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Československé řády a vyznamenání.

Čsl.řády a vyznamenání,čestné tituly a čestné odzna
ky vyjadřují uznání a vděčnost socialistické společnosti pra
covníkům, je jichž úspěchy v mírovém budování socialistické
vlasti na poli materiální výroby, služeb, v kulturní a vědec
ké činnosti,nebo při zvyšování schopnosti obrany státu jsou
příkladem ostatním.
Řád je projevem vděčnosti a uznání vynikajících zá
sluh o ČSSR,zejména o její pracující lid,za zvláště význam
nou činnost tvůrčí,jakož i za úspěšný a vynikající čin veli
telský,nebo za hrdinství při obraně vlasti.
Jiné druhy vyznamenání jsou projevem vděčnosti
a uznání za vynikající Činnost nebo výkon,nebo za zvláště vy
nikající statečnost,nebo obětavost,projevené ve prospěch
celku.

Čsl.řády a vyznameníní jsou rozděleny do šesti skupin

1. Historická vojenská vyznamenání:
která byla udělována za vojenské zásluhy o osvobo
zení Československa:
a. vy znamenání:
Čsl.válečný kříž 1914 - 1918
Čsl .revoluční medaile
Čsl.vojenský řád Bílého lva "Za vítězství"
Čsl. válečný kříž 1939
Řád Slovenského národního povstání
Čsl. velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Čsl.medaile za chrabrost před nepřítelem
Čsl.Janošíkova medaile
Čsl. vojenský řád za svobodu
Čsl. vojenská medaile za zásluhy

b. pamětní medaile a odznaky:
Sokolovská pamětní medaile
Dukelská pamětní medaile
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Čsl.vojenská pamětní medaile
Zborovská pamětní medaile
Bachmačská pamětní medaile
Pamětní odznak II.národního odboje
Odznak čsl. partyzána
Pamětní odznak
osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obě
tech nacismu.
2. Vyznamenání za nynější vojenské zásluhy a hrdinské činy
Rád rudé zástavy
Řád rudé hvězdy
medaile Za zásluhy o obranu vlasti
medaile Za službu vlasti
3. Vyznamenání za občanské zásluhy
Řád Klementa Gottwalda za budování socialistické
vlasti
Řád 25.února 1948
Řád práce
vyznamenaní Za zásluhy o výstavbu
Za vynikající práci
medaile Jana Amose Komenského
Jana Evangelisty Purkyně
vyznamenání Za statečnost

4. Vyznamenání za vzornou dlouholetou a nepřetržitou práci
v oboru
Řád rudého praporu práce
Řád rudé hvězdy práce
vyznamenání Za pracovní věrnost
Za pracovní obětavost
5. Řád jen pro cizí státní příslušníky
Československý řád Bílého lva
6. Pracovní vyznamenání,která se již neudělají
a.pro jednotlivce
Řád za hrdinstvo v práci-1945
medaile ’’Hrdinům práce 1945"

čestný odznak " Za zásluhy o výstavbu 1945”
" Za obětavost v práci 1945”
Čsl.vyznamenání práce 1948
Zlatá medaile "Hrdina práce”
Stříbrná medaile”Za zásluhy o výstavbu”
Bronzová medaile"2a pracovní obětavost"
Řád socialismu 1951

b. pro kolektivy
čestná putovní standarta "Hrdinům práce 1945”
čestná standarta "Bojovníkům práce 1945"
Čsl .vyznamenání práce 1948
čestný putovní prapor"Hrdinům práce"
"Bojovníkům práce"
"bojovníkům
"Úderníkům práce"
S nevyššími
nejvyššími čestnými tituly
tituly,které
,které socialistický stát
uděluje nejzasloužilejším občanům,je spojeno právo nosit zevní
označení:
Zlatá hvězda hrdiny ČSSK
Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce
Odznak národního umělce

Obě zlaté hvězdy jsou zavěšeny na rudé stuze,formou obvyklou
u řádů a vyznamenání,bosí se však nad všemi řády á vyznamenání
mi.
Odznak národního umělce je připevněn na stuze,která se nosí ko
lem krku.
Všechny tři insignie nejsou "řádem",ale zevním označením nosi
tele čestného titulu.
Bohatý soubor řádů a vyznamenání přispívá k spraved
livému odměnění velikosti a druhu zásluh.
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ČESKOSLOVENSKÁ

ŘÁD

BÍLÉHO

LVA

I. třídy
obdržel prostřednictvím čsl.vyslance Jana Masaryka na
světovém Jamboree 1929 -Arrow® Park v Anglii:

LORD BADEN POWELL
zakladatel a světový náčelník skautingu .

"ŘÁD
PRÁCE"
byl propůjčen také předním čsl. junáckým

činovníkům

v roce 1968

prof.Ing.Dr.Milota Fanderlík ,
místonáčelník Junáka
za celoživotní dílo pro čsl.sklářský průmysl a zave
dení vě eckých metod řízení sklářského průmyslu.

v roce 1969
Vlasta Koseová , náčelní Junáka
RNDr. Rudolf

Plajner, náčelník Junáka

za dlouholetou činnost v organisacích mládeže,zvláště
v českém Junáku.
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ŘÁDY A VYZNAMENANÍ JUNÁKA
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Skautská vyznamenání
vyjadřují úctu,dík za práci a oběti činovníkům i ocenění zá
sluh pro skautskou ml idež a rozvoj linutí
Dodatečné zaznamenání všech sester a bratrů,kteří byli
za svoji činnost poctěni řádem,nebo vyznamenáním v období
existence Svazu skautů a Junáka, v ucelený přehled, jako ná
hradu za bývalou nedochovanou evidenci,
lze považovat za další sběratelský obor Kruhu arch scout.
Dále uvedený soypis nositelů,je tedy prvopočátek,který
je možno postupně doplňovat.
Základní soupis je řazen dle jednotlivých druhů a jmé
na v abecedním pořádku.
Další druhy a jména budou doplněna připisováním pak
v pořadí jak budou zjištěna,vc větším počtu najednou.
Popis jednotlivých řádů a vyznamenání i jména nositelů
j) použit ve stručnosti z "Or., anit.ace", z ozn.uuení ve skaut
ských časopisech,z xdajů ze životopisů činovníků,z kartotéky
skautských pracovníků "Kdo byl kdo",z některých dochovaných
seznamů,z "Junák hlásí",ze Statutu platných řádů a vyznamená
ní českého Junáka z 20.3*1969 i ze Zpravodaje sběratelů mlá
dežnických odznaků..
Soupis obsahuje tato vyznamenání:
1. Vyznamenání,která se již neudělají:
1. Hraničář..................................................
2. Svastika............................................
3. Jubilejní odznak 1918 - 19Z8...
4. Jubilejní odznak 1918 - 1938...
5. "Za vlast 1939 - 1945!..................
6. Sv. Václav.............................................
7. Odznak II HO.........................................
8. Obsidiánový šíp..................................
2. Vyznamenání dle statutu řádů z r.1969
1. Stříbrný vlk.........................................
2. Stříbrnýtrojlístek...........................
3. Junácká lilie.......................................
4. Tři pruty bratrství.........................
5. Skautská vděčnost..........................
6. Skautská láska................ ....................
7. Za čin jonácký.....................................
8. Syrinx.......................................................
9. Medaile díků............................... ..
10. Za službu vlasti k 50.výr.řep..
11. Stříbrný bobr
+ čestný odznak HKVJ..............
Zpracovatel uvítá každý další údaj,
aby mohl zpětně doplnit tento seznam
všem,kteří jej obdrželi.
Fíza,červen 1985
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Skaut

Hraničář

Pro vyspalou skautskou zdatnost byl zavoděn v roce
1919 čestný stupeň "hraničáře",jako ocenění těch nejlepších z nejlepších.Byla to obdoba "skautů královských"
v Anglii a skautů "orlích" v Americe.
Podmínkou dosažení tohoto stupně bylo:
1. prokázati fysickou pohotovost a odhodlanost v boxu,nebo
jiném, sportovním tělocvičném výkonu,míti uznání za sta
tečnost při záchraně Života za nesnadných okolností,překonati velké útrapy heroickým způsobem,
2. býti skautem první třídy,
3* získati vysvědčení od vůdce oddílu a někt< ré zodpovědné
osoby o píli,vytrvalosti,poslušnosti a kázni,spolehli
vosti ,dochvilnosti,upravnosti výzbroje,celkového zjevu,
4. dosáhnouti odznaku ošetřovatele,
5. sic iti dvě odborné zkoušky z těchto oborů:veslař,uviatik,
lodník,zpravodaj,hvězdář,plavec,zachránce,hasič,stopař,
zákopník.

Odznakem hraničáře byl chodský Čakan 120 cm vysoký,
okovaný s nápisem "Hraničář".
Čestný název udílel Hlavní stan bvazu k návrhu okres
ního zpravodaje.
Podrobnosti uvedeny v časopise "Vůdce" r.l.č.l.etr.
4,z 28.12.1919 a čas. Junák-český skaut r.9,č.6-7,etr.lO6

z 1.4.1923 a č. 9-10, str.152 z 15.6.1923.
Prvý ’• hraničář"

M"ller Julius,vůdce 3.odd. Č.Budějovice

Bratří Bláhové -Oldřich nar.1897,Jan nar.1904
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Svastika

Náčelnictva

jedno z prvních vyznamenání podle anglického vzoru od roku 1919
udělované zasloužilým činovníkům Svazu za prokázanou práci pro
skauting.
Vyznamenání tvořil lomeny kříž,uprostřed s českou sk.lilií na
zelené stuze,Od roku 1925 zavedena svastika bronzová.Ty byly udě
leny k 28.10.1925.
Zlatá svastika jako jediná byla udělena v roce 1931 Bronislavi
Herbencvá k jejím 70 narozeninám.
Svastika Moravsko-slezská zavedena v r. 1928 se stuhou v národ,
barvách a udělovala se jen při moravském sjezdu.
Toto vyznamenání bylo zrušeno v roce 1933 a nahrazeno Skautskou
láskou,
Bronzová svastika
Poštolka Jan

Liberec

1931

Stříbrná svastika
T.G.Masaryk,první president ČSR - 1920
Kulík Frant
Vlašim
1922
Horký Josef
Bátovce
10.11.1925
Kulhánek K.
Domažlice
25
Fanderlík M.
Brno
26
Fanderlík V.
Brno
26

Zlatá svastika

Herbenová Bronislava-Praha

1931

Moravsko-slezská svastika
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Jubilejní odznak
1918-1928
Náčelnictvo Svazu přizná všem skautským pracovníkům,kteří
byli ve skautingu činni před 28.10.1916 a pracují nepřetržitě
deset let-právo nositi zvláštní pamětní stříbrný odznak:
skautská lilie ve věnci deseti lipovích lístků s letopočtem
1918 -19*8.
Ojedinělé je na odznaku kříž kde uprostřed lilie Je psí hla
va na lipovém lístku.
Bylo uděleno 10 odznaků,jinde uvádí se 28
Horký Josef
Kulhánek Karel
Nebeský Josef st
Kulík František
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Jubilejní odznak
1918-1938
Pamětní odznak tvoří stříbrná jednostranná medaile se zá
věsným ouškem na stuze státních barev s relieťem sv. Jiří v bo
ji s dra era.Po obvodě nápis 28.10.1918 - 28.10.1938- bva» ju
náků skautů a skautek HCS "Za službu vlasti".
Podkladem k udělení byl odznak 1918 - 2.8 a prokázání o dal
ší činnosti do roku 1938.
Odznakem se dekorovala i oddílová vlajku.
Vydáno 35 odznaků.

Odznak obdržely tyto oddíly:
Časopis Skj r.25,číslo 4 str.49 z 15.12.1938
žolíkův "Zpravodaj" uv idí počet 4 oddílů
1.
2.
3.
5.
1.
1.
1.
1.

Domažlice
Praha
Praha
Praha
Jičín
Louny
České Budějovice
Klub Přátelé Vatry

Jednotlivci

Horký Josef
Kulhánek Karel
nebeský Josef st.
Kulík František
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Junácký kříž "Za vlast 1939 - 1945”

byl udělován zasloulilým junákům za práci v odboji.Stupeň zla
tý -in memoriam, stříbrný a bronzový.

Zlatý stupeň

Kose

Praha

Burghauser Jarm
Fanderlíková E.
Fanderlík M.Dr.
Fanderlík VI.
Foglar Jar.
Koseová VI.
Krčmář J.Ing.
Řehák Boh.ROr
Trochta St.ThDr

Praha
Brno
Hr.Králové
Brno
Praha
£raha
C.Budějovice
Prahu
Praha

Čihák Felix
Kulhánek K.

Č.Budějovice
Plzen

Stříbrný stupeň

Bronzový stupeň
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Junácký

řád

"Sv. Václava

text podmínek pro udělení není k dispozici.

Nositelé:
s titulem Rytíř* zlatého kříže byl udělene 28.9.1945
Kratochvíl Josef
Mika František
Plajner R.RRDr
Remišer Jan F.
Sar-a Jaromír
Limánek Josef PhDr

Urno
Praha
Holešov
Prahu
Praha
Praha

Čestný stupeň byl udělen 28.4.1946

Čupík A.MUDr
Grégr Václav
Heyduk Vilém
Kulhánek Karel
Lang Josef
Mucha Přemysl
Paar Alfons
Řezníček Karel Ing.
Šrámek Leopold P.
Till Arnošt Alois

Praha
Praha PB.y.47
Pruhuj
Plzen
Praha
Praha
Bechyně
Praha
Ostrava
Brno
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Pamětní odznak II.národ.odboje-na stuze

byl vyhlášen MV

26.6.1946-151.116/46 čl.1486 částka

48/1947 č.328 a usnesením vlády 12.7.1949 zrušen.
Ústředí Junáka podalo návrh pro tyto svá členy:
Grégr Václav- návrh z KNV Praha na MV 24.8.1949 č.
229/24-8-49/1 s určením medaile číslo
3225
Hála Zdeněk
Karlovský Adolf ,por.
Preininger Jaromír,prof.
Sum Antonín JUDr.
Trochta Štěpán Th.Dr
Žáková Marie

Návrh vyřizovali:

v odd.řády a vyznamenání na MV Dr.Fiala,tajemník
Chrudimský
na ÚNV Praha,odd. vyznamenání referent Jíra
na Svazu bojovníků za svobodu Praha Pícek,tajemník
Šustr.
Návrh přijat 24.10.1949 na SBS
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Obsidiánový

Šíp

Na jaře roku 1969 na ÚLŠ v Jílovém u Prahy bylo rozhodnuto,
aby vůdcové Lesních škol.kdy vykonávají svou funkci,nosili
odlitek obsidiánového šípu,zavěšený na řemínku kolem krku.
Odlitek byl pořízen z hrotu šípu 250 let starého,kte
rý byl objeven "na druhé straně světa".Jsou známy jen čty
ři exempláře.Jeden z nich poslal br. JUDr Velen Fanderlík
československým vůdcům.

Kulhánek Karel

Plzeň

16

Stříbrný vlk
je nejvyšší světové sk.vyznamenání i pro chlapecký kmen Junáka.
Dle návrhu z r. 1919 je udělován za vynikající zásluhy o junácké hnutí,službu sk. myšlence a celoživotní dlouholetou práci ve
skautingu.Řád se uděluje tak,aby počet žijících nositelů nepře
sáhl 12 členů.Nejunáci a zahraniční skauti se do tohoto počtu
nezahrnují.
Řád tvoří stříbrná miniatura vlka na stuze bílé,červeně lemova
né.
Sbor nositelů/vlka i trojlístku/ rozhoduje o udělování skaut
ské lásky.
Nositelé se podle mezinárodních zvyklostí zdraví 2 prsty-rozevřený ukazováček a prostředníček,palec na prsteníku a malíčku.
Baden Powell udělil angL Stříbrného vlka v r. 1920 A.B.Svojsíkovi.Dalším nositelem Stříbrného vlka předaného anglickou orga
nisací byl JUDr Velen Fanderlík.
Nositelé:
Buršík Bohuslav
Praha
24.11.68
+
Filip Lad.MUDR
Poděbrady
Horník Viktor
Leopoldov 18. 9.69
Charvát JoseMUDr
Praha
24•11*68/36/
+
Janček Ivan Dz’
Zilina
1tí. 5.69
Jandus Frant.
Praha
24.ll.b8
+
Ježek Alois
Praha
+
Kulík Frant.
Vlašim
40
+
Martinovský Dr
Praha
24.11.68
+
Masaryk T.G.M,Dr
Praha
30
+
Němec Fr.,prof
Praha
24*11.68
+
Novák Jan
Praha
2tí
+
Plajner RNDr
Luka p/M
40
Rossler-Ořovský
Praha
30
+
Řehák Boh.Dr
Praha
31
+
Schwarzer Ed.Ing
Prahu
30
+
Stržínek Mil.Dr.
Bratislava 18. 9.69
Svojsík A.B.prof.
Praha
26
+
Šimánek Jos.Dr.
Praha
33
+
Šrámek A
32
+
Ureš Ed.Ing.
Praha
24.11.68
Zahraniční skauti:
Carol II rumunský král před z.1936
Mikoláš,rumunský princ
1936
Somboteanu Ulis plk.Rumunsko 1936
Sidorovic Théofil Bukurešt
1936
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Stříbrný

trojlístek

Nejvyšší vyznamenání pro dívčí kmen je udělováno za vynikající
zásluhy o jun cké hnutí, službu skautské myšlence a celoživot
ní dlouholetou práci.
Je obdobou řádu Stříbrného vlka.
řád je udělován doživotně a nezrušitelný.Uděluje se omezeně,
aby počet žijících nositelek nepřesálil počet 12.
Řád tvoří stříbrný trojlístek na stuze nebo na civilním oděvu
na levé straně.
První udělení řádu provedl sbor nositelů Stříbrného vlka
k mezinárodnímu dni skautek 22. února,další pak sbor v době,
kterou považuje za vhodnou.
Dekret podepisuje seniorka sboru,starosta nebe náčelník.
Sbor spolurozhoduje o udělení vyznamenaní ’’Skautská láska”.

