lokálních edicí okresní

ho a místního formátu. Kromě těchto tiskň docházelo k vydání
drobnějších výtvorů, vydaných v malér;; rozsahu, věnovaných urči

tému datu s úzkou specializací.

Vzhledem k těmto okolnostem nedošly tyto (modli bychom říci
"soukromé tisky") ve známost veřejnosti a stávají se postupem
doby a malým počtem vydaných kusů, jakousi literární raritou,
Jedhou z nich je bezesporu i
PAMĚTNÍ TISK 22. II. 1946,
vydaný jako neprodejný tisk k zahájení výstavy Mezinárodní skaut
ské literatury v Pražském salonu Vladimíra žikeše v Praze I.,

Karlovy ul.2, jednou provždy, v celkovém počtu 2500 výtisků.
Vydal Vladimír Žikeš v Praze, v únoru 1946, vyzdobil dřevoryty
Mario Stretti. Z písman Menhart romana.v úpravě M.Kalába,tisk
la Průmyslová tiskárna v Praze.
Tento výtisk,volně ložených dvoulistů s celkovým obsahem

32 stran o rozměrech 11 x 16,5 cm,vertikálního formátu, v

taavomodrýcii měkkých papírových deskách, svrchu ozdobených
zlaté vytištěným trojlístkem (mezinárodním znakem dívčího skastingu, se střelkou a hvězdami), na zadní straně obalu pak
rovněž zlatě vytištěným znakem Junáka, na podkladě obrysů mod

rého trojlístku (znakem dívčího kmene čsl. Junáka,nonékud navíc
symbolicky označený hvězdami, jako u mezinárodního znaku skautek.)

Před titulním listom je dřevorytový tisk skautky, nesoucí
rozvinutou vlajku. V pravém dolním rohu signo MS 46.
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Titulní strana nese jako jediný nadpis orámované datum:
" 22. II. 1946 "
obsah tohoto pamětního spisu, věnovaného dvacátému výročí
vzniku "The Thinking Day" - Dni sesterství,
uvádí na str. 7:
PAN PRESIDENT MASARYK SKAUTŮM PŘI SLOVANSKÉM JAMBOREE
22.VI.1931 (citát projevu TGM na pražském hradě k shromážděným
skautům,
na str.8:
PAN PRESIDENT BENEŠ O SKAUTINGU V ROCE 1931 (při zahajování
skautské výstavy v rámci slovanského jamboree).
na str.9:
Hampton Palace Middlesex, January 9th 1946.
(anglicky psaný projev blahopřání československým skautkám ku
Dni sesterství - OLAVE BADEN/POWELL,WORLD CHIEF GUIDE.
na str.11:
Les Guides de France - Paris, le 26.1.1946.
AUX ECLAIREUSES TCHECOSLOVAQUE (československým skautkám)
-pozdrav a vzpomínka francouzských skautek, psaný francouzský
s podpisem:
Madamede Kerraul
Presidente du Comité Mondial
(presidentka světového výboru)
na str. 15:
Our Chalet-adelboden
le 12.janvier 1946

AUX ECLAIREUSES DE TCHÉCOSLOVAQUI - československým skautkám
CHÉRES SOEURS ECLAIREUSES
drahé sestry skautky
(pozdrav a vzpomínka ku Dni sesterství od náčelní mezinárodního
střediska skautek v OUR CHALET ve Švýcarsku.
podepsána:
IDA de HERRESCHWAND-Falk.
na str.18:
Dvacátý druhý únor pojmenovaný Mezinárodním ústredia
skautek "The Thinking Day”, nazvaly československé skautky
Dnem sesterství, nebol v ten den myslíme s vděčností a láskou
na sestry skautky na celém světě.
Zhodnocení tohoto významného dne uvedla
VLASTA KOSEOVÁ - náčelní Junáka

na str.21:
DVACÁTÝ DRUHÝ ÚNOR jeho vznik,význam a platnost pro současnost i budouc
nost - jak je prožíváme my, Československé skautky
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uvádí:
VLASTA LlTOCH
LEBOVÁ

tajemnice dívčího kmene Junáka

na str. 28:
otisk Strettiho dřevorytu, znázorňující hořící
Staroměstskou radnici v Praze.
na str.30:
údaje o vydání, výzdobě, počtu výtisků

-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Lét a b ě ž í . .
... i .aietujpe v oddílových kronikách o kL let posJšji»V této
öobü tyly uskutečněny pozoruhodné zájezdy do zahranič í»kde
ar. hrány nové poeriatky,nôvá přátelství.
_
r^Vní zahraniční zájezd byl do lriá<lan,..had^a podniken byl© ucüst na oficielním mezinárodním táboře v lenově.
V kc‘ .... ..■ navštívilo ^0 belgických i -.a-.utslc náš oddílová tá
bor.--jl to vůbec první oddílový podnik tohoto druhu a rozsahuJm oplátku byly naše skautky pozvány n© tábor v ©radefine
I ví. al? 9 navštívily Antvu^ ;u r-o-.^, ^ent i brusel a na «pá
teční ceetě také luces^urské skautky.
žccla jiný tábor byl v roce LpJá naáaguře na blovert8to.átany postavily skautky v pralcce, poblíž polských a karaaa ;.. ach hranic,kde Lire-ko daleko v okolí nebyla žádná
TCcniee.alc sáto v sousedství byli vlci.
V příštích Letech tábořily skautky ’’Jedničky*’ střída
ví nu i*ecc zelivce^podnikly putovní tábor do Ibisi u,.uß*unska
ú ■• _r • _ , , :
zúčastnily jako Vft.-t.v; tábor Mezinárodní
lesní úkoly ve klíne.
baiší rc £ byl a;
U .
i : \>
goslavii.který vedla oestra prof. holeňová- Itrška.
V roce 1ZM a 1J40 tábořila ”Jednička” na ootravou
•červeného alýrx'ače to iwentieké cisto na oučnici pro skuut1. t •
a Jaa suVoBer;j.«'„‘íí/tu,; BS os^rávek tyl jedině aiýnco pa- áuáa,přes vodní náhon a přes uzkou lávr.u kolec
kx k lí . k. . Ve jtHStt se tehdy daly do práce budování
kk-.,k itötneokönal® >taatBÍ9*e áaM pryč » i’ralyj .uy - S ovzw3Í wlkcačsta a z ovzduší neucVílúho zu takání, base pohoda
v3á. nesála dlouhého trvání.Za 14 dn| natotsctva Jeme v potu
tviře vy budovaly t íbeři^tě »přišel z ústředí Junáka rozkaz,ze
ee ruSí v řVotaKtorátu Gocnyř a ucrava veškeré tábory a Junák
byl : .•
* •— tsn.kira nařídila tcay okamžité bourxiní tábošiiítá.. tálo se 'Um za pohřebního ticha a nálady.
ilato sásuhea se sice oddíl oficielně ros jimíI, ule ve
skutečnosti žil dále, scházely Jssc se neustále,podsir-uy Jsaa
o 1 ■„ ř |ei lily ^-.-pclcčné lyžovat a kdys z nařízení nacistů
ee caesovnly neúčelné jízdy vlakem, jezdily jme na výlety &»
ořírodv na kclech.
V roce
< jubi Obořily v lovecká chaté v© átyrove.
V’..'léčná léta míjela a nálet na krliu dne L4.aioia 1J4P
i ve postihl i noži vůdkyni la. -Ira klasme vekou,která aé*
sražen wvásla älvotSfi z ooau v Besolovo ulici,kde bydloxa,
kter^ byl zasazen s-lpalnou bombou a * hořícího domu po jeho
esutináeh vylézala oknem po žebříku/ vnitřek domu a schodiS1: ;.^..t.v v
a^xin-.i.cb /.i, aujetku ^ire zbylo jen to,co aula
oblečené m sobé.
. ;= u ■ ■ ■:'u.'.c.i . , č- - 1M5 *” BIWOLOBS a náš --uíl^se
o- ; / Ou
o . ... vato .a; ku ‘
v . ... cníci Cerwn '£ . .. ,0 v
1
ulici,l-ču byli .;U a ■/ au repatrian
ti zuou. c . nkrcdacetí.
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jsme se sefily s *x>lan3ankcu,vracející se domů
z internačního tábora v kčiaecku*Opatix>vala krozě vlastního
dítěte i chlapec r_a asi půl- ročního ,.kterého nalezla úplné
c./Uätcn-jho na své cestě do vlasti.U jaly jme se tohoto dí
těte a pokřtily jsme ho na jméno Vlád .mír Junák.
Později se ukázalo,že Vladimíru Junákovi nemůžeme
pos!xtnout takovou péči,Jakou by rtól u sladčí manželské
dvojice a proto jme ho svěřily do rodiny jednoho pražské
ho lékaře,který měl své pouze 1 dítě u byl oroti výchově
" jedináčků*.
V červenci 194 p se ná5 oddíl přiluásii' na naléhavé
výzvy rozhlasem a tiskem o pomoc na zanedbaných polích
♦ >ohraničítkdc pročla válečná iáonta.řřiděieny 3mb byly
do blanky na udrou u Ostrávy.řrvní den jsme tyly zavedeny
I ■. — ... .
u lánu bodláků,větších ne*
byly saay.
• ylo nás, řečeno,že tam rostou bracbory,od jejichž zasetí
do pole nikdo pro válečnou situaci do pole nepronikl.*^ tu
to práci vzrjc&ín mie dodnes, jak do krve rozpichanýxas rukaúti june / místy až vždy dve a lve skautky společně/ rvaly
ze send mohutné bodláky a osvobozovaly u země se krčící tr
sy brambor. use jsme v prvých dnech zakusily víc hladu Jak
za celá čtyři válečná léta.některé dívky kousaly přímo
na poli syrovou řepu,kterou si tac našly.ža několik dnů zásiu’eu -i .?■■,.sedl - * •• ®bBe situace zlepšila. ayiy nám přicálery potravinové lístky pro těžce pracující.
řo skončení táto žňové povinnosti jsme podnikly tý
denní putování po Bezkydech / lysá hora, oílý KříS/«
Ba podzim začala nereální práce v oddíle. I^yly utvodružiny: i^kové,Vlaštovky,*ovyřh.ukacky a čaeeu. ustavena ’‘bestná družinu tscaier-;.;ri-..x ,<nic* z řad eXUtek,které
v rc-ce iPlp zakládaly "Jodnľčiru.*.
a’tvdí poválečný tábor se skutečně skautským pro^razen byl v roce 1946 na Lužnici, lpět na stejném Ostrůvku
k nlýna psoa ■ • •ilala. ^uber vedla oddílová raúa»ktercu tvoíiis: Milenu, íJ^UjUka a řetra.i<súe vůdkyné ir. Mir©
■
Lpíc zumestx.x;... ^Llx -xurru. / v Uwbu / a vedoucí
oddílu, se stala hulena kx»šhová- ” -Jačice’1.
f
-li.:..oroce tyl tábor v -xutéci; nud l.esacu.lábor
vedla opět oddílov rada. V #roce 194b se tábora v aartošo—
vicícb v wrlx^kých horách zúčastnily pouze "Vlaštovky ” pod
vodenia *udky a " Pračivky".
V tomto roce l>4u se náš oddíl oficielně rozešel,
iíátelství naše však nezaniklo, scházely jme se celý cli
dalších žě let.
a.hem roku jezdily jsme na výlety a i^společně na dovoleö0U.Vladtovky ;»dnihly putovní tábcu na ausavu v roce
U4J u ty starší dívky byly několikrát na putovních táborech
na 1-lovensi.u.
Na jaře 1963,kdy byl znovu obnoven u nás okautinß,za-
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čulo několik skautek na'eho oddílu pracovat W oř,-,,. :
_
odboru Jtoáka a A |a .. g Lucuaou aimo to pomáhaly vést J« odd*
ekuutok, který byl již rok činný«
li to
znovu obnovena nade * Jednička** «Vedoycí oddílu je opět Růženu ižr^ová- Vačice,její sáetupB^ní
l£du a f^etra«

Přátelství aexí těmi, co í kautovat sačínal^ s seci
tčai, ec pokračují, stále trvá«
Vytrvalo p ř e e půl etoletí, přes celou
■Mte generaci, přes aanoho životních a ■.. u- .■ gil ItotoBtWÍ«
lat©,- uů vlastně třetí generace, svMlužk^- & skautky,mjí
se sebou nevšední tradici a před sebou nožnoat dosáhnout tohotí :r ítelství na celý život.
A to je v dnešní neklidné době poklad nad® všel

Stručnou historii “Jedničky**,
podle VKpoxúíwk s. náčelní
VI. koseové a podle duchovalé oddílové kroniky a růz ných článků uytiltenjch v ro
ce 1940 a 194b zpracovaly

Petra,Luďka a Vačice.

„JUNÁK“
POVINNOST-ODPOVĚDNOST-KÁZEŇ

ČINOVNICKÁ PRŮKAZKA
čís.

2083

Mladějovská
(Vlastnoruční podpis)

*9.3.1899

+9.1.1968
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1.dívčí oddíl skautek
Praha
Slavnostní schůzka 22.11.1969- 55 let trvání oddílu .

P R OG R A M :

- n* í.x :

1*
&»

• '*.. * . ..,

h»

ť. ivľ'.í i-.í Vl»íXfc'€CVé••««.• X6t.l> * M»4> &•
J. Bm nícelx’f Vl.lackové...... Xás4> - 17sl> h*
...
.í " - i.x <. <L.!'‘
!♦ uíveí oádil Praha*X7»Xx h*

Občerstvení :
/ káva - čaj -zákusek /
17,30 - 18,30 h.

...

b*

L. JX'C S.MíUd&CWU- GclC
......Ôf.-.. CJ..X«. •*«•••*••« *. « ** s .* ®

11.

Příloha: / u orig.pozvánky/
Vznik a historie 1.d.odd.skautek Praha.
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Z práva
o průběhu slavnostní schůzky*>5 let l.dívčího odd.skautek řx^há
konaní -^•ll.l>u> v «lubu škclství a kultury, Praha l,Zríkopy 10
Schůzky @e zúčastnila t astra náčelní VI» ívobccvú,
c.x.dčGlní Vl.«..acková a sestre Ml. divišová.
..proí.1. ^ilčicová se pre- nemoc caluvéla velmi
svdečnýa dopise*.
?cd historickou vlajkou*’iasanek*-?rvní družiny skautek
z redni 1>1>,ktorou pres půl století uchovala a přinesla prů
kopnice dívčího skautingu s»Vrtišová, sešly se příslušnice
této >rvní družiny,
~ i další vrůkopnicv s družiny "Vi
elen :;ákůw , které pled pp lety uváděly do praxe výchovné idečiv jívčíšo ia;auth.,ť7ú.?od neméně historickou vlajkou**; -ívčí
odbor 1115 -1>3> a "Pražské skautky* sešly se ostatní pŕíel; 'aicc 1. dívčího oddílu skautek Praha.
idí-j;..,, počet účastnic se s^olu e hosty lž;.r ulgou
írtinevou, družinou 3. oddílu a dalšími* rozrostl na iQ osob.
bkautky- p*-..;kopníce- se rozhovořily o počátcích dívčího
Bkautiixpx, což bylo podkla e* pro sepsání kroniky,na které
pracuje k vkročí 55 let trvání oddílu sestra nx’äkcvá-bučice.
?ri této příležitosti věnovaly^do kroniky některé sestry
prökv lie
;odkladovp' materiál /&• čtolbová- nositelka ncý*
v<; ' .
■..men .ní '* stříbrného trojlístku* věnovala fotogřafii jí roku 1515- první krojované skautky na vycházce v Sei
et/ a ..alší sestry vystři ky s tisku, fotografie a odznaky.
PO zajímavé- referátu s. náčelní Vlasty Koseové byla
vcxiPÍ , <buva, podepisovány pozdravné uopiay a pcnledy.
/ c9 ■
• áleicové,
,průkopnici lipící v ^slo
a .'Kd-Unč/.
^ejxaladäí " Jednička"- skautky a í..včtlu&hy- se rozlou
čily a nejctaráísii oeetru^i průkopnicemi- oddílový* poxuřikc«.
To V- naše krejované mlúdí vyvoielo radostné i dojenié
Ele,; v ocích všech přítonných.Skautky průkopnice si odnášely
z tote schůfcky— první toho druhu-hrejivý pocit,že hluboce
a ....
n&ší ušlechtilé v.-chovné orgunizuce nládeae, přen víoečuy nepříznivé vlivy nebyly přctrliány a nastu
pují .nove- pokračevatelky a nositelky myšlenky skautských
í<k 1,.
ix Sloučení v-ech ee stalo společným zpěvem večerkys
”zaped den,elunce ovit•.••"

Zapsala:R.Kršková-Vačice.
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NAŠE VZORY
Větvička
pře Miru

mezinárodním táboře ákautek v Xmově 1927 a svěj první oddíl na Jam
boree slovanských skaut# v Polsku
1935, Se svým oddílem putovala po
Belgii r. 192a a Řecku r. 1935. Po r.
1945 pôsobila jako odborná pracovní*
ce v chebském muzeu a později
v chébské galerii umění.
Heda KaufmanMivá

Mladějovskou

Za onoho Času jsme ve staré praž
ské teztnáctce mívaly u táboráku
chvilky vzpomínání. Každá z nás si
připravila silnější kus větve — byla-ií
smolná; tím lépe — když se oheft
rozhořel, přikládaly Jsme jedna po
dnM svoji větvičku za někoho» kdo
s námi právě nemohl být a koho Jsme
měly rády, na koho jsme chtěly zarapomínat, zpřítomnít si jej. jakoby
s námi seděl u ohně, zpíval, vyprávěl,
čí mlčel.
Zapalují svojí smolnou větvičku a
vzpomínám na tu, jež nás letos v led
nu opustila, na dr. Míru Mladějovskou. Na pohostinný dům, hlídaný vě
žemi Týnského chrámu. Na paseky
a stezky krásného polesí v západním
koutu Cecb, jež Jsme spolu prošly kří
žem krážem, 1 na rozlehlé a hluboké
lesy Jizerských hor. Koncertní síně
a • pražské kostely plné krásné muzi
ky, kdejaký historický kout staré Pra
hy a později starého Chebu — hic ne
uniklo Miřině vnímavé pozornosti. By
la to Míra, Jež svojí hbitou hovorovou
znalostí šestí evropských jazyků se
nejvíc přičinila o dobré jméno čs.
skautek. A opravdu je na co vzpomí
nat: na široké vzdělání a břitký inte
lekt, na tichou hloubavost, jež jde na
kořen věci a sytí se stejně knihami,
uměním, Jako stykem s přírodou a lid
mi. Kdo Jí poznal zblízka, nemohl ne
vidět vytrvalou snahu o harmonií ductia t srdce, stejně jako cílevědomé
nsílí o fyzickou udatnost. To vše vy
tvářelo celek, syntézu, osobnost, v níž
se zcela přirozeně zrcadlily všechny
skautské ctnosti zakotvené ve skaut
ských zákonech, které, jak víme, jsou
zákony čisté lidskosti. Zemřela letos,
9. ledna, a je pochována v Milíkově.

Dr. Míra Mladé jovská se narodila
9. 3. 1899 v Praze jako starší z obou
dcer prof, MUDr. Vladislava MladěJovského, zakladatele České balneoló
gie, Po maturitě v roce 1919 v Praze
studovala na filosofické fakultě Uni
versity Karlovy umění a klasickou ar
cheologií. Promovala roku 1927. Skau
tovat začala roku 1917, vůdkyní prv
ního dívčího oddílu v Praze se stala
r. 1923, Později byle okresní zpravo
dajkou druhého pražského okresu a
členkou Výkonného výboru Dívčího
odboru
Svazu Junáků-skautů CSR.
Účastnila se všech významných skaut
ských událostí domácích, zejména Ná
rodních skautských slavností r. 1922
v Praze, Táborů slovanských skautů
r. 1931 v. Praze. Vedla čs. delegaci na <

Zakladatelky
dívčího
skautingu^.
ZX&

%*-1

y

Je všpdheend
'^kautingu se při prvním Sríazu skautů
velice podivil, když mezi hochy spa^
tHt^kuptaa Meek v ktobouefc^^
lend. M
^ehynil
Skauttng
'iířed
čistě
chlapeckou.

Dnes si těžko představíme, že Ještě
v roce. 1931 bylo v náčelnictvu Čtyřia
dvacet mužů a čtyři ženy, Jak nÁm
ukazuje , fotografie, zařazená do po
hlednic o A. B. Svoj sikovi. A tak úsi
lí pustit ^e do boje nejen proti před
sudkům. měšťáků, ale t samotných
bratří, vyžadovalo nemálo odvahy. .Ko
lébkou dívčího skautingu je holešovic
ké lyceum, v čele s PhDr. Annou Ber^
kovcovou. Promovala v roce 1907, byla profesorkou přírodopisu a matema
tiky. Její úsilí o výchovu moderní že
ny dokumentují publikace ^Kam z ly
cea^ (1913), a ^Kam ze střední školy
dívčí^ 1914. Po válce řídila školu so
ciální péče a později i dívčí zahrad
nickou Školu v Krči, kde působila Ja
ko profesorka i dr. Alice Masaryková.
Odvaha dr. Berkovcové, která podpor
rovala vznik dívčího skautingu v roce
19iS, tedy v druhém roce první světo
ví války, vzbuzuje obdiv.
Sestry, jež se zúčastnily Lš v Cernošicích v roce 1945, poznaly dr. Berkovcovou osobně. Táborový oheň, kte
rý zapalovala od východu dr^ Berkovcová, od jihu sestra Milčicová, která
i cdla skautky léty pohody, od západu
sestra Koseová, náčelní v době straš
né bouře, a vůdkyně kursu od strany
severní, kde září Polárka, byla neza
pomenutelným zážitkem. Na lil. Ju^
náckém sněmu bylo nejvíc delegátek
právě z tohoto kursu.

JM už Jsem se smínHa) btfla e 4}ernošiclch i čestná náčelní BsfttHe
ětéová, která zaětnald ve skandskěm
hnutí Jako profesorka tělocviku na
stejném holešovickém lyceu a byla
náčelní skautek do roku 19M. neza
svěcený člověk by nikdy nevěřil, že
v této skromné tiché ženě, kterou ses
tra Milčicová byla, dřímá tolik ener^
gie a organizačních schopností. V lé^
tech kdy působila, vytvořila skupiny
obětavých vůdkyň. Její lesní školy by
ly prodchnuty sesterským duchem, pa^
matovalo se i na tělesný a zálesácký
výcvik. Není tedy divu, Že Jsme sestru
Mílčicovou, která ovládala veškerou
techniku skautské praxe, zvaly na les
ní školy, které se konaly po roce 1945
v Cernošících a ve Rtynl. Za zmínku
stojí Její kuchařské speciality, které
neměly konkurenci. Ale kolébka dív
čího skautingu by nebyla úplná, kdtp*
bych se nerozepsala o sestře Koseové,
která po dlouhá léta udávala směr
dívčímu skautingu v naší vlasti.
ehovávala nás vystupováním i vědo^
mostmi. Charakteristická pro ni byla
Její skromnost. Její ušlechtilý charak
ter vyrostl nejen ze vzdělání, ale l
z osobního utrpení. Prosím o promts
nutí, že se o tom zmiňuji, ale bohus
žel moudrost lidského ducha se musí
touto daní vykoupit.
Sestra Vlasta Stěpánová-Koseovábt^
la Již v roce 1915, kdy složila vúdeoa^
skou zkovWu, zvolena zapisavatelkau
dívčího odboru a oddíl, který měla.
vé&fíP tíž
obroků'^ Y^o^dlXi
byla zvolena nejen pražskou zpravo
dajkou, ale kromě skautské práce,
které nebylo máto, bytá sekretářkou
dorostu CsCK a tajemnicí prázdninových kbldnii pro "podvyíiveaě dětL Pá
návratu ze Ženevy, kam na dobu sed^
mi let odešla za svým manželem, se
^sfafaTfTSfäcou'náčélnictva, a kromě ta^
Ko zi zahraniční zpravodajkou. V roce
1938 Stanula v čěle dívčího skautingu
jako náčelní, když před tím již
zvolena do světového výboru. Válka
byla, .proni zvlášt bolestná, došlo
k likvidaci, skautingu a^ztratila manželgr
........ , v
wi
. V roce 1945, kdy se znovu, postavila
do čela hnutí
bílými masy. Jak
ft známe dodnes, sé s nevídanou ener^
gtí pustila do další skautské činnost,
a tak z iniciativy,^ která u ní’ nepo
klesla, vzešla celá řada významných
akcí.
<
• .
K 22. únoru 1948 byla uspořádána
výstava mezinárodní Skautské litera^
tury a vydán pamětní tisk s poseta
sivím činovnic světového dívčího ikw 1
tingu. Po světové konferenci (tOě&ěí
kde byla zvolena místopředsedkyni suď
tovéhe výboru, přijela do CSR s&ětood
náčelní. V roce 1947 byla u nás kon^
ference zahraničních zpravodajek. Jít
se zúčastnili. i zástupci neskautských
organizací spolu s delegátem sověta
ské a bulharské mládeže. Při festival
lu mládeže, který se konal v r. 19áT^
jsme uspořádaly v Praže na Střelec^
kém ostrově tábor Ostrov klidu, jehož
se kromě českých a slovenských skau
tek zúčastnilo i šestnáct francouěských vůdkyň.
Sestra Koseová, která byla na bra
tislavském sněmu zvolena náčelní
Československého Junáka, pracuje i
v Ústřední radě. Přejeme ší, aby by
la Ještě dlouhá léta nejen strážným
duchem našeho dívčího skautingu, ale
i příkladem pro všechny.
Vlasta Macková

Vzácné památky našeho pohraničí
O BOHATÉ KULTURNÍ TRADICI NAŠEHO LIDU nemluví fen umělecká dí
la soustředěná ve stavbách a galériích hlavního města státu, v Praze, ale
i díla umístěná porůznu na venkově. Také nejzápadnější naše okresní město
CHEB se jimi může chlubit. Výrazný podíl mezi nimi tvoří sbírka vzácných
gotických plastik, instalovaná v odsvěceném kostele sv. Bartoloměje. Zvlášt
ností této sbírky je, že ji tvoří památky pocházející výlučně z okrajového úze
mí státu.
SOUBOR CHEBSKÝCH GOTICKÝCH PLASTIK podává přehled o výtvarné
činnosti v této oblasti v době dvou století — asi od poloviny 14. do po
loviny 16. století. Nejstarší období navazovalo na uměleckou činnost soused
ních Bavor a reprezentuje ji monumentální Pieta. Období, kdy se Cheb při
pojil politicky k územím Koruny české a Praha ovlivňovala umělecky Evro
pu, je skvěle vyjádřeno v PLASTICE PŘEKRÁSNÉ MADONY, umístěné kdy
si na Špalíčku a dnes instalované v chebském muzeu (obrázek). Část pa
mátek připomíná i třetí období, pohusitské, kdy české umění ztrácí na průbbjnosti a nový gotický styl byl poznamenán vlivem nizozemským.
Za okupace nacistů utrpěl Cheb stavebně i pokud jde o plastiky, rozmistěné na volných prostranstvích. Zásluhu o záchranu větší jejich částí má
(dnes již mrtvá) historička uměni dr. M. Mladějovská a prof. O. Rothmayer,
který přeměnil poškozený kostel v krásnou galérii, kdé mezi postavami
světců zaznívá občas i komorní hudba na koncertech cyklu „HUDBA A VÝTVARNÉ DÍLO“.
(il)
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Dr.Mira Mladějovská

"Legenda o blahoslavené Anežce Chebské"
Výňatky z knihy vydané Vl.Žikešem 1948.

