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Psal jsem si na Slovensku skautský deník...

/ pokračování /

Po ukončení prvnícn dvou kursů Slovenské lesné školy,
uspořádaných o prázdninovém období v r. 1929, bylo nutné
pečlivé dosažené výsledky posoudit a znodnotit. Hned na
počátku bylo třeba rozřešit stěžejní otázku zda škola má
býti pořádaná buď s malým nebo s velkým počtem účastníků.
Snodou okolností obě dvě pořádané školy měly malý i velký
počet účastníků. Na prvním kursu bylo 11 posluchačů /po
čet velmi malý/ a na druném bylo 41 účastníků /počet na
lesnícn školácn značně vysoký/. Ha lesnícn školách se pra
cuje družinovým systémem a z toho důvodu všicnni účastníci
kursu jsou zařazeni do družstev /družin/ zpravidla šesti
členných a tím byl počet čtyř družin přijatelnou základnou
skautskéno oddílu lesní školy. Problémem na lesních školácn,
nlavně v prvních ročnícíca bývala účast. V zásadě do lesné
školy se monl přinlásit každý. Tím se stávalo, že na lesné
škole se sešli ti, kteří už delší dobu skautské jednotky
vedli a také ti, kteří dosud ve vedení oddílů neměli žádnýcn zkušeností. Také věk kursistů byl často velmi rozdílný.
Přes tyto drobné nedostatky lesné školy v dějinácu skautingu
vykonaly mnono kladné a užitečné práce.

Drunéno srpna 1930 byla potřetí zaseknuta skautská sekera
práce a zapálen táborový onen a tím zanájen III. kúra slo
venské lesné školy, který trval do 16. srpna. Přípravě tonoto kursu byla věnována velká péče - byla oniášena návštěva
bratra náčelníka A. B. Svojsíka a br. Franka Elstnera,
zakladatele lesnícn škol u nás. Účastníci, kteří se sešli
z 18 různých míst a celé republiky byli zařazeni do čtyř
družin.
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Bratr vůdce škcly Ing. 6. Adolf Fetrů dal kursu krásnou
vlajku, kterou vyšila s. Nešporovi se Zvolena. Pozdrav a
přání úspěchu poslal redaktor slovenského skautského Časo
pisu "BuS. připravený* br. Le jna Jansa. Za krajinský výkon
ný výbor svazu skautů pro Slovensko školu pozdraví br. Jolo
horký.
Novinkou táborových staveb byl velký hangárový stan,
který sloužil jako jídelna a na deštivého počasí jako před
nášková místnost. V táboře kursistů bylo postavenu 12 etanů
na podsadách 85 cm vysokých a 1 tes-pee stan. V táboře
instruktorů bylo 7 stanů na podsadách. Dále byla postavena
velká kuchyně s dvěmi ohništi, ohrada a brána v obou táborech,
ohrazené pěkná skautské muzeum, táborové ohniště z totemem
a křesly, upravený a uhrazený pramen, 6 metrů dlouhý můstek,
lanový most, volejbalové hřiště a mnono duluion obvyklých
táborových staveb, které všecnny byly provedeny dokonale
a vkusně.
Školu vedl br. Ing.C Adolf Petrů, jeno zástupce instr.
JUc. Tibor Lieskovský a instruktoři Horký, Kudo Lieskovaký,
Lautay a Sernaj. Sbor postrádal br. Spira a Nešpora, které
nahradili pozvaní odborníci.
Běhen trvání kursu navštívili školu početní návštěvníci,
především ohlášení br. A. B. Svojsík a br. Frank Ulatner, dále
skautští zpravodajové skautské župy podbatraaské, vedoucí
redaktor slovenského časuplnu ’’Bul připravený", skautský
cestovatel okolo světa br* Bláha a další.
Instrukturský sbor vydal kunsový časopis, který dostal
každý účastník a na jeho vydávání spolupracovali br. Ján
Bukva a Vládo Zbinuvský.
Na této šk^le vzorně pracovala cvičná družina pou vede
ním absolventa L8 ómru iuatúša. Veškeré práce, které družina
m“la u i starosti vykonávala pečlivě a přesn*. Skládala se za
4 rwverů z Křešuva a 2 skautů ze Zvolena. Po celou dobu kursu
byla nálaua velmi dubrá. A přece byl na škole jeden smutný
den a to byl den loučení. Těžko hledají se slova díků a odda
nosti t"m, kteří sk^lu vedli a všem ostatním, kteří se přiči
nili c uskutečnění 3. Lesné školy na Slovensku.
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I, lehkoatletické a wolleyballové závody
o skautské mistrovství Slovenska

Bylo to odvážné roshodnutí slovanského skautiagu uspo
řádat závody v celoslovenském rozsahu, které do té doby
se neodvážily uspořádat ani velké tělovýchovné organizace.
Závody se konaly ve dvou dnech 20. ~ 21. září 19JO
na hřišti š. K. žillna. Závodilo se ve čtyřech věkových
kategoriích a to: do 14 let, 14-16 let, 16-18 let a nad
18 let. Cenu náčelníka Svazu skautů A. B. tívujoíka obdržel
oddíl, který získal nejvíce bodů v celkové soutěži, cenu
krujinakéno náčelníka Dr. V* Maule ho obdržel jednotlivec
v kategorii nad 18 let, který získal nejvíce bodů. Cenu
časopisu "BuS připravený” obdrželo vítězné družstvo ve
wollyeballu.

Slovenští skauti se sešli poprvé k těmto závodům, aby
na nich ukázali svoje výsledky na poli tělesné výchovy a
tím dokumentovali vyspělost slovenského skautihgu. Tyto
závody byly přípravou k velkým skautským slavnostem, které
se konaly následujícího roku v Prase* Výsledky závodů v ne
děli 21. září vysílaly radiové stanice ve večerních hodinách
v Bratislavě a v Košicích.

Kategorie do 14 let:
Běh 50 m:

1. JurišiS, Ružomberok 3 - 7,6 vt.
2. Kišěík, Bratislava 2 - 8,2 vt.

Vrh koulí /3,60 kg/:

!• Litera, Žilina 1 - 7,65 m
2. Kiššík, Bratislava 2 - 7,60 m
3. JurišiS, Ružomberok 3 - 7,33 m

Skok vysoký:

1. Litera, Žilina 1 - 120 cm
2. JuriSiS, Ružomberok 3 - 118,5 cm
3. Prošek, Nové Zámky 1 - 118,5 cm

Kategorie 14 - 16 let:
Běh 60 m:

1. Fiala,*Žilina 1 - 8 vt.
2. TaS, KláStor p. Zn. 1 - 8,3 vt.

Vrh koulí /3,6g kg/:

1. Baláž, KláStor p. Zn. 1 - 11,33 m
2. Šmíd, Bratislava 2, Vodní - 11,25 M
3. Fiala, Žilina 1 - 10,55 m

Skok vysoký:

1. Fiala, Silina 1 - 141,5 cm
2. Baláž, KláStor p. Zn. 1 - 139,5 cm
3, Šmíd, Bratislava 2, Vodní- 139,5 om

Štafeta 4x50 m:

1. Ružomberok 3 - 28,4 vt.
2. Žilina 1 - 29,4 vt.

Kategorie 16 - 18 let:

Běh 60 m:

1. BabiS, Žilina 1 - 7 vt.
2. Planovský, Žilina 1-8,1 vt.
3. Balšanko, Žilina 1 - 8,2 vt.

Skok daleký s rozběhem: 1. Planovský, Žilina 1 - 5,53 m
2. BabiS, Žilina 1 - 5,31 m
3. Vomela, Vrútky 1 - 5,24 m
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Vrh koulí /5 kg/:

1. Balšanko, Silina 1 - 11,86 m
2. Farka, Bratislava 2 - 11,58 m
3, Banda, Kláštor p. Zn. - 10,61 m

Vra oštěpem:

1. Farka, Bratislava 2 - 30, 32 m
2. Flesner, Bratislava 2 - 29,65 m
3. Balšanka, Silina 1 - 28,90 m

Štafeta 4x50 m:

1. Silina 1 - 26,2 vt.
2. Nové Zámky 3 - 27,4 vt.
3. Kláštor p.Zn. - 28,1 vt.

Kategorie nad 18 let:

Běxi 100 m:

1. Siegl, Bratislava 3 - 10,9 vt.
2. Legerský, Ružomberok 3 - 11,2 vt.
3. Rezsb, Nové Zámky 3 - 11,3 vt.

Běu 400 m:

1. Legerský, Ružomberok 3 - 57,4 vt.
2. Palyo, Bratislava 3 - 58,1 vt.
3. Pauřík, Bratislava 2 - 58,5 vt.

Běu 800 mi

1. Palyo, Bratislava 3 - 2,14 min.
2. Kuranda, Silina 08 - 2,26 min.
3. Kocourek, Rybárpole RS - 2,32 min.

Vru koulí /7,25 kg/':

1. Lieskovský, Prešov RS - 11,55 m
2. Kuranda, Silina 08 - 10,71 m
3. Vavrovič, Bratislava 3 - 10,30 m

Hod oštěpem:

1. Siegl, Bratislava 3 - 37,90 m
2. Labady, Nové Zámky 3 - 37,85 m
3. Kuranda, Silina OS - 36,10 m

Hod diskem;

1. Mareček, Skalica 1 - 32J28 m
2. Lieskovský, Prešov RS - 30,24 ip
3. Štípala, Ružomberok 3 - 29,92 m

Bkck vysoký:

1. Siegl, Bratislava 3 - 169 cm
2. Vavrovič, Bratislava 3 - 151 cm
3. Štípala, Ružomberok 3 - 151 cm
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Štafeta 4x1 Ct *:

1. Silina 1 * 5O»9 vt.
2. Nové oáaky 3 - 53 vt.
3. Bratislava 3 - 53>6 vt.

Celkové umístění závodícícb oddílů:
1. Žilina 1 - získává 69 b-dú a stává se držitelem
putové ceny náčelníka A.B. Bvojsíka
2. Bratislava 3-34 bodů
3. Buionberok 3 - 33 bodů
4. Kláator p. Za. 1 - 24 bodů
5. Bratislava 2t vodní * 20 bodů
6. Nové Záaky 3 - 18 bodů
7. Bratislava 2 - 12 buu ů
8. Žilina 08-11 b.dů
9. x reáov ES - 10 Dudů
10. Jk alien l-lo bodů
11. Vrútky 1-4 boc^
12. Rybárpole HO - 2 bu>
13. ílové Zámky 1-2 body

GelkovČ podané výsledky sáv dů jednotlivců
v kategorii nad 18 let:
1. aiegl, Bratislava 3 - 18 bodů a získává putovní ponár
kraj, náčelníka Dr. V. &auleno
2. Kuraada. žilina u4 - 11 bodů
3. Palyo, Bratislava 3 * lo bodů
výsledky wolleybellového turnaje:
1. Bratislava 2, vuuní - vyorává >utvaí cenu časopisu
*Bud priprevený"
2. Žilina 1
3. Eužoaberok
4. Vrútky 1
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Závody skončily• Uvčdomíme-li si, že závodníci se do
Piliny sjeli ze v ech koutů Slovenska, že veškeré náklady
si hradili z vlastních skromných prostředků, že p. celou
dubu závodů vytrvale pršelo, takže dráha byla úplnS pod
VuXu a taky můžeme konstatovat, Že všichni účastníci
s úspěchem splavali skautské heslo "Bučí připraven”•
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Krajinský Výkonný Výbor
usporiada v dňoch 20. a 21.
sepiembra 1930 I. fahko*
athletické a wolley-ballové
závody o skautské majstrov*
stvo Slovenska.
¥ddd^d < i
d'"d1
lový turnaj začína sa v sobotu
2G. r—:ddddcdd I d d">„ \
na ihrisku S. K. Žílina. Lah*
koathleiické závody začínajú
sa v nedeřu 21. septembra t, r.
o 7. h. na ihrisku 5. K. Zilina,
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skautská hlídka

Zmínili jsme se krátce v posledním čísle,že v ^-SSR zemřel býv.starosta čs.skautů MUDr.Jo
sef Charvát. Dnešní starosta čs.skautů ve světě, dr.Velen Fanderlik,nám z Trailu,B.C. po
slal k této události tyto poznámky: Dr.Josef Charvát.akademik a dlouholetý primář nemocni
ce na Karlově náměstí,zemřel v Praze dne 18.února t.r. Osoba velice známá v kulturních kruzích a jeden z posledních tradičních"lékařů intelektuálů1.' Narodil se v r.1897 a začal skautovat za prvních let váleč
ných se Svojšikem.Tábořil s ním několikrát na Sázavě u Lipnice. Starostou čs.skautů byl několikrát za I.republiky;jeho funkci v r.38 převzal gen.Vlček,
k III. junáckékterý však krátce na to odešel do za
mu sněmu v Pra
hraničí. Dr.Charvát zdůrazňoval vše
ze v list.1968:
rakterlstické a hodnotné, žo so jim dostmo mezinárodního
strannost skautské výchovy,která spo
Přihlásil Jsem so do skoutlngu před první válkou. Byla nás
ocenění.
hrstka. V Čechách, na Moravě a ve Slezku jsme dohromady
jovala jednak sporty a tělovýchovu,aJa to už více než půl století, co u nás junáctvl vzniklo. Za
vydali tak na jeden oddíl. Mým prvním vůdcem byl posluchač
le také výchovu k soběstačnosti.Kladl
tu dobu se mnoho změnilo. Svojslk zakládal ivou první dru
medicíny Miloš Kllnka (pozdější universitní profesor v Brati
žinu Ještě v rakousko-uherskó monarchii. Novému hnuli dal
velký důraz na výchovu mravní. Po vál slavě a v Praze). Po něm se nás ujal Franta Hakl, alo musel
do vlnku — kromě jiného — silný vlastenci/ program. FíóTo
roku 1914 narukovat. (Sloužil na ponorce a po válce se stal
ce zůstal podporovatelem skautské čin kapitánem naší první zámořské lodi.) Vedl jsem jako rádce
junáctví za první války pomáhalo udržovat v mládeži národní
povědomí. Mnoho z našich bratří, ktoří se dostali na frontu,
nosti. Objevil se krátce při obnovení
družinu Kamzíku, starší Vašek Jelen vedl družinu Jelenů.
přešlo do legií a organizace so jako celok dala hned 23. října
Svojsfk naše družiny sloučil, a tak vznikl pcd Jelenovým ve
činnosti Junáka za Pražského Jara.Zů
1918 do služeb vznikajícího státu.
dením Druhý oddíl. Jehož tradice trvá dodnes.
stává po něm světlá stopa.Na pohřbu se
Pak se náš program přizpůsobil nové situaci. Už nobylo
Ale pak Jsem musel na frontu I Já a bylo po skautováni. Po
nutné usilovat o národní samostatnost, ale mučela so bu
sešli kult.pracovníci,umělci a staří
válce jsem krátce působil u vodních skautů, y roce 1920 jsom
dovat republika. Navazovali jsme styk se skautskými organi
založil a vedl oddíl oldskautů. Pak přišla práce na klinice,
skauti,aby ho vyprovodili do "věčných
zacemi jiných národnosti, abychom sbližovali mládež ke spo
habllilace a tolik povinností, že na skautování Již nezbyl čas.
lečnému demokratizačnímu úsilí. Začátkem třicátých kt už
lovišt".
Předal Jsem vedení mladším a několik reků Jsem pracoval

VZPOMÍNKA A POZDRAV JUNÁKU

AKADEMIK JOSEF CHARVÁT

1897-1984.

v náčelnlctvu. V roce 1932 jsem byl zvolen do ústřední rady
Jako úřadující mlstostarosta, od roku 1535 jsem byl starostou
Svazu Junáků—Skautů.
Universitních a klinických povinností přibývalo, po třech
letech Jsem se musel funkce vzdá! pro naprostý nedostatek
času. Ještě jsem se však zúčastnil sjednocováni několika sa
mostatných organizací. Do skautské penze po šestadvaceti
letech aktivní činnosti Jsem si odnesl diplom čestného velitele
Junáka.
Po druhé válce přišly nevé povinnosti národní i meziná
rodní. Kdysi Jsem si myslíval, že ve stán nebudu mil co dělat
Dnes, když Jsem překročil jednasedmdexátku, mám času mé
ně, než když ml bylo pětatřicet
Jenže kdo se jednou stal opravdovým skautem, už jim
ůlkoy nepřestane být. Skauting je víc než táboření a život
v přírodě. Je to ucelený mravní systém. MěH Jsme štěstí, že
nám Jej vybudoval muž tak usTechti?ý, jako byl A. B. Svojsík.
Vyšel ze dvou světových názorů. Z Baden-PovrsIIa převzal
řadu technckýoh a organizačních prvků, a'e nedopas^ aby
se ze skautu staly vládně - mlEtantr" cdďTJy. Cd Thompsons
Selena vzal lásku a úctu ke všemu Svému a smysl pro moud
rost věků, která postavila člověka do prredy ne jako
jejího pána, ale jako organickou součást sváta. Oba vzory
pak stmelil chodskou tradici věrných strážců - zapadni
hraníce.
Náš skauting měl samozřejmě mrxhc společných prvků se
skautingem světovým. Jeho národe i rysy však byly tak cha-

jsme dobře vycházeli s maďarskými skauty na Slovensku, pak
se podařila spolupráce s polskými skauty ve Slezsku a a ně
kolika národnostními skupinami tehdejší Podkarpatské Rusi.
Nakonec s námi spolupracovalo I několik oddílů demokratic
kých Němců v severním pohraničí. Rozbil to všechno Mnichov.
Co se změnilo a co se n&změnllo? Nezměnily so mravní
principy, na nichž je skautlng vybudován, zejména charaktornost a čestnost, přímá páteř a noblesnost ducha. Alo svál
kelem nás je jiný. Véda a technika změnily způsob naáoho
myšlení. Sociální revoluce je něco, co svět dosud nepoznal.
Jen do konce druhé války získalo více než osm set miliónů
íldí státní a národní samostatnost. Asi miliarda lidí se v po
sledních padesáti letech osvobodila I sociálně. S tím ovšem
narostly í některé problémy — otázky „třetího světa", pokusy
o celosvětové řízení technických a odborných úkolů (zdra
votnictví, vědy, výživy, komunikací), a dokonce 1 politických
(OSN). Jsou to problémy sociální, které se stávají úkolem
celého lidstva. Tomu všemu musíme při dnešní junácké vý
chově věnovat větší pozemos! než kdysi. Už nám nestačí, aby
chlapec uměl rozdělávat oheň dvěma sirkami, postavit stan,
přísahat věrnost republice a sxatnským zákonům. Chlapci o
děvčata se musí také dovědět, kam spěje svět, co so děja
kolem nás, co přinesla véda. Dnešní fyzika, kosmologie a
biologie přinášejí nová hlediska na podstatu života a na po
stavení člověka ve vesmíru. Naléhavou pozornost sl vynucují
složité mezilidské vztahy a nové společenské uspořádání. Ne
chceme dělat ze skautingu „universitu v malém", ala mládež
musí být aspoň v hlavních rysech Informována o tom, co dnes
hýbe světem.
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rána až po noční hlídky,které nejen učí děti nebojácnosti,
ale pomohou vnímavým srdcím odhalovat ta nejskrytější ta
jemství přírody.Na krásné okamžiky,prožité v junáckych tá
borech se do smrti nezapomíná.A byly to dobré tábory,at stá
ly u Ivanského jezera u Rychnova n.Kn.,v údolí Bystřice u Ho
řic, na břehu Orlice u Potštejna,Ratibořickém údolí,Pod Rez

kem u Nového města n.Let.,u Vrchlabí u Rovenska pod Troskami,
u přehrady na Souši,za Těšnovem či jinde,od těch prvních až
po ty loňské v Běluni,na Medlově a u Jesenného.Není mezi ni
mi rozdílu co do krásných prožitků,které vytváří stejným dí
lem přírodní prostředí,cílevědomý program a vzájemná souhra.
Rozdíl je však v počtu účastníků,kterých bylo v prvních le
tech sotva 20 nebo 50,loňského roku však už přes dvě stovky.
Účast vedoucích v Lesních školách pro vůdce,zkvalit
nila a zpestřila program v klubovnách i na táborech.Půlkru
hy stanů byly obohaceny o odvážné táborové stavby,brány,stráž
ní věže i totemy.
Dnešek je po všech stránkách náročnější včerejška.
Kdysi stačil k dopravě táborového materiálu ruční vozík,pak
se jezdilo vlakem a potřebné dříví na podsady se dopravovalo
z blízké pily na vozících.Pozdě ji se jezdilo nákladními auty
a hotové podsady se dopravovaly na tábor již z domova,což
zrychlovalo výstavbu táborů.Dnes si bez autobusů ČSAD nedovedem přepravu do táborů a zpět již ani představit.Podobně
je tomu se stravováním.Jednoduchý,i když vydatný spartanský
jídelníček prvních táborů doznal značných změn a tak dnes
s úsměvem pročítáme rozmnožený oběžník rodičům z r. 1923,
kde specifikované výdaje na stravu činí za chlapce na celý
týden pouhých 30,-Kč.Dnes musí skautští kuchaři a kuchařky
ovládat celou škálu jídel a pochoutek a to je samozřejmě
znát i na rozpočtu.
Stejně nezapomenutelné jsou tábory dívčího středis
ka u Rychnova,Rovenska pod Troskami,v Antonínském údolí,u
Jílovic,Jedlové v Orlických horách a jinde,či ten poslední
v roce 1969 u Lužan.
S tábory jsou nerozlučně spjaty i písničky.Ty pro-
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Ve středisku se dodnes zachoval jeden ze starých dobrých
zvyků,návštěva hrobů předčasně zemřelých členů o Dušičkách.
Každoročně se tak vzpomíná m.j.bratří Čeňka JiráČka,Evžena Dobáše/Vladimíra Moravce,Jindřicha Hlaváčka, Karla Čecha,Jiřího
L'arkla,Věry Balcarové,z umučených v koncentračních táborech
br.Flejgra,Otto LSwenbacha,Josefa Schůtze,J.a E. VIůrzburgových
i obětí 5«května 1945 br.VI.Vejra.Skautky vždy zhotoví věneč
ky z chvojí,ozdobí je skautskou lilií a skupina složená ze zá
stupců všech oddílů je pak položí na příslušné hroby.Dokud ne
byl zrušen starý hřbitov,platila naše návštěva také hrobu otce
zakladatele a náčelníka A.B.Svojsíka,který ve Dvoře Králové
n.L. krátkou dobu působil a zde také zemřel.
Za dlouholetou úspěšnou činnost máme v našem středisku
i několik skautských vyznamenání.Nejdříve to byl t.zv."Odznak
díků”,který jsme dostali od sboru současně s br.Rambouskem
a Vymetalém,později byla to bronzová svastika Náčelnictva.
Dále byli z dvorských funkcionářů odměněni "Odznakem skaut
ské lásky" sestra Bož.Pušová,oblastní velitelka a br. tíoho
iíunzar."Junácký kříž za vlast 1939-1945">zlatý stupen in Memoriam byl udělen br.VI.Vejrovi.
Od května 1945 prožíval s námi Skautský domov prudký
vzestup zájmu o skauting,takže v roce 1946 bylo v 9 oddílech
přes 400 chlapců a dívčí středisko mělo v té douč registrová
no v 6 oddílech 300 skautek.Bylo nutno u stávajícího domova
přistavět další nouzové klubovny a jednu na hřišti Pilského
mlýna.
,
Po unoru 1948 se Junák stal součástí ČSM,jeho činnost
byla omezována a nakonec po nepravdivých a vymyšlených obvi
něních byl touto organizací protiprávně rozpuštěn.Skautský
domov se stal postupně klubovnou ČSM,pak zaměstanců poštov
ního uřadu, školní dílnou a nakonec skladištěm správy spojů,
která je v něm dodnes a to již 2 roky po obnovení činnosti
Junáka.Dnes jsou pro činnost oddílů uvolněny 2 místnosti Junáckého domova,slouží jim klubovna na Zlatničce,upravuje se
roubený Šmídův dům,pronajatý od Východočeské zoologické za
hrady .Přechodně byla klubovnou též místnost SZK v Havlíčkově
ulici a v Domě dětí a mládeže v Kotkové ulici.
Když v minulosti mělo středisko již několik oddílů,
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rostl cli skautů a s cucek,velká o zn básní ve výloze lékárny
o . bnovení Sin; osti ístního jimáakáho sti-elisku.'k inicia
tivy posledního vedoucího středisku br.Josefa ďturny-. ika
a bývaly cli vc leuc'ch oddílů, sesle tu ?c úí >rnvňv ch schúz1 h junáků a skautek spolu a novými zájem
ci a jor ť v ;• ul' i . 'Ir H. <k. va do- u. yl nu ní přítomen
i o ‘x.. t
velitel li. in .
. k^ček, >tupci 1. V i hos
té s
it
.
Sklad budoucí činnoi t .,ioy
byla ic él
ven 1 rs yrc vcóeucí a r k x,kt«rý za
íčcv ti JO c il pc ' p. i v rt probíhal u; do lita. í;lom kunání
" 1 sál Hankova Jomu, tělocvičiv Skol v bchui nových
r: cc i v
í ?o:? -ti,ch ta id v ’io .y Livockího cáru:c. í .!■■.■-. ,tcray tacionu i ’lúbovx z vodu 1 ib:
10«. ajy.
In‘V. ikt ru ' r;r byli : '"■■icc í vc k icí n činovníci bii
Jcsef a Miroslav Sturma, Bohumil unzarjOta EQ ,
i . i. ,
V.