Nositelky:

Divišová Běla
Filipová Anna
Fořtově Emilie
Jančekovi Fiona

Praha
22.2.69
Poděbrady
Brno
Žilina
18.5.69

Januštíková Marie
Koseová Vlasta
Králová Viola PhDr

Praha
22.2.69
Praha
22.2 69
Č.Budějovice
14.2.70
Praha
Bratislava
18.5.69
Praha
22.2.69 "
Praha
14.2.70
Prešov
18.6.69
Kroměříž 14.2.70
Ml.Boleslav
22.2.69

Macková Vlasta
Mikulová Marie
Milčicová Emilie
Remešová Olga
Smetanová Alžběta
Smítalová Marie
Štolbová Ludmila

+
+

+
+

+

18

Řád

Junácké

lilie

Po Řádu Stříbrného vlka a Stříbrného trojlístku je tento
řád v pořadí nejvyšší.Je udělován činovníkům a činovnicím, ale
i nečlenům Junáka za zásluhy a rozvoj hnutí,mimořádnou pomoc
hnutí, službu vlasti a zvláštní zásluhy.Rovnéž i za mimořádný
přínosvk prohloubení junácké výchovy,nebo velké osobní oběti .
Řád bronzový pro junáky udělují vrcholné orgány národ ních organisací .Udělení stříbrného stupně pro občany schvaluje
Hlavní stan Junáka.
Řád tvoří stříbrná-bronzová lilie umístěnu ve středu
hvězdy vytvořená ze zlatých lipových listů obrácených do stře
du.K k řádu přísluší i miniatura na občanský oděv.
Počet řádů k udělení nesmí přesahovat 5% registrovaných
činovníků.
Není udělován nositelům vyšších vyznamenání.
Nositelé :

Fanderlík Milota Dr. Ing.
Horký Josef
Příbram
Kulhánek Karel
Plzeň

Hr. Králové
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Vy znamenání "Tři pruty bratrství”
tvoří tři zlaté Svatoplukovy pruty převázané zelenou stuhou
ve věnci deseti lipových listů
Je udělováno Členům českého i slovenského Junáka,nebo
osobám,které se zvláště zasloužily o vzájemnou spolupráci mezi
Čechy a Slováky a o mezinárodní porozumění, o mír a přátelství
mezi národy.

Nositelé :
9.5.1970
Horký Josef
Janček Ivan RNDr

Pří
bran
Příbram
Žilina Žilina
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Skautská

vděčnost

Toto vyznamenání je výrazem nejvyšší vděčnosti organisace
za pomoc rozvoji hnutí,zejména osobám,které nejsou členy,ale
které jiným umožnily svou obětavostí celoživotní záslužnou
práci ve skautingu.
Řád je udělován k 24. dubnu ,nebo k osobnímu jubileu.Počet řádů není omezen.
Pro ženy je řád na stuze,pro muže hvězda.

Nositelé:

Horký Josef

Příbram
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Skautská

Odznak díků od 25*2.1934 nahražující dřívější svastiku,Je to
vyznamenání za mimořádné ocenění za/llouholetou/nejméně,ne
přežitou -nepřetržitou 12ti lotou/ úspěšnou výchovnou prá-ci
s mládeží a vůdcovskou činnost.Udílel sbor nositelů Stříbrné
ho vlka a stříbrného trojlístku jednou ročně k 28.10. Ročně
jen 24 vyznamenání tak, aby počet žijících nositelů nepřesáhl
počet 144.Vyznamenání udělená před rokem 1968 se nezahrnova
la do celkového počtu.Po roce 19o8 číslování od jedničky.
Vyznamenání tvoří kulatý smaltovaný modrý odznak.Ve středu
sk. lilie se srdcem od nějž se rozbíhají paprsky ke dvanácti
zvířetníkovým znakům,Rád je na tmavomodré stuze,
k 28.10.1940 bylo uděleno 83 odznaků
28.10.1946
6
Po roce 1968
6?
Láďa Karel
Ježek
Horký Josef
Kulhánek Karel

Praha
Bratis
Praha lava

30.10.34
34
34
Plzeň

Foglar Jaroslav
Fanderlíková E.
Fanderlík Velen

Praha
Brno

36
26.10.3b
Brno

Floischerová A.
Nováková Vlasta
Záková Marie

Praha
Praha
Praha

28.10*40
40
40

Borovička Karel
Kulínský Arnošt
Němec Frant..
Patera Bohumil
Pipek Bohuslav
Skřivan Eduard

Štěchovice
Frýdek
Praha
Ostrava
Val.Meziříčí
Praha

28.L0.46
46
46
46
46
46

Krčmář Josef Ing

Č.Budějovice

24.10.47

ŘehákovávRůžena
Praha
Trochta Štěpán ThDr
Skála barel JUDr Praha

48
48
48
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Skautská láska :

Udělena k 28.10.1937 - Skj r.24, č.4, str.57
Grones Fr&nt.
Uli»Hradiště
Januštíková Marie Zlín
Kleinwáchter Ant. Brno
Laštovička Em.
Praha
Lejsek Karel
Vysoké Mýto
Moran Jos. Dr.
Jičín
Poštolka Jan
Liberec
Ryska Max.
Hranice
Škvor Míla
Praha
Trefný Jiří
Roudnice
Uhnánková Bož.
Prešov
Večerek Jaromír Frývaldov
Venclík Josef
Dobruška
Vosátka Ant.
Praha
Udělena k 28.10.1938 - Skj r.25,č.3,str.33

Císař Ant.
Firkušný Josef
Jandus Frant.
Kaděra Oldř.
Kopp Jar.
Koseová VI.
Lamka Vl.JUDr
Mejsnar K.JUDr
Mttller Jar
Nebeský Joe.
Novotný Ant.
Polák Zdeněk
Prchal Alfons
Pusová Bož.
Smítalová Marie
Skála Karel JUDr
Siftař Karel
Vodenka Václav

Hlinsko
Chotáboř
Praha
Frenštát
Plzeň
Praha
Louny
Kroměříž
Zel.Brod
Prostějov
Brno
Praha
Hr.Králové
Dvůr Králové
Kroměříž
Praha
Zlín
Praha

Udělena v období 1968 - 1970
Bednářová Dag.
Benešová Marie
Břicháček v.Dr.
Černá Marie
Doskočil Joe.
Dvorský Mir.
Fanderlík M.Dr.
Floriánová Anna
Franců Libuše
Grégr Václav
Grimm Karel Ing

Pardubice
Špičák
Praha
Praha
Praha-Suchdol
Olomouc
Hr. Králové
Praha
Písek
Praha- 28.10.48
Písek
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Skautská luska :
Udělena v období 1968 - 1970

Hobza Antonín
Třebíč
Hrabák Jar.PhDr
Teplice
Irovský Bohuslav
Znojmo
Jaroš Jar.
Úvaly u Prahy
Jarošová Eva
Žatec
Javůrková frant,
Praha
Jedlička Lumír
Frýdek-i ístek
Jiroušek Josef
Písek
Kořínek Lub. Ing.
C,Budějovice
Kdrner Jaroslav
Ústí n/Labem
Králová Milí
Praha
Králová Viola PhMr C,Budejovice
Krčmář Josef Ing
0.Budějovice
Kronbauer Ivan PhMr
Křivý Karel Ing
Brno
Kubačová Josefa
Brandýs n/L
Kulík Jiří Ing.
Praha
Kvíčalová Marie Ing urno
Liška Josef MUDr
Praha
Lukavský Ant,
Svitavy
Macková vl.
Praha
Markl Vlád.
Němčíce n/Jlanou
Mauder Josef
Praha
Mikšovič Ivan
Praha
Minařik Ludvík
Brno-Hucovico
Moravcová Anna
Praha
Moravcová Věra
Vysoké Mýto
Moravec Sláva
Ostrava-Poruba
NápravníkovávVl.
Františkovy Lázně
Omelková Zdenka
Mařaruce okr»Uh*Hradiště
Páleníkové VI,
Praha
Pešková Jar.doc.Lr Praha
Pfeifer Jan MUDr
Praha
Pivec Ludolf MUDr
Potštejn
Polák Frant.Ing,
Praha
Průcha Karel Dr,
Praha
Růžička Jaromír
Roztoky u Prahy
Řeháček Vratislav
Teplice Lázně
Sokol Jaroslav
Praha
Sum Ant.JUDr
Praha
Sýkora Vilém MUDr
Dobřichovice
Šanděra Zd.prof,
Hradec Králové
Šedivá Milena
Příbram
Šimáně Jiří
Česká Skalice
Šindlerová Věra MUDr Olomouc
Š
mehlík Vincenc
Šumperk
táfl Evžen
Š
Havlíčkův Brod
tefka Alois Ing,
Š
Olomouc
Talacko František Jablonec n/N
Vincenc Václ. Újezd u Br.
lotoví Drahosl.
Kroměříž
Zatloukal V.Dr.Brno
Vacula Josef
Ostrava
Ženatý P.Ing Ostrava P.
Vaněk Emanuel
Vejprty
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Vyznamenání "Za Čin junácký "
Vyznamenání od r.1919 tvoří sk« lilie umístěna ve v*nci v je
hož středu se od lilie vine stuha na obi strany s nápisem
"Za ..in junácký"
B£onzgyý_stupen se uděluje za z chranu lidského života i za
spoluúčast pří záchraně a za významnou pomoc při živelních
katas troíacli/neome zený počet/
Stříbrný ,stupen za záchranu života s nasazením vlastního Ži
vo ta7í000 kusá/
Zlatý stupen za bezpříkladné nasazení vlastního života,za hr
dinský cín spojený se ztrátou vl. života "Ir. memoriam" ,nebo
za hrdinský čin jehož výsledkem je záchrana několika lidských
životů.
Uděluje se i nečlenům Junáka,kteří hrdině hájili re publiku
a zájmy jejího lidu/ 250 ks/

Bronzový stupeň
Bittner
Daneš Jan
Levý Petr
„
Bober Petr

Kutná Hora
8.3.4b
Praha
8.3.4b
Č.Budějovice
23
čas. Vce r. 24 č.l. str.13
Prachatice
69
foto o dekorování Pr.RP v Č.B
viz Odkrytí zavátých 8top •
Petr Jaroslav Choceň
3.5.4b
^orenc Jiří
Kutná-Hora
8.3,46
Lvihlová L.
Plzeň
22.10.4o
Vránek Jiří
Č.Budějovice
15
Skj r.l.all Č.7-B str.86 č.latr 15

Stříbrný stupeň

Bidlo Karel
Radvanice
3*5.46
Jakubcová Dag Potštejn
22.10.46
Pasovský Jiří C.Budějovice
28
Sas.Vce r.VIll c.9 str.142

Zlatý stupeň
Plajner Rud.
Svojsík A.B.
Nebeský Jos.
Beneš E.Dr.

Prostějov
Praha
Morava
Praha

29. 3.20
14. 6.20
26
24. 3.46

25

Syrinx
je určeno nejúspěšnějším činovníkům a členům OSJ za dlouho
letou,nebo významnou práci instruktorskou,teoretickou a pu
blikační a pqmoc v řídících a výchovných orgánech okresních,
krajských i ústředních po 15 letech činnosti.
Vyznamenání bylo zavedeno v roce 1916 rozhodnutím Ná
čelnic tva pro OS a mohlo být udělováno i významným zaslou
žilým zahraničním bratrům.
Vyznamenání tvoří kruhový věnec vavřínové ratolesti
v jehož středu je umístěn antický hudební nástroj-syrinx.
Uděluje se k 24.4 a 28.říjnu.
bronzový a stříbrný stupen není početně omezen.Zlatý
stupen může být udělen až do počtu,který představuje součet
let trvání Junáka od založení.

Dosud bylo uděleno
bronz do r.1938 ~ 3 ks, do r.1948- 15 ks,do r.7O-98ks
stříbro
29
14
40
zlato
14
75
Bronzový stupen:
Borovička Karel
Bouše Ladislav
Grégr Václav
Charvát Jar.
Jará Marie
Křelina Karel
Látal Mirko
Mauder Josef
Očková Zina
Preininger J.prof
Ryšavý Rudolf
Starý Mir.
Sire Vilém
Šustr Jar.pplk
Tepr Karel

Štěchovice 12/ 1
Praha
Praha
17/12
Praha
St.Boleslavl2/ 1
Praha
Prostějov
Praha
Hranice
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Prostějov 12/ 1

48
48
46
48
48

48
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Syrinx

Stříbrný stupeň :
Bardoš
Borovka R.
Borovková VI.
Brožek
Brožek G.Dr
Brummer Jos
Buršík Sláva
Qerný V.Dr
Češka
Dobiáš Ing C
Čihák Felix
Dundáček Jos
Fridrich Vác.
Gach Oto
Haessler R.Ing
Hanuš E.
Hanuš Oldřich
Hanzelka F.Ing
Horák St.
Jandusová Bož
Janza Al.Ing
Ježek Alois
Kendík Fr.Ing
Kobián Jos
Kozlová
Krčmář Jos.lng
Kulhánek K.
Kulík Frant.
Lamata
Lána
Liška J.Dr.
Leheraus Lad.
Makarius J.
Mazáček
Nebeský J. st.
Neuman Jiří
Novotný A.arch
Pipek Boh.
Roílo Boh.Ing
Selinger Ed.
§echr
^iflař
Stembera E.J.
Stok K.JUC
Táborský K.Dr.
yyšatová
Zidlický V.Ing.

27/10 36
30/10 34
12/ 1 4tí
27/1U 3o
12/ 1 4tí
17/12 4 b
12/ 1 4tí
22/10 35
Praha
27/10 3b
v
22/10 35
(".Budějovice
5 70
Praha
12/ 1 4tí
Plzen
9/11 3tí
Hr.Králové
3tí
27/10 36
30/10 j4
Olomouc
9/11 3tí
Brno
12/ 1 4tí
Dvůr Králové 9/11 3tí
Praha
12/ 1 4tí
Smokovec
4tí
30/10 34
Písek
9/11 3tí
Kolín
3tí

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

C.Budějovice
Plzen
36
Vlašim
22/10 35
Praha
27/10 36
Roudnice
22/10 35
9/11 Jtí
Dvůr Král.
3tí
Praha
22/10 35
Turnov
26/10 37
22/10 35
písek
9/11 38
Rez
12/ 1 4tí
Val.Meziříčí
4tí
Praha
12/ 1 48
Kytkovice
9/11 38
26/10 S7
glín
37
Sanghaj
17/12 46
Praha
12/ 1 48
Praha
48
Praha
27/10 36
Praha
22/10 35
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Syrinx

Zlatý stupen :
Beneš bia .eu
Borovka Rud.
Cyvín Josef Dr
Fanderlík V Dr
Gajjdík
Hanuš Em.
Charvát J.Dr
Januštiková M
Kalivoda
Kebeský J.st.
Hebeský J.ml.
Kovák Jan
Plajner R.Dr
iíehák Sláva Dr
Sambotáni Col
Sficher Fr.

Plzen
Praha
Kolín
Praha

Olomouc
Praha
Zlín
Prostějov
Praha
Praha
Luka p/M
Praha
Rumunsko
Olomouc

2t/10
17/12
9/11
1*./ 1
24/ 9
12/ 1
27/10
9/11
30/10
12/ 1
12/ 1
30/10
9/11
12/ 1
29/ 9
!<./ 1

4b
4o
38
48
35
48
36
38
34
48
48
34
38
48
36
48
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Medaile

díků.

Je to výraz díků činovníkům, starším junákům a instruk
torům za službu prokázanou organisaci jako ocenění významné
a obětavé pomoci
bronzová plaketa se zatatou sekerou a nápisem"Sloužím"
s tmavou stuhou se žlutým a červeným dekorem.Opakované udě
lení se vyznačuje na stuze počtem hvězd.
Nahrazuje i původní stříbrnou svastiku,pokud je o to
požádáno.
Nositelé:
9.5.1970

Čihák Felix
Fanderlík M.Dr.Ing
Horký Josef

C.Budějovice
Hradec Králové
Příbram
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Jubilejní medaile za "Službu vlasti" k 50 výročí republiky
obdoba medaile sv. Jiří 1938

Byla udělována těm,kteří pracovali v Junáku neméně
před rokem 1938,byl jim udělen Kříž za vlast 1939 - 1945,
pracovali do roku 1948 a nastoupili opět v roce 1968.
Příslušela i těm,kterým byla udělena medaile svJiří
1938- Provedení je totožná ve žlutém kovu jen se změnou
data a názvu.
Udělena jednorázově k 5.5*1969.