Pri prohlídce vaseb starých kníh nuleženy byly ve
hřbetech proužkv per pocenu, která pracovníci musea rozložili
a pra® ě skládali*
staří knihaři totil skládali a používali sbytiy sta*
r^ch písemností jako pomocného materinu co vazeb.2jiětuno
-fi^SŽ.giUm-U^ú.ch^^chara^te^eu^í^
tg, 1X1 stoiety 0 - obcalíern utivkü Igpenqy oslavený.
Je tc tedy noas tarčí yerčQy&nľž-e^aro^vgg-j-lfe^aDaa^ôľlteru yiae
Je to pravděpodobně ^ruce ccsguSQ^TF^tI<kážiu*cpct
;a'íc ;>ö:.:<ü,ad. pro kancnxraění rxaení73®«ož cíleE ^c-lo bpt pro—
hlášení blalio. lavené Anežky sa svátou«
Líčí konec života Anežky,lísku Aiaežěinu ke klaětemíffi
£;€-&Wjs, o sjeveních, jichž se .xežcc dostalo, o její eiarti
a o pohřbu.celá legenda měla asi 2.00 veršů.
Allez byl proto tak cenný, Že pojednával o naAÍ evč-íei.Jelý způsob vypracovaní dokazuje, ze postava řeholnice
t oř . skóho x use
i >lížila na emu lidu do té mixy, že oi ji
lid oblíbil a neobyčejné ctil.
ledy až do konce tohoto objevu existovaly legendy
latinsky a nčmecuy psané a íeskí byly teprve pozdějsi,jam zjistLui,kkv pozorné si pročteme seznam starých rukopisů. n tak
jeue právem hrdi nejen na to, žc již- ve živ století wrßovalo
cc v českiz. jazyce, ale zvláště na to,že námětem těchto veršů
býla česká světice.Jak asi dostala se tato staročeská legenda do Chebu?

Cba řády klaríseký i křižovr.ický s červenců hvězdou
tyly v chebu od kill—století.Podle tvrzení biskupa Lva z Aezníi ze 14.X.1271 chebský ápitál podřizuje ee klášteru křiževnickérni '!pe-ty kamenného atestu“’.ledy tento chebský špitál měl v Che—
bu vyj.j.cießiid . jostavení,kdy- františkánský klášter patřil do
eüEku a pozdí ji do štrasburské provincie.
^vlastní náhodou se našel v místníft chebské» archivu
tedý vcraova-ý rukopis z kláštera cheů
c " .<.-■■m c-. i.:terý je
fektaue/.. SeSství a ityku .< l;.l .ováli., o červenou hvězdou.
íjyly tedy o tyky s ^drahou a Chebem, -’rožst ednictvím
...
?. .... .o1. .
s tala ne . ■ - m ■.<!
.j
c cvšti«»
(ji öo žhebu.kde byl řdd^klarisek ve velmi v^ockJ kulturní
uiovů,.'. tup,j byl z-xcven apojkeu mezi .»o.ris.ber^eš.kde Jo rcvněž ad loved na to, jak se dostaly životopisy Anežky do německyCíj kniljcven.
ředy až- do tohoto západního cípu Cech byla ve své
Bale.ůtinč opěvována bla.-soslavená Anežka a když verůe a pís
ně o ní umlkly a byly zapomenuty ve vlactnía klášteře a v erdci české zeoě,kdy klášterní zdi m rozpad ■tvajy a .. ivot i víra
vynéclú zc nlavnpch chrámů ** ňa - rsntišku** a zapomenutí po;í1c žale to, co %dyid bylo opěvováno,tu vynořily se libozvučná
3 ....'..ui úryvky ze zapomenutá legendy v tomto západním
cípu Cech, iah rodí ce nov’ . . eo v ovud ĺ .. lo.torické tradic«» ••
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NED Ě L E

Číslo 27.

Památka blah. Anežky Přemyslovny.
V Chebu je uložen jeden z nejůplnějších a nejbohatších archivů Cech. Jeho
písemné památky se vztahují nejen k
samému městu, nýbrž se v nich zrcadlí
celý úsek českých, ba dokonce i evrop
ských dějin.
Poslední dobu, pokud nám zbývá
čas, bedlivě prohlížíme vazby starých
knih. Hledáme stopy písemného mate
riálu, použitého při vazbě knih. Tako
vým způsobem jsme objevili nedávno
česky psanou písemnou památku, jedi
nečný pravý klenot. Žel, zachoval se
nám pouze neúplný v pěti zlomcích. Ná
lez se nacházel v knize německých ry
tířů z 16. století pod vazbou hřbetu. By
ly to úzké pergamenové proužky, kte
rých bylo použito k utužení vazů. Po opatrném vynětí, očištění a pracném se
stavení malých proužků jsme obdrželi
pět zlomků z legendy, která pojednává
o životě, smrti, a o zázracích blah. Anežky. Tato zbožná dcera krále Přemys
la Otakara I. založila v Praze řád klari
sek podle vzoru assiské sv. Kláry.
Týž řád byl též brzo založen v Chebu
a těšil se, podobně jako pražský, veliké
úctě občanů. Mnohé cenné památky v
městském museu chebském mají svůj
původ z bývalého kláštera klarisek a
hlásají dodnes vysokou jeho kulturní
úroveň.
Nalezený rukopis pravděpodobně též
pochází z kláštera chebských klarisek.
Je psaný pěkným gotickým písmem z
poloviny 14. století. Sloh je neobyčejně
živý, psaný v libozvučném dvojverší. Ze
zlomků je patrno, že brzy byla naše svě
tice opěvována řečí vázanou, že byla vše
obecně uctívána a její sláva byla uzná
vána v Chebu. Z té doby jsme až dosud

neznali žádného českého životopisu blah.
Anežky. Zachovaly se nám pouze prosou
psané latinské a německé verše. Tím ví
ce nás překvapují chebské zlomky, kte

ré jsou psány česky a jsou samostatnou
tvorbou dokonce i veršovanou.
Pro lepší představu uvedu úryvek
jednoho zlomku:

Kdyz pany k truhle przykroczy,
twrdy hrzyeby ten ven skoczy.
O pawlacz sebu uderzy
a odewryechu sie duerzy.
To sie stalo chtyenym bozym,
gynak toho newylozym ...
Dr M. Mladějovská.
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Síla ducha je větší a mocnější
než zlo a utrpení těla

Chebské pověsti M. M.)

Z boží vůle nás navždy opustila naše milovaná sestra, švagrová, teta
a sestřenice, paní

PhDr. Mira Mladějovská
odborná pracovnice Galerie umění v Chebu

Zemřela v Praze dne 9. ledna 1969 po těžké a statečně snášené nemoci

ve věku 69 let.
Bude pohrbena ve středu dne 15. ledna 1969 ve 14 hodin v Milikové

okres Cheb na místním hřbitově.

Zádušní mše sv. za zesnulou bude sloužena v chrámu sv. Jakuba v Praze 1
v pátek 17. ledna 1969 v 10 hodin.

V Praze dne 10. ledna 1969.

U železné lávky 14, Praha 1 - Malá Strana.

PhDrMr. Renée Heřmanová,
sestra

František Heřman,
vyslanec ČSR v. v.
švagr

PhDr. Jan Heřman, CSc. s manželkou Otilií, ak. arch. Petr Heřman,
synovci

Alice Lucich,
sestřenice

Pohřební služba, podnik hl. m. Prahy, Praha 1, Staroměstské nám. 10, tel. 617-51 až 617-55
St 07, Praho 2, Lípová 6.
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Horký-Marabú:

Psal jsem si na Slovensku skautský deník...
(Pokračování)

Početné menšiny niagarského obyvatelstva na jižním a východ
ním Slovensku pomalu se vžívaly do nových státné^politických
změn, které nastaly vznikem nového státního útvaru Republiky
československé. To nebyla klidná doba pro jakoukoli konstruktiv
ní práci a bylo nutné urychleně se smiřovat a klidné přizpůso
bovat novým poměrům,které nastaly. Staří skautští pracovníci,
kteří pracovali v maďarských oddílech před a za první světové
viliky, hledali možnosti, jak teftio,mládeží oblíbený výchovný
syetéai-skauting pro maďarskou mládež obnovit a zakotvit v novýci organizačních možnostech. V předcházejících kapitolách
byly zmínky o práci maďarských skautů v Komárně a v Košicích,
dnes věnujeme pozornost obnovené činnosti maďarských skautů v
Bratislavě. Vedoucí postavou byl nadšený a velice obětavý pro
fesor Oddo Hornyak, který ještě dlouhá léta v maďarském skautingu velmi aktivně pracoval (přednášel v lesní škole pořádané
pro vedoucí maďarských skautských oddílů, která se konala u
Kežmarských Žlebů ve Vysokých fatrách v době od 7.-15.7.1935).
Po překonání značných organizačních těžkostí se podařilo jme
novanému svolat do síně bratislavské university nrstku nadšených
chlapců.Zde 25.května 1921 byla obnovena činnost maďarských
skautů v Bratislavě. Na této schůzi přihlásilo se 25 skautských
nováčků, i'ento oddíl se organizačně připojil k maďarskému Tu
ristickému spolku malokarpatskému, čímž ku bylo umožněno veřej
ně vystupovat. Brzy absolvovali členové první raalé tábory s pře
nocováním u Kvetova-Pajštunu v Malých Karpatech 3 dny s 15 účast
níky a u Mišdorfa ha Žitném Ostrově s 23 účastníky.Během roku
1921 nočet členů vzrostl na 60.
následujícího roku 1922 byl založen pěvecký soubou » 30 členy
pod vedením p.Szendr^ho.Dne 25.května t.r. složilo 40 eováčků
skautský slib. Oddíl obdržel od Mostského L udového Lomová
slstnosti, v kterých si zařídil skautské klubovny. Prázdninový
tábor byl vybudován u Čekbýsu na žitném Ostrově, trval 14 dní
a iaél 35 účastníků. / dalším roce 1923 vzrostl oddíl na 90
členů a nroto bylo nutné založit nově oddíly,celou družinu
prakticky zaměstnaných členů a první klub Old-skautů. Letní
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labor byl vybudovaný u Stupavy v Malých Karpatech a měl íu
účastníků a trval 21 dní.
..obře pracující pěvecký soubor převzal Ján oendlein.fen
při něu založil skautskou kapelu,mající velmi dobrou uo>kleč
kou úroveň. V rolu 1524 tábořil 4;j skautů 4 týdny v tábore
u Házboku v Malých Karpatech.

Skautská Nitra.
Zpráva o vzniku 1.skautského oddílu v Nitro se traduje
přibližné do let 1919-1920. Oddíl byl založen při Státní
iněšlánské škole a v jeho vedení stál odb.učitel Chvatal,
kterého záhy vystřídal Stefan Humaj. V pozdější době se vy
střídali ve vedení tohoto oddílu oddaní skautští pracovníci
Psvel Schön, Ladislav Surový, které později vystřídal Ján
Šlahor, odborný učitel. V této dobé byl založen prvý dívčí
oddíl který vedly Augustina Léazayová, IHena fornyosyová a
Vilma Lészayová. Tento oddíl byl tak veliký,že organizačné
ho nebylo možno vést a bylo nutné rozdělit ho na dva oddíly.
Clonové z prvního oddílu (na Uéůlánské škole) odcházeli
po absolvování této školy do učení na různá řemesla a tak
vznikla ”Živnostenská družina”, která záhy svým počtem a
svou kvalitní prací se stala pevnýc základem nového oddílu
Nitra 4, jehož vůdce® se stal Stefan Pospíšil, učitel z číraeša. lento oddíl měl dobrých zástupců vůdců i rádce družiníhilabán, Lukáč, ballon, Albrecht, takže jeho úroveň na dlouhou
dobu byla v Nitře nej lepší.
íaatísi vznikaly na nitranském gymnasiu dva nové chlapec
ké oddíly a to Nitra 2 a Nitra 3, které vedl profesor Evžen
Aí»aa. fen měl velký zájeas o práci s mládeží a věnoval skaut
ské výchově celý svůj volný čas, Ciodil so skauty do blízkýc i lesů, učil je poznávat přírodu, rostliny, stressy, na
vědecké® základě. Vychoval «noho dobrých skautských činov
níků, ktorí nastudovali jako dobře připravení vedoucí nové
vznikajících skautských oddílů, roverských družin, absolvo
vali lesní Školy, pracovali v okrese i v pozdější župě nit
ranské.
Oddíl Nitra 1.- vedoucí Gevalovič Arnošt, jeho zástupce
Štefan imuay, měl v r. 1924 registrovaných 25, v roce 1925

44

18 členu, registrační číslo v ústředí v Praž© bylo 927. Nitra 2vedoucí Kohr František, jeho zástupce Halasí Jůjar, »61 v r.
1924 registrrvaných 25, v roce 192a 42 členů, Registrační číslo
770. Nitru 3-vedoucí švec František# zástupce Sicotnický Josef,
Běl registrovaných člonů 12 a registrační číslo 934.

O stavu skautské prače na Podkarpatské. Ru^i dovídá«« se po
prvé v konkrétních záznamech z projevu zástupce skautů Podkar
patské Rusi prof. Vacbftanina z Užhorodu na 4. Valnésa řádném sjez
du Svazu, který se konal v Obecním doaé v Praze dne 24.února
1924. Uvádíme část jeho projevu:
"Lidstvo aá spatnou zkušenost » výchovou, jaká byla před válkou.Oeooecně rozšířený individualismus a nerovnoměrné vyzdviho
vání jednotlivce roubilo národy i jednotlivce a celé lidtsvo na
staletí.Zatroubili na všechny trouby, zatřeskly zbraně, zdvihla
se velká bouře, která jako vichr přeletěla přes všechny země.
Černá země rozryta, oseta mrtvolami a okropena krví. V hrůzách
válečných ubita byla v lidstvu víra v konečný ideál lidské kul
tury a bratrské soužití všech národů. Zsalky radosti života,nasta
la hluboká tma. Slunce lidské duse zapadlo.
Ale tu do tohoto soumraku vpadl jasný paprsek slunce-to jest
skautské hnutí. Organizace skautská záhy se ujala na Podkarpat
ské Rusi. Mládež sama vycítila,že potřebuje něco více, než môže
ákéla dáti. I vzdor těžkým politickým poměrům i mnohým nepřáte
lům skautingu, skautská idea se vzmáhá.
»e vš®h městech, na všech gymnasiích i ®<š lanských školách
a též v dědinách Vrchoviny vlaje skautský prapor. Pod tímto pra
pore» shromažďuje se mládež všech národností Podkarpatské RusiRusíni, Češi, Slováci, Maůaři i čidé-praejí společné pro jednu
ayšleukti!"
Celá oblast Podkarpatské Rusi tvoří v roce 1923 Podkarpatskoruskou župu, jejímž zpravodaje» byl Josef Pešek, ministerský
rada a přednosta školského referátu. Čupním tajemníkem byl
Josef Pěšina. Celá župa byla rozdělena na 5 okresů. V tomto roce
bylo na Podkarpatské Rusi organisovano 21 oddílů chlapeckých,
10 dívčích, 7 smíšených a 2 oddíly vlčat a šotků v těchto
sěetech: hukačevo, užhorod, 3orehovo, Vel.Berezná, Hust,
Sevljuš, řei.Bočkov, Búrky a Jasina. Celkový nočet všech členů
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přesahoval 1000 a další oddíly byly dále zakládány a počet

členů trvale narůstal.

V roce 1923 byly uspořádány dva tábory. První velký tábor
byl. uspořádán 45 km od železniční stanice Hust,která leží na

hlavní trati Praha-Jasina, v roMantickém údolí řeky lerebljy.
fiejbližší vesnice Bonear byla vzdálena 20 km.dylo postaveno 37
stanů. Účastníci tábora byli z různých míst- a byli rozdelení

do dvou skupin- chlapecké a dívčí. Tábor vedli zkušení skautští

odborníci: JVC.Frank Elstner, JUC.Oořetěch i esek, B.Sereni,
Dr. r.Sereui.a Bieter z Užhoroda.Na táboře bylo také několik
sáaulek z Plzně a Prahy. Kontrolní návštěvu vykonal župní zpra
vodaj Jos. Pešek so svý® tajegmikeßi.

Na vybavená tábora bylo zaplaceno ze župní pokladny Svazu:
10.683,50 Kč
režie tábora, strava
11.070.20 "
celkové vydání tabora 21.753,70 Kč
Druhý tábor, výhradně nro skauty židovských oddílu byl uspo

řádán nedaleko Mukalova.
Zprávy s fotografiemi přinesl časopis ’’Český svět",nedělní
nříl ha časopisu “Rusín** a oficielní skautský časopis na Pod

karpatské Rusi "Plast-Junák-Cserkés»*, psaný rusínsky. Česky a
eaSarsky. Redakce časopisu byla v Užhorode,gymnasiu-v 1.ročníku
vyšlo 5 čísel.
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V Z P O M Í N Á M E .....

Každý človek rád si vzpomíná na všechno co v životě za
žil dobrého i äpatného.V mysli se mu vybaví hraní na písku
s kbelíčkem a lopatičkou,vyrábění bábovek a hloubení tunelu,
pikání fazolí a kuliček,později i hraní na "slepou bábu".
Každý si j is tě vzpomene na první kroky do školní třídy, kde
nalezl nové kamarády v jejichž společnosti trávil celou řadu
let. Nastaly nové hrytale i ty po několika letech skončily.
Po ukončení základní školy jsme se rozcházeli,jedni na
studia, druzí do učení,n .kteří zůstávali doma pracovat na po
lích
ro čase jsme se opět začali společně scházet ve skaut
ských oddílech.To už byla"velká hra" do všech podrobností
pevne orgunisovaná.Skautská výchova,kterou přijal za svou ce
lý svět,se stala uznávaným doplňkem školní výchovy,ale i pra
covní náplní starších generací.Skautské organisační celky»mi
mo pravidelnou skautskou výchovu,organizovaly kulturní a zábi.vní podniky,které během doby se staly trvalou součástí
skautského programu.Kobylo opravdu lehké pracovat ve stínu
velkých organisací tělocvičných, sportovních a kulturních,
které měly již sehrané vlastní a vyspělé soubory materielně
a technicky zajištěné.Jednu přednost jsme však měli a to tu,
že jsme s velkým úspěchem pořádali svoje veřejné táborové
ohně venku v přírodě .Byla to novinka, kterou obecentsvo vděč
ně kvitovalo.Dnes tuk rádi vzpomínáme jak jsme vstupovali na
"prkna",která znamenají svět,na potlesk za přednesenou bás
ničku, za zdařilý výstup.Často se stávalo,že účinkující byli
vlastními autory předváděného nu scéně.V dobách pozdějších
vznikla celá řada divadelních celovečerních her,se skautskou
Uaatikou, které hrály nejen skautské soubory,ale i profesio
nální divadla.
Pro starší skauty a skautské příznivce byly pořádané
úspěšné skautské plesy .Ty se staly dostaveníčkem přátelů sluš
né zábavy.
Přednášková činnost byla organizovaná buá pražským ústředíffi/A.B.Svo jsík,y.ilčicová, íh .B.Plajner/ nebo jednotlivými cel
ky, které často zvaly přední kulturní osobnosti.V rámci velkýť; sk. podniků okresů,žup,krajů a p. bývaly vhodné kulturní
programy .Baše reportáž bude uz jen oživením paměti a vzpomí
nek na všechno, co jsme dokázali udolat.
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LEDEN

6. 1. 1935
7. 1. 1943

6-17.1.1937
10. 1. 1948

10. 1. 1948
18. 1. 1969

17. 1. 1948

18. 1. 1947

22. 1. 19 37

21. 1. 1929
25. 1. 1970

25. 1. 1970
27. 1. 1923
30. 1. 1938
31. 1. 1948

Příbram

Skautská akademie
Oddíly katolických skautů
Grand hotel "Brožek"
Č.Budějovice Skautský ples
/pod záštitou předsedy MNV a brig.
generála /
9.odd.vodních skautů-Sdružení přátel
"Beseda"
Josefov
Skautské a fotoamaterské výstavky
Místní sdružení SJS RČS
Důstojnická Beseda.
Rožmitál P/Tř Representační ples Junáka
Středisko Junáka
Hotel "Panský dům"
Bratislava
II.Reprezentačný ples čsl.Junáka
Československý Junák
Koncertná sien Poverenictva vnútra
Příbor
Papučový bál
Středisko Junáka.
Nitra
Prvý soznamovací a tanečný večierok
skautov
Klub oldskautov
Miestnost oldklubu
Nové Podlesí Přátelský ples
Středisko Junáka
Brno
Taneční večer
Místní sdružení přátel SJS RČS
Lužánky
Košice
I.riadne valné shromaždenie
Miestne sdruženie Košice
národný klub
Uhříněves
Skautská píseň 70
Středisko skautů a skautek
Sál kina
Volyně
II.skautské dětské maškarní odpoledne
Středisko Volyně
Hotel na "Nové"
Hranice
Šibřinky OS
Hraničtí skauti
Beseda
Brno
Skautská besídka
Ústředí katolických skautů
Sál Katolických tovaryšů
Hodkovičky
I.Maškarní rej
21.klub old skautů " Stopa"
Sál restaurace "Orlík"
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Ú NOR :

1. 2. 1936

Nové Zámky

1.2. 1931

Bratislava

3. 2. 1946

Březnice

6. 2. 1970

Kralupy n /VIt.

7. 2. 1970

Brno- Husovice

7. 2. 1948

Lnáře

7. 2. 1970

Třebíč

7. 2. 1970

Kladno

8. 2. 1947

Josefov

8. 2. 1970

Beroun

8. 2. 1948

Mladá Boleslav

8. 2. 1970

rno-Husovice
B

13.2. 1969

Poruba

15.2. 1969

Most

15. 2. 1969

Dolní Dobrouč

15. 2. 1948

Č.Budějovice

Skautskou vzduchloďou okolo sveta
Sbor skautov
Sokolovna
I.spoločens ký vec ierok
Katolický skautie
Reštauracia "Jaklitsch"
Dětský karneval
Středisko Junáka
Hotel " Musil"
Společenský ples
Středisko Junáka
Společenský dům " Vltava"

Junácký ples
11.dívčí a 27.chlapecký oddíl
Lidový dům Brno- Husovice
Junácký karneval
Sdružení přátel Junáka
5.junácký ples
Středisko Junáka
Kulturní dům v "Hájku"
2.společensky večer
Středisko Junáka
Dům oddechu
Velký maškarní rej
Sdružení přátel Junáka
Junácký ples
Středisko Junáka
"P1zeňka"
11.skautský ples
Sdružení přátel Junáka
Grandhotel "Věnec"
Dětský mačkami ples
11.dívčí a a7.chlapecký oddíl
Lidový dům Brno—Husovice
Seznamovací večer
Okrsková rada Junáka
Salonek restaurace "Panorama"
I.skautský ples
Středisko "Oheň"
Kulturní dům ČSD
I.junácký ples
Inštruktorský oddíl
Sál Dolní Dobruč
Divadlo:Tábor ve sluneční zátoce
3. oddíl chlapecký Č.Budějovice
Dětská scéna JND
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ÚNOR:
18. 2. 1947

Praha

I.Representační ples
Československý Junák
Obecní dům hlavního města Prahy

18 28. 2. 1969

Kroměříž

18. 2. 1969

Nitra

21. 2. 1970

Lysá n/L.