, .
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c věd, i.rol2 . jl, s. i lke x...; rovi,ht..t
' t 3ef.dr.In^. Milota Fandei:
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... a růvoůu. byla za rt. til vlajkau naše e /lajka
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: r .r < .. s triiryarent s r jise : -.'tes tr o i h ■
U< -dcXi í občany vlusti!"
. olcr Junáckóho deu va,! keb
jsou z něho pro n c
uvolněn^ jeii -v_ mív tror ti v
i?()ví,^<. sile ,ivo.u< tnu..« u ruvxt alespoň jeho okolí .. na ^IcřuGU yrí’tavbu je
se
’
teriál,získaný z demolice darované BtodS^*
-i
u^úiu- íi ncí.nu<a>.j (jCoi
jz-x o
r cení ounekuho
douovu > v ..íJ puvoí^nínu uó< ...A.ih. u .
^íjc.
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g i- zu,
. to ’
icc. _ : i
c z.
4 ’ f. ■: ■ v ií j/.ruuíc,.
stoi
lo dost, ono cite.
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tersa dov r..' c? aty putaví v z1 ťl
• ' koli; a tyoiů
tru, lofc bx^tl-í . a^-4 ..c- Icrzk .-i .axu niuuGvnu neycr„ -xc svůj
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oddíl,ale také pro 2 smečky vlčat a oddíl skautek.
V srpnu 1968 je pro část absolventů rádcovskélo kursu
uspořádán první tábor u rybníka Medlova na Českomoravské
vysočině.Vede jej osvědčená trojice bří Josefa šturma,Karel
Malý a Ota hak.O hospodářské vedení v kuchyni pečují bři
Adolf Lehraus a Václav Horák.Poněvadž středisko před 20 lety
přišlo o veškerý svůj majetek,je tábor propůjčen závodním
výborem ROH n.p. Juta.
Na podzim pořádá Vlastivědný kroužek ve výstavní sí
ni staré radnice výstavu " 50 let ČSR".účastníme se jí vel
kým panelem,na kterém předvádíme vé fotografii vývoj králo
vé dvorského střediska od jeho založení až po dnešek.Jsou
zde i střediskové a oddílové časopisy a to z r.1923 "Nim",
primitivně rozmnožovaný z hektografické masy,"Totem",vychá
zející v r.1946 i "Stříbrná lilie" vydávaná 10.oddílem pro
fesorem Janem Filipem pro katolické skauty.Náš Totem vystří
dala nakonec "Dvojka",která byla obnovena a na jejichž strán
kách se dále zaznamenává bohatá činnost střediska.Mimo časo
pisů bylo vydáno několik pohlednic se skautskými náměty o
Vedle propagace byly i zdrojem drobných příjmů.V prvnkh to
byly dřevoryty Antonína Rambouska,později linoryty,prqmagující pořádané slavnosti a v poslední době vznikly další li
noryty jako pozdravy z táborů nebo novoročenky.
Oslava padesátého výročí samostatnosti se konala na
Zlatničce.Účastnilo se jí již na 160 junáků a skautek.Po
vztyčení státní vlajky a projevu vedoucího střediska lýl za
sazen Strom republiky.Slavnost byla pak zakončena pochčdem
k Památníku odboje a obnovenému pomníku presidenta Osvobodi
tele .Silvestrovským večerem v Klubu mladých byl skončerrušný první rok v obnovené junácké činnosti.
Rok 1969 začal stejně jako každý rok v naší junácké
minulosti vzpomínkou na založení skautingu ve Dvoře.,spojenou
se závody v Korseově abecedě a Kimově hře.Konaly se v klu
bovně n.p. Juta 3 a zúčastnili se jich chlapci a děvčata ze
všech oddílů.
Dalším velkým podnikem byla Junácká beseda,která za
plnila do posledního místa velký sál Hankova domu jak při do-
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cesmých poučení a praktických znalostí ty nejkrásnější vzpo
mínky na svoje mládí,prolité ve skautingu.Byla uzavřena nesčet
ná celoživotní přátelství,zpečetěná slavnostním slibem u tábo
rových ohňů.
Ky/kteří jsme stáli u kolébky královédvorského skautingu,sloužíme a pomáháme mu i dnes,protože jsme hluooce přesvěd
čeni o jeho mimořádném významu.A přehlížíme-li dnes svoji prá
ci pro skauting a mládež,poznáváme,že nebyla marná.
V r.1970 byl připravován Almanach k jubileu 1920-1970
s dalšími detailními zprávami o táborech, soutěžích atd,ale
nastaly potíže na okrese s povolením.Výstava činnosti ještě
proběhla nerušeně,ale když jsem poznal situaci,uvěř®jnil jsem
alespoň tuto zprávu v poslední chvíli ve Zprávách Vlastivěd
ného kroužku a udělal jsem dobře.Alespoň něco se dostalo do
veřejnosti.
St. Veselý- Weston.
Dvůr Králové n.L.,10.2.1975.

Přepsáno z cyklostilovaného výtisku v lednu 1904
Zprávy Vlastivědného kroužku při školské a kulturní komisi
MěnV ve Dvoře Králové n.L.vycházejí nepravidelně pro infor
maci jejich členů zdarma nákladem 350 výtisků.Odpovědný re
daktor Václav Svoboda.
Březen-duben 1970.
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SVOJSÍKŮV

O D D Í L

Ped názver%vcjsik^v oddíl" byl vydňn ;4 stránkový
jubilejní 1 ist,víucv■ aý J4.oddílen ítjriioh junáků v Liberci
z ' cty a vděčnosti vrata členůa -vojsikovs čadila, kteří
stáli u zečátků junáctvi v naši vlasti.
T ?rit c slovy z ačí ný obsah ’ oh ot o J u' i 1 e ní i o li st u ,
který cbsel.uje:

;/tři stati £ rora ničťlni v Junfkc
”NDr. Rudolfs
lajneru, a tot
l .Co o n<c víre £ navine
< .Jak r.nt náčelní- vyvo> 1 Rprileai
3 .Je.'. ai náčelník zt nc tovs.1
B/stat t .vcjsí.cvk oddílu
u/so. .MC členů Lvcjsíkcva oddílu
r/t'horcvou píáeň "ha Jistoveký rybník"
E/titulní lift -vcjEÍkfVjC.. "Zó
uct* Junáctvi"
o knehou ‘ 1 koláče /líc

Jubilejní list je viuov'n vie
čionůa
vcjsikiv« cddilu.
I rct c je vydán jen v o* ez enSa počtu výti uí ů .
list vyt sily Liberecké tiskárny n.p. v
ibetci v červuu
1S ?C ze rad’ kes br. ’1 oaa e v t rn ‘ i c l;ú d p re v i b r •
renty
fr t očky .
Tento výtluk t A čí&lo
0 1 3 4

pci ©ci lol.ofc Ju< lie ního llctu ■ v j
uv<;denúhc
l.<i.o čnéLc scz:u:u člen' a členek vcjsíktve oddílu,bylo
rožne rrtvšrt dcplnční p*lvcd:ího aeenur.u, pr< vóat upřeenční
r;ÍBl& je.jic.. bydlittř.
Jouřf-tnf byl proveden zádním l .oučnunó
ob< Již ,.<enul^eh
sester i brati í , pokud r. ožno a dolet. J- JLci. n rt .

SEZNAM ČLENŮ A ČLENEK SVOJSÍKOVA ODDÍLU:
x
l.-crovicks Lí rel/2' .lí ,7L/
i'rni s, i jCor&iclovtí 11
x
Z.Bcuňe L»dial»v/14.J.^3/
j’r-Lt 7,ii!ut(Vfti J5
x
3-"ursík Úláve/l£«4.7C/
i ri « a 1 ,ir t í pánská 31
4 . Č r p o k Alois
’O MÍCO n.ÍRbe;;,JJB
x
5.Elct;xr Er.71ax./9•74/
7 f«úp 7,- gJv cvic» ,učlnicuá 65
6 .Entner Lsnuí čipl sc.pol.
; cit.. t 5 , Ut’ c1 lichá 4
7 . pcderli': íilota jrof,cr.in{.
radec
rálovó,
íC
.( svobodí tel “ ' í (
B.iilip ledislrv
oc.i U r,
í od» brrjdj jClbrfccutov* 13/G54
í.^cit
er/ixand Th Ir.
rnc 1;
revt >1
z
If.Fríc Jere /G.2.72/
rj.GiiUi.á 4 76
x
U uth 'aston ' r. T n ./!?,. j . 74/ í T’ ..r r , oni. < XLKá
Hr no IIT-Í,n5 jolo, řenkov* 2'^
lí.:«r2elk» i rm-tlfek lne.
1 S . u e r c '7 r r> r t i T e k
l 11 li c v u ’ í i « n< , lov i í
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14. erles laťiscír
Pral.al, řetencova 1
15.. Is váček Karel
Liberec IV, And ČI či na 6
16 .Horký J< sef
Příbram VI,'' stadionu J6>
x 17.CLarvát Josef skad.Dr,C.
Prahal-hcvó ’ Č sto ,( utrovni 5
/31.1.rg/
18. Je rdus František
Praha 1,Dlouhá 46
bttrá Dole slav, 3vabln&káho 286
1. . Jar, Cyril,
x Jelen Yáclav,Ór.In./8.11.72/ Lib či co, Pod návrt Lm
x . arafiát Jiří
řrsi.a,U vinohrad .nemocna, ce 1256
Liberec V.,Fučíkova IV
I s zda Václav
x 23 .1 ezil Josef *in?r .
i r; i a , v i nc hro dy ,Londýnská 56
"4. lausner rohušil Ing.
Dobručka b‘ 4
x 25•; 1 eir.ilcl t®r Antcnín
Brno 12,Bulh»rská 6h
2 6. or é rek Břet slav arch.
radec rrálcvó,ul.RCH 809
Irrha 3,hučO irická 65
x 27.1®waář lilog/7.6.71/
28.iraun Jan
ílxen,U tr;iřtČ 1
Uotín.L. , atrekov,Jeg©niova 11
x ÍC.Iučfr® František/4.4.74/
Pit en,Lužic ká £
x 3C.lulhánek -arel/11.6.75/
Do- a. lice
x 31.Kunež : i rel/5.6.7< /
x 32. Litochleb Ani onin/17.12.71 / Pral a 3, >ucerburuhá 28
x 33.Uder Zdmek /14.1C.76/
Val.MeiilíČí, hvčrúkova 21
x 34.1'skarius Jceef/f5.8.76/
Prtl.R ,. poiilov,Jlbových.VI. ,013
x 3 5.1 r rt i nov ský Jan PhDr.
Praha 5,U Bikolajky 17
36.Fatouúek Ctakar univ.prof.
I rsi O 1C ,Pelet>co ,Božeoká 335
x 37.1'azánek v delav/2 .3.71/
Turnov ,Fučí] ova lí 59
x 38.ruzer ’chufcil/24 .7.72/
DvAr královo n.L.,Podčbradova 1878
x 39.Tebeaký Joeef/IC.7.82/
Pra a 4 ,horondova 11
4C.NČ-oc 1rr.tiČak,prcf.
Praha útraínico,Vilová 1
Pra ha 7,£< ch« va 8
41.Keud6rfl Josef
42.
eček Eduard I
•
hradec I rál ové ,r áno sova 858
íonátky n.Jisorcu lf 2
43.1 ovák rrrel Dr.Int,.
český Brod, U^nerova 965
x 44. ov k Li di slav I r<c.
Řež 63
z 45«'ovotný rantiřek arch.
11.1C.74/
46.Fs’era Josef prof.
Cstrava B-Pcrub» ,Ví ti z ,'ínora 27
47.1' trnouťek Ladiclav
Turnov.Gottwaldova 14í
48.Plajner ;udolí'R DR.
Luka pod lodníkem 47 p.Jílové
Klítovy 2?5/JI.
xPrážil Alois/24.1.73/
5C.Pr"cic Karel Ph.fr.
Praha 5,7boroveká 22
51.FurkLart Vladimír
Jraha J V , >poi 11 ov , Jihozáp . IV/II
52.9c cek Eranuel
1rrha 5,V lasičku 1
53.Rjbeřík Václav
Ji čin, iclzťnova 67C
x 54..kála Karel JUBr./3.8.73/
Iraha Nusle,Děkanská vinice 16
Praha 7 ,žel«2-ničáx'ů 17
x brčen ladidsv
x 56.1+," j íff it i tek/5 • 74/
Plač no / leinerove 16
57.2Íevít Antonín
MÍrtkoiito II,Pruží tcvni 451
5P.Žridr’ al Václav prof.
Chrudim IV, ybeČova Jll
5£.Táborský Et rel RNDr.
I rtLa 1(
fiC.Tonjua Jarcslav,prcf.
Li’ rev 1 ,Z< orclc ckd 23
x íl.lroc. ta *tfp'n '» hDr ./t .4.74 /-« ito. čx i co
62.Uřež Eduf rd e .erélr ' jrr
;rno jŤráMviíky 71
63.večerek Brcticlav
áci.cd
okolcv-ká ' 76
64.Večere’ Jarckír
Cp^ >. & , J utc čkove 14
65.večerek Oldřich
rno 1, erhí-utova 66
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x
x
x

x
x

x
x

x

x
z

x

66.
67.
68.
6£.
7C.
71.
72.
73.
74.
75.
7".
77.
78.
79.
8C .
81.
82.
83.
84.
65.

86.
87.
88.
89.
£( .
91.
92.
93.
S4.
95.
£6.
97.
SB.
£9.
ICC.
1C1.
1C2
1Í3.
1C4.
K5.
1C6.
1C7.
1' 8.
1CS.
11C.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
11",
118.
111.
12C.

i urnov ,ul. 5>.kv< tn» 1C15
vine Arnošt
Prs ha 4, 5»května 57
vít- František JUDr.Inc.
Prchá 4 > ?s akrác , ?oui labská 2
Vonfrnček .-osef prcf.
Fri
...» )cbylisy,lcd statky 19
Vura Vledirír Doc.CsC
Praha i , Belgická 15
teit^enbauer václav
Wildman Vla.’i ir/14.4.71/ 1 raka kjLo^art-va 7
Třeboň TI, opcček Jíl
Volek Adolf
Pra. a 1,BčleLradaká 130
ZfccL Jiří
r®. a lupeneč ,LolI.urtVu 1
Zárube Quid o rr.Int,.
Židlický Vratislav In^.
Prahr 6, ka pitkách 32
/-lí.5.76
Č- a. PudČ jov 1 ce ,. i cht riá; ova 1
Frčí. Ar Jos of Ing.
'ialacko rattiřek /7.7. i -Jab ouec n.? . , ěsiční lí
Praha l-Joselská 1
iuddc Eduard
Praha 6,Fo).rční otrt že 7
Vcsátka irek
Čas. ‘i x ebcvá pítetum va 1450
I.aiara František
Praha 3,-loz ská 113
ReniŠer Jan
Lstí n.C rl. , l slaikého ut dy 113
1 roupa Jocof
i.avl .Brod, dřevnlce 112
Pospíšil ’iroslev
DvoiáčeJ. Ludvík /27.J-72/ Né cl.cd
Luhačovice ,1 omonahého Kil
Novotný Antonín prof.
/16.3.S3/
Pí uek
Jircušek Josef
urno, áa.republiky 13
Einarík Ludvík
Vrtiš Vlastimil prof.Dr. ..r&dec Králové,( bránců t íru 2
Vystyd Ladislav /15.1.73/ Klánovic© u Prahy
roller Jaroslav
Praha 2-Tř•W•Pie oka 16
Jaroi.fr III ,’ ač araká ^30
Tyli Karel
železná íludu
IkneŠ Blažej/12.7.83/
P1. B doslav, J c aul ská 1 6 7/2*
Land®, Jcaef
Altman Václav
I;o iadic® ,ai Brova 147
Pomažli co,hrad ská 91
BČhm Vladimír ' UDr.
.Kdyní
okclská 133
Cvach Jaroslav
Plzeň,! a stráni 19
Eisner Oskar
Praha
i*ekl Jan
Eejčl Rudolf
Třebechovice p.(.Pimitrovcva 680
neyduk
Praha
obza Antonín
Třebíč,Viktorinova 213
Hoppe Viktor i’JDr.
Pra.a 1,-Hradčany,Loretánská 1
z.nojmo,Lá." ečn. cká 1
Irovský cLuslav
L t o d , L Ol :. Ž 1 i cx.á 191
Kgte ’ irosluv
Doma
lice,i kradní Jbl
Kitsberter Ivan/31.5.72/
'
zobe
ci. cv i co p.í » ,
rd ubickú 169
1oleš František
rlaen,; lačkovakého 52
Kop Jaro, lav
had v o .1 ce
Eudr-a Jan
Kulis Jan
1 raha
Laic .ter . r? ntiřek . r.
f ralis
trm.e 1< ,ňrobárova 46
Liška Josef ’UKr.
- O; ažlico , á;. i'ttl 44
íicLl František
Jedlčany
Mikánek Josef
f otxčka Fr&voslav
Do...í; zli ca , áchove 136
Cdvody Atncnín
Liberec
Poštolka Jan
©d t b ra o y, nám • Ji i i. o
SicLter Jaroslav
ve ažlice, ýiisi: C
rodm. 2
’’žek Josef
Severa Jindřich Doc.
I reha 6, Zižkcva 4
1 o 1 í n.
Sloka
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

121 . Straka Josef
12 2.3 um Antonín J ’JE r .
123 . 2t8i.cl Vladimír
124 .Stefka Alois In.
125 .otok Josef
126 .Treybal Jaromir
127 .veselý Robert
12S.Veselý Stanislav
129.Eležek Jaroslav
13C.Cedívoda Evžen
131.Celeríi. Antonín
13 2 • ’ re j Ct a ka r
133-Tndra Jaromír
13 4•3 a 8 í k Frant.po^plk.
13 5.’'brner Je rosí av
136 .' ubec Jiří
137.2 íčka Vilém I UDr.CSC.
/II .5.83/
138 .1'Uller Julius l’Dr.
139 .1íekota Jan
14 C . ’o v e k Vladimír
141 . Slavík Jaroslav
142 .^ eh1í ’: Vincenc
143.-tastný Josef
144 .Stepni řka Jan
145 .Vacek František
146 .Vacula ! iloslav
147.Winter Petr/15.12.71/
148. ednár Karel
149. r a b p k Jaroslav D r .
15C.Lilich František
151•Liman Jan
152.2tepničkr Augustin
153-Vladyka Alex.In.
154.Erb an Čestmír MUDr.
1 . Adar. cová-E anušová FaSa
2 .Antropiusová Vlasta
3.Boušová Ela /4.1.83/
4.Buršíková Fanča
5.Divišová Běla
6 .Filipová Anna
7 .Filipová Ludmila
8.Finková Helena/12.8.75/
S .Foitová Emilie
1C.Heřmanová René FhDr.Phkr.
Ll.Reyduková Harie
12 .kezká-Erbeiová Božena
13 .Eoráčková-Fnobová Věra
14 .*-rbová " árie
1 5 . Ja nuštíková l'arie/15.7.7 5/
16 . J a r á E a r i e
17 .Jarošová Eva
18 .Javůrková Fanča
19.1íoseová Vlaata/29.9.73/

Praht
Prali

4, cJecerce 47
8,karlínské nám IC

C1<m one,Wo1ker 0 v a 4
Praha
Praha 3, Slezská 115
Roky vany I, 138
Dvůr králové n.L.Alešova 1436
ábor , Rusova 909
Farvinú l,TyrŠOva 2205
omažlice-Flatovy .174,1
‘iruntál , K ul t. sped •
Bians ko
Tábor, harantova 1824
Ústi n.L.,* a výrovce 4
T ú b o r , L1 u d o v a 11 ( 6
Ha v 1. Brod, orní u1.197

FlaJno,lékař 1’UNZ
’ábor,Vpnčurova 15
Praha
Jablonec n«N.
Šumperk
Čes. Lípa,Chelčického 1666
Bílina,sídl.u núdr.bl.9c
’' ě 1 n i k
Ostrav a
Pr< rov ,Suminovt 18
Chotynč 151,oLr.Libarec
Tepilce
aroví 15
Praha 2 ,! ánu sově 4 5
Teplice, Zrenjuminská 2458
Kutná I!ora,Žižkov 9 2
Rai nice u Rokycan 345
hrob u Teplic,KOnčvova. 174
Třebechovice p.l . 789
Jaroměř III,! u a o v a 259
Praha 7,Přístavní 35
Praha 1 ,*t<pánská 31
Pra..a 1,Dlouhá tr.6
Poděbrady II , 01 b r a cli t o va 13/654
Praha lC,Ma padesátém 1
Praha 7 , ul . Fr.Křížíka 21
Brno 12,Riegrova 31
Cheb,I*máje 37
Praha 8 ,1 í ča nské 1
Doma zlíce,Erbe nova 213
Turnov ,28.1 íjna. 41C
7 no jl. o ,h'ybešův sad 15
Praha 1,Strahov ská 2C3
Ducncov / rdlovská 31
ŽatecjTxebízekého 983
Praha 6,1! letohrádku král.Agmy 3
Praha 5, Švédská 31
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21.
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<3.
. 4.
*5.
í 6.
27.
2 .
2S .
3^.
31.
32.
33.
34.
3 5.
3C.
37.
jr.
3 .
4C.
41.
42.
43
44.
45.
4
47.

