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Ing. Jiří Čejka DrSc. – Péguy 

 Narodil se 2. září 1929 v Roudnici nad Labem. 

 Skautovat začal jako vlče v roce 1936 v Roud-
nici, skautský slib sloţil v roce 1945. 

 Oblastní lesní školu absolvoval v roce 1946, 
vůdcovskou zkoušku vykonal v roce 1947. 
Působil jako zástupce kapitána 2. oddílu vod-
ních skautů a ve střediskové radě, v době 
vojenské prezenční sluţby vůdce oddílu vedl 
oddíl včetně dvou táborů (1948–1949).  

 V roce 1948 maturoval na Horově státním 
reálném gymnáziu v Roudnici nad Labem. 

 V letech 1948–1951 studoval na Vysoké škole 
chemicko-technologického inţenýrství České-
ho vysokého učení technického v Praze.  

 Roku 1951 byl z politických důvodů vyloučen 
ze studia na všech vysokých školách v ČSR. 
V roce 1992 byl studijně rehabilitován. 

 Roku 1951 byl odsouzen podle § 2 odst. 3 zákona 
č. 231/48 Sb. pro zločin sdruţení proti státu na 8 měsíců nepodmíněně – fáral jako 
horník na hlubinném dole Kohinoor (libkovické komando litoměřické věznice). V roce 
1991 byl ze zákona soudně rehabilitován. 

 Po návratu z vězení pracoval jako pomocný dělník na výstavbě papíren ve Štětí nad 
Labem, jako chemik v n. p. Reagencia Kralupy n. Vlt. (1954–1959), kde při politických 
prověrkách v r. 1958 byl přeřazen do výroby; v závodě Glazura v Roudnici n. L. 
(1959–1972) jako dělník, později jako mistr a pak jako výzkumný pracovník; v Pří-
rodovědeckém muzeu Národního muzea v Praze (1972–2001) jako vedoucí výzkumné 
chemické laboratoře, v letech 1991–2001 jako ředitel Přírodovědeckého muzea. Poté 
odešel do starobního důchodu.  

 Roku 1958 se oţenil. Jeho ţena pracovala jako porodní asistentka. Mají dva syny. 

 V roce 1961 dokončil dálkové studium na VŠCHT v Praze (Ing. chemie), v roce 1970 
obhájil na VŠCHT titul kandidáta technických věd (CSc.) a v roce 1994 na AV ČR titul 
doktora geologických věd (DrSc.). Vědecky pracuje jako volontér dosud. Publikoval 
v českých a předních světových vědeckých časopisech několik set vědeckých prací 
převáţně ve vztahu k mineralogii uranu. Je spoluautorem popisu deseti nových 
minerálních druhů. Komise pro nové minerály a jména minerálů Mezinárodní minera-
logické asociace IMA v uznání jeho vědeckého přínosu ke krystalochemii a mineralogii 
uranu schválila návrh skupiny badatelů, aby jeden nový uranový minerál nesl jméno 
čejkait.  

 Přednesl a publikoval také několik desítek skautských textů zaměřených na historii, 
filozofii a duchovní podstatu skautského hnutí. 

 V letech 1968–70 se aktivně podílel na obnově činnosti Junáka v Roudnici nad Labem 
opět jako zástupce vůdce (kapitána) 2. oddílu vodních skautů a jako člen střediskové 
rady. V roce 1970 byl členem zkušební komise pro vůdcovské zkoušky Oblasti 
Přemysla Oráče.  

 V letech 1972–1987 byl v písemném i osobním kontaktu s bratrem dr. Rudolfem Plaj-
nerem a několika dalšími vyššími činovníky Junáka. Jako jeden z mála skautů se 
zúčastnil pohřbu bratra Plajnera ve strašnickém krematoriu. V letech 1962–1992 
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pracoval s mládeţí jako cvičitel a činovník plaveckého oddílu a od roku 1970 v TISu 
a po ukončení jeho činnosti v ČSOP. 

 V roce 1989 se aktivně podílel na obnově Junáka v Praze na ústředí a ve středisku 
a 2. oddílu vodních skautů v Roudnici n. L. Byl kooptován do ÚRJ a NChK a byl tisko-
vým mluvčím Junáka. V letech 1990–1993 byl řádně zvoleným členem ÚRJ (předse-
dou zpravodajské rady) a tiskovým mluvčím Junáka. Byl členem redakčních rad 
několika skautských časopisů. Nyní působí jako výchovný zpravodaj střediska 
v Roudnici n. L. a zástupce vedoucího klubu OS. Kvalifikoval se jako Fellow of the 
Scout History Association (Velká Británie). 

 Byl vyznamenán členstvím v čestném Svojsíkově oddílu, Junáckým kříţem „Za vlast 
1939–1945“ (bronz), diplomem „Za věrnost skautingu“, Svojsíkovou medailí (zlato), 
Řádem „Čestné lilie v trojlístku“ (stříbro), Medailí díků, Syrinx (bronz a stříbro), 
„70 čestných let sluţby“, Medailí „Lilie a přátelství“ (zlato), Medailí sv. Jiří (zlato). 
SOVF mu udělil „Kříţ III. odboje“ (stříbro) a KPV ČR pamětní medaili 3. odboje. Podle 
Stanov SOVF byl dvakrát zvolen vůdcem oddílu. Obdrţel „Pamětní listy“ měst Roud-
nice n. L. a Litoměřic a SOVF. 16. března 2011 byl zvolen dvanáctým členem Sboru 
nositelů Řádu Stříbrného vlka. Řád Stříbrného vlka mu byl předán 7. května 2011. 

 Hlavní okruhy jeho zájmů: krystalochemie minerálů uranu – hudba George Gershwina 
– skauting. 

 Péguyho erb je odvozen od erbu Roudnických z Mydlovaru. Jeho maminka byla 
Boţena rozená Roudnická z Mydlovaru. 

 Skauting se stal smyslem jeho ţivota a jeho posláním. Věnuje se historii a filozofii 
skautingu se zřetelem na duchovní podstatu skautského hnutí.  
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Slovo o autorovi 

Pevné mravní zakotvení, vážný a zodpovědný přístup k životnímu poslání 
přivedly Ing. Jiřího Čejku DrSc. už v raném věku ke skautingu. Mezi svými 
bratry je znám spíše pod svým skautským jménem Péguy. Francouzský básník 
a spisovatel, jeho mysticismus i křesťanství, jako by byl i předobrazem autora 
těchto statí, které se vám zde dostávají do rukou. Bratr Jiří Čejka – Péguy je 
věřící křesťan, katolík, jeho skutky, postoje a chápání světa jsou toho beze vší 
pochybnosti zcela průkazným svědectvím. 

Původem z Roudnice nad Labem, studoval chemické inženýrství. Pro své 
zásadové postoje byl pronásledován rudým režimem, jeho studia byla pře-
rušena zatčením a vězněním. „Mukl“ Péguy je mohl dokončit až po návratu 
z vězení takřka potají jako posluchač dálkového studia. Věnoval se vědecké 
práci v oblasti uranylových nerostů, dosáhl akademického titulu a po pádu 
komunistické totality i nejvyšší vědecké hodnosti. Jeden z nových minerálů 
nese dokonce jeho jméno – čejkait. Svou vědeckou činností přispívá i dnes 
k dobré pověsti naší země a naší vědy ve světě.  

Skautská stezka našeho bratra, tehdy ještě vlčete, začala už dlouho před 
válkou, po jejím skončení pak pokračovala v oddíle roudnických vodních 
skautů. Už tehdy složil vůdcovskou zkoušku a absolvoval lesní školu. V době 
totalitního zákazu hnutí se velmi často setkával s Rudolfem Plajnerem – 
Tátou, s nímž si dobře rozuměl. Tyto kontakty mu prohlubovaly znalosti 
o jinak poměrně málo známých skutečnostech a souvislostech.  

Po listopadové obnově hnutí v roce 1989 ihned nastoupil svou skautskou 
službu, aby dle svých nejlepších sil usnadnil jeho nástup a další rozvoj. Byl 
neúnavným organizátorem, stal se předsedou zpravodajské rady a tiskovým 
mluvčím Ústřední rady Junáka, posléze i po dvě funkční období vůdcem 
Skautského oddílu Velena Fanderlika, ustaveného pro všechny skautské oběti 
komunistické brutality. Jeho úsilí o vyrovnání se s neblahým dědictvím obou 
totalit nejen ve skautingu, ale v celé naší společnosti na jejích tradičních 
mravních základech, předznamenalo všechno jeho konání. Ve stejném úhlu 
pohledu jsou také laděny eseje, úvahy, projevy, poznámky a kritické při-
pomínky, obsažené na tomto kompletu. Jistě budou zdrojem informací i po-
učení všem jejich čtenářům, zejména těm mladším, kteří byli ušetřeni trpké 
zkušenosti naší nedávné minulosti. V tomto smyslu je třeba vnímat slova 
tohoto autora a poctivého skauta. 

 

Za ně, za upřímné bratrství i hluboké skautské přátelství vděčný 

 

Zdeněk Navrátil – Fetišek 

 



– 5 – 

Obsah 

Úvahy k historii, filozofii a myšlenkovým základům skautského hnutí ........................................ 7 

Skauting pluje proti proudu ...................................................................................................................8 
Skautské hnutí, jeho historie, filozofie a poslání ................................................................................. 10 
Skauting – historie, podstata, výchovné cíle a poslání skautského hnutí ............................................ 17 
Skauting – aktuální pohled na historii, podstatu, výchovné cíle a poslání skautského hnutí ............... 29 
Experimentální tábor na ostrově Brownsea – skautingu bude sto let .................................................. 44 
Experimentální tábor na ostrově Brownsea ještě jednou .................................................................... 47 
Sto let existence a působení skautského hnutí ................................................................................... 50 
Stoletý skauting .................................................................................................................................. 55 
Skautský stisk levice a skautské bratrství ........................................................................................... 58 
Jan Amos Komenský a skautské hnutí očima Velena Fanderlika ....................................................... 62 
Skauting a svobodné zednářství ........................................................................................................ 71 
Neoficiální bratrství svobodných zednářů a skautů ........................................................................... 100 
Bylo léto – uţ není léto ..................................................................................................................... 103 
Morální rozměr skautingu a mravní odpovědnost skautských vůdců ................................................ 106 
Je skauting skutečně otevřen všem? ................................................................................................ 140 
Ohlédnutí za shromáţděním skautů a skautek dne 2. prosince 1989 v Městské knihovně v Praze .. 153 
Snaha byla, ale úspěch se nedostavil .............................................................................................. 156 
Zlaté pravidlo chování a skautská výchova ...................................................................................... 160 
Několik slov ke komentáři bratra Edyho k mému příspěvku o otevřenosti skautingu ........................ 164 
Několik poznámek k diskusi o duchovní dimensi v českém skautském hnutí ................................... 166 
Několik „nesouvislých“ poznámek k duchovní podstatě skautingu a „Povinnosti k Bohu“ ................. 168 
K osmdesátému pátému výročí Československé republiky a vzniku klubů oldskautů ....................... 171 
Pozoruhodná doktorská disertace o mezinárodním skautském hnutí ............................................... 178 
Poslání skautingu v současné společnosti ....................................................................................... 182 

Roudnický skauting v minulosti a dnes – k historii skautingu v Roudnici nad Labem ............ 184 

K historii roudnického skautingu ....................................................................................................... 185 
Historie 2. oddílu vodních skautů (2 VSR) z Roudnice n. L. ............................................................. 187 
Roudničtí skauti pomáhali v nemocnici ............................................................................................. 195 
Překvapení na táboře 2. oddílu vodních skautů na Máchově jezeře ................................................. 197 
I to se můţe na táboře 2. oddílu vodních skautů z Roudnice na Lipně stát....................................... 200 
Jak se vařilo na táboře u 2. oddílu vodních skautů na Lipně?........................................................... 202 

Projevy na sněmech a shromáţděních Skautského oddílu Velena Fanderlika ...................... 204 

Z projevu na závěr 3. sněmu oddílu Velena Fanderlika .................................................................... 205 
„Jsme věčně spolu spojeni…“ (J. V. Sládek) .................................................................................... 207 
Projev při vzpomínce na Velena a Milotu Fanderlikovy u pamětní desky Velena Fanderlika ............ 208 
Skautské hnutí v současnosti a budoucnosti a povinnosti nás přestárlých k němu ........................... 210 
Projev při příleţitosti uctění památky bratří Fanderliků u pamětní desky Velena Fanderlika ............. 212 
Povinnost – odpovědnost – kázeň – sluţba ...................................................................................... 216 
„Za vše, co je ve mně dobrého, vděčím skautům“ ............................................................................ 218 
Projev nového vůdce oddílu zvoleného na 9. sněmu Skautského oddílu Velena Fanderlika ............ 234 
Projev na slavnostním shromáţdění u pamětní desky Velena Fanderlika ........................................ 242 

Projevy při skautských a státních výročích a oslavách .......................................................... 245 

„Se skautským pozdravem“ aneb Ladislav Sitenský a fotografie ...................................................... 246 
Skončila skutečně druhá světová válka před šedesáti lety? ............................................................. 249 
Projev u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce ............................................................................ 254 
Projev ke Dni veteránů ..................................................................................................................... 255 
Roudnický studentský soubor „Zlatá střední“ zpívá pro skauty ......................................................... 256 



– 6 – 

Roudničtí skauti oslavovali ............................................................................................................... 259 
Ke znovuotevření rekonstruované klubovny roudnických skautů ...................................................... 261 
Vzpomínáme a odměňujeme............................................................................................................ 264 

Ostatní články a texty ............................................................................................................. 269 

Skauti v čele Akademie věd České republiky ................................................................................... 270 
O kouzelné moci skautského odznaku ............................................................................................. 272 
Těšil jsem se na „Pionýrskou jitřenku“ .............................................................................................. 273 
K úmrtí Otakara Motejla ................................................................................................................... 274 
Medvědí sluţba skautingu ................................................................................................................ 275 
Několik vět našim skautům k zamyšlení ........................................................................................... 277 

Obrazová příloha ................................................................................................................... 278 

 

 

 

 

 

Seznam zkratek 

A … Almanach „90 let roudnického skautingu“ 

NDS … Na dobré stopě 

LN … Lidové noviny 

PČ … Archiv webových stránek ČINu (Pepa Přech) 

SED … sborník SOVF – svědomí českého skautingu 

SF … webové stránky KPV Praha15-SOVF (Pepa Přech) 

TR … Týdeník Rozhlas 

Z … Zpravodaj, časopis Čechů a Slováků ve Švýcarsku 

 

 

 



– 7 – 

 

 

 

ÚÚvvaahhyy  

kk  hhiissttoorriiii,,  ffiilloozzooffiiii    

aa  mmyyššlleennkkoovvýýmm  zzáákkllaaddůůmm  

sskkaauuttsskkééhhoo  hhnnuuttíí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 8 – 

Skauting pluje proti proudu 

Několik vět o českém skautingu 

(2002) 

 

Skautem jsem od roku 1936. Skauting se stal smyslem mého ţivota. Proţíval jsem s ním 
doby těţké, kdy byl násilně likvidován, i chvíle relativně šťastné. Skautovali jsme i v ko-
munistickém kriminále. Základní principy skautského hnutí jsou tak inspirující, ţe 
dokázaly pozitivně ovlivnit miliony mladých muţů a ţen na celém světě. Skauting dokázal 
přeţít desítky let zákazů a vţdy se vzchopil k aktivní činnosti, jakmile k tomu byly jen 
trochu příznivé podmínky. Některé skautské oddíly vyvíjely svou činnost v ilegalitě. Ani 
nacistická ani komunistická totalita a perzekuce skauty nezlomily. Důkazem toho všeho 
je obnova skautského hnutí v postkomunistických zemích střední a východní Evropy po 
pádu „ţelezné opony“ a hegemonie SSSR. Skautské-roverské oddíly existovaly i při 
západních spojeneckých armádách ve 2. světové válce a v utečeneckých táborech „osob 
bez domova“ během této války a později i v době postupného ovládání střední a východ-
ní Evropy komunistickou totalitou. Tehdy se vytvořila i řada exilových skautských organi-
zací, jejichţ cílem byla výchova dětí exulantů a zároveň i příprava k návratu do vlasti po 
jejím osvobození a k obnově skautského hnutí v ní.1 Jiţ tyto řádky vyjadřují tu úţasnou 
sílu, smysl a hodnoty skautské výchovy a její význam a poslání v lidské společnosti.  

Listopadovou obnovu českého a slovenského skautingu v roce 1989 jsem, jako jiţ 
dvakrát před tím (1945, 1968), opět proţíval jako aktivní účastník, tentokrát však součas-
ně také přímo na obnovujícím se ústředí Junáka. Působil jsem jako tiskový mluvčí, člen 
Ústřední rady a předseda zpravodajské rady. Byl jsem skutečně přímo u toho (na všech-
ny tyto funkce jsem rezignoval na zlomu r. 1992/1993 – důvody v podstatě vyplývají 
z dalšího textu).  

Bezprostředně v té době měl u nás skauting nesmírnou prestiţ – díky svým hodnotám, 
pozitivní minulosti a několikerému násilnému potlačení a zákazu činnosti totalitními 
systémy. Tuto mimořádnou a nikdy se jiţ neopakující příleţitost nedokázal Junák vyuţít, 
ke škodě své i naší mládeţe. Do vysokých i dalších funkcí v Junáku se vrátili mnozí 
členové stranické skupiny KSČ při ústředí z let 1968–1970 (a funkcionáři, kteří se s nimi 
podíleli na tehdejším kolapsu) a další členové KSČ, stojící ideologicky na jiném břehu 
a někdy jen „skrytě“ vyznávající třídní boj, revoluci a diktaturu proletariátu, a současně 
paradoxně veřejně hlásající (samozřejmě po svém) čisté ideály skautství: „povinnost 
k Bohu, povinnost k sobě, povinnost k bliţním“, tzn. principy, na jejichţ základě se 
rozvíjejí metody a praxe skautské výchovy. Svět snad nepoznal horší schizofrenii, neţ je 
tato. Důsledky nevyrovnání se s totalitní minulostí pociťujeme dodnes – v naší společ-
nosti, v naší zemi, v našem skautském hnutí.  

Členská základna Junáka se od své obnovy v r. 1989 zvolna, ale trvale sniţuje, zájem 
o skauting klesá. Ani další postupně vznikající skautské organizace, např. Svaz skautů 

                                            

1 
KROONENBERG, P. J.: The Undaunted. Keeping the Scout Spirite Alive. The Survival and Revival of 

Scouting in Central and Eastern Europe. 1998. 
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a skautek ČR, Skauting – český skauting ABS, YMCA T. S., se nevyznačují vysokým 
počtem svých členů. Jistě, skauting je výběrový, ale… O spolupráci mezi našimi skaut-
skými organizacemi se stále usiluje. Proč? Jde snad kaţdé z nich o něco jiného? Hlásá 
kaţdá z nich jiný skauting?  

Často se setkáváme ve sdělovacích prostředcích s tím, jak se významné osobnosti naší 
vědy, kultury i politiky hrdě hlásí ke své skautské minulosti a zhodnocují, jaký přínos pro 
ně a jejich další ţivot znamenalo být skautem a projít skautskou výchovou – kdysi ovšem 
byl skauting jistým hodnotovým pojmem ve společnosti. Platí to o skautingu i dnes? 

Základní a rozhodující podstatou skautingu je duchovní výchova – skautská spiritualita, 
zaloţená na slibu, zákonu, denním příkazu a heslu, k jejichţ plnění se kaţdý skaut 
dobrovolně a celoţivotně zavazuje: „Jednou skautem – skautem navţdy.“ Bez duchovní 
výchovy – bez skautské spirituality a jejího naplňování přestává plnit skauting své 
poslání a stává se jen pouhou institucí pro vyuţití volného času dětí a mládeţe (viz 
např. Domy dětí a mládeţe). Praktický (technický či pragmatický) skauting můţe v pod-
statě uskutečňovat kdokoliv a kdekoliv. 

Není vhodné, aby ve skautingu převládal manaţerský způsob řízení a duchovní výchova 
ustupovala do pozadí či se zcela vytratila. Skauting není ve své podstatě organizací, ale 
je hnutím, jak si to představovali jeho Zakladatelé, Baden-Powell a Seton a u nás 
Svojsík. Skauting, jehoţ základní principy mají trvalou platnost, vţdy „plul proti proudu“. 
Světový skauting si dnes uvědomuje, ţe není jiné cesty neţ návrat ke kořenům skautin-
gu, k duchovním hodnotám a duchovní výchově – ke skautské spiritualitě, na kterou také 
klade neustále se zvyšující důraz.2  

Není jiné cesty pro náš český skauting. Naplní naše české skautské hnutí své poslání ve 
společnosti a nalezne odvahu „jít proti proudu“ v současném sloţitém, morálně i lidsky 
nemocném konzumním světě? 

(Z) 

 

 

 

 

                                            

2
 WOSM – „Scouting and Spiritual Development“, 2001; WAGGGS – „Exploring Spirituality – Resource 

Material for Girl Guides and Girl Scouts“, 2001. 
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Skautské hnutí, jeho historie, filozofie a poslání 

(2002) 

 

Setkáváme se zde v Podřipském muzeu Karla Rozuma při příleţitosti zahájení malé 
výstavky o roudnickém skautingu. Dovolte mi, prosím, abych především pohovořil 
o skautingu v širších souvislostech, a spíše jen několika slovy se zmínil i o skautingu 
v Roudnici n. L. 

Chceme-li připomenout vznik světového skautského hnutí, musíme se vrátit do prvního 
desetiletí minulého, tedy dvacátého století. Anglický generál Robert Baden-Powell se 
vrací do Anglie jako hrdina od afrického Mafekingu, kde dokázal ubránit město proti 
burské přesile a kde se mu právě velmi dobře osvědčili mladí chlapci jako zvědové 
ovládající všechny druhy stopování, signalizace, pobytu i pohybu v přírodě. Imperiální 
Anglie tehdy takového hrdinu potřebovala, a tak, i kdyţ samotná obrana Mafekingu ve 
skutečnosti nebyla nijak významná, pro Angličany skončila vítězstvím a to bylo to 
podstatné. Říká se „Mafeking neboli mistrovský klam.“ Obléhání Mafekingu bylo vytiţ-
ně popsáno historikem jako „poslední z válek gentlemenů“. 

Baden-Powell (dále jen Bí-Pí, jak byl a je dodnes mezi skauty nazýván) napsal pro „své 
hochy-zvědy“ kníţečku Aids to Scouting, která vyšla v roce 1899. Počátkem dvacátého 
století zakládá v Americe Ernest Thompson Seton Woodcraft Indians, vycházejí jeho 
Dva divoši a Svitek březové kůry, které tvoří v podstatě základ hnutí zasvěceného „Lesní 
moudrosti“, hnutí, které dodnes má následovníky v celém světě.  

V roce 1907 uspořádal B.-P. pokusný devítidenní tábor na ostrově Brownsea u přístavu 
Poolu na jihu Anglie, jehoţ se zúčastnilo dvacet chlapců, které B.-P. rozdělil v souladu se 
svými představami do čtyř druţin. Kaţdá druţina měla svého vedoucího – rádce. Úspěch 
tohoto tábora byl tak mimořádný, ţe rok jeho konání 1907 je historiky povaţován 
za rok vzniku světového skautského hnutí. V roce 1908 vydává B.-P. svůj Scouting for 
boys – Skauting pro chlapce, nejprve na několik pokračování a pak jako knihu, dodnes 
povaţovanou na celém světě za skautskou bibli. Skauting nastartoval v Anglii a brzy také 
v řadě dalších evropských i mimoevropských zemí. Zakladatel českého a českosloven-
ského skautingu, profesor Antonín Benjamin Svojsík, studuje v roce 1911 toto hnutí 
především v Anglii a ve Skandinávii, a pořádá, snad podle vzoru B.-P., poblíţ Vorlovské 
myslivny u Lipnice pokusný tábor s první druţinou českých skautů z ţiţkovské reálky. 
Rok poté, tedy v roce 1912, jiţ vydává nejen první skautskou broţurku Český skaut 
(vyšla letos v reedici jako příloha k časopisu Skauting), ale také bibli českých skautů 
Základy junáctví, dílo, na jehoţ vzniku se podílela řada univerzitních profesorů a jiných 
významných osobností české vědy a kultury. Velmi často se u nás traduje, ţe Svojsík 
účelně propojil v českém skautingu Baden-Powellovo a Setonovo pojetí skautingu. Je 
moţno to tak nazvat, ale ve skutečnosti nejde o dvě rozličná pojetí skautingu, protoţe 
podstata skautingu je jen jedna a Svojsík to dobře věděl. Rok 1912 je povaţován za rok 
zaloţení českého skautingu. Světový skauting se letos doţívá úctyhodného vysokého 
věku devadesáti pěti let, náš český skauting devadesáti let. Zatím ţádným jiným vý-
chovným systémem nebyl ve světě překonán, ačkoliv vţdy „plul proti proudu“, a snad 
právě proto se vţdy setkával a setkává s nepochopením a neporozuměním a stále má 
dost nepřátel.  
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Opusťme teď údaje o historii skautského hnutí a obraťme pozornost na skauting jako 
takový. Pokusím se stručně vysvětlit podstatu skautského hnutí, jak je uvedena v Základ-
ních principech Světového skautského hnutí. 

Skautské hnutí je definováno jako dobrovolné nepolitické výchovné hnutí mladých lidí, 
přístupné všem bez rozdílu původu, rasy nebo víry v souhlase s účelem, zásadami a me-
todou vytvořenou Zakladatelem hnutí. Skauting je tedy výchovné hnutí, které chápe 
výchovu mladé generace jako proces zaměřený na celkový rozvoj schopností člověka. Je 
třeba ho proto odlišit od rekreačního hnutí, které směřuje prakticky výhradně k vyuţití 
volného času mládeţe. Jako výchovné hnutí je skauting nepolitický v tom smyslu, ţe se 
nezabývá bojem o moc, coţ je hlavním účelem běţné politiky a je obvykle vyjádřeno 
systémem politických stran. Tento nepolitický charakter je konstitučně vyţadován od 
všech národních sdruţení a je základním rysem hnutí. To ovšem neznamená, ţe skau-
ting je odtrţen od politických dějů uvnitř určité země. Skauting je hnutí, jehoţ cílem je 
vychovat zodpovědné občany toho kterého státu, a této občanské výchovy nelze do-
sáhnout bez sledování politických skutečností uvnitř země. Je to současně také hnutí, 
které je zaloţeno na určitých zásadách – základních principech, které svým způsobem 
podmiňují politickou volbu členů tohoto hnutí. 

Účelem skautského hnutí je přispívat k rozvoji mladých lidí, aby dosáhli plného po-
tenciálu svých schopností fyzických, intelektových, sociálních nebo duchovních jako 
jedinci, zodpovědní občané a jako členové svých místních, národních i mezinárodních 
společenství. Skautská výchova představuje ucelený systém, vyjmutí některé ze sloţek 
poruší tento celek. Zcela zásadními předpoklady existence a rozvoje skautingu jsou: 
demokracie, humanita, světové bratrství skautů a vztah k přírodě. Proto také skautské 
hnutí nemůţe prakticky oficiálně existovat v ţádném totalitním systému – bylo např. 
zakázáno fašistickým reţimem Mussoliniho v Itálii, nacistickým reţimem Hitlera v Ně-
mecku, bylo zlikvidováno v komunistickém Sovětském svazu a ve všech jeho vazalských 
středo- a východoevropských satelitech, nepřeţilo ani vznik Tisova „Slovenského štátu“.  

Osudy našeho skautingu jsou rovněţ známy. V tzv. druhé republice 1938–39 z donucení 
sloučením řady skautských organizací vzniká jednotná organizace Junák, Karl Hermann 
Frank zakazuje činnost Junáka v Protektorátě Čechy a Morava dekretem z 28. října 1940 
– tzn. ze dne dvacátého druhého výročí vzniku samostatné Československé republiky 
(trochu mi to připomíná, ţe Pionýrská organizace v Československu byla záměrně za-
loţena 24. dubna 1949, tedy v den svátku svatého Jiří, který slaví jako svůj svátek skauti 
na celém světě. K tomuto dni svého zaloţení se hrdě hlásí i současný údajně reformo-
vaný Pionýr.) Po druhé světové válce nastává mohutný rozvoj československého skau-
tingu, nicméně jeho činnost je od počátku pečlivě sledována a kontrolována KSČ a po 
únoru 1948 je postupně omezována aţ do jeho úplného zákazu. V srpnu 1948 vyhlásila 
budapešťská porada zástupců dětských a mládeţnických organizací z lidově demokra-
tických zemí tvrdý a nekompromisní boj proti podle nich pro mládeţ nebezpečné burţo-
azní skautské ideologii. Jen necelé tři roky mohla naše skautská organizace existovat 
v letech 1968–70, ovšem s velmi omezenými stanovami a ideovými moţnostmi se zře-
telem na tehdejší vedoucí úlohou KSČ ve společnosti. K třetí obnově Junáka dochází 
v listopadu 1989. Snad se mi podaří ukázat skutečnou podstatu hnutí, které v řadě zemí 
bylo totalitními reţimy potíráno a zakázáno. Hnutí však vţdy v těchto zemích přeţívalo, 
a jakmile se vytvořily podmínky, bylo připraveno okamţitě zahájit svou činnost. Konec 
konců dokládají to např. i země bývalého Sovětského svazu, kde byl skauting obnoven 
po více jak sedmdesáti letech. Jsem si jist, ţe stojí za zamyšlení, v čem spočívá při-
taţlivost těchto idejí, ţe skauting dokáţe tak dlouho přeţít, přenášet se z generace na 
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generaci v duchu základního motta „Jednou skautem – skautem navţdy“. Ta síla 
základních principů hnutí, jeho významu a poslání pro společnost jsou svým způsobem 
jedinečné a jen těţko je můţe posuzovat ten, kdo svůj ţivot ve skautingu neproţil.  