21. 2. 1948

Kladno

22. 2. 1969

Praha

22. 2. 1948

Brno

22. 2. 1970

Roudnice

2223. 2. 1947

Junáci vystavují
Junácká střediska okresu
Dům kultury
Slávnostné posedenie
Oslava 50 narodenín Ing.Dr.Ladi
slava Turi-Nagyar-OS Nitra
Společenské místnosti np.Cukrovar
l.ples
Středisková rada Junáka
Hotel Polabí
I.Junácký ples
Sdružení přátel Junáka
Sál Dělnického domu
Slavnost k mezinárodnímu dni skautek
Náčelnictvo dívčího kmene
Dům dětí na Pražském hradě
Junácká besídka
II.okrsek Jana Lokose
Sál Svatoboje Husovice
Dětský maškarní rej
Středisko Junáka
Sál SZK " Říp"

Praha

23. 2. 1934

Brno

23 . 2. 1969

Pardubice

2526. 2. 1933

Ružomberok

26. 2. 1946

Praha

26. 2. 1938

Brno

27. 2. 1938

Nové Zámky

Bazar rukodělných prací
Dívčí kmen Junáka
Slovanský dům
Veselý večer
Místní sdružení SJS RČS a sdružené
kluby old skautů
Masarykův studentský domov
Den skautek
Skautky Pardubice
Závodní klub ROH Tesla

I.krajinské lyžiarské závody
a skautské majstrovstvo Slovenska
Krajinský Výkonný Výbor Sväzu
Junákov- Skautov RČS v Bratislave
Velký vodácký karneval
Cestná rada Hlavního kápitanátu
vodních skautů
Slovanský dům
Radovánky v maskách-58 klub oldskautek
Sál Budoucnosti
Rozlúčka s fašangom-Slovenski skauti
Živnostenský dom.
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BŘEZEN :
1. 3. 1969

Nymburk

1. 3. 1936

Nitra

2. 3. 1946

Kroměříž

3. 3. 1929

Bratislava

4. 3. 1970

Královo Pole

4. 3. 1970

Třebechovice
p/Orebem

6. 3. 1970

Kroměříž

6. 3. 1970

Strakonice

7. 3. 1970

Roztoky
u Prahy

7. 3. 1970

Řepy

8. 3. 1926

Bratislava

10. 3. 1934

Josefov

13. 3. 1970

Praha

13. 3. 1927

Brno

14. 3. 1948

Příbram

16. 3. 1934

Josefov

V.společenský ples
Junák Nymburk
Závodní klub dopravy a spojů
Skautská besiedka
oddiel
4.
Živnostenský dom
Skautská besídka
Středisko skautek
Aula stát.učitelského ústavu
Čajový večierok
1. oddiel Bratislava
YMCA
Junácká beseda
Okresní rada Junáka
Brno V.
Přednáška:Indiánské odpoledne
Přednášel Dr.Václav Šolc
Junák Třebechovice
Kulturní dům
Vděčná vzpomínka na Mir. Svobodu
Středisko Junáka
Dům kultury
II.Junácký ples
Okrsková rada Junáka
Dům kultury
Promítání filmů
Středisko " Lípa"
Kulturní síň zámku
4.dionysie
10 a 29 klub old skautů
Přednáška:Z pralesů a polonin Pod
karpatské Rusi
Přednášel:prof.Dr.A.J.Stránský
Sbor vodních skautů Bratislava
Přátelský večer
Sbor skautů
Hotel " Otta"
45.výročí založení oddílu 1925-1970
25.oddíl Praha
Besídka
2. dívčí oddíl
Vojenská YMCA
Čajové odpoledne
Junák Příbram
Hotel Podařil
Přednáška: Den ve skautském tábore
Přednášel Karel Pospíšil
Sbor Svazu skautů RČS
Zasedací síň městské radnice
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BŘEZEN

17. 3. 1946

Pečínov

17. 3. 1946

Hořovice

21. 3. 1970

Neratovice

22. 3. 1933

Bratislava

26. 3. 1970

Příbram

29.3. 1970

Radnice

Přednáška:Od skalistých hor do země
protinožců
řednášel: Oldřich Bláha
P
..
Hostinec u "Mansfeldů"
Vzpomínková oslava R.B. Powella a Lady
Olave Baden Powellovou
Středisko Junák
Sál
"Radnice"
II.společenský večerStředisko Junáka
Sál restaurace " U Hřiště "
Jubilení sl
avnost 1921 -1931
sbor maďarských skautov"Kiskárpátok"
Redoute
Retrospektivní přednáška
Přednášel MUDr Klika
Okresní rada Junáka
Přednášková síň ONV
Slavnostní výkop k základům nové junácké Klubovny
Středisko Junák
Junácká louka pod "Altánkem"

Z archivních dokladů
sestavil Horký-Marabu.

2. ODDÍL JUNÁKA V PŘÍBRAMI
VÁS ZVE NA PROHLÍDKU VÝSTAVKY

PŘÍBRAM
ASKAUTING
VÝSTAVKA BUDE SLAVNOSTNĚ
ZAHÁJENA VE STŘEDU 26. BŘEZNA
V 17,00 HOD. VE VÝSTAVNÍ SÍNI
V PŘÍBRAMI, PRAŽSKÉ ULICI
A POTRVÁ DO 7. DUBNA 1969.
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MÁLO PODAŘENÁ BALADA
od neznámého autora.

Hostům, kteří navštívili tábor náš tu
a zvědavi jsou,jak získali jsme dnešní baštu,
povím tuto málo podařenou baladu,
bych otrávil všem jejich náladu.
Čí nápad byl to,nevím ani věru,
však bylo to tak jednou k podvečeru,
tu mluvilo se o ledačems a o jiném zase,
když v řeči náhle vysloveno bylo slovo: prase.

Slovo to ůčinek hned mělo divný,
že přítomným v ůstech ihned sbíhaly se sliny,
vzdychnul každý od srdce si hluboce a zdlouha,
všechny kolem schvátila hned přenáramná touha.

Každý v duchu
ovar s křenem
všichni jenom
že těžko všem

ihned viděl jitrničky,tlačenku,
a pak pěknou pečenku,
povzdechli si nábožně a dlouze,
vyhověti této přenáramné touze.

Jen pan mlynář pod vousy se usmál lehce:
'’Tahle věc se zařídili nechá velmi snadno přece,
Do vesnice zajít,prase koupit-toť je úkol hravý.
Rozřešíte velmi snadno tento problém žravý”.
-Dokonce vím o praseti,jež je tlusté dosti,
byste nenaselikousat jenom samé kosti.”
Chvilku ticho-na to mužná slova vůdce Frice:
"Prase hnedky koupit půjdem vzhůru do vesnice.”
Postava hned Maštaláře nad ostatní vzhůru ční:
"A já taky s vámi půjdu jak poradce finanční.”

By osoba domorodá ku pomoci též jim stála
nabídl se k doprovodu sám pan mlynář Skála.
Nevadí,že bouřka zuří a z oblaků prudký déšt se lejenáladou všem oči září a tvář se jim směje.
Samozřejmé,že je třeba k slavnostními* aktu
slavnostní si úbor vzít,by vyhověno bylo taktu.
Vůdce Fric hned příkladem vstříc jako vždycky spěchádo tepláků tílko vnadné vklouznout rychle nechá.
A že hodnost jeho jistě nutno vyžaduje,
nad hlavou svou paraplátko něžně roztahuje.
A pan Maštaříř?Ten otázku úboru rozřešil hravě:
Pěkný klobouček na stranu hned mál na své hlavě.
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Ke svým plavkám s trenýrkami nevím zdali proti dosti
pádnou sukovici třímá ve své pádné pěsti.
A tak na cestu se vydali hned,nedbájíce noci,
neb tábor celý anděle hned strážné vzýval ku pomoci.

Pres výmoly klopýtali, přes meze a oranici,
až po strastech bědných dorazili ku vesnici.
/Všude ticho-černá noc už vesnici jen halí
když na okno chalupníka velitelsky zabouchali:
“Haló,fotr,vstávat!K spaní času dost máš ránotaké hosty tu mít není každodenně dáno!"
Dveře vrzly-a v podtléhačkách zřít lze chalupníka,
jenž ustrašené hledí,kdo v jehcowigwam v noci vniká.

Lupičů .snad tlupa,jež mu podlý úklad kuje.
Pan mlynář však ihned mírně vysvětluje,
že nejsou lupiči to,nebo vrazi,chtící loupit,
ti pánové jen prase že by rádi chtěli koupit.
Omlouvá se tatík ihned,skoro ještě plačky,
že polekán jsa,má na sobě pouhé podvlékačky,
a co se vepře týče,toho že by prodal rád.,
Však opatrně pta se dříve,co chtěli by zaň dát.
Na to zaburácí slova pana Maštalíře:
“Kampak na nás-my vidět chcem napřed ono zvíře,
jež koupit máme.My nejsme žádní laici hloupí!
Až uvidíme,pak snad plácnem si na tu koupi."

Zámlknul fotr,vida před sebou mít jistě odborníka,
a v čele výpravy pan Maštalíř do chlívka vniká.
V záři baterek on se okem generála rozhlíží vůkol,
a aby zdárně splnil předsevzatý úkol.
Poroučí:"Tohle prase chci" přísným tonem velitele.
“Já myslel,že prase chcete,-a tohle je tele",
dí chalupník rozpačitě,hlavou při tom kroutě.
Prasata jsou támhle dále,v onom dalším koutě.
Zarazil se pan Maštělíř-rychle odvahy však nabyl zase:
“Což to nevím?Či myslíte, že nerozeznám od telete prase?
Prase že je štětinaté-to učil jsem se už ve škole
hřbet jeho že nahoře je,čtyři nohy dole,očí dvé,
pak rypák vpředu a ocásek vzadu,
netřeba mi od nikoho,by mi dával radu!”
A hned okem bystrým do tmavého kouta vniká,
odkud fotr vytahuje před zraky jejich čuníka.
Podrobné pak prohlídce je podrobeno zvíře,
bystrých odbornických očí pana Maštalíře.
Obchází je,po plecích je pleská,ohmatává
po hřbětě i břichu a posudek se dává.
Že prase dobré je a že koupit je ho radno.
O ceně že dohodnou se s fotrem jistě snadno.
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Za kilo pět kaček-to je jistě přijatelná cena.
To že nedá chalupnik praví-to zbila by ho žena.
By však nadarmo konána nebyla jejich dlouhá cesta
myslí,že už laciné, je, když dá ho za půl šesta.

A to počkat vece Maštalíř-za tu cenu musí
prase aspoň přes hůl skákat. To se hned zkusí.
A hůl praseti napřahuje, nutí k přeskočení,
prase ale klidně leží,pouze zuby cení.

Za
ku
Až
za

půl šesta drahé příliš-to se musí slevitslevení žádnou chuť však fotr nechce jevit.
po dlouhém domlouvání docílena shoda
pět a čtvrt káče,že chalupník prodá,

ale o zálohu,že by prosil diestarého zvykupáni jistě uznají to-bez všelikých křiku.
Záležitost tato vyřízena byla tedy v krátku,
fotr dostal na dlaň z brusu novou padesátku.
A trojice naše vyplnivši úkol její těžký,
vydala se na zpáteční cestu,ovšem zase pěšky.
S hrdým vědomím,že povinnosti učinili zadost
a že nejen sobě,ale i táboru udělají radost.

Cestou ovšem hrdě září Maštalíře líce,
a tak jak by za život svůj koupil prasat na tisíce.
Odbornicky mluví,jak by jen po prasatech chodila proto si vyhrazuje ten největší podíl.

Na švajnfest pak s dychtivostí každé vlče čeká
jen by čuník nechcípnul nám, každý se jen leká.
Prase do tábora dopraveno,aby ukojena byla tužba,
aby ho nikdo neukrad,je nařízena noční služba.
Pak časně ráno řezník prišel-a prase za své vzalo.
Co dále bylo? Toho je již velmi málo.
tom by vám kuchařinky mohly říci více,
O
co to dalo práce, shonu, aby byly jitrnice.

V tom mi jistě každičký z vás za pravdu mi dává,
kuchařkám že našim pilným veškerá patří sláva.
vV potu tváří zápolily s prací dámy všeckybratr vůdce s Maštalířem drželi jen necky.
A co dámy přemítaly,čím uctíti hosty,
páni ovar s křenem jedli,obírali kosti.
A při ohníčku táborovém-když otrávil jsem náladu,
já spěchám ukončiti tu prasečí baladu.
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STAROSTA A ČESTNÝ VELITEL JUNÁKA
a kade m ik

Dr. Josef

Charvát.

íc akautús vstoupil vuho patnáctiletý kvintán kla
sického gynmieie v Ixahl ířabé ulici v draze**-urodil se rov
něž v ’rtitfb ď. erpna lá J?.
ítenkrát ježté nebyly skautská oddíly,hybrx jen jaké
si ve.lsí* rusxny*lo bylo v roce 1UL .^ejdŕívc byl v družině
**.jrux,jců,i,;>ak *d€fcenčw,pod ve.ieníiž. vůdce kikcláúk&.lc jeho
ccchodň í plnit vr jinakou povin?x?ot,utvcril br. Charvát vlast
ní : /■ U
. , ■■..<-•■
wx.;. .
inou družinou vytvori
la ®uřu prážek^ oddíl»
1 ty dobe prochodil pěšky vetší část dech &&>,$ ranc^jkotlikoa; a primitivní..-. cpacís. .y tlač.
ženZy ty-u jíž zavedenu ř.dná registrace členů,uklá
dal ©c slibF zkcuíly atü*. lib clcšil 7*ld.HL3tdrunotříuní
zčcxdku c ršf íc dMv§.akcu.'..ei náčelník g.L*wvo jsík.crvotú-ídní xtwu.fcu slokil v unoru 1114.
■0 "Lt
'"
.-.
J.a.wdl -...OČUÁX. ■ .....
C
stal nsdcbr^volry t. je xnwŕníu dc-bxevolníkcži a tylo cp t ceatcvfcd* Zídon, hjinásker,xoeô, e rico,áerst,;’iava,ŕyroly , -ic^e,
t. yjflntin,xkwč , Zcrdun.
V posledních s&aících války sběhl a pak v říjnu ijlíi
• ... t..,.
í 1( c ■'u
.. ■ i. t' 1 e
ihc ;......*•
. y . potoa atu^cv&l a€diclnu,2ivil sebt a svoji ře
dinu věeiijaifiecyl cvičitelce paútnoénía luídačeu a tak dtile. '
xk»i€-c onců
na tad.ový ůivot ev^idly,nepocházel ze zásožné
ratiny.dehí> otec tayl zřízence^- elektrické městské dx:dhy,ule
■ <&e populárního ochr^ináho rám tranvají* . vaha
a v^Tti.aoxavost, jaí-ic vůbec nejcenůjSí výbava do života přešly
z otce nn cyna*
Zt válce zplodil vy©OL0Ů.-cl3ký ^as';u<uLr<t <lub c*>.
Uwtor iy boxe val,kde získal další poučení pro životictyd
..... ..
.:.
- ' ................. < ■ - v r . '.} . ' . ; ■.. ..... ť. ■ 11.
I w.xiv
...... xwlen
'■ .. -i..
a . autů,
uk přišly ta.d první velké objevy jelxo vedecké bari
ery *V letech 1Pä4-<-> aplikoval jakc vůbec první Idkuř u i., is
insulin,tehdy novy pxepa át zc zvířecích pankreátů a zajistil
k ...U: ta kde Pyl k costíní-v u.éíži a byl pcu. jt pro üeho pa
cientku a tc s onač od oka,jas sta duá- nebot nebily žádné
.
t teti*, t ..1 ..
i
„í... t
. .....,". teh
dejší lúkatefcé védy »Béla byt nrtva.
. . ku..., ■„ '.. X; U;
^en X xd.ú ;i<xu.í
glycidu, ale je to také «rc-borana” tj.lze ho užívat i k léčb. po- lvy živor, ch.
,
V roce 1Ä2? deci
.-.»w.
t.x . . c .Lux..... . .
učinku jecidu v organ lata, sabjva se escdowvou dKUf bcu,
fcr...uluýe xoncopei p.-íp-ravníxo metabolického rel'lexu a ukazu
je na to, jal ae pc ,ílí nervová sousta -a a žl:í^ s vnitu-ní ae-
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iTí'.eí na řítaní metabolickíeh procesů v or^anis£w»-race na toto
tfc& , „ .„i’. / ■. -to,„
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8£to©x ;'3E-5tuXe tehdy nebylo u hohe se uč it*
První i.bentodbyl siv ur/,jličtini- v
r. U2i,&iy£ před*
náôel v post/jrad.. -..
. . ©C *1 .dierový nadace ©ro americ*
■ . /. ;
. ...... f
.toto ... x
to. to . . . „
to. to- ’
„■ . .
na s£e?du franc
slavících lékařů v uie^e«
V roce 1/kid experimentálně profcastyetde tliyroxw. v to”
i,„//i. '// to//-.to Sytotázu to toto/ „
V í'tox. .toto SsVtolí pópudo*
vou lí-čbu bronchi alnílK a$ t • atu, □lordly a ^uin^eho ed&au
v rcee Ipja saaictuýc světlaní ílinii c ; aláz u diabetů*
ietoilv poznatek vstoupil do svetová medicírv áa.kc**Churvdtáv
.toto
'1
#
V tototo Ftoto .v_ ./■/'. ... /// toto . V.J/ . to to./.„ „
...aktu • n* aesir*-.- ...... to.to.to ©ran c.i v GddôllÔ V r.xjJl
///i„z” toto-/' to, ,/v ../-, /- , .;q ; vazu . :tí.jU
*
-ttak.
.to to toto.,,. to/to,..’ . t/utoí/to© ..toto/u júi. .to /
V.
- toto..to to / .to / toto ...to/ //;.. to tototo.to-//to l/J.j*
V ///.-x ,to,',' /„..to. 11 to/ . /.z toto... í/icltou /./cic ./tot,v._.praCC'Vl ,'l íl t» likvi. aeí
CtrU/to V Cto/jhUto/.. ;... ;■ toto- i /d. -./../toto/. £ ©potřební soli áodeffi.»Ioto: M v./to ccslisoveio az
.'
.!\to
„•
.
tot <«
efcyt ttotc clxroty a není dosud KjištSna příčina nebo la^d-iCtví
v přidávání <Jodu do soli*
a
1C / :
toi / . :
//to . VagU SkCU//: Z'„,/..,. X t í , ii se MOC/Cto
aesinárod £to. z J.,, or.eí ix^en v Mas-e, ale taMl v© Varóevě*
.....;•.. .’/•"// . ,* v_, - ;u)Q-ti, I
v ,ve ©toehols3a,v
z
. . toto... ja..boree v
aá»
lo byl veliký tréning«»
©.©/■ říká,©.:/:..p ty’lc zaetcu«
x X ■-. /// //..,«
B* ,£.. ,'/: £...., . './/■'-/. /' . ..-£'. to. ...vi/ toto!/ toto/Vto.,..^iv c avi•i
<" c
j
'
....... ■ „.. ..’■ .- ../.r .,./.. r h d _.y./ /..to v
. :// . / . /..':’ /ito./-i ..i -> w . h to. x.,: . v- U-V- z,////.-,///..i i r / ..-. .■/..’%■-•/ ; /..'•
V / ./.’to/.
V itottoto 1J./.X
tovto/to.,' il v £-to'..to . ,-•/ totociz CítoCvto/í;/'
ď
.../..
toto. BMÍ o j ..toto, ř Jülupr/toi zři v/cto 'to ///.at*
/.i i / / 'i to /,.//• to/, 1 . v, /.’toto V ^d:dA.
/,/-i to x, „aí/vvtcvó vMiíj stáva c® rakô^aín v l>acliaa
U .,.//., //„* /.., ./,. to ' ./'toto , vto,.
x-, u. ■/
z . _
//./ ../i toto. ..toto//to /../ /v'.,,,’ '//,.’.
o
-. •
fet
MX»i®temí klinikiuJeáÍÄ přednostou ýe pafc celé čtvrtstoletí»
. , i i . toto”, ’//./tototo© i ,, .vtotoôi'
r r biologii a setabc*
Xiz //■ j , , , .* v o-to //. i, / / i /to ,
/. /'/to///.
I .„to.,, to/1 c'/, i/,,,,/.... i. ,tox„, to. ,tol/' ,’tototo/, I o / /, /©i z.’ /.„toto V c.cto-x .itotoi to/© to/í k ncux/.'../. vMIžaI
fcpäetopci /'
... /’//„/l- to/i d v. /* , z// ■// £ .:/i toesi i/to/,,to:"y e nerw*
v//
v., i
//,/ ../ .,./’ ovh’O v x-. l/M a O:i;,,/..,//. cenou
ll.dctVaida v r. 1M2»
v ...^, ’toto:»'"'/’ .' , v,.. í to /toto s.„, v.ndcxz/iitoxíc/.,iie Ftotoá
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.
u
v
.».-ž-fcctc Or« Charvát trpěliv räroMft»
&wal d;ú:.us^' c dúlb-- price ezi mivvou a iwxwnální sousta
vou v cr^aniosiu a naxone< se podařilo překonat ra proepecau
vdďy i naaoenýeh vyiqyšleKiá protiklady a dík ak.a-.le£siksi dharvétovl,. . . rcstřcd prací neztratil hlavu.
-Torlulost ^ehc vodeck, ch v 81ed*rdtpeclivcat»ue nene
chal nevyřízené ani «jediné lejstro, , e ve vdcu sá až ctrudliv; pořúde ,upostsá tendence chapat co aoiná nejvíc vcelkuw
v duch. Jeho výroku *’ ádyž ne-.cdu všechno ovládat ,ausíti aspoň
o vue v?'dvtM, přivedly aluJeaika a<. k v# zn assays funkcím ve
světové zdravotnické organizaci- <1 a v o«-»
> 3eí ■. : le t t c . i c
- ti <.
č á ..... , vat pro*»
blá y životního prostředí knihou °aivot,adaptace a stress ’.
Uv ;?c- haul rozvojovým zemí.., .^Čil jacxentyjbá-.al,vychovával
ialad-5 lékaře- nejlepším doklaaen ýe plíru..ka "hepetitorius
prk. tichého likure*'»která se stala biblí každého praktika* denně
s ní ^a^ajícího.kochal se neuvěřitelná řady poct a uzn nx,pubil-.-okoro pil tisíce vt .@ck ch prací a ani v ď> letech i--e
■■. Íí
ru
.1. ' 1c u.e ti.;a ci na
. ú v..-.»
kodnes. ge prakticky denrk na ’’své” klinice i kdy2 gegí
vcí rí „lü r jí Lc< prodal a ;oďnei car panuje vBeobecni ocho
ta respektovat ^.G-ho moudrá sy lenky.
7 roce 1,;6 3 z-sclol IXi. ďurJckrau rn&u posdrav a posel
ství, ••nuVwd - byl r.a vo leckéni cyr-pcslu aiuc hranice rebubli.^.
Tľ.ki v roce 11L na:K>al vzyoaí.-.kovou gratulaci Br» hu: lelku lajnerevi- n.líelníkú Jun^ika k Jeho o ric... es.lt in -la»
. r. harvát byl &iwřácirvQ profosoreu pathologie a nebccí vnitrních, r.a líkarskó fakulte dd v 'raze, hozděgi řidny^
prcfedorer.:, pak ý^aov-ln akadesikeE a v roce 1J69 zvolen a ja.e-'•■ rektore;
rlovy . ■. ■■■ ku, 9 : .'. d
,c
,<
,v . ,
vslile.'o k tOEiu* 2e v převratné situaci zaviněná okupací Cel.,
noheu lal sc politicky Jednostranní exponovat.
ba svou skautskou a nezin řrodní čianest byl vgznaísenán
ti
jř
.. . ^.1
. ..ř / ...
........ dr r;... ;■ .j
v .-olrku ^ertnji vicccvctvír., v Jugoslávií ľ idea ov. e.ívy za
z lcluhy na poli véeleckí spolupráce s Jugosluvsk^si vědecký&i
iai ; k/:
2 omest l^Jřla
- Otení titulu w iröins socialistické pr^ce.

Při zpracování použito:
"365", čas.Vesmír r.51 č.9 z r.1972, Vzpomínka ak.V.Laufbergera,
a St. Haniše z RP r.62 č.186-1982
Fíza.
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Semnàtura posesorului,
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N. B. — Legitimatia se vizeazà anual de C. M. L.
Se va prezenta organelor C. F. R. când comandantul
càlàtoreçte în baza unuî certificat spécial.
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AJUTORUL COMANDANT AL MAREI LEGJUNI,

în

com andant .................................................
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B e g iu n e a Q ercetaçifor.

este

No.

LEGITIMATIE de COMANDANT

MAREA LEGIUNE A CERGETASILOR SUB COMANDA
A. S. R. PRINC1PELUI N1C0LAE

SUB COMANDA SUPREMA A M. S.

R O M Â N IE I

O . E. T . R.

C E R C E T Â Ç IA

PÍSEMNÝ POZDRAV A POSELSTVÍ

AKADEMIKA CHARVÁTA
III.Junáckému sněmu-23-24.11.1968 .