* rá 1 oví
Lili
rt leví Vida li.’r.
; ,cv Libuše
esová Anna /!£.., .73/
1 orť cvá
a
orf vcov a n t
/aiiarcvá tria
cBe'ov. Cl,.® /5.1.74/
^ehíkcv
užene
Skálová ega ar
.zítalová
arie/í * .1; .7 4/
ooV.otcvá Lud, Ila prof.
’edivr ’ ilena
olšová -lidi 11 a
Zárubová . ele. a
Žákovi
arle
reneČová ’aria
Adatcová Vsric
3ro:ková iladv Dr.
uí.aícv ?dio
keiakovi Varle
Šeková - aric/2S
.73/
Jeřábkovi- louřkcvá Rol*.
.
re
vá árie
ackovf Vlsate
?idlická íMm
. . i ur.etcv ’ Jar_.il a
ilcbíaová áf e/li .4.72/

raha j,;u c.tR»lnici 3
oudi uvico, * G ccvú < 3
: raua 3,. tleukj Lajuk&ho 14
?<.
í: 4.1 Ct
Jit‘ .,.yrfcva . 3
írua 1,. elottrantká nan.l.
1 ; aha 7, »i .ova 1c
Prs;.u 3 »Juc.o. < r leká 47
F •
3, lice cvaká X(
r.,
< 7<nakw vi .ice 1(
re řří", Ty ri ova 5
mka c , A.Jdareva IC
ireha f1, 'írejaká <4
'l.Holaslfiv,i.lačnilo *4
fraLa t,..o’ ;.r reva 1
Iraha 5». ‘crcvak^ 44
fcl«aná .uda
"rodav »3ko| alikovh £9
in..» igAcorxcká .4
4 lintko, 4 unInova ,1?
vysoké Iyt o II/n
;.i iuov , d r. Che;, ulov
DcBailica, ol twddcva . &
cn«211ctt'i r .pobrenlčui atr. < 4^
I *uha J
roupové núi . 1(
Prala C, Na prakách 13a
Baa«&cv
Teplicefllpová 31

ozn.: X -zesnulí
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JUNÁCKÝ ZÁKON STROMU

1 pravdomluvný

4 bratrský

2 I oyá I n í

5 zdvo ř i l ý

3 užitečný

6 př i t e t em zv í ř a

JUNÁCKÝ ZÁKON STROMU

7 poslušný

10 houževnatý

8 veselé mysli

11 pracovitý

9 odvážný

12 čistý

HISTORIE JAROMĚŘSKÉHO SKAUTINGU
od roku 1912-13 do roku 1919.

Po pravdti je třeba uvést, :e jaroměřský Junák-skaut
vznikl vlastnv v Sokole jako doplněk pro všestrannou vraho

vu sokolská slide :e.'> počátku tohoto století v paměti naSich otci namnoze jerte doznívely vzpomínky na hrdinná vá
lečné činy Bur” s Angličany v Jižní Africe, kter^ ch se,jak

su později ukízalo,na straně Velkl- Británie též zúčastnil

mladý důstojník, pozdě ji í generl a zakladatel anglického
skautingu R.Baden řowell.Tvrdý život vojáka v boji o život
i s přírodou v tamrXjčích tulkých podmínkách jistě mu po

skytl nejeden impuls k vytvoření táto nové výchovné organi

zace mládeže* A to byl tnkó a vod e pohnutko k tomu,že 1 my,

chlapci sotva Jkole odrostlí,jsme toužili n co takového zavósti i u ní*,neb z i rohy a z něk erých okolních měst plichá-

sely o tomto novém,pro nás trochu romantické kluky,n«obyČejnu přitažlivém hnutí zprávy,která nás don ze dne slinu pod

něcovaly k brzskómu napodobení.Oč chudší jsme byli m zkuše
nostech, vzorech a prostředcích,tin bohatší jsme ty li na ideá
ly a víru v uskutečnění vznešené myšlenky Světového bratrství

i u nás.

Vznik jaroměřského skautingu spadl do doby před prv
ní svétoveu válkou. Na podnět tehdejšího náčelníka br.Xarla
Školského se u nás krásní junáckí myšlenka zrodila už v le

tech 191á/13,kdy bylo nám eokolekýi
vi Josefovi /v r.l^X

dorostencem mámu bratro

byl nacisty popraven/ a sně Karlovi -

byli jsme dvojčata-cvičitelským sborem jednoty Sokole ulože

no a svěřeno propagovat! a závisti ’Jun íctví’,jako doplněk

sokolské v„chovy.Jedinou posekou ním byly toháy’Základy ju-

níctví’ od A. B.Svo jsíka,vydaní v r.l91í\ktará dosud vlastním
a do svá smrti tych ae jich nerad vzdal.’Základy* staly se nim

učebnicí i Písmem svátým.Z nich čerpali jsme v'-cchny vědomos
ti i znalosti a dle nich jsme pomalými kročky postupovali,
neb mezi staršími 8 dospělými m bylo pro nová hnutí vždy do-
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dokud jej na věky nezaplatily tody Slapská přehrady.Tam za-í
čaly první svůj tábor.
^ršelo jim na něj plná tři dny a víte,jak těžko se pak
tábor začíná.Ale i to bylo k něčemu dobré.Prostě se musely

učit *vařit z vody” a umět” držet praen v suchu”.i když prší.KcyŽ nebylo lze vařit.zkusily jídlo syrové.Syrové vejce

polknout,to byla životní zkušenost,pončvadž majonéza ze syro.
váho žloutku byla skoro neznámá.Jak si libovaly písničku:
’’Není v^tsí potěšení jako kráva v chlívě, večer si ji podojí
me, ráno mléko sníme,”A poněvadž to dělaly pod tou pohostinou

doškovou střechou denně,měly silné kosti a rovnou páteř.

Na táboře jsem byl jen pár dní, s počátku a pak jsme
tam ponechali s tepou Farkou jako muže, malého Slívka Burší

ka a přichystali se na první cestu do Prahy po vorech.Při
loučení jsme si tehdy,za Rakouska zazpívali s porozuměním

sloku nšf hymny * A každý-z nás vždy přímo stát a před nikým

síj neshýbat.V obraně dobra a křísy dožiješ vlasti své spásy”
Tehdy nám to

ělo.

Tím končí má vzpomínka na znČítek táboření českách akeu
tek před 55 lety, ale nemohu se ubránit říci jako vidce Syojsíkova oddílu nooo pro Vás do budoucna.Vyhrály jste první
bitvu,když podle příkladu ” Vlajek nad mostem a přístavem”
jste přiměly civilizovaný svět, aby ženě přiznal rovnopráv
nost v životě,ve vedení rodiny i ve volbě Životního povolání.

Vaše babičky tuto bitvu vítězně vybojovaly jako skautky, ne
jako sufražetky.Co tedy zbývá pro Vás? Je tu další bitva
a těžší: ukázat muž*'m,že jejich «pCsob,jak řídit veřejné vě

ci na zeměkouli,zklamal.Místo starosti a aby lidé byli ve
své rodině a lidském společenství především spokojeni a štast
ni,vymysleli války a nenávist.K tomu přidali obchodní sou

stavu výrobní,která člověka mění na tažné dobytče s dřinou
a starostmi od rána do večera a současně na krmnou husu,
která musí vše co vyrobila,taká spotřebovat bez ohledu na

vlastní chutě a zdraví tělesné i duěevní.To je mužský patri

archální zpCsob řízení světa: násilí.Vezměte jim kormidlo

z ruky a pokuste se řídit svět k lidskému štěstí pomocí lás

ky, jak ji zná žena a matka.
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statek pochopení.Bylo třeba získávat! zájem a důvěru rodičů,
učitelů a veřejnosti,neb mnozí se na nás dívali s obavami

a despektem,aby se k nám zanesená cizí myšlenka nezvrhla v ně

jakou ”indiánštinu”,neb v militaristickou výchovu.Leč naše cho
vání a vystupování,ale též plnění "junáckého desatera" nám zá

hy získalo uznání a sympatie všech spoluobčanů.

Z počátku jsme se nejvíce zaměřovali na vycházky do pří

rody spojené s pozorováním,orientací,stopováním,signalizací
atd,až konečně v nedalekém lese"KonČinách" došlo k prvnímu tá
boření.To naše chlapecké srdce tak nadchlo a získalo,že jsme
se všichni/ bylo nás asi 15 -20 sokolských dorostenců a žáků /

stali pak nejoddanějšími vyznavači junácké myšlenky.O svém teh
dejším zážitku jsem se také zmínil v místním rozhlase 5.4*1968

při vzkříšení zdejšího skautingu.
V roce 1916 jsme oba s bratrem Josefem a pak ještě a dal

šími junáky byli odvedeni a odešli do válečné fronty.Téměř
ustala další činnost jaroměřských junáků-sokolů.K obnovení do
šlo až na jaře 1919,kdy jsme se vrátili jako dobrovolníci I.

sokolské s^eniny župy Podkrkonošské-Jiráskovy ze Slovenska.

Hned byla zahájena další činnost mým bratrem Josefem.Já jsem
záhy odešel za svým povoláním do Bratislavy,kde jjam na sldon*

ku r. 1919 začal organizovat,jako vůdce 1. oddílu tamnější
skauting a to společně s br.Albertem Dutkou-byl synem MUDra

A.Dutka,člena Mafie a přítel TGM-Maxtinem Holým,Karolem Danihelem,J. Janderou,K,Schubertem a dalšími.
Od roku 1919 do r. 192L vedl jaroměřské junáky hlavně
můj bratr Josef společně s br.0.Nemečkem,R.Jarchovským,Frant.

Špačkem,V.^orůvkou,V.Kellerem a dalšími.
Bratr Borůvka,tehdejší kronikář,nyní v důchodu by mohl
pokračovat v další historii ze života zdejších junáků.

Jsou dochovány fotografie o prvních začátcích i takové
zachycující atletickou činnost br, Josefa,který začínal v Ju

náku jako vynikající atlet S.K.Slavia Praha a byl dvakráte
mistrem republiky v pětiboji.

Karel Tylš, Jaroměř III/ 538.
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Znak c.k. mocnářství

Cís. král, místodržitelství pro

8

4043

A

M.Č.17409

Čí s.

V

4190l
království české.

Praze,dne 5.listoradu 1912

Panu

Františku Barvířovi
a soudr.

v
Třebechovicích

C.k. místodržitelství ne:npovídá v základě sákona
ze dne 15 •listopadu 1867, číb.134 ř.z., o právu opolčovncím,
tvoření se
spolku a názvem»
" Kroužek Skautu"

68 sídlen v Třebechovicích

dle obsahu stanov dne 1...října

1912 c .k .nístodržitelství dočlýoh.

Dle těchto stanov jent spolek spolkem nepolitickým a

nesní politické Činnosti sni vyvíjet! aniž se jí súčtatniti.
Jeden stejnopis stanov se vrací.
C potvrzení právního trvání podle § S. uvedeného zákona

sptlek může požádeti, předloze průkaz o tom, že oe ustavil,
a připojuje jeden úplný, všelikých oprav proutý stejnopis

s tanov, jehož první arch budiž opatřen kolkem dvoukorunovým,

každý následující pak kolk&ra jodnekorunevým.
Spolek jest povinen oznámit! své udávení c.k. okresnímu

hejtmanství v Král, hradci

a.předložit! témuž

úřadu každoročně běhen měsíce ledna výkaz dle přiloženého
vzorce.
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Fo.ud jest v příčině výkonu jednotlivých odvětví stanovami
předepsané činnosti spolkové ve zvláštních sákonech a naří
zeních předepsáno, aby některé podmínky byly splnčnj ,neb

úřední povolení bylo vyžádáno, bude spolek povinen dříve
podmínky tyto splniti,pokud se týče zmíněného povolení si

vycoci-podotýká se výslovně,že spilek dříve,než tyto podmínky
splní,nebo tohoto povolení dosáhne,dotyčné činnosti opolkovó

rozvij eti nesmí.

Vůbec bylo vyloučeno,eby spolek vyvinoval nějakou Činnost,
která jest mimo obor působnooti stanovami předepsaný.

Ckolností tou, že v stanová ch nebyle, pozaotavona uetanovoní
r 11 a 12, nenabývá spolek nikterak oprávnění noalti pvrípwr,
stejnokroj, odznak e. užívati trubky, nýbrž nabývá pouze
právní kvalifikace ku dosažení enohooprávnení, ta něž zvláčtč
zažádati r usí.
K žádosti nutno přiložiti barevné vyobrazení a podrobný
popis, jež obé shodovat! se musí t vzorek odznaku, jakož i
větu notovou rohových signálů, jodná-li se o částky stejno
kroje, ”us. býti znázorněny věechny jednotlivosti /odznaky
cistinkční a pod./
Z výnosu tohoto lze se odvol?ti k c.k. ministeriu vnitra,

kterážto odvolání by se včak musilo podat! do 4 neděl u c.k.
r í st cglržit el stv í v Jraze.

Zbyta----- eááiefa----------------------------- •»Za c. k. místodržitele:

/podpis nečitelný/

SKAUTSKÉ MUZEUM
Třebechovice pod Orebem
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TAM...

Tam,kdei na té straně slunce vychází,

tam,okolo toho místa chodívám a jezdívám tak rád,
tam,kde nic ti neschází,
tam,kde dovedli jsme dřít se,starat,honit se i smát,
tam,kde voněl les a smůlou ruce,
tam,kdes moh'vidět zlato květin při potoce,

tam,kde vůně'všeho:vzduchu,kouře,vody ba i páry z hrnce,

tam připadala nám ta vůně jak balsám pro stará i mladá srdce.
Tam já často ve vzpomínkách zajdu,
tam aspoň ve snu klid a pokoj najdu,
tam věřím tomu rád a jistě,
tam,že jednou na tom krásném místě,

tam,že objeví se zase řady stanů čisté.
Tam,kde kdysi havíř kov dobýval,

tam zahlaholí zas jak jarní příval,
tam,ano,píseň o "luhu,květem orosen co kýval"
tam je to,ano tam,

tam svolá jednou celý kmen náš
kouzelný " tam-tam ".
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Katolické
v

zemi

skautské

hnutí

Moravskoslezské

První zmínka o katolickém skautingu je « roku 1921, kdy
v Brně byl založen skautský kroužek při jednotě Orla. Vedou
cím byl Joeef Menšík, dělník v brněnské Zbrojovce.Je tedy
Josef Menšík pokládán za zakladatele skautingu na Moravě.
Za krátkou dobu vznikají při jednotách Orla další kroůŽky,které se postupně mění v oddíly katolických skautů. V
roce 1929 je v Brně již 5 oddílů, ale současně vznikají ka
tolické oddíly i v jiných mostech Ano jmo, Jihlava,Třebíš,
Břecla atd./.Na podzim v roce 1930 je svolaná do Brnavalná hromada-,které schválila stanovy a nové ústředís
úsTfcDí katolických skautu°v zra moravskoslezské /úksjm/
veslo v Život.
V roce 1933 nastal pro katolické skauty v Brno rušný rok.
Tehdy se ujal vedení brněnského sboru katolických skautů
mladý učitel Josef Kratochvíl. Současně byl ustaven sbor v
Třebíči, jehož vůdcem byl jmenován F.Hudeček.
V roce 1934 konaly se v Brně třídenní závody na Kamenném
Vrchu a Bílém Potoku, spojené s nočním cvičením. Závody byly
zakončeny v neděli na svátek Nejsvětéjší Trojice v Tuřanech.
V roce 1935 1 egistruje mladé ústředí jen v Brno 276
skautů a skautek v 16 oddílech. V tomto roce vyšlo také první
číslo časopisu NAŠE H2UTÍ, jako ústřední věstník UKSJM.
Prvním redaktorem se stal Jose: Menšík, zodpovědným redakto
rem František Navrátil.
Stanovy ÚKSJM byly schváleny výnosem zemského úřadu v
Brně dne 16.března 1936 pod č.j. BbLL. V té době byl také
podepsán yAD PRO -ROANISOVÁNÍ ČIŠÍCH KATOLICKÍCH OD ÍLU V
ZEMI MORAVSKOSLEZSKÉ ve SvAZU JUNÁKU SKAUTU ROS.
V brně se konaly 2<í.4.1936 vůdcovské zkoušky.
0 Svatodušních svátcích zúčastnilo se několik katolických
oddílů ZEMSKÉHO SJEZDU SVAZU ve ZLÍNÉ. Sjezd se konal u pří
ležitosti 25.výročí trvání čsl. skautingu pod heslem ZELENÉ
košil: v píru 1 ve válce.
A v tomto roce am začal v Časopisu ANDULU STRÁŽNÉM vycházet
napokračování první skautský román STATEČNÍ HOŠI od Josefa
Kratochvíla, který ee podepsal J.K.BABY. Román vyšel v mnoha
dotiscích a později i samostatně v několika vydáních.
Dne 17.6.1936 zúčastnili se katoličtí skauti v Brně,spolu
se Svazovými, uvítání stanosty SJS ROS a presidenta republiky
Dr. Edvarda Beneše.
0 prázdninách v roce 1936 tábořilo již 20 oddílů.
Inspekci všech táborů provedl brněnský divizní zpravodaj Josef
Menšík.
Dne 1.11.1936 uvítali brněnští skauti presidenta republiky
Dr, Edvarda Beneše,rumunského krále CAROLA a prince MICHALA.
Lne 26.11.36 zúčastnila se početná delegace katolických
skautů v Břeclavi pohřbu známého skautského^pracovníka, spi
sovatele a okresního zpravodaje írantiěka Knourka, který se
skautskou kapelou z Poátorné ud lal několik zájezdů i do za
hraničí .
Dne 29.11.36 konal se poprvé ze konání skautingu v Brně
mimořádný valný s$ezd SJS Cs. Sjezd se kojal v posluchárně
anatomického ústavu Lékařské iakulty Masarykovy university,
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za plné účasti skautských pracovníků z celé republiky.Zúčast
nila se také početná delegace ÚKSJM.Sjezd řídil universitní
profesor MUDr.Josef Charvát, který byl zvolen starostou Sva
zu. Závěrem byla přednáška universitního docehta Br. K.Hory.
Přednáška pojednávala o některých zdravotnických hlediscích
ve skautské výchově a byla provázena světelnými obrazy.Před
nášky přinesly shromážděným vůdcům cenné poznatky pro vedení
oddílu a zvláště zapůsobil skautský citový závěr.
Při příležitosti Valného sjezdu Svazu konala se schůze
LIGY katol.skautů, na které přednesli zástupci jednotlivých
ústředí zprávy o činnosti svých ústředí. Se zpráv vyhynulo,
že skauting katolický jde nezadržitelní vpřed a získává nové
členstvo. Pozdryvy přednesli za německé katolické skauty
P.Polomský, za polské Harcery v CSR '.VLAST. úZYCKI z Vítkovic.
Profesor Hlavatý přednesl potom referát o poslání katolického
skautingu.
Ve dnech 12. a 13.prosince 1936 pořádal brněnský sbor
katolických skautů vůdcovský kurs.
V roce 1937 nastal na moravě netušený rozvoj a rozkvět
katolického skautingu.
Dně 24.ledna 1937 konala se v Brně mimořádná valná hro
mada ÚKSJM v zasedací síni Čsl.Orla, kterou řídil starosta
ÚKSJ.” Dr. Antonín Drobný. Zúčastnili se zástupci SJS dČL, zem
ský jednatel Ferdinand Foit,zástupce Čsl.Orla náčelník Hanuš,
zástupce Katolické Omladiny dr.Ryšavý, zástupce katolických
profesorů docent dr. Josef Kratochvíl. Po pozdravných proje
vech a po zprávě o činnosti ÚK.SJM byly provedeny volby.Sta
rostou byl zvolen Dr.Anton n Drobný, místostarostou dr. M.
Bukvář, náčelníkem František Nemec, tajemníkem náčelníotva
Josef Menšík,duchovním rodeem P.dan Meixner, pokladníkem
Antonín Ševčík. Dále byli zvoleni ’evisoři účtů a členové
ústřední rady a jejich náhradníci. Po vykonané volbě učinil
projev náčelník František Němec, který v něm rozvinul plán
práce na rok 1937.
Po valné hromadě bylo postupně přistoupeno k plnění
plánu.Byla provedena reorganisace, vytýčeny oblasti divizí
které se schodovaly s diecézemi.Pyl i jmenováni divizní zpra
vodajové, olomouckým škpt. gštb.Ferdinand Šeda,brněnským Fr,
J.Gold.Ke konci roku 1937 bylo již v ÚKSJM registrováno
na 5C oddílů a počet přesáhl l.OOOoNastal také zájem v řadách
rodičů, kteří zakládali KLúBY přátel kat.skautů.
Časopis NAŠE HNUTÍ změnil svůj název na KATOLICKÝ SKAUT
a hlavním redaktorem byl jmenován Josef Menšík. Od čísla 7
stal se hlavním redaktorem Josef Kratochvíl,zodpovědným redakttorem po celou dobu byl Antonín Ševčík. Uzávěrka do prvního
čísla končila 25.2.1937. Sborovým vůdcem v Brně byl jmenován
27.2.J.Rouš, sborovou vůdkyní M.Soušová.
0 Svatodušních svátcích konav se to Lukách u Jihlavy DEN
SKAUTSKÉHO BRATRSTVÍ za účasti celého sboru z Jihlavy a mno
ha oddílů dalších,
r,
Ve dnech 8. a 9. května konala se v Bratislavě schůze
LIGY katolických skautů /LKS/ za účasti zástupců českého,
moravského i slovenského ústředí.
ÚKSJM vydalo v tomto roce nové tiskopisy, vyšel CVIČEBNÍ
ŘÁD KATOLICKÝCH SKAUTU od škpt.gštb.Ferdinanda Sedy.
Valná hromada Svazu čsl. důstojnictva doporučila svým
odbočkách,aby věnovaly mimořádnou pozornost spolupráci se
skauty. Na toto upozornila ÚKSJM své oddíly s tím,že tak
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p-ohu získal vodbočkách nové vedoucí a také instruktory.
.irnénský sbor svolal na čtvrtek .O.a. náhlý sraz pro
své oddíly. Zu pě\n účastil Pyl provoděn nácvik pořadových^
podle vyšlého Cvičebního řadu a po nácviku byla zkouška ideo
vých a úkolových závodů.
v prázdninách pořádalo UKS IM na Ferdinandově chatě v
aajnoohovxoíoh kLkS hHAhMn-TI a I
’ LU. Vedoucím kursu
■yl Škpt.átb. Ferdinand Šeda, vůdcem letní školy byl néčalnik František hěmec. Rředučňelo 5 instruktorů ze Slovenská a
náčelník va$u prof. a.d.ovujelk. vstatni inalruhtořl byli z
náčelnictva UKSJM, zúčastnili) se bu posluchačů.
Svaz organizací ato ické mláděte konal své porady
4.října v české Hubové. Byli přítomni také zástupci UOJU
a do zvoleného výboru byli zvolení i 3 zástupci UK&IIU Před*
wřtea jednúní bly společné úkoly, kterú bude Svaz v příští®
roce realiaovat. Te to zvlAutř utvoření iszlnarodní UJ 11
katolická stlúdeže, zájezd na světový : on^res do Belgie,oslavy
vatovojtóůské v ro' » 1V3B, oslavy dvacetiletého trvání kato
lické nládeže v čecháoh-jejího Sdrulení, dále otázky organisaíní, celostátní sjozd Katolické loUdcte v Praze u příloHtosli orelského eletu a sptlečný postup při nrovúdůnf branné vý
chovy.
ne 36.1l«lb37 p> odnhnel prof. A.lhlv jsík, nAČleník
SL o skautingu a branné výcauvé v řsclavl. ’řednáške byla
doprovázena evělelnýsl obrazy, hýla velmi navštívena. Po před
nášce byl promítnut film ze života skautů, který natočil tor.
U. huahu v táboře třsbičeuýoh skautů. n přednáúeo byla také
početná skupina z ó „SJ 1 vedena náčelníkem i rant. Kěmoem, který
také schůzi zaaájíl a uvítal náčelníka UVaZu prof. A. ti.
Svojslka.
Lčelná dělba prače vedla náčolnietvo UK JM ke zřizování
odborů a pověřování schopných členů k jojicn vodění.u dosavad
ním odborům (zahraničnímu, spojovacímu) přibyl odbor filmový,
euož vedením Pyl pověřen br.ú.Muo.ia. Zřízením filmového od
boru se umožnilo uchovali mnohým oddílům trvalé vzpomínky a
hodnotné dokumenty o činnosti a táboroyém životě. Jeden z prv
ních filmů byl film ÚE5 VE ht.AUfbiJ TAIíW"K, který byl natočen
v táboře velkouozířičs«ých skautů a .<1 svou pra&ioru na .Harém
Brné.
* roce KJ7 tábořilo již více jak SOU katolických skautů
a skautek.
Bne 30.1.1 38 konala se v irm valná hromada UKSJH, na
které bylo zvoleno nářoinictvo a ústřední rada téměř ve stejném
složení dosavadn ho.
ne b.února uspořádal břeclavstý sbor besídku, která se
velmi vydařila po všech stránkách a bylá navštívena i zástupci
mnoha oddílů z okolí.
i ne 13.února 1018 konala se v 3rnft schůze tKU za účasti
zástupců ústředí českého, oravshéao i »1ivenského. 3JS zastu
poval referent pro autonomní organizace Vladimír ierloa a
zemský jednatel seravský br. Ferdinand Foit.
V© dnech u.a/ 6. června onal se v Jihluvč č H;ha'
stolic ých skautů moravských, rjozd byl zahájen 3.Ů. večorníw:
představením v mést;j> ér. divadle a projevem náčelníka bJK prof.
A.U.^vo sika, bruhý ;en po p lni »Ú1 svaté a ukázkovém táboře
zúčastnil) ao na jú, skautů a skautek slav.ostního odhalení
pamětní děsný odboji na vojenských íasúroach.
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Po slavnostním odhalení desky konala se na jihlavském
náměstí přehlídky jihlavské vojenské posádky# Přehlídku vy
konal generál Slunéčko /Alex/ spolu s náčelníkem prof. A.B.
Svojsíkem. Odpoledne se konala přehlídky skautská# kterou
vykonal náčelník prof. A.B.Svojsík,spolu s generálem Slunéč
kem. Přehlídku zahájil slavnostním proslovem náčelník SJS
prof. A.B.Svojsík. Krátké pozdravné projevy učinili P.Jan
Meixner v zastoupení brněnského biskupa, zástupce velitelství
posádky a náč. Frant-Němec. Po přehlídce odpochodovali skauti
do ukázkového tábora, kda byly různé soutěže (ve střelbo málorážkou, házení šipkou, balónem atd.), a konala se skautské
veselice. Nacečer rozloučil se náč. SJS prof. A.B.Svojsík na
nádraží se skupinou činovníků ÚKSJM, Náčelník A.B.Svojsík
pochválil dobré uspořádání SJEZDU a hlavně zdůraznil správnou
cestu ve výchově katolických skautů. Třetí den pokračoval v
ukázkovém táboře a odpoledna účastníci sjezdu rozejeli se do
svých domovů. Sjezd se po všech stránkách vydařil a byl dobrou
propagací katolického skautingu.
Ve dnech 24.až 30.června konal se v Bratislavě JUBILEJNÍ
SJEZD KATOLICKÝCH SKAUTU u příležitosti dbacátého výročí
SJSRČS a desátého výročí katolického skautingu na Slovensku.
V patek 24.6. bylo ubytování v táborech, noclehárnách nebo
hotelích. V sobotu 25, v 16 hodin bylo veřejné vystoupení skautů
na hřišti SSleziánů. Večer měly skautsky veřejnou akademii
a skauti táborový oheň. V néděli ráno byl pochod městem na
bohoslužby a po nich slavnostní valná hromada. Večer se konalo
procesí městem a po něm divadlo. Ve dnech 27. až 30,června
byly vycházky,táboření, schůze Činovníků,projíždky po Dunaji,
prohlídky města a zájezd na Děvín. Slavností se zúčastnila
delegace SJS vedená náčelníkem prof. A.B.Svojsíkem a referen
tem pro autonomní organtsace Vladimírem Herlosem. Stočlennou
delegaci ÚKSJM vedl náčelník F.Němec, zptravodajka náčelnictva Marie Friebová a tiskový referent R.Fink.
0 prázninách pořádalo ÚKSJM na Ferdinandově chatě v Rajnochovicích rádcovský a vůdcovský kurs.
V září 1938 odjela početná delegace ÚKSJM do Prahy na
pohřeb náčelníka zakladatele prof.A.B. vojsíka, aby se s ním
rozloučili a vzdali mu poslední poctu. Pohřeb byl nafilmován
a byl promítán v mnoha oddílech,
^V lednu 1938 vydalo ÚKSJM knížku dr,Martinovkýho "KATO
LICKÝ SKAUTING". Prvá část pojednává o "Idei! katolického
skautingu" a druhá část o "Psychologii skautského věku a
metodě skautské výchovy."
V lednu 1939 byla podepsána dohoda se SJSRČS o přímém
vstupu ÚKSJM do SVA^U při zachování homogenních oddílů a tím
vlastně samostatné ÚKSJM zaniká. Dohodu sepsal JUC Al is
Till a za ÚKSJM podepsali JUDr. Antonín Drobný a prof. Frant.
Němec, Josef Menšík a P. Jan Meixner.