Vraťme se nyní k základním principům skautského hnutí. Jsou v podstatě tři:  

Povinnost k Bohu – nejde o konkrétní náboţenství. Skauting nepředepisuje určitou 
formu, v níţ má být duchovní skutečnost vyjadřována. Znamená přijetí duchovní dimenze 
a povaţování duchovních hodnot jako pravda, láska a dobro za význačnější neţ skuteč-
nosti smyslové a vnímání přesahu spirituálních hodnot ţivota nad hodnotami materiál-
ními. Tuto povinnost můţeme formulovat jako závazek k uvedeným nejvyšším hodnotám, 
jeţ jsou jistotou, ve které je skautské hnutí zakotveno. V poslední době se v těchto sou-
vislostech hovoří o „skautské spiritualitě“, která je v podstatě „nadkonfesní“ (míněno 
v horizontální, nikoliv vertikální rovině) a slučuje v sobě vše, aniţ by současně zasaho-
vala do jednotlivých náboţenství, která samozřejmě plně respektuje. Z uznání a přijetí 
povinnosti k Bohu nevyplývá závazný poţadavek vstupu do nějaké konkrétní církve nebo 
náboţenské společnosti. 

Povinnost k ostatním – tu lze stručně charakterizovat jako věrnost vlastní zemi 
v souladu s povznášením místního, národního a mezinárodního souţití v míru, porozu-
mění a spolupráci, a zároveň jako formu účasti na rozvoji společnosti, s uznáváním 
a úctou k důstojnosti spoluobčanů a k integritě – neporušenosti světa přírody.  

Povinnost k sobě – to lze definovat jako odpovědnost za vlastní rozvoj. Člověk má 
přijímat odpovědnost za rozvíjení svých vlastních schopností. Cílem skautingu je přispí-
vat mladým lidem k plnému rozvoji jejich moţností – tedy k procesu, který lze nazvat 
rozvojem osobnosti.  

Uvedené tři principy skautského hnutí ve vztahu k duchovním, společenským a osobním 
dimenzím kaţdého člověka vytvářejí duchovní ideový základ, na němţ je skauting po-
staven. Od nich jsou pak odvozeny skautský slib, skautský zákon, heslo „Buď připraven“ 
a povinnost vykonat kaţdý den dobrý skutek. K plnění těchto skautských zásad se kaţdý 
po projití zkušebního období dobrovolně zavazuje. Tyto zásady jsou v podstatě ve všech 
skautských organizacích formulovány velmi podobně s drobnými úpravami v té které 
zemi, aniţ by tím byly narušeny základní principy hnutí. Skautský zákon – obvykle deseti-
bodový – je často přirovnáván k desateru Boţích přikázání, přičemţ se vychází z před-
pokladu, ţe skauting vznikl na křesťanských principech, ač ani např. vliv buddhistické 
Vznešené osmidílné stezky na zakladatele hnutí nelze vyloučit. B.-P. mohl toto učení 
poznat za svého působení např.v Indii.  

I kdyţ se obecně ve skautském hnutí pouţívá termín tolerance (to je výraz, kterým dnes 
ve světě operuje kdekdo), v řadě skautských zákonů u zahraničních skautských organi-
zací je uţíván výraz respekt – tzn. úcta k druhým, úcta k přírodě atp. I tato skutečnost 
stojí za zamyšlení. Vţdyť tolerance nutně musí být pozitivní nebo negativní. Uvedu 
jen jednoduchý příklad: jako nekuřák mohu kouření kuřákovi tolerovat, ale v sobě ten 
nesouhlas musím potlačit. Jen těţko mohu jeho kouření respektovat. Zamyslete se, 
prosím, v této chvíli nad ideovým obsahem skautského hnutí a porovnejte je s Dalajlá-
movým devatenáctibodovým poselstvím k miléniu, z nichţ vyjímám: „Drţte se tří R, tj. 
respektu vůči sobě, respektu vůči ostatním, responsibility čili zodpovědnosti za všechny 
svoje činy.“ Skauting toto řekl v podstatě před více jak devadesáti lety. Skauting usiluje 
o to, aby se stal ţivotním stylem pro ty, kdo prošli jeho výchovou. 
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Metody skautské výchovy jsou definovány jako systém postupného sebevzdělávání 
prostřednictvím skautského slibu a zákona, učení činností, členství v malých skupinách – 
druţinách a rozvíjejících a stimulujících programů. V mravní výchově má rozhodující 
význam metoda osobního příkladu. Trvalé vědomosti se získávají při aktivní vhodně 
motivované činnosti atd. atd. Hlavní a rozhodující úlohu ve skautském hnutí mají 
vůdcové a vůdkyně oddílů, rojů a smeček, kteří a které jsou v tom přímém kontaktu 
s mládeţí. Jedině na nich závisí úspěch skautské výchovy. Dodám jen, ţe metody 
praktického skautingu postupně přebírala a stále přebírá většina neskautských organiza-
cí a uplatňuje je při vyuţití volného času dětí a mládeţe. I kdyţ alespoň některé z nich 
mají také svůj jistý výchovný základ, to podstatné, co dává mladé generaci skauting, ve 
své naprosté většině postrádají. 

Poloţme si nyní otázku: Byl B.-P. geniální, kdyţ se dokázal tak perfektně vcítit do duše 
dítěte a tak dokonale odhadnout potřeby jeho duchovní a tělesné výchovy a rozvoje?  

B.-P. měl vynikající rodinné zázemí. Otec byl profesorem matematiky na Oxfordské uni-
verzitě a anglikánským pastorem, matka pocházela z rodiny admirála, fyzika a nadaného 
astronoma. Duchovní bohatství, které B.-P. poskytovala pestrá společnost básníků, 
spisovatelů, intelektuálů – básníka Browninga, spisovatele Thackeraye, spisovatele 
a filozofa Ruskina, přírodovědce Huxleyho a dalších, sdruţujících se kolem jeho otce 
a po jeho smrti kolem jeho matky, bylo jedinečné. Paradoxní je, ţe B.-P. se sám nikdy 
nestal intelektuálem. Moţná měl vrozený smysl pro abstraktní myšlení, ale nikdy je ne-
rozvíjel. Filozofie a rozjímání jenom samy o sobě tohoto praktického a pragmatického 
muţe nikdy nelákaly. A přece…  

Genialita B.-P. spočívala v tom, ţe dokázal soustředit ve své představě skautingu 
(původně neuvaţoval o tom, ţe by zaloţil či ţe by mělo vzniknout skautské hnutí) vše 
smysluplné a účelné, co mu počátek dvacátého století poskytl. Zpracoval nejen poznatky 
z „rodinných společenských shromáţdění“, vyuţil vše, co mu jednak poskytly jeho ţivotní 
zkušenosti, jednak osobní a písemné kontakty především s Ernestem Thompsonem 
Setonem, zakladatelem Woodcraftu a jedním ze zakladatelů amerického skautingu, 
a novozélandským podplukovníkem Davidem Cossgrovem, zakladatelem prakticky 
skautské organizace novozélandských Stráţců, horlivým propagátorem a činovníkem 
novozélandského skautingu a rovněţ jedním z účastníků burských válek, dnes ve světě 
téměř zapomenutým. Tvrdí se, ţe Seton své indiány idealizoval. Jsem si jist, ţe i středo-
věcí rytíři a samurajové, povaţovaní za evropské, respektive japonské vzory pro skau-
ting, byli v této souvislosti mnohem více idealizováni, neţ odpovídalo skutečnosti. 

O pobytu v přírodě hovoří a píše ve svém díle o Gargantuovi a Pantagruelovi jiţ v šest-
náctém století potulný mnich François Rabelais, v osmnáctém století Jean Jacques 
Rousseau ve svém Emilovi hovoří o návratu k přírodě, v devatenáctém století John 
Ruskin zakládá Řád svatého Jiří, Ralph Waldo Emerson mluví o světovém mravním 
řádu a obnově člověka, Henry David Thoreau prakticky ověřuje návrat člověka k prostší-
mu a zdravějšímu pobytu v přírodě a hlásá i občanskou neposlušnost, v devadesátých 
letech devatenáctého století píše Rudyard Kipling svou Knihu dţunglí, která se má stát 
biblí nejmladších skautů – vlčat. Mohl bych pokračovat. Historické publikace uvádějí ještě 
další jména, ale soudím, ţe ta, která jsem uvedl, postačí k získání představy, jaké byly 
zdroje, z nichţ mohl B.-P. svou inspiraci čerpat.  

Bratru Michaelu Baden-Powellovi, vnukovi B.-P., jsem nedávno poloţil mimo jiné otázku, 
jak je moţné, ţe se z vojáka B.-P. stal humanista B.-P. Odpověď byla jednoznačná: „B.-
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P. byl humanistou vţdy, navíc se silným sociálním cítěním, a válku povaţoval za největší 
zlo. Ţádného přerodu – ţádné konverze nebylo třeba.“ Tím lze vysvětlit, proč působení 
B.-P. v armádě mělo odlišný charakter, neţ odpovídalo dobovým imperiálním britským 
zvyklostem.  

Záměrně jsem zatím vypustil jedno jméno. V naší skautské literatuře se uvádí, ţe ne-
pochybně za jednoho z předchůdců skautingu lze povaţovat Jana Amose Komen-
ského, který ţil v letech 1592 aţ 1670. Je obecně známé Komenského Schola ludus – 
Škola hrou. B.-P. říkal: Scouting is a game – Skauting je hra. Je ta shoda skutečně jen 
náhodná?  

Tomuto problému věnuje dlouhodobě pozornost liberecký bratr Sekula. Pokusím se 
ukázat některé z jeho badatelských výstupů.  

V třicátých letech uveřejnil Manchester Guardian glosu o reputaci Svojsíkova skautingu 
v Čechách. Národní listy k tomu přinesly přibliţně následující komentář: Anglický generál 
Baden-Powell od svých devatenácti let poznával obraz světa a smysl ţivota se zbraní 
v ruce v koloniích britského impéria. Po léta byl nucen volit mezi zabíjením a nezabíjením 
domorodců, aby na konci svého aktivního ţivota mohl vyjádřit jako nikdo jiný hodnotu 
míru, nenásilí a tolerance. Mezitím anglická mládeţ objevila a pouţívala generálovu 
příručku pro vojenské zvědy jako návod ke svým hrám. B.-P. se zlobil. Britská společ-
nost, nemocná krutým kolonialismem, pseudodarwinismem a mravním úpadkem, potře-
bovala něco jiného neţ vojenské příručky v rukou dětí. Kdyţ B.-P. rozpoznal spojitost 
mezi svou knihou a zájmem mládeţe o hry v přírodě a souţití s ní, uvědomil si úţasnou 
věc. Válečná kniha v rukou dítěte se proměnila v knihu slouţící míru a nenásilí. Takţe B.-
P. bude léčit nemocnou společnost a pouţije k tomu nástroj nejcitlivější – dítě. Zajíma-
vým programem zavede mládeţ do přírody a tou jí povede k dospělosti stezkou nenásilí, 
osobní svobody, odpovědnosti a dobrého skutku. Mládeţ bude příkladem a nadějí pro 
ostatní společnost. Ptáme-li se, čím měl skauting být, tak právě tímto měl být. V praktic-
kých věcech byl B.-P. mistrem nad mistry. Potíţe byly v něčem jiném. Pro britskou spo-
lečnost představoval humanismus skautské filozofie radikální obrat proti kolonialistické 
hrdosti impéria a památce jejího veličenstva královny Viktorie. B.-P. potřeboval obrodnou 
filozofii. A dostal ji. V Londýně byl původně rakouským diplomatem a pak „na volné noze“ 
působící dr. František Lützow, hrabě na Ţampachu v Čechách – dodávám, dodnes 
nejen u nás více méně zapomenutý. Všechnu svou energii věnoval propagaci české 
literatury, kultury a dějin v celém anglicky mluvícím světě – připravoval půdu i pro práci 
TGM pro jeho boj vedoucí ke vzniku samostatné Československé republiky. Jeho 
přítelem, stejně tak jako přítelem TGM, byl významný anglický spisovatel H. G. Wells. 
Ten Lützowa seznámil se svým přítelem Robertem Baden-Powellem. Wells věděl, co 
potřebuje skauting, který zakládá B.-P. Znal Lützowovy anglické překlady, věděl 
o Chelčického esejích o nenásilí a o Komenského díle v oblasti pedagogiky. Obojí nebyla 
schopna poskytnout tehdejší Anglie. Tím vším získal B.-P. pro své hnutí duchovní obsah. 
Skauting si našel brzy cestu do Čech a B.-P. mohl Svojsíkovi jen závidět. B.-P. se potýkal 
se všeobecnými pozůstatky kolonialistické nadřazenosti a s krutostí, zakořeněnou na 
školách a v dětských domovech. Naproti tomu český ţivel, pěstovaný staletí syndromem 
rovnosti a později národní obrozeneckou kulturou, přijal skauting s naprostou samo-
zřejmostí, jako svou věc – i kdyţ já dodávám, ţe také u nás vţdy měl a má své odpůrce. 
Nicméně, český národ má nenásilí uloţeno v genech.  

Dodnes se nikde o této významná kapitole z historie světového skautingu oficiálně 
nemluví. Důvod? B.-P. nemohl zveřejnit jediný odkaz na Lützowa, aby celou věc ve 
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viktoriánské a postviktoriánské Anglii, ve všech vrstvách stiţené nenávistí ke všemu 
německému (a Lützow jako občan Rakousko-uherské monarchie byl povaţován za 
Němce či Rakušana, i kdyţ také Němci a Rakušané ho povaţovali za nepřítele), ne-
pokazil. Lützow umírá ve Švýcarsku v roce 1916, jeho knihy o historii českých zemí jsou 
v té době u nás na indexu a pohřben v Čechách můţe být aţ po vzniku Československé 
republiky.  

Není pochyb o tom, ţe nejen B.-P., ale také Ernest Thompson Seton za svých studijních 
pobytů v Londýně, poznal spisy Jana Amose Komenského, zejména ty pansofické, 
a čerpal z nich nejen svou ţivotní filozofii, ale především poznatky pro svou „Woodcraft – 
Lesní moudrost“. Významný představitel Woodcraftu v Československu, profesor Miloš 
Seifert, označoval Setona jako novodobého Komenského. Ironií osudu je, ţe se světová 
skautská – stejně jako woodcrafterská – literatura ke Komenskému v minulosti ani 
v současnosti nezná a o velmi pravděpodobném, a tedy i moţném vlivu jeho myšlenek 
a díla na obě hlavní osobnosti světového skautingu, Roberta Baden-Powella a Ernesta 
Thompsona Setona, se nezmiňuje. Moţné příčiny toho jsem naznačil, nicméně se 
obávám, při vší úctě k zahraničním historikům skautingu, ţe se jim to prostě jeví jako 
nepřijatelné.  

 

Pro vznik skautského hnutí v Roudnici n. L. je příznačné, ţe jiţ v roce 1914 zde uspo-
řádal profesor Antonín Benjamin Svojsík dvě přednášky o skautingu. Pak navštívil Roud-
nici ještě několikrát. Podle zatím dostupných pramenů se na tehdejší činnosti roudnic-
kého skautingu podílel Zdeněk Kuffner, profesor roudnického gymnázia. Po vzniku 
Československé republiky se má roudnický skauting k ţivotu a to opět i za působení 
dalšího profesora roudnického gymnázia, Konstantina Kallese. Ve třicátých letech při-
chází do Roudnice další rovněţ profesor roudnického gymnázia, Jiří Trefný, který dovedl 
roudnický skauting k vysoké úrovni. Pozoruhodné je, ţe v roce 1937 na světové skautské 
Jamboree do Holandska odjíţdí celý jeden roudnický oddíl, vybavený charakteristickými 
„českými“ podsadami ke stanům jehlanového typu. Podle náčelníka profesora Rudolfa 
Plajnera to byl jediný skutečně v pravém slova smyslu skautský oddíl v celé naší vý-
pravě. Krátce před zákazem Junáka nacisty je dokončena rekonstrukce a rozšíření 
skautské klubovny. Po válce se skautské hnutí i u nás úspěšně rozvíjí, je zde zaloţen 
i vodní skauting, ale po 25. únoru 1948 veškerá oficiální skautská činnost ustává. 
Obnova činnosti v r. 1968 stejně tak jako v listopadu 1989 zastihuje roudnické skauty 
připravené, i kdyţ řada z činovníků jiţ odešla do věčných lovišť a podmínky rozvoje hnutí 
jsou čím dál tím sloţitější a nesnadnější. Ale více o tom všem se můţete dozvědět 
z vlastní výstavky a textu, který je k dispozici. Jiţ první odstavec tohoto textu je vystihující 
charakteristikou smyslu a poslání skautského hnutí. Duchovním otcem a hlavním 
autorem této výstavky je bratr Kája Snětina, kterému patří náš upřímný dík.  

Světové skautské hnutí, reprezentované dnes především třemi mezinárodními organiza-
cemi, WOSM (World Organization of the Scout Movement) a WAGGGS (World Associa-
tion of Girl Guides and Girl Scouts) a oldskautská IFOFSAG (International Fellowship of 
Former Scouts and Guides), dnes ISFG (International Scout and Guide Fellowship), 
prokazuje i po těch téměř sto letech oprávněnost své existence, členská základna ne-
ustále narůstá podobně jako i počet národních asociací zastoupených v obou uvedených 
světových organizacích. Poslání skautského hnutí v rozvojových zemích je nepostrada-
telné. O tom, ţe „skauting skutečně vţdy plul proti proudu“, není pochyb. Mukl, skaut, 
geolog Jiří Krupička, emeritní profesor na kanadské Alberta University, ve své knize 
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Flagelantská civilizace zdůrazňuje přibliţně následující: Tragédií národů a států je, ţe za 
největší své historické úspěchy povaţují svá vítězství na bitevním a válečném poli. Tato 
slova ve vztahu k úloze a poslání skautingu v lidské společnosti nepotřebují další 
komentář.  

Vţdy jsme nejen hovořili, ale i osobně si ověřili, sílu malého klopového odznáčku – 
skautské lilie, sílu stisku levičky, kterou si skauti na celém světě podávají, a sílu slov „já 
jsem skaut“. Chtěl bych připomenout jeden osobní záţitek z počátku devadesátých let. 
Tehdy pořádalo Národní muzeum, kde jsem působil v letech 1972–2001, autobusový 
zájezd do Paříţe. Jeden večer jsme doputovali aţ do moderní čtvrti La Défense. Tam 
bylo moţno za drahý peníz vyjet na střechu jednoho z objektů a rozhlédnout se „z ptačí 
perspektivy“ po střechách Paříţe. Ale – ten objekt byl plný skautů a skautek, kteří tam 
připravovali slavnostní večer spojený s vernisáţí skautské výstavy. Výtah byl nejen jimi 
vytíţen, ale přístup veřejnosti nebyl povolen. S velkým zájmem jsem sledoval rozhovor 
generálního ředitele Národního muzea s hlavním pořadatelem skautského večera, 
v němţ se ho snaţil přesvědčit, aby nás pustil do výtahu a na střechu. Ten však zcela 
kategoricky odmítl. Ředitelův boj byl marný. Vmísil jsem se do rozhovoru a ukázal onomu 
pořadateli mezinárodní skautskou lilii, kterou stále nosím sebou. Jeho ústa se roztáhla 
k širokému úsměvu a se slovy: „Máte mezi sebou našeho bratra,“ byla naše cesta do 
výtahu a na střechu povolena. Ani v tomto případě dalších slov není třeba.  

 

Na závěr tohoto svého povídání bych rád uvedl, že jsem v něm vycházel z publikovaných textů 

skautských autorů (např. z knihy bývalého generálního sekretáře WOSM br. Nagyho „250 miliónů 

skautů“ a publikace br. Neptuna „Základy duchovní výchovy ve skautingu“), své korespondence 

a diskusí s řadou skautských bratří, především s vnukem Zakladatele skautingu, bratrem Michae-

lem Baden-Powellem (The Honourable Michael Baden-Powell), zesnulým náčelníkem Junáka, 

bratrem dr. Rudolfem Plajnerem, s bratry Sekulou, Šamanem, Merkurem, Fetiškem, Kayem, 

Grizzlym, Honzou, zesnulým Jumbem, Cidem, Ursem, a dalšími z České republiky i ze zahraničí. 

Všem jim jsem povinován díkem. Bez nich bych nemohl tento svůj příspěvek zpracovat.  
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Skauting – historie, podstata, výchovné cíle a poslání 

skautského hnutí 

(2003) 

 

Úvod – počátky skautingu 

Roudnický skauting vstoupil do svého jubilejního roku 2004. Zakladatel českého a česko-
slovenského skautského hnutí, profesor Antonín Benjamin Svojsík, navštívil podřipskou 
metropoli vícekrát. Poprvé jiţ 28. března 1914, tedy jen několik let po zaloţení skautingu, 
ale ještě v době rakousko-uherské monarchie, prakticky na počátku první světové války, 
a přednesl dvě přednášky o skautingu – odpoledne pro mládeţ, večer pro dospělé. 
Podruhé přednášel v Roudnici 27. dubna 1919, krátce po vzniku Československé 
republiky. A znovu pronáší další dvě přednášky v Roudnici 4. prosince 1925. Naposled 
v Roudnici promluvil „O zaloţení, rozvoji a uplatnění skautingu u nás“ při příleţitosti 
sjezdu a závodů Středočeské ţupy, které se konaly o svatodušních svátcích v r. 1937. 
Svojsíka můţeme povaţovat i za hlavního iniciátora zaloţení skautské organizace na 
Podřipsku. Předpokládáme, ţe v době první Svojsíkovy návštěvy v Roudnici zde jiţ 
zárodky skautského hnutí existovaly, i kdyţ to zatím nemáme písemně doloţené.  

V následujícím textu se pokusím o velmi stručný výklad podstaty, základních principů, 
výchovných cílů a poslání skautského hnutí ve vazbě na historii, filozofii a duchovní 
rozměr skautingu. Za zamyšlení stojí jiţ slova o skautingu, která Antonín Benjamin 
Svojsík se svým nejbliţším spolupracovníkem Janem Novákem napsal v r. 1920: 
„Skauting nezakládá se na určitém názoru ţivotním, nejde s určitým směrem filosofickým, 
v něm soustřeďuje se vše krásné, co věky daly lidstvu. Můţeš v něm stopovati šlechetné 
ideje křesťanské, buddhismu, hellenství, nauk Konfuciových, japonského Bušida, středo-
věkého rytířství; je v něm přírodní zákon mravní i Dekalog, je v něm i poctivost zákona 
dţungle. V něm stírají se rozdíly třídní a oddíl nebo druţina jsou vzorem pospolitého 
ţivota bratrského, kde co jeden, to druhý a ţádný víc, jeda ve snaze po obecném blahu 
všech.“3 Skauting podle Plajnera není ideologií, skauting nemá ţádnou ideologii ve 
smyslu, jak je tento pojem chápán filozoficky a politicky.  

Nicméně je třeba zcela jasně a jednoznačně říci, ţe skautská myšlenka odmítá materia-
lismus v jakékoliv formě. Skautské ideály jsou v rozporu i s materialismem filozofickým 
i takovým, který se za filozofii povaţuje.4  

Skautské hnutí je definováno jako „dobrovolné nepolitické výchovné hnutí mladých lidí, 
přístupné všem bez rozdílu původu, rasy nebo víry, v souhlase s účelem, zásadami 
a metodou vytvořenou Zakladatelem hnutí“. 

Zakladatelem světového skautského hnutí je Sir Robert Stephenson Smyth Baden-
Powell of Gilwell (B.-P.).5 Biblí skautingu se stal jeho Scouting for Boys, vydaný kniţně 

                                            

3
 PLAJNER, R.: Zavátou junáckou stezkou, CD-ROM, str. 1. 

4
 NAVRÁTIL, Z. – Fetišek: Etika a morálka ve skautingu, str. 9. 
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poprvé v r. 1908. Moţno snad trochu zjednodušeně říci, ţe B.-P. – vojákovi a generálovi 
vojska Britského impéria – při vzniku skautingu stál po boku Ernest Thompson Seton 
(ETS), přírodovědec, malíř, spisovatel. Historie hnutí hovoří o rozsáhlé řadě vlivů 
osobností a hnutí, které na zakladatele skautingu působily a které přispěly k vytvoření 
„filozofických i praktických základů skautingu“. Potulný mnich François Rabelais, filozof 
Jean Jacques Rousseau, učitel národů Jan Amos Komenský (JAK), zakladatel 
Salesiánského řádu sv. Jan Bosco (Don Bosco), spisovatel a malíř John Ruskin, myslitel 
a „poustevník“ Henry David Thoreau – abych uvedl alespoň některé z nich. Nás můţe 
potěšit, ţe mezi nimi je Jan Amos Komenský. Není pochyb o tom, ţe B.-P. i ETS 
Komenského pansofické a pedagogické dílo znali a mnohé ve skautské výchově uplatnili 
[viz zjednodušený příklad: „Schola ludus“ (JAK), „Scouting is a game“ (B.-P.)]. S dílem 
Jana Amose Komenského seznámil Zakladatele skautingu B.-P. František hrabě Lützow, 
pán na Ţampachu u Kyšperka v Čechách.6 Filozof českého skautingu Josef Šimánek 
soudí, ţe by skauting vznikl, i kdyby osobnosti jako B.-P., ETS i Svojsík (ABS) nikdy 
neţily.7 Myslím, ţe přesně vystihl podstatu tohoto hnutí. Skauting je svým způsobem 
jedinečný výchovný systém a podstatou své výchovy se stal nezničitelným a jen těţko 
překonatelným.  

Krátce poté, co B.-P. publikoval svůj vojenský spisek Aids to Scouting (1899), přichází 
ETS se svými dvěma proslulými publikacemi Dvěma divochy a Svitkem březové kůry 
a se svým hnutím mládeţe „Woodcraft Indians“. B.-P. a ETS se navzájem seznámili se 
svými pojetími výchovy mládeţe, která se sobě nápadně podobala, a B.-P. jiţ v publikaci 
Scouting for Boys (1908) vyuţil četné myšlenky, představy i praktické výstupy publikova-
né ETS. Snad to byla chyba, ţe B.-P. neuvedl ETS alespoň jako duchovního spoluautora 
svého díla. Nicméně ETS jako první nejvyšší představitel amerického skautingu vydává 
v letech 1910/1911 Boy Scouts of America. The official Handbook for Boys, New York. 
Na titulní straně jsou uvedeni dva autoři – „by Ernest Thompson Seton and Lieut.-
General Sir Robert S. S. Baden-Powell K.C.B“.8 

ABS cituje v závěru svých Základů junáctví9 (1912) soupis anglické, francouzské, ně-
mecké, polské a české literatury vztahující se bezprostředně ke skautingu, popřípadě 
k výchově mládeţe a poznávání přírody. ABS píše na str. 22–23 této knihy: „Mnoho 
z jeho (tj. ETS) myšlenek, cvičení a her i celkového zřízení přejal nynější anglický generál 
Sir Robert Baden-Powell pro svůj systém „scouting“, jenţ se stal vzorem pro zakládání 
podobných organizací ve všech dílech světa. Těţko je posouditi, kdo má o které odvětví 
skautingu větší zásluhy, zda Seton, či Baden-Powell. Jisto jest, ţe ona romantičnost, 
poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou Setonovou, kdeţto pořádek, kázeň, 
organisace jsou zase dílem Powellovým – obou výborných psychologů a pedagogů.“ 
V Myšlenkových základech skautingu10 se píše, ţe B.-P. vloţil do základů skautingu 
zejména smysl pro řád, nutnost sluţby bliţním, obci, vlasti, církvi, lidstvu a komplexní 
výchovu, coţ se promítá do osobní cti, náboţenské tolerance, spolehlivého občanství 

                                                                                                                                               

5
 JEAL, T.: The Boy – Man. The Life of Lord Baden-Powell. HANSEN, W.: Vlk, jenž nikdy nespí. 

JANÍK, V. – Ren: Z vůdcových zápisníků. 
6
 SEKULA: Paměti skautského vlčete.  

7
 ŠIMÁNEK, J.: Skauting, jeho podstata, význam a ethika, str. 14; ŠIMÁNEK, J.: A. B. Svojsík. 

8
 The Boy Scouts, An American Adventure 1984, str. 21. 

9
 SVOJSÍK, A. B.: Základy junáctví, str. 710–712. 

10
 ZAJÍC, J. – Edy: Myšlenkové základy skautingu, str. 10–13. 
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a mezinárodního bratrství. ETS vloţil do skautingu duchovní základ, krásu, soulad ţivota 
s přírodou, tvořivost a soudrţnost rodiny, coţ se projevilo v důraze na individualitu, 
indiánskou symboliku, ale současně i na kritiku vojenských prvků a církevnictví ve výcho-
vě B.-P. Cesty B.-P. a ETS se později a natrvalo rozdělily. Historie však oba povaţuje za 
„otce skautingu“, ačkoliv jako Zakladatel je obvykle uváděn jen B.-P., zatímco ETS stojí 
spíše v pozadí. V kaţdém případě vznikl jeden skauting se svými specifiky v jednotlivých 
regionech a národních a státních uspořádáních. Charakterizují to přesně slova B.-P.: 
„Skauting je školou občanství prostřednictvím lesní moudrosti.“11  

Vynechejme první období vzniku skautingu v Anglii, kde měl především slouţit k výchově 
mladých anglických muţů pro slávu a obranu Britského impéria (z historického hlediska 
o tom není sporu) a podívejme se, co se dělo se skautingem dál. „Na samém počátku 
snad B.-P. ani netušil, ţe poloţil základy nejúţasnějšího hnutí mladých, které se záhy 
rozšíří po celé planetě. Dostalo se i do oblastí jiných kultur i jiných tradic. Jeho mravní 
kritéria však zůstala zachována.“12 Soudí se, ţe B.-P. zaloţil skauting na křesťanských 
principech. Nehovoří se o tom, byl-li B.-P. také ovlivněn např. buddhismem za svého 
působení v Indii a dalších asijských zemích, ačkoliv jiţ ze slov ABS a Jana Nováka, která 
jsem uvedl, vyplývá, ţe těch skutečných zdrojů pro ideový základ skautingu bylo více. 
Skauting se z Anglie velmi rychle šířil do celého světa, jak o tom píše právě i ABS. 
Základní principy skautingu se pak postupně vytvářely zhruba aţ do poloviny dvacátých 
let minulého století. Rozplynuly se první zjednodušené představy o britském skautingu, 
jehoţ pojetí bylo i v samotné Anglii tvrdě kritizováno. I u nás mělo četné odpůrce, 
např. v profesoru Miloši Seifertovi.13 B.-P. si totiţ uvědomil a pochopil, ţe – má-li se 
skauting skutečně otevřít mládeţi celého světa – musí jeho principy v plném rozsahu 
vycházet z rozšířeného ekumenického pojetí tak, aby byly přijatelné a přístupné všem, ať 
uţ se jedná o křesťany, ţidy, muslimy, hinduisty, buddhisty či bezkonfesijní. Nemohl 
proto setrvávat na dodnes stále přeţívající a stále problematičtější spíše jen předstírané 
toleranci mezi lidmi různých názorů a odlišné víry, ale vytvořil základní předpoklady pro 
vzájemný respekt všech lidí dobré vůle na celém světě a skautů zvlášť.  