Nositelé :

Čihák Felix
Fanderlík M.Br.Ing
Horký Josef
Krčmář Jos. Ing.
Kulhánek Karel
Řehák Boh. RNDr

Č.Budějovice
Hradec Králově
Příbram
C.Budějovice
Plzen
Praha
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Stříbrný

bobr

Čestný odznak je nejvyšší vyznamenání Vodních skautů,jež
se nosí na stuze barev HSVS-červeno-modré-Červené.Udílí je íJSVS
na návrh oddílů i svých členů osobám o vodní skauting zvlášt
zasloužilým.
Text dle "Organisace".Ve statutu řád*' z r. 1969 nebyl formulo
ván text, s tím, že bude uveden dodatečně.
Nositelé :

Černý Jan
Kolín
Ebel Jiří MUDr Praha
Friedberger Em. in memoriam
Grógr Václav
Praha
Hájek Zd.Ing
Praha
Heřmánek Josef Praha
Jareš Jiří
Praha
Langová Libuše Praha
Macková Vlasta Praha
Marhoul Vác.Ing Praha
Navrátil Jiří
Praha
Novák Jar.
Praha-in memoriam
Novotný Fr. RNDr in memoriam
Páleníková VlastaPraha
Plajner R.RNDr
Luka p/Medníkem
Průcha K. Dr.
Praha
Randák Otakar
Praha
Ritl Ladislav
Praha
Sedláček Hugo
in memoriam
Sum Ant.JUDr
Praha
Špatný Eduard
Praha
Štok Josef
Praha
Tachecí Vladimír Teplice
Vosátko Mirko
Praha
Zach Jiří
Praha
Zámečník Jiří
Praha

Čestný odznak
H K V J

Karlovský Adolf,por.
Vosátko Mirko,RNC
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KARTOTÉKA

"KDO

BYL

KDO"
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SEZNAM
JMEN
z karto téky „"Kdo byl kdo”.Kartotéku má br. Manek,duplikát Fíza
Podrobných údajů na jednotlivých„lístcích jen nepatrně. Velká
část jen jména s datem narození-umrtí.Kartotéka obsahuje 298 •

Adamcová
Adámková
Altman
Antropiusová
Bayer
Bednář
Beneš Bl.
Benešová M.
Berkovcová PhDr
Bener
Bělor
Biliánová
Bílý
Bláha Jan
Bláha Oldřich
Borovička
Bouše
Soušová
Btíhm MUDr
Brožková Dr
Břicháček PhDr
Bukovanský
Burghauser
Burian MUDr
Burian Zdeněk
Buršík
Buršíková
Celivoda
Císařová
Cvach
Cyvín MUDr
Čap ale
Čáda

Čáka
Čihák
Divišová
Drtina JUDr
Dvořáček
Elstner
Entner
Erban MUDr
Fanderlík M Dr
Fanderlík V JUDr
Filip MUDr
Filipová
Fidipová-Sylabová
Finková
Fišer
Fischer
Floriánová
Foglar
Foit PlíDr
Foitová
Fric
Gamma-Jaroš
Gavenda
Grégr
Grimm
Guth Dr.Ing
Guth-Jarkovský Dr
Halaburda
Hanzelka Ing
Hejčl
Herbenová
Hercík
Series

He řmano vá PhMr,Dr
Heyduková
Heyduk
He zká-Erbenová
Hlaváček
Ho fine is ter Ing
Hoppe MUDr
Hora MUDr
Horký
Horník
Horný-Neuman
Hořejší Di'
Hncvkovský MUDr
Hrabák Phdr
Krbová
Chalupný prof.
Charvát MUDr
Chyský
Irovský
Junček HNDr
Janda
Jandus
Januštíková
Jará
Jarošová
Jarý
Javárková
Jedlička
Jelen Ing. Dr
Ježek
Jiroušek
Jan
Josífek
Kalášek Dr
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Karafiát
Kazda
„
Kasii MUDr
vx
Kitzberger
Klausner Ing
Kleinw&chter
Klenka
Klika Č.MUDr
Klika Miloš MUDr
T

j

Klika Jaromír MUDr
Kloučkové
Knobová
Kňourek
Kocián
TKocourek
,
,
Kole§

Kučera
Kulhánek
KnWk
Fr
kuiik i i ♦
Kunp$
&unes
^upka
Kybal-Syrový Dr
Langová
Laštovička JUDr
Lo-inek
Lejskové
Pilich
Liška MUDr
Litochleb
L-íman
uiman
Macková-

Komárek
Koseová
Koudela
Kovařovic
Kdrner
Kramář
Kratochvíl

Machar
Maixner
Makarius
Makásek
^1
Mareš
Martinovský Dr

Kraus
Králová Mili
Králová Viola PhMr
Krčmář Ing
Krejčová
Křesl
Krch
Kroupa
t z Dr
Krivsky
Kulínský

Matoušek RNDr
Mazánek
Mádr
Mádl
^ichl Fr.
Mikánek
Mikšovič
Milčicová
rjHnnřík
minarix
Moravcová A.

Moranová
“osoví
Mucha
Munzar
Mtlller Hořivoj
MtUler Jaromír
Mttllerová
Mttlnerová
Navura
Nebeský Josef st.

Neuddrfl MUDr
Němec
Němeček Ing
NostU
Novák Jan
Novák Jaroslav
Novák K.Dr. Ing
Novák Lad. Ing
Novotný A.prof.
Novotný Fr. arch
Odvody
Pakandl
Palived
Pater
Pešková
Peterka
Petrnoušek
Petrů Ing
Bohuslav
Karel
Fitter
Pivec Dr.
Píšek
Plajner Dr.

Plůdek

Stržínek RNDr,PhMr

Pokorný
Pospíšil
Prášil
Preininger prof
Průcha Dr
Purghart
Pulkrábek

Stůj
Sum
Svojsík prof
SvojsíkJiří JUDr
Svojše
Šebková
Šedivá

Ureš Ing
Valovic MUDi'
Vavrda
Večerek břetislav
Večerek Jaromír
Večerek Oldřich
Veselý Robert

Racek
Radnic
Relich
Remešová

Serák
Ševít
Šimánek Jindřich
Šimánek Jos.PHdr

Veselý Stanislav
Vinš
vít JUDr,Ing
Vlády ka Ing

Remišer
Režný
Rieál

Simáně Jan
Šimánč Jiří
Šimsa MUDr

Vodenka
Vondráček prof
Vosátka Ant o

Rdssler-Ořovský
Růžek
Růžička

Skaroupka
Šmidrkal
Štefan Ing

Vosátka Mirko
VrtiŠ MUDr
Vurm RNDr

Rybařík
Řehák Dr
Řehák Jiří

Stefka Ing
Štembera
ŠtěniČka

Vystyd
Wallo
Wcigner MUDr

Řehák Vrat.Ing
Řeháková
Seifert
Schart
Schwarzer
Skála JUDr
Skálová
Smítálová
Smotlacha Dr.
Sobotová
Sommer-batěk PhDr
Srge£

Stěpnička
Stolbová
Storch
Stých Ing
%* v
Stastny
V
Svach
Táborský RNDr
Talacko
Tomsa prof.
Treybal
Trochta ThDr
Třeštíková

Weitzenbauer
Wildman
Winter
Wolek
Wolker
Zach
Zapletal
Záruba Dr. Ing
Zikán
Žáková
Židlický Ing

Tylš
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KALENDÁRIUM- (POKRAČOVÁNÍ)

Leden;
1. 1922 "Friihlingstreffen "pražských Pfadfinderů u Vidíma
1931 Il.siamské národní Jamboree v paláci Sararuanga
v Bagkhoku
1948 Zahájení II.Svojsíkova závodu
2. 1937 Lyžařské přebory Svazu JS RCS v Krkonoších
1938 Skautská výstava v Josefovi
4. 1936
kautské lyžařské závody v Maria-Zell-Rakousko
1983 Zemřela ^la Boudová, členka SO
5. 1933 Deputace katolických skautů byla přijata arci
biskupem dr. Kašparem
1974 Zemřela Olga Remešové,členka SU
1985 Zemřela anča Buršíková,členka SU
6. 1923 (6.-7.1.)Sjezd skautů socialistů
1928 (6,-8.1.) VI.Valný sjezd Sdružení socialistických
skautů v Praze
8. 1920 Založeno skautské hnutí ve voře Králové n.Labem
11. 1931 IX,Sjezd Sdružení skautů socialistů vystupuje z
FTP a vstupuje do Federace čs. a rautů
15. 1933 Zupní porada činovníků v hitře
Besídka pražských Vlčat
1973 Zemřel Ladislav Vystyd,člen SO
1861 Narodil se básník Fr.S.Procházka,skladatel textu
"Junácká"
17. 1932 Zemřel první starosta Svazu JS RČS Josef RöslerOřovský
1969 Rozhodnutí náčelnictva (presidia) Junáka, udělit
skautským klubovnám, které vznikly v roce 1968,
čestný název "Jubilejní klubovna"
20. 1921 Usnesení ilavního stanu skatů socialistů, týkající
se krojů pro skauty a skautky socialisty
1935 Plzeňská župa uspořádala výstavu fotografií z
činnosti dr. Edv.Beneše
24. 1937 Mimořádná valná hromada UKSJM (Ústředí katolických
skautů junáků v zemi moravskoslezské) v Brně, v
zasedací síni Orla
1973 Zemřel Alois Prášil,člen 30
26. 1933 Závody v uzlování v Bratislavě
1935 A.B.Svojsík přednáší o Japonsku v Praze
1947 Zahynul v troskách dopravního letadla předseda
světového výboru a náčelník švédských skautů,
princ Gustav Adolf
23. 1921 líáčelnictvu předloženy Stanovy OS
29. 1933 Lyžařské závody Západočeské župy v Železném Brodu
30. 1938 Valná hromada UKSJM-zasedání náčelnictva a. UR
31. 1926 Sjezd Sdružení skautů socialistů v Praze
U n o r :
1. 1948 II.sněm Slovenského Junáka v Bánské Bystrici
2. 1935 Lyžařské závody Svatu Jo RCS v Krkonoších
Lyžařské závody východočeské župy v Dobušově u
Náchoda
1985 Zemřel v Trailu v Britské Columbii-Canada br. JULr.
Velen i anderlik,absolvent Gilwellu,vodce LŠ,býv.
3
starosta Junáka.
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5. 1922

6. 1916
1937
7. 1937
1G. 1935
1946
12. 1935
13. 1938
14. 1945

15. 1931

16. 1862
1972
17» 1935
18. 1933

19. 1933
20. 1919

1931
21. 1932
22. 1935
23. 1935

1936
24. 1924

1934
27. 1915
1932
28. 1916

První zimní tiboření l.odd. vodních, skautů
Praha v Károvském údolí
Založen první oddíl českobudějovických skautů
a tím i skautské hnutí v Ces. Budějovicích
Lyžařské závody Podtatraneké župy
Ustavení místonáčelnittví pro Slezsko v Moravské
Ostravě
Závody v uzlování a stopování v Brně
Valný sjezd junáka -Slovanský dům Praha
Zahájen vůdcovský kurs Pražského skauta
Schůze LKS (Liga katolických skautů) za přítomnosti
’ústředí českého,moravského a slovenského
Umírá Herbert Revilliod (Ldinburg), vnuk T.G.h.,
Švýcarský skaut
Závody Sdružení Old skautů lyžařů-Krkonošobronzová medaile
Založen dr. Miroslavem Tyršem (1832-18S4) praž
ský Sokol.Mir.Tyrš zemřel 8.8.181 4 v alpské
propasti.
Zemřel Jaro Fric, člen SO
Přednáška A.tí.Svojsíka v Zemědělské osvětě v
Praze
Besídka v Čapkově síni na oslavu mezinárodního
dne skautek
Lyžařské závody čsl.Oldskautů v Krkonoších
Župní lyžařské závody Hanácké župy v běhu
ne lyžích
Ustavení prvního kmene skautů socialistů v
Praze-Karlíně
Valný sjezd Svazu JS RČS
Lyžařské závody Oldskautů na Kdrberově chatě v
Krkonoších
Valný sjezd Svazu JS RČS
Přednáška br. Simánka "O světovém Jamboree" v
Praze
Akademie pražských skautek v místnostech
Ženského klubu
Klub starších BP skautů v Praze "Kmen IROQUOIS”
na II.valném shromáždění klubu vystupuje ze
Svazu a pracuje díle samostatně
Valný sjezd Svezu JS PCS
Svolána první pražská schůze rádců, kteří mají
nahradit vůdce oddílů, povolaných ne frontu
Valná hromada Oldskautů v Praze
Založil dánský skautský vůdce A.Bonde nejsever
nější skautský oddíl (10 hochů) v Stykkisholmu
na Islandu

Březen:
í. 1937 Všeindícké národní Jaboree v Dillí
2. 1971 Zemřel Václav Mazánek,člen SO
5. 1934 Schůze vůdců sboru Pražského skauta
8. 1933 Schůze vůdkyň Pražského skauta
10. 1934 Národní skautská přehlídka v Haagu
1935 Lyžařské závody Západočeské župy v Železném Rudě
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11. 1935 Valné shromáždění dívčího odboru v Praze
12 1916 Divadelní akademie 2.pražského oddílu na Letmé
(účinkující: Charvát,Rössler, Bursík, Slánský,
i
Flip,Fárka, Brada, Jarešová)
1937 br. Splíchal mluví v košickém rozhlase o životě
ruských skauti na Podkarpatské Rusi
14. 1937 První vůdcovské zkoušky Jiráskovy župy v Hradci
Králové.
1946 Zpravodajský odbor zemského náčelnictva pro Čechy
zahájil v pražském rozhlase pravidelné zpravodajství
v relaci Svazu české mládeže ze stanice
Praha I (470,2m)-každý čtvrtek
1984 Zemřela Emilie Šedivá,členka SO
16. 1936 Schváleny stanovy ÚKSJM (ústředí katolických
skautů junáků v zemi moravskoslezské)
1973 Zemřela Anna Mosová, členka SO
1983 Zemřel prof.Antonín Novotný.ved. LŠ,člen SO
18. 1916 (1 .-19.) V Brnu sjezd vůdců švýcar. Pfadfinderů
1974 Zemřel Dr. Ing. Gaston Guth,člen SO
19. 1937 br.Jaroslav Novák přednáší v Táboře o skautlngu
(2 přednášky)
1968 Historické setkání, skautek a junáků v holešovické
Domovině
21. 1915 Otevření klubovny 16.praž.oddílu v Donzenhoferově
pavilonu v Praze na Smíchově
1920 Propagační závod "Napříč Prahou" za účasti svazo
vých a BP skautů
25. 1920 Závody Sportovního klubu Hradec Králové za účastí
skautských závodníků
1933 Valná hromada Sdružení čsl.Oldskautů a Táborníků
26. 1916 Slavnostní rozvinutí p
raporu vídeňských skautů
za účasti 800 skautů a skautek
1933 Sjezd Oldskautů v Praze
1934 Syrské národní Jamboree v Damašku
27. 1972 Zemřel Ludvík Dvořáček, člen SO
28. 1948 Smetanova síň Obecního domu v Praze-sloučení
tělovýchovy a sportu v celonárodní organisaci
SOKOL

Duben:
1. 1922 Vstupuje Obec BP skautů do Svazu jako samostatný
spolek
2. 1980 Zemřel Ph.Dr. J.O.Martinovský,instr.LŠ,autor skaut.
příruček pro kat.skauty,vědecký pracovník,místonáčelník Junáka a clen SO
4. 1937 Zemský náčelník br.Jan Kovák přednáší v Rokycanech
na téma "Skauting a brannost"
1974 Zemřel Frant.Kučera,člen 30
5. 1981 Vydána hliníková medaile ø 30mm:”RNDr. Rudolf
Plajner-5.4.1981“Skautské ideály spojují světBuď připraven-Ná4elník československého Junáka”
6. 1865 Narodil se univ.prof.dr. František Čáda,velký
podporovatel skautského hnutí
1974 Zemřel ThDr. Štěpán Trochta,předseda duch.rady
Junáka,člen SO
7. 1915 Výroční valná hromada Svazu českých spolků a
přátel pro tělesnou výchovu mládeže v Praze
(přítomen starosta Junáka-českého skauta dr. Klika)
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A.B.S.přenáší ve Vysokém Mýtě
Účast skautů na vodní slavnosti v plovárně
"Koruna " v Praze ve prospěch vdov a sirotků
po padlých pražských vojínech
9.1927
Velikonoční tábor Řádu lesního rytířstva
(Orderof WoodcraftChivabry (v Anglii
10. 1919 A.B.S. přednáší v Praze pro starší skauty
strany sociální
1920 Odjezd první části skautské výpravy pro pomocnou
vyživovací akci na Podkarpatskou Rus (skaut.výprava)
12. 1972 Zemřela Máša Klobásová,členka SO
1976 Zemřel Sláva Buršík,člen SO
14. 1971 Zemřel Vladimír Wildman,člen SO
16. 1973 Zemřel pplk.Frant. Hasík,člen SO
22. 1933 Klub Oldskautů "Varjag" vydal bronzovou plaketu
"Svému pokladníku br.
Emilu Rejfířovi:Činnost
tvá,úspěchem celku".
23. 1922 Povinný sjezd všech klubů OS na Zbraslavi
24. 1920 Druhá část skautské doprovodné výpravy na pomoc
nou vyživovací akci na Podkarpatskou Rus
1949 Slučovací konference,vznik ČSM a jeho nedílné
části Pionýrské organisace
29. 1923 (29.,30.4.-1.5.) Skautský slet a II.Sjezd
Sdružení skautů socialistů v Jičíně
Květen :
1. 1946 (1.-13.) Celopražská skautská soutěž "Soutěž
13 pozdravů"
4. 1921 (4.-5.) Sjezd župy Kutnohorské v Kolíně
1981 Zemřel Antonín Kleinwächter,člen SO
5. 1921 Lehkoatletické závody Královohradecké župy v
Hradci králové
1937 (5.-6.) Okresní skautské závody v Lazech
6. 1916 Sjezd rumunských skautských vůdců v Bukurešti
7. 1922 Povinný sjezd všech pražských klubů OS pod Javorem
8. 1921 Slavnost otevření hřiště L.pražského sboru
Skautský den poutí na Říp
1937 (8.-9.) Schůze Ligy katolických skautů (LKS)v Brně
10. 1936 První sjezd ruských skautů Duchnoviče v Mukačevě
(přítomno 400 skautů a skautek)
12. 1976 Zemřel Ing.Vratislav Židlický,zahraniční zpravodaj,
člen náčeínictva., člen SO
13. 1915 Účast pražských skautů na slavnostech Jarních
květů ve prospěch vdov a sirotků po padlých
pražských vojínech
15. 1948 (15.-16.)Sjezd junáků Jiráskovy oblasti v Králíkách
16. 1914 Vznik 14.pražského skautského oddílu
17. 1938 Pohřeb br. Jindřicha Šimánka,župního zpravodaje
jihočeské župy Pětilistá Růže v Jindřichově Hradci
1985 (17.-18.) 7.Reunion AS Kruhu Arch-Scout v Příbrami
na Třešňovém pahorku
19. 1916 Založení skautského hnutí na Kladně (zakladatel
odb.učitel Dvořák)
1921 První pracovní schůzka Old-skautů
21. 1916 Den pražsk ch skautů v Oboře Hvězda u Prahy.
"Veřejné cvičení"-305 účastníků
23. 1948 Tradiční závod pražské "Třináctky*’-"Přes tři jezy"
24. 1947 (24.-26.)Sjezd Východočeské Jiráskovy oblaoti a
závod o přebor na Labském ostrově v Přelouči
7. 1919
8. 1915
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25. 1935
1969