Po celou dobu své existence spolupracovalo ÚKSJM se
všmi katolickými spolky na Moravě (Orleta,Katolickou Omladinou,
Stoličkou mládeží,Svazem katolického studentstva, se Spolkem
katolických učitelů a profesorů,Svazem katolických žen »
dívek, atd.l.
V časopis ANDĚL STRAĚaÝ mělo svou pravidelnou skautskou
hlídku,a své zprávy uveřejňovalo i v diecézním věstníku kato41

lie cého duchovenstva. správy mívalo i též jinoch novinách
a časopisech katolických.
V brněnském alunnátě oyl jednačtyřiceti Členný roverský
kmen, který v; chovával z řad budoucích knoží vedoucí katolicxych oddílů a duchovní rádce. Lovmž v seminářích a interná
tech byly skautské oddíly.
-o-o-o-o-o-o—
KRATOCHVÍL Josef, učitel v Lukovanech, odborný učitel v Brno,
" po roce 194!; studoval na přírodov decké fakultě
university v ^rne a získat doktorát přírodních věd.
Napsal řadu knížek z přírody, z vesnického prostře
dí a několik divadelních her. Psal pod pseudonymou
Jlx\.tíABY, pos iěji pod uiM JÍMAL.
STAT1ČNÍ HOŠI /193C až 1946/prvotinu vyšlá jako příloha časo
pisu a . *L il uÍ4l<Ý-později vyála v několika dotis
cích a tané v dalších vydáních.
RZI JUNÁKY -příručka pro rádce a vedoucí, pro první kroky
při vedení skautských oddílů
iOK JUNÁKť -celoroční útržek skautského programu ve formě
povídky
JVÍ KY NAoEHO LESA -ze života sov, plné životnosti a prosy
cené láskou k přírodě a jejímu tvorstvu
LOVÍ;. BíST * OKO - /1142/povídka ze života našeho vzdušněno
plavce-káněte lesního
{pniNOVž NEJVĚTŠÍ - dobrodružná povídka ze života našich hochů
s junác^ou tendencí (napsáno společné s Vít.Horynou)
nÁČA Z OBORY -/1943/-povídka ze života kavky v zámecké oboře
fšíilo Y NAŠÍCH k.Ě/ÁčxB-/1943/Jemné ušlechtilé povídky z
přírody a ze ivuta drobnách zp váčků linduéky
lesní a dlaska
CHVjJNíCáÝ VÍR -/1^43/-drama a hyinus kr se přírody v nádher
ném POOSLAVÍ, zejména kol Kevkovického hranu
PTÁCI/lJ46/-knížka o hnízdu í ptactva, o jejich prospěš
nosti i ákodlivosti-končí výzvou MILUJTE PTÁKY(napsáno společně s J.Hoatánom)
ŠE^NOďBlT -/1946/-románek muflona z moravských lesů
KRÁL u‘O1Ýl9- /1946/povídka ze řivota CTAEÁ úLA a jeho proměnách
PĚEB VÍBUCHEM-/1947/-románek učitele v zapadlé horské vísce
z duby těsné pře i mnichovskou krizí (Jiří Jemar)
KOŽÚfEK/I>49/-příběhy sýkorky moudlivéčka v povodí řeky
aioravy (Jiří Jemar)
LQ*NÍ DOBE.OrruĚÉTVÍ. V LELL -vhodná jednoaktovka pro skaut,
akademii
HETÍKOVÉ NUVSTší-zdramatisovúní stejnojmenné knížky (spolu
s Vít. Horynou)
PARTYZÁN IVO-zdramatie.stejnojmenné knížky z doby 1tisku,
odboje i osvobození
TAJTíúSTVÍ PAEAOHóVY mBKY-lubrodruž.érawiíí s montáží věků
-o-o-o-o-o-o-
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KALENDÁRIU M

/ Pokračování /
LEDEN
1. 1929

Li^a Československých woodcrrfterů /LČSW/
vystup uje z Federace čs. skautů

6. 1935

Porady se zástupci Ewiazku Earcerstwa Polskiego
o účasti čsl. na skautských slavnostech v Polsku

12. 1936

III.skaute é lyžařské závody o mistrovství
Slovenska v Popradu

13. 1935

Schůze Východočeské
upy v Hradci Králové
/přítomen br.Sl. íohák,

2C . 1865

Narodil se PUDr. Čeněk ’like,
če ský akr ut

23. 1936

Slavnostní valná hromada 43-clubu OS Severák v
Ústí n.Labem-z ačátek oslav 1' .vkročí skautingu
na Úst očku.

27. 1936

Kávštěva frrncouzského pěveckého sboru "La Manó"
,\
v Č R. j oncert ve
ctano ve síni v Prazo,Pardubicích,
Če skýc; bui č j o v i cí ch , I ro í ří “i , o I on ouc i , umí ,
orat i slave , uának é ’lystrici a Nitře

31. 1984

Ze řel akademik wr.Sc. universitní profesor,
i UDr.Josef Charvát, dlouholetý utarostn Svazu
junékf skautů a skautek
ČS /vw věku 86 let/

itnrostr Spolku J u.iák-

ÚNOR

!?. 1984

Smuteční obřnd a roz oučení se zesnulým br.dr.
Josefem Charvátem, bývalým starostou SJS a J ROS
v obřadní síni pr- žského krematoria ve Strážnicích

1C.1984

/10.-11./ 6.Reunion AS /Arch Scout/ v Příbrami

11. 19^4

Narodil se Josef H orký ,-’/o rabů-dl OUhole t ý skautský
pracovník na. 31 ovensku , v" dee LZ,vedoucí skupiny
Dějin čsl.skautintu /Arch Scout/, člen 3(

22.

1929

Cslavp. 1C.výročí založení ímutin£U n<
v Kočicích

194 5

Lord Ro-walla světovým náčelníkem po lordu Somernovi

23.

1935

/23«-24./ Výstava ukrajinských skautských tisků
nakladatelství "Ukrajinský Plast/"

24.

1935

Don skautského sesterství pražských skautekZenský klub Praha II-Si..ečky 26

25.

1947

.President Čsl . republiky dr . Edv . BeneČ vyzriř^enán
stříbrným Junáckýr kiížem "Za vlast 1939-45"

26.

1922

/2 6.2-3 .3 ./Pr a _,a-Příbram , re sol uce pro vstup
členů Peohlavců do ;v;zu skautů RČ3.

1937

Slovensku

/26 .-27 ./Valný sjezd SJSaS RČS-Praha.
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21. IS 47

Ate.

23. 15 24

V/roč 4 an<M Lity Leoni Ioudroati v Iraaa.

24. 1935

Skautská ak« a: io 36.pražakáho oddílu v Uranii

27. 1S36
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ura pre v"<‘ yn<
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/ . r itci eu ABf>/

5. 1.25
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KV Ě TEN
1. 1*736

/1.-3*/ Sksutské slavnosti
v Litovli

upy Jiřího Wolkera

1 68

Pies 'lila skautská světová kancelář z Ottawy
/Knnads/ do řenevy, kde cd r.l 70 aidlí ve vlustnís skautské® d oriově.

19 69

l.káQ 1 ‘ 69 - Líbe re c-v y C na upomínková stužka s
cdznoker Junáka a Pionýra kCM

4. 1935

/4.-6./ Lkauskó slavnosti v keljuti ír dí;•ti
uk ajřnrkýci sknutÁ z celé
odknrp.t.ké Rusi

9. 1969

/9.-11./ ŮLŠ Jílová u Prahy

14. lc21

Sk: utský den v uenci-skaut.okres 1‘ratial va-vunkov
/14.-1 ./ let Isohlavcfl v i x’íbrami~otarosta Pokorný,
náČeln k dr.
oř®jí- ,vzdf1 av ate1 prcí.Sei art

15. 1 48

/I5•-17./Skautské slavnosti Ilánice -vydán pjilež.
skaut.papírový odznak

21. 1 82

/21.-23./4.Reunion AL /Arch Scout/- 1 ncova
-cl.nl up a-u Cos. Budějovic

23. 1S8(

/23•-29,/2.Reunion AS Arch . cout/ -býv .cil ý n Karrenl ce

24. 1933

/24 .-2 5 ./5k» ut ská slevno.ti v Joličce-vydýn prílel.
skautský odznak

10. 1939

1947

.orn

/24.-I5./<krakový sjezd junáka v Ilatovech-vydán
příležitostný skrutský papírový odznak

15. 19 3 5

/25 •-26 ./Ljezd Podřbrsdovy župy v milovicích

26. 1928

I.s autské slavnosti v loliii.ee /26~28/-vydán
příležitostný odnnak

2r. 1981

/29.-31./ 3-Reunion A3 /Arch
chata Skůre cena

38. 1936

/3C.1.-1. ./Sje^d morrvskoslezakýcu cknutA va
! línč-o lava 2‘ letí ekautín^u v Č R

cout/, Beskydy,

/3C.9.-1.6./Zemské skautské slavnosti n»
ostrově v i raze

Trojském

ČERVEN

1. 1'35
146

/I.-2./Chotíboř-oslavy 19ti letého založení
skautíntu v Chotťboři
Skautské slrvnosti v rožlsnoch /I .-2./-vydán
Iríle/itofit-ý paýpírový o<znak

2. 1945

Rokycany-ČSR-JUNÁK /štuka a na ní ctltek na hůl/
vydání příle<;otostn 'ho skaut .lát^ov jho odznr ku

1979

/2.-3./ 1.Reunion . ruhu A3 /Arch. Lcout/-c ulupaElincovs Lora u Čas. budžjovic

3. 1915

/3«-! ./Založení "Chce isohlavcfi*’ na sjezdu ve Zbirohu
některými wooden iter&kýai kř eny z f rahy ,pí i bramé,
Berouna, a llznč

45

4. 1°38

/4.-6./XV.Jubilejní valný sně® českobudějovické
župy Československé obce Junáků volnosti v Fysiko
vi cích—vydána upomínkový stužka

5. 1948

/5.-6./ Skautské oslavy Fetrovice-vydán příležitost,
papírový odznak

8. 1935

/8.-li ./Sjezd Brnčnské župy na uhvojnici u Kotkovic

1S46

/8.-1C ./Svo:síkovy junácké slavnosti v InnSkrounč
1911-1946-vydán příležitostný papírový odznuk

1 5. 1929

Jubilejní skautské slavnosti a župní sjezd v nořících
/15.-16.6./

17. 18"3

rrodil se Fh r. Ladislav Drůbek,propagátor českého
skaut i ngu

22. 1946

J unácký tábor 22.-23.června 1 46,str®diuko Junáka
v ’ utčjovicích-vydána upomínková stužka

23. 1'35

(tevřeni skautského domova ve JtupnČ-vydán příleži
tostný papírový odznak

29. 1535

II.ročník tradičních závodů kajaků a 1. anoí-16 • 0. K.
"DUnejčík" ne treti Devin -Bratislava
ČERVENEC

1. 1934

2.193?
4. 1929
1930
8. 1927

1 -~8 • 7 ./Prali r-»I II .D? lni cká olympiádu
skoulovenská
/5.7.-Den dorostu i skautň/-vydťno příležitostná
pohlednice

/2.-13./Zahájení SLŠ Remeniny
/4.-14./SLŽ priSkelnóm u Horní ’tuhne
/4 .-6./Skoutské ilf.vnooti a Dětský den s květinovým
korsem v Josefovc-vydán příležitostný látkový odznak

/8.-19./Národ ní £v'dskó Jonibom u Stockholmu

12. lr 70

/12.-26./Tábor Junáka Drahotín-vydán příležitostný
látkový odznak

1 5. 198 5

/1 5.-1S./ 30.světová skautská ,. onference, MQnchen /NSR/

1979

/I 5 • -21./2 7 .-v í t ová akautoká koni erenca , birmi nghuBi,
Anglie

16. 1973

/16.-21./24.ev<tcvá skautská konference Kenyo,Na i robi,
Kenyatta konferenc.centrum

18 . 1977

/IP.-23./26.světová skautská konference Kinude.,
Montreal, Hotel královny Alžběty

1983

/18.-22./26.světová skautská konference

Dorrn’

orn , USA

20. 1935

/20.-30./mez inároční konference storáích skautek
v druselu-Belgie

lr36

/2C.-29./ V.mezinárodní kure pro vídkyně v Lesní
škole holandských skautek

22. lr36

/;• 2 .-31 ./za já jení Podkarpat oruské Lesní ěkoly

46

23. 1'7 22
lc 2 7

/23.-3C.
2.světcv.
Paříž, Francií

skautská konference

/23.-31./SLŠ Trnave

2 ~ . 1c 3 5

/2 . 7. - 5.8 .. ' e z i ní. rodní vůdcovsky kúra pro
skautky /Dvorek u Uč sowy,Cz orstyn u Krekow*
Fclskc

2'. 1939

/2S.-28./ 1C.svatové sktutské konferenceSkotsko,ldinbargh , hala Hry . oy

lc36

2c

19 5°

31. lr32
1951

/26.7.-9.8./0IŠ Drahonův Újezd

/29.7.-3.8./ 17. svítová skautská konference
Indie,lew Delhi,ViLyen tíhawan
31.7.-11,8. SI Š Hor. Brtzníce

/31.7 •-2.8 . / 13 • sv ( t ov: sk; utéká koník pence
lakouuko, Se Izburg ,Rorror Um
S R P E N

2. 193C

/2.-16./315 ne Krásní,že 1.st.Turř.bv.1urtin

1934

/2 .-12 ./VIII .31 5 na nrámČ

1969

/2.-1' ./Středočeská LŠ

3. lr 46
4.1r26
7. 1929

1934

8. 1949

od e n. c v , ok r . č o a . Lípt

/3.-15./ OLŠ Čloutkovice
/4 .- 1 4 ./* LS Nové

e a-Sopotni ce

/7 •-8 . / 5 . sv čt ová akr.utal.á konference, Anglie
nirkenheed, Hale Arrow©
Odhalení V/olkerowe pomníku na. tábořišti u
bratronovickóho potoka
/8 .-10 ./12 . sv ět ová skátit ská konference,
Norsko, jslvcsí/ter

1953

/8 .-13•/I4.světová skautská konference
bichtenstein,Vaduz-rednice

1975

/8.-15./ 25,světová skautská konference,
bánsko ,Lynghby ,1 e chnická universita

10. 1981

/I o.-14./28.světová skautská konference
Senegal,Dakar,Kongresová hala

11. 1945

/11.-17./ ČLŠ-březnice

19 67

13. 1955

/li.-17 ./21.svftová skautská konference
US A, Seattle, 1. otel Clympia
/13.-16 ./I5•světová skautská konference
USA,Kiage rské vod opády , She rat on,Brock-Hot el

1957

/13.-16./ 16.světová skautská konference
Anglie, Cambridge,Arts Azaminction School

19 53

/13.-18./ 19.světová skautská konference
Řecko,Rhcdos

47

14. 1 2C

/14.-28./fodk r rtcrucká ů£-Dovko

21. 19 69

/21.-27./2Z.svřtová s’ uts.á konference
i inako ,C tíi iemi /Dipoli Conference center/

31. 1227

I r« hcnovúia Čsl.Cbec Lesní Moudrosti na
"Ju áci přírody a mice' nebo také "Ju áci
lesa a práce” čili I SAW

ZÁŘ Í
1. 1 3C'

■autskó Janboree v uuosl»v^i v Topčideru
u : člehredu spolu b konferencí ulovtnckých
skauti’ /1.-1C.S ./

3. 1936

/3• — 4./ 1 ir-1938-Ckresný
vydána u. c..ínkcvá stužka

6. lc47

/6.-7./S! suta é slavnořtl Janovice nad ŮLluvouvydán
říležfctostný papírový odanak

16. 1 34

5»díká-ustave no

akcuteký čeň-í e;. 1 nok

íotní ei ružurn Junáka

Jécst - konán propagační tábor

IreLa-o. resní skt utoké xťtody

2C. 1247

19 61

21. 1' 3 r

22.

/2C.-21./Upt: ín a na svícení vlajky 6.oddílu
"Jiskra" v Ze 1 anči-vy dán pí11eŽitostný papírový
odznak
/2C.-i4./l' .svítev/ skautská kon^ranc# (
řcrtu^f1fko,LIsabon,Velký Beainář irlata->rále

/21.-22./ bor skautu v Zábřehu na loravír cnifcstr.ee skauti severní ’ on vy pro aj olu; rácl
se vřiesi čsl .hraničÁřskýci spolky

1934

/22.-13./
t.utskó sir vncí ti v kčmeukdm x>rodč15.výročí z ložení siautukóLo oddílu

lf 46

Junác ý den na oslavu jednoročníhc trvání
Junákt v iřečicích u Ičvína-vydán příležitostný
papírový cdrnnk

23. 1 34
1934

Závody prržskýcb Tlčat v dlubočepích a. ne
akrutskór
rediřti
Mtrahovř
’upni pražská závody sknutských hlídek v
’ od ra nskó' dole

26. 1 65

/ká.S.-J.l ./2{ &vřtov' skautská konference
Lexicc, i exi co-City otel . crie-lcubell

28. 1'35

/28 .-2r ./Slavnost na počest 15ti letáho trvání
skautského hnutí v uuchcovr

29.

1' 47

Čáslc. v-vydán pa&< t ní a Iť.o nach- siř vne at ní ctevx sní
Junáckého domove

1934

/29 .-3C./;:.autcká podzimní slt vnoet v
olín<
na pacČt 15ti leté: o trvání skautského hnutí v c.f otě

3C. 1934

FrřŽčtÁ vodní skauti pořádají své výroční
závc y na »Itaví

48

ŘÍ J E N

3.