Ct. Uy i:
■
< is ; ..i
ué^udt wa-cno .££«.□U.XÚ'41 uíiU^ SCtXř a©SÍ Váúi Cáivíiw fcVud SkilUSlOU uUUSt V litíctví«Jeesi vůak služeb■ &i®o republiku a jwH®
Váe posílám svůj pozdrav písem©.
■
.. pu :X-..8,ea prvá.t. ■
. . chlapců ,
která t borila v lútc roku lill.hicaánú patříc: k nejctarúít
parnátníkúQ täte or^anisace«.ři’i:-u.áeil jsea ®e totiž ke ekautta
■ „■...,.«. -. ' i
bMM i /odstavíte , cc t<
als«l tředn£ .ýxlrtví v bývalú sonarehii nepralo ti lesné výchově a eportu.účast v Sokole sice U.K v.. ylšu ;.L. nesmělo n o ni MMB Ä»»
vi t* okol byl xw&žová;; e .„ nacion-'llní a pre tífukous^ou orj&ni.
terča ■.;./... . - .. vtdély.ho podvédtoaí .a :
ch t ../.tel x^evcáel taká ještě i. vrat k priixiaú. ífc. lety so uspořádaly
nejdál m Parikráo^dc restaurace u «-elend í i -...j . .dv.řarř jží se
ÍUSttlJ - c-mlčte... x
a tzv.ic .. '.
ir- . xiy vlate. na letní byt do úboče,
o této stojaté idyly Jako uder vpadl
adc.. óla
do lesů bes E^hiek e bes hoatiaských* -ana si vaiwatockiítala turistická ix>eleliúmyt spala pou otm^e^osil© podivný kroj
e r., ;kit,y.c,i fcvleny.Viockxio to b^lo né^akd cisí a podesí^lájtyl
...en na c^LXk.siu vyslýchán pre uesravnoí. t.i-e .-itex ee dosvedči,
ä® 4s®£i spal v lese a byl vxděn v krátkých -Italhi- tál t nad k- :.£~
ru.Aíi". v ýiných .ywuoiíci tc ncbjlc lepSÍ. Veřejnost ae n au
stľ. ;la a n..-.-cdv.-vci nás podesírali z intsinacionaLisiau^.-ládel to
vlak neodradilo.Přitahovala náe skautská nydlenka i osobnost
-vožeíkcva*
V© ekautingu js®e viděli průlom do starúho eaostaldho systám, to u. neb^xa otředovok-l ec;.erotika, ani nekonečné liera.—
... ^
..... . .
-i,... ..'j.,., o... tu ’.^u .pt j-,sur. p*;...toval
tvoxdvost alídeže, vybíaii Ji k ttt^osprive.rŕed.iokiáduí rice <iobrovolnost,, ale za to ^Žaloval prúsost, < estnoot a áebré srdce,
‘.yli js®e suíiáctví® nadSeni a zůstali js®ě sm vemi v dob. ich
do br'ch i zlýctu^ii-Sv ne pře t tanu být vďceon za to, co ri Junác*
i. ■. ... .. klo • ■• . ■ ■ .,
0. ks* SttS í c- d.ľ MI □ C ti bg 1.. 0CO u. o; t SWsiko«»
va»..c2ní L.nudn-2 v stihnout čí^ nás vlastni tuk poutalu.onud. n., jVÍ
..■'.. ; JUŽ brl <■¥££.. r
"■<„,. .... ... .;
-i Ctxý :-V .
život a ,.>ro r.i W:á zoží'el.
:
r. . -..
...c 7 . ."
: .. •
.. ,i~
tur.'ich» ulvt-.lu zu vüö . osobní znalost pionýrského sy< tat;U»Cht< i
e nit tí.i 5 navázat spel -r .ci.vý pravil se tedp v 1 U 1JJM do
... tekvíc . .vašu*...<...■.. .■ ;p. ..o
s..;,íah,._. placený profesorce®»
t val euí .cz.'.ej£.l- za své, t eti třídou ryc/ulku*ve dvazu jezdil
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z místa na místo, žil tam velice skromně, aby vyšel s financemi.
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. . .i plic.^itibictiku
■
■ ;4o/4.,,i oo.G.úo ._, o,, ■ li,"..:./ 4.... ,. ,t.,4 , .4. , . : Ve .o,/-/
li
- -„
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S V O J S Í K ŮV

ODDÍL .

Jeho vznik a poslání.

V letech 1937 a 1938 bylo ve skautské službě již ně
kolik bratří, kteří vstoupili do hnutí hned v jeho počát
cích a zůstali mu věrni po celých 23 let. Pracovali jako
vedoucí oddílů, zpravodajové, nebo byli Členy vyšších sbo
rů Svazu iunáků skautů a skautek RČS.
Za léta, prožitá v čibné skautské službě, byly udělová
ny tzv. služební léta, o nichž organizační předpis z roku
1930 říkal: /1/

"Za každý ukončený rok skautské služby nosí příslušníci
Svazu na stejnikroji po jednom lipovém lístku bronzovém.
Lístky podkládají se soukenným kotoučkem, a to za léta
vlčácká žlutým,skautská zeleným,roverská červeným a činovnická bí lým.Pět lístků bronzových,stejné pod ložených,lze
nahradit! jedním lístkem stříbrným,s příslušnou podložkou,
jenž se umístní na počátku řady.Služební léta se nosí v řa
dě pod domovenkou,na příklopce levé náprsní kaosy skautské
košile,nebo Činovnického kabátu,soustředně podle osy příklopky,těsně vedle sebe.
Poznámka.Za 25 let skautské služby může Náčelnictvo
udělit! lístek zlatý,vyhradivši si písemné vylíčení vyko
nané skautské práce.Lístek ten nosí se uprostřed levé ná
prsní kapsy nebo se jím ozdobí zelená stuha svastiky Náčelnictva./2/
Tím.že se kandidáti zlatého služebního lístku hlásili o
jeho přiznání přímo náčlenictvu a předkládali mu výkaz své
činnosti,získával se přehled věrných a zasloužilých členů
Svazu,jejichž jména byla zveřejňována jak ve "SkautuJunáku",tak ve "Vůdci".
Bylo doporučeno,sdružit tyto muže, vyšléze skautské ko
lébky,do nějakého čestného útvaru Svazu.Stanovy,schválené
27.května 1936,měly sice v hlavě XXIII. ustanovení,že "val
ný sjezd a hlavní stan Svazu měly právo jmenovat osoby, o
skautské hnutí za-loužilé,nebo vynikající osobnosti vůbec,
/1/ A.B.Svojsík:Organisace.-Praha 1930,str.44.
/2/ Po zrušení svastiky nosil se lístek na modré stuze
"Skautské lásky."
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členy čestného výboru." Bylo tedy na bílední,že nositelé
zlatého lipového služebního lístku by měli býti jeho čle
ny.Ale náčelnictvo Svazu se klonilo k názoru.že by zaslou
žilé pracovníci z řad činných členů neměli být zařazováni
do tohoto sboru,ustaveného hlavně pro osobnosti z řad neskautských a tak se stalo,že pro jejich formílně neexistující
kolektiv byl navržen a přijat název "čestný oddíl Svazu."
Tento stav zůstal až do dobrovolného ukončení činnosti
Svazu skautů RČS v lednu 1939.
"Junák",vzniklý sloučením českého nemarxistického skautingu,převzal do svého organizačního předpisu svazové usta
novení o označování služebních let a tak po rozhodnutí jeho
orgánů,že léta členství v integrujících složkách se v Ju
náku uznávají a započítavají,nočet členu čestného oddílu
zvolna vzrůstal.A poněvadž každý oddíl má mít svého vůdce,
byl za pomyslného vůdce tohoto právně neexistujícího oddílu
uznáván zesnulý zakladatel junáctví A.B.Svojsík.
I když byla činnost Junáka nacistickými okupanty v říj
nu 1940 zakázána,naše londýnská vláda brzy nato jeho čin
nost obnovila a tak mnoho junáckých pracovníků doma i v
zahraničí pracovalo s mládeží po celou dobu války. Jim
všm byla proto válečná léta uznávána ppozději za léta junác
ké služby a tak při obnově Junáka ve svobodné vlasti,byli
členy čestného oddílu též všichni pracovníci, k
teří se při
hlásili do skautských řad v období národní revoluce r. 1918
a sloužili od té doby bez přerušení.Jejich počet překročil
již tehdy několik desítek.
Kdo byl jednou uvědomělým skautem,zůstával jím natrvalo
(Once Scout-always a Scout) a tak většina členů Junáka žila
životem "osamělého skauta" i po administrativním zrušení
Junáka v době tzv. společenských deformací.A byla i řada
takových, kteří zůstali ve službách mládeže a pracovali s
ní v duchu skautských ideí i pod záštitou jiných společenských organizací.
Obnova činnosti Junáka v r. 1968 byla možná jen proto,
že se na výzvu náčelníka nabídli pro službu mládeži "staří
skauti",kteří skautskou výchovou prošli a i když všelijak
postiženi-společensky, pracovně nebo na svobodě-zůstali
věrni ideálům mládí. Třetí juuácký sněm,konaný v listopadu
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1968 v Praze vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o
udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je
do "Svojsíkova oddílu."
Na základě tohoto rozhodnutí ustavilo Předsednictvo
Ústredná rady Junáka /ÚRJ/ 24.2.1970 pracovní skupinu pro
přípravu svolání ustavující schůzky Svojsíkova oddílu (SO)
v tomto složení:
Koseová, prof.Němec, Bouše, MUDr.doc. Filip, Ing.Hála,Remešová,
Brych, Ureš. Ing.Vaněk.
Organizační rada zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem
Boušem, rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství
ve Svogsíkové oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která
se konala 14.3.1970 ve Společenském domě "Mars", Praha 10Vršovice. náí.Kubánské revoluce.
Schůzi řídila a zahájila v zastoupení br.dr.Suma s. Vl.
Koseová, za účasti 104 přítomných členů. Zbývajících 30
pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny
Svojsíkovy, s. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr.
Antonínem Svojsíkem.
Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou prof.
Frant.Němce s. Vlasta Koseová a br. dr. Rudolf Plajner.
Dalším sestrám pak předala dekrety s. Koseová a bratřím
dr. Plajner. Bylo rozhodnuto, aby těm, kdož se nedostavili,
byly dekrety předány příležitostně (buď na KRJ) nebo osobně
některým zástupcem SO.
Současně byly provedeny volby do oddílové rady /OR/
Svojsíkova oddílu.
Byli zvoleni:
vůdcem oddílu.............. br.Ladislav Filip z Poděbrad
zást.vůdce odd..................s. Ludmila Filipová z Prahy
br.Jaromír Večerek z Opavy
s. Marie Smítalová z Kroměříže
oddí1.rádcem................ br.Ladislav Bouše z Prahy
oddíl.tajemníkem............ hr.František Němec z Prahy
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historikem............................. br. Josef Horký z Příbrami
br. Eduard Radnic z Prahy
kronikářem............................ br.Antonín Ševít ze Strakonic
matrikářem........................... s. Běla Divišová z Prahy
Čelnové pak utvořili družiny podle krajů, zvolili si
pojmenování družiny, družinového rádce a jejich zástupce:
Kraj pražský:I.Míly Milčicové - Langová,Weitzenbauer
II.Jan Nováka
- Racek,Foglar
III.Jarky Nováka
- Karafiát,Kramář
Kraj středočeský:Františka Kulíka - Jarý,Šedivá
jihočeský:Jindřicha Šimánka - Krčmář,Wolek
západočeský:název nestanoven - Kulhánek,Benešová
severočeský a východočeský:Slávy Aenáka - Šmidrkal,Jarošová
jihomoravský a Brno:Karla Hory - Hanzelka,Hrbová
severomoravský a Ostrava:název nestanoven - Pater, Mader
Do pracovní skupiny byli navrženi a zvoleni:
Sláva Buršík,Divišová,Řeháková,Makarius,Horký,Kleinwächter,
František Vít,Kramář,Radnic,Karafiát,Novák a dr. Skála.
Dále byly prodiskutovány návrhy, které měly být po jejich
zpracování v pracovní skupině předány oddílové radě SO ke
schválení./3/
V Přehledu platných junáckých řádů a vyznamenání, jak
byl schválen Ústřední radou Junáka /ÚRJ/ je uveden na str.3
Svojsíkův oddíl jako nejvyšší čestný orgán Českého Junáka
a udělení členství v SO jako výraz úcty k práci a zásluhám
v Junáku. Je zde i uvedeno, že členové SO mají mimo to
vyhrazena zvláštní práva, stanovená Statutem SO, který mimo
jiné stanoví, že právo k nošení a přiznání čestných let
služby přísluší Svojsíkovu oddílu. /Viz odstavec Čestná léta
služby str.3./. Na další str.4 je pak uveden Statut Svojsíkova oddílu, obsahující 12 bodů.
Svojsíkův oddíl do doby ukončení činnosti Junáka /k
datu 1.9.1970/ v rámci integrace a vytvoření nové jednotné
organizace dětí a mládeže v rámci SSM ČSSR,uspořádal řadu
_________________________________________________________________________________________________________________________

/3/ Obrazová dokumentace z ustavující schůze SO:
AS-FOTO,registr.č.3
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schůzí oddílové rady a pracovni skupiny,byl pomoci roze
sílaných oběžníků ve styku se svými členy.
Pracovní skupina se na své první schůzce 26.3.1970,
konané v kanceláři Čs.Junáka, rozdělila na:
a.) skupinu pro čelnství v SÔ: sd jejím vedoucím Slávou
Buršíkem a dalšími členy:äehákovou,Makariusem,Horkým,
Divišovou, Kleinft’ächterera,
b,) skupina pro přiznání čestných let: s vedoucím br.Ing,
dr, Vítem a členy:KramářeiB,Karafiátem,Radnicem,Novákem
a dr. Skálou.
Byli stanoveni zástupci-delegáti do vedoucích ůzvarj Junáka:
do ÚRJ:MUDr. loc.Ladislav Filip,Ružena Řeháková
Nčjk:dr,Karel Skála,Ladislav Oouše
Nčdk:Ludmila Filipová,Běla Divišová
Poslední oddílová rada SO datovaná pozvánkou z 17.8.1970
byla svolána na 24.8.1970 do Prahy-Smíchov,Vodná č, 17.
Program obsahoval čtyři body se závěrem:"Vzhledem k významu
schůzky-očekáváme Tvou účast!....
Vzhledem k datu konání
byla to jistě připomínka oprávněná.....
Svojsíkův oddíl, jehož plný název na záhlavích kores
pondence zněl:"JUNÁK,-SVOJSÍKŮV ODDÍL-GORKÉHO nám.24,PRAHA 1NOVÉ MĚSTO",měl i své vlastní razítko, v kruhové a podélně
ležaté formě s junáckou lilií a nápisem:"JUNÁK-SVOJSÍKŮV
ODDÍL-PRAHA".
Dne 17,5.1970 uaschůzce oddílové rady SO, konané ve skaut
ské klubovně v Praze 3, Baranova ul.4, daroval br. Cyril
Jarý ze Staré Boleslavi Svojsikovu oddílu vyřezávaný to
tem spolu s legendou totemu, kterou vypracovala 4.družina
Fr. Kulíka /středočeši/,:“Na začátku byl bratr zakladatel
A.B.Svojsík-moudrost/sova/,která rozhodně,rozumně a onatrně /had/ vedla jeho kroky k nejvyšší metě-skautské idei
/lilie/.Kéž náš slib /ruka/ a zákon posiluje /rohy/a věč
ně /kruh/uvádí ve skutek vše pro dobro všech lidí dobré v
vůle a mír ve světě,“
Na této schůzce oddílové rady SO byla rovněž schválena
domovenka SO.
Kroniku pro SO zhotovil a věnoval člen SO br, František
Navara z České Třebové,
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Jakoviditelný znak příslušnosti k Svojsíkovu oddílu,
jehož členství bylo doživotní, nosili členové na junáckom
kroji tříbarevnou stužku s označením SO. Dalším znakem byl
dvoudílný,spojený Kožený gotický štít s postranními výřezy
a koŽenýmpoutkem k zavěšení.Uvnitř se zrnke skály z hory
ftíp a několika zrnky prsti ze Stadic. Po jedné straně
vytlačený nápis "svojsíkův oddí1-14,3.197.-Praha”, a na
druhé straně junácká lilie ve štítu s sí hlavou.
Pokřik Svojsíkova oddílu, který navrhl vůdce oddílu,
br.MuDr.doc.Lad.Filip, byl současné ueslem a Mottem
celého oddílu:"Jasná hlava Svojsíkova vedešedé hlavy dál!”
Na pamět 58,výročí putování první skupiny junáků pod
vedením zakladatele českého junáctví prof»A.ü.Svojsíka do
tábora ve vorlovských lesích u Humpolce, uspořádal SO ve
dnech 23. - 28.6.1970 tuto výpravu za přibližných podmínek,
jako tehdy A.B.Svojsík. ’’Pochodující staletí-^estou prvních
junáků”-nazval svůj článek br. Miloslav Mölzer, jeden z
doprovázejících účastníků pochodu /v té době redaktor
Junáckeho činovníka/. /4/
Pod družinovou vlajkou Jelenů vyrazila družina členů
SO 23.6.1970 v 8,oo hod od žižkovské reálky (místa,kde
učíval A. B.Svo jsik), pěšky na cestu, dlouhou téiBěř 130 km,
Potřeby na cestu a stanování si vezli ssobou, na zvláštním
dvoukolovém vozíku, zhotoveném ze samorostů,e příznačným
názvem "kolosán”. Věkový průměr účastníků tohoto pěšího
putování byl 66,7 let!
Účastníci pochodu: bři.sMUDr.doc.Ladislav Filip jako vedouď
lug.hovák, Ing.doc.Vladislav Vurm,Josef Uorký-iarabů,
Josef Makarius-Maka,Václav Weitzenbauer-Vinci, Emanužl
Racek-Oriom, ja o doprovod br. Miloslav Mölzer./5/
Činnost jednotlivých členů Svojsíkova oddílu, vzhledem
k značné dislokaci jejicn bydliště a působení byla dobrovolná,
dána body Statutu a programovou náplní návrhů ustavující
schůze. Značnou úlohu zde hrála i otázka věková. Po bezmála
šedesáti létech junácké čin osti byl SO první ucelenou
symbolickou,organicky semknutou složkou zasloužilých pra
covníků, kteří ve svém životě vykonali velkou práci pro
junáckou myšlenku v naší vlasti.
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Celkový počet členů Svojsíkova oddílu po doplnění a
odsouhlasení žádostí o členství v SO ku dni 16.6.1970:
i

bratří..........................

149

sester...........................

48

K současné době snížil se stav dosud žijících členů SO

tň těř na polovinu původního stavu.

Lidé

/4/
/5/

odcházejí - myšlenka

z ů s t á vá !

Junácký činovník,roč.28,srpen 1970,č.8.
Obrazová dokumentace z pochodu Cestou prvních junákůAS—FOTO, registr č. 8.

Pozn.:Z přístupné dokumentace a za přispění br.dr.Rudolfa
Plajnera sestavil:
P u ň ť a .
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Skautská historiografie
Časopis

kauting",roč.27,čís.8,str.18-srpen 1969
"S

K jednomu z nejzákladnějších úkolů skaut
ské historie patří zpracování udajú o vzniku
skautingu v jednotlivých mostech,vetších eel cích a nakonec i historie nejslavnejěíeh a nej
starších oddílů.
Tu by solili pomoci pamětníci ve středis
cích a poznenáhlu sepsat historii ve svém místě
a tak poskytnout historikům dostatek materiálu
k sestavení historie hnutí téměř celého státu.
Podobné úkoly čekajjl na poii vodního
skautin ;u, dívčího skautingu, historie Vlčat a p.
Enoho otázek je otevřeních, mnoho prace
pX’Gcl XičiHlX «
Čas však nečeká,historie nám nejen kaž
dý den předkládá mnoho nevyjasněného, ale kaz dým dnem. se znovu a znovu naplňuje.
Zdeněk Kraft-Liška.

Na základě tohoto impulsu,který dal nezapomenu
telný br. Liška,ale také leckde z vlastních podnětů a po
třeb,byly a v posledních letech jsou zpracovávány vzpomín
ky na začátky junáctví,zatím jen v některých místech naěí
PCOU0XJXLV •
Příkladnou takovou hietorii jsou vzpomínky bra*
tra Marabu,pod názvem :"?sal jsem si na Slovensku skautský
deník”,nebo "Udkrytí zavátých stop",zpracovaných ve čty řeeh svazcích po 100 stránkach,pojednávajících o začátcích
junáckych oddílů v Českých Budějovicích od roku 1916,vývo
ji a ukončení činnosti rokem 1970.
fctrojopis^svazků je v archivním fondu slupiny
Áb,lx obdržel br. Punta a Riki.Prvopis občasně doplňovaný
má autor.
Rozsah a naplň této historie ukazuje připojený
celkový obsahový list,obsah 1.svazku a některé statě cha
rakterizující významnější děje.
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ODKRYTÍ ZAVÁTÝCH

II.

STOP
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Odkrytí zavátých stop
mini-historie č-budějovických junáků 1916-1970

První svazek

stránka
Začíná se dopisem................. ................ 15
7 - 22
Co je skauting-junáctví.......................................
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První zákaz..,............... .......................... 100

Druhý svazek
Znovuzrození a vývoj 1945-1950
1- 23
1945-první rok a co předcházelo.
1945-druhý rok,nebývalý ozmach. 2 4- 55
57- 72
Dvouletý
1947plán......................................
čtvrtý
1948rok s co následovalo 7 3- 99
100
Zánik Junáka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Třetí svazek
5
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6- 38
Rok 1968. ..................................... ..
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100
Ukončení činnosti................................................

Přílohy

topinky ke ev.1-111:1-8,14,24-27 ,28- 29
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Počátky LS ▼ jižních Cechách.*.. 15- 23
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Zpracoval v letech 1970 - 1977 podle vzpomínek
pamětníků,kronik a dochovaných písemností-Fíza
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P R V N Í

SKAUT, DRUŽINA,
v Českých Budějovicích.

ODDÍL,

Počátky skautingu v městě českých Budějovicích navazují
na první junácký tábor v roce 1912 v Qrlovcch pod hradem Lip
nicí u Havlíčkova brodu, kam z ťrahy pěšky putoval zakladatel
skautingu A.B.Svojsík e 13 chlapci.
mezi chlapci byli také dva sourozenci Statečných,sekundán František /+1919/ a tercián Vladimír,kteří v té době stu
dovali na česko-budějovickém gymnasiu.Jejich otec byl v městě
civilním a pak vojenským lékařem.Sourozenci se narodili v Hainburgu v Dolních Kalousích,jak je uvedeno ve výroční zprávě gy
mnasia.
#
Dalším účastníkem tohoto tábora byl wuido báruba-později Ing.DT.techn.věd,akademik ČSAV,profesor vysoké školy ins.
stavitelství»nositel Rádu práce a Rádu republikykterý se v C.sudějevících narodil 18.7.1399 a který později
sourozence Statečných identifikoval na fotografii z té doby,
uvedená v knize od A.B.s. "Den v táboře junáků",vydané v ro
ce inj.
Před prázdninami v roce 1914 byla v C.Budějovicích před
náška A.B. Svojsika o skautingu.
Dalšího skautského tábora v roce#1914 u Havlíčkova bro
du,opět vedeného zakladatelem A.B.S.,zúčastnil se i českobu
dějovický student Jiří Vránek a tento tábor také navštívili
budějovičtí bratři Řepkové.

Vypátraná stopa:
Dr.Jiří F.Vránek,narosený v roce 1902,bývalý první vůd
ce 1.oddílu v C.B.,později úředník Obh,žijící na odpočinku
v Anglii / 87 Nongeham Road,Deal Kent / odpověděl ve svých
74 letech v dopise z «-5.X.1976 na otázky br.Standy' Teslíka druhý vůdce 1. oddílu—takto:
1.Zdali byl inzerát?
Re,to nebvl žádny inzerát na ten skautsky tá
bor, fehay se vše dělalo podle osobních styků.
Můj otec . e znal s prof.svojsíken po dlouhá
léta.V zimě 1913-1914 prof. Svojsík uveřejnil
zprávu v Národních listech o nové organizaci
pro mládež,kterou založil podle modelu anglic
kých skautů.hůj starší bratr Jaroslav byl teh
dy asistentem na brněnské technice a znal do
bře, co se dělo v Anglii.Na jeho podnět můj
otec mne dal zapsat ke skautům prof.Svojsika.
2.Kdy jsem byl v prvním táboře?
Na jaře roku 1j14 můj otec / pozn.prof.hodny
František. Vránek /,sjednal s přítelem bvojsíkem^še půjdu do jeho skautského tábora u bra
třeno va, blízko Lipnice.Do tábora jsem přijel
2»července.Měl jsem taní zůstat jeuen měsíc.
Ale pak byla vyhlášena válka,většina skautů
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se rozjela domů .Já jsem tam však zůstal s něko
lika staršími až do konce srpna skládat tábor.
3.Jak jsem se poznal s těmi druhými?
To bylo tak:oyli tři bratři Kepkové / Karel,
isohuslav,Jaroslav/,všichni chodili do reálky,
Znali jsme se ze sportu. >va bratři Kainové,
sourozenci statečných byli na ^yrnasiu. hladší
ílain byl se mnou ve třídě.Břetislav Jindra byl
také se mnou na gymnasiu.Chodili jsme společ
ně na výlety, na pochody a pak jsme založili
"Vydry”.
Novinová stopa:

Časopis Junák-český skaut r.I,č.7-8,str.86
ze dne 15.června 1915
Junácký čin.
Národní listy píší:Z Č.Budějovic se sděluje

V těchto dnech ocitli se v nebezpečí utonu
tí při ústí Zborovského potoka do Malše dva
vesničtí hoši,kteří při pokusu přecházení řeky,
zabředli do hlubiny•
V kritickém okamžiku přispěchal jim ku po
moci sekundáři čes. ^gymnasia budě jo vického, jenž
cvičil so v zachraňování o prázdninách v tábo
ře prof. Svojeíka, Jiří Vránek / syn profesora čes.budějovic
kého pedagogia / se svými druhy bratry Kaino
vými / synové c,k.sekretáře tabákové režie /
a němcem,synem cukráře v C.B.,vytáhli tonoucí
na břeh.Jeden ze zachráněných byl již v bezvě
domí.
Stateční studenti,horliví to skauti,zaved
li ihned umělé dýchání a hocha vzkřísili.
State.nost a duchapřítomnost mladých juná
ků, zasluhuje pochvaly a uznání.