26. 1970
29. 1914
1921
31. 1972

Odhalení totemu na Strahovském Hradišti, který
věnoval SJSaS RČS br.A.B.Svojsík
Slanostní otevření Junáckého Domu v Jaroměři
(za účasti náčelníka dr. Rud. Plajnera)
Okresní kolo Svojsíkova závodu Krasliceeloxovaná medaile ø 50,5 mm
(29.5.-3.6) Zájezd českých skautů do Vídně k
navázání družby s vídeňskými skauty (18.odd.Čmeli-20 skautů,3 vedoucí)
Propagační sjezd svazových skautů v Mostě
Zemřel Ivan Kitzberger-člen SO

čeřven :
2. 1936 Zlín-oalavy 25.výročí skautingu v ČSR
3. 1907 Narodil se prof. F
rant.Němec,místostarosta ÚR,
tajemník Československého Junáka,nositel řádu
Stříbrného vlka,člen SO
1922 (3.-5.6.)První skautský slet na paměť destiletí
skautingu
1983 (3.-4.(6.)-5.Reunion AS (Arch Scout),Příbram,
Třešňový pahorek-chata
4. 1921 (4.-5.)Sjezd župních oddílů v Mladé Boleslavi
1948 (4.-6.)Okrskový sjezd Junáka v Újezdě n.Lesy
5. 1937 (5.-6.)Ruský skautský den v Užhorodé (ruští
skauti Duchnoviče
1970 Zemřel Karel Kuneš.člen SO
7. 1971 Zemřel Miloš Kramář, člen SO
8. 1946 (8.-10.) Sjezd Středočeské oblasti ve Staré Bole
slavi a Brandýse n.L.-vydán parnět.odznak
11. 1915 Představení pro pražské junáky v kino Lucernapromítány též snímky ze skaut.slavností v Klamovce
1975 Zemřel Karel Kulhánek,oblast.volitel,vůdce LŠ,
člen SO
12. 1932 7.oddíl.svazových skauti Plzeň-Lukostřelecké
závody II.kategorie-vydána bronzová medaile ø 50mm
18. 1936 A.B.S.přednáší v rozhlase na téma "Do skautských
táborů"
19. 1918

21. 1931
24. 1903

1938
26. 1921
1937

29. 1946
1968

(19.6.-15.8.)Regionální výstava v Náchodě za velké

účasti Svazu, s vlastním táborem,vystoupeními ,
závody a propagací skautingu
Kanoistické závody klubu Old-skautů "Varjag"
Sv. proudy Libřice-vydána bronzová plaketa,
závěsné ouško,modrá stuha
Narodil se PhDr. J.O.Martinovský,vědecký pracovník,
skautský vůdce,instr.LS,autor příruček pro kat.skauty,
místonáčelník Junáka,člen SO
(24.-30.)Jubilejní sjezd katolických skautů
v Bratislavě
Mimořádný sjezd BP skautů-schválení stanov,řádu obce,
stanov MS,kroje
(27.6.-5.7.pracovní konference instruktorek LŠ
v Our Chalet-ovýcarsko
(29.-30.)Sjezd Jindřichohradecké oblasti v Kamenici n.L.
(29.-30.)Ustavující sněm Tábornické unie na
Sluneční pasece u Pelhřimova.Ustavena Nejvyšší
rada.Náčelníkem Jan Hochman.
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Č e r ve n e c
3. 1936 1(3.3.)Národní Jamboree dánských skautek v
Korinth na ostrově Feyen
5. 1925 (5.-6.) Sjezd skautů socialistů v Podubí na
Sázavě
7. 1982 Zemřel František Talacko,člen SO
8. 1923 Atletický klub Baden-Powellovýcn skautů-běh na
5500m K.V.Podlesí-bronzová medaile ø 39mmpostava diskobola,závěsné ouško,bez stužky
1937 (8.-16.)Národní tábor v Norsku
1938 (8.-18.) II.národní Jaaboree v Litvě
9. 1921 (9.-l0.)Sraz Chodské župy pohraniční svazových
skautů v Sušici
10. 15j7 (10.-19.) národní tábor ve Skotsku
11. 1938 (11.-15.) Mezinárodní kongres Vlčat v GilwellParku
12. 1945 (12.-22.) švédské národní Jamboree-účast
čsl.junáků
1963 Zemřel Blažej Beneš, člen SO
15. 1975 Zemřela Marie Januštíková, členka SO
19. 1983 Zemřela PhMr. Viola Králová,členka SO
20. 1982 Zemřel Josef Nebeský,člen SO
22. 1938 (22.7.-l.8.) 4.národní Jamboree u Lielupe,Lotyšsko
23. 1972 Zemřel Bohumil Munzar,člen
SO
25. 1937 (25.7.-2.8.)Konference vůdkyň Šotků v Our ChaletŠvýcarsko
1938 (25.7.-3.8.) 3.národní tábor v Curychu
26. 1922 Narodil se Leonard Revilliod,vnuk TGM,švýcarský
skaut
29. 1938 (29.7.-8.8.) Národní tábor Švédsko
Srpen : 3. 1937 (3.-11.)Národní tábor ve Švýcarech
1973 Zemřel JUDr. Karel Skála.člen SO
4. 1912 V bouři zvrácena loď angl.námořních skautů v
zátoce Temže u Leydsdownu (9 utonulých)
8. 1875 Narodil se br. Jindřich Šimánek,župní zpravodaj
župy Pětilisté růže,Jindřichův Hradec
9. 1937 (9.-23.) Jubilejní tábor v ’JSA
10. 1938 (10.-15.) Kurs Ústřední Lesní Školy u Náměště
nad Oslavou
(10.-20.) Výroční národní tábor (B.S.L.) v EschAlzette, Lucembursko
12. 1938 (12.-21.) Týden alpinismu v Kanderstegu-Švýcarsko
1968 (12.-19.) S.Jamboree arabských skautů v Alžírsku
1971 (12.-17.) 23.svět.skautská konfersnce,Japonskot
Tokyo,hotel Prince
1975 Zemřela Helena Finková,členka SO
14. 1983 Zemřel Ladislav Bouše,člen SO
16. 1944 Zahynul v letecká havarii jako letecký poručík
na ostrově Tirear v Hebridách Herbert Revilliod,
vnuk TGM—švýcarský skaut
21. 1938 (21.-28.) Národní tábor roverů organísace "Éclaireurs de France“ v Laffrey-Francie
22. 1938 (22.-30.)národní jamboree Lotyšska za účasti
zahraničních skautů u Líelupe
23. 1921 Narodil so Herbert Revilliod,vnuk TGM-švýc. skaut
25. 1976 Zemřel Josef Makarius,člen
SO

27, 1921
1933
30. 1969
1984

Sjezd jindřichohradecké župy y Chýnově (27.-28.)
(27.-29.ÍSjezd Svazu skautů RCS v Olomouci
Odevzdaní praporce l.odd. skautů Lázní Sadská
-vydán odznak
Turnov-okresní kolo Svojsíkova závodu
Zemřela Anna Filipová,členka SO

Září :
6. 1936 Skauti Jesenické župy od
halili pomník skautubásníkovi Jiřímu Wolkerovi
1969 (6.-7.) Běleč n. O.-krajské kolo Svojsíkova
závodu
8. 1974 Zemřel F.A.Elstner,cestovatel,absolvent Gilwellu,
vůdce LŠ,Člen SO, spisovatel
9. 1945 Junák se začlenil do Svazu České mládeže
10. 1938 Roční schůze v Gilwell Parku
12. 1915 Ustavující schůze II.dívčího pražského oddílu
14. 1947 Velký junácký den v Stři táži nad Bečvou
17. 1968 Ústřední správa spojů vydala pamětní razítko
”30 výročí úmrtí ABS“
20. 1902 Narodil se Miloslav Vavrda,předseda Ligy čsl.
Woodcrafterů
1930 (20.-21.) Lehkoatletické a wolleybalové závody
o skautské mistrovství Slovenska v Žilině
1947 (20.-21.) Severoslezská oblast uspořádala za
účasti polských skautů “Dny slovanských skautů“
v Krnově
21. 1947 VII.ročník Šivcova memoriálu (cyklistický závod
na 20 km)-24.klub OS "Yena-v Praze VIII
22. 1948 Světová náčelní skautek Olave Baden-Powellová
of Gilwell návštěvou v Poděbradech a Hradci
Králové
23. 1946 Světová náčelní skautek Olave Baden-Powellová
of Gilwell návštěvou v Havlíčkové Brodě a Brně
1946 Světová náčelní Olave Beden-Powellová of Gilwell
návštěvou v Brně
1946 Světová náčelní Olave Baden-Powéllová of Gilwell
-cesta z Brna do Bratislavy
26. 1937 Přebor klub.závodů OS “Vejírar"-bronzová medaile
0 29 mm
1946 Světová náčelní Olave Baden-Powellová of Gilwell
návštěvou v Bratislavě
27. 1913 (27.-28.) Propagační skautský ukázkový tábor na
Císařském (nyní Trojském)ostrově. Poprvé užit
Alšův znak-bílý štít s černou psí hlavou.
1946 Světová náčelní Olave Baden-Powellová of Gilwell.
návštěvou v Praze na zpáteční cestě
28. 1939 Závody pramic,kanoí a kajaků vodních skautů
(5.odd.VS) v Praze na Vltavě
1946 Odlet světové náčelní Olave Baden-Powellové
of Gilwell z Prahy do Amsterodamu
Zahájení ústředního kola Svojsíkova závodu v
Praze na Strahově
1947 V Račí u Bratislavy závody skautských 5ti členných
hlídek
29. 1973 Zemřela Marie Šebková,členka SO
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Říjen :
2. 1921
1945
3. 1932
4. 1931

1/36
9. 1963

6. 1933
7. 1929
3. 1932
1933

1941
9. 1932

1933
10. l926

12. 1939
13. 1984

14.
19.
16.
16.

1971
1940
1912
1919

19. 1920
23. 1927
25. 1925
26. 1913

1935
1937
1968

27- 1932
1933

28. 1924
1/28

1933

-Skautská Píseň vítá presidente r.Q.Maearyks
Delegace 200 slovenských skautů a skautek v
Praze přijata presidentem republiky dr. Edv.
Benešem na Pražském hradě
Ukázkový skautský tábor v Kostelci n.Orlicí
Schůze ústředních pracovníků Táborů slovanských
skautů V Praze
Polní cvičení 2. a 3. pražského oddílu
Schůze oblastních velitelů v Obecním domě v
Praze-příprava materiálů k III.Sněmu Junáka
Zemřel prof. Václav Šmidrkal,člen SO
Setonoví skauti v Ural přistupují do Svazu
Přednáška prof. dr. Vladiaíra Josífka v Ostravě
na téma "Výchova mládeže skautingem"
Župní závody pražskýeh skautů
Dívčí župni závody pražských skautek
Skautské závody v Lednicích na Slovensku
Nacisté rozpustili Sokol
Polní hry katolických skautů v Prokopském
údolí v Praze
Závody pražské župy o putovní sochu sv.Jiří
v Kunraticích
Župní hlídkové závody pražských skautů
Propagační běh Sdružení skautů socialistů od
Vyšehradského tunelu ke Skautskému domu za
účasti dalších složek Federace čs. skautů
Noční cvičení košických katolických skautů
Zemřel Miloslav Vavrda,předseda Ligy čsl.
woodcrafterů
Zemřel Zdeněk Mader, člen SO
Vyšlo poslední číslo Junáka (roč.XXVII.,č.2.)
Založen '’Kroužek skautů" v Třebechovicích p.Orebem
(18.-19.) Skautaký sjez v Pardubicích za
účasti skautů (Pardubice,Třebechovice,Vamberk,
Choceň,Náchod,Kolín,Německý Brod,Jaroměř).
Ženský sjezd v Brně
Orientační běh P.8.-vítěz 15-14 let-bronzová
medaile ø 36mm se závěsným očkem a trikolorou
Portugalská vláda uznala skauting
Tragická srážka lodi anglických námořních
skautů “Minor* s lodí na Temži (4 utonulí)
Oslava pražské župy k výročí 28.října v Praze
na Strahově
Skautské slavnosti v Hlinsku
Svojsíkův závod -26.l0.1968-Ústí nad Orlicípamětni medaile
Schůze skautů-účastníků státního převratu v
roce 1918 v Praze
„
Ohňová štafeta 500 okňů na paměť 15 výročí
svobody
V Brně uspořádán k výročí osvobození velký
táborový oheň
Uděleno prvých 28 ks jubilejního odznaku
"10 let
ČDR" členům S
vazu, kteří byli skauty
před 28.říjem 1918
Na Strahově v Praze byla otevřena reservace
Svazu Junáků skautů a skautek RČS
,

28. 1932

1937
1938
31. 1922

1925
1932
1936
2. 1924

1970
3. 1919
4. 1919
5. 1932
6. 1932
7. 1932
1937
8. 197?
10. 1936

1938

11. 1934
1945
12. 1938
14. 1933
17. 1938
19. 1922
20. 1932

21. 193?
22. 1936
1945
23. 1936
24. 1925
26. 1936

1937

Ve Skautském domě v českém Brodě zaháJena
fotoamatérská výstava
Výroční závody vodních skautů RČS
Udělení Jubilejní medaile za nepřetržitou
junáckou činnost 1918-1938."Jubilejní odanak
1918-1938".
Založen "skautský klub", který pracoval při
Obci B.P. skautů
Listopad : 1. 1919 (1.-2.1 .)Sjezd a vystoupaní jihočeských junáků
v Cea. Budějovicich
Výstava skautské literatury v Praze
Skončila l.fotoamatérská výstava v Českém
Brodě
Uvítání presidenta republiky dr. Edv.Beneše,
rumunského krále Carola II a prince Michala
brněnskými skauty v Brně
Organizační dohoda Svazu junáků skautů s vodními
skauty
Zemřel Jiří Zach,člen SO
A.B.S. přednááí v R
oudnici
Mírová slavnost skautek v A1bert Hallu v Londýně
(účast 1300 děvčat-skautek)
Skautský večer ve Vysokém Mýtě
Besídka pražských Vlčat
Valná hromada Pražského skauta
Župni kurs v Kolíně
Zemřel dr. Ing Václav Jelen,člen SO
Zemřel br. František Kňourek, zasloužilý skautský
pracovník,autor skautských textů písní a několika
skautských příruček
Tryzna za A.B.Svojsíka v Praze
Mimořádný valný sjezd Svazu junáků skautů RČS
v Praze
upni schůze v Hradci Králové
Ž
I.junácký sněm v Žilině
Zemřel blízký spolupracovník ABS, br. Jan Novák,
místonáčelník Svazu
Valná hronsáa Pražského skauta v Prase
Zemřel Hubert Martin, ředitel Mezinárodní skautské kanceláře v Londýně
Valný sjezd BP skautů-náčelník gen Syrový
Výroční župní vůdcovská rada v Plzni
Závody vodních skautů v ozdobném uzlování a
lasování
Zemská schůze moravských činovníků v Olomouci
"Námořní hodinka" v sále Umělecké besedy v Praze
Slavnostní večer Junáka pro účastníky (skauty)
zahraníčních delegací Sjezdu studentstva v Praze
Oslava 15 let trvání 5.oddílu skautů v Olomouci
Mezioddílové dívčí závody v Bratislavě
Mimořádný valný sjezd
SJSaM RČS v Brně v posluchárně lékařské fakulty Masarykovy university
A.B.S.přednáší v Břeclavi.
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P r os in e c ;
1. 1919 Schválen řád pro skautské odbory
l936 Přednáška prof. Slávy Ř
eháka na téma "Skauting
výchova mládeže k brannosti’
2. 1946 Plzeňská rada ÚMV povolila na doporučení Osvětové rady města Plzně použít naprapor plzeňských
junáků městského znaku v příslušných barvách
5. 1919 Zřízen odznak "Za čin Junácký“, ’stříbrný vlk*
a “Svastika"
1936 “Vánoční tábor skautů,zakoupení v Paříži,vysta
vován v Praze na Příkopech v pavilonu Myslbek
12. 1915 Ustavující schůze Svazu Pfadfinderů v čecháchv Liberci
15. 1924 Kmen 'Iroquis' vystoupil ze Svazu Junáků skautů
1971 Zemřel Petr Winter,člen SO
l6. 1923 Valný sjezd obce BP skautů v P
raze-společná
správa,HS,sloučení se Svazem
1932 Začaly přednášky první pomoci na zimních sportech
pro skauty na Karlově universitě
1935
orady brněnských skautů
P
17. 1932 Representační večírek Pražského skauta v Opeře
v Praze
1970 Zemřel Antonín Litochleb, člen SO
1984 Zemřel br. prof. F
rant. Němec,místostarosta ÚR,
tajemník československého Junáka,nositel Řádu
S
tříbrného vlka, člen SO
l8. 1919 Založen
International F
SOS
ond Committee-pro
podporu skautů všech zemí (poprvé zástupci
Československa-Ivan Laichter)
20. 1973 Zemřel .Karel Borovička, člen SO
21. 1921 Valný sjezd BP skautů,návrh na vystoupení z
Federace a vstup do Svazu skautů RČS schválen
1935 společná besídka brněnských Vlčat a Šotků
29. l938 (29.12.38-9.1.39) Jamboree v Sydney-Australie
1974 Zemřela Marie Smítalová, členka SO
31. 1947 Skončila II.soutěž Junácké dvouletky
-O-O-O-O-O-O-O-
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IN