Duchovní výchova ve skautingu – skautská spiritualita – můţe být jen jedna bez 
ohledu na skutečnost, ţe ti, co ji dobrovolně přijali, pocházejí z různých prostředí – 
různých ras, rozdílných vyznání a církví a odlišného chápání Boha, různých společen-
ských vrstev, různých zemí a kontinentů.14 U nás ABS omezil duchovní výchovu na 
nejnutnější minimum z obavy, ţe v době rakousko-uherské monarchie by princip duchov-
ní výchovy spojený se slovem „Bůh“ byl pro mládeţ nepřijatelný. Vycházel z historických 
zkušeností naší země, která spatřovala v katolické církvi oddaného sluţebníka Habsbur-
ků v Rakousko-Uherské monarchii, ale jiţ nikdy se neodhodlal k tomu, aby tento svůj 
postoj natrvalo změnil po vzniku Československé republiky v souvislosti s vytvořením 
Svazu junáků skautů Republiky Československé, později nesoucím název Svaz junáků 
skautů a skautek Republiky Československé. Dodnes tím naše skautské hnutí trpí (dlou-
hodobě to bylo např. jisté napětí v souhlase s textem skautského slibu) a prochází trva-
lým vnitřním pnutím a konflikty, a bylo a je stále kritizováno různými vnějšími odpůrci.  

                                            

11
 B.-P.: Scouting for Boys, 1908. 

12
 NAVRÁTIL, Z. – Fetišek: Duchovní rozměr skautingu,str. 4. 

13
 SEIFERT, M.: Přírodou a životem k čistému lidství. 

14
 Scouting and Spiritual Development, WOSM 2001; Exploring Spirituality – Resource Material for Girl 

Guides and Girl Scouts, WAGGGS 2000. 
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Svaz junáků skautů a skautek Republiky Československé byl svého času před druhou 
světovou válkou jediným členem světové skautské organizace, který neměl ve svém slibu 
slovo „Bůh“. Profesor Charvát na posledním sněmu Svazu před 2. světovou válkou v té 
souvislosti prohlásil: „Jsme jediný národ z 54 států celého světa, v nichţ je skauting zave-
den, který ve slibu nemluví o Bohu.“15  

 

Principy a metody skautského hnutí 

Skautské hnutí je v podstatě zaloţeno na třech základních principech: povinnosti k Bohu, 
povinnosti k ostatním, a povinnosti k sobě (Fundamental Principles, WOSM 1989). Z nich 
základní, zásadní a nejvýznamnější je první princip, z něhoţ další dva v podstatě vy-
plývají.  

Povinnost k Bohu 

Slovo „Bůh“ se vyskytuje z úcty k Zakladateli pouze v titulu. Ten důvod je prostý. Tato 
povinnost se týká i náboţenství, která nejsou monoteistická, jako je hinduismus, nebo 
náboţenství, která neuznávají osobního Boha, jako je buddhismus. Jinak se v textu 
zdůrazňuje, ţe jde o vztah člověka k vyšším duchovním hodnotám ţivota a respektování 
věrnosti náboţenství a plnění povinností, které z toho vyplývají. Celý výchovný postup 
pomáhá mladému člověku odpoutat se od materiálního světa a vydat se na pouť za 
spirituálními hodnotami ţivota. „Z uznání a přijetí povinnosti k Bohu nevyplývá závazný 
poţadavek vstupu do nějaké konkrétní církve nebo náboţenské společnosti.“16 Kdyţ se 
ptali B.-P., jak se dostalo náboţenství do skautingu, odpověděl: „Nedostalo se tam, je 
v něm obsaţeno. Je to základní činitel, který je podkladem skautingu.“  

Pečlivá analýza spisů B.-P. ukazuje, ţe představa síly, nadřazené síle člověka, je pro 
skauting základní.17 Jak jsem jiţ naznačil, skauting představuje široce pojatý ekumenis-
mus, o který lidstvo se značnými potíţemi a problémy stále usiluje. „Povinnost k Bohu je 
hlavním, ústředním i nosným prvkem stavby, bez něhoţ se celý skauting sesouvá na 
hromádku kamenů, na trochu nesoudrţných prvků, které sice samy o sobě mohou mít 
dílčí praktickou hodnotu, ale nemohou vytvořit ten jedinečný, hodnotný celek, jehoţ 
výsledkem je skautství, ţivot plný bohatého smyslu a hodnot, ţivot skutečně důstojného 
lidství.“18 A Šaman pokračuje: „Skauting je hledání a nalézání smyslu ţivota. A vše je 
mělké, ba nesmyslné, marné, bude-li chybět onen spirituální tón, duchovní paprsek, který 
prosvěcuje všechno naše usilování a dává mu smysl.“ 

Povinnost k ostatním  

Povinnost k ostatním je definována jako věrnost vlastní zemi v souladu s povznášením 
místního, národního a mezinárodního porozumění, spolupráce a míru, a aktivní účast na 

                                            

15
 LEŠANOVSKÝ, K. – Kay, NOSEK, V. – Windy: Poznámky k vývoji českého skautského slibu, str. 5. 

ZATLOUKAL, V. – Ševlk: Katoličtí skauti junáci v Československu, str. 289.  
16

 PEČENÝ, J. – Neptun: Základy duchovní výchovy ve skautingu, str. 3. 
17

 Další podrobnosti viz např. NAVRÁTIL, Z. – Fetišek: Duchovní rozměr skautingu; Putování za prvním 

principem. RUSEK, L. – Šaman: Duchovní aspekty výtvarného umění; Úvahy o skautingu, skautování 

a skautství; Hledání; Návraty k pramenům; Zahrady zázraků. 
18

 RUSEK, L. – Šaman: Hledání. 
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rozvoji společnosti s uznáváním a respektem k důstojnosti spoluobčanů a k integritě 
(neporušenosti) světa přírody. Jde o povznášení bratrství a porozumění mezi mládeţí 
všech národů celého světa, a základní princip sluţby ostatním (bliţním) v co nejširším 
rozsahu. 

Povinnost k sobě 

Tento princip znamená, ţe kaţdý je odpovědný za vlastní rozvoj, za rozvíjení svých 
vlastních schopností. Jde o trvalý rozvoj schopností duševních i tělesných, který je vţdy 
směrován ke konání toho nejlepšího, čeho je člověk schopen, k tomu, aby se ze skautů 
stali lidé pevného charakteru, připravení zaujmout svá místa v národě a v celé lidské 
společnosti jako schopní a čestní občané. 

Tyto tři základní principy doplňuje ještě věrnost skautskému slibu a zákonu. Mravní 
základ platí po celý ţivot.  

Hierarchie těchto zásad je pevná, je však třeba chápat jejich vzájemné sepětí. Slib a zá-
kon má smysl jen v opoře o duchovní principy a ostatní dvě zásady z nich vyplývají jako 
ze své základny.19  

V nejširším slova smyslu lze skauting definovat jako výchovné hnutí zaměřené na celko-
vý rozvoj schopností člověka tak, aby se pro ty, kteří jeho výchovným procesem projdou, 
mohl stát smyslem jejich ţivota (Once a scout – always a Scout. Jednou skautem – 
vţdycky skautem).20 Proto skauting neinstruuje, ale vychovává. Hodnoty etické a mravní 
a výchova charakteru stojí na prvním místě. Praktický skauting je jen prostředkem k do-
saţení výchovných cílů a záměrů. Smyslem skautské výchovy je vést mladé lidi ke skaut-
ství, skautskému ţivotnímu způsobu i skautskému čili lidskému (humanitnímu) zaměření 
na celý ţivot. Skauting je způsob, jak ţít krásný a bohatý ţivot. „Můţe být skauting ţivot-
ním stylem? Ano, můţe. Pro mravného a poctivého člověka, který se po celý ţivot snaţil 
ctít a respektovat zásady skautské etiky, dodrţovat skautský zákon i jednou provţdy da-
ný skautský slib ani jiná cesta neexistuje. Ukázat tuto cestu mladým lidem je velkou ctí 
i povinností, ale také uměním dobrého skautského vůdce.“21  

Je proto třeba ukázat, jakým způsobem dochází k uplatňování základních principů skau-
tingu ve výchovném procesu. Skautský výchovný proces se uskutečňuje prostřednictvím 
jednotlivých prvků sebevýchovy a jejich vzájemným propojením. Metodiku skautské 
výchovy lze proto definovat jako systém trvalé dlouhodobé sebevýchovy prostřednictvím 
skautského slibu a skautského zákona, učení činností, členství v malých skupinách – 
skautských druţinách, vhodných stimulujících programů, různých činností včetně her, 
uţitečných dovedností a sluţby společnosti, které se odehrávají převáţně venku v kon-
taktu s přírodou. Jak jsem naznačil, jde o vhodnou a smysluplnou kombinaci uvedených 
prvků, tzn. o pro skautskou výchovu jednotný a integrovaný celek. 

Skautský slib a skautský zákon jsou nejdůleţitějšími a základními nástroji při formulování 
principů skautského hnutí, nástroji, od nichţ se vše další při výchově mládeţe odvíjí. 
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 HAUSER, P., PACHMANN, E.: Základy skautingu, str. 4. 

20 
PLAJNER, R.: Zavátou junáckou stezkou, 2. Ve službách republiky. Idey a praxe svazového skautingu, 

str. 160. SICA, M.: Foodsteps of the Founder Lord Baden-Powell, str. 171. 
21

 NAVRÁTIL, Z. – Fetišek: Může být skauting životním stylem?, str. 15. 
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Vyjadřují základní etický a morální kodex, k jehoţ přijetí se skaut dobrovolně po uplynutí 
určité zkušební doby a absolvování nováčkovské zkoušky slavnostně zavazuje na celý 
ţivot. Svůj slib skládá do rukou vůdce oddílu za přítomnosti celého oddílu. Trvalá identi-
fikace se s těmito etickými hodnotami a vytrvalá snaha ţít podle těchto zásad podle 
svých nejlepších schopností se stávají účinným prostředkem v rozvoji mladých lidí. Často 
bývá skautský zákon přirovnáván k „Desateru Boţích přikázání“, které nepochybně bylo 
jedním ze zdrojů jeho formulace.22 Od skautského slibu a zákona jsou odvozeny skaut-
ské heslo „Buď připraven“ a „příkaz denního dobrého skutku“. V zahraničí se dnes uplat-
ňuje v této souvislosti čím dál tím více tzv. golden rule – zlaté pravidlo chování: „Co 
nechceš, aby Ti jiní činili, nečiň Ty jim.“23 

Učení činností (learning by doing) představuje významný výchovný prvek, odpovídající 
pedagogickým představám Komenského. Skauti jsou aktivními a nikoliv jen pasivními 
účastníky výchovného procesu. Také vůdce oddílu a další oddíloví činovníci se zapojují 
vhodným způsobem do všech činností a nesetrvávají jen u pronášení příkazů a zákazů. 
Program, který není zaloţen na učení činností – učení děláním – nelze povaţovat za 
skautský.  

Dalším významným prvkem skautského výchovného systému je členství v malých skupi-
nách – druţinách.24 Malá skupina osob, trvalý charakter vztahu, identifikace všech členů 
druţiny se společným cílem, důkladná znalost ostatních osob ve skupině, vzájemné 
ocenění uvnitř skupiny, spolu s pocitem svobody a spontánnosti, a skutečnost, ţe spole-
čenská kontrola je neformální – to vše přispívá k ideální atmosféře, v níţ mladí lidé 
podstupují proces své transformace na dospělé. Druţina je povaţována za nejdůleţitější 
seskupení chlapců či dívek ve skautském hnutí. Vyšší jednotka – oddíl stojí teprve na 
druhém místě, jakkoli je oddíl pro skautskou činnost nepostradatelný. 

Výchovný proces, charakterizovaný v předchozích třech odstavcích, představuje souhrn 
všech činností prováděných mladými lidmi ve skautingu. Tento skautský program musí 
být, jak jsem jiţ zdůraznil, chápán jako integrovaný celek a nikoliv jako sbírka různých 
činností bez vzájemného vztahu. Základní rysy tohoto programu představují čtvrtý prvek 
skautské výchovné metody. Skautský program má být řešen tak, aby vyhověl poţadavku 
postupného a harmonického rozvoje mladého člověka. Plán činnosti musí být podněcují-
cí, aby byl přitaţlivý pro ty, pro které je určen. V tomto ohledu musí být vyváţenou kombi-
nací různých činností, zaloţených na zájmu účastníků. Ve vyváţené kombinaci před-
stavují hry, uţitečné činnosti a sluţba „obci“ tři hlavní oblasti, které je třeba mít na zřeteli 
při tvorbě programu. Příroda a ţivot venku jsou povaţovány za nejlepší rámec pro 
skautské činnosti. Z hlediska intelektového přináší příroda mnoho výzev, které podněcují 
tvůrčí schopnosti mladých a umoţňují jim dosáhnout řešení kombinací prvků, které by jim 
přeorganizovaný ţivot ve městě nikdy nemohl poskytnout. Tolik ve stručnosti k základním 
principům skautingu (volně převzato z Fundamental Principles, WOSM 1989).  
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 NAVRÁTIL, Z. – Fetišek: Putování za prvním principem.  

23
 „The percept that one should behave towards others as one would want others to behave towards oneself“ 

see Matt. (Matouš) 7:12, Luke (Lukáš) 6:31, Webster‘s New World Dictionnary,Cleveland and New 

York 1988, s. 579.  
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 NOVÁK, Jan: Družinová soustava (The Patrol System). SCOUTMASTER´S HANDBOOK, str. 35. 

NOVÁK, Jaroslav: Junácká družina. DVOŘÁK, V.: Družinový rádce.  
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Světový skauting oslaví v prvním desetiletí prvního století třetího tisíciletí 100 let svého 
trvání. Český skauting oslavil v r. 2002 devadesát let od svého vzniku. L. Nagy ve své 
knize 250 milionů skautů25 předpokládá, ţe skautským výchovným procesem prošlo 250 
milionů skautů. V současné době se odhaduje, ţe jich bylo jiţ 300 milionů. R. Plajner ve 
svých historických studiích (1971–1986) soudí, ţe u nás skautskou výchovou prošlo více 
jak půl milionu skautů a skautek. Je nezbytné znovu připomenout a upozornit na skuteč-
nost, která vyplývá z textu, ţe z hlediska plnění výchovného programu je ve skautském 
hnutí nejdůleţitější skautská druţina a pak skautský oddíl. Tam hnutí ţije, tam se rodí 
nová mladá skautská generace, tam je naplňováno poslání skautství. Je škoda, ţe právě 
druţinový systém není v plné míře při výchově skautů a skautek uplatňován, často je 
opomíjen zcela, bohuţel.  

Jiţ výše jsem uvedl, ţe „z uznání a přijetí principu povinnosti k Bohu nevyplývá závazný 
poţadavek vstupu do nějaké konkrétní církve nebo náboţenské společnosti.“26 Neptun 
dále píše: „Ale jedna nutnost tady je. Totiţ uznat, ţe ţivot člověka není výsledkem shluku 
molekul a celé řady náhod, ale ţe podléhá řádu bytí, který ve vesmíru existuje, a který je 
na člověku zcela nezávislý… Odpovědnost skauta je vztaţena ke Zdroji tohoto řádu, 
který v našem nyní platném skautském slibu nazýváme nejvyšší Pravdou a Láskou.“ 
Člověk můţe první princip odmítnout a setrvat na pozicích čistého materialismu a tím se 
vlastně osobně vzdát ţivota v plnohodnotném skautingu, nebo projevit vůli k přijetí 
duchovního principu bytí s tím, ţe bude před ním celoţivotní namáhavá, ale krásná cesta 
za poznáváním tohoto duchovního principu. Neptun připomíná, ţe „duchovní principy ve 
skautingu nejsou něčím, co by se nějak vymykalo chápání běţného člověka a co by snad 
mělo omezovat osobní svobodu skauta a znásilňovat ho k přijetí konkrétního náboţen-
ského vyznání. To minimum, které se od skauta poţaduje, spočívá v uznání jisté Autority, 
která stojí mimo člověka, a které jsme všichni odpovědní.“  

Skauting je „hra“ a to velmi sloţitá a promyšlená. Je to „hra“ o vytváření člověka. 
Skauting není dobročinným spolkem ku prospěchu lidí z tzv. lepší společnosti a jejich 
dětí. Skauting není školou s předepsanou osnovou „učiva“, kde se „vyučuje“ a „zkouší“. 
Skauting není ústavem slouţícím pohodlí obecenstva. Skauting není výstavní síní, kde 
se rozdávají medaile a odznaky za povrchní úspěchy.27 Úspěchy skautského výchovné-
ho systému jsou odvozovány především od osobnosti vůdce a jejího růstu.28 „Skaut je 
skutečným skautem do té míry, do jaké ţije svým skautským slibem, do jaké se přiblíţil 
skautskému ideálu.“29 

Jaké jsou společenské předpoklady pro rozvoj skautingu, tzn. skautingu, který působí 
v souladu se základními principy?  

(a) Demokracie. Jde však o širší princip zahrnující především svobodu projevu, svědomí 
a jednání. Demokracie má svůj řád, není anarchií. Idea demokracie je i ideou skautského 
hnutí. Totalitární systémy jakéhokoliv typu zcela vylučují moţnost existence skautského 
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 The World Scout Foundation 1985. 

26
 PEČENÝ, J. – Neptun: Základy duchovní výchovy ve skautingu, str. 3. 
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 VOSÁTKA, M.: Český skauting, str. 5. 
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 PEČENÝ, J. – Neptun: Osobnost vůdce a její růst, str. 8. 

29
 PEČENÝ, J. – Neptun: Ze zápisníku Lesní školy, str. 7.  
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hnutí v jimi ovládané zemi. Jakmile ovládnou stát, jedním z prvních kroků je likvidace 
skautského hnutí v něm.30  

(b) Humanita – bez humanity, lidskosti není opravdové demokracie. Tomáš Garrigue 
Masaryk, velký příznivec skautingu, ji formuloval v příkaze: Miluj svého bliţního jako 
nejvyšší ideál společenský.  

(c) Světové bratrství – skautské ideály spojují svět. Skaut je bratrem kaţdého skauta, 
je členem mezinárodního skautského bratrstva. 

(d) Vztah k přírodě – od zaloţení skautingu byl proklamován jeho těsný pozitivní vztah 
k přírodě. Dnes je zesílen přístupem ekologickým.31  

Výchovný proces ve skautském hnutí je účelně upraven pro několik základních věkových 
kategorií – vlčata a světlušky (věk přibliţné 6–11 let), skauty a skautky (věk přibliţně 11–
14 let), rovery (přibliţně 15–21 let). A pak se otevírá široké pole skautských aktivit pro 
starší skauty a skauty – oldskauty a oldskautky, kteří působí jako vůdcové vlčáckých 
smeček a skautských oddílů a vůdkyně rojů světlušek a oddílů skautek, činovníci 
středisek a dalších vyšších organizačních stupňů v hnutí. Oldskauti a oldskautky, jejichţ 
věk jiţ není oficiálně ničím omezen, se sdruţují v oldskautských klubech. Vedle běţných 
skautských oddílů, rojů a smeček působí také specializované skautské oddíly, z nichţ 
nejpočetnější jsou vodní skauti a skautky. Protoţe výchovný proces v kaţdé z uvedených 
kategorií má svá specifika, skautské hnutí nepovaţuje za vhodnou koedukaci, tj. společ-
nou výchovu chlapců a dívek. Problém koedukace je předmětem diskusí skautských 
vychovatelů nejen u nás, ale i v zahraničí. Je logické, ţe se tento problém nijak netýká 
oldskautů a oldskautek. Zamyslíme-li se hlouběji nad podstatou skautingu, pak si uvědo-
míme, ţe teprve s přibývajícími léty chápe skaut nebo skautka smysl a poslání hnutí. Ve 
věku vlčat a světlušek je to především smysluplná hra v šestkách, smečkách a rojích, 
která se prohlubuje ve výchově skautů a skautek v druţinách a v oddílech, aby pak do 
jisté míry mohla gradovat ve výchově roverů a rangers. Tehdy jiţ rover můţe pochopit 
hodnotový systém skautingu, přijmout jej pro celý svůj příští ţivot a zůstat skautingu 
věrný. Proto také rovery charakterizuje „sluţba“, sluţba smečce, oddílu, hnutí na jedné 
straně, a sluţba lidské společnosti na straně druhé. Z roverů se stávají dobří vůdcové 
oddílů, a ti ostatní – ti pomáhají hnutí jako oldskauti a oldskautky.  

 

Několik poznámek k historii skautského hnutí 

Jak jsem jiţ naznačil, základní principy skautingu a jeho výchovný program jsou v roz-
poru s jakýmkoliv totalitárním systémem, ať uţ fašistické, komunistické či jiné podstaty. 
Mussoliniho fašistický reţim v Itálii velmi brzy zakázal italský skauting, německý skauting 
se dokonce v období mezi dvěma světovými válkami nestal členem mezinárodního 
skautského hnutí. Sovětský svaz samozřejmě dokázal zlikvidovat skautské hnutí ve 
všech zemích, které postupně násilně ovládl. K zákazu činnosti skautů v pobaltských 
republikách došlo, jakmile je Sovětský svaz okupoval podle dohody s nacistickým Ně-
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meckem. Junák, který vznikl dosti sloţitým způsobem sjednocením většiny skautských 
organizací u nás v r. 1939 krátce před okupací Čech a Moravy nacisty (tyto okolnosti 
vyţadují kritické zhodnocení, které dosud nebylo skautskými historiky realizováno), byl 
zakázán dekretem Karla Hermanna Franka vydaným 28. října 1940, tj. ve výroční den 
vzniku Československé republiky. Slovenský skauting po vzniku Slovenského štátu 
14. března 1939 postupně přestal existovat a řada jeho členů přešla do Hlinkovy mlá-
deţe. Skautské hnutí z výše uvedených důvodů zakázaly také všechny komunistické 
státy, které vznikly po druhé světové válce ve střední a východní Evropě a byly v pod-
statě ovládány Sovětským svazem. Pozoruhodný byl v tomto smyslu program infiltrace 
komunistů do skautských organizací s cílem jejich rozvracení zevnitř. V Československu 
byla skautskému hnutí věnována mimořádná pozornost zřízením speciálních oddělení 
KSČ a STB. KGB nejprve dokonce chtěla prostřednictvím vnitřně přebudovaného a ko-
munisty ovládaného Junáka proniknout do mezinárodního skautského hnutí.32 K tomu 
ovšem jiţ nedošlo a Junák byl zakázán. Jednota dětského a mládeţnického hnutí – to byl 
jeden ze základních poţadavků komunistů formulovaných jiţ před koncem 2. světové 
války. Komunisté stejně prosadili i jednotnou tělovýchovu, jednotné odbory.  

Ale… skutečnost byla jiná. Skautské ideje tak pevně pronikly do myšlení a srdcí skautů 
a skautek, ţe se postupně prokázalo, ţe toto hnutí je nezničitelné. Skauti v nacisty 
okupované Evropě byli aktivními účastníky odporu proti okupantům, mnoho jich poloţilo 
na oltář vlasti oběť nejvyšší. Konec druhé světové války zastihl skauty připravené 
a obnova činnosti byla velmi rychlá. V komunisty ovládaných státech však brzo byla 
činnost skautského hnutí násilně „zlikvidována“. Akční výbory Junáka vykonaly u nás 
své. V inscenovaných procesech byla řada skautských činovníků i prostých skautů 
odsouzena k vysokým trestům, několik k trestu nejvyššímu, a i jinak diskriminována.33 
Jakmile nastalo jisté, komunisty ovládané uvolnění v době „Praţského jara“, skautské 
hnutí obnovilo svou činnost jen krátce (1968–1970) a se značně omezenými ideovými 
moţnostmi, zejména v oblasti duchovní výchovy, aby znovu na jednadvacet let oficiálně 
umlklo. Tentokrát bylo ovšem toto ukončení provedeno více neţ problematickým a v pod-
statě neskautským způsobem, na němţ se podíleli i někteří skauti a skautky za vůdčího 
působení stranické skupiny KSČ na ústředí Junáka a zřejmě také i při niţších sloţkách 
Junáka, coţ se stalo předmětem tvrdé kritiky po obnově hnutí v listopadu 1989. Sami 
aktéři oné sebelikvidace, dehonestující skautské principy a skauting jako takový, mlčí. 

Jestliţe během druhé světové války po zákazu Junáka v Protektorátu Čechy a Morava 
uznalo ministerstvo vnitra československé vlády v londýnském exilu Svaz českosloven-
ských skautů ve Velké Británii (23. 5. 1941) a Mezinárodní skautská kancelář uznala 
tento svaz 25. 6. 1941, pak také během dlouhého trvání komunistické vlády v Česko-
slovensku skauti-emigranti udrţovali činnost hnutí především v západní Evropě, ale 
i v zámoří. Vedli oddíly, pořádali letní tábory a připravovali se na návrat do osvobozené 
vlasti. Řada skautských oddílů působila v Československu ilegálně pod jiným názvem 
většinou pod patronátem jiné komunisty povolené organizace. Listopad 1989 otevřel 
cestu k obnově skautského hnutí v Československu. Pád hegemonie Sovětského svazu 
vedl k obnově národních skautských hnutí prakticky ve všech státech, které byly 
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prostřednictvím komunistických stran násilně ovládány jako vazalové Sovětského svazu, 
a také přímo ve všech státech, které vznikly rozpadem Sovětského svazu. 

Skauti-komunisté, kteří se aktivně podíleli na likvidaci českého a československého 
skautského hnutí, se za své činy a za své schizofrenní rozvratnické a podvratné působe-
ní ve skautském hnutí nikdy nikomu neomluvili a zřejmě je dodnes povaţují za jedině 
správný postoj bez ohledu na dopady, jaké to má nejen na český skauting, ale celou naši 
současnou společnost.34  

 

Současný stav, smysl a poslání českého skautského hnutí  

V následujícím bych chtěl ještě krátce charakterizovat, jak je v současné době skautské 
hnutí vnímáno, s jakými problémy se setkává a jaké jsou předpoklady pro jeho další 
působení ve společnosti. 

Především je třeba říci, ţe v současné době ve světě existuje několik organizací, které 
sdruţují jednotlivé národní skautské organizace. Reprezentantem kaţdého státu můţe 
být jen jedna národní organizace. Pokud je v některém státě více skautských organizací, 
je moţné, aby se sdruţily ve federaci, která by pak zastupovala tuto federaci ve světo-
vých organizacích. Poslední informace ze zahraničních ústředí však naznačují, ţe vy-
tváření těchto federací nejsou příliš nakloněna a jejich vznik není jimi podporován.  

Junák – svaz skautů a skautek České republiky je v současné době členem tří světových 
skautských organizací, WOSM – World Organization of the Scout Movement (Světová 
organizace skautského hnutí se sídlem v Ţenevě), WAGGGS – World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (Světová organizace skautek se sídlem v Londýně) a ISGF – 
International Scout Guide Fellowship (Mezinárodní společenství skautů a skautek se 
sídlem v Bruselu). Problém vytvoření federace všech skautských organizací působících 
v České republice je zatím stále otevřený. Týká se především těchto v současné době 
působících skautských organizací: Junák – svaz skautů a skautek České republiky, Svaz 
skautů a skautek České republiky, Skaut – český skauting ABS, YMCA T.S., Občanské 
sdruţení skautů a skautek Lilie, Skautský oddíl Velena Fanderlika, Polské harcerstvo 
v ČR a Vodní skauti ČR. 

Skautské hnutí v České republice i ve světě dokázalo překonat těţká období politického 
útisku. Dokázalo se vyrovnat s různým pojetím skautingu v jednotlivých účastnických 
zemích a národních organizacích. Období útlaku a oficiální „neexistence“ byla následo-
vána růstem zájmu o skauting. Skautské hnutí prokázalo, ţe je jedním z významných 
faktorů, které pozitivně přispívají a současně se aktivně podílejí na rozvoji lidské 
společnosti. Dnes můţeme hovořit o několika desítkách miliónů členů skautských 
organizací ustavených ve většině států světa. Skautským hnutím prošlo mnoho význam-
ných našich i světových osobností vědy a kultury, první lidé na měsíci byli americkými 
Orlími skauty. A všichni se hrdě hlásí ke skautingu a vyznávají, jak právě skauting 
pozitivně ovlivnil celý jejich další ţivot.  
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Základní principy skautingu dodnes nepotřebovaly a nepotřebují ţádnou změnu. Před-
stavují trvalý vklad zakladatelů skautingu do rozvoje lidstva. Je samozřejmé, ţe se spolu 
s „civilizačními“ změnami, k nimţ dochází na naší planetě, průběţně také vyvíjejí metody 
praktického skautingu. A skautské hnutí jako takové se aktivně zapojuje ve spolupráci 
s různými sdruţeními a organizacemi, jako např. YMCA, YWCA, do úsilí o lepšího 
člověka, o zdravější ţivotní prostředí a ochranu přírody, o lepší společnost, aby tak 
naplnilo své poslání, tj. sluţbu lidstvu, a aby do tohoto celospolečenského úsilí připravilo 
muţe a ţeny, jimţ se ţivot v souladu se základními principy skautingu stal smyslem jejich 
bytí. Spektrum různých organizací a institucí, které se soustřeďují na mimoškolní výcho-
vu dětí a mládeţe, je značně široké. A přece se něčím od skautingu zásadně odlišují. 
Soustřeďují se převáţně na vyuţití volného času mladé generace. Posláním skautského 
hnutí je naproti tomu výchova lidsky, duchovně, duševně a morálně vyspělého jedince ve 
vazbě na kolektiv stejného zaměření a stejného raţení, tzn. na ty, jimţ se základní 
principy skautského hnutí, jejichţ hodnoty jsou trvalé a neměnné, a sluţba lidstvu, která 
z těchto principů vyplývá, staly trvalým smyslem ţivota, jak jsem se pokusil v tomto 
příspěvku naznačit, a jak znovu, na závěr, ještě jednou připomínám. V tom jsou skautské 
hnutí a jeho poslání ve společnosti nezastupitelné a nepostradatelné.  