Stopa ve skautském časopise:
Junák-český skaut,r.II,č.5,str.79,z 15.V.1916.
Z Českých Budějovic:
Je nás zde dosud malá skupina-jedenáct
skautů.Skauting poznali jsme teoreticky před
prázdninami r.1914 z budějovické přednášky
p. prof.Svojsíka a krátce nato odebral jsem
se s bratrem do jeho tábora u německého Brodu,
Vycítil jsem tam vliv skautského tábora na
sílu tělesnou i tužení vůle a výchovu chara
kteru, ale mnohé mi napoprvé nejasno a teprve
o rok později v nezapomenutelném táboře pa
na Marka z Prahy,dovedl jsem sledovati i oceniti prostředky,jimiž skautetví pod rouškou
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zábavné robinsonády pracuje a pojal jsem vrou
cí přání věnovati skrovné síly své organizová
ní skautů v našem městě.
Týdenní schůzky a vycházky s určitým progra
mem konáme pravidelně a snahou naší jest záhy
rozšířiti činnost svou na všechny obory skaut
ské výchovy.
Karel Kepka.

, Z těchto stop tedy vyplývá, že počátků skautingu v ČSB se
zúčastnilo šest budějovických chlapců / bratři Statečných ,
Vránek,3 bratři čapkové /•
Oficielně lze tedy pokládat mimo sourozence ď$atečných|
Jiřího Vránka za první,ho skauta v C.Budějovi
cích, který v 11 letech se zúčastnil skautského tábora a ve
12 letech mohl obdržet odznak "Ba čin junácky“ za záchranu
Života.
0 jeho hrdinském, činu byla také uveřejněna zpráva v časo
pise "... alý čtenář* z r.1915 i s jeho obrázkem v junáckém kro
ji a se skautskou holí.
možná,že právě tato zpráva z časopisu tehdy mladé generace,
který si chlapci mezi sebou půjčovali a se zájmem četli,anebo
to byly ostatní probleskující zprávy o vznikajících skautských
oddílech nejen v Praze,způsobilo společně se snahou Karla -slep
ky uplatnit v praxi líbivou skautskou teorii,
že se 6.února 1916 sešlo 11 chlapců většinou studen
tů v bytě horního rady Kepky-Haaseova ulice,nyní Fráni Šrám
ka č.26,zvýšené přízemí, k první skautskéschůzce.
Účastníci schůzky byliskepkové,Karel,Jaroslav,Bohu
slav, ’/ranek Jiří,Jindra Břetislav,Krbec Alois,bratří Hainové,
bratři Statečných a Němec.
Tedy jedenáct členů první družin y,jak
uvedl Karel Kepka ve zprávě ve skautském čaopiae.
Rádcem-vůdcem družiny si chlapci zvolili nejstarší
ho Kar-La Kepku / nar.14.3.1399 /.Po jeho odchodu na vojnu
v době 1. světové války,jej zastupoval jeho bratr Jaroslav.
Vyhledaná,pravděpodobná stopa:
Karel Kepka,později účetní asistent ve Slatin
ských delech,dále pak vrchní tajemník dolů
v Příbrami,kde den před příchodem okupantů
měl jako činovník Junáka vlastenecký projev
při slučování skautských oddílů, vyněmž na
bádal nezapomenout nikdy, že jsme Češi.
V knize "Klíč k záhadě" od K.Jindry-vydavatelství magnet,Praha,září 1973 je děj z doby
okupace a vyšetřování v r.1948 s Karlem Krup
kou mladším / nar.7.4.1923 /.Je docela prav
děpodobné, že otec mohl být Karel Kepka.
Obdobný děj s jinými jmény je ve filmu"Vyšší
princip".
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Pravidelné schůzky chlapců první družiny “Vyder"»kteří si
vybrali zelenou barvu Šátku v té dobe k těžko pořizovanému kroji,byly u Kopků,později v místnosti "Požumavské jednoty" v Di
vadelní ulici,vedle budovy divadla*
Školní prázdniny 1916 prožívali clilapci ve městě, jako ro
ky před tím,nebot na výlety a táboření v té době nebylo ani posyalení.Ale bylo -jim lépe,byli kamarády, scházeli se, roman tic
ks onili. kuli plány a těšili se*
když nadešel rok 1917tpozvolna se k nim připojovali někte
ří spolužáci i jiní chlapci:Heiner xrantišek, 1‘eslik Jaroslav,
Beiniš Václav,Štifter Emil a další*
To jiz byly větší schůzky spojené s honbou za získáváním
tak lákavých skautských vědomostí a romantiky v přírodě,jak
později byle vypsáno v knize Skautská srdce od Jaroslava wováka.
První vydání knihy Skautská srdce bylo v r*1921,
druhá v r.ljjp v nakladatelství Vilímek Praha*
Páté vydání pod názvem Statečná srdce vyšlo v r.
1969 v nakladatelství rúže C.Budějovice,v edici
Stateční srdce, sešitová vydání, o, 5b Kčs
Velká družina se rozdělila na družiny menší a bylo nutno
vyhovět početně většímu zájmu a započít s výlety jednodenními
i vícedenními, ale bez stanů.Spávalo se,jak se dalo, ve sto
zích, na sene, v ehalupách,nebo pod pracně vyrobenými přírod
ními přístřešky, Bez pokrývek,pod kabáty,nebo pod tím co kaž
dý pre tento ucel sehnal.
Vyhledaná stopa:
Časopis Junák-český skaut r.III,č.6-8 z 15.4.17
Výroční zpráva spolku:Junáctví v roce 1916.
Tentýž časopis r.XIÍ,č.9-10 ,z IS.kvétna 1917 :
9*dubna 1917 v zasedací síni fysikátu králov
ského hlavního města Prahy poprvé se sešli čle
nové správního výboru a sboru vůdců spolku Ju
nák- český skaut se zástupci oddílů venkovských,
aby pcjeonali o stavu českého skautingu a nejnalehav . jších potřebách.Zastoupeno bylo 21 oddílů
skautů a mezi nimi i oddíl z Českých Budějovic*
S přibývajícím počtem členů oddílu nutně musel vzniknout
a také vznikl druhý oddíl,kde převažovali učňové
a dělníci: např* Sobota Ludvík,Zeman Václav,Rákosník Karel,
Kronus a další.lem pak líbil se šátek zelený,bíle lemovaný ,
jak tehdy bylo pro druhý oddíl také předepsáno.
Světová válka,která vypukla 26*7.1914 dosud trvala a vli
vem nedostatku potravin a nepravidelného zásobování musely být
omezeny i malé vylety, tím spíše nebyle možno pomyslet na
prázdninový tábor.
Přesto však chlapci k sobt přilnuli,zpevnila se organiza
ce oddílu e družinovou soustavou a ochůzky měly již bohatší
program. Za tohoto stavu a neutěšené válečné situace nastal
rok 1918.
Junáckou situaci v městě vystihuje tato tisková stopa:
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Časopis Junák-český skaut,ročník IV,č.4-5,str.77
Z Českých Budějovic:
Je nás zde několik nadšených junáků.háš ve
doucí Karel Kepka,který nás učil poznávat! prav
dy a zákony skautské, dlí již rok daleko od nás
na ruské frontě.Presto však je s námi ve spojení,
obohacuje nás mnohou radou a zkušeností a povzbu
zuje nás k vytrvalé práci.
Celou zimu jame odpočívali z nedostatku te
plého šastva a nepromokavé obuvi.Když nám byla
neúprosnými okolnostmi zamezena možnost přístupu
do zdroje vší krásy,konány byly pravidelné schůz
ky, na kterých probírány záležitosti vnitřní,tý
kající se činnosti oddílu, vykládány články ze
"Nákladů”,konány přednáškyiSkauting v našem měs
tě,Kronika, knihovny»Üostxnec a karty,několik
slov o astronomii, Q plavectví a p.
S prvými záblesky jara probouzí se i naše
touna po vábivé náruči přírody.ložíme se již na
výlety.Jak štastni se budeme cítiti, až uprostřed
stanů bude vystupovat! k nebi šedý dým z ohniš
tě .na kterém se bude variti naše skrovná skaut
ská večeře.Pak nastane noc,krásná měsíčná noc
a my sedíce kol táborového ohně,oddáme se zcela
vznešené náladě,budeme pěti písně,vzpomínáti na
své drahé.
listních požárních automatů jsem použil ke
hře: Každý junák měl totiž vyhledávat! jejich po
městě roztroušená čísla.lín bystřila se jejich
pozorovací schopno st.Mimo to jsme uspořádali
soutěž na nejlepší náčrt,fotograficky snímek
a lupenkářský výrobek.
Veřejnost zpravujeme c svá činnosti v míst
ním listě.Doufáme,že nejen zdokonalíme sebe,ný
brž přispějeme k rozšíření skautingu na českém
jihu.Jsme připraveni1
15.března 1918.
Jaroslav Kepka.
Po skončení války a vyhlášení samostatnosti nového csl.
státu 26.října lyld,zapojili se i naši chlapci ze dvou oddílů
v C.B. jako spojky’ a hlídky Národní rady.
- Lato činnost již tenkrát získala obdiv,hlavně u chlapců.
Á tak ti odvážní se připojovali a doplnili stav po odchodu
těch starších,kteří odcházeli na studie nebo za zaměstnáním.
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1929 - Jsk r.VI

č.8 z 1.května

Jubilejní

1929 stránka 117.

d z n a k
o

1918 -1928

Náčelnictvo Svazu přizná všem skautským
pracovník "ffl-kteří byli ve sksutingu čin
ni před 23.X.1918 a dodnes pra cají-právo nositi zvláštní pamětní odznak/skaut
ski lilie ve věnci deseti lipových lis-

Žadosti, doloženi zprávou o tehdejší' ci
nnos ti zašlete ihned Tajemnickému uřadu
Sva zu.

Takový od/> «k mohl bý t přiznán
kdyby o něj bylo po*
i>-c- br. Stanislavu Tes
il k o v i, nar. 19.7*1908 ,který byl skautem od ro*
ku 1918 3 byl činným v roce 1918 jako rádce,pak
zástupcem vidce Jiřího Vrínka a vedoucím l.odd
do roku 1923,kdy odešel do Prahy na studie.
Br. Standa po návratu do C»Budějovic byJ °pět činnom' po roce_ X/AŘ a to okrskov^'m velíte ler a v tálo funkci opět po rock
1963 až do voleb předsedy Okresní rady Junáka

Br , St a ryda p Ť i spěl svý ® i_ vzpomínka mi
na začátky skautingu v CB do minihistorie čb.
junáku, jak jsou uvedeny v ’’Odkrytí zavátých
stop"
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Dodatečná stopa:

"Skaut-junák"

r.25, číslo 3, str.35 - 20.XI.1938.

Jubilejní odznak
uděluje á.-.tóalnictvo svazu V m pracovníküai
a oddílům,kteří byli t-kautaňy činní již v ro
ce 1918 a od té dob/ pracují nepřetržitě až
dodnes*

Uvedeno vyobrazení odznaku na
o tuše v národních barvách«^ má
lo zřetelného otisku lze však
::>ozn.-it,že v kruhu uprostřed je
relief ev. Jiří na koni jak lx>ýijt! c drakem.had tí.a je nápis:
X.ci.-. —
:O Ja»
■ i
. ľ. k iutd
a tkoatek HCL c dole pak nápis:
■*2a službu vlasti”

"Sk
au
t-junák", r.25, číslo 4, s
tr. 49,- 15.XII
.1938

Naše nejstarší odd
íly.

jubilejní odznak l^lu - l>3ď byl přiznán Bičelnictvor Svazu t^a oddílůn,kteří vracovaly za
převratu v roce 1918 a od té doby- jsou st.JLe
v činnosti.
Odznak obdržely tyto oddíly:
i. dc-„.oslice
3 • V. sr. í.s..f,
>

1.
1.
1.
1.

JičXa
.Mouny
Uuekó .sade Jevíce
.: lub rr-itelc. v‘utip .
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Tisková stopa:

"Skaut-junák",r.25,
číslo 4,str.25 - 15.XII.1938
Skauti z Českých Budějovic
ve službách republiky.

S večerním vyhlásením acbilisace»mo
bilizovali i česko-budě^ovičtí skauti« ne
uplynula ani hodina a již byli na posádko
vém velitelství k dispozici armádě.Bozděleni na skupiny stavěli překážky na silnicích
a roznášeli dopisy po celám- mesté.Pozde k
ránu se vraceli do svých domovů, ale již
s ranními slunečními paprsky vstávali, aby
pokračovali v započaté službě*
Když je armáda již nepotřebovala ,
nabídli své služby Civilní protiletecké
obraně a Csl.Červenému Kříži.Konali platné
služby na velitelství i v obvodech jako
služba pořádková, spojovací i požární«
Csl. C.K. jim svěřil péči o uprchlíky a je
jich ubytování»kteroužto službu vykonávali
skauti i skautky dnem i nocí.
V ulicích chyběla stráž bezpečnosti«haái
skauti se hned ujali této služby a řídili
provoz v ulicích.
Všichni je měli rádi a vyhledávali
jejich pomoc. Jsme na to hrdi,že jsme byli
pohotově,když nás vlast zavolala,že jsme b^li činní väuße tam,kde našich mladých sil
bylo zapotřebí.
jk.

Pa-mětnická stopa:

V době ohrožení 1938 - za mobilizace.
Příprava a výcvik již v době letních táborů 1ZJ6 a krát
ce oo nich’ spočívaly hlavně v brannosti po všech stránkách.
Jednotlivé oddíly byly napojeny prostřednictvím svých
vedoucích přímo na městská velitelství CPO,které se skauty po
čítalo jako s osvědčenými pornocníky,hlavně ve spojovací službě*
Je nutno zdůraznit, že v době letních táborů,kdy poli
tická situace a ohrožení státu se strany nacistického německá
vrcriolilo a po zkušenostech z doby částečně květnové částeč
né mobilizace, bylo mnoho skautských táborů navátí veno štábní
mi důstojníky vojenských velitelství,v jejichž obvodu tábory
byly tc-í stěny .Säe při prováděných návštěvách bylo jasno,že
armáda počítá se skauty jako se spolupracovníky a powcníky
při plnění pomocných služeb.xckonce tehdejší ministr národní
obrany Lochník konal návštěvy skautsky ch táborů. ^práyu o tom
podali kolínští skauti,kteří tábořili v jižních Cechách.1 náš
tábor u Bočkova mlýna u Svině tie poblíže Vodnan se na návště
vu připravoval.!- návštěvě však nedošlo.
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V prvních dnech a sice září nebyla to jen příprava na aučínající školní rok, ale také v klubovně v Lanově loděnici za
Dlouhým mostem a v přilehlém parku důkladná příprava ve střel-'
I bii vzduchovkou, signalizace, první pomoc,obvazová technika a ser
ľ znajovlaí s nejnovějžími poznatky protiletecké obraný«náčrtky
protitankových zátarasů, ochranných příkopů a pomůcek k jejich
I bud-. . - í,byly nejhluviL.jíl: tplatem narychlo svolávaných schůzeh. »vdávání se prováželo na způsob oběžníkových srazů jano
nácvik případu pohotovosti. Snad vžichni starší- lze-li o vá
lců lp - 16 let mluvit jako o starších- skauti měli doma připra[ vená věci v pohotovosti sbalené jako ” plnou\polní”.xJředevěím
to byla jízdní kola,která byla v té době jednom. z velmi důle
žitých dopravních prostředků*
<
i
Jednoho dne,když Jqge veušr opouštěli klubovnu,jel po
pöved-.i státní silnici ze styř jvorů velký konvoj hipomohil nich vozidel dělostřelectva v plni výzbroji s doprovodem přísluůnélic trénu. Byl to ok
amžik,který podtrhl nutnost naší pří
pravy a Její účelnost, doprovázeli\jsme vojáky odjíždějící po
sílit na.ie opevnění na hranice až k nádraží,kde se Ještě téhož
večera vagónovali.
Každý z nás tehdy cítil napjaté ovzduší,nikde z nás se
však nedomníval, Že k vyvrcholení dojde tak brzy.-nu zářijová
noc,kdy kolísavá zvuky sirén prořízly noční ticho, tylu tady
e připravenými skauty .i-nad necelých dvacet minut po poplachu
ozval se zvonek a dodnes mi neznámý chlapec ve skautském kroji
na kole hlásil, abychom se neprodleno dostavili na divismi vo
jenská velitelství na Linecké silnici proti biegraxu Kotva.
Do kroje, ochrannou masku, baterku se za temněním, nůž, kelo a je
lo se.
Tam nas jiz čekali.Kdo celou tuto organizaci pxipravil,
bylo nd tehdy jedno .Cítil jsem však, že jsme tady spolu, že
jene dokázali své heslo " Bud připraven”. dostávali jsae jedno
tlivé příkazy a ve dvojících jsme opouštěli buď. vu velitelství.
Když jsme odcházeli,potkávali jeme mladší bratry,kteří se teyrv- dostavili.i pelešně & bratx‘88 ^účem-'CKuličkou** měli jsme aa
úkol střežit přejezdové .....<..a., y na státní silnici 88*1. acncem
Rožnova a tratí do Poříčí, lato noc byla křtem snad pro každé
ho z nás, at si to c.:ccme nebo echceme dnes přiznat« Po tkáva
li jsme brance, kteří nastupovali do kasIren,podával i jeme informacc povozům odv ..Pě jících suroviny a důležitý materiál
i strojní vybavení do bezpečí.
S rozbřeskem kalněno rána,byla první noc za námi.Podat
hlášení,pak domů, trochu se najíst a vyspat a pak. znovu do
služby. Byli jme určeni jako vedoucí zabezpečovacích a zátaraan,;cu prací na st.-'.tni silnici v Rožnově, kde se ze zenědčlskýc?i po-.uuů, zbaven, ch na jedni ntrané kol, vytv.Wely průjezd
ní zátarasy, plněné kamením a véí-. možným mateřiálem,který byl
oo ruce.
Školy byly vy üi zeny a připravoiv jak.o ubikace pro ar
mádu, případně Jako .xjmocné ožetfovny a noazové neciccnxcu.
Armáda,plnu převzala iniciativu,předala nás k dispozici -»..ctgfcám uřadu v C«..-»-radnice, a tím,že může • naší yc^oeí disoonoví.ir, kdy kolív -bude po třeba.
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Na radničním nádvoří byla seřazena kola,kde se střída
la skautská stráž,ostatní pak měli přidělenu jednu větší míst
nost zařízenou jako vojenskou ubikaci.
Jak jsme tehdy záviděli jedinému našemu "motorizované
mu” bx^atrovi Skřivánkovi ze J. oddílu, kter^ iaě^ v té době
no tokolo Jawa-Robot a používal ho k provátí,ní úkolů.
Rozváželi jfoue Jo okolních obci hlášení pro tamní sta
rosty,připravoval i materiál a nářadí pro občanské pracovní
útvary na stavbu protileteckých zákopů a protitankových pře
kážek» dle příkazů jame odváděli pracovníky na určená místa
a tm předávali písemné hlášení vedoucím obranných prací ,
případně vojenským stráží^.
uonali jsme dopravní službu na průjezdových zátarasech
/ jeden z nich byl pod viaduktem u nádraží na Kudolfovské
třídě, dnes Ir. 1U /řna křižovatkách ve městě,Jelikož všich
ni dopravní strážníci byli povoláni k výkonu vojenské služ
by, či k jiným důležitějším úkolům než bylo řízení dopravy
ve městě,kde na základě mobilisačních rozkazů,došlo k odvo
du motorových vozidel pro armádu.
.Prováděli jsme také administrativní a organizační služ
bu při odvodu vozidel,které jsme pak i společně s vojáky hlí
dali na parkovišti,které bylo zřízeno v prostoru alejí v HáJcčku,sezi soudní budovou a hvězdárnou- nynější zimní sta
dion,lostali jsme tehdy poprvé do ruky skutečnou vojenskou
□ušku s bodákem a dvěma zásobníky ostrého střeliva.
Pomáhali jsme i gři odevzdávání jízdních kol určených
pro armádu, při uskladňování rozhlasových přístrojů,které mu
seli od vzdávat všichni příslušníci německé národnosti.
tyli jsme u odvodu koní v prostoru za plzenskou zastávkou-sezi tehdejším hřištěm Union a jatkami.
Všechna tato místa zm nila již dávno svůj vzhled.
Československý červený kříž náa svěřoval dohled nad do
pravou zásob do zřizovaný cli ambulancí.
ha na. ich skautských košilích jsme měli přišpendlenou
maicu papírovou Ss.vlajku s nápisemsiývzdáíse sefbylo nám tehdy
jedno, at se stane cokcliv.^yli Jsme odhodláni,jako převážná
část našich spoluobčanů jít proti přesile do toho i s holý
ma ru ama.Věřili jame armádě, měli jsme za tu dobu možnost
poznat tolik vojáků u Jejich odhodlání.
Pak g^išly ony smutné chvíle,kdy jsme byli přejedeni
pro pomoc CcK.na hlavním Českobudějovickém n tíraží ve dne
i v noci konaly se služby, zajištující přejímání transportů
uprelilíků, repatriantů,kteií s tím co mohli pobrat,opouštěli
své ccL.ovy v pohraničním pásmu,tenkrát již přepadávaném skuoina.i henleinovců•
starost o uprchlíky bez do...cva, o Jejich občerstvení,
ubytování »mnohdy poskytnutí lékařské péče, pomoc maUcáci s dět
mi a pod., to bylo nyní naším úkolem, společně s vydatnou po
mocí skautek.Vzpomínám si r.yní pouze na dvě z nich e nimiž
jsem se několikrát sešel v službě: sestra Prfiherová a Vlasta
Pouzarová.
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Byly to i pro nás kruté dny,kdy museli jsme vydat onu
hráz naší vlasti -naše bory a e nimi i velkou část opevnění
z vyššího rozkazu, který june tehdy ani dobře nedovedli poclu pit.Se sklopenou hlavou jsuc se vraceli znovu do skol nic.; lavic a ke evý.. denním >ovxnnösten.
Jedno nám
však zůstalo.Byli jsme při tom a nezklamali
jsme.
Dá se říci,že většiny těchto akcí ce zúčastnili skauti
a skautky 14 -17 let v celkovém počtu skromného odhadu 50
až 60 členů denního stavu.
Vzpomínám na ty bratry,kteří pro svůj židovský původ
stali se obětí nacistické nelidské zvůle,jako na př.bratr
Arnoš
t Katz a další.I ti stáli s námi tenkrát v řadách těch,
kdo byli odhodláni bránit svoji republiku.
Čest jejich památce!
Každý kdo nezradil svůj slib, je si vědom i dnes jeho
prvního bodu!
Milovati vlast svou, republiku českoslovesnkou a sloužiti ji věrně v každé době!

Zavzpomínal Jan Punčochář.
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Přerově.
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I. díl.