MEMORIAM

JUDr

VELEN

FANDERLÍK

1. Nekrolog-fotoportrét z r. 1938
2. Anglické úmrtní oznámení

3. Životopis-skautská činnost
4. Doplňující poznámky k textu

5. Evidenční list ÚL3 1925
3. Archivní dokument písemnosti

7. Krabička k III.Junáokému sněmu
8. Grafický list-sk.srdce na dlani
9. Opis dopisu z 15.1.1985 "Tátovi”
s přílohou:Stručná historie čs.

exil.skautingu za války

10. Fotokopie některých kreslených
skautských pohlednic

11. Originály obou sérií pohlednic

K uctění památky br. JUDr.Fanderlíka
rozhodla Skautská světová rada,
aby slibový odznak se nosil zakryt
smuteční rouškou do konce září 1985.
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ČESKÉ SLOVO
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^-4) fluidy, Úkk íW'

Dr. Velen Fandrlík
V kanadském mésté Trail" v Britské Ko
lumbii zemřel 2. února a 6. února byl pohřben
dr. Velen Fanderlík, poslední svobodné zvole
ný starosta čs. Junáka před rokem 194S.
Nemohu uvěřit té smutné zprávě, že zemřel
Velen Fanderlík, deset dní před svými osma
sedmdesátými narozeninami. Byl jsem blízký
přítel bratra Velena. Za svých pravidelných
návštěv Evropy nezapomněl si zaskočit na
skautské tábory, které jsem vedl. Tam i při
návštěvách u mne v Holandsku jsme dlouhé
hodiny hovořili o jeho největší lásce, skautin
gu, ale i o umění, dějinách, vědě, prostě o
všem, čím Velen žil.
Narodil se 11. února 1907 ve staré vlaste
necké právnické rodině. Jeho otec i matka byli
aktivními stoupenci A. B. Svojsíkcm založené
ho Junáka. Velen se svým bratrem Milotou a
skupinou spolužáků začínají skautovat ještě za
Rakouska, kdy v Brně skauting ještě nebyl. Na
podzim 1919 vstupují oba bratři do nově za
loženého 2. oddílu v Brně. Vedl ho Karel Ho
ra, pozdější profesor anatomie na Masarykově
universitě. Velen maturuje na gymnasiu na
Starém Brně v roce 1925 a jde studovat na uni 
versitu práva a současně filosofii, dějiny umění
a angličtinu, soukromě potom malířství u pro
fesora Šímy a Hlavici. Po promoci a roční pra
xi u soudu nastupuje Velen vojenskou službu,
při níž absolvuje důstojnickou školu.
S bratrem Milotou vedou 3. a 5. skautský
oddíl v Brně a oba se věnují Lesním školám,
což jsou jakési „skautské university". Velen
spolupracuje v redakci časopisu „Vůdce“ (poz
ději „Činovník“) a je autorem celé řady skaut
ských příruček.
V roce 1936 je Velen jmenován docentem na
Tělovýchovné fakultě Masarykovy univerzity
a'téhož roku absolvuje jako první Čechoslovák
vůdcovský, skautský kurs v Gilwellu v Anglii.
Po okupaci Československa v roce 1939 od
chází pořes Slovensko, Madarsko, Turecko a
Bejrút do Francie, kde přesně o svých třiatřicátých narozeninách obléká francouzskou uni
formu důstojníka čs. zahraniční armády. Po
porážce Francie organizuje evakuaci našich jed
notek do Anglie. Již ve Francii, ale hlavně po
tom v Anglii zakládá československé skautské
jednotky v zahraniční armádě i mezi dětmi exu
lantů. Při tom poznává i svou nastávající man
želku - profesorku na české škole v Anglii,
Stanislavu Zvědélíkovou ze Skalice na Slo
vensku. Ta pomáhá Velenovi organizovat čs.
skautské jednotky a dostává skautské jméno
Velenka. Tehdejší starosta čs. skautingu gene
rál Vlček ustanovil Velena náčelníkem našich
skautů v zahraničí a'Světový skautský výbor
ho přijal za svého člena. Čestným členem to

hoto Výboru byl Velen až do své smrti. V
Anglii byl Velen fanderlík vojenským soud
cem a od r. 1942 radou odvolacího soudu. V
roce 1943 se stává zástupcem dr. Ečcra, čs. de
legáta v Mezinárodní komisi pro potrestání vá
lečných zločinců. Po válce působil ještě dva
roky u Vojenského soudu v Norimberku.
V r. 1946 při náhodné cestě do Prahy se
zúčastňuje Valného sjezdu Junáka a je zvolen
jeho starostou.
Po komunistickém puči opouští 2H. října
1948 Velen i s Včlenkou svoji vlast. Organizuje
skauty v uprchlických táborech a podílí se na
vydávání časopisu pro skautské činovníky
„Stopa“. V r. 1953 se stěhuji manželé Fancied í
kovi do Kanady. Velen tam začíná pracoval u
benzinové pumpy v pralese, později získává
nové zkušenosti v práci v YMCe, vede rovery
ve Vancouvcru a i nadále organizuje naše skau
ty po celém světě. Konečně se stává profeso
rem na střední .škole a koleji, když, si předtím
získal příslušnou univerzitní kvalifikaci jako
Bachelor a Master.
Kromě skautingu má Velen Fanderlík i ně
které další zájmy historii, literaturu, umění.
Od roku 1936 se věnuje studiu galského osíd
lení našich zemí, působení irských misionářů
u nás ještě před příchodem Cyrila a Metoděje,
dokazuje vliv pražského umění na anglické
umění 14. století. V literární historii jsou zná
my jeho výzkumy osobnosti a díla Boženy
Němcové. Získal si i všeobecného uznání jako
aktivní umělec. Jeho obrazy je možno vidět na
výstavách v Kanadě, v USA i na výstavách exi
lových umělců v Evropě. Radnit i v Trailu jeho posledním kanadském bydlišti - zdobí
soubor jeho obrazů z dějin tohoto města.
Je skoro nemožné vyjmenovat "■'echna
skautská vyznamenání, která - jak říkával Ve
len - si „nasbíral“. Jen namátkou jmenuji;
Skautská láska, Junácký kříž, Zlatá Syringa,
kanadská hvězda za 64 let skautské práce. Z
vysokých vojenských vyznamenání to jsou
francouzský Croix de guerre, medaile za sta
tečnost, medaile za zásluhy a mnohá jiná.
Velenka provází Velena věrně exilem až do
roku 1980, kdy náhle umírá. Bratr dr. Velen
Fanderlík byl a zůstane pro všechny skauty do
ma i v exilu pojmem, legendou, vzorem, ideá
lem. Díky jeho vedení, moudrosti, trpělivosti a
radám žije náš československý skauting dosud.
Velký Manitoo povolal bratra Velena do
Věčných loviít. Vzpomínám na večery u pras
kajícího táboráku, slyším Velenovo vyprávění.
V duchu děkuji Velenovi za všechno, co pro
náš exil, pro náš skauting udělal.
Odešel velký Moravan, skvělý člověk, bratr,
přítel.
(Rudek Kučera)
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In memoriam
JUDr. Velen Fanderlik

právník, profesor, docent táboření a skautingu na TÚ MU Brno
skautský vůdce,instruktor a zpravodaj Ústřední lesní Školy
starosta Junáka,autor skaut.příruček,nositel sk.vyznamenání
11.2.1907 - 2.2.198?

Na podzim roku 1948 opustil Velen se svou manželkou
ČeskoSlovensko,krátký čas se zdrželi v Londýně a pak od
jeli do Kanady.Tam se sešel se svým bratrancem JUDr. A.
Pražákem.Oba advokáti si postavili za pomoci japonského
tesaře dřevěný dům.Jejich zamýšlená existence s benzino
vou stanicí se finančně nevyplácela.Jejich budova pozdě
ji vyhořela.
Pak manželé ve Vancouveru pracovali v Xmce,kde vy
užil Velen svých bohatých sk.zkušeností.Dalším místem
pobytu byl Trail v britské Kolumbii v Kanadě.Tam působil
jako profesor latiny a umělecké historie na"High School”
Společně s manželkou věnovali se také malířství a paní
Slávka se tam proslavila pod pseudonymem "Velenka*»%e mřela v roce 1979 a Velen zůstal šest let sám.
V roce 1983 navštívil ve skautském kroji,jako jediný
neofic.Čechoslovák Jamboree v Kanadě.*1/
Zemřel na infarkt v nemocnici v Trailu ve věku 781et
vzdálen od vlasti,ale nezapomenut.
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Funeral Matt will be celebrated by

Funeral Service

Father Armando V. Maglio in

OUR LADY OF PERPETUAL HELP CHURCH

for the late

Trail, British Columbia

DR. VELEN VACLAV FANDERLIK

Wednesday, February 6,1985 at 10:30 a.m.

BORN—Prague, Cseckotlovakia, February 11, 1907
ENTERED INTO REST-Trail, Britith Columbia

EULOGY-Mr. Jack Charters

February 2,19S5
Aged 77 Yean

ACTIVE CASKETBEARERS

Jim Urquhart

Dick Bard

Keith Lane

Garth Barnes

Bernard Hermanson

Dick Larton

FINAL RESTING PLACE

Mountain View Cemetery

Following the Graveside Service, friends are invited to
meet at the Parish Hall for a time offellowship.

Rosary will be recited in
OUR LADY OF PERPETUAL HELP CHURCH

Trail, British Columbia

Tuesday, February 5,1985 at 8:00 p.m.

Jména Fanderlíkových jsou úzce spjata s československým
skautingem.
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Apravedsyetví úiZ 13/ převrnu iele® po MUďr ŠUaovlfklery
Myi KratiQ’ dav v tito funnel* t^i to velea, kteiy axoneipovai
tav* ouotUovaky denrat
yiae tyla poároune apeeiXlkovéna ne*
jwi prače v iZ| ala i a junaotya i dírou Mílím* V tmato
au tyla naprošena i ur* oiriro ^otoma*
a^tktera tyia eoana j^ko a ne«ilt|MlíeM|tyla porMaiw
pravidelná aa v»MÍ lng» ’nerdy a31naa««w akelu tyl vytw*
fen mtmu Irotruktorů,který aa osly rak jednou týdne aerosol
na lékařské íaeulto a ur* nory a prvjoMtval pro<swy »M?uh at
dal naeev uxawadani*»X ada tyx Velen *tyw»ou pdM*“
V root lyjú arooivevul »eiea uilwell a siwial abaala*
toriua nnod <a»ú«e"*fe polita * Ulo Uoia,aaaiai aralnaii^a
akaul&B daM a4/tw 1UH» papiaaaal avcja #oanaUy«
Vaiaa b^l Uad »wiw oianaa MaJ&lawa aa poalaanla
pfadválaCnéa atiasy a na prvéa pGV*iaM* pak jMwatžu*
auroawu Mota*
^a valný timjr byl Vaiaa v ingiiijuaaraaiU a a plnll
v lawah 1>30*1v43 *Maatakou praxi1* tktar4 lyla
wydma
v roce lm xaa Canadian uancral u»iwll oí ika MaaU Aaaa*
elation v vltav<|Jake dar C«®icaxov«Baxy» aaaatda*
T flood,kdy byl velen aUo u&ntaepřeatai »e nUoy vtaa*
vat aMtln£U«uep0r«3fel i putoval výstavu o a»i***auwm vy/
cyl príteleu evvtcv- Mělní mwy ulava i»r • neaaxUrat ál pfl
•Tých eeetduh do mopy nave ti vil* W
ii^e ev*» »
í^'
« i«3iia ieb e3>ía
£al« sMautda aaalal v roue IvtUtpaka poedrav IXUymAe*
MM enMu,®yae©x lexou krabičku ituahrw a vlastí Kolík MiaaA*
ka> ♦?/
ba useuteeněal mZ I^ttoMruaa se arpa bratrea btyt*
berou avrotlrtutíyl ooaitaléa btrx^eúo víka
* w<
MWdsace«U M eMdal r>rottiarou Ataku a 14*l*aM Áiawu
* yr lux*

bka-utatJ práaa*
stores aaoba aianaa i cbra«u va amtebjan daaapieeoh*
^aevvai^ovu tyl apoiuauvora* e<* pHrudai*

!♦

ury a autnoati
vr ♦ &a«r ^taran^rana layo
brautaKý vůdce
o^anai ♦ f# ~M&4n*orM> AW
3* 40 ber v aXathoeti a venan X a 4 vydaní
4* MX* bar
ft ♦ 4$ ♦ a*fM4<a*3 vya*l*M
>• Uav vůdci
ft e**imibewa atU4frma 1*3>
be >55 bar aaauu^ch a pcinloh v niatnaaU a veam
4 vydání» ww *WW AvJ#
Te bscuwea praxe
V/ 4*4 vydAoi /rabe Xvja a d«Ue
5•vydaní Ottawa vanade AH4
4#dbpA«Vy4«bi Hen omo im
»♦ Stv&t tabor a Jebe vadění 4*4 vyuání Maa
MJ
V9 a mattiv
fádea
ať9Uu»tract vrtrmha MJ
X0« i4ay Jurovi
*?!&*< vydáni *4an wm 4?t4M XHW
He febaMtaH pwbXadnica
Vf^percvny Haa urw*aarU Au at
He
^ximryty mcm amiiaaria > «•

VaAcoovu cMrat$erlatii» ♦ 8/
napaai br« acid*HaMcntar a najayalUnaatin tXatc pcatrabm*
VwAa^vc vaaaaaxotvl a vbaatrann* VbcUmU an uncaaUa
Mpcmati na taadcu ctéakueV&UaA prote UU anadn© m Mí a ví
vMy»aac 4oi» at^titfblbaba anaA a*Jan Ja4ne«| aic akra naaar»«
AnaX ahauvami AiUratwu snad eaiabc evita a pH ten
ataau ciat jam verbe> oiwdit de
vyatavy a pcdtibaa»M^ élevH MtiaH, mJ now airdi an
v-tm*«Vúnde jedna%eA«t|aiMy pfnae*m>vau4c tM|«4« Je dira«
boruv^oMt lat v dale 6i£t tajaanib a »»ttn»Jai» U«t< Whii
lít najlápa cnamurlaajie
»*avl<Aí' adataaa aaaananffluHaxnMcn aara At vcau taMarut ■
a VMkNaá iMMoa pro cclp éeHoaÁpvaaabý aicauU«g«
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boplnu^íol

♦

♦
♦
*
♦

♦
♦
♦

< toMlui

W tvfttoW Joabor** 1MÍ tanaaa*Albftr<a uax^ary*ri» fttomi&
A< c.14 »ir«A«
1*/ via mihu ka^auka • b.tonft ‘^Umi Mu •ainafWft’WsJafti 7U
W t’Hpo jfta u&ú&lGV/ dopis a tftimoT/ torft»pon.maft*urohi*
*•/ Wi« • Oilwliu ft
bfto*naKy« »kaui6at*i» aoonUt
aS d« U olr.ftl
5./ fttofciad latoraaoí at<i
výstavy a Anglii aa 4 ftvat* valKi*vi« AB ft* 13 «tr«
6*/ Vs^oaXni^ aonft*!?9 vr na pobyl a *11*111, vypraY&ui v Jlnoeo*
vA 1m7-t1» ab th A3
*>?0
7*/
topift eiftMU «1U nhiftMl ft Vlftftli Mu£* UVUftftftAft*
oiiauná v Bftfto>4a« bJtaul* poník rod. iXU e.7»4»t»W«4
«•/ V CftBhpiftft trnul *3ucuik ro4*AMXX 6. ft •!?«&&,vanovanulto
♦oil !• tx ftftftut^u v broft,uv»ál ftr» Uftinwioni«r*mml
onara&icria lit/ pi^niati bmunMyah ftinofnlta vů. vr*