(A) 

 

 

Jsem rád, že mohu poděkovat bratru Ing. Zdeňkovi Navrátilovi – Fetiškovi z Ivančic za pečlivé 

pročtení rukopisu a četné připomínky, které přispěly ke zkvalitnění této práce. 
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Skauting – aktuální pohled na historii, podstatu, 

výchovné cíle a poslání skautského hnutí 

(2003) 

 

Úvodem  

Tato práce je pokusem o aktuální pohled a současně i stručný výklad podstaty, základ-
ních principů, výchovných cílů a poslání skautského hnutí ve vazbě na historii, filozofii 
a duchovní rozměr skautingu. Za zamyšlení stojí jiţ slova o skautingu, která Antonín 
Benjamin Svojsík se svým nejbliţším spolupracovníkem Janem Novákem napsal 
v r. 1920: „Skauting nezakládá se na určitém názoru ţivotním, nejde s určitým směrem 
filosofickým, v něm soustřeďuje se vše krásné, co věky daly lidstvu. Můţeš v něm 
stopovati šlechetné ideje křesťanské, buddhismu, hellenství, nauk Konfuciových, japon-
ského Bušida, středověkého rytířství; je v něm přírodní zákon mravní i Dekalog, je v něm 
i poctivost zákona dţungle. V něm stírají se rozdíly třídní a oddíl nebo druţina jsou 
vzorem pospolitého ţivota bratrského, kde co jeden, to druhý a ţádný víc, jeda ve snaze 
po obecném blahu všech.“35 Skauting podle Plajnera není ideologií, skauting nemá 
ţádnou ideologii ve smyslu, jak je tento pojem chápán filozoficky a zejména politicky.  

Nicméně je třeba zcela jasně a jednoznačně říci, ţe skautská myšlenka odmítá mate-
rialismus v jakékoliv formě. Skautské ideály jsou v rozporu i s materialismem filozofickým 
i takovým, který se za filozofii povaţuje.36 

Skautské hnutí je definováno jako „dobrovolné nepolitické výchovné hnutí mladých lidí, 
přístupné všem bez rozdílu původu, rasy nebo víry, v souhlase s účelem, zásadami 
a metodou vytvořenou Zakladatelem hnutí“. 

 

Počátky britského skautingu 

Zakladatelem světového skautského hnutí je Sir Robert Stephenson Smyth Baden-
Powell of Gilwell (B.-P.), humanista duší i tělem.37 Biblí skautingu se stal jeho Scouting 
for Boys. A Handbook for Instruction in Good Citizenship Through Woodcraft, vydaný 
kniţně poprvé v r. 1908. Moţno snad trochu zjednodušeně říci, ţe B.-P. – vojákovi a ge-
nerálovi vojska Britského impéria – při vzniku skautingu stál po boku Ernest Thompson 
Seton (ETS), přírodovědec, malíř, spisovatel. Historie hnutí hovoří o rozsáhlé řadě vlivů 
dalších osobností a hnutí, které na zakladatele skautingu působily a které přispěly k vy-
tvoření „filozofických i praktických základů skautingu“. Potulný mnich François Rabelais, 
filozof Jean Jacques Rousseau, učitel národů Jan Amos Komenský (JAK), zakladatel 
Saleziánského řádu sv. Jan Bosco (Don Bosco), spisovatel a malíř John Ruskin, myslitel 
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a „poustevník“ Henry David Thoreau – abych uvedl alespoň některé z nich. Nás můţe 
potěšit, ţe mezi nimi je Jan Amos Komenský. Není pochyb o tom, ţe B.-P. i ETS Komen-
ského pansofické a pedagogické dílo znali a mnohé ve skautské výchově uplatnili [viz 
zjednodušený příklad: „Schola ludus“ (JAK), „Scouting is a game“ (B.-P.)]. S dílem Jana 
Amose Komenského seznámil Zakladatele skautingu B.-P. František hrabě Lützow, pán 
na Ţampachu u Kyšperka v Čechách.38 Filozof českého skautingu Josef Šimánek soudí, 
ţe by skauting vznikl, i kdyby osobnosti jako B.-P., ETS i Svojsík (ABS) nikdy neţily.39 
Myslím, ţe přesně vystihl podstatu skautského hnutí. Skauting je svým způsobem jedi-
nečný výchovný systém a podstatou své výchovy se stal nezničitelným a jen těţko pře-
konatelným.  

 

Robert Baden-Powell a Ernest Thompson Seton 

Krátce poté, co B.-P. publikoval svůj vojenský spisek Aids to Scouting (1899), přichází 
ETS se svými dvěma proslulými publikacemi Dvěma divochy a Svitkem březové kůry 
a se svým hnutím mládeţe „Woodcraft Indians“. B.-P. a ETS se navzájem seznámili se 
svými pojetími výchovy mládeţe, která se sobě nápadně podobala, a B.-P. v jiţ zmíněné 
publikaci Scouting for Boys. A Handbook for Instruction in Good Citizenship Through 
Woodcraft (1908) vyuţívá četné myšlenky, představy i praktické výstupy publikované 
ETS. Snad to byla chyba, ţe B.-P. neuvedl ETS alespoň jako duchovního spoluautora 
svého díla. Nicméně ETS jako první nejvyšší představitel amerického skautingu vydává 
v letech 1910/1911 Boy Scouts of America. The official Handbook for Boys, New York. 
Na titulní straně jsou uvedeni dva autoři – by Ernest Thompson Seton and Lieut.-General 
Sir Robert S. S. Baden-Powell K.C.B.40  

ABS cituje v závěru svých Základů junáctví (1912)41 soupis anglické, francouzské, ně-
mecké, polské a české literatury vztahující se bezprostředně ke skautingu, popřípadě 
k výchově mládeţe a poznávání přírody. ABS píše na str. 22–23 této knihy: „Mnoho 
z jeho (tj. ETS) myšlenek, cvičení a her i celkového zřízení přejal nynější anglický generál 
Sir Robert Baden-Powell pro svůj systém „scouting“, jenţ se stal vzorem pro zakládání 
podobných organizací ve všech dílech světa. Těţko je posouditi, kdo má o které odvětví 
skautingu větší zásluhy, zda Seton, či Baden-Powell. Jisto jest, ţe ona romantičnost, 
poetičnost a láska k přírodě jsou především zásluhou Setonovou, kdeţto pořádek, kázeň, 
organisace jsou zase dílem Powellovým – obou výborných psychologů a pedagogů.“ 
V Myšlenkových základech skautingu42 se píše, ţe B.-P. vloţil do základů skautingu 
zejména smysl pro řád, nutnost sluţby bliţním, obci, vlasti, církvi, lidstvu a komplexní 
výchovu, coţ se promítá do osobní cti, náboţenské tolerance, spolehlivého občanství 
a mezinárodního bratrství. ETS vloţil do skautingu duchovní základ, krásu, soulad ţivota 
s přírodou, tvořivost a soudrţnost rodiny, coţ se projevilo v důraze na individualitu, 
indiánskou symboliku, ale současně i na kritiku vojenských prvků a církevnictví ve vý-
chově B.-P. Cesty B.-P. a ETS se později a natrvalo rozdělily. Historie však oba povaţuje 
za „otce skautingu“, ačkoliv jako Zakladatel je obvykle uváděn jen B.-P., zatímco ETS 
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stojí spíše v pozadí. V kaţdém případě vznikl jeden skauting se svými specifiky v jednotli-
vých regionech a národních a státních uspořádáních. Charakterizují to přesně slova B.-
P.: „Skauting je školou občanství prostřednictvím lesní moudrosti.“43  

 

Skauting světovým hnutím 

Vynechejme první období vzniku skautingu v Anglii, kde měl především slouţit k výchově 
mladých anglických muţů k šíření slávy a pro obranu Britského impéria (z historického 
hlediska o tom není sporu), a podívejme se, co se dělo se skautingem dál. „Na samém 
počátku snad B.-P. ani netušil, ţe poloţil základy nejúţasnějšího hnutí mladých, které se 
záhy rozšíří po celé planetě. Dostalo se i do oblastí jiných kultur i jiných tradic. Jeho 
mravní kritéria však zůstala zachována.“44 Soudí se, ţe B.-P. zaloţil skauting na křesťan-
ských principech. Nehovoří se o tom, byl-li B.-P. také ovlivněn např. buddhismem za 
svého působení v Indii a dalších asijských zemích, ačkoliv jiţ ze slov ABS a Jana 
Nováka, která jsem uvedl, vyplývá, ţe těch skutečných zdrojů pro ideový základ skautin-
gu bylo více. Skauting se z Anglie velmi rychle šířil do celého světa, jak o tom píše právě 
i ABS. Základní principy skautingu se pak postupně vytvářely a formovaly zhruba do 
poloviny dvacátých let minulého století aţ do jejich dnešní podoby.  

Rozplynuly se první zjednodušené představy o Baden-Powellově britském skautingu, 
jehoţ pojetí bylo i v samotné Anglii kritizováno. I u nás mělo četné odpůrce, např. v profe-
soru Miloši Seifertovi.45 B.-P. si totiţ uvědomil a pochopil, ţe – má-li se skauting skutečně 
otevřít mládeţi celého světa – a to se mu jevilo jako zcela reálné a smysluplné, musí 
základní principy skautského hnutí v plném rozsahu vycházet z rozšířeného ekumenické-
ho pojetí tak, aby byly přijatelné a přístupné všem, ať uţ se jedná o křesťany, ţidy, 
muslimy, hinduisty, buddhisty či bezkonfesijní. Nemohl proto setrvávat na dodnes stále 
přeţívající a stále problematičtější spíše jen předstírané toleranci mezi lidmi různých 
názorů a odlišné víry, ale vytvořil základní předpoklady pro vzájemný respekt všech lidí 
dobré vůle na celém světě a skautů zvlášť.  

 

Český skauting a duchovní výchova 

Je zapotřebí alespoň stručně charakterizovat vztah Svojsíkova českého skautingu k du-
chovní výchově. Duchovní výchova ve skautingu – skautská spiritualita (té bude 
věnována jedna z dalších kapitol) – můţe být jen jedna bez ohledu na skutečnost, ţe ti, 
co ji dobrovolně přijali, pocházejí z různých prostředí – různých ras, rozdílných vyznání 
a církví a odlišného chápání Boha, různých společenských vrstev, různých zemí a kon-
tinentů.46 U nás ABS omezil duchovní výchovu na nejnutnější minimum z obavy, ţe 
v době rakousko-uherské monarchie by princip duchovní výchovy spojený se slovem 
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„Bůh“ byl pro mládeţ nepřijatelný. ABS vycházel z historických zkušeností naší země, 
která spatřovala v katolické církvi oddaného sluţebníka Habsburků v Rakousko-Uherské 
monarchii, ale jiţ nikdy se neodhodlal k tomu, aby tento svůj postoj natrvalo změnil po 
vzniku Československé republiky v souvislosti s vytvořením Svazu junáků skautů 
Republiky Československé, později nesoucím název Svaz junáků skautů a skautek 
Republiky Československé. Dodnes tím naše skautské hnutí trpí (dlouhodobě to bylo 
např. napětí v souvislosti s textem skautského slibu) a prochází trvalým vnitřním pnutím 
a konflikty, a bylo a je stále kritizováno různými vnějšími příznivci i odpůrci. Nelze se 
nezmínit v těchto souvislostech, ţe „někteří členové-účastníci 9. mezinárodní skautské 
konference v Haagu (10.–12. 8. 1937) údajně ţádali vyloučení ČSR ze Světové skautské 
organizace, neboť znění našeho slibu, hlavně jeho závazek věrnosti duchovním hodno-
tám, neodpovídalo poţadavkům skautského hnutí.“ K tomu nedošlo zřejmě jen díky 
autoritě B.-P. a jeho vztahu k ABS.47 Existuje skutečně písemný doklad o tom, ţe B.-
P. schválil Svojsíkův skautský slib jiţ počátkem dvacátých let minulého století, 
např. na světových skautských konferencích v r. 1920 nebo 1922? Nebo se to jen 
tak traduje mezi skauty a ve skautské literatuře? 

Svaz junáků skautů a skautek Republiky Československé byl svého času před druhou 
světovou válkou skutečně jediným členem světové skautské organizace, který neměl ve 
svém slibu slovo „Bůh“. Profesor Charvát na posledním sněmu Svazu před 2. světovou 
válkou v té souvislosti prohlásil: „Jsme jediný národ z 54 států celého světa, v nichţ je 
skauting zaveden, který ve slibu nemluví o Bohu.“48  

 

Základní principy skautského hnutí 

Skautské hnutí je zaloţeno na třech základních principech: povinnosti k Bohu, povinnosti 
k ostatním a povinnosti k sobě,49 které jsou vyjádřeny ve skautském slibu. Z nich základ-
ní, zásadní a nejvýznamnější je první princip, z něhoţ další dva v podstatě vyplývají. 

Povinnost k Bohu 

Slovo „Bůh“ se vyskytuje z úcty k Zakladateli pouze v titulu. Ten důvod je prostý. Tato 
povinnost se týká i náboţenství, která nejsou monoteistická, jako je hinduismus, nebo 
náboţenství, která neuznávají osobního Boha, jako je buddhismus. Jinak se v textu 
zdůrazňuje, ţe jde o vztah člověka k vyšším duchovním hodnotám ţivota a respektování 
věrnosti náboţenství a plnění povinností, které z toho vyplývají. Celý výchovný postup 
pomáhá mladému člověku odpoutat se od materiálního světa a vydat se na pouť za 
spirituálními hodnotami ţivota. „Z uznání a přijetí povinnosti k Bohu nevyplývá závazný 
poţadavek vstupu do nějaké konkrétní církve nebo náboţenské společnosti.“50 Kdyţ se 
ptali B.-P., jak se dostalo náboţenství do skautingu, odpověděl: „Nedostalo se tam, je 
v něm obsaţeno. Je to základní činitel, který je podkladem skautingu.“  
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Pečlivá analýza spisů B.-P. ukazuje, ţe představa síly, nadřazené síle člověka, je pro 
skauting základní.51 Jak jsem jiţ naznačil, skauting představuje široce pojatý ekumenis-
mus, o který lidstvo se značnými potíţemi a problémy stále usiluje. „Povinnost k Bohu je 
hlavním, ústředním i nosným prvkem stavby, bez něhoţ se celý skauting sesouvá na 
hromádku kamenů, na trochu nesoudrţných prvků, které sice samy o sobě mohou mít 
dílčí praktickou hodnotu, ale nemohou vytvořit ten jedinečný, hodnotný celek, jehoţ 
výsledkem je skautství, ţivot plný bohatého smyslu a hodnot, ţivot skutečně důstojného 
lidství.“52 A Šaman pokračuje: „Skauting je hledání a nalézání smyslu ţivota. A vše je 
mělké, ba nesmyslné, marné, bude-li chybět onen spirituální tón, duchovní paprsek, který 
prosvěcuje všechno naše usilování a dává mu smysl.“  

Povinnost k ostatním  

Povinnost k ostatním je definována jako věrnost vlastní zemi v souladu s povznášením 
místního, národního a mezinárodního porozumění, spolupráce a míru, a aktivní účast na 
rozvoji společnosti s uznáváním a respektem k důstojnosti spoluobčanů a k integritě 
(neporušenosti) světa přírody. Jde o povznášení bratrství a porozumění mezi mládeţí 
všech národů celého světa, a základní princip sluţby ostatním (bliţním) v co nejširším 
rozsahu. 

Povinnost k sobě 

Tento princip znamená, ţe kaţdý je odpovědný za vlastní rozvoj, za rozvíjení svých vlast-
ních schopností. Jde o trvalý rozvoj schopností duševních i tělesných, který je vţdy smě-
rován ke konání toho nejlepšího, čeho je člověk schopen, k tomu, aby se ze skautů stali 
lidé pevného charakteru, připravení zaujmout svá místa v národě a v celé lidské společ-
nosti jako schopní a čestní občané. 

Přijetí a respektování těchto tří základních principů stvrzuje věrnost skautskému slibu 
a zákonu. Mravní základ platí po celý ţivot.53  

Hierarchie těchto zásad je pevná, je však třeba chápat jejich vzájemné sepětí. Slib 
a zákon má smysl jen v opoře o duchovní principy a ostatní dvě zásady z nich vyplývají 
jako ze své základny.54  

 

Skautský výchovný systém: 

„Jednou skautem – vždycky skautem“ 

V nejširším slova smyslu lze skauting definovat jako výchovné hnutí zaměřené na celko-
vý rozvoj schopností člověka tak, aby se pro ty, kteří jeho výchovným procesem projdou 
a přijmou jeho principy za své, mohl stát smyslem jejich ţivota (Once a scout – always a 

                                            

51
 Další podrobnosti viz např. NAVRÁTIL, Z. – Fetišek: Duchovní rozměr skautingu; Putování za prvním 

principem; Mravní principy a výchovné cíle skautingu; RUSEK, L. – Šaman: Duchovní aspekty 

výtvarného umění; Úvahy o skautingu, skautování a skautství; Hledání; Návraty k pramenům; Zahrady 

zázraků; HÁJEK, P.– Balú: Duchovní dimenze ve výchově vlčat. 
52

 RUSEK, L. – Šaman: Hledání. 
53

 PEČENÝ, J. – Neptun: Ze zápisníku Lesní školy.  
54

 HAUSER, P., PACHMANN, E.: Základy skautingu, str. 4. 



– 34 – 

Scout, Jednou skautem – vţdycky skautem).55 Proto skauting neinstruuje, ale vychovává. 
Hodnoty etické a mravní a výchova charakteru stojí na prvním místě. Praktický skauting 
je jen prostředkem k dosaţení výchovných cílů a záměrů. Smyslem skautské výchovy je 
vést mladé lidi ke skautství, skautskému ţivotnímu způsobu i skautskému čili lidskému 
(humanitnímu) zaměření na celý ţivot. Skauting je způsob, jak ţít krásný a bohatý ţivot. 
„Můţe být skauting ţivotním stylem? Ano, můţe. Pro mravného a poctivého člověka, 
který se po celý ţivot snaţil ctít a respektovat zásady skautské etiky, dodrţovat skautský 
zákon i jednou provţdy daný skautský slib, ani jiná cesta neexistuje. Ukázat tuto cestu 
mladým lidem je velkou ctí i povinností ale také uměním dobrého skautského vůdce.“56 

Je proto třeba ukázat, jakým způsobem dochází k uplatňování základních principů skau-
tingu ve výchovném procesu. Skautský výchovný proces se uskutečňuje prostřednictvím 
jednotlivých prvků sebevýchovy a jejich vzájemným propojením. Metodiku skautské 
výchovy lze proto definovat jako systém trvalé dlouhodobé sebevýchovy prostřednictvím 
skautského slibu a skautského zákona, učení činností, členství v malých skupinách – 
skautských druţinách, vhodných stimulujících programů různých činností včetně her, 
uţitečných dovedností a sluţby společnosti, které se odehrávají převáţně venku v kon-
taktu s přírodou. Jak jsem naznačil, jde o vhodnou a smysluplnou kombinaci uvedených 
prvků, tzn. o pro skautskou výchovu jednotný a integrovaný celek. 

 

Skautský slib a skautský zákon 

Skautský slib a skautský zákon jsou nejdůleţitějšími a základními nástroji při formulování 
principů skautského hnutí, nástroji, od nichţ se vše další při výchově mládeţe odvíjí. 
Vyjadřují základní etický a morální kodex, k jehoţ přijetí se skaut dobrovolně po uplynutí 
určité zkušební doby a absolvování nováčkovské zkoušky slavnostně zavazuje na celý 
ţivot.57 Svůj slib skládá do rukou vůdce oddílu za přítomnosti celého oddílu.58 Trvalá 
identifikace se s těmito etickými hodnotami a vytrvalá snaha ţít podle těchto zásad podle 
svých nejlepších schopností se stávají účinným prostředkem v rozvoji mladých lidí. Často 
bývá skautský zákon přirovnáván k Desateru Boţích přikázání, které nepochybně bylo 
jedním ze zdrojů jeho formulace.59 Od skautského slibu a zákona jsou odvozeny skaut-
ské heslo „Buď připraven“ a „příkaz denního dobrého skutku“.60 V zahraničí se dnes 
uplatňuje v této souvislosti čím dál tím více tzv. golden rule – zlaté pravidlo chování: „Co 
nechceš, aby Ti jiní činili, nečiň Ty jim.“ („The percept that one should behave towards 
others as one would want others to behave towards oneself.“)61 
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Morální rozměr skautingu 

a mravní odpovědnost skautských vůdců 

Pozoruhodný pokus o rozbor morálního rozměru skautingu z filozofického hlediska, 
v němţ více méně odděluje základní principy skautingu vyplývající ze skautského slibu 
od skautského zákona, je obsahem vůdcovské práce Lukáše Nováka – Profesora.62 
Jakkoliv je tato práce podnětná a nutí k zamyšlení, nejsem si jist, zda se ve své snaze 
o fundovaný rozbor etiky skautingu z filozofických pozic poněkud nedostává do rozporu 
s úsilím o široký ekumenismus nejen ve skautingu – tj. ekumenismus, který je podstatou 
skautského hnutí, ale v celé lidské společnosti – tzn. ekumenismus, ke kterému by lidstvo 
jednou mělo dospět. V té souvislosti je však třeba zmínit slova Jiřího Krupičky: „Neexistu-
je a ani nemůţe existovat neutrálně myslící stroj v lidské podobě. Mysl nezná čistou 
racionalitu v mezilidských vztazích, v mozku není speciální oblast pro racionální myšlení. 
Zúčastní se vţdy celý mozek, prostoupený záznamy celé ţivotní zkušenosti, prosycený 
citovými záţitky.“63 To je svým způsobem trvalý problém skautského hnutí a nejen jeho, 
ale celé lidské společnosti. Je člověk schopen se oprostit od svého osobního politického 
přesvědčení a své osobní filozofie, chce-li být aktivní ve skautském hnutí? Historie nám 
neustále dokládá, ţe ne kaţdý a ne vţdy. Někteří jsou dokonce ochotni zradit a zříci se 
skautských zásad ve prospěch svého politického či filozofického názoru, zejména kyne-li 
jim z toho také prospěch osobní. Jsou ovšem ochotni takto jednat, pokud své „stranicko-
politické“ přesvědčení a povinnost vůči straně nadřadí skautskému slibu. Nedovedu si 
dobře představit, ţe by na skautovi někdo poţadoval, aby se zřekl „svého Boha a své 
víry“. To, ţe četní komunisté vykonávali ve skautském hnutí činnosti, které jim byly 
nařízeny jako „stranické úkoly“, je dnes jiţ všeobecně známo. Některým to snad ani 
nemuselo být uloţeno. Rozdíly ve vnímání lidské společnosti a všeho dění jednotlivými 
lidmi pozitivně nebo negativně ovlivňují osobní vztahy mezi lidmi, jejich myšlení a konání. 
Profesorova práce dokládá základní rozdílnosti vnímání Stvořitele, náplně a poslání víry 
jednotlivými křesťanskými i nekřesťanskými církvemi, obtíţnost otevřeného a upřímného 
ekumenismu, byť toto slovo ve své úvaze neuţívá. Je třeba dodat, ţe skauting ve svém 
pojetí předstihl vývoj v lidské společnosti, ale ani sám se vnitřně dosud úspěšně ne-
dokázal s těmito problémy vyrovnat. „Skautské hnutí je přece přístupné všem…“ Úspěš-
ná pozitivní výchova mladých generací naznačuje jistou naději do budoucna. A skautské 
hnutí je k tomu přímo stvořeno.  

 

Učení činností 

Učení činností (learning by doing) představuje významný výchovný prvek, odpovídající 
pedagogickým představám Komenského. Skauti jsou aktivními a nikoliv jen pasivními 
účastníky výchovného procesu. Také vůdce oddílu a další oddíloví činovníci se zapojují 
vhodným způsobem do všech činností a nesetrvávají jen u pronášení příkazů a zákazů, 
protoţe tím by hnutí samo přímo nebo nepřímo poškozovali a jednali by v rozporu s vý-
chovným programem. Program, který není zaloţen na učení činností – učení děláním, 
nelze povaţovat za skautský.  
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Družinový systém 

Dalším významným prvkem skautského výchovného systému je členství v malých 
skupinách – druţinách.64 Malá skupina osob, trvalý charakter vztahu, identifikace všech 
členů druţiny se společným cílem, důkladná znalost ostatních osob ve skupině, vzájem-
né ocenění uvnitř skupiny, spolu s pocitem svobody a spontánnosti a skutečnost, ţe 
společenská kontrola je neformální – to vše přispívá k ideální atmosféře, v níţ mladí lidé 
podstupují proces své transformace na dospělé. Druţina je povaţována za nejdůleţitější 
seskupení chlapců či dívek ve skautském hnutí. Vyšší jednotka – oddíl stojí teprve na 
druhém místě, jakkoli je oddíl pro skautskou činnost samozřejmě nepostradatelný. Je 
škoda, ţe právě druţinový systém bývá velmi často podceňován, druţiny mají spíše 
formální charakter, a základem veškeré činnosti je především oddíl.  

 

Skautská výchova jako integrovaný celek  

Výchovný proces, charakterizovaný v předchozích odstavcích, představuje souhrn všech 
činností prováděných mladými lidmi ve skautingu. Tento skautský program musí být, jak 
jsem jiţ zdůraznil, chápán jako integrovaný celek a nikoliv jako sbírka různých činností 
bez vzájemného vztahu. Základní rysy tohoto programu představují čtvrtý prvek skautské 
výchovné metody. Skautský program má být řešen jako postupný způsob, aby vyhověl 
poţadavku postupného a harmonického rozvoje mladého člověka. Plán činnosti musí být 
podněcující, aby byl přitaţlivý pro ty, pro které je určen. V tomto ohledu musí být vy-
váţenou kombinací různých činností, zaloţených na zájmu účastníků. Ve vyváţené 
kombinaci představují hry, uţitečné činnosti a sluţba „obci“ tři hlavní oblasti, které je 
třeba mít na zřeteli při tvorbě programu. Příroda a ţivot venku jsou povaţovány za nej-
lepší rámec pro skautské činnosti. Z hlediska intelektového přináší příroda mnoho výzev, 
které podněcují tvůrčí schopnosti mladých a umoţňují jim dosáhnout řešení kombinací 
prvků, které by jim přeorganizovaný ţivot ve městě nikdy nemohl poskytnout. Tolik ve 
stručnosti k základním principům skautingu (volně převzato z Fundamental Principles, 
WOSM 1989).  

Světový skauting oslaví v prvním desetiletí prvního století třetího tisíciletí 100 let svého 
trvání. Český skauting oslavil v r. 2002 devadesát let od svého vzniku. L. Nagy ve své 
knize 250 milionů skautů65 předpokládá, ţe skautským výchovným procesem prošlo 
250 milionů skautů. V současné době se odhaduje, ţe jich bylo jiţ 300 milionů. R. Plajner 
ve svých historických studiích (1971–1986) soudí, ţe u nás skautskou výchovou prošlo 
více jak půl milionu skautů a skautek. Je nezbytné znovu připomenout a upozornit na 
skutečnost, která vyplývá z textu, ţe z hlediska plnění výchovného programu je ve skaut-
ském hnutí nejdůleţitější skautská druţina ve vazbě na skautský oddíl. Tam hnutí ţije, 
tam se rodí nová mladá skautská generace, tam je naplňováno poslání skautství. O tom, 
ţe právě druţinový systém není v plné míře při výchově skautů a skautek uplatňován 
a často je opomíjen zcela, jsem se jiţ zmínil.  
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Duchovní výchova ve skautském hnutí – skautská spiritualita 

Jiţ výše jsem uvedl, ţe „z uznání a přijetí principu povinnosti k Bohu nevyplývá závazný 
poţadavek vstupu do nějaké konkrétní církve nebo náboţenské společnosti.“66 Neptun 
dále píše: „Ale jedna nutnost tady je. Totiţ uznat, ţe ţivot člověka není výsledkem shluku 
molekul a celé řady náhod, ale ţe podléhá řádu bytí, který ve vesmíru existuje a který je 
na člověku zcela nezávislý… Odpovědnost skauta je vztaţena ke Zdroji tohoto řádu, 
který v našem nyní platném skautském slibu nazýváme nejvyšší Pravdou a Láskou.“ 
Člověk můţe první princip odmítnout a setrvat na pozicích čistého materialismu a tím se 
vlastně osobně vzdát ţivota v plnohodnotném skautingu, nebo projevit vůli k přijetí 
duchovního principu bytí s tím, ţe bude před ním celoţivotní namáhavá, ale krásná cesta 
za poznáváním tohoto duchovního principu. Neptun připomíná, ţe „duchovní principy ve 
skautingu nejsou něčím, co by se nějak vymykalo chápání běţného člověka a co by snad 
mělo omezovat osobní svobodu skauta a znásilňovat ho k přijetí konkrétního náboţen-
ského vyznání. To minimum, které se od skauta poţaduje, spočívá v uznání jisté Autority, 
která stojí mimo člověka, a které jsme všichni odpovědni.“  

 

Skauting je „hra“ a to velmi složitá a promyšlená  

Je to „hra“ o vytváření člověka. Skauting není dobročinným spolkem ku prospěchu lidí 
z tzv. lepší společnosti a jejich dětí. Skauting není školou s předepsanou osnovou 
„učiva“, kde se „vyučuje“ a „zkouší“. Skauting není ústavem slouţícím pohodlí obecen-
stva. Skauting není výstavní síní, kde se rozdávají medaile a odznaky za povrchní 
úspěchy.67 Úspěchy skautského výchovného systému jsou odvozovány především od 
osobnosti vůdce a jejího růstu.68 „Skaut je skutečným skautem do té míry, do jaké ţije 
svým skautským slibem, do jaké se přiblíţil skautskému ideálu.“69  

 

Společenské předpoklady pro rozvoj skautského hnutí 

Jaké jsou společenské předpoklady pro rozvoj skautingu, tzn. skautingu, který působí 
v souladu se základními principy skautského hnutí?  