V roce 1918 po první světové válce člověk vyhladovělý,
šikanováním německými úřady a Němci bydlícími v městě, neprojevo
val mnoho zájmu o přírody a turistiku.Inu s prázdným žaludkem se
dalo těžko šlapat do kopců,do okolních i vzdálených vesnic s
turistickým batohem ne zádech s myšlenkou vyměnit obsah batohu,
v nímž byl ještě nějaký kus zachovalého prádla nebo oděvu,za pár
breaker,žejďlíj mláka.,r když přálo šišatí a narazilo se n® sou
citnou duši.i za nř.iřiké kilo aouky nebe kus másla.
Nedlouhé red válkou bylo známe»po většině učitelů® c aějakáa
novém SBěru ve výchově uládei e .Byly to novinová články »která sice
kuse,ale těn,kdo dovedli číst uezl řádky»vycítí tli pres silnou
censuru rakouských úřadů,že se začíná uplatňovat tnezi mládeží
j.pvó-skautské hnut i . lni ci át o re® tohoto h utí byl mladý profesor
pra’Bké reálky ú «B« .. v© j tiík,ktsrý 'p rJ bojoval o iivadení do
života,všude v jiných zemích již přijatého akautingu.Z.nglické
vzory skautingu uvedené v Xivot hordes Baden-Pomeliem»snažil se
A .R.bvc-j sík propracovat pro život čoaké mládeže.C noví ssery této
výchovy javil se v Fráze velký zájes různých spolků & Institucí,
zvláště u vazu spolků a přátel tělesná výchovy mládeže,jehoi byl
:vejsík jednatele»,bpol u a« zas ehý: inspektore®. tělocviku a sokolakýr pracovník®« ' lenkou,snažili se sjednotit českou tělovýchovu.
A zde v této instituci založil ..vojsík skautský odbor,pres veškeré
předhazování a odmítání táto myšlenky,že je tc cizí přenášení
ideologie výchovy mládeže do českého tělovýchovného spolku Sokol.
Pepc-mohlo přesvědčování & vyvraceni kladných názorů,že proti
tělocviku a sportu »á Bk&utixit, tu výhodu,ze nešpecializuje & neděli
t IČesnou výchovu na výcvik jednotlivých orgánů ale že je to
obrodná hn.ti a výchova mladého člověka v přírodním prostředí v
r.ěxí nabývá na kvalitě jak stránka tělesná tak i duševní, a že
dohře pěstovaný skauti ng je přijímám mládeží spontánně,kde vzá
jemný poměr človeka je vyjaádřon všelidským bratrstvím,bez tříd
ního dělení. ení tc pouhá formu výchovy»která veden ke zdaru,ale
duo. bratrství,8nr]ečné práce a spolužití Jatec rovný s rovný®.
A tc všechno se děje na základ? dobrovolnosti a vzájemná lásky
člověka k člov?• kuponůuí dobru služby a idea svérázného živote ve
skupinách,© dílech a družinách«
Je to ideový proj r&x »který mládež a rad* stí přijímá jako
pevinaost»zvláště,když celý prožitek se cdb.. ví v prostředí přírody,
v níz jt;u obnažená těla vystavena paprskům slunce»ovívána větry
a očlehcvána vichřiceni,zde tekoucí vody příjemně chladí prudce
kolotající krev po zdařilé práci a hrách.Kdy pt> táboráku hluboce
dojati uk ádají se ha vlastoručně zrebená lože za šelestu listoví
e tc ně zelená chvoje.
Znaken té doby bylo stálé hledání a tvoření.Byle to etapa
prvních krcků ve skautingu,etapa prohlukování.Byly tc ssi-rnice
v ýchcvy hrou,v níž byl ponechám značný prostor pro dopisováni.
A tak z malých,by žádnýcl prostředků vyrostlo hnutí,které mělo
velkou přitažlivost nejen u mladého,ale i u staršího člověka.
Životní heslo Hargravého:
•’esaš-li odvegy,vrrt se.*/ tyklo citiě,ře akauting je tvým život
níc. programe» & dokážeš pokročí ti na cestě z® junácky® ideále®,
je-i ©ž znakem je hledání s tvoxení,® tnáš-li vůli avítížit kázní,
budeš . it v něčích řadách důatojué a če&tné sloto."
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A profesor Svojsík dodával:
"Schopnost žít,sloužit nejen sobě ale i svým druhým, svému
národu,musí být především tvým přesvědčením."
Skauting znamená studovat junáctví. Vzdyť Junáctví je univer
sita v kostce,junáctví je věda.Mládež je nadějí národa a socia
lismu.A junáctví dnešní doby je i otázka politická.Dnes každému
vedoucímu oddítu,střediska,okresu musí býti jasno,že junáctví
musí býti přípravkou socialismu.Vždyl toto mládí má jednou pře
vzít do svých rukou správu státu.K tomu je předurčen jen těles
ně a duševně zralý člověk.A o tento požadavek se musí starat ju
náctví.
V jednom z jeho zákonů stojí:Junák je přítelem všech lidí
dobré vůle-v tom je kus politického prvku,vždy£ podává svoji
poctivou ruku upříoně a bratrsky s pevnou vírou,že touha a jeho
práce nebude marná a přinese štěstí a rozkvět celé zemi v duchu
internacionální spolupráce a bratrského soužití. Jsme členy NF
do jejíhož programu je vložen prvek celého pracujícího světa.A
tyto znaky jsou v prvé řadě základnou junácké výchovy,
Býti inženýrem lidských duší-stát oběma nohama na půdě reál
ného života.V roce 1919 byl založen v Přerově nrvní junácký odd.
Byl tu více rodinný skautský život,který se vyhranil v samostat
né oddíly chlapců a dívek.Průkopníky junácké myšlenky byli peda
gogové spolu s iniciátorem jednoho důležitého článku výchovyorvní pomoci.
Jiz v roce 1915 navázal styky se zakladatelem českého junáctví
Josef Nebeský.Avšak předtím,v roce 1912 vydal prof.Svojsík
"Základy junáctví”do nichž napsal důležitou stal o první pomoci
docent chirurgie doktor J.Petřivalský,pozdější primář a věhlas
ný chirurg přerovké okresní nemocnice.
V hluboké úcté vzpomínáme našich prvních průkopníků junácké
myšlenky.myšlenky krásného mládí.naplněného radostným životem,
kteří mezi námi již nejsou.Povolal je^skautský Manitou,když nás
naučili milovat vlast svou republiku Československou a slouži
li jí věrně v každé době,plnit! povinnosti vlastní a zachováva
li zákony junácké.buší i tělem být i hotov pomáhat! bližnímu.
Všem nám starším jsou dosud v dobře paměti profesor Jaroslav
Psota,jehož oblíbenými byly S ládkovy verše:"Silen buá a nepo
vol, jsi-li v žití lese dub...’’.Dále to byli Josef Kebeský,Jaro
slav Brož,učitel a pozdější ředitel školy Felia Talpa a profe
sor Miroslav Karlíček.Hanáček íludolf,Hůla,Kubíček a jiní.

Frant.Režný
To štěstí
býti
hochem
M.Soukeníková-Haffnerová.
Za míčem vyrazit, v proudy se nořit,
šplhat v modř oblohy-vítězit-smát se.
S přívalem,vánicí,se strachem rvát se.
Bratry mít,v kruhu tom růst! a tvořitŠedesát veden mít před sebou k dílu.
Jak se to rozbíhá,kam se to míří.
Dálky jsou v oparu,prach v slunci víří,
hoch nese rayšlenku.íiocii nese sílu.
Hoch nese budoucnost za naši míli.
Dejme mu na cestu více než chleba.
Bůh rozžhne mu na cestá,bude-li třeba.
88
Hoch musí donést vlajku svou k cíli!

P ř í l o h a.

-------------------------------------------------

A. B.
S V O J S Í K:
"Chceme-li připravovat lapží budoucnost lidstva,je nutno výchovu
příštích generací postavit na pevnčjži základ.
Foačrnč v krátká» čase lze povznést tělesnou zdáfenoet»vlastenecké
cítění i zájes o stát,ale vychovat charakter ,pcv-nést ..mršní hodnoty,
jscu problémy velni msnadné.Zde n< staČi kezlo,nabádání»pro«rámové
články a odborné spisy. de Je třeba silných,léta trvajících vlivů,
od dětství až po s-užný vík,výchovy cc-tu a vůle prací, službou, celý»
živrtejE.c je cíl,k Jehož dosažení ecuatředil skauti ng své nejlepái
síly n úsilí."
Začátek
Pane,dej »i tělo zdravé,
ti.: al ,bych je zdravý» šachoval,
dej ai srdce Jež «« neunaví
prací,kterou bych kdy vykonal.
Fane,doj ni sdrrvý hunor,
dej ai vtip a abych žerty sňal,
necht dostanu itčstí cd Života,
bych Je aonl lidstvu dáti dál-.

Opravdový hrdina je hrdinou sást v sobě,nikoli akrse uznáni jiných.
J.’fjvči’í hrdinství záleží v tea,zříci se slávy.Sana v dcsácncatl,
jež vychovává děti,dílník»učitel,každý tichý pracovník,kcnajiai
ycvij.ncíit jest pravý» hrdinou pred svýr; svčdo;-í»,jenž stačí na to,
sty sis v eebě věachnu slávu prokázal.
Z myšlenek A.B. vojs
S íka:

Nejvzacnějším dnem budiž nám dnešek.Využi Jte kfcädúr.G ©kami lku a tvorte
e^y tí,kteří prijdeu pc vás,vld.Čli kde jste byli a co jste vytvorili.
ll see véa raluví.
A zítřek al je dnes splnění viech vašich ušlechtilých c... 13 a tužeb.
Zítr? dozrají plody zkuľeností v SereJŽka•kroml téchtc zkučeuosti
nerSŽe vár. včarejÉek nic Jiného dát.KackoSte tedy zpřt,když sůžete
jír yprad.
Fryč Je vžerejlek »zkaženosti jase nybyll ,alc zítřek je před r*á©i.
Jdči® pevjaýa krcker. vstříc zítřkus včřte v sebe.Tatc vira v zebe dá
vár sílu,která přináší vítřzatví~vítčzcvá Jdou vždy radostně vpřed!
lít
a n a ® e n á
tvořili
M i l u j

i

J a r o.

Je jaro ještě nenarozené,
to která ježte rerwkvetic,
to drsně ft plné naději
chladné a. prosvitní selená svitlo.
Vlhká & slunečná vůni zeačvlající vitrrsnní ? ráz,
prudká a ledová jarní voda
podeaílá břebytrhá hráz
čistý e průzračný ejí eaícůpčna e ledhcry e sníh
ví tížné Jere naiaho mládí,
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jaro silné a zdravé

bouří a života nedočkavé,
jasný a veliký výkřik života,
zrození světla na zemi
to jo rač jaro
a to jsme MY.
-o-o-o-oLesem jde svěží přírody vzduchdo těla zdraví.klid vlévá v duši,
běda,kdo mír zlobně rušíhanobí skvostné bohatsví všech.
Chraň sobe tichý,dumavý les,
jenž býval ochranou předků,
divosti rvavé netvoř v něm svědků,
v duši jas květný domů si nes.
Do lesa necíiod, kdo nemáš citu,
ničivé snahy pouze kdo máš,
vyhni se stromům,vyhni luk svitu,
vyhni se nám-tys nepřítel náš.

Junák se cítí v lese jako doma,
ale nesmí se v něm cacvati.jako doma.
Junácká

hymna

Junáci vzhůru,volá denluh květem kývá,orosen,
sl .nicko blankyte» pílí,
před námi pout vede k cíli.
Junáci vzhůru,volá den.
Junáci vzhůru volá den.
Bud připraven,buů připraven.
V obraně dobra a krásy,
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci vzhůru volá den,
buň připraven,buň připraven.

Znáš píseň slunce jásavou,
když jarní květy rozkvetou.
Ta píseň mládí hovoří,
když k vyšším metám, zaměří.
Junákem buň,junákem buí,
ozdob nadšením svou hrud.
Bud připraven když k práci hlas
v řad věrných zavolá té zas,
měj sílu v paži,v srdci žár,
měj jasný zrak a krásy čar.
Na stráži stůj,na stráži stůj,
ochraňuj věrné prapor svůj.
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P o č á t k y .
s k a u t i n g u v P ř e r o v ě
rok 1915
V toste roce si dopisuje Jozef Rebe aký,úřední k banky s
Přerova s bratrem Jaroslave» Kovákem z Fraky.Ka základě projeveného
zájeu o novou vých-vu mládeže-skau ting-eetkává te br. Josef
íeheský starli se zakladatele» skautiu v Praze s profezor«
A. B.Svojaíkem .

rok 1916 ;
V roco 1516 ustavuje br. Beheský st. první oddíl skautů ze svých
dítek Josef® a Anděly a asi 6 kamarádů jeho dětí.Tento oddíl
snažil se br. Sebecký vásti dle rozmnožených pomůcek na opalo^rafu.
Byly to výpisky z vydané knihy A.B.^vojsika o počátcích skauti agu,
junácké hry,v pří rod!»rádce a jsme úkol,první ptsoc atd.
První světová válka a e ní spojený nedostatek vžeho co člověk
potřebuje k životu ,prinul ila městské obyvatele chodit do prírody
rsá-.ě již na protilátky,aiu čím dále tis více za účelem ubčru všeho,
čír, by byle možno nahradit potraviny a palivo.A tak aalá skupinka
nových skautů přestala skautovat s chodila se svými rodiči do
blíž akých čskynských lesů sbírat klesti»stresové šišky a veškeré
lesní a polní plodiny.3 o blízkých vasnlc se chodilo k sedlákům pro
L.lákc s v*echnc,co se za drahí peníze dostalo koupit.¥ létech
války využívali sedláci bídy a nedostatku aaste a požadovali ta své
výrobky p ŕewrS t řná ceny « hlavně véak viněnu za šatstvo,obuv a jiná.
Kvetl výměnný obchod tezi aŽstea a vesnici ,kv* tlo keíastvi.Tíapi-ed
vynášeno bylo z městských skříní všechno,co bylo odložená»prádlo
a obuv,pozdí ji Vfoal. dccliázelo i ne věci,které byly denně nošeny, ale
pro hladný žaludek í: usely být postrádány .Podvyživeni lidé a nemajet
ní umírali z hladu e velmi s® rozmáhaly nemoci a nakonec jeltě
eriderie španělské chřipky.
Tímto staves upadal®, morálka lidi a ti» rostly krádeže a
plnily ce žaláře.PřipoČtese-li k ternu historii německého r&kuSáctví
kdy jen trochu inteligentní člověk byl řpehováiř pro sebesenší zlé
slovo na německé nadli dl »»»üai **® hned ve vyšetřovací vszbě.
V tehdejší dchl silně zapustil hořeny spolek Sokola, nejen v městech
ale 1 ne vesnici .Tento ryze Český a národní tělovýchovný spolek
odmítl tehdy podávanou ruku ke spolupráci nového hnutí mládeže.
Profesor tělovýchovy na 2ižkov«ká reále© nebyl pochopen,ba právě
naopak »nezískal ani zastání,když byl persekvován vrchnostenskými
'rady.Jak to tvrdí pamětníci t ehe.* ej hicu dob,byl život zakladatele
českého jusác*ví velmi těžký. Byl plný bojů»ouobních útoků i škod.
5v lísce obětoval nejen svůj vc.n^ Čas,ale i kariéru.Se stran
hekala vytýkalo ee ku,že celé učeni a výchova českého junáka byla
převzata z ciziny./nohe řovinlstů nemohlo pochopit,že celý,noví
vypracovaný systém ju^ácké výchovy za spolupráce a spoluautorů
vel ýcl; českých u eneá s podago^i ckj ch. kapacit je odlišný od tělo
cviku ,z vláitř toho,k erý převáděl spolek Sokol.Vzdor tesu váe&u
se víak ek&uting čířil po vř®ch českých mistech nezadržitelné.
Rostly řady badčencú nejen mládeže ale i daapélýcu pro novou výchovu
dští f. mládeže v ťřírodl.
¥ Přerově véak snad bída a hlad přinutila, naže nad&erce k
přestávce pěstování sk&utingu.Teprve velký a slavný den osvobození
českého p, slovenského národa z poroby a jha gerBÍnu a selaronŠ,
ŽB.iíjna 1 1B oživil opít pasiel éčitělů.kdy aa války nikýss nevedená
mládež zpustle a nturvale rádilt vŽude tam kas vkočila,Byli ,to
učitelé Jaroslav Psota,Felix Tslp®. a Kubert Sekera,kteří si vzpomněl
na množství dobrých. českých,knih, psaných v národním duchu, al již to
byly Kerbeaův "Kosti řev“,Rclečkcvi "Mali”»Jiráskovi "PaohlavcX,
"Temno* , "ísui proudy",*¥ cizích službách* ,J .WintHv "Kistr lampanue*
Kerudový "Zgřvy páteční* a "Kosmické pí sní*»Čechovi "Písně otroka*
"Jitřní písnČ*Jena Buriana "Zpěvník n Ková písni* a k nim se řadila
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kniha novúho výchova hc proudu sriamtels pref • A .B .-..vojsika
*Základy junáctví* da níž napsali avé p-ípsťv:-yt B.Bauž« »íkclaí rada,
Frantiřek Bílý,ženský člclní inšpektor,Dr. Frant.Čáda,uclvesit í
’ rof«aor,F«tr B»|naktadbamý učitel,f r. frantliak Brtlna,universitní
profesor,ßr. B-s.Fait »čkelni rada,Dr.Ct. Paustka »ahletent fyalolcg.
ústavu universitního,Fr. Jiŕi Cut!»profesor,Karel £ ©f fuel; ter ,
pref. kense rve tor e a hudební sÄd&tel,Josef Holeček »spisovatel a
redaktor,Aloi« Jirisek,spinevstal a vládní rada, Jat of Klenka,zemský
inspektor lélocviku»véclav .lofáČ,ze-aký a říáský pc sic .ec , Karel
j.overovlcjíáf opery KAn dnihc divadla a l..ceť.i skalní « 1 r. Karel
Kra»<ř,ze. a říl. poslanec.F.V.Irejě£»redaktor,Dr. J»a Ložlák,
ředitel zen.banky král českého,Jun ovék,odberný učitel,Fr. .Pro
cházka, redaktor,Karel f.fezia,ředitel Skol a spisovatel,v .Rohlena,
odborný učitel ,Dr.V .Fckcl ,prc-foucr,Alois ávojsix.,katecheta ,£r. Jan
elgisa, ajitel sanatoria, !)v .J o&e f Thouayer,universitní profesor,
Karel v ani dek »erahnt eficiál,Br. k. feloninokf»profaner#Sr* K«*eig*er
universitní profesor,:r. Zdeněk Kirth»architekt a docent chirurgie,
Dr ..ľ . i c tři va . ský ,pozč ji slavný chirurg prerev.nenccnice.
Byly t© také sožity Junáka,Časopis pro dospívající mládež,
orgán spolku “Junák-Saský skaut”»vycházející již v roce 1 14.
Zvítězily zde zdravá zásady ;ru éhc «ivota,práce a výchova charak
teru,které se snažil provádět Seský skautiu^.aylc to v té dobi cosi
nodontiiltóttze e_ teto cnuv. n«b„ v aí í.t. 1® ua hodnotí, v tt hrozné
dchř pro »ládežti rc národ rat’c-stsá,kdy staré se kácí a nové teprve
zvolna se rodí,což Je nutno budovat nadlidský® úsil £b .Konáni dobrých
s utků,Jedni® z snaha důležitých uhelných kanenů junáctví»nine
čkcly lísky k p.írodČ, k bližnínu & k vlasti.Příznivé výsledky z Pra
hy a jiných českých aěat,že je iaoiaé, ba nutné véstizdivoČelou
nládeí nový®. junáctvísř.aby ®e stala požehnání» naleau národu.
”"ejt® jslád.eii. nc nést saeoztat néi.o života,kur. ;.ircdy,nby uká
zala své schopnosti v tvrdé.práci priKČřen-é jejímu věku.Poznáte a
uvidíte,'s z ní vychová»« zdatná a saaoatatné pracovníky«charakterní
lidi,kteří budou ku proapéchu kaž^éau dohrúsu člověku a celéau naáaau
národu“.Tak volal do řad členů nového národního výboru v aěsté Přerove
profesor Jaroslav Psota,dc néhoi byl zvolen sa cleiia.FosaíÓnó
Ůttčvy a pochyby byly ča-tou odpovědí.-nic budila eládei v krátkých
kalhotách, s hclýad koleny,éátek uvázaný«; na zelené koéili koles
krku,se feirokýa kloboukem a dlouhou tyčí v rukcu-aacň,Jak se prohýbá
ter. ubožák pod tíhou tťikóhc rance /rukaaku/aa zádech.
Ve Akcie v občanské nauce, v prírodopisu a zemepisu,v príroda
prováděný telooteik,to byly odezva naiicii nebojácných e průbojnýchrrefesera Jaroslava Psoty ,učitel® Felixe I dpy »ccLomúho učitele
; uberia úekerys k nia se přidali dalií odborní učitelé za ni-iCaaeká
ákola-Feli na »Doubrava,u íe ra & jiní. Bible základů Junéetví kolovala
B ruky to ruly,četly se celé statě,aplikoval so život a podaínky
radostného iivota.Tepala se lkavá ocel nládí v tvrd.. kov charakteru.
Skauting-Junáctví byla stále otevřená nadepsaná kniha výchovy.
Fřidávsin ae nevé a nové »®tody,zvláátl pak v dobe po jí .létech,
kdy byly sžačry ve vrchové skautin^en propracovány na ved®ck„-ob,
základech. 13-i ton te byl* atále hra na jiného pěkného člověka.
V Přerově již za války podchytia nládež ;.• anželka profesora
J.Taoty, paní A.Psotcvá ve svá tenečaí a baletní ékolePřti počínající
řkolní docházkou byly tlri neJučinlivčJéíni léky.Oblíbeny byly n jen
jezi nlédeíí ale mezi dospělými *l'čt»ké beaídky“ a ’’Dětský radovánky”.

rok 1918
První vystoupení tohoto trnečníco a baletního »©uberu dětakéii.0
byl© v Mántakén čcz.i dr.e ®. a $«paoainca ISlß.Fedls- ja paní l.rsotová.
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-5Pre velký úspíeh byla nacvičena v krátké době nová čísla a před
vedena širokému publik’, opět, v Městské® doně na Dětské mikulášské
zábavě.Výtěžek těchto besídek byl věnován podpůrnému spolku pro
děti padlých 1e^ionářů.
Dětský soubor pani Psotové byl zárodek prvního Junáckého oddílu v
řřcrcvč,kterého se ujel Doležal .Vydržel však jen do 'mra r.lílí,.
Nerozpadl se však odchode« Doležala do ciziny.

rok 1919:
Tento rok byl velmi j lodný pro junáckou mládež Přerova. .;rof©eor
Psota se ujímá vedení prvního junáekéhc oddílu spolu s J.Nebeským
8 Jaroslaveia Brožem ».^ebyl o au asi tehdy čebře,když se stále přetřá
sala ho livě otázka skautingu a mnoho bylo těch,kdož. počínání pro
fesora veřejně odeuzovalí,le kazí mládež,k erá tím jen více zdivočí,
že Je učí vařit v kotli a jisti jako cikány a pod.Velké podpory
však získával nezi již dříve Jmenovanými učiteli»kteří neztratili
dfivěry v mládež s velni dobře vystihlí nové učení v Junáoké-m h utí.
Pomáhala v té době nově vydávaná literatura "Cesty sportu'’ od
V. e r.derl ika, "Stručné pokyny k zakládání menších klubfi s kroužků”
cd J.Frledle s články v místní® časopise "Cbzcr**v něm.se dne 21.2.
lil? říká mimo jiné: "...řekněte některému nažer.« staršímu pánovi,
aby sat. ©zřejmě a s rozume® pěstoval sport,ten by se ha vás podivní
pod vůl a řekl: " s; ort je jen pre bláznivou mládež” .Má. e nový stát,
nový státní život,k to-.u potřeb jeme také nových lidi a ne-li tich,
tedy alespoň lidi s novou krví,která Je příčinou nových ayšlenek.
/ kde nastane tato změnaTVenku ne hříšti,ve volné přírodě.Zde obanete
se pružnějřími ,zde stane se tato změna s krví,která pak povzbuzuje v
nás nové a nová myšlenky .Kládí neb staří ,muii neb ženy,všichni staňte
se členy sportovních klubů nebo hokela.Zrěňte hospodu za hřiště.
Chceme dc nových poměr»' přijít noví.Chceme mít národ zdravý.lidi
jssáá mysli»energické,pracovité»všestranný sport Je jedním z nojd.fileli tě jií&prontředke® k dosažení tožtotc cle.všestranný prcto»poněvadžon může nás zaměstnávat! v každé dóbe,za každého počasí a uvo„e
všechny naše svaly v pohyb a nervy v činnost."

Dne 18,4.1519 byl menší článek v tomto časopise "President republiky
a skauting."