ApraftorOno Alft Veiaam aiwlhpiftu
••pftaného br. Milotou, poafcMtóú br*
MAnča a arcnimfah úda^ů.
riaa*
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druh
í
země
} zaměřeni rok
* i Lesní škol"
název
ústřední
Cechy
! junáci
1.
1
___ .. _______ i
1
1 •’střední lesní škola- III kurs
: 2

Mnichovo Hradiště
^oví Ves u Kněžmostu

5

lob a :

11-21.7.1925

6

a dřesát
přihláček:

přihl.do 11,6.25 kane.Svaz U
vyrozumění do 25.6.25

uda j
o kování:

Hlavní zpravodajství Svazu
oběžník c.3 z 10.6.1925

j

místo:
tábořišti:

3

jiná zpráv-’ Jsk
Vce
uve děná v :

9

vidce školy
adresa:

10

111

F.A.Elotrer
techn.ved.Jnr.MUller Turnov

ČI.

absolventi: Beneš .Bláža-Plzcn
25
Bl«jej Fr.-Lysa n/L,Brandejs Pa ye 1L- — .
Fic hod,Bukvaj Fr.-Trbor,Duwka Mil.-Mlada
Eolesln v ,Dvor ík Jns.-Lazy Těšínsko,
Fanderlík Milota a Volen-Brn o,Fojtach ZdUh.Brod,Kpnko Milan-Prievidza,Horký _ Jooaf
Třen SinjJa^oštík S.-Uh,Hradištš,Josífek VI
Brno,Klapka Mil.-Postoloprty,Klíma J.-Duch
cov,Kováí Jindř.-Ml.Boleslav,Hamplík V.Lazy,Moran J.-Jičín,Vebr Mil.-Strakonice,
Vojnar Luděk-Hronov,Zahálka Biah.-Roudni
ce n/L.Režný F.-Mlomoucy
přítomnost ^pnvolenaíBr.Srániek-^ymburk,
Renner,wesnnl -Uh.Brod

z Turnova a

12

14

11

.XII č.l z 1.X.25 str . 10
.VI.Č.l str.16

instruktoři
clen správyr:br.Křižík Kladno

pr.družina

13

dní:

Kolína

ČI. 1
j_____

í 153
poznámky:
í poplatek K
ťoci.ml^lcy
J-Qt)
M
zralost sk.výcviku a výchovy.prvotrídní
zkouška a vidce odgL proč íot: základová
^kautingu,Družinová soustava,Ba pouti za
úspěchem.Vidce školy se přesvědčí o tomto
vzděl ár. i . Schopno st pisobiti účinně po ná
vratu z kursu ve sk.oddíle jako taktní
a ochotný instruktor.Okreení a župní zpra
vodaj potvrdí ne přihlášce kvalifikaci
a uvede doporuč, a ochotu podmínkum L”>

Do! la dy: A rc hi v LS,pořadač I.rok 25 sl.

i

Zaznamenáno : 13.2.1978
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Oběžník č. 3. /36pouze pro vůdce škol.

1. Črevence 1936 Brno.
■Eccílla zprávu o •'. -:1 lokám ' 11..cllu.lro- ití-c *b &tt
poli; --••
;ů
nysto• .y.
Rs:■ íelrietvu jsem •drobnou správu podal zvláště.
fisub" acc nu kursy rozděleny zatím Jen šísleěnř,
>_ protože dal.'i ohrada aojde pozic3 Ló-Zatínj tedy:
El< - iSbckž 1 -ííjc k ■ n ra jízdné kuc. !• Vn 2oo
•ČIŠ div jí looo
2oo
li^. Iš
looo
£oo
Mtv^le
------ platí Kraj.W<
2oo
|lodk->las
13oo
‘
2oo
1; or.diVu.lS looo
loo
rVií. kurs
8oc
loo
klov div 1“ —
platí Kr aj V«V.
loo
-. . cesta lustr. Gruscvi do Podk Kaši platÍMX
fcvlá;'to nine tyto sufrvt nce ustřflí z r ser vy.

BívSí lesní <oly ra Lyéé hoře o n> kon a budu
■r* konali a Březníka nad Oslavou pobiv't chlapecká
Iwcr, -koly z •
ti eesterStýblov<5t$anaš tikové
Eauerové . sester moravských.K^n í -e od 1 ~io srpn >.
•Gs'atni disposice
stávejí.
1

í

Slsva železní ní ovcl<n.i k'in.col* dne £4. v.L„l6
l o?Ov i. -:X/JÍ
19,'S....L Lite při z íl .ní lecl-

oít-

. abulky l" b-j
k li:, oelei leten í>o 4 ká.01J
te limed,abych komlety nachystal.
Program lesních Skol doplňte kapitolami o branné
-.'c ■
J vžech •_‘notl. vých oč . tví --t uvedou doceňJ význu:: pro br.■•••vicet a z ředte zvl '-'.t* 1: itolu
। passlvní.Obr m- prolil- taliová . plynové./via příuíka vydaná KHOzŤasS: obrana obyvatelstva.dako in*
<:ir :-.xtc >• 1 necht fun xjí inc Tuktc?5i stávající ,kt< ří
, ■ cu d- ;j> ík,. \ z 1? ■ :e . mají ve víc l va i 1 mí Dm ■ o o.'' Jt< ■.’í-L.-" .c- ’ Líeu ,ahy pujáila důstojní]
re vžci .kol:'-.í.-/ i riul/,..-”-:.--/
L kursy navštíví zprav. Ulš takto ;31: lš-, 8 VXII
ci- e.vi, ie jim no'xszri. :.iř • -•i'' vis j./ 9;fj
S pczdravém
Dr Sanderlik
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krabička z vlasti Rolfa zálesáka

VELEN
FANDERLÍK

Byl to Opravdu vxnrtujfcl okamžik, kriyí v přepínáni
Smetanova a.lnl pfedaeda zpravodajského odboru Ivan
Mlkiovlč zvedl na pódiu blankytnou krabičku opatřenou
okrovou kanadskou poštovní známkou: „Nebyl by to
junácký tndm, abychom na něm nemilí malou, ala
půvabnou kuriozitu. Velký atřlbmý pták přJnaal tuto
modrou krabičku za vzdáleni vlasti Setonova Rolfa Zá
lesáka. Obsahuje poselství naieho starosty bratra Ve
lena."
A tak Jsme se rozhodil potéJlt I vás, několika slovy,
kletá přišly, díky zázrakům moderní techniky ze zánro-
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Skautská ideály pojí svět. Je jen jeden skauting. A to
jsem poznal tolikrát, Když jsem před lety učil na něja
kém kurse v Anglii skautské uzly, jeden z chlapců váza!
rybAlskf uzsi způsobem. který jsem s mým bratrem vy
myslel kdysi na okresních závodech v Brně, snad v roce
1927. Ptal jsem se toho Angličana, odkud ten způsob
zná. Jeho bratr prý jej přinesl z nějakého jamboree,
nauč:l ho to prý nějaký Holanďan. Nějaký Holanďan

Inu. snad nějaký Van dar Lick. Každý dobrý nápad,
každá dobrá myšlenka sl nejde cettu do sváta, A vy
lích mňte tolik Pled dvěma lety na /amboree v Americe
jsem viděl černochy z centraini Afriky hrát PoŠlorenskou
kapelu „Odkud znáte tu hudbu?" ptám se To /# pince
skautský pochod Každý ho znát Kdo jo > To ja čejkoslovansko, to nevěděli, ale ta hudba se ,im llbda a hráli
ji skutečně dobře Vzpomněl jsem si na skladatele !á»
písně Františka Kňourka, Šedého Havrana, jak ji kdysi
poprvá hrál na dlouhou flétnu u táboráčku na lesní ško
le. Kéž by se toho byl dožil, že jeho sláva se dotýká
až někde rovníku. I každá melodie a každá dobra myš
lenka pronikne světem. A těch melodii máte tolik.
Nic nejsme dlužni světu. Dali isme své nejfepši.
V obraně dobra a krásy. A tak jako my spoléháme na
vás a věříme ve vás, vy můžete spoléhat na nás, na své
bratry v zahraničí. Nikdy sme nepřestali být skauty
a nikdy js ne na vás nezapomněl’ po celá ta léta. Sna
žili jsme se udržet vaše jn-éno a naši starou tradici v tě
velké skautské rodině. A to se nám podařilo. Stejně

jako so nám to podařilo pled třiceti lety ze války Stah
skautští pracovnici na vás vzpomínali a nikdy nnznpo
nfenou. Lady Baden Powell syůtová náfoln) n vdova
po zakladateli ckautlngu, vzpomíná na Prahu a na vůa
Když t imp 9 nl mluvili naposledy lotos v tátů, parna
tuje al, lek II kdesi u Nymburka zontnvIH nu klinici r> zn
vodil do krásné klubovny. Vzpomíná na mnohě i vés
A ředitel mezinárodni kanceláře Wllson onohdy mi
připomnět krásné družinové a oddílové deníky, které
viděl kdesi v Československu po válce. Nikdy isem nevíd&l něco podobného nikdo no světě, poznamenal
Dobrou práci každý ocení, A nezápomcnorno. A vy
jste vykonali tolik dobré práce. A tak naše jméno a naše
tradice žije a nikdy nepřestala žit. Dovolte mi. abych
vám připomněl slova svého velikého učitele Seneky,
který před dvěma tisíci lety napsal Myšlenky ne
umírali. A skauting je veliká myšlenka.
Z dálky osmi hodin k vám volám. Za všechny bratry
a sestry v zahraničí, přáni nás všech: Dobrý vítr do
vašich plachet!
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OPIS
Poslední Velenův dopis do vlasti,adresovaný br. náčelníkovi
RNDr.R.Plajnerovi.

Dr.Velen Fanderlík,709 Hermia Cres.Trail.tí.C. Canada V IR

Milý Táto,

15.ledna 1985

dekuji za Vánoční po zdrav.Dostal jsem dopisy z ce
lého světa,hodně od našich rozprchlých lidí,ale také od
skautů všech národností,s nimiž se stále ještě snažím udržo
vat styk a navazovat novéo
Zmínil jsi se,že bys potřeboval nějaký přehled,či
vylíčení naší Činnosti za války v cizině.
Pokusil jsem se po paměti napsat co se dá,protože
nemám zde již žádný materiál.Všechno jsem dovezl domů a něk
de v Junáku se tozpostrácelo.
Není to úplné a není to doloženo podrobnostmi,pro
tože se na ně po těch 40 letech již nepamatuji,ale dává to
jakýsi všeobecný obraz.
To,co jsme dělali tehdy a konec konců i dnes dělá
me,byla pionýrská práce.Dnes si to mladí lidé ani neuvědomu
jí, jak málo se o nás v cizině vědělo.pletli si nás s Poláky,
nevěděli pořádně,kdo to byli Rakušáci,kdc kdo se mě ptal,
jak Rakušáci mluví a nevěděli,že mluví německy.O Slovanech
nevěděli nic a vůbec je nikdy nenapadlo,že třeba Rusové jsou
Slované a že Poláci a my Češi jsme si velice blízcí jazykem.
Je také nutno pochopit,že Anglie nebyla a dosud ne
ní Evropou.Jejich výraz Continent,tedy Evropa na druhé stra
ně Kanálu,je pro ně cizinou.Mnoho pojmů a věcí,které jsme
našli v Anglii,jsme prostě na počátku nemohli dobře pochopit.
To všechno dnes je mnohem jasnější.Mezinárodní sty
ky po 40 letech a radio vysílání,které ovládá celý svět dnes
lidem i našim a stejně i Angličanům dalo příležitost více se
po znát•
Ze skautského stanoviska jsme měli na mysli Jednak
udržetjakési skautské jednotky igezi našimi lidmi v armádě
a mezi dětmi uprchlíků a zároveň využít každé příležitosti,
abychom se dostali mezi Angličany- skauty a od nich se lečemus naučili,ale také dobře je poznali.
Tehdy jsem také pochopil,jako člen Světového ústře
dí, že se jednak o nás mnoho nevědělo,ale my jsme také nevě
děli mnoho o světě.
Snažil jsem se vylíčit ty zkušenosti tak,jak jsem
je prožil a mohu dnes říci,že svět o nás dnes skutečně ví.
Nejen v Evropě, ale na celém světě.Stali jsme se pojmem.
Vzpomínám často na staré časy, ale hledím také stá
le žít v přítomnosti a tak se bráním tomu,abych docela
ne zkameněl.
P
ůvodní opis z originálu
Původní
pořídil br.Jack z Val
Val.Meziříčí
. Meziříčí.

i^oho pozdravů všem
Tvůj Velen,
Velen.
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JUDr Velen Fanderlík:
stručná HISTORIE NAŠEHO EXILOVÉHO SKAUTINGU ZA VÁLKY
1939 - 1945

Co se všechno stalo u nás v roce 1939 a jak se Ju
nák za tak zvané Beranovy I'epubliky reorganisoval je historie
skautingu doma.Také co se dělo u nás před propuknutím války ,
patří do historie domácí.
Odešel jsem do exilu o Vánocích 1939 a dostal jsem
se na Slovensko illegálně,do Maďarska zase po tmě přes hrani
ce,odtud do Jugoslávie stejně iílegálně právě na Silvestra.
Odtamtud,z Bělehradu jsme se již mohli dostat vla
kem do Beiruthu v tehdejší francouzské Sýrii a potom po moři
do jižní Francie,do Marseilles.Tam jsme byli v pověstném Fort.
St.Jean zapsáni do Cizinecké legie,ale ihned jsme byli odeslá
ni do města Adge,v Jižní Francii na západ od Marseilles,kde se
tehdy formovala naše českoslovemská armádu.Byli jsra< sice v na
ší armádě,ale jako cizinečtí legionáři,protože to byla jediná
možnost,aby ve Francii mohli naši příslušníci být přijati do
spojeneckých armád jako vojáci.
Adge je staré město,původně řecké,ještě snad z pá
tého století před Kristem.Dnes ovšem francouzské,ale lidé tam
mluví vlastně catalánsky,což je jazyk velice podobný latině ,
s mnoha gallskými slovy a výrazy.
Jakmile jsem přišel do Adge,tam se ke mně hlásili
skauti,kteří již tam byli jako vojáci,protože mě znali podle
jména,ale našel jsem mezi nimi i mnoho starých osobních zná
mostí.
Bylo tam mnoho našich aktivních důstojníků,kteří
byli skauty u nás a mnoho jiných,kteří již měli doma vojenský
výcvik za sebou a byli buď vojáci,nebo záložní důstojníci .By
lo tam však také mnoho skautů,kteří nikdy na vojně nebyli.Sna
žili jsme se,my skauti, co nejrychleji se mezi sebou seznámit
a jakmile jsem přišel,již tam skupinky byly pěkné organisované.To nebylo tak snadné,protože jsme byli vlastně všichni
v jednom táboře a jen několik posádek bylo mimo Adge v přileh-
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lých městech na pobřeží.Styk byl snadný,dráhy jezdily veli
ce rychle a čas sem tam vždycky na nějakou tu cestu zbyl.
Hlavně,o co jsme se pokoušeli od počátku,bylo neje
nom mezi sebou sc sorganisovat,ale také navázat styk s fran
couzskými skyuty , kteří tam byli.Já jsem se dostal jako vo
jensky soudce za krátko do města,která se jmenuje Bóziers ,
a mel jsem příležitost dostat se do styku s francouzskými
rovery, zv. "routiers” / od slova route-cesta /tedy něco ja
ko poutníci.Totéž jako anglické "rover”.
Ti byli velice dobře organisovaní,vesměs dospělí li
dé,pokud ovšem také již nebyli v armádě mimo svůj domov.By
lo tam mezi nimi hodně starších,kteří pochopitelně,již na
vojně nebyli.Snažili jsme se dostat ty naše skauty do těch
kmenů těchto ” routiers",aby se s nimi seznámili a mohli se
nějakým způsobem skautsky uplatnit. Bylo také důležité pro
ně,aby sc naučili dobře francouzský.
Bohužel jsme byli ve Francii krátce,přišel jsom tam
teprve v únoru / přesně na své 33.nurozeniny-11.února 1V40/

a koncem kvčtna již Němci zaútočili zc severu a za měsíc se
francouzská armáda zhroutila.Tehdy již velká část našich
jednotek byla na frontě,s potížemi se v tom chaosu dostávali
zpět a mnoho našich lidí ve Francii "zamrzlo" a pak se dostá
vali velice nesnadno dál do Anglie,většinou >řes Španělsko,
což nebylo snadné a někteří si tam pobyli víc než rok.Podaři
lo se nám však většinu naší armády vyevakubvat do Anglie
v poslední chvíli a také většina letců se do Anglie dostala
i když bez letadel.
Já sám jsem byl v nejnebezpečnější chvíli poslán
do Marseilles,abych pomohl našemu konsulátu navázat styky
s britskými loďmi,které nás měly evakuovat.Bhodou okolností

však,když jsem přijel do Marseilles,náš konsul e celou kan
celáří již odejel do Afriky do Oránu a tak jsem tu celou
evakuaci vlastně narychlo musil jakž takž organisovat sám.
Byl to husarský kousek,ale podařilo se to.To ostatně nemá
se skautingem mnoho společného,snad jen to,že velitel pří
stavu v Marseilles, starý admirál, byl sám skautem a veli-
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ee dobře jsme si rozuměli.Nebýt jeho,nevím,kolik našich lidí
by bylo ve Francii "zamrzlo".
Tak to je snad také kousek skautské práce.