(a) Demokracie. Jde však o širší princip zahrnující především svobodu projevu, svědomí 
a víry a jednání. Demokracie má svůj řád, není anarchií. Idea demokracie je i ideou 
skautského hnutí. Totalitární systémy jakéhokoliv typu zcela vylučují moţnost existence 
skautského hnutí v jimi ovládané zemi. Jakmile ovládnou stát, jedním z prvních kroků je 
likvidace skautského hnutí v něm.70  
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(b) Humanita – bez humanity, lidskosti není opravdové demokracie. Tomáš Garrigue 
Masaryk, velký příznivec skautingu, ji formuloval v příkaze: miluj svého bliţního jako 
nejvyšší ideál společenský.  

(c) Světové bratrství – skautské ideály spojují svět. Skaut je bratrem kaţdého skauta, 
je členem mezinárodního skautského bratrstva.  

(d) Vztah k přírodě. Od zaloţení skautingu byl proklamován jeho těsný pozitivní vztah 
k přírodě. Dnes je zesílen přístupem ekologickým.71 

 

Skauting vychovává po celý život 

Výchovný proces ve skautském hnutí je účelně upraven pro několik základních věkových 
kategorií – vlčata a světlušky (věk přibliţné 6–11 let), skauty a skautky (věk přibliţně 11–
14 let), rovery (přibliţně 15–21 let). A pak se otevírá široké pole skautských aktivit pro 
starší skauty a skautky – oldskauty a oldskautky, kteří působí jako vůdcové vlčáckých 
smeček a skautských oddílů, vůdkyně rojů světlušek a oddílů skautek, činovníci středisek 
a dalších vyšších organizačních stupňů v hnutí, instruktoři LŠ a LK. Oldskauti a old-
skautky, jejichţ věk jiţ není oficiálně ničím omezen, se sdruţují v oldskautských klubech. 
Vedle běţných skautských oddílů, rojů a smeček působí také specializované skautské 
oddíly, z nichţ nejpočetnější jsou vodní skauti a skautky. Protoţe výchovný proces 
v kaţdé z uvedených kategorií má svá specifika, skautské hnutí nepovaţuje za vhodnou 
koedukaci, tj. společnou výchovu chlapců a dívek. Problém koedukace je předmětem 
diskusí skautských vychovatelů nejen u nás, ale i v zahraničí. Zamyslíme-li se hlouběji 
nad podstatou skautingu, pak si uvědomíme, ţe teprve s přibývajícími léty lépe chápe 
skaut nebo skautka smysl a poslání hnutí. Ve věku vlčat a světlušek je to především 
smysluplná hra v šestkách, smečkách a rojích, která se prohlubuje ve výchově skautů 
a skautek v druţinách a v oddílech, aby pak do jisté míry mohla gradovat ve výchově 
roverů a rangers. Tehdy jiţ rover můţe plně pochopit hodnotový systém skautingu, 
přijmout jej pro celý svůj příští ţivot a zůstat skautingu věrný. Proto také rovery charakte-
rizuje „sluţba“, sluţba smečce, oddílu, hnutí na jedné straně a sluţba lidské společnosti 
na straně druhé. Z roverů se stávají dobří vůdcové oddílů a ti ostatní – ti pomáhají hnutí 
jako oldskauti a oldskautky. Bohuţel, dnešní rovering spíše hledá a také nabízí cesty 
a způsoby vyţití se roverů a rangers v rámci svých roverských seskupení a aktivit, 
a často zcela opomíjí základní smysl a poslání roverů – sluţba hnutí především. 

 

Skauting a totalitární systémy 

Jak jsem jiţ naznačil, základní principy skautingu a jeho výchovný program jsou v roz-
poru s jakýmkoliv totalitárním systémem, ať uţ fašistické, komunistické či jiné podstaty. 
Mussoliniho fašistický reţim v Itálii velmi brzy zakázal italský skauting, německý skauting 
se dokonce v období mezi dvěma světovými válkami nestal členem mezinárodního 
skautského hnutí. Sovětský svaz samozřejmě dokázal zlikvidovat skautské hnutí v Rusku 
a ve všech zemích, které postupně násilně ovládl. K zákazu činnosti skautů v pobalt-
ských republikách došlo, jakmile je Sovětský svaz okupoval podle dohody s nacistickým 
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Německem. Junák, který vznikl dosti sloţitým způsobem sjednocením většiny skautských 
organizací u nás v r. 1939 krátce před okupací Čech a Moravy nacisty (tyto okolnosti 
vyţadují kritické zhodnocení, které dosud nebylo skautskými historiky realizováno), byl 
zakázán dekretem Karla Hermanna Franka vydaným 28. října 1940, tj. ve výroční den 
vzniku Československé republiky. Slovenský skauting po vzniku Slovenského štátu, 
14. března 1939, postupně přestal existovat a řada jeho členů přešla do Hlinkovy mlá-
deţe. Skautské hnutí z výše uvedených důvodů zakázaly také všechny komunistické 
státy, které vznikly po druhé světové válce ve střední a východní Evropě a byly v pod-
statě ovládány Sovětským svazem. Pozoruhodný byl v tomto smyslu program infiltrace 
komunistů do skautských organizací s cílem jejich rozvracení zevnitř. V Československu 
byla skautskému hnutí věnována mimořádná pozornost zřízením speciálních oddělení 
KSČ a StB. KGB nejprve dokonce chtěla prostřednictvím vnitřně přebudovaného a ko-
munisty ovládaného Junáka proniknout do mezinárodního skautského hnutí.72 K tomu 
ovšem jiţ nedošlo a Junák byl zakázán. Jednota dětského a mládeţnického hnutí – to byl 
jeden ze základních poţadavků komunistů formulovaných jiţ před koncem 2. světové 
války. Komunisté podobným způsobem postupně prosadili i jednotnou tělovýchovu, 
jednotné odbory.  

 

Čeští skauti za nacistické a komunistické totality 

Ale… skutečnost byla jiná. Skautské ideje tak pevně pronikly do myšlení a srdcí skautů 
a skautek, ţe se postupně prokázalo, ţe toto hnutí je nezničitelné. Skauti v nacisty 
okupované Evropě byli aktivními účastníky odporu proti okupantům, mnoho jich poloţilo 
na oltář vlasti oběť nejvyšší. Konec druhé světové války zastihl skauty připravené 
a obnova činnosti byla velmi rychlá. V komunisty ovládaných státech však brzo byla 
činnost skautského hnutí násilně „zlikvidována“. Akční výbory Junáka vykonaly u nás 
své. V inscenovaných procesech byla řada skautských činovníků i prostých skautů 
odsouzena k vysokým trestům, několik k trestu nejvyššímu, a i jinak diskriminována.73 
Jakmile nastalo jisté, komunisty ovládané uvolnění v době „Praţského jara“, skautské 
hnutí obnovilo svou činnost jen krátce (1968–1970) a se značně omezenými zejména 
ideovými moţnostmi, hlavně v oblasti duchovní výchovy, aby znovu na jednadvacet let 
oficiálně umlklo. Tentokrát bylo ovšem toto ukončení provedeno více neţ problematickým 
a v podstatě neskautským způsobem, na němţ se podíleli i někteří skauti a skautky za 
vůdčího působení stranické skupiny KSČ na ústředí Junáka a zřejmě také i při niţších 
sloţkách Junáka, coţ se stalo předmětem tvrdé kritiky po obnově hnutí v listopadu 1989. 
Sami aktéři oné skautské principy a skauting jako takový dehonestující sebelikvidace 
mlčí. (Zprávy historické komise k jednotlivým sněmům Junáka, podrobný rozbor zpra-
covává Historická komise Junáka s vyuţitím všech dostupných archivních a dalších 
materiálů.) 

Jestliţe během druhé světové války po zákazu Junáka v Protektorátu Čechy a Morava 
uznalo ministerstvo vnitra československé vlády v londýnském exilu Svaz českosloven-
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ských skautů ve Velké Británii (23. 5. 1941) a Mezinárodní skautská kancelář uznala 
tento svaz (25. 6. 1941), pak také během dlouhého trvání komunistické vlády v Česko-
slovensku skauti-emigranti udrţovali činnost hnutí především v západní Evropě, ale 
i v zámoří. Vedli oddíly, pořádali letní tábory a připravovali se na návrat do osvobozené 
vlasti. Řada skautských oddílů působila v Československu ilegálně pod změněným 
názvem většinou pod patronátem některé komunisty povolené organizace. Listopad 1989 
otevřel cestu k obnově skautského hnutí v Československu. Pád hegemonie Sovětského 
svazu vedl k obnově národních skautských hnutí prakticky ve všech státech, které byly 
prostřednictvím komunistických stran násilně ovládány jako vazalové Sovětského svazu 
a také přímo ve všech státech, které vznikly rozpadem Sovětského svazu. 

Skauti-komunisté, kteří se aktivně podíleli na likvidaci českého a československého 
skautského hnutí, se za své činy a za své schizofrenní rozvratnické a podvratné půso-
bení ve skautském hnutí nikdy nikomu neomluvili a zřejmě je dodnes povaţují za jedině 
správný postoj bez ohledu na dopady, jaké to má nejen na český skauting, ale celou naši 
současnou společnost.74 Podrobný rozbor zpracovává Historická komise Junáka na 
základě všech dostupných archivních a dalších podkladů a dokladů.  

 

Současný stav, smysl a poslání českého skautského hnutí  

V následujícím bych chtěl ještě krátce charakterizovat, jak je v současné době skautské 
hnutí vnímáno, s jakými problémy se setkává a jaké jsou předpoklady pro jeho další 
působení ve společnosti. 

Především je třeba říci, ţe v současné době ve světě existuje několik organizací, které 
sdruţují jednotlivé národní skautské organizace. Reprezentantem kaţdého státu můţe 
být jen jedna národní organizace. Pokud je v některém státě více skautských organizací, 
je moţné, aby se sdruţily ve federaci, která by pak zastupovala tuto federaci ve světo-
vých organizacích. Poslední informace ze zahraničních ústředí však naznačují, ţe 
vytváření těchto federací nejsou příliš nakloněna a jejich vznik není jimi podporován.  

Junák – svaz skautů a skautek České republiky je v současné době členem tří světových 
skautských organizací: WOSM – World Organization of the Scout Movement (Světová 
organizace skautského hnutí se sídlem v Ţenevě), WAGGGS – World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (Světová organizace skautek se sídlem v Londýně) a ISGF – 
International Scout and Guide Fellowship (Mezinárodní společenství skautů a skautek se 
sídlem v Bruselu). Problém vytvoření federace všech skautských organizací působících 
v České republice je zatím stále otevřený. Týká se především těchto v současné době 
působících skautských organizací: Junák – svaz skautů a skautek České republiky, 
Svaz skautů a skautek České republiky, Skaut – český skauting ABS, YMCA T.S., 
Občanské sdruţení skautů a skautek Lilie, Skautský oddíl Velena Fanderlika, 
Polské harcerstvo v ČR a Vodní skauti ČR. Ministerstvo vnitra České republiky pro-
vedlo 23. dubna 2003 registraci a přidělení identifikačního čísla Asociaci skautských 
sdruţení ČR. Chybí v ní snad některá skautská organizace z těch výše jmenovaných? 
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Skautské hnutí v České republice i ve světě dokázalo překonat těţká období politického 
útisku. Dokázalo se vyrovnat s různým pojetím skautingu v jednotlivých účastnických 
zemích a národních organizacích. Období útlaku a oficiální „neexistence“ byla následo-
vána růstem zájmu o skauting. Skautské hnutí prokázalo, ţe je jedním z významných 
faktorů, které pozitivně přispívají a současně se aktivně podílejí na rozvoji lidské společ-
nosti. V současné době můţeme hovořit o několika desítkách miliónů členů skautských 
organizací ustavených ve většině států světa. Skautským hnutím prošlo mnoho význam-
ných našich i světových osobností vědy a kultury, první lidé na měsíci byli americkými 
Orlími skauty. A všichni se hrdě hlásí ke skautingu a vyznávají, jak právě skauting 
pozitivně ovlivnil celý jejich další ţivot.  

Základní principy skautingu dodnes nepotřebovaly a nepotřebují ţádnou změnu. Před-
stavují trvalý vklad zakladatelů skautingu do rozvoje lidstva. Je samozřejmé, ţe se spolu 
s „civilizačními“ změnami, k nimţ dochází na naší planetě, průběţně také vyvíjejí metody 
praktického skautingu. V tomto smyslu a v těchto souvislostech není skauting ţádné 
rigidní dogma. A skautské hnutí jako takové se aktivně zapojuje ve spolupráci s různými 
sdruţeními a organizacemi, jako např. YMCA, YWCA, do úsilí o lepšího člověka, o zdra-
vější ţivotní prostředí a ochranu přírody, o lepší společnost, aby tak naplnilo své poslání, 
tj. sluţbu lidstvu, a aby do tohoto celospolečenského úsilí připravilo muţe a ţeny, jimţ se 
ţivot v souladu se základními principy skautingu stal smyslem jejich bytí. Spektrum růz-
ných organizací a institucí, které se soustřeďují na mimoškolní výchovu dětí a mládeţe, 
je značně široké. A přece se něčím od skautingu zásadně odlišují. Zabývají se převáţně 
formami a způsoby vyuţití volného času mladé generace. Posláním skautského hnutí je 
naproti tomu výchova lidsky, duchovně, duševně a morálně vyspělého jedince ve vazbě 
na kolektiv stejného zaměření a stejného raţení, tzn. na ty, jimţ se základní principy 
skautského hnutí, jejichţ hodnoty jsou trvalé a neměnné, a sluţba lidstvu, která z těchto 
principů vyplývá, staly trvalým smyslem ţivota, jak jsem se pokusil v tomto příspěvku 
naznačit, a jak znovu, na závěr, ještě jednou připomínám. V tom jsou skautské hnutí 
a jeho poslání ve společnosti nezastupitelné a nepostradatelné. „Smyslem skautingu 
jako hnutí je vychovávat tak, aby naši svěřenci byli Lidmi.“ Těmito slovy charakteri-
zuje skauting Matyáš Novák – Logik na úvodní stránce své absolventské práce ELŠ 
Výchova Člověka ve skautském oddíle. A tuto svou práci končí obraceje se ke skautským 
vůdcům: „Kdybych však měl přesto napsat deset pravidel pro správnou výchovu, napsal 
bych pouze jedno: Snaž se konat co nejvíc dobra a buď svým skautům opravdovým 
přítelem. Pak se z nich stanou dobří lidé.“75  

A já k tomu dodávám: „Pane, stůj při nás, kdyţ hledáme tu správnou cestu!“ 

(PČ) 

 

 

Jsem rád, že mohu poděkovat bratru Ing. Zdeňkovi Navrátilovi – Fetiškovi z Ivančic za pečlivé 

pročtení rukopisu a četné připomínky, které přispěly ke zkvalitnění této práce.  
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Experimentální tábor na ostrově Brownsea – 

skautingu bude sto let 

(2005) 

 

V roce 2007 uplyne prvních sto let od chvíle, kdy křesťan a humanista Robert Baden-
Powell, ač původně voják, nabídl světu moderní výchovu mládeţe ve formě skautingu. 
V roce 1908 vydává knihu Scouting for Boys, která se stala „biblí“ světového skautingu. 
Skauting ve všech směrech předstihl svou dobu a stal se moderní a dodnes nepře-
konanou výchovnou metodou, ve které se odráţejí zkušenosti řady světových osobností 
spirituality, filozofie a pedagogiky minulých věků, z nich snad mezi předchůdci a inspi-
rátory Baden-Powella vystupuje nejvýše Jan Amos Komenský. Není pochyb o tom, ţe 
zakladatelé skautingu, Robert Baden-Powell a Ernest Thompson Seton, znali dílo 
Komenského a čerpali z něho. Nepovaţovali za smysluplné a skautingu v té době 
prospěšné, aby tento zdroj informací a inspirací uváděli.  

Skauting můţeme povaţovat za jeden z velkých darů křesťanství lidstvu. Plně tuto 
skutečnost potvrzují základní principy skautingu a z nich vyplývající zákon a slib, které 
jsou v souladu se zásadami rozšířeného ekumenismu, jak ho dnes chápe také světové 
skautské hnutí a respektují významné světové církve a náboţenské společnosti. 
Duchovní podstata skautingu – skautská spiritualita – je vnímána jako hlavní a základní 
výchovný princip světového skautského hnutí. 

Je třeba připomenout, ţe právě díky bohatství, které má ve svých duchovních hodnotách, 
dokázalo skautské hnutí překonat vše, čemu je vystavily totalitární reţimy a systémy, 
a přeţít všechna ta jejich příkoří a zákazy, a ţe bylo vţdy připraveno nastoupit ke sluţbě 
lidské společnosti, jakmile to vnější okolnosti dovolovaly. A tak se také stalo v Česko-
slovensku i v ostatních bývalých satelitech Sovětského svazu koncem dvacátého století. 
Spatřujeme v tom ohromnou morální a ideovou sílu skautingu, jeho význam a poslání pro 
hledání smyslu ţivota jednotlivců i úspěšný rozvoj všeho lidstva.  

B.-P. úspěšně a geniálně implantoval poznatky získané od svých předchůdců i zkuše-
nosti Setonovy do svého díla, které se rozhodl nejprve prakticky vyzkoušet a teprve 
v případě úspěchu předloţit britské veřejnosti a nabídnout je v té době existujícím mlá-
deţnickým organizacím. V té chvíli ani sám B.-P. zřejmě neodhadl, co bude následovat.  

Na ostrově Brownsea pořádá B.-P. svůj experimentální tábor. Na tomto památném místě 
stojí kámen, oznamující návštěvníkům toto sdělení: „This Stone Commemorates the 
experimental Camp of 20 boys held on this site from 1st–9th August 1907 by Robert 
Baden-Powell later Lord Baden-Powell of Gilwell Founder of the Scout and Guide 
Movements.“ Experimentální tábor dopadl více neţ úspěšně a B.-P. se pustil do pře-
pracování své příručky pro vojenské zvědy do publikace, kterou nazval Scouting for Boys 
a která vyšla v lednu roku 1908 nejprve na pokračování. Pro svůj mimořádný ohlas se 
krátce poté dočkala velkého počtu kniţních vydání po celém světě.  

Experimentálního tábora se zúčastnilo dvacet chlapců, deset z nich bylo členy Boys 
Brigades z Poole a Charterhouse – šlo o chlapce „z dělnického prostředí“, ostatní byli 
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získáni mezi syny přátel B.-P. a ţáky školy, kam kdysi chodil i B.-P. Chlapci byli rozděleni 
do čtyř druţin, v čele kaţdé stál rádce druţiny. Tábor vedl B.-P. a jeho spolupracovníci 
Major Kenneth MacLaren, Percy W. Everett a Donald Baden-Powell. Připomeňme si 
jména chlapců, kteří se tábora zúčastnili: 

druţina Vlků (Wolf patrol)  
Musgrave C. (Bob). Wroughton –  

rádce druţiny  
Cederick I. Curteis  
John M. Evans-Lombe  
Percy A. Medway  
Reginald W. Giles  
 
druţina Kolih (Curlew patrol)  
George Rodney – rádce druţiny 
H. Watts  
A. Vivian  
T. T. Bonfield  
R. Grant 

druţina Býků (Bull patrol) 
Thomas B. A. Evans-Lombe  

– rádce druţiny 
Arthur Primmer  
B. Blandford  
James Rodney  
M. Noble 
 
druţina Havranů (Raven patrol) 
Herbert Emley – rádce druţiny  
B. Tarrant  
William Rodney  
B. Collinghbourne 
Humprey Noble 

 

Těchto dvacet chlapců vstoupilo do historie světového skautského hnutí a stalo se ne-
smrtelnými.  

Představa B.-P., ţe svým dílem obohatí v té době ve Velké Británii existující organizace 
mládeţe, se nestačila naplnit, protoţe tak rychle, jak narůstal zájem mládeţe o jeho 
Scouting for Boys, začaly ve Velké Británii a postupně jinde v Evropě a ve světě vznikat 
skautské druţiny a skautské oddíly.  

V roce 1908 mohl B.-P. uskutečnit svůj skutečně první skautský tábor v Park Shields 
Farm poblíţ vesnice Humshaugh, Northumberland, kterého se zúčastnili chlapci-skauti, 
kteří jiţ sloţili skautský slib. Na místě tohoto tábora je umístěn kámen se čtyřmi pamětní-
mi deskami, z nichţ ta nejdůleţitější oznamuje: „This memorial indicates the spot where 
the first scout camp was held in 1908 by B.-P. later Lord Baden-Powell of Gilwell, Chief 
Scout of the world.“ Tábora se zúčastnilo 36 skautů, které si B.-P. vybral na základě 
výsledků soutěţe uspořádané týdeníkem The Scout.  

Rozhodujícím pro světový rozlet skautingu byl tábor na ostrově Brownsea, který, jak 
praví historie, odstartoval světové skautské hnutí. Chlapci nejprve vybudovali tábor, po-
stavili vojenské stany, v nichţ byli ubytováni, včetně zásobovacího a kuchyňského záze-
mí, aby se pak věnovali skautingu podle představ B.-P., jak je získal svého času během 
svého působení v armádě. Šlo tudíţ v podstatě o mírové vyuţití poznatků, zkušeností 
a zvyklostí vojenského charakteru, které B.-P. povaţoval za nezbytné pro zdárný vývoj 
mladé generace. Hoši se soustředili na skautskou táborovou praxi, lesní moudrost, po-
znávání přírody, pozorování a stopování, záchranu ţivota a první pomoc. Zcela logicky 
nechyběla ani témata věnovaná výchově k čestnosti, rytířství a dobrému občanství, která 
podle představ B.-P. tvoří základy skautingu. Kaţdá druţina měla svou druţinovou 
vlajku. Druţiny mezi sebou závodily a formou her a soutěţí si v praxi ověřovaly získané 
poznatky a zkušenosti. Večer se pak chlapci soustředili u táborového ohně, kde B.-P. 
i ostatní vyprávěli své různé ţivotní osudy. Nechyběl zpěv písní, z nich mnohé chlapci od 
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B.-P. slyšeli poprvé v ţivotě. O přípravu jídla se jim postarali vojenští kuchaři. Účastníci 
tábora proţili letní tábor, na který nikdy nezapomněli.  

Před budíčkem vyšel B.-P. ze svého stanu a zatroubil na roh afrického koodoo. Chlapci 
vyběhli ze stanů, rychle vypili sklenku mléka a snědli pár sucharů. Následovala rozcvička, 
která trvala půl hodiny. Potom se chlapci společně pomodlili a slavnostně vztyčili vlajku. 
V osm hodin byla snídaně. Dopoledne bylo věnováno skautské praxi, hrám a plavání. Po 
obědě pokračovala skautská praxe aţ do doby „podávání čaje“, pro Anglii typické. I kdyţ 
chlapci byli obvykle jiţ trochu unaveni, věnovali se dalším skautským hrám a soutěţím, 
a před večeří, která byla v osm večer, se ještě soustředili na úklid a vyčištění svého tábo-
rového oblečení. A po večeři se všichni sešli u táborového ohně, aby si vyprávěli a zpí-
vali. 

Z tohoto krátkého výčtu je patrné, ţe program tábora byl velmi bohatý a pestrý a hochy 
plně zaujal. Ohlas tábora byl zcela mimořádný. B.-P. sám sobě i ostatním prokázal 
smysluplnost skautingu pro výchovu mládeţe. Základy pro úspěšný rozvoj světového 
skautského hnutí byly poloţeny a to více neţ úspěšně. Experimentální tábor na ostrově 
Brownsea, pořádaný B.-P. v roce 1907, vstoupil do historie jako vznik skautského hnutí, 
kterým v prvním století jeho existence prošly stovky milionů chlapců a děvčat na celém 
světě.  

(NDS 136; SED; PČ) 

 

 

 

Publikováno v časopise „Na dobré stopě“, č. 136, březen 2005, str. 11–13. 
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Experimentální tábor na ostrově Brownsea 

ještě jednou 

(2005) 

 

Jak se blíţí první století výročí zaloţení skautingu, budeme se vracet i k experimentální-
mu táboru pořádanému B.-P. na ostrově Brownsea, protoţe právě tento tábor v roce 
1907 je skautskými historiky označován a pokládán za počátek světového skautského 
hnutí. Nebude snad na škodu, seznámíme-li se ve volnější úpravě také s tím, co se lze 
o tomto táboře dočíst na stránkách The Scouting Web Portal – USSCOUTS.ORG v člán-
ku, který zpracoval Carlos Rodriguez, Wood Badge Scouter, Venezuela, na základě 
údajů, uveřejněných E. E. Reynoldsem v Magazinu Jamboree v srpnu 1947. Povaţuji za 
nezbytné dodat, ţe mohou být drobné rozdíly v tom, o čem jsme hovořili v předchozím 
článku o táboře na ostrově Brownsea, a tím, co uvádíme zde. Je logické, ţe se různí 
skautští historici – autoři popisu ţivota v táboře – mohou v jednotlivých detailech lišit 
v závislosti na zdrojích informací, které měli k dispozici. Často se setkáváme s podob-
nými názorovými rozdíly i stanovisky i ve vědeckých publikacích různě orientovaných 
historiků.  

Idea, která vyústila v knihu Scouting for Boys, nespadla B.-P. z nebe, ale byla zaloţena 
na systematickém studiu, pozorování, vracení se do minulosti, a stopování všech vlivů, 
které by mohly působit příznivě na výchovu chlapců. B.-P. byl překvapen, kdyţ zjistil, ţe 
jeho malá příručka pro vojáky Aids to Scouting, vydaná v roce 1899, byla uţ v roce 1901 
vyuţívána anglickými učiteli a také anglickými chlapci. O výchově anglické mládeţe se 
mu uvaţovalo snadněji, protoţe byl v očích chlapců hrdinou od Mafekingu, na kterého se 
obraceli se svými dotazy jednotlivci i celé chlapecké kluby. A to vše se vzájemně propojo-
valo, kdyţ B.-P. navázal kontakt s organizací Boys´ Brigades. Schéma své představy, jak 
přepíše svou „vojenskou publikaci“ pro chlapce, B.-P. uveřejnil v roce 1906 v časopise 
The Boys´ Brigade Gazette. Pět měsíců poté se seznámil s Ernestem Thompsonem 
Setonem a Setonův úspěch s „Woodcraft Indians“ v něm utvrdil názor, ţe zálesácký ţivot 
je neodolatelnou výzvou pro chlapce. B.-P. si chtěl své nápady, které zařazoval do ruko-
pisu Scouting for Boys, ověřit v praxi, a proto se rozhodl uspořádat tábor na ostrově 
Brownsea. Je třeba pochopit, ţe skutečně šlo o experimentální tábor, takţe nebylo moţ-
no očekávat, aby jiţ na první pohled bylo patrné, ţe šlo o skautský tábor a nikoliv tábor 
jiné organizace, jak jsme zvyklí takové rozdíly pozorovat v současnosti. Bylo ovšem aţ 
překvapující, které skautské činnosti a metody B.-P. uplatnil jiţ na tomto prvním táboře.  

B.-P. potřeboval mít smíšenou skupinu chlapců z různých společenských vrstev, aby 
zjistil, jak se budou vyvíjet jejich vzájemné vztahy. Proto vytvořil skupinu – oddíl dvaceti 
chlapců, z nichţ část představovali synové jeho přátel, a druhou pak vybrali činovníci 
Boys´ Brigade z Poole a Bournemouth. B.-P. napsal rodičům vybraných chlapců dlouhý 
dopis, v němţ je informoval o svých programových záměrech, které chtěl na táboře uplat-
nit – šlo především o lesní moudrost, pozorování, sebekázeň, zdraví, vytrvalost a odol-
nost, ušlechtilost a rytířství, ochranu a záchranu ţivota a vlastenectví (lásku k vlasti). 
Neopomenul rodiče seznámit i s denním rozvrhem a všemi nezbytnými potřebami a vy-
bavením, které kaţdý z chlapců měl na táboře mít.  
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První chlapci, kteří přijeli jako první, pomáhali B.-P. a majoru MacLarenovi postavit stany. 
Byly to krásné stany, po pravdě ovšem řečeno v podstatě jediné tehdy a ještě po nějakou 
dobu v Anglii dostupné. Kaţdá druţina měla svůj stan. Chlapci nenosili uniformy, ale ti, 
kteří navštěvovali veřejnou školu, měli podobné oblečení. Kaţdá druţina měla své „ná-
rameníky“ – stuhy z barevné vlny – modré Vlci, zelené Býci, ţluté Kolihy a červené 
Havrani. Kaţdý rádce měl druţinovou vlajku zobrazující zvíře, podle kterého byla druţina 
nazvána. Kaţdý chlapec měl mosaznou lilii, kterou si upevnil na svůj oděv. Po absolvo-
vání několika testů (uzle, signalizace vlajkou, stopování), získal další mosazný odznak – 
pásek, na kterém bylo napsáno „Be prepared“. Ten si upevnil pod první odznak, pod lilii. 
Byly pouţívány také šátky barvy khaki. 