IS 13

/3 .-4./PropadeČní tábor na usřarskósi ostroví
xe
trcrovkcu /'opakování/ .

5. 193 5

/5.-< ./kautské dny v robručce /přít•náčel.Milčicová/

6. 1534

/

IS 38

.-7./' Ctevrwní >>HUtského domova v hrudo! l rdlovó

Zamřel } UEr. Seník .lika, byv.
Upolku Junák- český* skaut

stařesta

IC. IS 34

Freeidant republiky i durable nm •.sením uznává a
doporučuje jt.o Jedinou skautskou or^unioaci
•IxplorsdcMB Colembianoe* v celó zei.l

12. 153 5

/li.-13./ Louny-slavnost otevřeni LkautoLúho
domova

1938

Ze'

el místonáčelník bJSn S 3ČS br. Jun kovák

13. 1935

III.ročník chodec ých lávc ů v llomoucipcredatalí 54.klub t S. Clorrouc

21. 1 34

*čaat skautů velká Lrr hy na sbírkách čntstva
a nkci ČííCk pre nex t m < at nané

2R. 1'28

sloučení LLM a Lik y pro výchovu přírodou / clfert/
do "Lite Československých Woodcrf terŮ" /LČLW/
Tradiční
pře lídka prrEskó obliati Junáka na
trahovč za jríto nosti aru ten. n.Bočk*

1946

1S46

Jděleni prvjC "unáckých
řížŮ 1 35-1 45t
215 xlítjCi* /ln t i. ori am/, 129 stříbrných i.
113 bronzových

L I S T O

1. 1521

P

A D

Borlnéní názvu ortn isoco "Chtíc IsohlavcQ" na
"čs.rbec junáci á-Fnohlnvci- orní ciJkpoi" na
sjezdu v Herounř. lítalo se zr prítor ncoti bratří
z o blcvenske .

1935

Vclná hro rda německých skautů kt. Caorf. v
"Beutsc..es aus" v l-rexe

1569

Upcainkn na ctevření junáciého střediska Lípa
’íí čany-vydán pepírový pí í lo íi toutný odznak

3. 1 35

Junácuý aerířnx večer v Třebeehoviclch/istávýrcčí skautek/

4. 1'34

Frutská akademie :boru LJS
pod Badhoitia

9. 1935

Župní schůze v írrtislavt

1545

It . 1535

p.

3

žčb ve 1 renítAti

Ba schůzi velitelství Junáckého kisne přijat
návrh ne zřízení čestného odznaku "Junůcký
kiíž 1935-1'45"
1-řespolní brh ^yžarskó. c odboru vazu v i rči

;T CJz

IC. 1935

Župní schůze v hradel irálové

Ideevé závedy skautek v Brně-lukostreleckó závody
Valný sjezd jugoslávských skautů v ’-tlehradř
13. 1935

Příjezd svčtevá skautské inspe’. torky Kitani
Mne. Kerr do Irahy

15. 1934

Brat sleve-rornda Výkonného v., be ru aai.iské skaut,
rady

17. 1'34

Br. F.Elstner přednáší v Ladská ”S fodrýr. termem
do ATriky"

Velenlce-prcdnáíí br.Jindřich ňimánek na téu
"C svítcvén Jamboree"
Župní sci.ůze
skautů-čaj
2C. 1'34
193 5

21. 1934
1935

23. 1934
1935

tredočeské župy v Fráze v«

w.u

Valná hromada Pražského skauta

hchůze slovenských katolických skautů v Urntlslavč

Skautský tanační večer v Brní
Sel 'ze Lyžařského odboru bvazu

Strakonice-založení Místního .’’družení /přít.dr.Iybal/
Iurs jednotného velení v Prrío

24. 1935

; lav retni rozvinutí praporu katolických clautů
v Preze-Fodólí

25. 1983

/25.-27./Tezinárodní konference .knutakýoh vůdců
stolických ekf utů /oblast Evropo/,Rikousko ,^nlzburt

27. 1934

Pra'-a-sekňze vůdců

29.

1919

3C. 1935

19 68

Ka uch zi náčelnictvs SJ-^RČS projednán způsob
omáčení vůdců vtecL stupňů, rádců, skrutů i
nováčků r označení služebnic! let

Porady hlavního etanu v

Jrtze

V upo ínku III.Junáckého Bnčmu v wretislavč
vydána upomínkovz vlnječka

PROSINEC

2.1934

Zasedání hlavního stínu v Praze

5. 1919

Sckizo náčelnictva
stanovuje
poprvé jednotné
označení v:ech :tupnů vůdců,rádcůfa:autů i nováčků
a odznaky služebních let

8.

1934

Skautská a- ade; ie v
Fíetního sdružení

orpždovicích, založení

tLotČboř-zrhájen Tupni vůdccvrký kurs

9.

1934

Hecitační závody brněnských skautů

1urnov-se./ze župy Črskáhc Báje /prít.br.ul.ňtíák/
11. 1934

1 or.ierer.ee

15. 1935

Žu~ní schůze Masarykovy župy v U erskó:

b

au erých pracovníků ve i alknovč n.Lhří

iradišti
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17. 1534

Prelajčai pražských činovníků a vůdců v hotelu
"Zlata Hu a“-ustavující schůze Místního sdružení
"Skrut junák I"
re v nitím Prahu

23. 1534

Slavnost katolických ski utfi v Piibrsmi

29. 1983

/29.12.83-!.1.84/ 4.asia-pacifický /9.australský/
Rover-' oot v h smánii-. r i 1 e ' i t o 11 né skrutská
razítko

-o-o-o-o-o-o-o-

/pokračování/
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SKAUTSKÁ
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časopisy - revue - Pokračovaní

b./ s 1 o v e n s k é ;
PŘIPRAVENÝ - Or^ r slovenských skautcv /čsopia oluvenahého
BUĎ
skaut štva a Studentstva/*
Ret’akcir , sdr.ini strr sia a expedicia v Žili e,počtovná
scí rá ;ka 26.
Rediguje rs« akčný kruh..'a redaoiu zodpevedá:
prof. r.’"il&Uíir.l > ad letnu nt celý rok 13 Kč, na
po roka l i č, jednotliví 2 Kč.
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Žlline.
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a rek 1C KČ, : po; roke ' KČ.
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Lipnicí»Zm<natF odplácí
čísla 1,'CKč.

obclui ckautslý tábor pod
se na rok 12Fč^ ®dnctlivá

V .roč.:

1'í;! - V 3 , 1' č . , V 4 s • , nf. ob'lce skauta sluutkc,
r- ut cr { . ubí n.

VT . roč . :

1 3C-1 31,1 č • ,2 2F s. , - obálce : Cra . ti) ý zámek v z c rn ví cí
skaut .t d 2.č. f iálnf. rada cia v mtislave, Trnav;ká 11.
áz®v:"BJ)
V ’ í”
"/T A" , il ut mrovaný CaffiO’.xS
pre rlá de ž . Jeť nc 11 i vč Čísla l,ítlč. .lídku vATRA
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IX .rcč.:
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Čí lov.y i obálky jeko strany.Cd J.č. obálka s
foto, rafií , od 8.2. .cvá úp rva obálky.

X .roč.t

1934»1 35,10č.,164s.,obálka:skaut s Čel. vlajkou,
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jako strany.

XI .rcč.:

l935-1S36,1Cč.,1 4obálky nejsou číslov ny.
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skautská rada úvčzu tkautov ČS pře Jlovensko,
rádi ujíš Lojzo Janza a Jozo Simko.

*11.rcč.i

1936-1937, 5 Beéitů ,1C2.,120s.,/Č.1,2-3>4-5,6-7,
8-lC/.Cbálky s fotojrafií jako číslovaná strony.
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Svflzu Junákov -ekautcv hYŠ . 4Č•/!1 .11•1936,20.12.36,
2C.5.37,2C.6.37/,14s.

XIII^rc_č^2 1937-1938, 7 set i tŮ ,/l ,2 ,3-4 , ‘ , 6-5 ,8 ,< - IC/-1 ( Č. ,
148s.,obálka s fotografií Číslována ji l o střeno.
Čacpcis mládě e,or£án akputtv Slovanská.
Rediguje «< o’ Č .1 kruš t FíiC . A .Hiruer,L. Jura jová ,
JUC. v . Ietrerditik, br. J. 1ajda, Dr. Ct. Iový , Int, A. lotrň,
Int .J .Štětina, J .Turčna. Vodáci redaktoři Jouei uorký.
Zodpovědný rodakt<riLoJzo Jen.e,. raflcká úprnvn
Ink’Josaf čtefan. levní redaciaiBrstisl«va,ČlVnodoiE 1. Rada .ciai I ožioo . I.aionárukó nám.18.
ková Zár.ky, . Tielický ,3t< íúnikovj 12
’ilina, Valter ulasel,
ci.eatle slobody
/od Č.6.-7 ydlárska 1./

c-/_ u_k_ r_a_j_i_n_s_k_é:
MOLODE ŽYTŤA - črsopiB ulrejlnsklhc akoutincu. loČnk l 21-193t
/Lviv/,ročník 131-1'3. /I rr i<n/-i ř čn^
PLASTOVI VISTI - Cr:ón svazu u ra j , 3- ? utň-obij^ro nt fi 1* 34-1936*
/Adr. ./Praha .’ řsí čn? .Co r. 19 3 ' cyklostylem.
PLASTUM /JUNÁK/CZERKESZ - Časopis eleutskó c.ládeže Podkarpatská
Rusi .Roč.l' 23-19 33.Užhcrod a Levluě.íd r. 1'38 pod
názvem» Plast un- ka ut j Je v ukra jixiítinč~ročnč
4 Kč.URJADOVI VISTY VERCHCNCJI PLASTOVOJI KOMANDY-/Út. v atník
náčelnictva/Roč.1 24-193C./Lviv/

VISTY

CJUZU UKRAJINSKYCH PLASTUVNICH EMIGANTIV- /VČatník
S
Svezu u tajin ýc, skautů rtuit rr ntů/Boč .1 3C1; 34 . ' raha .’ čeí ční .Cyklostylem.

V CENI -

Ča rpi8 ukrt jinaké mlán o že . Jediný přináší Článl^1
a zpr'vy ze skautského íivoto. cln k 1936-37*
Vychází .a Pcdk&rapatská Rusi.
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d-/ m a ď ars k é ,

n_ě_m_e_c_k_é ,

ž_i_d_o_v_s_k_é:

A Nl LAPUNK - Čascpis maďarských skeutů.Ročně 12 čísel po
3 . -Kč/Adm./Lučentc-x?nikl

DAS KORPS -

Časopis n«mackých katolických sknutň v ČSR.
/Ffadfinderkorps St.Georg/ Praha.íočnč Kč 20,-

DER DEUTSCHE PFADFINDER -1'itteilun sblatt fttr di "Dautscha
Pfedfinderschaft cor CSR i: SJSaS RČS" /Adm.Opava/
Roč ,I.in36roč.II.1 37-cyklostylem

HAŠCNER

Čascpis
idovských skautů na slovansku.Roč.1.-XI.
1927-1937/,8°,12 čísel ročnČ/Adm.Hratialava/
Red.Dr.f Ksumann.

54

ŽENU STATEČNOU KDO NALEZNE.... sestra Božena Stýblová
Maturovala na klášterním učitelském ústavě u sv#Anny v Praze,
v Ječné ulici.Místo dostala ve škole na Novém Městě.Děti ji
měly rády. Kolegyně si získala poctivou a svědomitou práci.
Náboženská výchova v rodině i v <lášterní škole jí zanechala sto
py v její povaze.
Převalila se vlna,lákající k odpadu od Církve.Paní učitelka
vystoupila.Bylo to před 30 lety.
Stále Se vzdělávala v řečech,hudbě,vaření,ošetřování,chodilana přednášky.Vždy pamatovala na to,aby měla více vědomostí
oři výchově. Složila profesornské ukoušky z tělesné výchovy a
stala se profesorkou^na státním učitelském ústavě v Praze.
Její život naplňován prací, sebeobětováním pro druhé.
Neměla prázdnin.Samé kursy pro vzdělání dívek ale takových,kte
ré měly vychovávat dál. Vychovala jicli spousty a měla veliký
vliv na jejich povány. Dívky v ní viděly svůj vzor. Nikdy se
však nedotkla jejich náboženského cítění.Zdůrazňoval a,že každý
člověk má svou víru,a£ je to víra v matku, přírodu nebo Boha.
Zdůrazňovala čistotu žen.Kdysi,nři jedné přednášce řekla:
"Žena,která neprotrhne papírovou stěnu,jež je před ní,která žije
čistě,a má pro koho, je hrdinkou."
Přihlásila se do skautské výchovy.
Ze svých velkých styků poznala,že cosi velkého a hrozného
stahuje se kolem našeho národa.Dala se do práce a stala se jodinou ženskou pracovnicí a poradkyní v MNU,v generálním štábu
a to v branné výchově. Ona to byla,která razila heslo:"Mravnost
je bra nost žen." Zdůrazňovala,ze musíme být připraveny a zacho
vat si rozvahu, dojde-li k nejhoršímu.
A tak došlo v r. 1937 ve Zlíně k prvému kursu branné výcho
vy, kam se přihlásilo pouze 13 pracovnic skautských z Čech a Mo
ravy. Učily jsme se stři let,házet granáty,poslouchaly přednášky,
jak vařit bez kamen, jak sytit děti a lidi, jal: ovládat masy li
dí při útěHu,jak o ně pečovat v táborech a lesích, jak hlavně
pečovat o děti,aby ,až přijde mír, mohly jsme je odevzdat rodi
čům bez pohromy. To všechno jsme se učily od rána do večera bez
oddechu.Učily jsme se kopat zákopy /:byla to velmi tvrdá půda:/
v parném slunci. Byla to práce pro nás nezvyklá a velmi namáha
vá, toužily jsme ji ukončit,ale ukončena byla,mm až když jsme
se mohlyvskrýt tak,že nás nebylo vidět. Při tom jsme měli veli
kou žízeň z namáhavé práce a vždy dvě z nás chodilypro vodu.
Učily jsme se zacházet s různým potřebným nářadím.
Jednou dala s. profesorka povel k nástupu.Byly jsme zvyklé
nastupovat velmi rychle, ale tentokrát jsme šly pomalu,protáhly
jsme se.orostěse nám již nechtělo,skro jsme už nemohly.Uestra
profesorka stála klidně a jen se dívala. Byla zvyklá,že jsme
pádívaly tryskem. Počkala, a když jsme nastoupily,řekla;"Poslou
chejte děvčata,nechtěla jsem vás zatěžovat obavami,ale jak vi
dím,muším vám říci, že náčelník generálního štábu má výpověň
války na stole." Zbledly jsme,uvědomily jsme si velkou odpověd
nost nás, které jsme vedly naše malé kroužky dětí a dívek,
Únava mžikem spadla,vzpružily jsme se a znovu day jsme se do
práce,o které málokdo věděl a také málokdo se o ni staral,,»
Po této škole brannosti byla ve Zlíně Mezinárodní dívčí
škola, kde snovu pracovala s. profesorka, přednášela německy,
a francouzský a překládala p eánášky těch,které neznaly potřebnou
i 6Co
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Na podzim začaly se již sířit poplašné zprávy, kteréncbyly -ei podstaty. Začaly houfn> branní kursy. šostra profesora byla také povolána P.dr.Vrbauor , aby pořádala kurs nro se
stry Laického apoštolátu v ejvicích. Fa ukončení kursu dosta
la od p. dr. brbana aodl tby *K iloňu* s vánováním, které kon
čilo slovy:"Ženu statečnou kdo nalezne..."
Na přání s. profesorky šly Jsmo pák y z úejvio na karláv
aost. vyptávala se, já js«*s odpovídala a ne»61a jae» odvahu ze
ptal se,ja. kurs, via tn«
ursistky se Ji líbily. ZsKtavila
se náhle a řekla:*1eří .ej «nč modlitbu, kterou sestry «e »odlilyí" Byla to modlitba, xter, také byla uvedena v knížce nK
ohu". yla jsem udivena, žo tak náhle,no roz . luv> o tčborooh,
si toto přála.
Fikala jase?“ 'íčt.A olovo,Jednorozený synu toií,
nauč nás pravé velkovslnosti.
haul nás po J o bé tuuíit,
jak toho právě* zasluhuješ:
abyeho dávaly a nepočítaly,
abychom bojovaly a nedbaly ran,
aóycuor pracovaly a neronily po odpočinku,
abychom se obětovaly a nehledaly jiné odmény,
nox té,že j»»e vyhověly ivé svaté vůli.
Amen.*
"Líbí se ti7* ptala jsem se. "Ano,napil
Jil*A Jen opatrná
zmínila Jso* se, ja * chudá lijí.jaL pracují a jak žije celý
kádr žeholnic a svát wá pro n« jen sadeb...Víe nic; । yslila
jso*,: o bude lépe více se wodlit za ní, not mluvit, a tak Jed
na řsnolnice enó slinila, e doxmé obětuje jedno zastavení kříŽovč voety za ip.au její duno, znala ji totiž ze státních té*
luvýchovných ursů, .do pa>í profesorka byla k toho lnicí*
zvlášl taktní.
A když pak s. profesorka mao volávala do různých kurol
a škol abych jí pomohla,snažila
se vždy být pf lprnyeua
co nejllpe,snažila jsem co Mýt poctivou v naj*onéí.oh vénách
proto, abych wkutbe.i jí dokázala:"... tak svět svátlo vaře před
lidmi,aby lidé vidouce skutky vane, chválili ioho,jeHÍ je v
nebesích... ”M .rty J»e» se však nedotkla oné chvále na Karlové
mostě.
Přišla válka, 'ani profesorka musela do penee.Udetéhovala »e s t alkou z Prahy. Ztratila «e. íu a tam Jwme zaslechly
o ní,že je vánku. Více nic. ezanomínaly jawo se za ni modlil.
’oíolni sestra nezapomínala na jedno zastavení . řížové cesta
za ni.
Měly ječe véa:. obavu, aonl-li zavřena pro svoji před*
v léčnou práci v branné výchově.
Asi začátkeu června 1' 41 jsme se dozvěděly,
Holenka
Jo v Fráze, ale nemocná.Byla ve vinohradské newecnioi.’ abízeln
se prý i
práoi.néco třeba opisovat..,.
v., la jsem nrea prázdniny noho ,?ráce /tábor,školy/ a
návštěvu u oř«i»;y sms od 1 dála. K nice > října doutník Jaen»
zprávu, že je v ne; ocr-ici u il -rťných sester na walé traně,
pod Petřínem, « si v a, nepřeje névé té v, ře nosďUe oříliA
mluvit.^ěla rakovinu v nejvyfw stupni.
bodala fsem si odvahy a žahla jser za z í,; c*ohl Jsem ji
poznat. lo nebyla ona rázná,vrátná,pohyblivá, vfte vidící paní,
profesorka,kter neodpustila ani jediný chybný krok úi nehýb,
fo byly trosky člověka.... n ala Jse» jen její hnědé ©či.
heaiohla jser mluvií, pro slzy,ale přece jse* jen mohla lici,áo
všechny vzponín^ e, jak to, čessu nás učila,Ja dátáme dál a
že věříc, že Pán jí odarní každý krok a každý dech v nrácí
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pro nás i pro druhé, a chtěla jsem říci více,ale neilo to*.
Konečně po letech nabídla jsem jí duchvní Četbu.^ekla jsem
jí,z all se pamatuje, když byla u nás naposledy. Že se ptala,
kterou knihu z naší ?;nihovny bych si vzala,edybychom utíkaly.
Ukázala jsem jí na knížku Knavnge11a.Nabídla jsem jí jo.
V několika dnech jsem dostala dopis:"Máš pravdu,Pan dal
mě nesmírně mnoho a nikdy,niiu y = »« neopustil.Modlím se xa
vás všechny, ale jen krátké modlitby,hlavně střelné; neveřív,
jak v těle zesláblé* nemocí,duch upadá.2a sv,Evangeliu* děku
ji.Četla jsem celé v létě doma. Spřádá* si sen o věčnosti
ze Zjevení *v.Jana, x krušných chvil u nás, v kostele Nejsvětějáího srdce Páně a z dojmů, kterými sne naplnila knížka o
sv. Terezii od Ježíška, o květince. Znáš ji? Mám tu krásně
četby dost: maličké modlitby "Vzhůru srdce", modlitby "K Bohu”,
dar pana dr. Urbana po kursu v Dejvicích-pamatujeě?A od mé
tatíčky vypůjčenou * Církev vítěznou.Ze Tvá maminka zemřela,
vík, poslala jsi mně také poděkování s tím krásný* citátem o
splněných povinnostech mrtvá maminky.
oje nokasiny jsou velni těžké a já Tě mám noc ráda,že
máš se mno slitování a Že na nne myslil,ač máš tak mnoho sta
rostí a práf:e.
Byla jsem udivena nad dopise*. Jak je to možné?una, a
číst evangeliu*, které psala s velkým *E”,vždyt naše "sestra
profesorka", "naše Boženka" má smýšlení jako věřící, jak je
to možné?
Při nejbližší návštěvě v nemocnici ptala jsem se ošetřu
jící sestry ha stav nemocné a zmínila jsem se o svátosti ne
mocných. Prý paní profesorka již tuto svátost přijala na svou
žádost, yla jsem opět udivena. Vystoupila z Církve před 30
lety a přála si takto skončit. Pro mne to byla záhada a nezod
povězená otázka.
Pražské děti přistupovaly tenkrát v nčděli k prvnímu sv.
přijímání. Laická katechetka i řeholní sestra slíbily, Že za
nemocnou se pomodlí.
Denně přicházela jsem do nemocnice. Boženka se bála
smrti.Věděla již, že života má již na mále.Nemohla dýchat ani
mluvit,ani ležet. Z plic jí byla odčerpána voda,morfiové in
jekce odmítala. 3ama zkušená ošetřovatelka věděla,Že smrt ho
blíží a dobře pozorovala,jak tělo odumírá,pokožka již zachvá
cena,na několika .ísteoh není, a tam,kde je,je černá, levá
mka otekla takt Že s ní nesohla již hýbat, a kdy byl jen
trochu klid,"spřádala si sen o věčnosti".
0 páteční návštěvě mi řekla:"Jdi a popros sestru, aby
vyměnila sign, lni žárovku. Budu ji v noci potřebovat." kýlo
jí totiž už tak špatně,že myslila,že smrt si pro ni přijde
už v noci. Přivedla jsem vrchní sestru, která jí slíbila,
že k ní přijde večer a s ní se pomodlí. "Chcete,..?"Tak nějak
se mně to zdálo od sestry odvážné. Nikdy jsem «i nedovolila
tak mluvit. Dychtivě jsem čekala na odpověá. "Ano,pomodlíme
se!"
Uvědomovala jsem sx skutečný konec. Co bude s pohřbem?
Otec i matka byli zpopelněni. Byla zaopatřena. Co dělat?
Začala jsem z dálky:"Pastuješ se, jak jsi říkala, že to nebude
dlouho trvat?*
"Ano!"
"Přeješ 8i,abycli něco zařídila, abys byla bez starostí?"
"Ano! Napiš, jak si vše přeji! Vstoupila jsea totiž v
květnu do Církve,nebyla jsem tam 30 let",vyprávěla sestře a . .
mni,"Proto jako katolička, kusí* do země. Platila jsem si 57