Skautka,zena prof.J.Peoty uvadl znovu na scénu svá svěřence v
"Královna loutek"v níž dne U.dubnt 1919 v Fřerově vystupují Jejich
děti pětiletá Ijuba s jejím bratr Ive a asi čtyřletý Vlastík Nebeský.
Ljub©v,®alá skautka se ukázala dobrou baletkou,která na špici chodila
a tančila.Tak byly oceněny výkony těchto malých.Pro velký úspěch. byl
byl celý soubor Královny leutek pozván do Clcjscuce ,kde jednotlivé
výkony musely být opakovány vícekrát po eobČ.Bylo dne 20.dubna 1919.
Časopis "Obzor" dne 12.dubna 1919:
Sk» utování-výchcva občmfi v cizině i u nás. Jund#-český skaut propaguje
tělesnou i duševní výchovu v přírodě.V sobotu dne 26.t.©.přednáší v
sále Akciového pivovaru pref.A.B.Svojsík z fraky za doprovodu 18C
světelných obrazů. Přátele tělovýchcvy,sportu & eokolstva upozorňuJ ece na přednáškuijLkterá započne v 8 hodin večer.Vstupenky v Cbzoru.
€ táto zajímavé přednášce c skautingu»české© junáctví bylo již hovo
řeno v počáteční ete.il.
"Slavnost stromového dne v Přerově" konaná ne počest sázení Lípy
«vchody u Buecva ; omníku v parku Michalov,dne í7.dubna 1919.Zde mimo
sokolů přišly i dva Junáckó oddíly v řadách.Přišly v částečných
krojích s klobouky na hlavách a s holemi akautekýgti v rukou.Vzbudili
pediv s překvapení»zvláště,když při hraní státních hymen stáli
vzorně v pozoru s tyčemi přitáhnutými k tělu a jejica vedoucí prof.
J.Fecta,učitel Felix 7alpa,Josef Nebeský a Jaroslav Srož,Antonín
Hatiboraký»zdravill zvláštním pozdrave© pravé ruky k okraji širokého
skautského klcbpuku«Vtwčení tří prstů s o auty© palcem pxes malíček,
/ na daný povol po skončení obrate® vzad«odcházeli malí členové
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skautských oddílů za potlesku velké části obecenstva a za nimi po
chodovali žáci obecných a siéžlanských ikol.Cbecenstvc s povdéke®
kvitovalo vzorné vystoupení skautských o’dílé . t oj rv ' veřejné.
ŕo - ŕ&áíiÁ&ce prof, ä .S.Svojaíka začal ee fcncrat 11 • chl «pecky
oddíl dc jehož Čela byli postaveni br. učitel Feliz: Talpa a int.
katihorský.
V tá dobé byly Již podnikány veřejné vycházky do přírody k řece
Bečvě,do Čekyňskych lesů,kde byle hledáno téb-xiStl pre. letní tábor.
talží ířtskú besídka vedená skautkou paní f.Pastovou byla pořádána
V ’ řátskís; i czJ dav 3«< 4«května 1>1S pod názvem *Bílá rů že".Erie
i orchestrový doprovod a k Jednotlivý® výstupôn choero.. rr f ickýa
skladby provedl proí.J .ěaltr.Byla provedena, skladba F» chuberta
•Bůh v přírodě se skvostný»! taneční»! violka®! netopýři,vil a
opic.Tezí nimi vévodily víly paní Fsotcvé a Dubarské.bélovi opit
vystoupile Ijube , alá skaut;a tančila *.cvu*.
Cloacucký upclek”Cerctin" a onoho Jiných mlat žádalo o provedení
táto dětské besídky ve avýca fiatech.Byla provedena dvakrát v Cloacuci a jedenkrát v 'rorlríži.
Začdtker května 1F15 eelly as v parku Ei©halově aanželky vedcueíeh
junák“ v Přerově,aby se poradily a ustavily ©amaostntný d'.vči oddíloddíl skautek.Jedoucí oddílu byla zvolena Vánicová Růžena a Její»
zástupce® hradili, vé. íalina.Tanto oddíl ne vlak pt prázdninách 152C
rozpadl.ve sví klubová! sklapni .-.í »tnout! u F.ebesxýffih r.a korní®
E>.:.ríítí s;.žly na zdi napsáno barva®!»
"Rozžehačky ohněZákt. u táherováho ohnij
Flcde.j krásno. uc poctivá.
? uc o ch v t ná k p of ©ci .
Elei a i zdraví.
bírej vldosooti.
Cti,■roduiuvňuJ práci.
vuS veselí r-.yali."
Bae IS.b.lSlí projíidlle Přerove® na Slovensko skupina neäioh důatojníkC v čele s frencouzekjha generále» a ^.eaeralliuánen naě arnády
Fellé v doprovodu nažeh© ministr* vojenství-národní obrany V.XXofáče«
I» přerovské® nádraží zdrželi ae aker© hodinu.K uvítáni dostavil se
celý starcatenliý sbor v čele se »tareeteu ing^Vclken.. pelu a nisi
dostavil© ®e plné nádraží přerovského obyvatelstva členové Sokola
a Českého junáka «Generál Fellé projevil val.-;,ý sájes o skupinu ekautů
vedených prof. Fsotcu a důchodnie Brožem.Maličká hjuba Psotevá
podala, nu hezkou kytičku,kterou prij 1 s vsaívea.Ke skautů® řekl
nikolik slov jich! u&ysl byl,se nevidí v jejich sdruSoní jen hříčku,
nýbrž budoucí ©bránce své vlasti.1 i umořila sl .'eatáková.
Obzor,dna 19.7 1919.:
Due >'■ • Se rve nce J.E-1S byl na Knaarykovl nán.velký tábor lidu a skauti
B.F.konali službu a provedli sbírku v« prospěch Červeného kříže.
tne «C .července 1919 konal© se v Přerove v parku richalov« vyziau-ná
slavnost sdružených spolkl ..-ladí skauti postavili vzorový tábor a
předvedli avé cviky s Život v tábore.
Obzor,6.srpna 1919: "Skauti v Přerově".
V r.edíli 3.t«»«eklaádalc 12 hocoů nováčkovské zkouiky a skautský
alibjčissž provedou jejich •křeet".Zkouěky sestávají z 1C zákonů
skauti,pozdravů,značek»hodností,první poacci a výzaa. u hesla “BuS
připraven*.Složenin zkouřek nováčkcvěkých dostalo se Jit. práva
alcšlti skautský slib e noíení odznaku.1:oř kteří Již delfex dobu
skaut ují t jeví vždy ® viude ode. yiné zaásky svých drivljilch povah
a vystupují ukáz-řnČ,r. díoe a© xá..onea"úksut j® přítele» každého
člověka dobré vůle a bratr«» každého skauta«*r«5kazy vlivu působéaí
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skautingu na hochy "v ykonetidenc.fi dobrý skutek"»hlavně o povodni
podali naži hoři několikanásobný;? zýůaobes-i Jinak předhání jeden
druhého,a^y ukázali s? hodnými členství Velkého Bratrství hochů.
Zdar Vá»-ekauti". -B"Lidskost je uzdravujícím dechem života."
Obzor,středa 13.srpna 1919: "Dívka táborových ohňů".
Ženský tábor skautů-dívky tábora v žrerovfi.U príležitostí zájezdu
Členů hlavního stenu československých Beden-Ďowoliových skautů do
Přerova,pří stupne k utvoření dívek tábora,o založení jednalo ae již
delší ob u.
Dámy & dívky,ktoré o hnutí jeví skutečny zájer,račte se přihlásili
u komiaienérky pí.Nebeské Přerov h;. etanova 1655«,kdož se Jia dostane
prozatímních pokynů.Jeliol čsl.žensky skaut i nt jest již řádně
rozřeže« použití» mnohých zásad z ©svědče .ého sk&utiagu v Anglii a
vyu *.i tkování & všeho dobrého z hnutí v cizích zelích,kde Jest toto
neobyčejně rozší řeno ,není u ;iús ‘-e<‘y Žádných obtíží,než plnit
přesně zásady skautlngu a podvolit se dobrovolné,ale nezbytné kázni,
aby se nezvrhlo v obyčejné spolkaření.
oni ..;.ožné opomenout prvnáhc společného tábora / rodlnnj/’I »chlapec
kého v čekyňských lesích-;;» íny '■>•! i v ;.ou v Čaky ni-vedený® prof.Psotou
řebeskýsalpou,Eatiborskýzi ,nic:;treís & Brože®.lyl ti první tábor
skautů ae včiw domácím ko® forte-;. ľ udí 1 zaslouženou po zomost
nejen přerováků & lidí z vesnice,ale přicházeli se na t nor podívat
zájemci mládeže i dospělých ze širokého okolí."Morfii Jak cikáni.
Vaří si na kotlecú.i-ojidt-ji z, saisek na zci;i"c pod. 7o byly ětiplav poznámky tčeh,kdoř nevěděli co Je skauting a co sleduje ve
výchove »ladáho člcvčkn.
Zde je tř ba připomenout jednu vzpomínku dívky Ireny Eainarové,
tehdy malé skautky,asi lO.leté.Cituji»
"Skauting v Přerově začal asi v r. 1919-20.Zakladatelem byl br.
Doležnl/telegxhzfista ČSD/. Byl to člověk skvělý, sportovní typ,
svobodný.asi 27 letý.
aložil oddíl tzv.Badon Powellových skautů v něnž byle apočátku
Z
asi 1C chlapcůMůj otec os tak nadc..l pro,toto hnutí,že ač děvče,
snažil s® s ne dostat do oddílu.Fo velvée zdráhání zne konečně do
oddílu přijal & zuatra Jsem nosit kalhoty /to byly tehdy zcela
neobvyklá věc/ a říkali Irak aísto Irena.Nebyla to lehká věc v
toa oddílu.Denně Jsme začali ráno v
hodin cvičit jen v plavkách
/asi v těch místech,co bývala pak lávka a později laost do Michalo
va za plovárnou.CviČil o se za každého počasí,v dešti v chladnu.
Fo cvi čaní. jsme se museli opláchnout ve vede,která bývala někdy až
řádně studená a pak ur-jd y , . a se pokluse podél Bečvy nž k železné
mu mostu dráhy,na snídení/jíst před cvičení© bylo zakázáno/-» pak
do íkoly.aýv-la jsem malá slebá,al® za Jednu tr.kcvou sezónu kdy
j se opravdu vře poctiv? plnila,juan o kus vyrostla & to,že Jsee až
do stáří nebyla vlastně nikdy nemocná,připisuJi této výchově br.
Doležala.Bohužel teto období byle krásné ale krátké.Br.Doležal
odešel-prý na cestu kolms s/§tn.Všichni,kteří Jnr.e tan tehdy byli,
jere v ním sěli vzrc po celý život".
Obzor,pátek 15.srpna 1919:
Družina j unáků /v&okých skautů/v Přerově požádá v eobotu lé.t.a.
v PČatské® domě přednášku:"Život a práce legionářů v lusku",na
které přednáší kpt. ruských le^ií l./áika.
Obzor, čtvrtek 21.srpna 1919:
"Junáci“Hluboko v Lorách ped l a^iteu/ped rakytou/ na uherských
hr&nicíeh se utábořila četa přerovských juuákč-skautá.Savitivil
Jsoz. je,abych poznal jak tu žijí,ve volné přírodě,A věru,že jsem
ji&.skcro z ávodíl .Bozbyli svá Čisté hezoučká stony au výslunném
svahu»obklopené kolem dokola hlubokými vonnými lesy,ja co® v dáli
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ne protilehlá etréni viáěti malou horskou cnsloupku a nedaleko
před tím minul jaea na vozová cestě rez kor nou hájovnu.Dorazil jsem
k táboru právě,když jedna cáat hochu &e chystala domů .*:ČKolik stanu
bylo strháno,takže tábořiště- byle značně peruteut v svém celková»
pohledu.Vzadu u okraje lesa se kouřilo z primitivně upravené plotny
kterou obsluhovali dva nahatí,jer v plavkách odění kuchaři .Cat at ní
hcŽi hu? uháněli aprovis&ci nebo upravovali znovu tábor.Dva odešli
na lcvenako pre naao,jiné dva jere potkali na cestě.Jeden/synek
p.Strojila/nesl objennou konev mléka,kterou-minochodem řečenojsr/e ji© statná pomohli vypití,druhý maličký a bosý fee pachtil s
pytlíka® nouky.žijí tu v lesích zdravě a čil®.Jsou všichni opálení
sluncem a veselí,® vrátí s« dceů osvěženi a plni nové síly.
Třel bych,aby je navštívil každý z těch,kdo mluví o ekautingu e
pchrdánín.Uviděl by přímo zázračný vliv prírody e dobrých vůdců
r.a mladé duše a přestal by s pomluvami,které jsou u nás vždy tak
ne snadř,při každé dobré věci.Chtěl bych vidět! všechni naši mládež
ve skautských řadách,aby vyrostala zdravá a pevná přičti generace.
-BObzor,pátel 12.září 1919:
Skauti z Přerova v Luhačovicích. Lh pi»e:Cs. B.P.skauti z Jřsrcvs
počteš; 47 hocl.ů za vedení vůdce í šoty ,1 alpy »Ratibořské. c a kemision' ra Nebeského»zavítali na cestě své na Slovensko do Luhačovic,kde
se utábořili ct louce nad teni se®.Rozležení šesti velkých stanů,
stavba ohništi,vaření jídel a různé hry přivábily a .olc advětívni^
ká,kteří netrvali při ohni až do úplného set. Čni.I potom bylo alyšeti ze stanů veselou náladu, oční hlídky dokázaly svou bdělost,
překazivše záměry několika návštěvníků»kteří nemohli ukojit zvěda
vost, jak se hoši k náhlý® překvapením zachovají.
Velmi zajímavá byla návštěva vzduchoplavců
Luhačovic odejeli
skauti na Slovensko »pokoušejíce se v rů-ných městech isplaiti
poslání k záskání příznivců akautingu,což >e jim svým výstupov ní®
pořádáním divadelních her v® slovenském nářečí a rytsických tanců
plně zdařilo.Sa zpáteční cestě vrátili se skauti do Luhačovic k
c■ > i->. z
v r. 11 o představers v ■ 1 V6C le.VisCl na
■ r©< mu
r ve ena byla přesně a vzbudila velký zájem obecenstvu.Vystupevání
E’rut* hvlc vzorné.-nrof.úvczilV podzimních dnech pohádaly jednotlivú oddíly z?’ exdy do Hostýnských
her /Rusava,R*jmochcvice/a na Javorníky.vyhledávaným místem byla
Údolní přehrrda roky Bystřičky u Valašského Meziříčí a Ráždky.
'.cccvt-lo s@ ze soboty na naděli v hostinci "Ü Kodl**na půdě a
hlavně se zde dostalo koupit jídlo bez lístků.Jak dívčí oddíl,tak
také smíšený chlapecký oddíl hlodal zde v okolí miste pre- příští
letní tábor.v hostinci večer bývalé veselo,když naši skauti se
skautkami hráli na mandoliny»hsrsaoniku a houele a prite® sc zpívaly
národní a lidové pianě.Byli zde velmi vítáni a oblíbeni n zdejilu©
obyvatelstva.
Dna 25.října'^yla pořádána na počest 2».října VITI.Dětská besídka
vedená skř-utkou es. Fsotovcu. Je j i svěřenci z baletní a taneční
Školy předvedli hru "Báj © slobodě*.Malí iáci-skautíci předvedli e
velkým úspěchem 51©vanaké Dvořákovo kolo a Gavotu kalý záletník.
Absolventka baletní školy Kárcdního divadla Aubrechtová zatančili?
Dvořákovu Lusoresku.hlučný piíje® ze vstupného byl odveden spolku
pro postavení Blagoalavova ponníku.
Dne 6.listopadu uspořádal sbor úkautů z Přerova v Lipníku n/B. v
sále pivovaru přednášku "Bosna ercegcv i na* &e 1CC světelnými
obrazy.C svých dojr.ech z cest po těchto zená ch promluvil skaut
poet.revident Falnar z Přerova.Foton o významu skautingu pro mládež
mlhvil okresní komisioner a člen hlavního stanu skautů v řrszc
J.Nebeský.Přednášku zcr.cniševel III a IV.oddíl Skautů z Přerova.
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22. 9. 1919 : Trenčanské noviny přinášejí krásný referát o zájezdu
přerovských skautů, zněhož vyjímáme
Odetských
hrác
h a ich predstavení

v T r e n č í n

e .

V nedelu dňa 24. augusta zavírilo čosi tichými a divými vodami trenčianskými. Hechceme dnes pizzi o tunajšom špatnom vzduchu, dokonca nie o tren
čianske® obyvatelstvo, chtivo® po ušlachtólej žábavo a poučeni* o čom svedči
ze dvoch třetin prázdná dvorana "Alžoety" pri večernej besídce usporiadanej
Československými B.-P. skautmi z Přerova.
Už dopoluanxa musely zaujímavá trojice skautov svojim chováním vzbudit
záujem každého* kdo sa len trocha zaujímá o diela a jeho výchovu v celého
muža* dobrého občana státu. To som si mysleli A večer? 0 ôsmej hodine* keS sa
malo začal* bola dvorana oéta prázdná (tu ai asi každý myslí* žeby nebolo
pekné prial včas - akademická štvrl aa príliš vžila)* t®.kže dojem z precítene
zahrátej "Heéverovej áerenády" bol vyrušenej krokmi a rozhovorami prichodia
cich. v tom je mnoho netaktu k umeniu i k tomu malému umelcovi* ktori v zele
nej skautskej kotilkg s vykas&nýsi rukwami smelo sa rozháňal po kl veeoch
klavíra. - Dohr J - potlesk - zdvih., sa opona - a zraky všetkých sugestivně
pripútala roztomilá trojica malých žabkov v národných krojoch. Laškovne sa uklonilin,načo známo akordy z"ľrodané nevesty* rozvírili ich telíčká k tancu
"lurianta". Radost sa díval a lažko opísal* co človek videl, že éa zamiloval
do nich každý, za to ručím. Odmenení neutuchajúoim potleskom znovu sa klonia
s hrdým pohledem* - veä oni to znalí. Spadla opona a s jeviela dolieha sem
radostná atebetanie slastnej drobotiny. Ako dal čie číslo tenčia tri páry "Národnie tance". Klavír ich sprev dza aoni spievujúl Boleslav, Boleslav atd.
Kajlepsie sa uplatnila ich dotek. duša v piesni "Já mám v levej nose”. Zase
zaburácal potlesk dvoranou a chvel sa ešte vzduchom, keä už na jevišti hopká
biela postava dievčatka s kvietkom v ruke. Očakáva šuhajka, ktori ju prekvapí
u záhonu - chce od nej kvietok a začína vlastný tanec "Hra s kvítkem", ktorý
by ani nepotreboval pomenovania, tie pohyby hovořily, jasaly* smialy sa a
nadšenie obecenstvá vypuklo* ked v polúbku sklonila aa k sebe tá rozkošná dvo
jica. Dot&nčili. Každý si prial videl celý tanec znovu a potlesk rastie v
kroičendu* leč zase slábne* aby ea znovu roz zvučal. Po tomto čísle následuje
preetwka.
F druhej polovici programu predstavili sa nám maličkí m.lováčko^ia ako
dokonali herci v Báji o slobode od Tully Cihařové-Odehnalové. Hra vypravená
na pomery velice pekne, bole zahrána nádherné s neočekávaným výsledkom.
Ohnivým temperamentom vynikal Falko. Ha každej osobe i na každom pohýbe bo
lo videl mnoho pečlivej práce pani profesorky Psotovej* která nacvičila hru
i tance, z nichž niektoré, ako "Hru s kvietkom" sam sestavila. Môže byl hr
dá na svoju prácu*« ktorej kvety sha mali příležitost v tú nedeli videl.
Plody tej práce prinesie budúci život dnes eoče malých občanov. Program zda
rila zakončený bol divokým ruským "Kozáčkom” oblúbeným už tolkokrát «idenym.
Výpravu skautov viedol okresný koni ear Jozef Heboeký. v zodpovednej a
Ťažkej práci pomáhal mu pán profesor Psota s manželke» a nl©kolkov iných páno’-, ichmená neznám, ale ktorí sú hlboko zapísané do čistých srde detských.
Ich dalšej výchovnej práci prajem mnoho zdaru a hojné následovánie, le
bo v detoch je budúonost národa."
u zprávě poznamenáváme,
stejného úspěchu doznelo provedení besídky
při zíjezdu našich skauti do Trončínskych Teplic (kde představeni byli pří
tomni též pí laudová a zástupce vlády* Finanční rada p. kurm) a do Luhačovic.
"Báj o slobode” provátona bude napříétí besídce* kterou počátkem příští
ho měsíce uspořádá škola paní prof. Fsotoví ve prospěch fondu pro zbudování
ßlshoolrsvo’-e pomníku v Přerově.
Zdařile vystoupení našich p:erovsaých skautu mělo veliký ohlas u přítel
na S lovensk u.
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V Cloncuci dn® ©.listopadu Ibiš byl® proveden» chcero/rafická
’esídka pod protektorátem spolku „erctín v Clomouci.Sedláka s
velkým zájme obecenstva a se zdarem byl® provedena ve velké dvo
ran# Národního do®u,psni A.řectovcu z Fřerová se svýai žáky a
skautkáni.
Obzor, 2.12. 1919:
Čc.HP skauti po-ádají v net’ll! 7.t.a.v sále Klstekého domu velkou
mikulášskou zábavu odpoledne pre čirží veřejnost a děti.Fri níz
ké® vstupném. pobaví se naličcí i dospělí e mohou ei svá dárky
poslat v den zábavy v nldlli cd G.hod.ranní v áatni KČetskéh©
dcsiu v pří z ew í . Pořád® k je pestrý pri laskavé® účinkováni hudeb,
kroužku pp.studentů.Předprodej lístků u p. ilicLtra, drogerie .
Blížil na návěrtích.
Na plakátech a návěštích:
"©©zvuky mikulášského věnečku" v sál® akciového pivovaru pořádá
á.Psotcvá se svými svěřenci v sobotu dne 11.prosince 1 1S.
Obzor 10.12.l9l9:
Kojetín.-Při návštěvě přerovských skautfl v Kojetíně ustavila se
družina skautů.Vedoucí® je dr. V.Kroček.Tož bystr® vpřed,hoši I
IX.Dětská besídka dne ř 5.16 .prosince/č t vrt ek a pátek/' v sále
klstekého domu poiádá skup na dětí a skautů vede á A.Psotovou.
’’Štedrovečerní sen” ee 7C účinkují čísi,ukázky národních tanců,
Hra s kvítkem, Folkový rej,a. ’otýlek budou předvedeny v nové
úr- avf ,
Obzor-neděle 28.12.1919:
Zřízeni federace skautské .Pne 12.12.1919konána byla zástupci BP
Socialistických besídkových a Roubalových skautů a Dětí svobody
schůze v níž založena Federace čsl. skautů.Ve Federaci této sdru
žené spolky a dcoíly »shrnují valnou část Českých skautů a ;:■■.£
Federace za'kc hájit! společná zájmy sdružených jednotek,ktarö
vesměs nemohou Svaz Junáků Českých z» ústředí uznávat! ze závad
ných důvodů.
Fed<race bude rozvíjet! Činnost se zachování® svérázu jednotkových
skautských sdrižení.Bratrská vpravdě nálada,ovládající shromáždění
vedoucích pri -založení Federace,jest záruko,že nastává zjednodušení
v českém skautinru.
Zřízena již kancelář a bude cd 1.ledna vydávat! společný ort.án a
povede již o v: nocích kurs vůdců,jakož i založí rozsáhlou příručku.
Skautské oddíly a sbory,které rovněž nemohou souhlasili s pr&ksí
a zásadami Svazu Junáků se žádají,aby vstoupily do Federace co
nejdříve.Za Foravu Slezsko a .Icveaeko přijímá přihlášky br.nebes
ký, okresní komisionár Irno , Běhounská 8.
C evátc;chvánccnichneal PP skauti Skládali přísná zkouše., novácku
» druhotřídních skautů ve svá nové obecní spořitelně,jia v ratrské
ulici propůjčené a útulné,v ideích skautských upravené níetnosti a
bylo ni 1 c . pod í v* t se,jak s-e každý z nich činil v zeměpisných a
hvězdářských vědách ,cvičení pniač-ti a ped.
Dodatkem ještě uvádím článek v časopise Obzor ze dne 13.7.1919:
Mezi jiný®! ®ěety sorevskýni ujala se myšlenka skautingu i v
Přerově,kde jsou již 3 oddíly BP skautů,t.j. skautů již přejali
crkánisrč ní podklad skeutingu anglického,založeného H«Baden-Powellem a osvědčeného po celé® světě.Vzpruhou byl zájezd Hl.stanu BP
skautů do Přerove,kde vůdci»chlapci i obecenstvo ®ělo příležitost
poznat! skauting jaký siá býti.ľa stálých her a cviků »zvláště pre
skauty volených,nos i než se tu a ta® vloží nějaké vypravování
anebo poučení,jde ue k cíli skaute, ého hnutí vychovávat! státu
řádné občany,Tak jeat txeba,aby obecenstvo ne akautin^ pohlíželo.
Yldyl i heslo Bui připraven a zásada:úkaut je přítele® každého,
mluví za eebe a netřeba preto zvláŠt doporučovéaí,aby byle ha
toto hnuti přívětivě pohlíženo a došlo viude patričné podpery.
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O hnutí skautské je všude značný zájem ,ne<2< etává se však prozatím
dostatečné množství osob,které by s láskou chtěly pracovati a
vzíti sobí na starost vedeni družin/6-l( hcchů/nebo oddílu /2-j
druží »y/»Ježto skawtisg není výsadou
vrstvy náboženské nebopolitické , jsou vítání všichni,k'o by chtěli apolupfisobiti•Bližší
infertrace podá konsisionúr B.F.&kautů pre okres Přerov br. Josef
Nebeský,Přerov »Smetanova. ul.1655 /eventuelně možno se obrátit na
uvád«’ne u adresu s pobytem Srno Běhounská ul.8/.

Již v roce 1915 byl Ústredie úvazu Junáků v Prase vydán přehled o
junáckých zkouškách & v r. 1S16 byl týmž ústředí® vydán Crt,ani aa ční
řád pro skautskécdbory.
První skautský Časopis byl vydáván již v roce 1915 pod názvem
“JUNÁK“ časopis pro dospívající mládež.
Orgán spolku "JUNÁK - ČESKÝ SKAUT"
jehož redaktoreM byl sán zakladatel českého skautíagu pref. á.B.
Svojsík,vrchní vůdce.V redakčních pracích vypomáhá j.oddíl praž
ských junáků.Předplatné 2 K i se zásilkou,jednotlivá čísla po 2C
haléřích.------------------------------------------------Já pochodeň svou ve tmách nes.
Já světlo rozžínal.
Já kles.
Teď na vás jest,
ji vzít a svítit dál.
Psal se rok 1912.
Učitelské náviny č. 21 mimo jiné píší
Myšlenka junáctví zasluhuje,aby jí učitelstvo věnovalo největéí
pozornost.Junáciví pokládám za veliké zkráenění školních let naší
mládeže.Konečně i pro mc učitelstvo lze skauting vřele coporučí ti
zejména pc Jobu prázdnin.C knize úvcjsíkcvt r.řlo by býti promluveno
ve všech, našich jednotách,aby výtečná jejímyžlenka rozšířila se
všude e co nejdřív« prohloubila a radostí naplnila ivot České
mládeže.
Časopis “Za bratrstvím" Kutná Hora ,prosinec 1912:
Již z obsahu celého díla vidětl/ayělenky úvojaikevy Základy junáctví/
co chrom ní jest tu složeno v jeden celek prospWný,úČelnýa zajisté,
že naši hoči v přírodě eeznásí se a tin,co bylo jim hádankou,co
zůstalo jimi ne povšimnu to, ?.e budou tu piírodu nilovati,pc ni tuužiti,
své zdraví a síly otužcv&ti.Co jinak prázdných neděl bezúčelně pro
mrháno a nůže tfe býti prospěšní využitkováno.