Podívejme se nyní na detailní rozpis táborového dne: 

6:00 – Budíček, sklenice mléka a suchary  
6:30 – Ranní rozcvička  
7:00 – Informace o denní činnosti s ukázkami  
7:30 – Úklid stanů a tábora  
7:55 – Slavnostní nástup, vztyčení vlajky, modlitby, snídaně  
9:00 – Skautská praxe  
12:00 – Koupání  
12:30 – Oběd  
13:00–14:15 – Odpočinek – polední klid 
14:30 – Skautská praxe 
17:00 – Čaj 
18:00 – Táborové hry 
19:15 – Ošetření oděvů a výměna prádla 
20:00 – Večeře 
20:15 – Vyprávění u táboráku, krátké cvičení (dechová cvičení na provětrání plic)  
21:15 – Večerní modlitby 
21:30 – Odchod „na kutě“, večerka 
 
Ke zvukovým signálům jako byl „budíček“ pouţíval B.-P. roh antilopy kudu (Koodoo) 
chycené v Matabelandu v roce 1896, několik krátkých tónů znamenalo „nástup oddílu“. 
Tento roh rozezněl B.-P. i na zahájení Jamboree v roce 1929. Ranní a večerní cvičení 
byla velmi jednoduchá a podobala se těm, která jsou uvedena v knize Scouting for Boys. 
Do koupání byly zařazeny i hry ve vodě a byly vyuţívány dvě lodě. Polední odpočinek byl 
přísně dodrţován. Při táboráku vyprávěl B.-P. většinou své vlastní záţitky a dobrodruţ-
ství. Většina z nich je rovněţ uveřejněna v knize Scouting for Boys. Ţádný z účastníků si 
nevzpomíná, zda zpívali ještě něco jiného kromě písně „Eengonyâma Zulu“.  

B.-P. pořádal různé soutěţe mezi druţinami a také mezi jednotlivci. Odměna byla třeba 
za nejlepší sbírku listů stromů, která obsahovala také jména těchto stromů. Jiné ocenění 
bylo při zkouškách umění pozorovat. B.-P. zkoušel různá cvičení, způsoby a soutěţe 
v pozorování. Kladl velký důraz právě na cvičení v pozorování, stopování, plíţení a po-
dobnou skautskou praxi.  

B.-P. připomíná, ţe oddíl (the troop) chlapců byl rozdělen do druţin (patrols) po pěti 
chlapcích, z nich nejstarší byl rádcem (patrol leader). Tato organizace či toto uspořádání 
bylo největším tajemstvím našeho úspěchu, zdůrazňuje B.-P. Kaţdý rádce druţiny měl 
plnou odpovědnost za chování své druţiny po celou dobu – v táboře i v terénu. Druţina 
tvořila jednotku pro práci i hry, a kaţdá druţina tábořila na odděleném místě. Chlapci 
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povaţovali za svou čest plnit příslušné rozkazy. Odpovědnost a čestnost v soutěţích byly 
úspěšně vytvářeny a tak byl den co den zajištěn dobrý standardní rozvoj experimentální-
ho oddílu. Jednotlivá skautská témata byla postupně rozvíjena. Zjistili jsme, říká B.-P., ţe 
nejlepším způsobem sdělování „teoretických“ instrukcí je jejich krátké předvádění na 
příkladech třeba v prostorách táborového kruhu nebo na jiném vhodném místě s násle-
dujícími praktickými ukázkami v „hodině praxe“ před snídaní. Vlastní praktický výcvik byl 
pak prováděn ve formě soutěţí a různých jiných „vzdělávacích“ postupů. Kázeň byla 
vţdy velmi uspokojující a přiměřená. Byl zřízen „čestný soud“ pro ty, kteří by případně 
porušili kázeň, ale nikdy nebyl pouţit, protoţe chlapci byli vedeni tak, aby vykonávali vše 
co nejlépe „na svou čest“, a starší hoši – rádcové druţin byli odpovědni za chování chlap-
ců, kteří tvořili jejich druţinu. A, připomíná B.-P., toto fungovalo perfektně.  

B.-P. ve své krátké zprávě zdůrazňuje, jak se snadno chlapci, kteří pocházeli z různých 
sociálních vrstev, navzájem promíchali a dobře snášeli. To byla pro B.-P. zcela mimořád-
ná zkušenost, která ho v dalším rozvíjení a prohlubování teorie i praxe skautingu hluboce 
ovlivnila. Na této zkušenosti pak vznikla základní představa čtvrtého bodu skautského 
zákona „A Scout is a friend to all, and a brother to every Scout, no matter to what social 
class the other belongs,“ v současném českém znění „Skaut je přítelem všech lidí dobré 
vůle a bratrem kaţdého skauta“ (skautská stezka, Junák – svaz skautů a skautek ČR).  

Experimentální tábor B.-P. potvrdil, ţe jeho představy jsou správné, a zároveň mu dodal 
důvěru, aby ve svém projektu pokračoval. Získal podporu vydavatele Arthura Pearsona. 
Byla zřízena „kancelář“ a vypracován projekt na vydání publikace Scouting for Boys, 
týdeníku The Scout a pořádání setkání s veřejností, na kterých B.-P. vysvětloval své 
záměry a plány včetně schéma skautingu. V lednu 1908 vychází první ze šesti částí 
publikace Scouting for Boys, 29. března 1908 dostává B.-P. korektury prvního čísla tý-
deníku The Scout. Během jednoho roku dosáhl počet výtisků 110 000. 16. května 1908 
provádí B.-P. první dokladovanou kontrolu skautů ve Wimbledonu.  

Skauting byl na světě a jeho vítězná cesta světem byla nastoupena. B.-P. zaloţil hnutí, 
které směřuje své výchovné působení tak, aby kaţdý skaut a v budoucnu v podstatě 
kaţdý člověk povaţoval své bliţní za své bratry a sestry bez ohledu na jejich barvu kůţe, 
sociální původ či vyznání, ke kterému patří. Brzy uplyne sto let od chvíle, kdy poprvé 
zazněl na ostrově Brownsea hlas rohu antilopy kudu a kdy na tomto ostrově vzplál 
táborový oheň, kolem kterého sedělo dvacet chlapců s několika dospělými, mezi nimiţ 
tím nejvýznamnějším byl B.-P. Za těch prvních sto let vzrostl počet skautů a skautek na 
desítky milionů a počet těch, kteří skautským hnutím ve svém ţivotě prošli, na stovky 
milionů. Dnes se miliony skautů a skautek na celém světě shromaţďují ve svých klubov-
nách, na svých táborech, kolem svých táborových ohňů a ve skautských oddílech 
proţívají nejkrásnější chvíle svého mládí. Na Jamboree a při jiných příleţitostech se 
vzájemně poznávají skauti z celého světa. Vytvářejí si mezi sebou nejen vzájemné bratr-
ské a sesterské vztahy, ale zároveň získávají poznatky a zkušenosti, které je připravují 
pro jejich ţivot v dospělosti. Seznamují se se „Zlatým pravidlem chování“, které je vede 
k lásce a úctě k bliţním v souladu s druhým základním principem, a prakticky tak naplňují 
slova „Nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě!“ Svět má šanci, ţe z těch, co 
projdou skautskou výchovou, budou čestní, lidsky a morálně kvalitní občané, pro které 
sluţba bliţním a společnosti bude samozřejmou celoţivotní výzvou. O tom, ţe současná 
společnost takové lidi pevného charakteru a zásad potřebuje, není pochyb.  

(NDS 140, SED; PČ) 
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Sto let existence a působení skautského hnutí 

(2007) 

 

Rok 2007 je pro světové i české skautské hnutí svým způsobem velmi významným. 
Světové skautské hnutí v něm dosahuje prvního století své existence a svého úspěšného 
působení ve výchově mládeţe, české skautské hnutí si připomíná devadesát pět let 
svého trvání, byť několikrát násilně přerušeného. Uplynulo rovněţ sto let od narození 
Velena Fanderlika (11. 2. 1907 – 2. 2. 1985), mimořádné a výjimečné osobnosti česko-
slovenského a světového skautingu, jehoţ jméno nese současné občanské sdruţení 
Skautský oddíl Velena Fanderlika sdruţující mukly a skauty persekvované komunisty. 
A konečně se sluší připomenout, ţe před 100 lety se narodil Jaroslav Foglar – Jestřáb 
(6. 7. 1907 – 23. 1. 1999), skautský vůdce, autor řady knih pro mládeţ a proslulých 
Rychlých šípů a „jeţka v kleci“.  

Zakladatel světového skautského hnutí, Robert Baden-Powell, získal jako britský důstoj-
ník bohaté zkušenosti s výchovou mladé generace pro vojenské poslání. Za tím účelem 
publikoval v roce 1899 broţurku Aids to scouting – Příručku pro zvědy. Byl velmi překva-
pen, ţe jeho dílo vzbudilo velký ohlas mezi anglickou mládeţí. Sledoval výchovné me-
tody svých předchůdců, mezi které patří i náš Jan Amos Komenský, a konzultoval je 
především s kanadským spisovatelem a vychovatelem Ernestem Thompsonem Seto-
nem. V roce 1907, tedy právě před sto lety, se rozhodl uspořádat na ostrově Brownsea 
experimentální, tedy pokusný, tábor pro dvacet chlapců, z nichţ deset bylo z tehdy 
existující mládeţnické organizace Boys Brigades a zbytek si vybral z různých společen-
ských vrstev. Chlapce rozdělil do čtyř druţin. Kaţdou druţinu vedl nejzkušenější z nich. 
Tábor trval od 1. do 9. srpna a měl zcela mimořádný úspěch. Baden-Powell si tak 
pokusně ověřil, ţe je moţné z vojenského skautingu učinit skauting mírový. Je třeba 
dodat, ţe se tehdy snaţil přesvědčit představitele jiţ existujících mládeţnických organi-
zací, aby jeho výchovnou metodu převzali. Bylo snad dobře, ţe v tomto úsilí Baden-
Powell neuspěl. A tak 24. ledna 1908 je formálně zaloţeno skautské hnutí „The Boy 
Scout Movement“. Za oficiální počátek skautského hnutí je na celém světě povaţován 
experimentální tábor na ostrově Brownsea, k němuţ je vznik a rozvoj skautského hnutí 
směřován a ke kterému došlo, jak jsem jiţ řekl, před sto lety.  

Odezva v samotné Anglii a téměř současně i ve světě byla zcela mimořádná. Skautské 
oddíly chlapců rostly jako houby po dešti a brzy následovaly i oddíly skautek. Jiţ v roce 
1908 vydává Baden-Powell své skautské stěţejní dílo Scouting for Boys – Skauting pro 
chlapce a téhoţ roku pořádá první oficiální skautský tábor, kterého se jiţ zúčastnili 
„kvalifikovaní“ skauti, vybraní Baden-Powellem na základě soutěţe ve skautském časopi-
se The Scout.  

Informace o vzniku a působení skautského hnutí se dostaly také k českému středo-
školskému profesoru Antonínu Benjaminu Svojsíkovi. Traduje se, ţe jedním z těch, kdo 
Svojsíka informovali o skautingu, byl budoucí první prezident Československé republiky, 
profesor Tomáš Garrigue Masaryk, ale byl to především inţenýr Meilbeck, většinu svého 
ţivota působící v Anglii, který Svojsíka nejen informoval o anglických skautech, ale 
poskytl mu i výstřiţky z anglických novin a Baden-Powellovu knihu Scouting for Boys. 
Svojsík podobně jako Baden-Powell si v letech 1911 a 1912 ověřoval na svých studen-
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tech metody skautské výchovy, aby pak v roce 1912 uspořádal svůj první rovněţ experi-
mentální tábor u Vorlovské myslivny pod hradem Lipnicí. Svojsík měl souhlas od Baden-
Powella k přeloţení jeho „bible skautingu“, Scouting for Boys, do češtiny. Svojsík spolu 
se svým švagrem Adolfem Stránským tento překlad rozpracoval, ale pak se rozhodl 
doplnit jej a spolu s řadou dalších spolupracovníku vytvořit české dílo, které vyšlo pod 
názvem Základy junáctví. Vedle Svojsíka se u nás o zaloţení skautského hnutí pokusila 
i řada dalších osobností, ale právě Svojsík se zapsal do historie našeho skautingu nej-
výrazněji a jeho hnutí se stalo nejvýznamnějším z nich a přetrvává v podstatě dodnes. 
Jestliţe v Anglii bylo skautské hnutí formálně ustaveno v roce 1908, tedy rok po konání 
experimentálního tábora na ostrově Brownsea, pak u nás spolek Junák-Český skaut byl 
oficiálně zaloţen aţ v roce 1914, tedy dva roky po uspořádání experimentálního tábora 
u Vorlovské myslivny a v roce, kdy vypukla první světová válka. Po skončení světové 
války přechází tento spolek ve Svojsíkův Svaz junáků skautů republiky Československé, 
jehoţ název se později mění na Svaz junáků skautů a skautek republiky Českoslo-
venské.  

Baden-Powell brzy poznal, ţe skautské hnutí nebude působit jen v Anglii, ale ţe se 
z něho stává hnutí světové. Na 1. mezinárodní skautské konferenci v roce 1920 dochází 
k zaloţení světového skautského hnutí – světové skautské kanceláře. Svojsíkův Svaz se 
stává na 2. mezinárodní konferenci v roce 1922 jedním ze třiceti zakládajících členů 
mezinárodního skautského ústředí a Svojsík je zvolen za člena Mezinárodního skautské-
ho výboru.  

Aby se mohla skautská mládeţ z celého světa setkávat, jsou pořádána světová Jambo-
ree. Letošní, 21. v pořadí, se bude konat při příleţitosti stého výročí skautingu v kolébce 
skautingu v Anglii, kde se ho má zúčastnit na čtyřicet tisíc skautů z celého světa. 
Skauting dnes totiţ působí aţ na několik výjimek prakticky ve více jak 200 státech světa 
a jeho řadami prošlo snad více jak čtyři sta milionů chlapců a dívek. Jen v několika 
totalitárních státech není povolen.  

Protoţe skauting vţdy kráčel „proti proudu“, byl trnem v oku totalitárním reţimům. Proto 
byl zakázán fašistickým reţimem v Itálii a nacistickým v Německu. Nacisté zakázali naše 
skautské hnutí v roce 1940, komunisté pak po puči v roce 1948 a znovu v roce 1970. 
Potlačeno bylo skautské hnutí i prakticky ve všech středo- a východoevropských sateli-
tech Sovětského svazu i v Sovětském svazu samotném. Pád komunistického systému 
vedl k obnově skautingu ve všech těchto zemích včetně Ruska i původně jeho asijských 
republik.  

České a slovenské skautské hnutí mělo v období mezi dvěma světovými válkami vyso-
kou úroveň. V době zvýšeného ohroţení republiky v roce 1938 se zaměřilo i na brannou 
výchovu mládeţe. Teprve v roce 1968 při slavnostním zahájení roztocké výstavy věnova-
né zakladateli skautingu Svojsíkovi mohl náčelník Junáka Plajner na základě souhlasu 
náčelníka generálního štábu československé armády generála Krejčího zveřejnit, jaké 
poslání Svojsíkův Svaz měl v případě vypuknutí válečného konfliktu v krizovém roce 
1938. Šlo především o zajištění péče o veškerou naši mládeţ, kterou by bylo nutno eva-
kuovat z válkou ohroţených území i například ve spolupráci s rumunskými skauty. Skauti 
byli v souladu se svým slibem připraveni plnit nejen tento úkol, ale i další, které by od 
nich vlast vyţadovala.  

Jestliţe před válkou vedle Svojsíkova Svazu u nás působilo ještě několik skautských 
organizací, některé z nich byly vysloveně politické. Po mnichovském diktátu dochází pod 
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jistým politickým nátlakem ke sjednocení některých skautských organizací a vzniku 
jednotné organizace Junák, která ve své podstatě existuje dodnes, byť s těmi dvěma 
přerušeními (1948/1951–1968 a 1968/1970–1989), a která byla obnovena v roce 1989. 
Dnes působí u nás rovněţ několik skautských organizací, ţádná z nich však nemá 
politický charakter.  

V současné době většina veřejnosti chápe skauting jako prostředek k vyuţití volného 
času dětí a mládeţe. Chci zde zdůraznit, ţe to je zcela zásadní omyl, který, bohuţel, ne-
chápe ani část současných skautských činovníků. 

Skauting, který vznikl na křesťanských základech, představuje integrální výchovný 
systém zaloţený na třech základních principech – povinnosti k Bohu, povinnosti k bliţním 
a povinnosti k sobě, z nichţ vycházejí skautský slib, skautský zákon, heslo či kaţdodenní 
povinnost dobrého skutku, a na skautské výchovné metodě. Nosným posláním roverů 
a rangers, oldskautů a činovníků je sluţba – sluţba hnutí a sluţba veřejnosti, sluţba 
lidské společnosti. Smyslem skautingu je vychovávat čestné, morálně vyspělé plno-
hodnotné členy lidské společnosti. Skauting je ţivotní filozofie. Od skautingu, který je 
definován jako výchovné hnutí, musíme ţádat odpovědnou práci. Ve skautingu a skaut-
ské výchově není moţná improvizace, povrchnost a diletantství. Zakladatel skautingu 
Baden-Powell řekl, ţe „skauting je hra, avšak hra o velkou sázku“. Dodrţování skautské-
ho zákona a slibu a – byť třeba i jen nepsaných – elementárních pravidel hry a lidského 
souţití je základním předpokladem úspěchu jednotlivce i celého skautského hnutí. Ta 
Baden-Powellova hra je jen prostředek k uplatnění výchovného poslání skautského 
hnutí. Vytrhávat jenom část – tedy hru – ze souvislostí je zcela nesprávné, protoţe 
význam a smysl má skautský výchovný systém jako celek. Stoletá existence skautského 
hnutí a jeho neustálý rozvoj jsou dokladem toho, ţe jde skutečně o plnohodnotný výchov-
ný systém, který ovšem, jak jsem naznačil, vţdy šel „proti proudu“. Proto se setkává s ne-
pochopením a odporem všude tam, kde vládne duševní a duchovní primitivismus. 

Zmínil jsem se o světových skautských setkáních – skautských Jamboree. V roce 1937 
se 5. Jamboree v Holandsku zúčastnil mimo jiné velmi úspěšně i druhý oddíl skautů 
z Roudnice. Na 6. Jamboree ve Francii v roce 1947 byli také tři skauti z 2. oddílu vodních 
skautů z Roudnice v rámci několika set skautů z Československa. Pak byl skautský svět 
našim skautům na mnoho let uzavřen. Teprve 17. Jamboree v Jiţní Koreji v roce 1991 se 
mohlo svobodně zúčastnit šest skautů z Československa. Byla to především záleţitost 
finančních prostředků. Skutečnost ovšem byla taková, ţe se i v době, kdy byl skauting 
u nás zakázán, zúčastňovali světových Jamboree naši exiloví skauti většinou jen jako 
součást příslušných národních skautských delegací té které země, kde působili. Pokud 
vím, neoficiálně a v podstatě tajně se z Československa zúčastnil na 13. Jamboree 
v Japonsku v roce 1971 jeden skaut, v roce 1975 na 14. Jamboree v Norsku čtyři skauti. 
To samozřejmě neuniklo pozornosti Státní bezpečnosti a všichni účastníci Jamboree byli 
vyslýcháni.  

Skautské hnutí je hnutí nepolitické, otevřené všem bez ohledu na národnost, rasu, původ 
a víru. Podmínkou je přijetí Základních principů hnutí, slibu a zákona. Neznamená to, ţe 
by starší skauti a činovníci měli stát mimo politické dění. V reportu WOSM Základní 
charakteristika skautingu z roku 1999 se mimo jiné píše: „Zakladatel Baden-Powell nijak 
členy hnutí od práce v politických stranách neodrazoval za předpokladu, ţe tak činili jako 
soukromé osoby a ne jako představitelé hnutí. Vedle plnění občanských povinností tak 
členu hnutí nic nebrání být také aktivním členem některé politické strany, ale pouze jako 
soukromá osoba, nikoliv jako skaut. Členství v politické straně však není nepodmíněné. 
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Důvodem je skutečnost, ţe skauting je zaloţen na řadě hodnot, principů, které podmiňují 
politický výběr jeho jednotlivých členů, u nichţ nemůţe dojít ke střetu hodnot – nemohou 
vyznávat jedny hodnoty ve skautském a jiné hodnoty v civilním ţivotě. Tak například víra 
ve vyšší moc, neţ je moc lidská, nebo uznání a respekt k ostatním i k rovnosti všech bez 
rozdílu původu, rasy a přesvědčení, či chápání celistvosti přírodního světa vylučují 
skauta jako jednotlivce předem z členství v řadě stran politického spektra. Pokud se člen 
skautského hnutí rozhodne jako soukromá osoba vstoupit do politické strany, můţe tak 
učinit pouze tehdy, pokud jsou základní hodnoty té strany v souladu s hodnotami, které 
vyznává jedinec jako skaut… Pokud se jednotlivec rozhodne patřit k nějaké straně, pak 
nesmí nikdy skautingu vyuţívat jako platformy k propagaci té které strany.“  

Baden-Powellův Scouting for Boys se stal biblí světového skautingu, Svojsíkovy Základy 
junáctví biblí českého skautingu. Základy světového skautingu byly poloţeny experimen-
tálním táborem na ostrově Brownsea v roce 1907, základy českého skautingu pokusným 
táborem poblíţ Vorlovské myslivny v roce 1912. Od té doby uplynulo 100, respektive 95 
let. Světový i český skauting prošly různými sloţitými peripetiemi včetně tří zákazů 
našeho skautingu. A přes všechny ty střety, problémy a potíţe se vţdy dokázalo skaut-
ské hnutí vzchopit a znovu nastoupit na předurčenou stezku a pokračovat v úspěšném 
a lidstvu prospěšném působení, a plnit tak poslání, které mu do vínku vloţili jeho zakla-
datelé. Proto dodnes tvoří skautské hnutí počtem největší a nejvýznamnější hnutí pro 
výchovu dětí a mládeţe ve světě. Pro mnoho lidí se stalo smyslem jejich ţivota podle 
zásady „Jednou skautem – navţdy skautem“. Proto se tolik významných světových 
osobností vědy a kultury hlásí ke svému celoţivotnímu pozitivnímu vztahu ke skautingu. 
Jen pro ilustraci uvádím, ţe tři ze čtyř polistopadových předsedů České akademie věd, 
profesoři Rudolf Zahradník, Helena Illnerová a Václav Pačes, prošli skautským hnutím, 
které je pozitivně poznamenalo pro celý jejich další ţivot a kteří se ke svému skautství 
veřejně hrdě hlásí při kaţdé vhodné příleţitosti.  

Popřejme světovému i českému skautskému hnutí všechno dobré do jejich příštích let 
a hodně trvalých úspěchů ve výchově mladých generací a ve sluţbě lidské společnosti, 
v nichţ nemá konkurence a nebude nikdy překonáno.  

 

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za přízeň našemu skautskému hnutí, kterou jste vy-
jádřili svou přítomností na dnešní skromné oslavě 100 let světového a 95 let českého 
skautingu, a abych náš pořad ukončil slovy bratra Jiřího Zachariáše – Pedra z jeho úvahy 
Magická sedmička ve stoleté historii světového a českého skautingu: 

„Skauting za dobu svého působení vychoval a ovlivnil miliony lidí na celém světě. 
Odchovanci skautingu – mezi nimiţ se nachází řada významných osobností, muţů i ţen 
– se snaţili s větším či menším úspěchem o to, aby tradiční poţadavky skautského 
chování a jednání posilovaly běţný občanský ţivot. Prosazovat tyto normy prostřed-
nictvím svého odhodlání k radostnému, čestnému a prospěšnému ţivotu bylo (a mělo by 
zůstat) hlavním smyslem a cílem skautingu. Poţadavky skautského zákona a slibu se 
mají, po Baden-Powellově ‚skautské hře‘ v dětství a mládí, stát ţivotním stylem skauta, 
a naplnit tak úspěšně onu ‚velkou sázku‘. 

Dnešní svět je výrazně jiný, neţ byl ten, o jehoţ přízeň se skauting před sto lety ucházel 
a jehoţ neduhy nabízel léčit. Snahy a cíle, které byly skautingu, doposud nejúspěšnější-
mu výchovnému systému, dány do jeho kolébky, jsou však v trvalé platnosti. Ţivot a situ-
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ace, které přináší, den co den potvrzují, ţe mají ještě větší důleţitost neţ před sto lety. 
Bez skautských ctností se naše civilizace neobejde, a kdyţ ano, pak nebude civilizací, 
v níţ bude radost a chuť ţít. Svými cíli zůstává skauting, přes sto roků, které má za 
sebou, stále mladým. Cílů, pojmenovaných a určených skautingu před sto lety, si ovšem 
musí být skauting dnešní dobře vědom. Jinak mu hrozí, ţe se stane skautingem z jiné 
planety.“ 
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Stoletý skauting 

(2007) 

 

V devatenáctém století, v roce 1857, tedy před sto padesáti lety, se narodil Robert 
Baden-Powell of Gilwell, který před sto lety, v roce 1907, uspořádal na ostrově Brownsea 
pro dvacet chlapců experimentální tábor, na kterém si ověřoval své zkušenosti s novými 
poznatky výchovy mládeţe, získanými během víceleté vojenské sluţby nejen v Anglii, ale 
také v Asii a Africe. Baden-Powell pozval na ostrov Brownsea deset chlapců z tehdy 
značně v Anglii rozšířené organizace mládeţe Boys Brigades a deset chlapců vybral 
z různých společenských vrstev. Chtěl mít co nejširší zastoupení chlapců, aby tak mohl 
získat při svém experimentu co nejobjektivnější obraz o moţnostech fungování jím 
uvaţovaného výchovného systému. Tábor měl mimořádný úspěch. Baden-Powell získa-
né poznatky a zkušenosti vtělil do svého jedinečného díla Scouting for Boys – Skauting 
pro chlapce, které vyšlo v roce 1908 nejprve v několika sešitech a pak jako kniha, která 
se postupně stala biblí světového skautingu. Původní Baden-Powellova představa, ţe 
jeho výchovný proces bude vyuţit v některé z existujících organizací mládeţe v Anglii, 
neuspěla, a vnější okolnosti – mimořádný zájem mládeţe o skauting – jej přiměl k tomu, 
aby v roce 1908 zaloţil první skautskou organizaci. Baden-Powell dokázal vyuţít poznat-
ků svých předchůdců, mezi něţ počítáme i našeho učitele národů Jana Amose 
Komenského, i současníků, jako byl Ernest Thompson Seton, k zaloţení skautského 
hnutí, které svým výchovných obsahem a svými principy a ideami dodnes nebylo překo-
náno. Počet skautů rostl jako houby po dešti, brzy vznikaly i první oddíly skautek, 
z Anglie se skauting přesunul do zámoří i na evropský kontinent. Dnes se uvádí, ţe 
skauting existuje prakticky ve všech demokratických zemích a státech světa, kde působí 
kolem čtyřiceti milionů skautů, a ţe za prvních sto let existence skautingu prošlo asi půl 
miliardy chlapců a dívek na celém světě skautskými oddíly a skautskou výchovou. 
Baden-Powellův experimentální tábor, který se konal od 1. do 9. srpna 1907 na ostrově 
Brownsea, je povaţován za počátek světového skautského hnutí. Letošního 21. světo-
vého skautského Jamboree, pořádaného na počest prvního století skautingu v Anglii, se 
zúčastnilo na čtyřicet tisíc skautů, skautek a skautských vůdců z celého světa.  

Přibliţně o čtyři nebo pět roků později, v roce 1911, se český profesor Antonín Benjamin 
Svojsík seznamuje se světovým skautingem – má k dispozici Baden-Powellovu knihu 
Scouting for Boys – a začíná experimentovat se svými studenty a ověřovat Baden-
Powellovy a Setonovy metody. Uspořádá rovněţ experimentální tábor ve Vorlovských 
lesích pod hradem Lipnicí, v roce 1912 vydává bibli českého skautingu Základy junáctví, 
aby pak v roce 1914, krátce před vypuknutím první světové války, zaloţil u nás organi-
zaci Junák – Český skaut. Po vzniku Československé republiky se tento spolek stává 
základem Svazu junáků skautů Republiky Československé, později přejmenovaného na 
Svaz junáků skautů a skautek Republiky Československé.  

Chceme-li se dopátrat, kdy byla zaloţena skautská organizace v Roudnici nad Labem, 
zřejmě musíme jít aţ téměř na počátek první světové války do roku 1914, kdy o skautin-
gu v Roudnici poprvé přednášel profesor Svojsík. Je velmi pravděpodobné, ţe jej tehdy 
do Roudnice pozvali tam jiţ působící skauti. Nicméně nutno přiznat, ţe tuto skutečnost 
se dosud nepodařilo plně prokázat, jakkoliv je velmi pravděpodobná. Zatím nemáme 
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k dispozici ani ţádná jména těch, kteří stáli či mohli stát u kolébky roudnického skau-
tingu.  

Skauting se nikde ve světě nesnášel s totalitárními reţimy. Zamysleme se nad tím, v čem 
spočívají příčiny a důvody, proč byl a stále je skauting trnem v oku jakékoliv totalitě, proč 
byl a stále je skauting v takových zemích a státech potlačován a zakazován, proč byli 
aktivní skautští činovníci persekvováni, zatýkáni a dokonce i popravováni.  

Skauting je totiţ dobrovolné výchovné hnutí, otevřené všem bez ohledu na sociální pů-
vod, rasu a víru, kdo přijme jeho Základní principy Povinnost k Bohu, povinnost k bliţním 
a povinnost k sobě a z nich vyplývající skautský slib a skautský zákon, které jsou podsta-
tou skautské výchovné metody. K tomu není nikdo nikým nucen, kaţdý se rozhoduje 
dobrovolně sám, ale sloţí-li skautský slib, skládá ho na celý ţivot v souladu se zásadou 
„Jednou skautem, skautem navţdy“. To, ţe je skauting otevřený všem, neznamená, ţe je 
pro všechny. Ve skutečnosti je pro všechny, kdo chtějí dodrţovat a ctít jeho cíl, principy 
a metodu. Tato volba vkládá konečné rozhodnutí – zda vstoupit či nevstoupit do hnutí – 
do rukou mladého člověka, který jedině sám můţe rozhodnout, zda je k takovému 
závazku připraven. Skauting není hnutím elity, členství v něm není omezeno na vybrané 
jedince, kteří odpovídají prototypu, například ty, kteří vţdy „uposlechnou bez otázek“. 
Členství v hnutí by mělo být umoţněno těm, kteří ho potřebují nejvíce a kteří často při 
vstupu „ani nevypadají jako skauti“!  