celý čas kremaci* Když mne lékařka upozornila na blízký konec*
řekla jsem si, že musím udělat pořádek i se svou duší. Chodila
jsem denně k Božskému Srdci Páně na Vinohradech* do mého nejbližšího kostela. To byly krásné chvíle! Zvláště tehdy,když'4
jsem tam bývala sama, iozhodla jsem se a šla jsem do spolku*
který obstarával kremace. Hekla Jsem*ža jako katolička musím
být pohřbena a ne spálena. nekli,že "jako pokroková a inteli
gentní žena mám mít rozuma nenechávat se pochovat do země."
Ale odřekla jsem.
Je to pro mne oběi.ře nebudu u rodičů.Nemáte ponětí,Jak
jsme se m li v rodině rádi. Byly jsem doma vychovávány Kato He
ky,na to nikdy v životě se nezapomínáš led Je pro mne skuteč
né obětí, míti vědomí* že s nimi nebudu.,.
Napiš:’’Přeji si mí ti katolický pohřeb s vyloučením veřej
nosti.J a protože necuci, aby po mé smrti byly starosti,pohřeb
obstará "íiarianeum".Doma mám připraveny šaty s obrázkem sv.Ho
diny, který mi dáte setbou do rakve."
"To,že si přeji pohřeb w vyloučením veřejnosti, to máw
obavu z lidí.Ta,které jsem za války nejvíce pomohla* mně o
revoluci stále říkala:"Udám várf" Proč mne měla udávatTProto j
jsem jí odpovídala:"Udejte!" Udala!Jen půl dne Jsem byla zavře
na. ..Měla jsem ruce úplně modré...Večer mne pustili..."
Nemohla už mluvit. Nemohla už dýchat...Udání bylo myl
né. Týkalo se to Její sestry* ne Jí...Dostala plnou pensi,ale
zdraví již bylo podlomeno. Teprve ted jsem pochopila a doz
věděla Jsem se*co se stalo a co asi musela vytrpět.
"Sestřičko* prosím*až mně bude hodně smutno,smím si vás
zavolat?" - "Ano, jen zavolejte, ráda přijdu a pak se spolu
poftiodlímel"
Denně bylo hůř.
V neděli Jsem musela odjet na nějaký kurs. Místo mne šla
do nemocnice má sestra, rovněž její žákyně. Přinesla Jí citro
ny a ještě něco.
"Sestro profesorko, pamatuješ se na Zlín, kde byla Mezi
národní dívčí Losní škola a před ní jsem byla na Lesní škole
tam? Jela jsi s cizími sestrami na zájezd na Velehrad,odkud
jsi nám nřivezla obrázky a raně jsi připsala: "Hlavu vzhůru*
srdce vzhůru!" Památuješ se?"
"Nepamatuji se! A to že jsem Ti na šala?”
"Ano a smím Ti dnes za onen obrázek něco dát? Vezmeš si to?
"Ano,vezmu!"
PPodívej se,je to obrázek Panny árie Ustavičné Pomoci.
Vidíš toho Ježíška, jak se ohlíží po mučících nástrojích,
které nesou andělé? Z obavy mu padá pantofliček s nožky!"
"Chuděrka" a naní profesorka líbá obrázek.,..
"Mílo, máš hodně práce,viů?Jistě bys někdy róda nechala
práce mezi dětmi, když se to nedaří,..?"
"Ano, někdy bych všeho ráda nechala, protože se mně zdá,že
raá práce nemá výsledku!"
"Já jsem také časem to myslívala*zvláště, když děti trápívaly.Ale vždycky jsem si uvědomovala a udržovala jsem se tím,
že vždy v dětech něco zůstane! A to si pamatuj!a bu^ vždycky
hodná!"
"Chci být hodná!"
"Chceš? Tak vidíš, už to máš půl-hotové!. •. "
Ve čtvrtek 14.11.vyřizovala jsem pozdravy. Ukazovala mi
kytici, kterou dostala a prosila*aby ji dala sestra na protěj
ší stranu* kde byla soška Panny Harie. "Čudu Ji totiž potřebo- 58
vat už hodně brzy.Bude třeba,aby mně pomohla!"
>
V pátek 15.11,

dostala návštěvu kněze-misionáře dp.P.A.Danhu.
3ylo 9.-hod. - Nikdo jí už nemoul pomoci více a lépe,než
tentokněz. Udělil jí generální absoluci, dal jí políbit misio
nářský kříže Pod jeho vedením obětovala s» profesorka celý
svůj minulý život, všechna svá utrpení, i ta,kterýá snad přij
dou v poslední chvíli za československou inteligenci, aby naš
la cestu k Církvi.
Po jeho odchodu udělala velký kříž,zavřela oči a modlila
se,jak ji pozorovaly ostatní pacientky...Pak přišel primář
oddělení.
Po li.- hod.se p dával oběd. Sestra se ptala,zdali clíce
polévku.Odmítla. "Kaši prosím. "Sněd la dvě lžíce. Více nemohla.
Rakovina zachvátila i jícen.Věděla to, ale říkala,že to bude
asi angina.-Ten den již si nesedla,ale stalo ležela.Numěla již
síly.Malý nemocniční zvonek rozezpíval se v poledne a s ním
"Anděl Páně".
Sestra,která roznášela jídlo, zahleděla se na paní pro
fesorku. Nakláněla hlavu. Ještra zavolala ostatní sestry, kte
ré u lůžka s epo, odlily "Anděl Páně", Než zvonek skončil,byl konec.Panna aria si skutečně přišla pro "naši Boženku",
fo dokazoval její úsměvný obličej..,Přišla jsem až do márni®.
Ležela
rovné ,takjako chodívala.Říkávaly jsme si,
že chodí jako voják.Levá ruka,velmi oteklá, ležela vedlo těla.
Pravá tiskla sc k ubohému tělu, které bylo otevřenou ranou od
xrku až k pasu a položen tam obrázek, P.Marie Ustavičné Pomoci.
Mám růženeček,malý žlutý,Vzala jsem si jej s dovolením
sestry. S.profesorka pr si jej oupila na sv.llořo.Kdy lam
byla? Jak je to možné,že i tam si zajelaT.To už asi věděla o
neodvratné smrti,Pacientky ji viděly modlit se tento růženec ek.
V den,kdy jsem psala dopis, který mi diktovala, musela
jsem nřipsati na obrázek, který mně sestra bodala i datum a
řekla:"to jsou data sv. znovědí.Připiš11*1946,Podívej se:
8.11. bitva na Bílé Hoře! Ten obrázek dostane tetička Liduňka".
Prohlížím no smrti její modlitby "K Bohu",Obracel a jsem
oodle záložek:Mešní řád,modlitby ku sv.přijímání, příprava na
sv.přijímání,ranní modlitba, kde by1 jediný obrázek sv.Filomeny, sestry z klášterního učitelského ústavu, pravděpodobně
její profesorky. A pak mnou psaná modlitba v r, 1937:"Věčné
Slovokterá byla vložena u sedmera kajících žalmů.
Jsem upevněna v přesvědčení, že to, co se dá ve výchově
dětem, že něco v nich zůstane. Zdá se všakjže vše zapadne,,
ale přijde čas, a k to u milost Boží a každé slovo,uložené v
dětství, vydá mnohonásobný účinek,jak tomu bylo v tomto živo
tě naší s, nrofesorky.
Mám si vzít mnou psanou modlitbu nebo nemám? Nellíevezmu si
ani modlitby, které bych tak ráda měla,Snad přijdou někomu
více vhod než mně, někomu, kdo je bude více potřebovat. Malič
ká obě£ ode mne,ale mám nřed sebou vzor-naši s. profesorku,
naši Boženku, která ukazuje cestu oběti a která sama je nrvní
obětí za československou inteligenci. A znovu mne napadá,co
by asi řekli všichni ti, se kterými pracovala, co by řekli,
kdyby jim bylo popřáno slyšeti a viděti to,co jsme slyšely a
viděly my.
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"Ženu statečnou ud® ualexna? Žena .bující s» Hospodina,
ta rasi uií si ouvóiy /Wí slaví 31,10,3V:/*Dm3 věrna až do
smrti a obdržíé korunu žiuta". Yapsal v r. 1V37 P.dr, Urban
do modliteb "i í>ohu", které jí daroval jako odMěnu zo pořádání surwu ranné výchovy ^ro sestry Laického apoštolátu.
Pobřob byl katoicý a poiřbíval Ji P.A.Lanha, knéx.ktarý
ji přijal do lůna av.&ir ve. »bcUov»ua do urobu avýoh příbuz
ných atěja a Františky děhounRovýoh na Vinouradskon Hřbitově,
od. XII., . hrobu 1JS, biíako hřbitovní Karla. Zúčoslnily
s» pouxa skautky Q.d. o dílu. Podlá lajího přání po pohřbu
oznúttono v U).,1a zemřela a pochována byla....nrofosorka v.v.
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Seznam skautských a jim příbuzných organisací, které

působily v Čechách a na Moravě, na Slovensku, v době
první ČSR a později v ČSSR - (tento jmenný seznam
slouží k studijnín účelůn).
1, Junák-český skaut /M/
2. krožek skautů v Třebechovicích
3. Psoiilavci-Obec Paoblavoů (čoská oteoc Psohlavců odborů
Zúcusány) /M/
4. Svaz junáků sknutů KČS (Č5K) -svaz skautů a skautek KČS /M/
3. Svaz junáků skautů a skautek ČSN / V
G. Junák /M/
7. 9bec ůs. ůaden-Powcllovýoti »kautft~( oden-Powollovi »' autl)/ i/
Ústředí katoliokýci skautů v zemi České a MoravskosleaskéSvaz katolických skautů
9. Junáci Volnosti-(S auti Volnosti)
10. Svaz Svahlovýoh skautů /M/
11. Federace čsl.skautů /M/
12. Sdružení socialistických wkautů a skautek v Csp
(též Svaz socialistických skautů a skautek*
13. Spojené Sbory junáků skautů /Ji/
14. Techelet Lawan (Sdružení žtdovsbkých skautů)-1 achellh»Loww
15. ČSL. ooc skautů Paohlavců
Obec Psohlavců-čsl.Gbec Psohlavců /' /
IC. ISAW-Junáci lesa n nrace (Junáci Přírody a Práce)»
« 'růžení socialistických skautů / 1/
17. Skauti práce /M/
18. Spartakovi skauti/ /
19. Spartakovi skauti práce /'V
20. Sdr žení zálesáků v rčs (American touting) /M/
21. Obec lesní moudrosti /M/
22. československá liga lesní moudrosti
23. CSL.Ubec junáků volnosti /M/
21./ kauti DTJ (Skautské sbory DTJ-Skautské odbory !TJJ/M/
25. Liga Cat. woodcraftorů /‘l/
2u. Sd uzení skautů svornosti ( uiuti svornosti) /H/
27. Bund intornationulor Jugend A7
2k. Liga lesní oudrosti (Junácků obec Psohlavcň a Horních
chlapců) /M/
2 ;. Děti Živňny /■ /
30. Horní chlapci //
31. Zálesúekď liga československá (č;hkoalovenaká Obec Junácká
Psohlavců a Hornícu c .lapcú) / /
32. Liga pro výcaovu přírodou /í/
33. ocialistieku lesní moudrost
i. Déti přírody (Sdružení skaut ; Dětí přírody-Družina skautů
"Děti přírody“) /:;/
5. Ooec československých skautů
36. Skautské oddíly pří Sokole
37. Skautské oddíly při Orlu
38. Skautské oddíly při YMCA. VtCA
30. Liga pro výchovu mládeže
40. Oétí slunce /M/*hotéáovec
41. Svaz ukrajinských skautů emigrantů v ’ raze 1 19 /*M>t&ái»yec/
12. Svaz židovských skautů Haáowor-F-acaxr /’V-ííotěňovee
43, Ústredie evangelických skautov /V- otřšovec
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44.
45.
4G.
47.
48.
49.
50.
51.
52
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62,
63.
64.
bj.
6G.
67,
8.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
32,
83.
84.
83.

86.
87.

Americká kolonie skautů v Ro&mitále obé Třenélnem /M/
Skautský odbor nři SČSPT7M
Skauti besídkoví /M/
Děto Svobody /M/
Klub woodcrafterů
E.T.Jetonovi skauti (Sdružení E,T.Sotonových skautů) /'!/
Halaburdovi skauti DTJ
LaturTrcunde (němečtí menSinoví)
Skauti robotníci (Slovenští komunističtí skauti) /?!/
rďrutení slovanskéj katolickéj mládeže
Ústředí českých katolických skautů
Ústředí katolických skautů v zetni Moravskoslozuké
(autonomní složky)
(středí slovenských katolických skautů C vazu SJS RČS)
ustřodí německých katolických skautů
Ústředí maďarských katolických skautů
Legio Angelica /M/
Brit Masada / s/
Brit Trumneldor /H/
Čsl.junáctvo /'!/
Deutschor Jugond-bund 7’4/
Deutscher Pfadfindersonaft der č R / /
haáor er Kadimah /u/
Junák-Zálesák /M/
1968-1968 dr. Aubrt
katol skauti němečtí St. Georg /*/
Kmen Iroquis / /
Liga katolických skautů / /
tíakabi-iiacair /M/
Prager Neupfadfinder /M/
Prager Pfudfinder /W/
Rakouská obec junáků volnosti /M/-snad pracovala v Rakousku
Roten Falken /M/
Ruští skauti Duchnovi6 /M/
Skauti akademické legie / i/
Skauti socialisté /M/
Skauting klub /M/
Slovenski katolicki skauti ar ČSR / /
Spolek Pražský skaut /A/
Spolek Staří skauti /M/
Svaz polského ílarcerstva v ČSH /’/
Svaz slovanských skautů a a autok /M/ (mezinárodní organizace)
Svaz dělnických skautů (Provazníkové)
Svaz skautů C.T. .čes,strany nár. soc. (Junáci volnésti)
-Provazníkové
Skautské sdružení při stanné lidové (Provazníkové)
Sdružení čh. skautek (Provazníkové)

Pozn.:

Odvolávka na prameny a údaje: /M/ - Molík, Kotěšovec, Provazníkové.
Earie Provazníkové:"Táboření sokolských dorostenek a žeh**,Prflihal939,
vydalo nakladatelství obce sokolské. (0 skaútihgú na Otři 7 a 8)'.
/ M/ - Zpravodaj sběratelů mládežnických odznaků. Kapitola: Junécké
organizace v čísle 1/15-18 a další*
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SROVNÁVACÍ

Molík

-

TABULKA

Seznam skautských organizací.

~

Windy

Windy

-

Molík

M

W

M

W

W

M

W

M

W

M

1

44

35

71

1

55

35

**

69

30

2

60

36

72

2

-

36

«■»

70

33

3

61

37

73

3

20

37

71

35

4

27

38

74

4

58

38

72

36

5

62

39

75

5

—

39

*•

73

37

6

7

40

49

6

21

40

12

74

38

7

23

41

20

7

6

41

63

75

39

8

15

42

14

8

••

42

16

76

44

9

64

43

49

9

-

43

64

77

48

10

63

44

76

10

62

44

1

78

50

11

34

45

17

11

15

45

*

79

51

12

40

46

52

12

—

46

47

80

56

13

47

47

46

13

54

47

81

57

14

29

48

77

14

42

48

13
•w

82

59

15

11

49

26

15

8

49

83

61

16

42

50

78

36

19

50

MM

84

MM

17

65

51

79

17

45

51

(M

85

m-

18

30

52

18

18

52

52

46

86

MM

19

16

53

19

19

53

53

87

MM

20

3

54

13

20

41

54

21

6

55

1

21

34

55

22

66

56

80

22

*•

56

57

81

23

7

57

MM

23

40,43

MM

24

-

58

4

24

60

58

•M

25

*•

59

82

25

29

59

28

26

67

60

24

26

49

60

2

27

68

61

83

27

4

61

28

59

62

10

28

31

62

5

29

25

63

41

29

14

63

10

30

69

64

43

30

18

64

9

31

28

65

31

31 '

65

65

17

32

32

32

32

66

22

33

70

33

-

67

26

34

21

34

11

68

27

3

M-k
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GRAFIKCE SKAUTSKÝCH

ORGANISACÍ V

ČSR A ČSSR

- izev orceiiaace
-‘..xittence-vxnik
-Záni ?: blčučení > 1 nt*, rr c<
- Ibvh- wů^ci nebc zakladatel.
-Fez ésk; k organise čnínu celku
-Prameny
Překlad jednctlívýe.. Lkautalých cr^adasci v ; ondi dl*
seatavanóhc Jnanniho seans.ru, uvuU. u v
sílose.

1. junák-český skaut /JČS/
-15.ČTI 14
-do r. 11 ,Je o sekl.ilea Sv.su Juná Ů BSeutů
-zaklvJatel a LI’ .111 vidce pri i . ..!'.3u ’us
-2.opek,
ábcríic ú škola i i- , atr. i 7-41

2. K
roužek skautů

v

.i

Třebechovicích

Irí“ě7“l 17-n<
-na jaře 1 14 ví toupili d<

"Svujíu

; poli ...*•

3. Psohlavci-Obec Psohlavců (Česká obec psohlavců, skautských
odborů Záchrany:
a-Psohlavci;
-lí14-l13
-velni se elouřili e 7ital ílv<"nj v i bec Faehl&tVc 1
- <íf,r *
ilxMr, i mier Jesdl nelý, Peroike lethwr
- rrta, ert
r 'y ,. li.«u
- dr. Rud. ' lajreri’"úsvit řwrktii Juniatvi*

b -Obec Psohlavců /Česká obec Psohlavců, čs.odborů Záchrany/:
-l 1 <-l lr?
- oře j. Pokorný
-po-: xíimcu*’ icLrany" /^ctfedni auru?, ux aevokó pro .ulí'<ož
v íra;a/ , řt■ opi a leohlaw^c
-cd r. I' 15 do r. 1119
-r. 1 1. vrtu ují do
vaau skautA
*ži
-ikuriry FaekáLc Západu se apejily xíu í 'ei.<.u ve Mir< , u
Z
5.< ervna 115

JJ?-._L_„ J; t ’"’
V: Z ; s
& .“ia dd '.
-7. .1S19
- ——-v roce 1 14 ji.
LC čleafl
-aaklédajícž proi.. .. .ivojaik
-doučeni decavadních ak&utsJcých si.olkl^le .
voleb nos^caí-tnlly,pc prdxdninácli Hlt vystupuji »3, B « Bi S-C&acpia
- autín^
5. Svaz Junáků skautů a skautek Čs:
-1"1" až 1S3S
“
-Z&ČD6 názvu na Junák v rccs 1131
-v roce 1.3' ť
-zakladatel prof.. .i.Lvojaík
-Iřaaled dftpkýcL cr anisac
a íoa ^c.. zoř í cL , :ci..
etr.l4.
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6. Junák
-cd ledne 1 3- do listopadu 1S4C
-ze uVazu Junáků skautů a dalších
- v řece l£46il77.řCC členů,v ^ce 1! 0-7C: ÍH .(CO členů
-vznikl slcúčenÍG 4 cr^aniaaci
- c roce líSE na aáklaťt federativnich úprav* Čeaký Junák
flcvcncký Junák
-vrckclovú or^aiiisacc * Seakcslcvenoky Junák
-v důsledku .jaříaení ť; Ktč, nucená lute.racu do
CáUR
dno l.£.l<7r
- v roce 1.4
rozpuštěn nečisty, oh oven v r. 1*45
-exister.ee dc roku 1! 48/'4 "-z ruěe n vynceem Cv ČSV.

7. ; hec '^den-ioeellovjsl elnutí-t adeu-avellov* ckautl
-lil 8/1S1S Skauti Haden-Pceellovi / 3PS/
- prc k, ouha
-Jako aancstetnú loužést JCá a potoa 3JS JČS
-dr.Zluó. ílpjneri Celtou k doupílcatl
Cbec fcl.Bad n-Fcwellovýcu -kautů, /Cbec čel•BiS/,/CČBťS/
-po prázdninách 1 19 vystoupili z SJS tč 8 , lí . 1; . 1 i... oj i t
vstupují do SJS KČS
-ísrofis Skautin^
-vůdci*gen. yrový
-časopis - ZU. I.’ /pre činov ihy/.h ./I i -zábu vný iluotr. č< sopi a ,
í« stráž, ápadočeaká akiut.Flaeň
-Skaut Průkc pnlk , roč ,f . , č .P » , atr • 79 ,1 31
Fy at rojí
atol^ckýcň fcUkUtů_JL-i-O&l...Čcukč n.jjprpvy,cfll.f
-vaz kett li cT^čh akí.utú
-'.středí *.«tc Li ckých skautů v zec.l Ceckó a orr vskoalezt kó
-konec r. 1139
-r. 1'. 3£ v otup ují do Junřka
-ťstředi 'o
ýcb kato ických snautů,úatrodí katolických skautů
v zocl
oravskoalez aké-v roce 1' Jí se slouCill do Li y kato<»
licí ýeL akautfi
-exiato cli „Rko autonomní složky
HČJ
-po roce 193L v Junáku -Jako katolické hc o< cm.i oddíly
_ ji _ -LJJ ^±’1—Ir z 2íz 1

1 £ 2 £r£'£2ÁZ

-té2 í 1. b&c skautů vclnfcsti
-c ' r. 1 c
cm clíjL-vctuj ují dc Junáka
-při straně českých národních aociclintů
- ?Slier: řrázdninev'' tábory lí í-i

-I or.ee 1: 3 S
-cr anieace b. sut*

pří :

r'rni straní

1
.7:ccrřce_
- rrosi ne c 11 9
-podnět i 3
filler,Štych ,Seifert
-velná sdružení xíecsvíževých creniíícl,^Ifícní se Čeeto
č nilc-úsc;is Průkopník
2i^_
“ :
EC-clr 1 i ; ti c .ých ckautů c ekuute^; v C’. J
-t z -vaz sceic li ati c#yc
ukstut' í L-hi utoh v
-zkrs
zi
-cd r. 1 1£
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-Jaro sl .Stých ,v rber.ský ,Landová-Štychcvá
-zaležen na základě socialistické strany
a bohem 1st praael
na posice KSČ-/1.proletářcká skautská crtcni sace v ČSS/
-člen řcderace čs. skauti
-v r.1928 vstoupili do I FT
—někdy užíván náz ev: S< ru: oni ak; utů socialisti /SSS/
-vůdcové vyžil ze SJS RČS
-časopis:Skaut rrůkcrník
-odz aky trojúhelníkcv hc tvaru
-v řece lí2:1.5CCčlenů, v roce 1931x600 členů
13 . Spc jo né abory Junáků skautů
-v r. 1922 sr ,ostctný člen JS RČ S

14 . T c ch c1e t if vn n /Sdružení žlcovakých skiutů/
-též Teckeletli leten
-1924
-člen federace čs.skuutů
-pcčet čle* ů:8( <
-časopis Průkopník

15.fal.Cbec skautů "Psoh1£vců *
-též Cbec leohlavcí nebo ^al.obec luohlavců
-zánik pc roco 1919
-v
*- dee t E orc j ř í
16.
ISA>-Junéci lea» upráca
-též Junáci přírody a práce /sdružení socialintick^ch ikautů/
-IS/.V.-/International Socialistic As; Deletion Wooden it/
-od 31.trpná IS 2 7
-zc Socialistické lesní
ouaroati /Koudela/
-člen Tedi řece ča.skautů
-vůdci i A nt.Vg selý
-časopÍ3:Slunce
17. Skputi_j>ráce /SP/
-1S2~ pž~1~24
-odčte ili se od rSSS
- původně 1< vicová čist eoc. demokratické strany
-člen Federace čs. skautů
- v roce 1 21:1.CCC členů
- v°dci* ,tuchr .Píuak ,
.
-rudy čateK, troj^nalxukcvj tvor
- čr top i es < hen
- část s E.Skřivanem vstoupila v r. 192k do SJS RČS
- v r. 1924 se sloučili,ee Spartakovými skauty
s nový;;; názvem
Spartakovi ekruti práce