Český skaut-moderní Chod českého národa:
Hnutí těží šíestně ze záliby mládeže pro život v přírodě a krásných
hrách, ivotera v táborech r Jinými prostředky pěstují zdraví,sílu,
zálibu pra různá z an-I st né ní » už Iech t il ca t povahy e pevný charakter.
Výsledky této výchovy předstihly všechny očekávání.
------------ Rok

1920 --------

Přerovští skauti provedli zájezd choreografického souboru za vedení
prof. Psoty a jeho ženy pl.A.Fsotové do Olomouce,kde v tstskéa
divadle předvedou pantomimu "Štědrovečerní sen".
Obzor-29.ledna 1920
Z těchto dnech konal se v Praxe Valný sjezd skautů za velké účasti
zástupců ® autlngu z cel é republiky»Tou dobou soustŕeäuje wVaz
3CC oddílů e počtem, přec 8.tCC skautů ze 12C míst čal .republiky •
Fa referátech pracovníků ve akautintu byli zvoleni»starostou Sv&zu
J.Cv. schar generální inspektor č sl .armády ,mí stestarosty» tír. Jiří
Cuth-Jerkovský & J.SOsler-Cřcvský»náčelníka» prof.a.B.Jjvo
sík.
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Mimo to do výboru zvoleni vesměs lidé svučného )sér.ti aezi nimi spi
sovatelka prof.B.herbenová,Jtn Kovák,Jar. Hauaan,uni ver .p«u . dr.
J.Sylaba aj.
Obzor 7.2.1920:
Přednáška o skautské výchově. Okresní sbor osvitový v Lipníku n.B.
uspořádá v pátek Ij.t.T.o B.hod.V' čeř v sále akciového pivovaru ve
řejnou pžrednáěku kapitána čal.B.F.« autů»doprovázenou 15C světel,
obrazy.Upozorňujeme na pradnáčku rodí že , uči tele a přátele sládeže
vůbe e*
Skauting je nový typ výchovy mládeže pro skutečný život a Jeho prak
tická potřeby.Vede k pořádku,kázni ,crt anlsaci."odporuje zdraví,
energii»zručnost a statečncst,vytváří pevný charakter a Siní z Mláde
že řádné občany e demokraty.Lkauting je ohromně rozšířen po celém
světě .Bozmech ten způsobila cethoda jeho,jež je tak uzpůsobena,Že
vzbuzuje tcubu chlapců,aby se sami učili pro sebe a ne aby se do hocha
vědomosti nalévaly.2 prostředků jichž výchove, skautská užívá,Je nej
dále itřjěí volný pobyt v přírod« spojeny’a táboření©, noclehování».
pod stany a pozorováním přírody.Celá výchova je v rukou dospělých
skulených pedagogů»politické a náboženské stranictví je úplně vylou
čeno.Hcdi čcvé , jimž záleží na tom,aby se jejich děti přiblížili Ideálu
ge ntlestanství ,d catavte se všichni bez rozdílu politického e nábožen
ského příslušenství»abyste vnikli hlouběji v podstatu hnutí a stali
se spolupracovníky na obrodě národa.
Dnes dne 4.dubna 1920 provedla pí.A.P&otová se avýai žáky & skauty
Fedílní odpolední besídku na níž byl předveden baletní skupinou
“Zlomený květ** od ľ .Vorá čkov é. td j. ol edni besídka ; yla opět krásný®
prožitkem jak pro děti ,mládež ,tak pro dospělé.Výnos dětské besídky
byl věnován ve prospěch Družstva pro postavení divadla v Přerově.
Zvláště krásný byl rej květinek,wučok a trpaslíků.
CbzwosrjV pátek dne 9. dubna 1920 vypukl na Šíravě velký požár za velké
vichřice o půl jedné hod »cdpoled ní .Mezi n. noha pomocníky a hasiči byla
i skupina starších skautů»vydatně pvaáhali zachraňovat nejen věci,ale
i dobytek z hořících budov.
V měsíci du’>iiu lííľC byla sjednána vedení® Ö.F.skautů • Ckresní® sil
niční® výbore® v Pjercvě,místnost pro používáni jako klubovny.Zinkov
na je v dcsě CSV na Íerctíaově ná»ěstí.
Obzor-8.května 1920: S k a u t i n g.
Skauti RČS sdruženi ve vatu skautů vzdají samostatný hold našemu
tatíčkovi pres.ľBstrykovi v nčdili 9.května v Praze na Hradě ve
ípanřlskéw sále.holdu zúčastní se všech 11.DDD skautů v republice
naíí ve hvazu sdru sných pres 4.CCC členů.Fezi venkovskými bude naše
Vorava zastoupena dej- utacesi v pcčtu nej: éně 3CC skautů,z nichž
přerovských jČ .Fan president odevzdá ji® čestnou vlajku a peněžitý
dar.oravětí skauti pak jemu pěkné albu® s fo o. rafiemi , slovenští pak
vlasnoručně vyřezávaný čagan.
Obzor 18.května 1920:Skauting.
Svaznaksutů RČS počtem <2t hochů a B5C dívčat z Moravy vzdali v
neděli S.t.r: . hold evéru protektoru tatíčkovi Masarykovi v Praze na
Bradě ve španělské® sále.Pcdi ohnějří referát v lárodní politice
e árodních listech z li .t.a. Dlužno jen pripo»enout,že p.f resident
zdůraznil bratrství hochů a ružŮ,v»or to budoucího republikána,
doporučoval přírodu hochů® co prvý der ckrr tisc us ,an příroda náleží
včeš stejný® díle®,ke nalezne »kaut potravfc pro ducha i tělo a
slunce a vybízel ve výstižné řeči skauty ku bratrství»netřídění podle
povolání,států,atd»čísi docílíme republiku pevnou.

Přerovští skauti,crgaaiaovaní ve 5 esu,zůstali i v pondělí v Prase,
prohlédli za vedení svého okresního koaiuicnéra památky,rozhled u,
jízdu pc parníku a J. a vrátili se zpět v úterý a půlpáté ráno,
posilněni k další práci,ve své povinnosti ve škole i skautingu.
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Pokračování příště

Za bratrem Janem
Profesoři na příbramské reálce v něm viděli hocha
plného energie, bouřlivého rétorika, rebela s reálným
pohledem na svět. V jednačtyřicátém maturuje, odchá
zí do semináře a setkáváme se s ním po válce, kdy
přichází mesiášsky fundovaný, vysoce kultivovaný.
Jako neohrožený kazatel hájí humanismus v celé své
podstatě. Je naplněn fluidem paličatého sedláka.
Rozdává se cele, sám zůstává prostý, skromný. Proží
vá přes 16 let koncentračních táborů a věren svým
ideálům nikdy neustupuje ze svého stanoviska. Tato
krutá léta jsou mu pasionálem, a v tomto nerovném
boji dobra a zla vychází vždy jako člověk par
exellence. Začíná ve 40. oddíle, po válce navštěvuje
naše tábory na Peškovně a Landě. Po delším čase se
objevuje v tábore Na sluneční pasece. V příbramské
Dvojce je členem Oldosu. Před vánocemi
přichází
tristní oznámení o jeho náhlém odchodu. Byl to velký
muž s bohatým životem, ze kterého si vytvořil osobní
martyrium. Poslední sbohem, bratře Jane!
W

Na dalších stránkách přinášíme dopis, který Jan
adresoval J. Horkému v poválečných měsících. Je
krásnou ukázkou víry ve zdravé mládí.
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Vždyť pro mne
život je Kristus
a smrt zisk

(Fil 1. 21)

Oznamujeme všem bratřím a sestrám,

příbuzným, přátelům a známým,
že dne 9. prosince 1982 prošel smrtí

do věčného života

P. Jan Bapt. Josef Bárta OFM
Zemřel náhle ve věku 61 let.

S vírou ve shledání u Boha budeme přítomni Nejsvětější oběti

a pohřebním obřadům v arciděkanském chrámu sv. Antonína
v Liberci

V PÁTEK DNE 17. PROSINCE 1982 V 15.00 HODIN.
Po obřadech bude tělo uloženo na hřbitově
v Liberci-Ruprechticích.

Za rodinu: bratr

Za duchovní rodinu: bratři a sestry
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Pokoj a dobro!

Praha 27. 5. 1945

Můj bratře!
■
,
Vláda našich věcí se nám vrací do vlastních rukou. Chceme opi\
'pracovati na tom poli, o němž, jsme přesvědčeni, že nejvíce' prospě?'.
blahu našeho národa.
Ze. srdce Ti blahopřeji kě jmenovaní - ale nemohu nenapsati Ti
o tom, co mi působí starosti.
1
Jistě jsi viděl mou minulou práci, jako i já jsem viděl tvoj|..
a myslím, že ona mne opravňuje k následujícím řádkům. Jsme lidé
ve svém díle necháváme kus’sebe, jímž je nám potom .to „dílo, drahé,- ■
máme o něho stálou starost.
Chci Ti říci, co to katol. Junák je, a co chce, protože vířil,? :-.-e
má těžkou budoucnost, že je dost těch, kteří se naň dívají skepticiy
až nepřátelsky, kteří se domnívá jí, že je to pro mal i. ehern o-s ti trhání
kýžené jednoty. Vím však též, že v 90 % je tento postoj zaviněn ne:ýdomostí. Ty budeš i jemu teá stát v Čele - a je možné, %e i na Tebe
bude činěn různý tlak. Proto chci, abys věděl, žaČ jsme my bojoval/
a zač chceme bojovat.
Vis, ze proprium uunaka, jimž je dáno jeho výsostné postavena,
v oboru výchovných organizací mládeže j® v tom, že nevychovává jeli '
určitou mohutnost člověka, jako činí např. tělo - výchovné organizace
nýbrž že vychovává člověka celého. Ostatní org. potřebují k doplnění
své činnosti jiné, Junák žádá pro sebe výjimku - tvrdí, že člověku dá
vá výchovu všech mohutností, tj. že vychovává tělo i ducha - charakter.
Ale do takovéhle výchovy už má nutně, přímo svým určením, Církev
co říci. A budu se snažit Ti dokázati, že je nutné v zájmu úplnosti
ohé výchovy samé, aby tak Církev jednala:
Junák chce - a dle úmyslu zakladatele má vychovávat:
1/ tělo - aby bylo silné, otužile a zdravé
2/ ducha - aby byl čilý a ušlechtilý
Toho dosáhne:
a/ výchovou rozumu - aby došlo poznání pokud možno všech pravd, k jichž
poznání je stvořen, a které mají vliv na způsob
a dokonalost života
,aby
byla silná v boji se zlem a vlastními zlými
b/ výchovou vůle sklony a aby celou svou silou chtěla to dobro, v je
hož chtění 'je její smysl
My tvrdíme, Že pravá výchova- těchto mohutnosti není bez pravého
náboženství možná. /Podtrhuji pravého, protože dnes existují i.taková
tzv. náboženství, která neumTavnu jí, ale znemravnují?/. A byt by
různými náhražkami podařilo vychovat člověka k tzv. charakteru, n^-po
daří se dokonale vychovat! vůli, svobodnou lidskou vůli, tj. nepodaří
se dokonalá výchova vůbec, protože v praktickém životě před jejím impe
rativem ustupují i nejumělečtěji konstruované vývody rozumu. Vůle- musí'
být upevněna’, Zakořeněna v dobrém. Jen pravé náboženství má sou#
najvyšších dober, na nichž lze bezpečně .založit!výchov» dí-týt«*-J. opat
jen ono má.prostředky, i nadpřirozené, jimiž .slabou; a ; liknavou nuj.

v chtění dobra zocelí.
,
,
Jde je zhuštěna tragedie moderní výchovy. Máme množství prostřed
ků, máme dobře vyvinutý rozum u průměrných’chlapců, cestu, správnou
cestu, z velké části znají - ale nejsou dosti silní, aby ji nastoupili,
aby se na?-: hí/judr žel i ,j -aby po, ?nij šli? verne az ? c o ■. konc e.
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Na tento nedostatek volní mravní síly svět může zajít. Poslefí
léta to dokazují. Spravedlivá, ušlechtilá vůle chybí. Lidstvu js.oú
brány základy, kořeny, z nichž vyrůstá.
Dnes je tento problém stále otevřený. Kde jsou důvody, které'by
člověka za všech okolností udržely na cestě dobra a spravedlnosti!
Které by způsobily, že by se mravně nezahazoval, že by denně, a7býlo-li
by potřeba, častěji, neměnil zásady, že by nebyl sobecký i za cend ni
čení,, znemožnění jiných, že by se neobohacoval na cizí účet v dobr, kdy
nad ním není knuta a kdy není kontrolován, že by udělal z lásky ‘pit
bližního něco, zač nedostane odplatu? Tzv. "přirozená morálka" - to
nemožné slovo - vždyt víme, kolik vášní a zvířecích pudů udrželo,
na uzdě v dobách, které dosud jakoby nepatřily minulosti.
Opak toho: uznavame-li věčné, neměnné, mravní zákony, jsnie-li
přesvědčeni, že cíl lidstva je jinde, než v šílenství věčné,nejistoty,
trvalých hrůz, stále hrozících válek, vidíme-li kolem sebe přírodu,
nad sebou nebe a v sobě tak svátý mravní zákon - jakým sofis tichým.'
hmatem ujdeme vědomí skutečnosti všemohoucího, nejvýš moudrého Stvc. itele? A uznáme-li Stvořitele, jak ujdeme myšlence, že do svého díla •
dal řád a s řádem cíl? ?e dal-li cíl všemu, dal jej i lidem? Že dál-li
ho lidem, zjevil-li ho lidstvu, jsme povinni za ním jít?
Není místo, abych dokazoval dál, kdo je viditelným nositelem'Boží
ho úmyslu s lidstvem, ani kdo má prostředky k dosažení onoho cíle
v moci o Jako katolík to víš.
Ale pravé naboz. 'vychovy je treba i k utvořeni dokonalého Světo
vého názoru. Protože jen náboženství odpoví na všechny otázky, kteří
si žádá sama přirozenost našeho rozumů mít zodpověděny.
Tím stojíme na kulminačním bodě výchovy mládeže: Já tvrdím, ž.fe je:
třeba otevření jí mluvit o limské, nesmrtelné duši; o existenci Boha,
První Příčiny a Posledního Cíle všeho jsoucna; že je nutno, říci jí.
do očí o existenci věčné odplaty, za dobré i- zlé.
Myslím, že mluvím v intencích samotného Páděn - Powelá. Jeho
skauting obsahuje vše, co jsem Ti napsal. To je ideál, jejž dal svému hnutí.. i¥iy, katol. Junáci, se vracíme proto k původnějšímu pojetí
skautské idee, která v sobe zahrnovala i výchovu náboženskou! A z/os
tatního sám víš, jak těžko lze i věřícímu, pevně věřícímu chlapci iplniti své nábož. povinnosti ve smíšených oddílech.
Veř, mi, prosím, že kdo je katolíkem skutečně, a nejen podle/jmé
na, musí pochopit i podporovat ideu katol. Junáka,
‘ Toběvosóbně, protože znám tvé ideální založení, a vím, že do liro
uznáváš at se objeví kdekoli a v jakékoli formě, říkám: Pracuješ-li, '
tak čistě a nezištně pro vznešenou ideu Junáka, věř, že idea Junáka
katol. je Vyšší. Je to celá idea Junáka + touha po vyšší*» křestanšké
dokonalosti + s ní spojená naděje, jíž máme skrze Ježíše Krista na ..sku
tečný, blažený život bez konce- v Bohu.
Prosím Te, pro lásku Boží, aby ses bratrsky ujal našich oddílů,
které osiřely, protože ztratily vůdce. Přál bych si-, abyste/ všichni . :y
bydlili v jedné klubovně, abyste se měli rádi jako bratři, a pomáhali si navzájem k dosažení těch cílů, které vznešená, idea Junáka ukládá.
Nakonec prosím ještě o něco: snaž se, pokud, bude v-Tvých silách, -.
držeti katolické oddíly v těch ideálech, pro které mají žít, které
jediné dají celou nápln jejich životu a které je budou pobízet, aby
svůj život, ten okamžik v nekonečné věčnosti -ve tkal i jako zruční tkal
ci do osnovy cílů věčných.
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Nahlédl jsi vznešenost katolických ideálů - jako zkušený vůdce
víš, Že čím je ideál vyšší, tím nesnadněji jej lze uskutečniti, tím
více námahy dá, chce-li se dle něho Žít - a konečně, i to je pravd.':;
tím, zdá se, jsou mu nejvěrnějšími ti, kdo se zavázali jít za ním»

Bůh Ti žehnej a posiluj Tě v Zodpovědné prádi na nesmrtelných duších mládeže.

Tvůj - kéž bys ho pochopil!

br. Jan B. Bárta ofrm.
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íng. Radovan Talacko, syn
MUDr. Růža Talacková, snacha
Radka a Patricia, vnučky

Marie Taiacková, žena

V hlubokém žalu:

Pohřební služba Tanvaid — Tisk Severografia, n. p., provoz 12, Tanvaid

Tanvaid, sídliště Výšina 514, St. Gallen — Winkeln, Švýcarsko.

v

Rozloučíme
s ním ve středu 14. července 1982 ve 13.30 hodin
obřadn smi libereckého krematoria.

Nezapomeneme na něj nikdy a krédo jeho života — konat dobré
skutky a pomáhat slabšímu — předáme dál.

Vydal se na svoji poslední Junáckou stezku ve věku 7ó let, po ži
votě naplněném poctivou prací mezi bývalými žáky ve škole, mezi
spolupracovníky v továrně, mezi bratry skauty — Junáky, jimž od
mládí věnoval s nadšením a nezištně všechen svůj volný čas.
V našich srdcích zůstanou navždy stopy jeho čestného života, jeho
lásky a obětavosti, jeho porozumění a celoživotního přátelství.

odborný učitel v. v.
odešel od nás navždy dne 7. července 1982 v ranních hodinách.

František Talacko

Náš nejdražší ochránce našeho rodinného kruhu pan

Odejdou lidé,
ale cesty zůstanou.
Vytéká voda z řek —
pramen však tryská dál.

Vilém Závada:

F R A N T I Š E K

T A L A C KO ,

odborný učitel v.v.
* 24. února

1906

7. července 1982

Tanvald

14. července 1982

Liberec

+
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. tartraMer I«rtd. ta.!, «tor BuMy „ „kjŕe .
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«„ .„jsltor.,
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•Wt
C» i Ml M e«loiivs>«aí práši , JuMí-ím kMtf «««*«■ Murkta
SKAUTSKÁ

LÁSKA.

Julius Zeyer:

Odešel tam, kam všechna pokolení odešla.
A dále budou lesy v slunci snít
a hvězdy zářit v lesku vod.

Za Vaše laskavá slova útěchy, za Vaši úctu, lásku, bratrství a přátelství k našemu
NEJDRAZŠÍMU, za Vaši osobní účast při posledním rozloučení, za krásné květy,
které jste mu přinesli jako poslední sbohem ve chvíli, kdy přeplouval řeku
Zapomnění, odkud není návratu — přijměte náš nejupřímnější dík. Na Vaše
přátelství nikdy nezapomeneme.
Vám, které měl tak rád, vyřizujeme jeho poslední vzkaz:
„Dobrému říkejte ANO, zlému říkejte NE a to nejen slovy, ale i skutky.“

Ruce Vám tisknou Vaši

Marie Talacková

a ing. Radovan Talacko s rodinou
Tanvald a St. Gallen v červenci 1982.
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!□» Irj v síctnosti
14a
U.Hr^ v pMrodč
1414 i
.. ÍVOž ■ ■ ' : UVCC v.l/ ...V’
<£-•. .oeatero ckautek
Je«
uj* .dxrví. noot při e.i.. Činnosti <x
X>u
kupiiX; cv tla^ci-jixbl^vxtiíu
lbů*
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Skripta LŠ-1E
samostatný pořadač .
Programy schůzek světlušek-skautek na celý rok

Tisk formát AS
Práce s rojem a v oddíle c.1-5 vyhotovení 1
na poši» str»akce:iíodina,Príroda.,Zesfe-Eiěs;to
Dtto-bes posl» stránek-vyhotovení 4

stran
listů
listů

Programy schůzek- cyklostilované- fomát A4
Leden-unor 1969
Leden- duben
Leden-duben 1970
Únor-duben 1j47
Březen-duben-světi* 1970
Duben 1946
buben pro Velké světí.
Kv tert-čexven 1970-strcJopis světí,
koncept návrhu před r. 1940
Květen- červen 1970
Květen 1946
Devátý květen- sbor, recitace
Červen
Září
Září- říjen 1969- světí.
skautky
Září prosinec- skautky
níjen 1968
Lištopad-prosinec-koncept
Listopad-prosinec-c^kl. svitl
Listopad- skautky
Prosinec 1946- Leden 1947

78
77

14
20
20

9
7
6

6
5
16
7
14

6
22
12
10

10

10
12
6
4
528

Tři soupravy neúplné
Souprava 1 obsahuje:

programy na měsíce: 1-11 69,1-1V SK.,1-1V 70,V-VI sv.
9.V.,IX-X 69,sv.IX-X sk. IX-XII sk.
XI-XII SV..XII-I 47

Souprava 2 obsahuje:
programy na měsíce: I-IV 70>sv,I-IV sk.V-VI sv.,9V.
IX-X 6p,IX-X sk.IX-X 70,IX-XII sk.
XI sv. XI-XII sv.
Souprava 3 obsahuje
programy na měsíce: 1-XI sk. V-VI 7C,9.V.JX-XIX si .-^x
I-XI 70 sv. 2x

109

Dokumenty o Lesních školách skautek
l.Jinošovský dekret-výpis obsahu programu
2»Pre gram LS a kursů- rámcová osnova
3.Pokřiky z MLS sk.1936
4.Seznam LS sk,1936-70
5.Seznam LSřsv.1946-70
6. Záznam o účasti a programu Mezinárod.LŠ Zlín 1937
7. Pamätníček z MzLŠ sk.1937 Zlín se zápisy r.38,39
a z táborů Křemešník,1940,1950- J.Svojsíková listů

stran
1
1
1
1
1
3

17

Fotografie
Kurs LS Slatinany 8-9,6 a 15-16.7 1968
ošetřující sestry-jeptišky nemocných dětí
Mz LS sk, 1937 Zlín
DLS Jílové 1970

RNDr Boh.fiehák-portrét. foto z poděkování za
gondolenci 26.XII.1967
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ks
1

3
5
1

Zápisy-výpisky - články:
samostatné desky s očíslovanými dokumenty

stran

1. -'ůsobení milosrdných sester v burská válce
> 7 - ; í. '
.. k~ i . -/“’X '...■,
2. /<pie z dopisu s.., yllauuvé z Londýna 1941
3* lovo
na rozloučení v Gödölö 1^33
4.-E. h. utí v Africe 1936- poznámky
$• fednááka B* -tjbxová z brurmhto i ar©u 30*9«.. KUB
6./.'rok ■ r. Charváta na Valném sikěfcu IC.lx.lypA
7«dosn±aky ke kursu v^d. sk. odd. äu.3«l>3^
ií.Pczn '.. j z jednání UDK zái'í 1^46 >
■
' S
< .. . v-vi .
z
. ..
^.íiíľiix o . ■ í. no f ti le.odd. sk. ?núiá. oíi xvctna do hl !>■»>
lv.Zá:ir z
..... .ck,i. ; A . z ll.p.lj-p ä.x
11« . 'zna květen 1347- áincšcv
j...«,.
.
I
j ©
x; 7
13«Vzpc ínky z vypr-=vční e. ŕ, riderlíkové o -.nglii-■ vetou 47
14. 'on? . u z 1...3 a lC«>.19pu z rozhovoru *ür* *«&*;ce,?růchy
S© C. J. K. vo Js í kove U
k
Ip.V-pio z
c4.9.19úb‘’Ja.k se jmenuje éamota" ax
L ..A.-V Leké cx-cfcstava Ko. toky z Čar. .-' cy č.jo z

9«1960

17.Api’ va o odboru svčtluäek z kp.1.1363'
iJ.^.áyis c prac, sc ’..si o handicupovarveh c;_-3x.j.43u>

'

Uhocovad^ n/S

1^.„ činnosti pro světlušky září l>ód-14.
2„.. tel o i jroa ve< . sv. Jílová z óunnk h^asi c.Tjťí^oí
sl.llpis ze sch.hx zprav 'ajek -.<ľ. . ll.lv Ö3
Eúhúze í.n; 17.P.137Ü
v© .-■■« . v n,..., < •■ v nákol. M 13.4.137s
24.;-.r.Xng. .'. -’ludek o pracích pro světlušky ''.
“ . . p.redjc . ledn.. schůze riáčfeú.nictva-poz4.1.„k^' /v
ŽjRTýrok z jrejevu. Pavla VI k členům Mezinárodni konfe
rence katolického skautingu 1773
ku.k ělánka i • oencSe” V nirucí ^ož-n” nh; ^^.4.1 >(4
ü7.s Ivanccn.. 16.3.1974 výpis z ila-é rroht^
a .••• ‘sill;pint;tví- eiti.t 1c 3 e al,,-ho'’/eau^gika i^lv”
üb. -'s .
k .. .. i-..f
.. uj hližní***í3/$ --1
30*0 katolické literature- Bohoalovi
■
\
31.Citát z Družinové soustavy J. nováka
H.Citát e odkazu BP
(
33*sy’la Jsei.; talcé vedoucí* překlad z angl.
34 . ro ra . oslavy 21.11.
Souhrn dokumentů z archivu A. Moravcové
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