Jak jsem jiţ uvedl, skauting je výchovné hnutí, které vede mládeţ k tomu, aby usilovala 
„zanechat svět lepší, neţ byl v době, kdyţ do něho vstupovala“. Skauting vychovává 
mládeţ v čestné, morálně a lidsky vyspělé občany země, státu, kontinentu a světa. Mýlí 
se ten, kdo soudí, ţe skauting je jednou z organizací, která se soustřeďuje jen na vyuţití 
volného času dětí a mládeţe. Takovou organizací skauting nikdy nebyl a nikdy nebude, 
pokud setrvá na svém výchovném programu a svých idejích. Skauting je plně úspěšný ve 
chvíli, kdy mladý člen opouští hnutí s pozitivním postojem ke vstupu do světa dospělých 
a má dostatek schopností učinit to tvořivým, sebevědomým a zodpovědným způsobem 
a přitom si uvědomuje, ţe bude muset nadále pokračovat ve svém osobním rozvoji jako 
samostatná, solidární, zodpovědná a uvědomělá osobnost. Tento hodnotový systém je 
zaloţen na duchovních, sociálních a osobních principech, jak je vyjadřují skautský slib 
a skautský zákon. 

Chceme-li hovořit o světovém skautingu, pak musíme, jak jsem jiţ naznačil, jmenovat 
nejvýznamnější osobnosti, které stály u jeho kolébky a kterými byli Robert Baden-Powell 
a Ernest Thompson Seton. Antonín Benjamin Svojsík je historicky vzato nejvýznamnější 
skautskou osobností u nás a je povaţován za zakladatele českého skautingu, i kdyţ 
samozřejmě vedle něho naše skautská historie uvádí ještě několik dalších osobností, 
které se zhruba ve stejné době s různými úspěchy o skautskou výchovu pokoušely. 
Z dalších významných osobností našeho skautingu budiţ jmenováni Svojsíkův přítel Jan 
Novák, profesor Josef Charvát, dr. Rudolf Plajner, dr. Velen Fanderlik, Vlasta Koseová, 
Jaroslav Foglar a mnoho dalších. Vrátíme-li se k roudnickému skautingu před druhou 
světovou válkou, můţeme mezi významnými činovníky jmenovat například profesora 
Konstantina Kallesa, profesora Jiřího Trefného, profesorku Janu Tombovou, profesora 
Josefa Štemberu, Ruth Kejvalovou a Petra Lánu, po válce pak mezi činovníky vstupují 
Václav Justa, Josef Martinec, Jiří Jeřábek, Milan Štark, Míla Holický, Jiří Jaroš, Jiří 
Borecký, Josef Vaic a další skauti a skautky, jejichţ jména dnes uţ upadla bohuţel 
v zapomenutí. Jen při bezprostředních setkáních oldskautů a oldskautek a vzpomínání 
na naši skautskou minulost se občas některé z těchto jmen vynoří. Dnes uţ všichni tito 
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jmenovaní i zapomenutí odešli do věčných lovišť a my jen s úctou a pokorou na ně 
vzpomínáme a děkujeme jim za vše, co pro rozvoj roudnického skautingu vykonali. 

Český a československý skauting byl v roce 1940 zakázán nacisty, aby po krátkém ob-
dobí téměř masového rozvoje po druhé světové válce byl znovu po únorovém puči v roce 
1948 zakázán komunisty. Krátké údobí obnovy našeho skautingu v letech 1968–1970, 
spojené opět s komunistickým zákazem, vytvořilo předpoklady pro úspěšné předání 
štafety, jakmile dojde k obnově demokracie v naší republice, jak se stalo v listopadu 
1989. Mnohé se změnilo a také dnešní praktický skauting je svým způsobem jiný, neţ byl 
ten, který proţívali naši předchůdci a na kterém se podílela i naše současná generace 
oldskautů a oldskautek. To je zcela logické. Je však třeba zdůraznit, ţe ve skautském 
hnutí zůstávají neměnnými Základní principy, slib, zákon, heslo, kaţdodenní povinnost 
vykonání dobrého skutku a skautská metoda, které spolu tvoří integrální celek a jsou 
trvalou konstantou světového skautingu a jeho výchovného poslání. 

Výstava, kterou zde můţete dnes zhlédnout, podává jen velmi stručný a krátký pohled do 
historie světového a českého skautingu, aby se převáţně soustředila na historii roudnic-
kého skautingu od meziválečné doby aţ po současnost. Škoda, ţe velké mnoţství 
dokladového materiálu se nepodařilo zachránit a zachovat, protoţe většina skautských 
dokladů a podkladů z doby meziválečné i poválečné v důsledku těch relativně dlouhých 
období „hrdého mlčení“, jak říkal náčelník dr. Plajner, kdy bylo skautské hnutí zakázáno, 
byla v průběhu let z různých důvodů pravděpodobně znehodnocena a zničena. Není naší 
vinou, ţe k tomu došlo. Těţko jsme to mohli ovlivnit nebo tomu zabránit. Nicméně se 
domníváme, ţe ještě některé pro roudnické skauty historicky významné doklady jsou 
uloţeny u bývalých skautů nebo jejich potomků a věříme, ţe se v takových případech 
setkáme s pochopením a ţe nám budou tyto materiály předány. Za takový přístup 
předem děkujeme.  

Světové skautské hnutí vstupuje do druhého století své existence, český skauting pak 
překročil devadesát pět let od svého vzniku. S vědomím, ţe skauting představuje dnes 
ve světě největší a nejrozšířenější a dosud nepřekonané hnutí pro výchovu mládeţe, 
zdůrazňuji ještě jednou „pro výchovu mládeţe“, protoţe posláním skautingu je výchova 
mladé generace, a právě tím se stává skauting nepostradatelným, můţeme s plnou 
odpovědností prohlásit, ţe „skauting je věčný“.  
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Skautský stisk levice a skautské bratrství 

(2009) 

 

Nedávno jsme se v roudnickém kostele loučili s hluboce věřícím muklem komunistické 
totality, šestaosmdesátiletým Jiřím Laubem. Pohřebního obřadu se zúčastnili čtyři kněţí 
a jeden jáhen. Měl jsem tam moţnost si krátce pohovořit po letech s muklem a knězem 
Bohumilem Kolářem, dnes působícím v Praze, který před čtyřiceti roky křtil mého staršího 
syna, a připomenout si tak i svého zesnulého dlouholetého přítele, mukla a kněze 
Bohouška Houţvičku. Oba totiţ svého času působili v Roudnici nad Labem a dobře se 
znali. Při loučení po pohřbu se jeden z kněţí, kterého jsem viděl poprvé, všiml, ţe mám 
na klopě skautskou lilii a kravatu se skautskou lilií, a okamţitě reagoval, ţe si přece 
musíme stisknout levici, jsme přece oba skauti. Potěšilo mě to, protoţe jsem cítil, jak se 
v tu chvíli náš vzájemný vztah mění z formálního na bratrský.  

Tento pocit a toto zjištění a tato zkušenost mě provázejí po celý můj dlouhý ţivot. Kdyţ 
se však ohlédnu zpět, nemohu si nepřipomenout i naši jistou skautskou naivitu. My – 
nebo většina z nás – jsme totiţ vţdy byli přesvědčeni o tom, ţe skaut musí za všech 
okolností stát proti jakékoliv totalitě a plnit tak skautský zákon a slib, a proto přece není 
moţné, aby byl stoupencem svého času nacistické či později komunistické totality. 
Všechno bylo jinak. 

Na libkovickém komandě litoměřické věznice (byl tam později mimo jiných nějakou dobu 
také vězněn nedávno zesnulý kněz, mukl a skaut Antonín Huvar) jsem se poznal s řadou 
skautů a také s vynikajícím člověkem, muklem, básníkem a knězem Františkem Danie-
lem Merthem, kterého jsme oslovovali „Pater“. Pater se později v jáchymovském lágru 
stal duchovním otcem skautské druţiny Teplička, jejíţ členové na něho rovněţ s úctou 
vzpomínají. Píše se o tom v útlé broţurce a vyprávěl mi o tom i můj libkovický spolu-
vězeň, prezidentem Havlem vyznamenaný skaut a mukl Josef Jelínek – Baghýra, který 
od konce šedesátých let ţije v Německu. Pater mi krátce před smrtí napsal, ţe právě 
v jáchymovském lágru bylo mnoho bonzáků a ţe on mohl důvěřovat především skautům. 
Druţina Teplička nebyla v jáchymovských lágrech jediná. Působila tam i skautská druţi-
na, v níţ byl aktivní vedle celé řady dalších Pavel Holý – Katug, druţina, která se stala 
v podstatě základem pro vytvoření Skautského oddílu Velena Fanderlika a jejíţ znak se 
stal i oficiálním znakem tohoto oddílu. Připomíná se, ţe skautské druţiny působily i jinde, 
např. v Leopoldově. Těmito slovy chci ukázat, ţe skauti si vţdy, všude a za všech okol-
ností dokázali najít k sobě cestu, věděli o sobě a pomáhali si a podporovali se, aniţ by 
pomíjeli svou pomoc ostatním bliţním, jak jim velí skautský zákon a slib.  

Stalo se proto téměř samozřejmostí, ţe nejen v kriminálech, ale také v normálním ţivotě 
nacházelo vědomí, ţe ten, se kterým jednám, je skaut či skautka, okamţitou odezvu ve 
změně vzájemných vztahů a vytvářela se zvláštní důvěra, podporovaná právě oním pev-
ným stiskem levé ruky. A právě v tom v některých případech, jak se později ukázalo, 
spočívala naše naivita. To skautsky pravé jsem poznal v Národním muzeu. V roce 1972 
jsem přišel jako chemik do Národního muzea, kde jsem okamţitě navázal kontakt se 
skautem a muklem, mineralogem Jaroslavem Švenkem, u kterého jsem se pak potkával 
s dalšími skauty-mukly i s mukly, kteří skauty nebyli. Jaroslav mě často se svými muklov-
skými návštěvami osobně seznamoval. V Muzeu jsem také poznal později tragicky 
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zesnulého skauta a vynikajícího paleontologa Františka Holého. Vţdy a za všech okol-
ností a při všech i oficiálních akcích jsme se vzájemně zdravili stiskem „té naší“. Do 
Muzea za mnou občas přicházel na posezení a diskusi o skautingu i náčelník Junáka, 
bratr Plajner, kterému jsem mimo jiné obstaral i kopie řady textů, např. o ţidovských 
skautech na Podkarpatské Rusi, které potřeboval pro své spisy o historii a podstatě na-
šeho skautingu. 

Kamkoliv jsem v době komunistické totality i krátce po listopadu 1989 přišel, jakmile se 
ukázalo, ţe můj partner či partneři jsou či byli skauty, vztahy se rázem změnily. Rád 
vzpomínám, jak jsme po listopadu 1989 měli nějaké důleţité jednání na ministerstvu 
kultury ČR. Zástupce ministerstva byl dost komisní a úřední do okamţiku, kdy si všiml, ţe 
mám na klopě svého saka skautskou lilii. V tu chvíli vstal, šel ke mně, podal mi levou 
ruku a oslovil mě: „Zdravím Tě, bratře.“ Atmosféra celého jednání se v tu chvíli zcela 
změnila. Kdyţ jsme pořádali muzejní zájezd do Paříţe, jednoho večera jsme byli ve 
známé čtvrti La Défense. Tam se náš generální ředitel snaţil, abychom se mohli dostat 
na střechu jedné výškové budovy a podívat se na večerní Paříţ. Jenomţe tu budovu měli 
celou pro ten večer pronajatou skauti. Veškeré přesvědčování našeho ředitele bylo 
marné do okamţiku, kdy jsem se objevil se skautskou lilií na klopě a ukázal skautský 
mezinárodní odznak. Podal jsem si s organizátorem té skautské slavnosti levou ruku 
a on našemu řediteli řekl asi toto: „Máte mezi sebou našeho bratra, cesta na střechu je 
volná, ale časově omezená.“ To jsme samozřejmě respektovali. Kouzlo skautské lilie 
a stisk „té naší“ zabraly.  

Vraťme se však trochu zpátky. Uţ po druhé světové válce jsme pozorovali posun naší 
společnosti doleva a různé nezákonné akce, ke kterým u nás docházelo, signalizovaly 
zvyšující se riziko moţného komunistického převratu. Něco podobného se odehrávalo 
i ve skautském hnutí, i kdyţ jsme si to stále nechtěli připustit, protoţe jsme nemohli 
pochopit a nebyli schopni si uvědomit, ţe i mezi skauty mohou být komunisté schopní 
a často i ochotní zradit své skautské hnutí a své skautské zásady a principy. V tom spo-
čívala naše naivita a současně i víra a důvěra v ostatní skautské bratry a sestry. A pak 
došlo k únoru 1948 a osud naší republiky a našeho skautského hnutí byly na mnoho let 
zpečetěny. Zlínský sněm Junáka byl zakázán a na ústředí Junáka řádil akční výbor. 
Někteří skauti emigrovali, stovky nás skončily v komunistickém kriminále, několik skautů 
na šibenici, mnozí patřili k mlčící většině, ale – a to bylo nejhorší a nejsmutnější – někteří 
byli aktivními členy komunistické strany a našli se i tací, kteří se stali spolupracovníky 
StB. Vyskytli se také skauti, kteří ochotně a dobrovolně nabídli své sluţby StB. Došlo 
k řadě skautských procesů. Podrobné svědectví o skautech-muklech a o skautech-
komunistech podávají vynikající publikace nositele Řádu Střibrného vlka, bratra Karla 
Lešanovského – Kaye, ve kterých Kay předkládá ohromné mnoţství dokumentačního 
dokladového materiálu z oněch kritických období historie našeho skautského hnutí.  

A přece jsme i v těch tuhých a tvrdých padesátých letech 20. století stále věřili ve skaut-
skou čestnost a morální bezúhonnost, plynoucí z dobrovolného závazku plnění skautské-
ho slibu a zákona, i kdyţ jsme věděli, ţe existoval zmíněný akční výbor Junáka, ţe 
v Praze vycházely levicově-skautské „Plameny“, ţe byl vydán levicový „Junácký mani-
fest“. Méně se jiţ vědělo o ivančickém „Skautském manifestu“, který byl ideově postaven 
proti onomu „Junáckému manifestu“ a pevně stál na základech mezinárodního skautské-
ho hnutí.  

Šedesátá léta přece jen přinášejí jisté uvolnění a i o skautingu se mluví v relativně lepším 
světle. O obnově hnutí za komunistické diktatury však nemůţe být řeč. A přece… přichá-
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zí komunisty řízené a v podstatě jimi ovládané Praţské jaro a s tím i krátkodobá obnova 
činnosti skautského hnutí se značně omezenými stanovami a limitovanými moţnostmi 
povolenými komunistickou stranou, mající podle ústavy vedoucí úlohu ve společnosti. 
Skautské hnutí se bleskově obnovuje a setkává se s ohromným zájmem veřejnosti. Ale 
naděje hasnou, okupace sovětskou armádou je počátkem útlumu a následné likvidace 
jakýchkoliv náznaků svobody celé společnosti včetně obnovy a krátkodobé existence 
Junáka. Najednou ke svému překvapení zjišťujeme, ţe na ústředí působí stranická skupi-
na sloţená ze skautů-komunistů a skautek-komunistek, která mluví do všeho a v podsta-
tě postupně o všem rozhoduje, ţe stranické skupiny jsou vytvářeny i v niţších sloţkách, 
pokud je tam dostatek komunistů. K našemu stále rostoucímu překvapení si uvědomuje-
me, ţe mnozí z těch, které jsme po léta povaţovali za své skautské idoly a s nimiţ jsme 
si tiskli levice a povaţovali je za své bratry, byli uţ léta členy komunistické strany a straně 
dávali přednost před věrností skautskému slibu a zákonu. Boţe, jaké to pro nás bylo 
a stále ještě je zklamání. Jak jsme mohli být tak naivní? Mnohé podrobnosti se my 
venkovští skauti dozvídáme aţ po roce 1989 a snaţíme se zpětně si sloţit tu tragickou 
mozaiku všeho dění v letech 1968–1970. Byť jsme byli přímými účastníky v době 
Praţského jara, mnohé informace z vyšších sloţek Junáka se k nám venkovanům vůbec 
nedostaly, moţná proto, ţe je naši tehdejší nadřízení prostě filtrovali, aby naši smyslu-
plnou výchovnou činnost v oddílech nenarušovali.  

Přichází rok 1989 a nastává obnova našeho skautského hnutí. A mezi těmi, kteří jsou 
opět aktivní, se na všech úrovních hnutí znovu objevují ti, kteří jako komunisté hnutí zra-
dili, jak píše a dokládá Kay. Nejen jako komunisté. Zveřejněné seznamy skautů – spolu-
pracovníků StB nás doslova děsí. Uvědomujeme si, ţe s mnohými z nich jsme vţdy 
hovořili naprosto otevřeně a tiskli si s nimi levou ruku, protoţe jsme jim věřili a protoţe 
jsme nikdy nepředpokládali, ţe by mohli zradit své bratry a sestry, zradit skauting. V eu-
forii obnovy hnutí jsme jejich vinu a zradu nějak nevnímali a neuvědomovali si tragédii 
této skutečnosti. A byli a dodnes se mezi námi dokonce najdou tací, kteří byli a jsou 
ochotni skautům-komunistům a skautům-spolupracovníkům StB tuto zradu trvale odpustit 
a nevyţadují od nich ani omluvu ani pokoru. Bez omluvy a pokory a okamţitého odchodu 
do ústraní se odpuštění přece nikdo ze skautů, kteří selhali, nikdy dočkat nemůţe. Obá-
vám se, ţe o tom ti, jichţ se to týká a kteří se provinili, ani neuvaţují, oni to totiţ ne-
potřebují, protoţe jsou naopak dodnes přesvědčeni, ţe se jim děje křivda. Byli ovšem 
i bratři, kteří na tyto skutečnosti od počátku obnovy hnutí upozorňovali (např. skauti 
sdruţení kolem ČINu), ale jejich prostor aktivit v obnoveném hnutí byl záměrně všude 
omezován, bohuţel. A tak problém skautů-komunistů a skautů-spolupracovníků StB 
a jejich úlohy v hnutí a ve společnosti zůstává dvacet let po listopadu 1989 otevřen 
a nedořešen, jakkoliv se některé náznaky projevují. Snad ani není zájem, aby byl dota-
ţen k úspěšnému a smysluplnému závěru. Nás ostatní můţe jen svrbět naše levá ruka 
a můţeme se stydět za ten skautsky symbolický ruky stisk s těmi, které jsme povaţovali 
za bratry a kteří toho nebyli hodni. Jsme jako skauti vůbec schopni vnímat tuto skuteč-
nost a poučit se? 

Skauting je hnutí zaloţené na duchovních principech křesťanství – na skautské spiritualit-
tě, jehoţ desatero, vycházející z Mojţíšova desatera, a jeho slib jsou závazné pro ty, 
kteří se k jejich plnění dobrovolně zavázali. Nádherně o skautingu a skautském zákonu 
mluvil nedávno v České televizi v pořadu Vzkaz mukl, spisovatel a skaut Jiří Stránský. 
Měl jsem příleţitost mu za jeho Vzkaz osobně poděkovat. Skauting nemůţe být materi-
alistický a členství skautů v hnutích a stranách, které jsou ideologicky v rozporu se 
Základními principy skautingu, není moţné a přípustné, jak se závazně píše např. v re-
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portech WOSM. Naše skautské hnutí by si této skutečnosti mělo být vědomo a mělo by ji 
trvale uplatňovat ve své praxi. Skauti a skautky – přesněji my všichni – bychom pak 
neměli naivně věřit kaţdému, kdo se k nám hlásí, ţe je také skaut, a usiluje o to stisknout 
si s námi levici. Mnoholetá tragická zkušenost tisíců členů našeho skautského hnutí by 
nás z této naivity měla varovat a vyléčit. Ono to s tou důvěrou není snadné a ţivot by nás 
měl naučit být vţdy a stále ve střehu v duchu skautského hesla „Buď připraven!“. 
Skautský stisk levých rukou nelze, bohuţel, brát jako spolehlivý důkaz skautského bratr-
ství a vědomí toho budiţ pro nás varujícím symbolem rizika moţné zrady hnutí. Jeden 
nikdy neví.  

Traduje se, ţe „kdo se nevyrovnal s minulostí, bude nucen ji proţít znovu“. Současný 
nepříliš radostný vývoj lidstva, jeho odklon od duchovních hodnot, narůstající ateismus, 
zhoršující se mezilidské vztahy, stále ve světě existující totalitární společnosti a diktatury, 
růst terorismu a násilí všeho druhu a převládající ambice konzumní společnosti by měly 
být pro nás všechny varujícím signálem! 

(NDS 182; SF) 

 

 

Vyšlo v časopise Na dobré stopě č. 182 (listopad 2009), str. 10–13. 
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Jan Amos Komenský a skautské hnutí 

očima Velena Fanderlika 

(2007) 

 

Úvod 

V české skautské literatuře, která se věnuje historii skautského hnutí a ideovým zákla-
dům skautingu, se občas uvádí, ţe jedním z předchůdců skautingu byl „Učitel národů“, 
Jan Amos Komenský, který jako osvícený pedagog viděl do dětské duše a také zastával 
názor „názorného učení“, učení obrázky, praktickým cvičením, hrou. Vodí své ţáky do 
přírody, do měst, do dílen, jak se píše ve skriptech frekventantů Rádcovské školy Olo-
mouc.76 Některé informace jsou uvedeny také v publikacích Myšlenkové základy skautin-
gu77 a Historie skautingu78, které vydal Junák, TDC v edici Vůdcovská zkouška. Komen-
ský nebyl první ani jediný, i on měl své „ideové předchůdce“, na které navazoval. Tuto 
skutečnost je třeba respektovat, aniţ by tím Komenského přínos byl jakkoliv sníţen a de-
gradován. 

Často se připomíná známé Komenského „Schola ludus – Škola hrou“, které nalezlo své 
pokračování v B.-P. „Scouting is a game – Skauting je hra“. I kdyţ Komenský měl na 
mysli převáţně školní výchovu a B.-P. výchovu mimoškolní, souvislosti jsou patrné na 
první pohled.79 

Snad nikdo si v minulosti nepoloţil otázku, zda mohl B.-P. znát pedagogické dílo Komen-
ského a mohl tak vyuţít této znalosti při budování základů skautingu. Dostupná zahranič-
ní skautská literatura o tom nic neuvádí a v české skautské literatuře se o Komenském 
jako o předchůdci skautingu píše spíše jen v obecné rovině a širších souvislostech.  

Teprve v devadesátých letech dvacátého století po třetí obnově skautského hnutí v Čes-
koslovensku publikoval liberecký bratr Jaromír Bečka – Sekula pozoruhodné informace, 
kterými odkazuje na glosu uveřejněnou před druhou světovou válkou v Manchester 
Guardian a převzatou praţskými Národními listy.80 

 

K historii skautského hnutí 

Skautská historická literatura uvádí, ţe B.-P. byl mimo jiné pozitivně ovlivněn přítelem 
své rodiny Johnem Ruskinem a lze soudit, ţe znal i díla jiných osobností – svých před-
chůdců, kteří se soustředili na výchovu a působení na mládeţ. Není pochyb o tom, ţe se 
na něm příznivě projevil vliv novozélandského plukovníka Davida Cossgrova, rovněţ 

                                            

76
 VOSÁTKA, M. Skautský rok. Citováno ve skriptech Rádcovské školy Olomouc, 1997. 

77
 ZAJÍC, J. Myšlenkové základy skautingu.  

78
 Kolektiv Historické komise při ÚRJ – LEŠANOVSKÝ, K., NOSEK, V. Historie skautingu.  

79
 ČEJKA, J. – Péguy. Skaut-Junák 36 (1) 2 (1993). 

80
 BEČKA, J. Paměti skautského vlčete (ineditní sbírka).  



– 63 – 

účastníka burských válek, kterého B.-P. osobně znal a s nímţ udrţoval čilý písemný styk. 
David Cossgrove zaloţil na Novém Zélandu pod názvem Empire Sentinels (Stráţci impé-
ria) hnutí podobné skautingu, a stal se také jedním ze zakladatelů skautského hnutí na 
Novém Zélandu. Dave Cossgrove, jak byl nazýván, zavedl do skautského hnutí některé 
principy z jiných tehdy existujících humanistických hnutí, o kterých informoval B.-P., a ten 
je převzal do svého díla Scouting for Boys a zavedl do svým způsobem „spontánně“ 
vznikajícího skautského hnutí. Osobnost Dave Cossgrova je mezi mezi novozélandskými 
skauty a skautkami velmi uctívána a je stále ještě předmětem pečlivého shromaţďování 
materiálů o něm a bádání o jeho ţivotě. V obsáhlé Jealově monografii The Boy-Man, The 
life of Lord Baden-Powell81, není o Cossgrovovi ani zmínka. O Janu Amosu Komenském 
se v zahraniční skautské historické literatuře rovněţ nepíše. Bečka – Sekula (písemné 
sdělení) to vysvětluje velmi prostě: „Imperiální Velká Británie v postviktoriánské době ne-
byla zralá, aby přijímala vnější vlivy. To si velmi dobře B.-P., jako pro impérium potřebný 
hrdina od Mafekingu, uvědomoval, a proto o nich oficiálně nemluví a nepíše. Ohrozilo by 
to budoucnost skautského hnutí. Uváţíme-li, ţe Velká Británie nevěděla téměř nic o malé 
zemi někde uprostřed Evropy v roce 1938, kdyţ se schylovalo k mnichovské zradě 
Francie a Anglie, je zcela logické, ţe na počátku dvacátého století nebylo v zájmu roz-
voje skautského hnutí připomínat, ţe jeho ideový základ byl převzat od Jana Amose 
Komenského, pocházejícího z Českého království, které bylo součástí Rakousko-
uherské monarchie, tedy státu nepřátelského. A tak jméno Komenský a jeho dílo zůstalo 
pro skautské hnutí skryté a prakticky neznámé, jakkoliv skutečnost je zcela jiná.“  

B.-P. ve skutečnosti původně neuvaţoval o nějaké organizaci pro výchovu mládeţe 
a snaţil se získat pro své metody v té době existující organizace, jako byly Boys Briga-
des. Proto také pro svůj pokusný tábor na ostrově Brownsea v roce 1907 si vzal sebou 
deset členů Boys Brigades a deset dalších chlapců z různých společenských vrstev. Na 
tomto táboře rozdělil B.-P. své svěřence do čtyř druţin. V čele kaţdé druţiny byl rádce. 
Je třeba dodat, ţe tam nebyl a ani nemohl být ţádný skaut, coţ je logické, skautské hnutí 
tehdy ještě neexistovalo. Nicméně tento pokusný tábor je skautskými historiky povaţo-
ván za počátek skautského hnutí ve světě. První skutečně skautský tábor uskutečnil B.-
P. v roce 1908, kdy uţ v Anglii existovala řada skautských oddílů, a tak si B.-P. mohl 
vybrat pro svůj skautský tábor „kvalifikované skauty“. B.-P. sám prohlásil, ţe skautské 
hnutí vzniklo v roce 1908: „As a matter of fact, I didn´t actually start the Boy Scout 
Movement, because the blooming thing started itself unseen. It started in 1908 – but the 
microbe of Scouting had got me long before that.“ (B.-P. interview with the Listener 
magazine in 1937 – volně přeloţeno: „Ve skutečnosti jsem popravdě řečeno neodstar-
toval Hnutí chlapců-skautů, protoţe to se úspěšně odstartovalo samo. To bylo v roce 
1908, ale mikrob Skautingu mě zasáhl dávno před tím.“)82 Vedení experimentálního 
tábora tvořili Robert Baden-Powell, major Kenneth MacLaren, Percy W. Everett a Donald 
Baden-Powell.83  

Připomínáme-li si tento experimentální tábor v souvislosti se stoletým výročím zaloţení 
světového skautského hnutí, pak můţeme s pocitem naprosté jistoty říci, ţe jména účast-
níků onoho tábora vešla do historie skautského hnutí a tito s trochou nadsázky „první 
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skauti“ se stali nesmrtelnými, protoţe co skauting bude skautingem, bude na ně vzpomí-
náno, i kdyţ ta jména jako taková jiţ jinak nikomu nic neříkají.  

 

Ve hře může být i Jan Amos Komenský a František hrabě Lützow 

Pokusil jsem se Sekulovými slovy vysvětlit, proč se zahraniční skautská literatura věno-
vaná vzniku a historii skautského hnutí nezmiňuje o Janu Amosu Komenském. Jiţ 
v úvodu jsem ovšem naznačil, ţe B.-P. dílo Komenského znal. Sekula píše,84 ţe „v Lon-
dýně působil původně rakouský diplomat hrabě na Ţampachu v Čechách, dr. František 
Lützow, který neúnavně pracoval ve prospěch české otázky. Překládal do angličtiny 
a vydával českou literaturu a všemoţná svědectví o kulturnosti českého národa. Zaujal 
Baden-Powella. Ten se zajímal o středoevropský myšlenkový proud, především o didak-
tické dílo Komenského. Jeho škola hrou nebo Informatorium školy mateřské vyjadřovaly 
názory dosud neslýchané. Labyrint světa a ráj srdce byl obrazem skautova pozorování 
světa a jeho vnímání. Baden-Powell měl, co potřeboval. Ke sblíţení B.-P. a Lützowa 
moţná vedl zájem B.-P. o jezdecké koně z Lützowovy londýnské stáje. Moţná, ţe hlavní 
zájem B.-P. vzbudily Lützowovy překlady z českých textů, novinové články a přednášky, 
ze kterých B.-P. čerpal, nebo snad se ti dva sblíţili díky společnému přátelství s význam-
ným anglickým spisovatelem H. G. Wellsem. Wells, autor článků o taţení B.-P. v Africe, 
byl upřímným přítelem Lützowa i českého národa. Škoda, ţe hrabě Lützow byl zapome-
nut, ke škodě národa i ke škodě skautingu. Češi mu vytýkali vazbu na Anglii, Angličani ho 
odmítali pro jeho německý původ a Rakousko ho pronásledovalo ještě při jeho pohřbu 
pro vášnivé a nezkrotné češství. Hrabě Dr. František Lützow, čestný doktor praţské čes-
ké univerzity a doctor of letters oxfordské univerzity, byl největším českým bohemistou 
působícím v anglicky mluvícím světě. Dr. Antonín Sum – otec bývalého nedávno ze-
snulého starosty Junáka Antonína Suma – mu v roce 1925 uspořádal sborník The Late 
Count Lützow, A tribute to the memory of a great bohemian patriot. Collected and edited 
by Dr. A. Sum85, do kterého přispěli významní čeští politici a vědci.“ Dostupnost takové 
informace je dost malá u nás i v zahraničí.  