Jakmile jsem přijel do Francie hned jsem se spojil s ge
nerálem Vlčkem,který byl vlastně velitelem,či starostou Juná
ka, tehdy ovšem v Paříži.Jak již Vlček byl,jen jsem se s ním
spojil,ihned mi napsal a také telefonoval,abych navázal s míst
ními skauty,hlavně rovery a jak se to dá,naše skauty sorganisoval.To byl typický Vlček,který dovedl vždycky dobře práci
rozdělit jiným a sám ji jenom dirigovat.Jeho pověstné;se vším
co uděláš,předem souhlasím...jsem vzal do slovu a se dalo jsem
dělal.
Vedle navázání spojení s místními skauty a rovery jsem
se dal ihned do organisovúní našich skautů "shora".Napsal

jsem do Londýna plukovníkovi Johnu Wilsonovi,který byl sekretá
řem Mezinárodní skautské kanceláře /Internationál Bureau /,
kterého jsem znal osobně,protože jsem se o ním před 30 lety
sešel v Gilwell P^rku.Ten mi slíbil veškerou pomoc a pvěřil

mě také vedením našich skautů v exilu,ktcréMezinárodní kance
lář považuje za pokračovatele skautingu u nás.Tehdy jsem netu
šil, že ee za tak krátkou dobu několika neděl s ním setkám sám
v Anglii.
Tehdy jsem také netušil,že to bude za docela jiných
okolností,nežli jsme si mohli představit.
Navázal jsem také e jinými známými,které jsem měl v An
glii, z dob,kdy jsem byl v Gilwell Parku.Oni také byli hotovi
jakkoliv mi pomoci.
Musím poctivě říci,že za těch několik měsíců jsme toho
mnoho neudělali i když naši skauti na schůzkách 8 Francouzi
ukázali co dovedeme,dokonce naučili je zpívat nějaké české
písničky a navázali velice dobré přátelské styky.
Pak se ovšem stalo něco, co jsme neočekávali,když Fran
couzi byli na severu poraženi,Němci se hrnuli do Francie a na
še armáda byla jednak z poloviny někde na frontě a druhá polo
vina ještě v Adge,při Středomoří.A nastal všeobecný chaoa. Já
sám jsem se dostal do toho snad ne j více, pro to že náš velitel
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gen.Miroclav,mě poslal do Marseilles, aby cli pomohl našemu konsulátu navázat spojení s anglickými lodďmi,které měly evakuovat spojenecké jednotky do Anglie.To se mi podařilo i když
jsem improvisoval tak daleko,jako nikdy v životě, ale ono to
vyšlo.Já sám,jako poslední, jsem se dostal do našeho přísta
vu,kde byl zbytek našich jednotek a s poslední lodí,kterou
jsem sám sehnal,jsem odjel do Anglie.
Další kapitola našeho exilového skautingu se vlastně
odehrála na půdě anglické,kam jsme se dostali v červenci ro
ku 1940.
Byli jsme ubytováni ve velikém táboře v diskriktu
Shropshire na severozápadě Anglie.Bylo nás asi 20.000 pod
stany v Cholmondeley /Čomly/ Parku,velkém lesním komplexu na

jih od Chesteru.Byla to jediná možnost a sami jsme nepofiítali,že tam budeme tak dlouho,protože začátkem října je na tá
boření v Anglii dost zima.
L.ezitím se naše armáda musila zreorganisovut a vyzbro
jit a najít pro jednotlivé jednotky posádky,totiž místu a úze
mí,kde žatí., budeme ubytováni .Přiznávám, že já,protože jsem
mluvil anglicky i když ne jako Shakespeare,jsem byl bílá vrá
na a tak jsem létal jako tlumočník z jednoho konce na druhý
a generálové si mě vypůjčovali,abych s nimi šel jednat na vše
lijaké úřady,nebo i nakupovat.A tak mi nezbylo mnoho času na
to,co bych sám chtěl dělat.Rozhodně to však byla příležitost,
naučit se dokonale anglicky.
V tom táboře se ti naši skauti zorganisovali docela
pěkně sami a podařilo se jim i navázat kontakt se skauty an
glickými v okolí.Pamatuji se zvláště,že se dobře uplatnil ně
jaký Mucha z Ivančic,snad vzdálený příbuzný slavného malíře
Alfonse Kuchy.Padl později jako letec.S tím jsem byl stále
ve styku a zažili jsme spolu všelijaká,více méně,dobrodruž
ství z nichž jedno,rozhodně,stojí za vyprávění.
Tehdy bombardovali němci Liverpool,což bylo nedaleko
a viděli jsme německá letadla stále na obloze.A jednoho veče
ra přišel jakýsi angl. důstojník,postarší pán,který byl veli
telem domobrany,vlastně narychlo sehnaných civilistů a bývá-
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lých. vojáků,kteří pomáhali armádě a starali se o obranu ,
hlavně za náletů.Říkalo se jim Home Guard / Domácí či snad
civilní obrana /.
Ten důstojník oněch Home Guards hlásil našemu veli
teli, že v noci bylo sestřeleno několik německých letadel
a posádky se někde v lesích schovávají.Jeho úkolem bylo,
aby je nějakým způsobem zajal, ale předně našel.íádal naše
ho velitele,aby mu dal k disposici večer ni jaké vojáky,po
kud možná,kteří mluví německy,aby mu pomohli ty německé let
ce najít a zajmout.Přihlásilo se,nebo bylo vybráno asi de
set našich vojáků a mezi nimi byl také Mucha a já jsem byl

přidělen k nim,protože jsem uměl anglicky a měl jsem být
jakýmsi pobočníkem toho plukovníka.Odešli jsme tedy večer na
shromáždiště,starý jakýsi zámeček, a tam byl již houf po
starších chlapíků v uniformách té domobrany a jejich velitel
plukovník.

Náš úkol byl na první pohled docela jednoduchý.Před
pokládalo se,že ti němečtí letci seskákali padáky do lesa,
do území asi 5 km širokého mezi dvěma rovnoběžnými silnice
mi. Všude byl hustý les.Byla utvořena rojnice,která měla ze
silnice projít lesem za předpokladu, že se tam K. mci skrýva
jí a že se většinou vzdají,protože jim nic jiného nezbývalo.

Shromáždili jsme se na dvoře starého zámečku a onen plukov
ník vysvětlil o co jde.Já jsem ho ovšem upozornil,že ten je
ho manévr není tak snadný,půjde-li se po tmě,protože lidé
v tom lese se postrácejí,ztratí směr,jak budou uhýbat stromům
a křoví a nakonec jich přijde polovina zpět.On ovšem mě od
byl tvrzením,že jsou to staří vojáci,ještě z první války
a ti se tu neztratí.
A tak jsme šli.Když jsme přišli štasbně na druhou
stranu k té rovnoběžné silnici,hádějte,kolik nás tam bylo.
Celých sedm a z toho my dva Čechoslováci a pět Angličanů,

které jsem nespustil z očí.
Pan plukovník se divil,nemohl to pochopit,jezdil
pak sen a tam autem a obíhal jako kvočna,která nemůže sehnat
svá kuřata.A pak když mě viděl,říkal:Jak jste to mohl před
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vídat,právě tak,jak jste řekl,to dopadlo.Já jsem mu řekl,
že my,jako skauti,jsme takováto cvičení v noci tu a tam
dělávali a proto to známe.A on na to:No ovšem,vy jste ska
uti, ale my jsme jenom vojáci.
Když js e byli v tom velikém táboře,vlastně od čer
vence až do počátku října,to znamená Čtyři a půl měsíce,
bylo třeba nějakým způsobem ty lidi zaměstnat,aby nepropadli
jakési otravě a měli stále něco co dělat.Utvořila se tam
jednak divadelní skupina,pěvecký sbor,jezdili jsme s koncer
tem po' městech,abycho ukázali,co jsme my Čechoslováci,

o nichž bodrý Angličan nic něvěděl.A měli jsme všude veliký
úspěch,právě proto,že o nás nikdo nic neznal.A to jsem se
dostal,pochopitelně,opět do kola,protože jsem musel překlá
dat,dělat konferenciéra,dělat proslovy a uvidět naše čísla
a já nevím co všechno.Loje angličtina nebyla tehdy tak dob
rá, ale přece srozumitelná.
A tak jsem neměl mnoho času na skauty,ale přece jsem
tam navázal spojení se skauty v okolí docela dobře.My jsme
byli pro ty Angličany jako Čechoslováci jakási rarita,či co

si exotického,všude nás zvali a velice bratrsky se k nám cho
vali.Tak se mi dodnes zdá,že ti Angličané nás přijali tak
bratrsky,protože si uvědomili,ze nejsme nějací barbaři,ale
kulturní národ.Naši kluci,i když neuměli anglicky se doved
li přece civilizovaně chovat,ukázat se jako dobří lidé a tak.
nás měli všude rádi.
Když nastala zima,vlastně nežli začala,jsme se přesu
nuli do posádek a já jsem se d ®stal do města Leamington
Spa,v talc zvaném Midlandu,čili Střední Anglii.Je to staré,
malé,kdysi lázeňské místo,z doby jak říkají Angličané Geor.
gian,totiž z doby vlády králů Jiřích a z počátku minulého
století.Byl jsem tam přes dva roky.Tam pochopitelně,jednak
ve městě samém,jednak v okolních místech,kde byly naše po
sádky, jsme navazovali s Angličany,jak se dalo,kontaktky,
ale nemohli jsme je dokonale navázat všude,ale ve dvou mís
tech jsme našli dobré přijetí,naši skauti chodili do těch
anglických oddílů,byli cleny jejic Hover Creva/roverských
kmenů/a tam si získali velice zajímavé zkušenosti.
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Jakmile nastala zima a my jsms se usadili v těch po
sádkách, já jsem, také počal organisovat tu mládež mezi naši
mi exulanty.Měli jsme tam mnoho českých uprchlíků, civilů,
mimo našich vojáků a také jejich rodiny s dětmi.Mezi nimi
bylo mnoho Čechů a Slováků,ulc také dosti příslušníků mlu
vících německy.Ti byli porůznu ve větších mostech a také
v . anchesteru a dále na severu,hodně také v Londýně.Tam se
nám podařilo vydupat několik oddílů chlapců i i ěvčat s po
mocí Angličanů.
Doufal jsem,že to půjde.Bohu ,el nastalo silné bombar
dování měst a Angličané prostě evakuovali děti a mládež na
venkov,kde byly méně vystaveny bombardování a víco v bez
pečí .To ovšem znamenalo,že jsme museli začít znova,protože
se mládež z oddílů rozprchla na venkov.
áracovali jsme tedy jak se dalo a kdekoliv se vyskytla
větší skupina našich dětí, .svěřili jsme je místním skautům,
Angličanům a oni se o ně docela dobře a bratrsky starali.
To ovšem znamenalo v mnoha případech,že oo ty děti odnárod*
nily a některé docela zapoměly česky.
Přeci se nám však podeřilo vytvořit jednu základní na
ši jednotku a to v Československé škole.naše ministerstvo
vyučování se rozhodlo vybudovat českou školu pro na,,i mlá
dež někdo mimo Londýn,kde nebylo bombardování a byl celkem
klid a pochopitelně,že to byla škola pensionátní, či jak se
anglicky říká ” Boarding .School”,kde děti také bydlelý. V té
době bombardování to bylo velice výdodné,protože rodiče,
kteří museli žít ve městech,rádi poslali takto své děti do
'•bezpečí” •
Ta škola byla nejprve blízko Lond„na na sever,ale poz
ději se přestěhovala dále k Chesteru.lam se zkoncentrovalo
mnoho naší mládeže,byli tam učitelé a děti tam rovněž bydle
ly.Ta . jsme ihned začali se skautingem a tam to šlo dobře
několik let.Bylo tam také několik děvčat a nějací chlapci,
kte.í skautovali doma a potom se toho vedení ujala moje,

tehdy snoubenka Stanislava Zvěděliková,která sice dříve neskautovala,ale byla učitelkou na Slovensku mnoho let,sena
však byla Češka a později učila několik let před válkou na
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zahraničních školách ve /rancii.Ta měla tedy jednak zkuše

nosti a jednak také zájem....ezi dětmi bylo také hodni dorůsta
jících skautů a skautek a ti se jakž takž chopili prače.Poz
ději, jelikož již nebylo přílivu dětí a mnoho rodičů se odstě
hovalo do venkovských bezpečnějších míst a ostatní si postup
ně na bombardování zvykali,takže si brali děti k sobě.AI® ty
dva oddíly ve škole, chlapecký a dívčí fundoval po celou do
bu války celkem dobře.
Naši vojáci,skauti si vytvořili £ pomocí Angličanů svá
noveraké skupiny všude,kde byli posádkou a ty docela dobře
žily.Pochopitelně záleželo na jednotlivcích,je jich schopnos
tech a jejich dobré vůli.

Podařilo se nám a s tím jsem měl nekonečnou korespon
denci,ne jen se skauty samými,ale i s našimi vojenskými a ji
nými autoritami,založit několik roverských kmenů mimo Anglii,
na Předním Východě.Měli jame jednotky v Pale stým, kdo bylo
mnoho britské armády a také naše šal. jednotky.Vedle toho
jsme měli rovery v Egyptě a Sýrii.Tam,ku podivu se nám poda
řilo,nebo se tak samo vytvořilo,že se uskutečnily skupiny
skautů -vojáků různých národností ve společných kmenech.
Nikdo si nedovede představit tu ohromnou koresponden
ci, kterou jsem se všemi těmito skupinami měl.Ale bylo to po
těšující ,protože to byl život.Skautský život i živel.

Lituji,že nemohu uvést více podrobností a jmen,protožeže dnes je tomu již mnoho let a detaily si nepamatuji.
Všechnu korespondenci a spisy teto skautské činnosti
jsem dovezl domů po válce a založil do archivu Janáka,ale
někdy v r.1948 to někdo z opatrnictví raději spálil.

Je zajímavé,že mnoho záleželo na jednotlivcích,pro
to že po nějaké době mnoho těch vojáků a důstojníků,kteří se
o ty rovery starali,bylo odveleno jinam,ztratili kontakt
a když nebyl nikdo na místě,kdo by to po nich převzal a dále
vedl,často se ty skupiny rozpadávaly.
Dost velký počet těch skupin ovšem vydrželo až do
konce války.
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Pokud se týká naších roverských skupin,či kmenů na
Blízkém Východě,byly to jen skupiny,které vytvořili vojáci
a jedině v Sýrii jsme měli na nějaký čas oddíly domorodců,
které vedli naši roveři jako vedoucí.
A te5 se ještě zmíním o jiné činnosti,kterou jsme ja
ko skauti vyvinuli.Jak jiií. jsem uvedl,jdagličané o nás mnoho
nevěděli a byli velice překvapeni,úe jsme kulturní národ
jako oni.Viděli jsme také velice brzy,že je teřba nejenom
propagovat naši armádu,ale nás,Čechoslováky jako národ vůbec.

A v tom se velice uplatnil právě gen. Vlček,který v Londýně
byl tak dlouho chefem tzv.Propagačního odboru.To nebyla vo
jenská instituce,ale snad jakési ministerstvo,či úřad.
Měli jsme on i já dosti dobrý styk mezi sebou a rozhod
li jsme se,Že uděláme jakousi propagandu našeho národa,či naší
kultury ne jenom mezi našimi skauty, ale s pomocí skautů
anglických.Byla to práce skautů jednotlivců a roverů v naší
.armádě pro výstavku našeho skautingu a naší kultury se svěře
ním anglickým skautům,aby ji převzali a posílali ji od místa
k místu.
Výstavka obsahovala různé nákresy,fotografie,obrazy,ale
i předměty-modely našich stanů,předně podsad,cos bylo pro
skauty v Anglii čímsi naprosto exotiakým.Na této výstavce pra
covalo mnoho skautů a já jsem nakreslil a namaloval kdo co,
co jsme nemělina fotografiích a ve školo vyrobili chlapci
a d-včata modely stanů,táborových staveb a pod.Podařilo se
nám všechen ten materiál složit do tří nevelkých krabic,které
se daly dobře dopravovat i přenést a ke všemu jsme vyrobili'
anglické nápisy s pomocí Angličanů tak,aby chlapci i děvčata
dobře rozuměla o co jde.Velkou zásluhu na tom měl také br,
Kovák z Náměště n/O,ale i mnoho dalších.
Nevěřili byste jaký to mělo úspěch.Ta výstavka byla
každý týden někde jinde a putovala po Anglii tři roky.Ne
přeháním,když řeknu,že ji vidělo snad 10 milionů zájemců.
O tuto propagační činnost se zasloužil br. Novák,kte
rý dovedl,bůh ví,kde sehnat fotografie ek. táborů u nás doma,
sám vyráběl modely a pomohl všude tas, kde jsme nevěděli jak
na to.Druhým takovým nadšencem byl Oldřich Večerek, sk.vuo.ee

i O’
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z Ostravy,který byl v naší armádě a kde byla příležitost se
vždy uplatnil.
Já sám jsem se dostal ještě k jiné zajímavé činnosti
i když to nebylo výlučně skautské.Londýnská Universita si
dobře uvědomila,že současná doba,kdy je v Anglii tolik ci
zinců,hlavně z Kontinentu,je příhodná,aby se anglická veřej
nost a hlavně také vojáci v těch nesčetných cvičných tábo
rech a jednotkách na pobřeží, dověděla něco o svých spojen
cích.A tak vytvořili skupinu přednašečů z rozličných národostních ar' ád,většinou důstojníků,kteří by čas od Času
jeli na turné po cvičných t íborech a ve volném čase,nebo kdy
se to dá,měli přednášky k vojákům o své vlasti.A pochopitel
ně, já jsem byl jeden z nich,protóze právi jeden z profesorů
Londýnské university mě na jedné mé přednášce poznal a našel
ve mně právě vhodnou osobu, řečníku,který dovede vysvětlit
cokoliv a odpovědět na jakoukoliv otázku,aby odpověď poslu