16._ Spartakovi akautij
-1Í21 až li 24
- pc I.sjezdu FITJ /1922/při jednotách . . TJ
-kerúnistická orientace
-počet členů»1.45C
-řaEcpis :Výboj
-crenžový čátek
- v3dec a Soukup
- v r. 1S24 se sloučili ne Skauty práce
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IS. Spartrkcvi skauti práce /SSP/
- od r. 1924 sloučeni Spartakových skautu a Skautů práce
-trvání 1924-1938
- v r. 1924 vystoupili z FČS, v r. 1928 vstoupili do FPT
-Skauti práce
nepřestoupili jako celek,jen jako jednotlivé
jednotky.Zbytek do "divokých skrutů".
-počet číenů:1924: 2-4 tisíce,r. 1928-2.24C, nejvíce 8.0C0
- od r. 193C pokles
- v dcové:PíŠek ,12 ucha
- časopis:Oheň,záře ven pre dorost FDTJ , čtvercový odznak postavený
ne vechol

2C.Sdružení zálesáků v ,:ČS //uericRn scout.in,.,/
-1923 fž 1925
-člen FČS
-dobrovolné sloučení "E .T.Setonovycn skautů" a "Sdružení skautů
Dětí přírody".
-čascpis;Totem
- ve FČS do r. 1925
21. Obec lesní moudrosti
22. Československá line lesní moudrosti
-od r. 1924
-nov
jméno Zálesácké lity Československé
-vůdci:1924-S eifert ,1925-Koudela,1926-*imsa
-časopie:Vatra lesní moudrosti
-v letech 24-25 kříse, v r.1925 Seifert odchází

23. Čsl.fbec junáků volnosti / f J V , C-Č .1V /
-26.4.1923
"
~
~~ ..............
-odštěpili se v roce 1923 od S S S S
-počet členů;1923-50C,1926-5500,nejvýše 8.C00
-vůdcové:Tondá ládl,Alois Fiř±
-CCJV se stela základem "Federace socialistických junáků" FSJ
-časopis Planěn s přílohami V"dce a Besedy vlčat,později
Sport a hry
-R.Pl ajner:Cest ou k dospělosti
24. Skauti DTJ /Skautské sbory ..TJ/-Skf ut oké odbory DTJ
-zač. 1920
-složka. SDTJ
-počet Členů: 1920-65,192 6-2 .OCC
-vůdce :Kalaburda
-zprvu bez čas cpisu,jen rubrika v Tělovýchovném ruchu /Svaz DTJ/
později Skaut průkopník
-znak: lilie s iniciálami DTJ v trjúhel . čtitu

25. Liga čsl. wooderafterů ffČW
-říjen 1928 do r. 1942
-nové jméno Lioy lesní moudrosti
-v r.1929 vystupuje z Federace čs.skautů a pracovala samostatně
-v r. 1932 rozkol, edení se stěhuje na Slovensko do Bertislavy
a je rozpuštěn; okupanty v r. 1942
26. Sdružení skautů Svornost - /Skauti Svornosti/
-člen Federace čs.skautů
-odtržená část Junákůvolnosti
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ť 7.

ur.d i£ rnjřc le1£ £_i 9- t nd :

28. 1 i, a lekni - cu.’rctt. /Jurlci-i obec i^ohlgvcS a tornich
cLl&rcú/. LLF
-T 23 c ž 1925
-člen ř?S,n»V3 název 7LČ
-přej snovaná Zflcsácká li * Českoslovencl á
-ďc .iy lesní Ecudroeti
vstupuje Jeilert 1'1'6 «e svoji
"ligou pro výchcvu mlá:ežr"
£Li-i.m-Lkii£DXi
od r. 1912
-v r. 1913 sloučili ae a Faoulavci v i b«c 1aoulavofi
-vedoucíjSeifert

jO.i omí chlapC22
-cd r. 192C
-cr, aniscváni u Dčli

vchody

jl .2Ž 1.c uác';p 1 i,:.a
os cul ovcbuk /č c skt al ov^ ni-uá ,
„ junácká
leohlgvcn a Horníci chla|^fl/
-od 12.2.1922
-odžtčjili se z čsl.thcci I aonlevců ,ahuut .odboru Záchrany
-vedoucí i o 1 fořt
-na eněru 12.2.1922 Paohlavcň
& nakládá íálvuúc.á liga
č©el celovenaká
-ča£rpig»Vrtre záloeác úhe junáctví, od Il.roč. Vetru lesní
moudře." ti
32.
.i y p ro vých ovu p ř irodeuI
- od r.l£c5
- z rczpedlú LL1
- vedoucí s 2exft rt

33 • oci eli st i cká lesní goudroati
-líTc/i““?"
-odttčpilB se z Ča. li^jr lesní moudrosti
-vedoucíi F.cudolfi- čučela hned ne
cčát u u. írá.hapual "Cesta
aocieliatické lesní moudrosti"-budoucí uáklod pro ISAl

34 . J Čti e á í
"(-D-” /«
-člen Federace čs. sk&u^A
-ko. unistická crčeni nace
-Jak js~e začínf.li -atr.5.

-

~-f i i prxrec y-.,ru 1 ne

utu

3J_._£be c_ č e ukc .j I over cl-ycn._ ‘

díly nz i , i
----- ---------------------

-1119/192C

F/-o^“ v V,boř..
-ote
vstoupili do Cbce BP ektu^u
-Jek Jst e začí nali ,ctr.32.

ut akč_

cg

-í ly pr j r rlu.

ck o v u_ mlád e ž < ■:
-112C ač 1928
-.. -■upu.je čc
lesnx noudrosti
— vedoucí uellert
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'-C. rt i w1unce
rr-ji

c.__skaut' e

££^_xZ£x._ ’i- c vsi ýcb ak&utS

v I raza_./1$.1l

,a£ c .tf-LeC: if

3^_
y1 "•■ - '■'liiT- <_’ *r. krůt c v
-. r- c a*.ní jednot! y « .'an^eli ckč v<

J>

L'?£

44. f ariťlá
clor.ie ck: ut* v .c -í i cit pc .
-lll r* 1'. 14
-vadcucí Ing.. cfiiexeter
-dr. Sud. Flajner:Osvit čeakóho junáctvi

iřc ixu«:.

£ _V_s_ LLi2í£á1:Á ~ ££ 1L2X- ££ 2 ~ u 5 u £ 1 u 2
-cd r. lllí
-v r. 11.14 se oaanostatnil v " J unák- če aký skaut**
-pccet
1 er.’ 3 j řf€-3C(
-v"dce 'vcjsík
-při kvasu če p. „ cL o clkň s přátel pre tihancu výchovu
v
raze- s vnitřní aaroutat .ostí

lAddo

4 . ■ :ruti has dkeví-££3/
-1 1?
-vedl Lsla?urdt
- re učícvaký ccrost-c clili
a na táborníky a kc^lc-.áre
-vetrupili cl
JL
r., al< vzápětí vy toupili

47. .čti
vobody / ■ /
-l‘lí/?~~
-nov' volné sl učení T>čtí x i v< ny , Fsc úle ve w ,
t. Ži kovýcu
- ve d c ucí: nixT.er, Uller, ei í r rt , u ubt 1
- • aacpisi”* čti i v ob o d y "
-v r. lili se ale učili s JL /T,,ale vsá, č tí zicc vystoupili
-Ja
s-e z s čím 11, at r. 5,33.
4’ .
lub čel .r.ooec rt - ern
-”£~T1£!5
-vedcucí
eifert
-prkus o založení nov l o sdružení r.^aiiarton,
z Tření KQudrcstl
4C.
.7. ctonwi rl «uti /:
-' 1 e n fTŠ
-v r. l£2j se sloučili v i druž ní

_5£_.___ r 1 rburč tyj ; ruí 1 ž_ J
-před r. 1125
-v r.1-25 k jiir p.istou’llc ^2

51

, l

ivjci

. .

< •

ska. ut C /

' 1 zč kň ?ČS

JÍ.

tur^.rcuág / nč £ečtx_£;£££!/

52> Skauti rebetříci
-ri3
= ’ c iiuis-ic á crtsBi at co na

Icvenoku

53.
'’ručení ilovci.E^c,’ ..stc líc .c ' - láfežc
-ril.1127
’
’
- edcucí ’ i chrl Tubnič
-dr. 'uč. Flajner
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Čstfedí , čeanýcL h a t c Z jgk v ;rh_jkí utů
-1928
- - -cutcnc ní složky J SRČ2
-cr. 8."IsjneríJunáci ve sluíbác.. republiky

55. 'etfe. í katolických skautů y ae .1 orgv skosltk.
-v r. 1.38. se sloučili v Ziu katolických akrutů
-vůdce dr. 1 arei ZOrper
-sutcnorní složky . JSJ ".ČS

ý!. . / rtif ,í ^elav8.j!:)Cj< katolických cZyUtů
-v r. 183^ se sloučili v Litu katolických skautů
-autcnor ní složky SJS RČS
57. 'tt^edí německých katolických skautů
-vr. 1 38 se sloučili v Li^u katolických skautů
autcnoBní složky
J. S RUS
58
. f st řc di xgčarckýci. kat oli cký cl. okautů
-v r. 1936 s& sloučili v litu katolických skautů
-FUtonooní složky J8; ČS

59. Laic Angelica
-atťli -íko ’iu latclických skautu
-vedoucí L’ethod . lecent
-c’dZly byly ť^istr v^ny pj Íbo ve Jí S

;ČS

GC. 8rit . * sada

62 . Čsl. Junáctvo
63 .

eutscher Ju^endbund

j4 » jjeuts<ghe Pfrd - i ndereci.a í‘t_ dcr č_h

65.

rřo:.er '.adiKah

66. Junák-Zálesák
-1108 až 1S 69
-zručen na základč usnesení
orsni sace
ČSSR
-vedoucí dr. Šubrt

j7

"SČ

o

složeníJednotné - 1 dežnické

'7. Katoličtí skauti něvečtí St.Ccor^
68. 'sea Iroquis

6£. lia katodický ch skautů

7C_«

'g kabi-r. scair

71 . ’ra^er

’eup fadfinder

72 „ Grader Ff&dfin-er
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73- Rakouská obec junáků volnosti
74. Roten Falken

75. Ruští skruti Ducnnpvič
76. Skauti akademické le^_ie

77. Skau ti socialisté
78. Skauting klub
79. Slovenski katolicki skauti v ČSR

8C . Skolek Prpžskj’ skaut
81. Spolek Staří skauti

viz S-J,roč.22, 6.2, otr.30. Ustaven 1935.

62_._S vez jpol_sk0ho_Ii2 rce r^t ya_ v_ ČSR
83. Svaz slova; ských skautů a skautek
84

.Svaz d č l ni cký ch ski, utů

85. Svaz skautu Ú.T.S.Čs. strany nár.ooc. /Junáci volnouti/

86.Skautské sdružení _pri stráni

lidové

87. Sdružení ča. skautek

Dovětek:

- Mk. -

Předkládaný seznam ekautokých a jim příbuzných organizací apelu

a neúplnými údaji e fzniku, trvání a zániku těchto organiuaeí, identifikač
ními údaji a poznámkami jo žiaté praoovní a jak již autor uvádí, slouží pou

ze ke studijním účelům. (Windy) o
Seznam vychází ze třeeh pramenůt
1) /M/ - rozumněj Zpravodaj sběratelů skautských odznaků
2) Kotěěovee * soukromý seznam doposud nepublikovaný

3) Provazníkova - úvodní kapitoly sokolské příručky.
Autor své poznámky o skautských organizacích nijak nehodnotí a jest
si vědom neúplnosti.předkládaného materiálu. Všechny dalěí prameny poznání

na tomto poli jsou vítány a tím budou údaje doplňovány©
Ve Zpravodaji /ií/, bylo uveřejněno množství dalších poznatků o jednot"
livých skautských organizmeíchs

"Americká kolonie" v.Rožmitále byla ze seznamu vyškrtnuta (viz text

Z čo3/22). čsloObec Junáků volnosti (Z č.2/21-26), Rakouská obec Junáků vol
nosti (Z čo2/24,25), Rote Falken (Z č.5/20), Federace čsl. skautů (Z č.3/16),

Setoncvi skauti (Z č.5/19), Federace socialistických Junáků (Z č.2/24),Skauti
práce (Z č.3/16), Spartakovi skauti (Z č.3/17), Spartakovi skauti práce (Z

čo3/18-21, 4/16-23), Spojené sbory Junáků-skautů (Z č.5/17),Svaz skautů DTJ
(Z čo5/13"29), Svaz slovanských skautů a skautek (Z č.3/24),členité hnutí
Psohlavců od Dětí živeny po Čsl obec Junáckou,Psohlavci a Horní chlapci
( Z čo6/22-24), Zálesácká ligacsl. a liga Lesní moudrosti (Z č.6/24~25).
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Skauting a film

Film, ‘oživená fotografie, stal se produktem doby a rozví
jející se technik} po všech stránkách.Zprvu n&ný. pak svodový,
černobílý, podeji barevný, Podobn' jako fotografie, ztvárňuje
dokumentaci t> h edistea toho, kdo stojí za kamerou, případn*
určuje režii. Z tohoto hlediska nutno tedy chápat jak hraná
komerční fil iy, tak i ty, které
«t obírají určitými úseky
vývoje té či oné společenské
oýky, or^enisaze nebo svazu,
ftutno je tedy hodnotit t hlediska jejich vzniku i okolností,
za qíc .ž byly natočeny.
Ccs oslovenský skutinr, jehož v vojové ts.py můžeme zhruba
rozdělit na čtyři různx dlouhá a mnohdy čaeov^ návazné nesou
visející )bdobí_: 1911-1918, 1918-1939 /194O/, 1945-1948 /49/,
1966-1978,00.11 lže se dokumentovat návaznou filmovou tvorbou.
První-v vojovi etapa nesla pečet první svatové války a počátky
rozvoje filmové tvorby. Doba dvaceti let první republiky, za
ní' se juníctví u.clo prodírat onom tou nepochopení, nezájmu,
mnohdy i úc. sln$ kladených překážek, postrádá v tomto am^ru
■ ožnodt sván? r ca -ačnfho p isobení, nehled
ni nn znaMný
nedostatek firunčních prostředky které, pokud byly, tyly jvedevoú:. vy skládány na výchovné do ly mládeže.
V dob , kdy se juiáctví začínalo rozvíjet, zastavilo tonto
rozvoj dalších est let d^uhó svt>vé války, nehledá k rozpuát ní Junáka, jako jednotné ormnlance mládeže.
rét ’ idobí po roce 1945 znw on lo alce vzestupnou tendenci,
rva*
rovnčž chaotickou a překotnou dobu vnitrostátní, 'o níž
d ch'zi k alší,m rozpuštěni Junáka.
Po dlouhých dvaceti létech v údobí jeho renesance, je to jen
zlomek dony, kdy není možno zvládnout vše, jen to, co bylo
čssov* možné.
Avšak presto z:.;ne.lenáváme nčkteré zlomky i dá ov' ucelené'
prvky filmové tvorby, které nesou neklamnou známku životaschop
nosti "un'cké výchovy, její působivosti nr mládež 1 okolí.
Počínaje f Leovými pásky řízných délek i "filmových Žánrů
z produkce jednotlivých bratří a sester, v návaznosti na fílmov týdeníky, zábčry ze života Lesních škol, táborů, oslav a
sjezdů, skautských národních i svatových Jcmboree, až po celo
večerní hrí ;ý filtr produkce bt tního filmu ”«a dobré stop*’*.
6 ohledec na n*kdy dosti nejasné připomínky, týkající se
skautské filmov' produkce v denním tisku i v jednotlivých
ročníciiích o \.uts-Junékf , Bud prirr vený, Junáka i dalších,
'Aq obdoba názvu nechává na pochybách, zd' se jedná o jeden
tentýž fiímový zíznen, příp?dnš jinými se stejným názvemnaráží archivní práce nr i ohé
; ek'žký.Chybí zde ožnost
provaření. Dal f důvodem t ť, obtížné práce v hledání
“zavátých stop” c rutleké filmové tvorby je značná její roz
tříštěnost, nehled* na skutečnost, Ž^ archivní dokuirient&ristice nebyla v to to s :'ru
nov na t m*ř ž'dná pozornost r
rakliže fno,:e ne/spíše v soukromých rukou nebo zmizela oři
zabavení juráckÝch archivních dokumentů, v údobích oj eobč
následujících likvidací Juni ra. Proto některé z'-znaty jsou
jen rouhé “'’losy'*, opír<? *ící ae o různorodé prareny. ni těm
však nelze ur 'it ožnost rravdivo ti, kterou v sowčasné dobš
nrlze dob^e ani 'rok'zat, sni pop"ít.
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Přehled dosud zjištěné filmové tvorby,

její aplikace a užití:

ú: <en Podali ir 1 v? ^ilm-ílónek 'i.49 evatový náColn k'Skaut-Junúk, r. I ’ 1, r tr • 1;
ajjin A. .^t?.£.*ti~: ' u c? ir;
Iris -. ll^-prr^iorn filmu v
. afnHPzpn'va o ■. iL i:, j* ■ r -■? tavený r..lX,í. », tr.l«l
J ia A 8if r' i-esní ''ke.-r-V .-nv-:-.ČAst i\MtB n u. n

í^^TrS^CTri’;’ ?o,r letvíJu.*)

lil~
r. r ,

túvp:

v f-aný
č.

*sl.
bc Junák) vo nosti-Z'Hvn o filnu: vhy.v
j-4,, tr.b

_.A J.ii-^g- r ”ve:Junf4 , r., tr.V
aP
jýrnv^n-v -V.' u)~f '; nutocan na letním táboře .i .>". lu
v Aeto-Tu^cA^u uri /r vr''r’ s«» Jako rrvý yknulflký lilii)

atr. ”W* TF” If

.
J?

r Vi 0 ’ ^I;UI
iocvVný Kuch,r.XViI,ř-.?j l
' li vat iikf Ut* v VboA' u Zvlkova

_r *i->rnv'».n- sto pr^. ítánf. r. ž-zrr-VB o rih>w
r. Z • ,str.lk

e,Jú’r J.- . cJ.í netočil ‘

i<.v n

Ain. o Jn-pffiree v 'rare-arrives

;

účinkuje bob Hurikán

' rut~wuv4k,r. 'Vl,r,3,.Htr*') ।

■h-ut.^
íl - rr y Jtená ,-A alovanbkČ!'. jamboree v nzei
3- .t"»rv v ft- cr v : in“ rnv->rt u ak-ut
1 .Červene? 1-JI vece” v kin’
uvorlt, nkaáe^io v Domovínr*4ol^ o
více v ”r, i
)
nutžky fil^OTV /urnól-'
25 tAar) alovyn?5Kých skout i
v
uknntl, ov^tov-^ho cjnadu v úrkon*
heaí1
■ . ■ :lii,calrvy sv. JiM nrsaskýiBi 0kňut> ,r-td.—"Vítaje
■•r 1> -,; . vax .jk ut.,
•'’.n ’ J, woi’i^kovn b.
t rr1 vn .'< «ut-u inrir,r..’. ' . ,c .. , tr.116)
'jPRyP / oťniku r

~r

t

;c^

1 (?; • v. J ‘j.řO-znr^vu:

jí^

7; •’r";.Jfí'žn3‘

hov<~ <;vjn_nv1:
kars ".n”
AV-''" ^5;
Konal vloni u Tronic,
yl Buchi'cen ns 'zVí ‘limu í enVV .
^u,ktarý ‘mtofil
va souVn^os^i instruktorakén sboru
r. .útopke. otlv
tonotc .i ^t^rs- éno fíl .u ie vyj<df--?n .iednín z jah/ Ivodnfcn
titulkl; <olí- lost t bor život&.-us proto živ;': kVlciV;úkorem
nono tynickéno rucau ..z^anícn Akol. fV'W.if
tu postrč
j-.'*z--y cvitenť, úkladu t. mr
ac^nY- . i lesn^kolčckéhc
c«r%oni-‘lu.
b’.- ;nlt aa í o tonnonri, tert z Vt > rerorté'e
’irora ’ V nf. /ac*» uk's^ti, iak
pru*
:.t?, rr v.k iova
i v^c'}
tíbor;; esn..cn :'kol.
■ il- byl pro-., tnut
v několika
t
kol
je ’ ,’^r V jje Z".- ar:lcto- 'V-P'
'nr. 'u po^tovntho (pt íp,
ť ta?.- na ad. esu ...ton . , ‘rr", ■ stan
yr'.'ly
.■
ra l?v^ trvz
1j řinut,
projekci je ov^er zapotřeb’
rra: ^tací.no strnjo rro V,/i ,r: ■ :
. .ta
.pr;ciax.,ropul«i
a iJ©á.)'-ZpréVa:úkaut-uu í^k.r.
1,.. .7,átr.I.' V
73

s námi - (1937)-natočil 24.oddíl Praha-Tábor vychiízeJíc/ho SÍunoe-zpr lva o filmu:J'dílový Časopis Kruh č.4.,str.!4

ojJte s námi-(193S)-Jif■' Míst, ’.rnaera
Jrnlca - krTtkJ skautský film

lanuě-Weias,hudba ^iří

x ilu Po^te 8
Jaroslav o/ťlur,režie Weiss,vyrobil
Prshř-áództkový film-trvání 3u 'in.-p!jčovné ?U,-Kc,
oijpdnávky: /.• filmov’ akciová továrny,půjčovna fiImů,Praha II,
Vodičkova ul. Lucerna-zpráva:
at-uu'\ík,r.V ,č.3,atr.4*i ,46.
i ojeté s námi l-v--aelf. krátká r 1 ■ or ták ze života skautů v
na'?e -i táboře," “o které jste informov ni z předcházejících čísel
oM- utn-M-ó a.2. id 'v půjčovno A.B.lraha 1 • ,Vodičkova 4U.Dopičtě
: i přímo do uvedené p ůjčovny.Zp fva:l>kuut- uunák,r.X'IV,č»6,
atr.llú-

hilm o v-vHoyá Jamboree-Fotoko uise Svazu zhotovila pxkný
fiťv \ zT^sti' 7 řevný)
My 16 nri o světovém Jsmboreo o
účasti nt ids skautů na nMu Film zad vá a upoluoptaM projekci
br£r .ícrcák, fot?
ať,
rahn II,Jámo, Pal c u Novák 1.Obrníte
se přímo na rrho. Zpr vaMkMit-Juuák,r. 3 IV ,č.4 ,ntr.73
Jk horce v Jolandsku 1. j7 -(1937)~produkce:člen fotokoniiao
Svezu " ,Tún/7T7’?fiutr.ver 4k~Zprfva:botom-8V'H«»,r«XÍÍ,
č.7,ze dne 2j.11.1937,atr.lb- latér ký film
■etr Coldvym .Myer, "ranč II,Václavské nám.,palác Fénix,
půjči;je krásný rmírodní film ze Sivotn zvířat v nmerickám
pralese, "uonuion" je více než film-dchvatný objev. Hraje
J.Parlerov , puma a jelínek.
rramatick- b aeň po-'le ■ iplin^ovy “unihy díunfUB"
zpracována
ve filmu ’Miláček slonů”. íraje l?ti letý Babu, v ro «ánu je
zvaný ^au^li. Zadává United Artist, Praho II.,Václsvak
nám.,
nclác Avion. ZprMaJuM ut-Juná’:,r.
lV,č.6. ,atr.H6

Znívající skauti- dvjudílnč kreslená /?rotejke.Zadává <etropolitun
ftím,sTrS7a 1777”*áclávoktó ná:-.,;. réva: ^kGUt-Junáka,r. 'IV,
č.6, str.116.