chači dobře pochopili.
A tak jsem jezdil,obyčejně každých šest neděl nu týden
do nějaké části Anglie a tam přednášel vojákům,námořníkům,
ženským vojenským ednotkám a kdekomu o Českoslov. noku.To by
lo ohromně zajímavé,protože za krátkou dobu jsem poznal,co
vlastně Angličané o nás nevědí a jak jim to"jaksi po lopatě"
vysvětlit.
Při tom jsem použil každé příležitosti,abych navští
vil ve volném čase,pokud mi zbyl, anglické skauty a i jim
lecos pověděl.někdy jsem si myslel,že z těch otázek jsem se
já naučil víc o tom, co Angličané nevěděli,než-li Jsem jim
mohl ve stručnosti vysvětlit.
A teď specificky,co jsme za války v Anglii udělali
a co jsem ovšem většinou dělal já,bylo navázání styků a udr
žení ji-ch "nahoře",tedy ve květovém skautském ústředí.
Jak známo,skauting po celém světě je zastoupen v tzv.
Světovém Svazu skautů,jehož trvalou institucí je Internati
ona. Conferenc a její ŽLn témat ionál Bureau /World tíuerau,
čsl. skauting byl členem tohoto ústředí od počátku
a po léta byl jeho členem A.B. Svojsík.Sekretářem byl gen.
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John Wilson,rvaný Beige,který také po léta vedl kursy v Gilwellu.Toho jsem odtud znal osobně a s ním,ještě z Francie
navázal spojení a s ní..: se ihned sešel,jakmile jsem se do Lon
dýna dostal.
Ten přišel na velice dobrou myšlenku.Jelikož ten Světo
vý výbor se nemohl sch izet,protože byla válka,on zorganisoval takové orovisorní Světové Komité,do něhož byli pozváni,
či jmenováni zástupci skautských organisací,kteří moli v An
glii někoho ze svých vedoucích osobností .Tak táni byl jeden
Francouz,který se jmenoval Renua,byl vlastně švycar,potom za
Holaňdany byl jmenován princ Bernard,manžel holandské krá

lovny,který pravidelně na ty schůzky chdodiL,potom tam byli
Švýcaři,kteří byli neutrálové a čas od času na schůze jezdil

jejich zástupce a také Švédové,kteří také jako neutrálové
mohli do jížSet.Zástupcem byl count Bernadotte,bratranec Švéd
ského krále,který často dojížděl a kterého pova/.uji za nej
lepšího z těch mezinárodních zástupců,který skutečně bezvad
ně rozuměl všem problémům.Byl bohužel zavražděn v Bulcstíně
v r. 1^48,když tam byl jako zástupce Společnosti Národů.
Schůze uvedeného komitétu konaly se jednou za měsíc,
nebo po dvou měsících na Hlavním stanu / v budovo Ústředí/

britských skautů v Londýně.Někdy,či obyčejně,bylo bombardo
vání, tak to bouchalo nad střechami,ale tomu jsme si již zvyk
li.A tam se projednávalo všechno,co by se za mírových dob
také projednávalo.Dělali jsme také všelijaké závory do bu
doucna.Hlavně šlo o to,jal; zreorganisovat ton styk,aby po
tom jakémsi,spíše osobní sblížení se zachovala atmosíóra,
která by vedla stále k lepší spolupráci.Mimo těchto schůzí
nejvyšších činovníků se také konaly tzv. "srazy”.Ty byly
v různých městech a místech.,Skauting totiž nespal za války,
naopak byl snad více činný,nežli kdy jindy a byla příleži
tost nejenom se seznámit mezi sebou,plánovat spolupráci jed
notlivých okresů,ale také navázat kontakty se zástupci
skautů všech národností,kteří byli v Londýně a v Anglii vů
bec.To jsme byli i my.
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Jednotlivá oblasti,Si okresy, pořádaly sjezdy,závody
a podobná setkání,Nás cizince ovšem také sváli.Kde se jen
trochu dalo,jsme sehnali skupinu našich skautů,nebo roverů
a jeli jsme tam a hleděli jsme se ukázat,aby se vědělo,že
existujeme a kdo jsme.Ukazovali jsme co dovedeme.Vzpomínám
si,že na jedno., takovém srazu, my šlím, že to bylo v Liverpolu,
skauti dovezli podsady,co^ byla úplná senzace,jinde zase

jsme na debatách o vedení oddílu a výcviku uplatnili všeli
jaké své zkušenosti a novoty.
Já jsem hlavně zdůrazňoval družinovou soustavu o kte

rá každý mluvil a nevěděl jak prakticky ji provádět,alo také
celou řadu nápadů jsem hleděl uplatnit podle knihy"Listy Ju

rovi” .Hlavně jak připravovat mladé vůdce a jak je převést
přes počáteční obtíže.To byli mnohým často nové,protože si
pře staveváli,že ti vůdcové rostou sami.Zdůrazňoval jsme,že
si adepty vůdcovské musíme najít a vychovat z nich vůdce. Co
jsem dovedl,to jsem udělal a vždycky tam byla skupinu star
ších skautů a vůdců,kteří také mohli něco doplnit.
Už jsem o tom mluvil, že se konaly pravidelné schůze,
skoro každý rok,kolem 21.června ve Skotsku na tak zvaném
Auchengillen.To je na známéta jezeře Loch Lomond opěvovaném
ve skotských písních a tu píseň o něm zná kde jaký Skot i
Angličan.Je to skutečně památné místo,opředené starými báje
mi .Tam měli skauti jakési místo,či reservaci a byla tam ta
ké budova,kde jsme se mohli scházet a ubytovat.

První schůze byla v r. 1941.Tehdy jsem tam byl s Bed
řichem Večerkem/ v předchozím uveden Oldřich-poznámka opisovatele/,skautem a vůdcem z Ostravy,kterého jsem léta znal.
Potom jsme se tam opět sešli každý rok kolem slunovratu.Po
prvé bylo zastoupeno jen asi pět národů,ale později do once
dvanáct a tam jsme řešili problémy,jak or^anisovat po válce
mezinárodní spolupráci a styky.My jsme si to představovali
mnohem jednodušeji,nežli se to nakonec vyvinulo.Bohužel,po
válce sice nedošlo přímo k jakémusi nepřátelství,ale vytvoři
li se nějaké hradby mezi zeměmi,které jsme tehdy neočekávali.
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Šlo nám tehdy o to,aby mohli skautské oddíly tábořit

v cizině,aby se oddíly mohly vyměnit,nebo třeba jen,aby
jednotliví skauti mohli tábořit někde v cizině s tamnějším
oddílem,nebo snad,aby se mohly celé družiny,nebo i oddíly
vyměnit tak,aby se jeden od druhého mohl něco naučit.V tom
bližším seznámení a navázání osobních styků jsme viděli je
diné a pevné základy skautského bratrství.
Srdcem,či centrem toho všeho byl Jack Steward,zahranič
ní zpravodaj,jak bychom česky řekli,pro Skotsko.Steward je
obvyklé skotské jméno.To byl nejenom úžasný skaut,ale i osob

nost a věděl jasně co chce.
Ten ty schůze organisoval.V tšinou jsme spali v budově
oné reservace a celou dobu jsme strávili poradami,výlety a
co nejvíce času bylo dáno i k soukromým rozhovorům.Pochopi
telně, vždycky přes den jsme šli někam ven,udělalo se nějaké
to cvičení a večer potom bylo mnoho času k debatám i k sou
kromým rozhovorům v malých kroužcích,Ovšem večery jsou tam
v létě velice krátké,protože slunce zapadá tuk asi půl ho
diny před půlnocí a o půl jedné již zase povylézá nad obzor.
Je to den slunovratu a Skotsko je hodně na severu,Mu těch
schůzích jsme došli k mnoha novým nápadům a řešením, mnoha
problémů.
Bohužel,mnoho z toho nevyšlo,protože situace po válce
se jinak vyvinula ,ale přece jsme uplatnili nekonečnou řadu
nápadů a cosi positvního se podniklo,
Kanaďané tehdy nabídli,že pro každý ten podobený národ

vytisknou jednu příručku zadarmo.Oni na to měli a chtěli ně
co dobrého udělat. A tak každý zástupce donesl nějakou kni
hu,kterou chtěli znova vydat.Bylo to vlaátně nové vydání
nějaké již existující příručky.Většinou to byl překlad tíaden
Powellova "Scouting for boys".Já jsem všai:. přišel na ten ná
pad, že oreprodukovat nějakou knížku,která již existuje může
me snadno udělat doma po válce, ale že je potřeba dát něco
nového a praktického do rukou těm skautům po válce.Překres

lil jsem tedy,přepracoval a zdokonalil svou "Skautskou praxi"
kterou jsem kdysi doma vlastně sám se sal a nakreslil.
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Jak je mnohému známo, je to sbírka kreslených tabulek.
..ušel jsem tedy nejeno . obrázky, ale i c^lý text nakreslit
tak,aby ord. to mohli jen ofotografovat a natisknout,Kanaďa
né vvdali 10.000 výtisků a lituji,že jsem toho nedal udělat
50.0'00,protože ji to bylo docela jedno .A tak knížka zmizela
hned a bylo nové vydání.Ta moje příručka se pak prodala i ji
ným národům,protože jsou to vlastně jenom obrázky a tšm kaž
dý rozumí i když neumí česky.
Viděl jsem dokonce později ve Skandinávii,že si udělali
podobnou knížku podle mé,ovšem ve svém jazyce.Ostatně to by
lo 80% obrázků a jen tu a taní nějaké slovo.Take jsem později
zjistil,že i v jných jazycích podobná knížky vyšly,podle to
hoto vzoru.
Poslední schůze v Auchenhillen byla v r»1944>tedy v době,
kdy právě probíhala invaze do Kvropy a kdo jsem již všichni
čekali, že to ten x*ok skončí .Ono to sice trvalo ještě do květ
na 1945,ale již jsme se na Auchengillen nesešli,to by bylo
až v červenci,tedy po válce.
Kdyby došlo skutečně k poctivému míru a zmizelo staré
napětí a nevytvořilo se nové,mohlo se z našich návrhů mnoho
vyvinout•
Ostatně ve Francii,ve ..výcarsku a v ostatních zemích na
západě, ty návštěvy oddílů eé vyvin.ly hned v prvních letech
dobře.Ale i u nás byli již v r. 1946 cizí skauti.Byli u nás
Skoti,Francouzi, Angličané a švédové.A ještě také znova v ro

ce 1968 tábořili u nás Angličané a sešli se s našimi pováleč
nými skauty.
Snad bych mohl shrnout,že jsme neudělali všechno,co by
chom byli rádi udělali a docílil.bylo nás na to málo,melo jame
mnoho jiných věcí na starosti,ale nikdy jsme neměli v meziná
rodní skautské obci takové jméno,jako jsme měli právě po roce
1945.

A to bylo hlavně proto, že ty osobní styky,které jsme
navázali stály zato.Všichni poznali,že my u nás bereme skauting vážně,že jsme na výši a dostali o nás docela jiný názor
a zaujali docela nové stanovisko nežli bylo dřive.Oni nás vi
děli i před tím na Jamboreech,viděli naše exotické podsady,
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to je zajímalo,ale ne že by to chtěli napodobovat.Viděli naše
skauty talc jako každé jiné skauty,ale za války poznali a uvě
domili si,že u nás se skauting stal kusem národní kultury,což
v jiných zeních nebylo.Tam to byl jenom jeden ze spolků mlá
deže.
Ono je těžké říci,ale vezměne v uvahu, že v letech 1920
se stal u nás skauting jakýmsi hnutím,Když posoudíme tramping
s reservou,musíme uznat,že také vlastně vyrostl z toho skautingu a i když měl mnoho slabin a v mnoha případech se zvrhnul
což se mohlo očekávat,mnoho dobrého zanechal,A nemůmome po
přít, že skauting se stal u nás kusem národní kultury,ne jenom
nějakým spolkem,
A to vidíme všude v cizině, že skauting je velice rozěí.
j.ený,ale není to kus tvořivé kultury. Je to výchova mládeže,
jako každá jiná,
A tehdá jsem byl na náš : kauting pyšný a dodnes jsem.
Snad řeknete, že se vytahuji, ale to,že jsem byl zvolen
za člena International Committee,toho světového výboru v r.
1947 v .Paříži,tedy jakmile u nás .; kauting byl opět obnoven
a byla první mezinárodní konference, to bylo výsledkem toho,
co jsme za války docílili,A nebýt převratu v r, 1949 bylo by
to krásně pokračovalo.
Ovšem já jsem se vrátil na západ, ale sám,Vrátil jsem
se sice mezi bratry,ale ztratil jsem svou vlastní zemi.Dnes
pokračujeme my tady,my skauti exulanti, v téže práci, ktex-ou
jsme dělali za války, ale nemáme skauting u nás za sebou,
protože doma není,
A tak já snad.více nežli kdokoliv jiný, se snažím dě
lat tutéž práci,kterou jsme dělali za války,protože jsme se
přesvědčili,že to jediné co můžeme dělat a že to jde.
Hoje zpráva by nebyla úplná,kdybych se také nezmínil
o Lady Baden Powell,manželce zakladatele skautingu Lorda B.P.
Poprvé jse. ji potkal teprve za války.Baden Powella jsem ne
znal,Zemřel 8.ledna 1940,když jsem byl v Anglii a moje povin
nost byla,že jsem byl na zádušní mši po jeho smrti,jako zá
stupce československých skautů.
Za to s Lady B.P. jsem se znal velice dobře.Jak je zná-
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no Baden Powell zemřel v Kenya v Africe, kde mel dům a tam
ona zůstala do r. 1942,kdy přijela do Londýna za velkého bom
bardování a potom žila v bytě,který byl v královském paláci
Hampton Court nedaleko Londýna.Taa totiž vdovy po slavných li
dech,kteří se zasloužili o vlast dostivali takový čestný byt.
Tam jsme byli mnohokráte ještě za války a po válce,protože
kdykoliv jsme jeli o Anglie z Kanady,bydlili jsme asi týden
u ní.Nebudu se o ní ani mnoho zmiňovat,protože jsem jinde
o ni již psal.V každém případě,ona byla osoba výjimečná.Typic
ká Angličanka střední vrstvy,která se nai-odila ještě v minulém
století,nikdy nechodila do školy,protože měla vychovatelku,
málo měla styku s lidmi,její zájem byl o koně a zvířata,ale
když potkala Baden Powella,kterému bylo padesát,když ona byla
sotva dvacet,úplně se s ním spojila a převzala ty jeho funkce,
chodila s ním všude a k yž zemřel,prostě a jednoduše převza
la jeho činnost.
Liěla vlastnosti^ které se k tomu hodily i když její
znalost skautingu byla malá.Dovedla však zacházet a lidmi
a její zájem o mladé vůdkyně,která dovedla trpělivá vydech
nout a poradit jim,její zájem o děti s nimiž si jako pravá
babička dovedla hr it,byl neuvěřitelný.
A tak její energie,skutečně neúnavná,byla už do posled
ních let jejího života nadprůměrná.
My jsme se u ní setkali za války,za velkého bombardo
vání a ona přišla do budovy ústředí,kde jsme měli schůzi
v horním poschodí.Když ty šrapnely a střepiny padaly na naši
střechu a bouchaly nad námi,ona měla strach.beděl jsem vedle
ní a říkám:z toho si nic nedělejte,to si zvyknete.A ona si
zvykla a příště se již nebála.
Její starost byla tehdy o to, dát dohromady ty meziná
rodní styky.Považovala se prostě za světovou náčelní,kterou
byla,i když byla jedna z nejangličtějěích osob 0 kterou jsem
se kdy setkal.Tohleto dělala jako by se narodila bez národ-o^ti. po vzjLce jeia

nám

československá,projela celou

zemi,byla v Hráze,v -rne, v Ostravě, na Slovensku.Dovedla
každému něco říci a s našimi vůdci a vůdkyněmi se zkamarádila
Dobře znala náčelní VI. Koseovou,která dříve studovala
v Americe d.ivnc před první svět, válkou.
O nás říkala:Tam je to jednoduché,tam každý mluví
anglicky.To sice byla pravda, ale ona si vžeyeky všude někoho 77
našla,kdo ji pomohl.

První fotografie některých
skpohledů: pérovky linoryty
kreslených bratrem Velenem

noto Kiki r.

7 8

Velen Fanderlik:

J U N A C K É
MOTIVY
6
různých
junJckých pohlednic

(linorytů)

KČS 6

Nakladatelství „KLEN"
Ant. Klelnwtehter
Brno 12, Bulharaka 09

79

80

81

Velen Fanderlík :

10

JUNÁCKÉ

MOTIVY

různých junáckých pohlednic

Nakladatelství „KLEN“ Antonín KklnwUchlrr, Brno 12, BulharakA 00

• K&řf

10*“

82

83

84

85

86

87

OBSAH A S

16
stránka

1.Československá řády a vyznamenání.....

2.Řády a vyznamenání Junáka.........

2 - 6

7 - 31

3. Sk.Kartotáka "Kdo byl kdo"-seznam jmen

32

4. Sk.kalendurium-pokračování:Puňťa.....

36 - 46

5. In memoriam JUDr.Velen Fanderlík.....

47 - 87

35

6. Přehled stránek 8

Měsíc růží 85
Fíza a kolektiv

88