Den v táboře skautek - produkce a výrobo:K^ eisi-1938-film
i^s 17 výroby '
Píseň ladí (194U)-produkce Jan í>voboda-místo pumítání
7no tcU:a‘v -rnv-zn- áva:lidové noviny ve dni226. 1940ve
filmové rubrice ''lil..”

”...Dobrou propagační pon lekou byl
zvukový bio/?raf.
Plátno ui íst*né n- borovice před velitelstvím bylo na nékolik
večer! obklopeno stovko i skauti z imoha zemí, kteří se
zrauenit
li čs. kreslenými ^nteskami a loutkovými filmy,
jejichž výběr jsme řídili podle výsledků soutěží na íilmovém
festivalu, .aři filioři
Car .ták, V.^ojda a 1.1 rič tu vykonali
kus do ré práce, ;e luv" o celé jejich íI Irové a fotografické
sk.pinč, -.te; é n'-m pro věčnou pj -f tku z&ehytile tisíce
překrásných fotografií e QČkolik tisíc metrů fil;;iu z celého
zájezdu.” Zprá/e:(str.3^-Jeskcsl0venflko n& J& ’boree 3lírurancie 1347- rosinec 1Mí-Ju/fc -f edice fraha).
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Československé grotesky na Jamboree-Výprava čs. junáků, která
se vrátila ze skautského Jamboree ve Francii, měla swebou
několik čs. grotesek.Skauti vždy večer na táborovém náměstí
promítali grotesky. Pérák a SS, Vánoční sen, vzpoura hraček.
Ferda Mravenec a Křeček,přilákaly vždy velká mnoýství skautu
všech národů.Byl to hezký pohled na táborové náměstí, kde Qernoši,Američané,Indiáni,Francouzi,Češi,Angličané,Nerové,Švýcaři
a mnoho jiných skautů svorně se smáli "pérákovi " a druhým
filmům.Promítání bylo vždy odměněno nadšeným potleskem.
Článek uveřejněný : KINO Praha?24.10.1947-text:str.58-Českoslove^nsko na Jamboree Míru-Francie 1947-prosinec 1947-Junácká
edice Praha.

Filmy z Lesních škol-zpráva o filmu v Jiráskův kraj-Náchod
25.4.1947
šumperské
Junácký rok( 1947)-vyrobilo ňmmiundaá středisko Junákazpráva:Práce-severomoravské vydání 14.5.1947
Oblastní sjezd Junáka y Přelouči 25.5*1947 -průběh slavnosti
byl 'filmován čs.filmovým týdeníkem jakož i skautským ústředím
na úzký film. Zpráva o filmu:Práce-východočeské vydání 28.4.1947.

Skauti -

krátký film-zpráva o filmu:

"Zdar”-Zlín,Jl.tí.1947

Junácké manévry-produkce Junák Šumperk-zpráva o filmu:Mladá
Fronta-moravské vydání-2.9.1947
Návštěva ředitele skautské kanceláře WilsonafiIm natočený
u příležitosti je'hd riávŠťívý^v JiSTníCa v Prachovských skalách
Zpráva o filmu:Práce-pojizerské vydání-18.9.1947

Skauti (Boy-Scouts)-zvukový skautský film natočjla společnost
Colonial Film Unif (Anglie) .Zpráva o filmu: '’Oheň",č.3,obal zadní
strana a Volné Slovo-Olomouc, 9.12.1947.
Se skautskou kamerou /a zvěří -přednáška J.Kratochvila (Babyho),
Zpráva:Národní óbroďa," 15řno 13712.1947

Na dobré stopě-Československý státní film za spolupráce 5.Oddílu
vodních skautů Praha.Odborný poradce Jaroslav Novák.Celovečerní
hraný film za spolupráce předních filmových herců, v roce 1969
promítán jako součást Filmového festivalu dětských filmů v
Ostrově n.Ohří. Filmová výroba r. 1948. Dějová stránka a obsah
filmu-(viz zvláštní příloha:"Na dobré stopě")

Archiv AS:19 ks foto-kino záběrů 13xl8cm,3 ks propag.letáčky,
3 návěttní plakáty, 10 ks propagačních film.snímků24x30cm.
Oslavy 50 let výročí skautingu v Příbrami-8mm barevný film
-záběry z^oslav a shřomiáž^Ini
1969-přítomnost
náčelníka Junáka br.dr.Rud.Piajnera-produkce:Ing.Jos.Tomášek,
s. Jiřina Tomášková-archivováno AS-filmotéka*
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Skautský film ”NA DOBRÉ STOPĚ"

V Únorových ’nech pohnutéto roku 1. '■
>koncoval rcčioér
J .sof nach v atelierech na uarran ově sestřih svého i ..Iru
“tu rj. ' ...<j *? v- to prvj i ila, povídka se nkautn.i'ho Hvota.
.■ uhv v« se v x t reku 1,4/ na tmořo vo. cích oka itfU
Junto tnbu” je na outrovv velikuho juan a na eoko*nuaociiych
ranících. 7 vm .obď jift 7 st K sici je * -opublik; o isunuta.
Ve ucí o díl^, huíi jej nasyvají a mirule* thraju^UKUalav
háí), vial n'i tábor taku cniraco
u (haju .uit.T ‘Ira), juauS
raci popravili ve v »lco r©*ičt a jeho samotného all na přev, ■’ ,QV<>ní ! j U.aecui. < eho "noví ra iča”^. 11 sibo na nej h< ní, ale opět Zťb ml osu h
a p. výbuchu upujenocké put... u‘lt vo čpět a-£. . lká pot^n brsy sson ila a okupační ,iřn>:y poslalj.
a apet .• vlasti, o.md pochesel. *u y oi teprve 4v ks
a uCí bQ ^ee-. .
.-.1. mřm t boov.-» hr. u ohlapol nu pit-itj. • 11 oli chlapci
a ” a edou na vel\é plachetnica k r t ovu, ab^ tni smocnlli
vlajky, te
tuí
r *h< skupma chlapci, volenu v :horkou
(hraje arei íichtr). . b^r n ,,e pmov ty iR.nek b.hat^ch ro-h*
■
. ac tíei ne sa s nutsnyai < lbornyui amius .tm. třeba Jich
an ji
oat. on iOiib nose, e
n, “pflst^hovolec”, Jo v
1 o a-(£0 v o jo. íben mž on a -n, : Ivo velm
u/oork». .i k'í-' 3k, piruti ubrbtnyr.. í..«mévrifu lo i ustanou na ostrov
a K/řiatí vlt^m
borcovi také u pfed j^inst, r^iobí ne na
je l vic( u pohHu ne v nia. MAivjch nerhod je ;a<Ui nimi
.o i l:r. víc .
'-jrKu intri kám liariiua hochj je'.noho po
’r^lva uši svo : tranu, aí prtti ' ovi stoj tr ■!' oely o *1»
□v ?C"
.i-Exr ln.
^vi jo líto,ore - . ;u jnou proti nrtm,
.ach . o všfli proč, n n .aGře Vt u/t, a nitro nrch^, ktefí pro*
ri,i némeckou okupaci so roabruM, ol ói*li >lbvkt ít.reic«y n
to i: .'a několikráte v rozčilení u mil. a. co více, ú horka joj
>o e£ ívu, e se • ?olFil . 'íslraai. h -úd.
’a oc totiS
Lo
stýká ne oKlaim-.en Lnngc©, (hraje Jar. aník), jenu# o nmuli
r inu a jeuž 1.1 vlí no;;tí '
nnbloní.
a také jwxaflr a propa*
■ .•vat p:cs hraníce Mjí :iu r.
<- rtruc aJu-iwiv. netuší.
V© vesnici iatí& tajn r'.^l 'Cmci, »;te - p-"ee-uUojí p os hra«
«.xce a ,la,í neplechu. V t-v.rúd rA,eurn‘;i U.ďrsty ntr..j a
&. .
nb.. b. uk vli, ab; je ^oh*! přenést ’o ř> ^ec^n. ^.vcu
nen viati u konečné příayr. „bvin-.jíil z -.elo^. ..nonti v^čenc
borka 'J z Va ji konečná poehtr íl, pro’ juuu akinp*
c_ pr tx enu /a. jati n neu rří ho v t rW-u ani laskavé ‘ur.lu*
vy ■ ír la, Jen* pochopí et lapcevu b ieat. du au
it kr.
z t bora í3rt». v léno o L.a
ti *btane 0C nuj nnlíček, uč eny
o2$es hranice.
e
a tu i nóco ncKamh., n chce chlape
Oka-.rt, ”e b; 1 jíBU křiv- obviněn a be/í p. Oto éo atrútru
ovi f:;rev;/ . '. ť*un J. poL - -a^
m otevřou a n$pou
v
pl nuk a apr vu
1c ní: se jm po a^í 4a volen dram*
" ic^ch u-i .Lostí o in
vv ;ot tí >.x-';ci '- 'ovy a ostatních
v-^ níc.i skauti
p/ehytat.
a pak
stane oč nb^elniet*
va J-núka v;./nsr.e ání í<a yir Juuíc^ a je n ohy zima
říjet o
' ílu. ti<é j
z bií
n su pominulo,
1 y :' cl ./ borka uv. - oail, ro natropil a o Jnré ait , .see s©
&t»R pHvedl. ;»abí 'no "doví přátalatií a Jako důkaa oJanak
„dbvrné skouáky TM orlích per.

76

o psych;
eťúne.' je nim volni ob e upraven. Jvlááté siln. půr^bí z.b^ry, ava ící náhli nout do lova roaboleata- cho nitra, potom ú oorkův úlevní boj, k y přera duí »vé 3Mv jíl p esvuáření o L uvi a najtupuje místo Uho strach a lí
tost z toho, co učinil. dřea vážnost námětu jsou ads komická
hiatorky z tubo ovchu života, jejich původcem jo většinou
komicku postava t oor váho kuchtíka Jrařdotoho (h a je u^ar
,k,. á ét Hl:au a sctn ř napsal znaicv skautský spisovatel
ar. Jaroslav hovuk spolu g asistente; ra it«. ra Lubomíram «.avílkom. kameramanem byl Jaromír iolpuch. áxta: líry by ly nuto■ eny aa áe^skú p ehra ú uařaae Chru. imco. í bor byl umístěn
na ostrove Putka, zn Biem místu t .borů v nich ekautů, b.pr .ííaicoho vo íhu cn ílu. nompara lih u tvořil *>• oddíl věcních skautů
’raha, který j‘i natahaní prožil jedny £ nejkrusnújáíoh pruad*
ui, a z.r.ven .
iio .nost poznat, jakou prcci du natuSoní
Je noho í la..
i lim byl ztalU.ou
ných pracovní4.'! uložen v archivu
státníhu nlmu po celou dvacetiletou lubu nuceni odmlky Junáka,
ebyl naštěstí ani poškozen a tak mohl byt v roce 1,/t.# zařazen
Jo Festivalu filmů pi\. éti n mládež,
v avo poutavost a stá
lou životnost i po 'vaceti lotech, by o kaS d promítání silně
navštíveno a mno ide byla uspo^ dono jeho .'.vldátní promítuní
ro junlckú at <. itxa.
cmem 19/U íp?i V’eti likvidaci Jun., a) byl opět staKen n
je třeba Joufat, že oo n^šli opět uv^řliví pracovníci, aby aůstnl alespoň jako archivní ntv lál zachován i pru budoucí
generace, aby vinuly, jak ill skauti avobodnáho otntu v > uce

Ir- .

Film sutx g sooú krom- vedoucí dlohy scénáře je krušným
vylíčením všech z .>uvri a událostí celých 4 houin života na
a autském t oořa.mimo kouzelných příro mích zuouru n anímkŮ
ok lo táborového ohně, možno spat it lejriznejMí druhy táboro
vých staveb a zafíSoní, v
Relnt abu uvn; dho p/iataviáte.
Je to prost, xil, kte;ý se opravdu poved - ěkoda jen, Ju
byl jo iny v 'io-ihé ru<u let skautekéhu hnutí.

UMO ro&. IT (I94d) Í.6, «tr. 73, tmísekt Výchova aUuá«!ttt
v junáckých táborech je mUětea českého filmu JiA 1XWÍ

>tn 75, saíaeki Aatoaía ůfiím ve vodácké skautské uaifonáí.
č. 2, str.

vnlseki Iallsl«v BehM v roli vedoucího tábere.

a Aato&ía jůrs.
Fila Ma dobré stopě natožil režisér J. Mosh podle nieětu
J. Nováka a L.Kavélka. Děj tohoto Mládežnického film jo polo

ze* do tábore vodních skautů a také tady si přijdou na své

ailGvníei krajinné Krásy.

M-k.
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Míla Vavrda při oslavě svých osmdesátin.
20.září 1982
Samechov.
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M EM O R I A M

Miloslav

x 20. září 1902

-

+

V AV RDA
13. října 1964

-

19. října 1984

Ta nejkrásnější klukovská léta prolil v labor*. Mocně na mého zapůsobi
la příroda v okolí řeky L » i n i

o • « . .

V Táboře začal chodit do gyzuzázia a bratr do reálky. V roce 1914 se od

stěhovali do P r a h y. Gymnázium dokončil

na Žilkově.

Se skaut ing on začal poměrní pozdě. Byl již v zaměstnání, když so mu
dostala prostřednictvím bratra do ruky kniha Seifertova* Přírodou
aživotem

k čistému lidství. Ideály obsazené v knize

ho nadchly natolik, že toužil.přidat so k tě*, kteří a těmito ideály.žili.
Penchla *u náhoda. Inzeráte* ve Styblovš nakladatelství a knihkupectví na

Václavské* náměstí hledal kme* Seninolů nové členy. Vedoucím kmone byl Géza
Tčelička. Kmc* náležel ke Sdružení zálesáků, která vedl br. Josef.

Zaměření kmene bylo čistě sportovní (Géza byl boxer) a proto hledal něco
jiného. PoBohla mu opět náhoda. Kdosi mu. nabídl na ulici 1. číslo VATRY
a tak se dověděl o existenci Ligy. Pracoval postupní v Zúlesácké lizo, Lize
Lesní moudrosti a Lise československých wooderaftorů. Byla to práce na celý
život. V r. 1923 se stal hospodářem Zálesáoké ligy čsl., v r. 1924 jednatele*

Ligy Lesní.moudrosti. Měl na starosti Krnsko, Veleslavín, 5t. Teplice,Kolín,
Mový Bydžov.V létech 1924 - 25 se stal člene* r-edakční rady III. roč. VATKY.
V roce 1927 je zvolen místonáčelníkem Ligy Lesní moudrosti. Dne 9. dubna 1927
se zúčastnil velikonočního tábora Sádu lesního ratířstva (Order of Woodcraft
Chivalry) vAnglii.T roce 1928 má na starosti zahraniční styk v máčel-

nictvu Ligy čsl. wooderaftu.
V roce 1931 kvqpuje louku v Samechově.na Lužnici. Protože poznal trýzeň

žízně, chtěl se o tuto radost podělit se vženi členy v Lize a založit zde

Lesní školu. V roce 1932 - 33 rediguje

SLUJTDTOAT, v roce 1934 - 35 a 1935 -

1936 znovu s Matějem Teichmanne*. Spolu

b

Jaroslave* Simsou zakládá naklada

telské družstvo LES . Vroce 1932 zde vydává pod č.3 monografii Miloš Seifert. V letech okupace.publikační činnost ustává.

V roce 1948 byl zvolen předsedou obnovené LIGY československých woodcraftcrů. Krátce na-to je činnost opět přerušena až do obnovy v letech 1968-

1969, kdy se opět Míla staví do čela hnutí.
V dalších letech pracuje na dějinách československého wooderaftu. Dále

přeložil a v Orbisu vydal životopisné dílo E.Th. S e t. o n a t Cesta
přírodou a životem. Též jeho vlastní život se naplnil prací

pro rodinu a hnutí Lesní moudrosti. Odešel v míru.

Mk
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MEM O RI AM

František NĚMEC
x 3. 6. 1907

+ 17. 12. 1984

27. 12. 1984

Otec byl meliorační dělník. Padl na italské frontě, kam byl poslán po od
souzení za deserci z ruské fronty. Vyrostl v Kostelci nad Orlicí, kde v roce
1924 maturoval na reálce.Vystudoval Goské vysoké učení technické a Universitu
v Praze. Státní zkoušky z matematiky a deskriptimí geometrie složil v roce
1930. Působil jako profesor v Kroměříži,Hodoníně,Brně a Praze.Krátkou dobu byl
přidělen na ministerstvo informací. V roce 1951 byl latčen, po amnestii v roce
1960 pracoval jako dělník, později jako zřízenec a promítač v Ijině ve Spindlorově Mlýně. Dne 1.7.1967 odešel do důchodu a zůstal ve špindlercvv Mlýně do 22o
3ol968. Povolán do Prahy do přípravného výboru Junáka,5.5.1968 zcela rehabi
litován, 1.12.1969 zvolen tajemníkem československého Junáka,. Dnem 1.9. 1970
odchází do důchodu podruhé. V březnu 1971 pracuje v sekretariátě konforenon
o Živothím prostředí. Pak již se věnovalpouze rodině. Vypomáhá manželce Dou
bravou v krámě i na Libereckých výstavách, Stará se o vnoučata,alo také se vy
dává na Velkou cestu do Austrálie spolu s Doubravkou za švagrem a švagrovou.
Píše paměti a udržuje korespodenoi Svojsíkova oddílu.Dlouhá nemoc s kterou stevtečně bojoval-cokrovka,nad ním nakonec zvítězila.
Pracoval na veřejnosti, za studentských let hrával divadlu, byl činný ve
studentských spolcích (SSS,ČLA).V zaměstnání se stul důvěrníkem ZV ROH,později
pokladníkem, nakonec předsedou revizní komime.V roco 1938 byl pokladníkem SSPM,
referentem pro táboření.V roce 1962 se stal tajemníkem SKK rudy MěNV ve 3pindlerově Mlýně, pracoval v Osvětové besedě, v Praze byl povolán do presidiu, SPB
-sdružení pražských barikádníků.
Na junáckou stezku vstoupil hned po první světávé válce dne 29«října 1918.
Vstoupil do 1. oddílu skautů v Kostelci nad Orlicí.Oddíl vedl prof.Faltuu, pak
Ferdinand Engl a později František Talaoko.Po složení slibu v roco 1919, zkou
šek nováčkovské a druhotřídní stal se zástupcem rádce,později rádcem. V roco
1921 se zúčastňuje Táborů slovanských skautů v Praze. Na studiích v Praze nmbyl krátce činný,ale již v roce 1928 zakládá skautský oddíl ve Strašnicích,
později sbor.Již v roce 1928 je povolán do náčelnictva ÚKSJČ.Vrooo 1929 ukládá,
vůdcovskou zkoušku, v roce 1331 vůdcem ukázkového táboru katolických skautů na
Táborech slovanských skautů v Praze.Tentýž rok zakládá oddíl v Kioměříži a orgarnizuje župní sjezd v roce 1932. V roce 1933 obnovuje skauting v Hodoníně, je
vůdcem oddílu a sborovým vůdcem, 1934 je jmenován zástupcem, později okresním
zpravodajem v Hodoníně,1935 zástupcem župní zpravodajky zem.náč. M.Januštíkové v župě Masarykově, podílel se na sjezdu v Luhačovicích 1935 a na zemském
sjezdu ve Zlíně lj36.Za skladbu "Zelené košile v míru a ve válce" dostává pa
mětní medaili.1936 je zvolen náčelníkem ÚKSJM. v letech 1937 - 1938 předsedou
zkušební komise pro vůdcovské zkoušky, vůdcem Lesní ěkoly v Rajnochovicíoh.
V roce 1938 spolutvůrcem Ligy katolických skautů československých, kde za
stával funkci místonáčelníka. Koncem roku vypracovává a taj.náč. A.Tillem do
hodu na jejímž podkladě byl vytvořen jednotný Svaz skautů(SSSBČs).Od roku 1937
je zakládajícím členem ÚK3M a tak členství ve Svazu je nepřetržité.
Na barikádě u Štefanikovy mostu již 4. května 1945 ve 12,45h. as k němu
hlásí do služby 2 skauti.Spolu s^nimi vytvořil pak 25členný oddíl,který byl pod
jeho velením na velitelství STUDÁNKA jako spojovací oddíl až do konoe revoluce.
V červnu byl zvolen okrskovým velitelem v Praze 7, vedl také oddíl. Oprázdninách vedl Lesní školu v Padolí a rádcovský kurz.Byl předsedou komi.se pro vůd*
covské zkoušky až do roku 1947.Po prázdninách byl zavolán do ZJRČ jako ředitel
kanceláře a zemský organizační zpravodaj. V roce 1946 absolvoval Lesní školu
v ^červeném Hrádku u Sedlčan, Spolupracoval na Junácké dvouletce.Vroce 1947
připravil návrh na Zemskou junáckou brigádu ne. Šumavě, kterou vedl. Brigáda
odpracovala na 100 ooo hohin, ale její čistý zisk 275 ooo Kčs připadl ČSM !
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T lednu 1940 na semakám sněmu nebyl rolám, protože se počítalo, že bude
volen do ústředí. Ale v únoru 1948 bylo ústředí obsaseno. K junáckóeu sněmu
ve Zlíně již nedošlo. Iškolik vyšších činovník' ( Fr'cha, Orlne, Jandus,
likšovlč, Stržínék, MSnec a drlší) ae ccháselo a uvužovnli o budoucnosti
JINAKÁ. T roce 1952 byli obviněni a odeouseni «a "protiatátní Činnost" mino
jiné na sákladě výpovědi dr K. Bureše. V roce 196C došlo k amnestii. V roce
j965 došlo ke sražení rco sudku a v roce 1966 byl dodatečně deformační odsouacn
na dva roky.
roce 1968 , 25. břesna nastoupil na vý«vu k obnově Junáka. 29. břeenu byl
svolen do přípravného výboru. 5. května 1968 byl scola rehabilitován. Na sákladě avjch skusonoetí žádal opráci v organisačním odboru a v odboru pro Old
skauty. la III. Junáckém sněnu 24. listopadu 1968 byl svolen nístostarustou
ústřední rady Junáka. 1.prosince se stal tajemníkem čeekoalovonského Junáka.
To bylo v roce 1969.
Vysnanenání

a usnání.

1936 - pnmčtní stříbrná medaile "Zemský ajesd ve Zlíně*
1938 - Zlatý odsnak Ú K S J V

1945 - Medaile i Obránce Prahy , Bojovník barikád.
Junácký kříž sa vlast, II. stupeň

1946 - fiád sletého kříže se jsenováním i Hytíř sv, Václava

Mod&ilet 50 let Československé kinematografie
1968 -

Stříbrný vlk

1970 - člen 5 ”o j i í k o v a

oddílu

Zlatý odsnak "české národní sdružení v Americe- Chicago*

50. výročí republiky a 50.lot Junáka
Podklady předal sán prof. F.Bčnec, sestavil k-k.
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