V jiném svém příspěvku86 Sekula píše, ţe právě Lützowovy překlady Komenského i sou-
časných českých humanistů poskytly B.-P. duchovní základ pro skautské hnutí. Zamysle-
me se nad tím, co Sekula píše a odkazuje na Manchester Guardian a praţské Národní 
listy ze třicátých let minulého století: „Anglický generál Baden-Powell od svých 19ti let 
poznával obraz světa a smysl ţivota se zbraní v ruce v koloniích britského impéria. Po 
léta byl nucen volit mezi zabíjením a nezabíjením domorodců, aby na konci svého aktiv-
ního ţivota mohl vyjádřit, jako nikdo jiný, hodnotu míru, nenásilí a tolerance. Mezitím 
anglická mládeţ objevila a pouţívala příručku pro vojenské zvědy jako návod ke svým 
hrám. B.-P. se zlobil. Britská společnost, nemocná krutým kolonialismem, pseudo-
darwinismem a mravním úpadkem, potřebovala něco jiného neţ vojenské příručky 
v rukou dětí. Kdyţ rozpoznal spojitost mezi svou knihou a zájmem mládeţe o hry 
v přírodě a souţití s ní, uvědomil si úţasnou věc. Válečná kniha v rukou dítěte se pro-
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měnila v knihu slouţící míru a nenásilí. Takţe: Baden-Powell bude léčit nemocnou 
společnost, pouţije k tomu nástroj nejcitlivější – dítě.  

Zajímavým programem zavede mládeţ do přírody a tou ji povede k dospělosti stezkou 
nenásilí, osobní svobody, odpovědnosti a dobrého skutku. Mládeţ bude příkladem a na-
dějí pro ostatní společnost. Ptáme-li se, čím měl být skauting, tak právě tímto měl být. 
V praktických věcech byl B.-P. mistrem nad mistry. Potíţe byly v něčem jiném. Pro 
britskou společnost představoval humanismus skautské filosofie radikální obrat hodnot, 
proti kolonialistické hrdosti impéria a památce jejího veličenstva královny Viktorie, B.-P. 
potřeboval obrodnou praktickou filosofii. A dostal ji. 

V Londýně byl rakouským diplomatem dr. František Lützow, hrabě na Ţampachu v Če-
chách. Všechnu svou energii věnoval propagaci české literatury, kultury a dějin v celém 
anglicky mluvícím světě. Jeho přítelem byl významný anglický spisovatel H. G. Wells. 
Ten Lützowa seznámil se svým přítelem, Baden-Powellem. Lützow překládal do angličti-
ny texty, v Anglii dosud neslýchané, především Komenského a současných českých 
humanistů. Tak získal B.-P. pro své hnutí duchovní obsah. Daleko později se Wells při-
činil o vznik praţského PENklubu.“ 

Hovoříme-li o Františku hraběti Lützowovi, pak musíme ještě připomenout, ţe byl jedním 
z těch, kdo připravovali v zahraničí půdu pro Tomáše Garrigua Masaryka a pro jeho úsilí 
o vznik svobodného státu Čechů a Slováků. Je škoda, ţe zůstává u nás prakticky zcela 
zapomenut. Františku hraběti Lützowovi se dostává posmrtného uznání teprve v posled-
ních letech především „po pádu komunismu“ v roce 1989. František hrabě Lützow je 
významná osobnost naší historie, čestný doktor Univerzity Karlovy, doktor oxfordské uni-
verzity, významný diplomat, překladatel, přítel spisovatele H. G. Wellse, pronásledovaný 
a pranýřovaný představiteli Rakousko-uherské monarchie. A právě Wells, jak píše Seku-
la, seznámil B.-P. s Lützowem. Šlo o Wellsův záměr, nebyla to náhoda.  

Není pochyb o tom, ţe B.-P. byl ovlivněn díly a myšlenkami mnoha osobností. V tom 
spočíval jeho „genius“. Dokázal od nich vţdy převzít pro skauting to nejlepší. Byli to třeba 
Jean Jacques Rousseau, John Ruskin a ti, jejichţ myšlenky přinášel především Ernest 
Thompson Seton, totiţ Henry David Thoreau a Ralph Waldo Emerson. Jedno jméno 
převyšuje nepochybně ostatní. Je to Ernest Thompson Seton, jeden ze zakladatelů 
amerického skautingu, současník B.-P. S ním aktivně spolupracoval B.-P. v době, kdy 
svůj skauting diskutoval i s jiţ zmíněným Davem Cossgrovem. A i kdyţ se jejich cesty 
později rozešly, skauting nese trvale ze Setona mnohem víc neţ jen jeho stopy. Pro nás 
je ovšem zajímavé, ţe Seton byl někdy nazýván „novodobým Komenským“. Při svých 
studijních návratech do Anglie, kde se soustředil na „studium přírody“ v Britském muzeu 
a dalších ústavech, se zřejmě mohl také setkat s dílem Jana Amose Komenského a mohl 
jím být rovněţ pozitivně ovlivněn. Je třeba brát tato slova s výhradou, dnes jiţ jen velmi 
těţko lze prokázat, jak tomu bylo ve skutečnosti. Nicméně nelze vyloučit a je moţné 
připustit, ţe se jak B.-P., tak ETS s dílem Komenského mohli seznámit. Překladatelská 
činnost Lützowova byla velmi rozsáhlá a časově zapadá do konce devatenáctého a po-
čátků dvacátého století.  
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Velen Fanderlik 

hovoří o ideálech Komenského ve skautské výchově 

V roce 1971 uveřejnil Velen Fanderlik pozoruhodnou studii pod názvem Ideály Komen-
ského ve skautské výchově87, v níţ srovnává výchovnou metodu B.-P. s Komenského 
pedagogickým učením. K tomu snad jen jedna poznámka. Fanderlik se věnuje přede-
vším pedagogickým analogiím, zatímco ideovou oblast zmiňuje jen okrajově. 

Fanderlik píše: „Na národním jamboree amerických skautů v r. 1969 ptal se jeden novi-
nář Lady Baden-Powellové, co by asi soudil její zemřelý manţel, zakladatel skautingu, 
o tom, ţe právě tyto dny první lidé stanuli na Měsíci. 

Její odpověď byla jednoduchá. Řekla, ţe Baden-Powell postavil svoji výchovnou metho-
du na základě tradice, kterou uznával a které si váţil, ale stejně dovedl ocenit moderní 
myšlenky a pokrok, a proto jistě by uvítal s nadšením tento úspěch lidstva. 

A v tomto spojení tradice s moderními methodami je podobnost mezi skautingem a mezi 
snahami Komenského. Komenský také buduje svoji výchovu na podkladě mravních 
a náboţenských zásad minulosti, které uznával za správné a stále platné, ale nebál se 
uţít moderních method na svoji dobu a jakýchkoliv prostředků, které mu věda poskytova-
la, ke své výchovné metodě.  

Komenský byl v první řadě učitel, organizátor školní výchovy, kdeţto Baden-Powell 
hledal doplnění této výchovy, která zanedbávala mnohé stránky lidské bytosti. Oba však 
vychovávali celého člověka, jak jeho tělo, tak duši, tj. jeho rozumové i citové vlohy, 
schopnosti a sklony, a jeho smysly. 

Největší podobnost mezi oběma výchovnými methodami je rozhodně v jejich sympatic-
kém postoji. ‚Omnia sponte fluant, absit violentia rebus – Všechno nechť běţí z vlastní 
vůle, nechť není ţádného donucování‘ (Komenského Didaktika, kap. XVI). Baden-Powell 
vytkl jako svoje nejdůleţitější heslo ‚Ryba se chytá na to, co ona ráda, a ne, co chutná 
rybáři.‘ A proto Komenský chce, aby hoši sami vedli cvičení i část vyučování, ustanovil si 
svoje ‚desátníky‘ z hochů, kteří pomáhali slabším ţákům. V Potockého gymnasiu v Uh-
rách zavedl ţákovskou samosprávu v r. 1654. A stejně Baden-Powell zřizuje druţiny 
a rádce, kteří vedou malé skupiny hochů. A tak výchova a vyučování jde v obou sousta-
vách ‚zdola‘. 

Komenský zařazoval do svých vyučovacích method hry, Baden-Powell napsal na první 
řádek své knihy Scouting for Boys ‚Scouting is a game – Skauting je hra‘. 

Komenský zdůrazňuje, ţe je třeba pochvaly k povzbuzení dobrých a snaţivých ţáků, 
jelikoţ dobře věděl, ţe to je nejsilnější a nejúčinnější motivace. Ve skautských oddílech 
máme celou soustavu dovedností a znalostí, které hoši a děvčata mohou ukázat při 
skládání dovednostních zkoušek či odborek, za něţ dostávají odznaky, pro ocenění 
svých snah. Celá skautská výchova je rozdělena podle postupného zdokonalování do 
zkoušek. A stejné zásady se drţel Komenský, kdyţ zdůrazňoval, ţe jednotliví ţáci mají 
postupovat od snazšího k sloţitějšímu a obtíţnějšímu jenom tehdy, kdyţ pochopili 
a zvládli základní znalosti a dovednosti. 
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Komenský byl první z velkých vychovatelů, kteří zdůrazňovali, ţe je třeba nejen učit a ‚na 
pamět ukládat‘, ale také dát ţákům příleţitost k práci, aby jednak znalosti uplatnili 
a prakticky pouţili, jednak aby nabyli zručnosti. Skauting dává daleko více příleţitosti 
k práci neţli jakákoliv školní výchova, protoţe ţivot v táboře a v přírodě není konec konců 
nic jiného neţli práce. A tak poznání jde ruku v ruce s dovedností a zručností a pomáhá 
také k pochopení toho, čemu se ţák naučil, jak říká Komenský. 

V celé své Didaktice zdůrazňuje Komenský dále, ţe učitel má dát ţákům příleţitosti, aby 
všechno poznali prostřednictvím všech svých smyslů, aby se neučili jenom slovům, ale 
pochopili zároveň pojmy, hlavně při učení jazykům, ale aby měli také příleţitost neznámé 
věci vidět, ohmatat, měřit, pouţívat správných nástrojů a rozumět jejich sloţení a funkci. 
Tato nauka, která později se uplatňuje v mnohých soustavách a je zvána ‚paedagogický 
realism‘, je stěţejní zásadou skautské výchovy. 

Jinou společnou sloţkou mezi skautingem a Komenského výchovnou soustavou je 
pověstná Komenského ‚Vševěda‘. Chtěl vychovat ze svých ţáků nikoliv úzké specialisty, 
kteří čím dále ve svých studiích postupují, tím ‚vědí stále více o méně věcech‘, nýbrţ lidi, 
kteří mají dokonalou znalost a dobrý přehled o co největším poli znalostí a také mají co 
nejvíce vychované schopnosti smyslové, předně pozorovací. Dnes, kdy obsah lidského 
vědění je mnohonásobný tomu, co Komenský a jeho vrstevníci věděli, vidíme čím dál tím 
více, ţe odborníci si mezi sebou nerozumí, protoţe kaţdý zná jenom svůj úzký úsek. To 
také věděl jiţ Baden-Powell a zmínil se o tom v knize ‚Aids to Scoutmastership – Pokyny 
pro vedení oddílu‘. Je snad na místě, ţe právě v našem československém skautingu 
A. B. Svojsík a všichni jeho následovníci zdůrazňovali právě tuto všestrannost. Je zají-
mavé, ţe Komenský povaţuje ‚vševědu‘ za cosi, co je přirozené člověku a patří k jeho 
podstatě, kdeţto Baden-Powell a stejně Svojsík se snaţí ukázat, ţe jenom široká znalost 
a pohled můţe dát člověku plnou příleţitost se vyţít a je vlastně postatou a podkladem 
k lidskému štěstí. A tu oba se přibliţují ke svému společnému učiteli Platonovi, který 
v tomto bodě se stává skoro jakýmsi haedonistou.  

Jak jsem se jiţ zmínil, píše Fanderlik, Komenský stejně jako skautští vychovatelé hledají 
cestu k výchově celého člověka. A stejně přicházejí k jedné a nejdůleţitější methodě, 
která přímo ovlivňuje duši či ducha mládeţe. Učitel, vychovatel, skautský vůdce musí být 
vzorem svým svěřencům. ‚Hoši pozorují svého učitele a napodobují ho,‘ říká Komenský, 
a stejná zásada byla tolikráte zdůrazňována ve skautské pedagogické literatuře. Zabýval 
se jí Baden-Powell ve svých ‚Aids to Scoutmastership‘ a věnoval jsem jí – tedy Fanderlik 
– mnoho studia a místa i já ve své knize ‚Listy Jurovi‘. Dorůstající a dospívající hoch 
nebo dívka se uči ţít tím, ţe pozoruje, jak jednají jiní. Jsou předměty, jako učení se 
jazyků nebo celá řada jiných dovedností, kterým se vůbec jinak naučit nedá. Ţák proto 
hledá někoho, koho můţe napodobovat, a brzy napodobuje nejen to, čemu se chce nebo 
má naučit, ale vezme si prostě svého učitele nebo vychovatele za vzor. A tu právě leţí, 
jak jiţ Komenský zdůrazňoval hlavně ve své řeči v Potockém gymnasiu i jinde, a skautští 
vychovatelé, předně sám Baden-Powell, velká odpovědnost vůdce, který ať chce či 
nechce, se stává takovým vzorem svým svěřencům. Musí se vystříhat čehokoliv, co by 
nechtěl, aby jeho svěřenci od něho chytili a sami si osvojili. Musí se vystříhat chyb nejen 
ve svém vyučování, ale v chování a ţivotě. 

A v tom je poslání výchovy Komenského i Skautingu. Dnešní krize mládeţe, o které se 
tolik mluví a píše, je právě následkem nedostatku správného a zdravého vztahu a po-
měru mezi mládeţí a dospělými. Rodiče nemají čas se věnovat svým dětem a působit na 
ně. Jsou si příliš daleko, nerozumějí si, mluví často docela jinými slovy, nebo jejich slova 



– 68 – 

nabyla jiné náplně. Nemají trpělivost najít společnou dorozumívací základnu, a proto 
mládeţ si nemůţe vzít své dospělé učitele nebo rodiče za vzor. A tím se jenom propast 
prohlubuje a rozšiřuje. 

A je proto snad na čase se zamyslit letos, v jubilejním roce Komenského (psáno v roce 
1971) jak mnoho z něho zůstalo svěţím, moderním, a jak mnoho z jeho myšlenek pře-
vzal skauting, stále ještě nejmodernější methoda výchovy, a kde můţeme najít i dnes 
v Komenského učení řešení našich dnešních problémů.“ 

Tento článek Velena Fanderlika vyšel v pracovní učebnici Čs. dálkové školy Má vlast 
v Německé spolkové republice v roce 1971. Text Velenova článku z učebnice, kterou 
redigoval dr. Josef Kratochvíl – Baby, byl znovu zveřejněn v Kanadských listech88. 
Ilustruje nejen Velenovu znalost pedagogického díla Komenského, ale i dokonalé vnímá-
ní skautské metody po stránce teoretické i praktické. Těţko bychom hledali kvalifikova-
nějšího odborníka, majícího tak perfektní přehled, který by mohl takové srovnání napsat. 
Současně je to dalším, byť opět jen nepřímým svědectvím, ţe Zakladateli skautingu 
Baden-Powellovi nebylo dílo Komenského neznámé. 

 

Několik slov na závěr, ale hledání odpovědi tím nekončí 

Pokusil jsem se vysvětlit, ţe je pravděpodobné, ţe B.-P. znal dílo Komenského a úspěš-
ně ho uplatnil v duchovním rozměru i praktické výchově skautského hnutí. Vycházel jsem 
především z poznatků libereckého bratra Sekuly a obdivuhodné úvahy Velena Fanderlika 
o vztahu mezi učením Jana Amose Komenského a skautingem. Zároveň jsem uvedl, ţe 
je pravděpodobné, ţe Komenského pedagogické i další spisy znal nejenom B.-P., ale 
mohl je znát také Ernest Thompson Seton, druhá nejvýznamnější osobnost, která se po-
dílela na vzniku světového skautského hnutí. Setonovy občasné studie v Britském muzeu 
a britských knihovnách, kam zajíţděl z Ameriky, ho mohly přivést aţ ke Komenskému. 
Tím vším samozřejmě není řečeno, ţe, jak uţ jsem rovněţ naznačil, na zakladatele 
skautingu nepůsobily i další významné osobnosti, které jsou v historii skautského hnutí 
uváděny. Pro nás je však nejvýznamnější z nich „Učitel národů“ Jan Amos Komenský. 
Pozoruhodné je, ţe učení Komenského se stalo, ať uţ přímo nebo nepřímo, jedním ze 
základů moderního skautského hnutí. Sekulovo tvrzení, které se pokouším v této studii 
rozvinout, můţe a jistě bude podrobeno kritice a bude snaha je i vyvrátit. Jistě, 
Komenský nebyl ani první ani poslední, kdo pokládal základy moderní výchovy mládeţe, 
a tudíţ i základy B.-P. a ETS skautingu. Právě proto také i v něm Zakladatelé skautského 
hnutí mohli nalézt inspiraci ke svému geniálnímu dílu, které přetrvalo věky a úspěšně 
vstupuje v roce 2007 do druhé stovky let své existence.  

I kdyţ je ještě menší pravděpodobnost, ţe by B.-P. nebo ETS znali dílo Bernarda 
Bolzana, i jeho dílu je dodnes ve světě věnována mimořádná pozornost. Také on měl své 
předchůdce, jejichţ myšlenky a názory do svých přednášek a spisů vkládal. Takový 
postup je zcela logický a je vyuţíván kaţdým, kdo se usiluje zachovávat vědecký přístup 
k tématům, která zpracovává a systematicky studuje, včetně témat pedagogických. 
Břicháček věnuje svou úvahu o Bernardu Bolzanovi Tři základní principy skautingu 
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z roku 180889 památce filozofky Marie Pavlíkové, manţelky zakladatele roverského 
KRUHu Pavla Křivského. Pavlíková a Křivský se intenzivně věnovali studiu ţivota a díla 
kontroverzního kněze, matematika a filozofa Bernarda Bolzana. Marie Pavlíková uveřej-
nila publikaci Bolzanovo působení na praţské univerzitě90 a přeloţila do češtiny z němec-
kého originálu Bolzanův Vlastní ţivotopis91. Břicháček píše: „Podle obecné koncepce dělí 
Bolzano povinnosti akademiků (tj. vysokoškolských studentů) do tří skupin: Povinnosti 
k Bohu – povinnosti k sobě samému – povinnosti k jiným.” Nevím, zda mohl B.-P. 
znát dílo Bernarda Bolzana. Nepodařilo se mi zatím zjistit, zda František hrabě Lützow 
překládal také Bolzanovo dílo, i kdyţ je to velmi pravděpodobné. Jsou-li v Bolzanově 
originálu skutečně uvedeny tři povinnosti akademiků tak, jak jsou diskutovány v citova-
ném článku, pak je jejich shoda ze třemi Základními principy skautingu pozoruhodná. 
V pátrání po internetových stránkách věnovaných Františku hraběti Lützowovi budu 
pokračovat. Lützow byl velmi aktivní, takţe je moţné, ţe se v těchto souvislostech 
dočkáme ještě dalších překvapení. Sama Pavlíková v roce 1980 píše o tom, ţe se, jak 
připomíná rovněţ Břicháček, zachovaly jen poznámky o akademických povinnostech 
studentů a nezachovalo se souvislé znění přednášek. Z Bolzanových náčrtků a plánů 
z let 1805 a 1806, ukazujících na vysoké Bolzanovo pojetí povinností akademické 
mládeţe, plyne, ţe Bolzano tyto povinnosti dělil na povinnosti k Bohu, sobě, bliţním 
a ke státu. I tak je shoda se Základními principy skautingu pozoruhodná. Pavlíková píše, 
„…ţe v nich přednášel o povinnostech akademiků k Bohu, k sobě samému a ke svým 
bliţním a podával praktický návod, jak těmto povinnostem dostát…,“ a dále pak uvádí: 
„Při rozčlenění vlastní látky přednášek do tří částí přidrţel se Bolzano tradičního dělení 
povinností do tří skupin: povinnosti k Bohu, k sobě samému a k ostatním lidem. Velmi 
prakticky jsou pojaty zejména úvahy o povinnostech akademika k sobě, zvláště tam, kde 
se slibuje hovořit o povinnostech k duchu.“92 Zbývá si snad ještě poloţit další otázku – 
byl Bolzano jediný, kdo tak specifikoval a brilantně vyjádřil povinnostim akademických 
studentů? Měl své předchůdce nebo následovníky? Ze slov Pavlíkové jasně plyne, ţe 
ano. Mezi Bolzanovy předchůdce v těchto souvislostech patřil také profesor Karel 
Jindřich Seibt, Bolzanův učitel, jedním z jeho následovníků byl, ať jiţ přímo nebo ne-
přímo, B.-P. Bolzanovo dílo je dnes velmi ţivé, v zahraničí jsou vydávány jeho souborné 
spisy, také naši badatelé se Bolzanovi věnují. Sledování informací o Bolzanovi 
a Lützowovi „na internetu“ poskytuje další u nás nepříliš známé informace. Snad se 
jednou podaří potvrdit i Sekulovu představu, ţe B.-P. znal dílo Komenského a moţná 
i Bolzana, a nejen to, dokonce i zatím spíše jen hypotézu, ţe i Seton mohl dílo Komen-
ského znát. Byl by to významný přínos k historii a filozofii světového i našeho skautingu 
právě v době, kdy se světové skautské hnutí doţívá prvních sta let své existence a svého 
úspěšného působení.  

(NDS 157, 158; SED; SF) 

 

Psáno pro sborník „Skautský oddíl Velena Fanderlika – svědomí českého skautingu“. 
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Skauting a svobodné zednářství 

Příspěvek k filozofii a historii skautského hnutí 
na základě srovnání skautingu a hnutí svobodných zednářů 

(2007) 

 

Úvod 

Tato studie je především pokusem o objektivní zhodnocení vzájemných vztahů mezi 
skauty a skautským hnutím na straně jedné a svobodnými zednáři a hnutím svobodných 
zednářů na straně druhé. Zároveň mohou být získané dílčí závěry vyuţity k rozšíření 
poznání filozofie a historie skautingu a k hlubšímu pochopení duchovní podstaty 
skautského hnutí – skautské spirituality.  

Jsem si velmi dobře vědom skutečnosti, ţe toto téma v tak širokém pojetí nebylo v pod-
statě nikdy v české skautské literatuře otevřeně zpracováno kromě některých souvislostí 
uváděných v historických spisech Rudolfa Plajnera.93 Ani současná literatura věnovaná 
svobodnému zednářství, u nás publikovaná, o něm nehovoří. Výjimku tvoří Bártův aktuál-
ní článek uveřejněný v časopise Skautský svět.94 Je však třeba upozornit na propagand-
distický spis německého nacistického autora Waltera Jacobiho Golem… metla Čechů95, 
vydaný za druhé světové války, ve kterém autor útočí nevybíravým způsobem na sokol-
stvo i český skauting na základě jejich vztahu ke svobodnému zednářství. 

Zatímco oficiální světová skautská literatura o vztahu skautingu ke svobodným zednářům 
prakticky nemluví z důvodů, o kterých se rovněţ zmíním, zednářská literatura se soustře-
ďuje především na historii vlastního hnutí, ale přesto se několik skautů-zednářů pokusilo 
o srovnání základních principů obou hnutí, které lze vyuţít při diskusi teorie a filozofie 
skautského hnutí. V této studii uvádím jmenovitě všechny autory, jejichţ publikace se mi 
podařilo získat. Vybrané texty jsou citovány v angličtině, tedy v originále, protoţe se 
obávám, ţe by jakékoliv pokusy o překlad mohly změnit smysl a představy původních 
autorů. Také některé další pouţité podklady jsou uvedeny ze stejných důvodů v anglic-
kém originále. K tomu je vţdy připojen volný, nikoliv doslovný, překlad.  

Snad jako trochu odváţné se můţe jevit tvrzení, ţe svobodné zednářství a skauting mají 
nebo mohou mít společné kořeny, z nichţ během svého vzniku a své existence obě hnutí 
čerpala a čerpají. I kdyţ se pokusím ukázat některé společné znaky, filozofii a cíle, 
povaţuji za důleţité zdůraznit, ţe neexistují oficiální kontakty a vazby mezi mezinárod-
ními skautskými ústředími, jako jsou WOSM a WAGGGS, a hnutím svobodných zednářů, 
na rozdíl např. od rotariánů, kteří se skautským hnutím oficiálně spolupracují. Můţe to být 
způsobeno i tím, ţe svobodné zednářství nemá podobná světová centra jako hnutí 
skautské, která sdruţují všechny skauty a skautky na celém světě. Je proto zcela pocho-
pitelné a vysvětlitelné, proč se v oficiální skautské literatuře o svobodných zednářích 
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nepíše, a pokud ano, pak spíše jen zcela výjimečně a okrajově. Naproti tomu svobodní 
zednáři o svém osobním vztahu ke skautingu hovoří a píší zcela otevřeně a – coţ je 
zcela samozřejmé – stále se k němu při různých zejména slavnostních příleţitostech 
vracejí. Týká se to především Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu, ale také někte-
rých států evropských, amerických a afrických.  

Sledujeme-li historii a filozofii skautského hnutí, setkáváme se vţdy se základní otázkou. 
Byl zakladatel světového skautského hnutí geniální v tom smyslu, ţe vše, co souvisí se 
zaloţením skautingu, vymyslil, nebo jeho genialita spočívala v tom, ţe dokázal smyslu-
plně vyuţít všech pozitivních jevů ve vývoji lidské společnosti, autorit jednotlivých 
významných osobností a hnutí, které na něho mohly koncem devatenáctého a počátkem 
dvacátého století pozitivně působit a obohatit tak jeho představy o výchově mladého 
generace? To druhé se dnes zdá býti pravdou. Robert Baden-Powell (dále jen B.-P.) 
původně ani nechtěl vytvořit nové hnutí, ale snaţil se své poznatky předávat v té době jiţ 
existujícím hnutím (např. Boys Brigades), a tak pozitivně ovlivňovat jejich „pedagogickou“ 
činnost. Nicméně víme také, ţe původním záměrem B.-P. bylo vytvořit podmínky pro 
výchovu mladé generace Britského impéria v podstatě v době končící viktoriánské epo-
chy, která byla odrazem všeho pozitivního a negativního, co mohla tehdejší imperiální 
britská politika přinést. Na druhé straně rovněţ víme, ţe mnohé ze zásad, které způso-
bem sobě vlastním B.-P. do skautingu snesl a vnesl, byly v souladu s proklamovanými, 
ale jen obtíţně realizovanými zásadami tehdejší britské společnosti. Sloţitost té doby 
zřejmě vedla B.-P. k tomu, ţe vedle svých bohatých ţivotních zkušeností z Indie a Afriky 
se obrátil i k dalším zdrojům, které mu poskytovala díla významných světových vzděla-
vatelů nebo základní principy činnosti např. „tajných“ společností.  

Víme, ţe B.-P. původně napsal jedno ze svých prvních děl vlastně pro vojenské skauty-
zvědy a teprve o několik let později se obrátil k nevojenské mládeţi. Ptal jsem se, v čem 
spočíval ten přerod B.-P. z vojáka v humanistu. Honourable Michael Baden-Powell, vnuk 
B.-P., mi na tuto otázku odpověděl, ţe B.-P. byl humanistou vţdy, ţe tedy vlastně k jeho 
mnou zmíněnému přerodu nikdy nedošlo, a naopak, ţe B.-P. opustil armádu, aby se 
mohl plně věnovat „svému mírovému humanitárnímu hnutí“. To ostatní je podle něho uţ 
jen historie.96 

V naší české skautské literatuře se setkáváme s konstatováním, ţe výchovné prvky 
učitele národů Jana Amose Komenského jsou jakýmsi předchůdcem skautingu. 
V zahraniční literatuře tato informace chybí. Liberecký bratr Jaromír Bečka – Sekula se 
pokusil konkretizovat český příspěvek k tvorbě základních principů skautského hnutí.97 
Jeho představa, která se opírá o informace z tisku anglického i českého z třicátých let 
minulého století, je pozoruhodná. B.-P. pravděpodobně znal pedagogické dílo Jana 
Amose Komenského. Zdrojem jeho poznání se zřejmě stal František hrabě Lützow 
(1849–1916), čestný doktor praţské a doktor oxfordské univerzity, člen Královské České 
společnosti nauk a České akademie a čestný občan Prahy, pán na Ţampachu, polo-
zapomenutá osobnost české historie, který překládal Komenského do angličtiny. Je třeba 
ještě dodat, ţe zatím zcela otevřená je otázka, zda B.-P. také znal či mohl znát dílo 
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Bernarda Bolzana, který překvapivě v podstatě formuloval na počátku devatenáctého 
století zásady, které korespondují se Základními principy skautingu.98 

Někdy v polovině padesátých let minulého století mi věnoval bratr Jančík – Rána, člen 
našeho 2. oddílu vodních skautů v Roudnici n. L., pozoruhodnou jiţ výše zmíněnou 
broţuru Golem… metla Čechů. Rozklad českého nacionalismu, kterou napsal Walter 
Jakobi a vydalo Nakladatelství Orbis Praha v roce 1942.99 Šlo o překlad z německého 
originálu. Kníţka se zabývá úlohou svobodných zednářů v Československu a je zaměře-
ná především na Československou obec sokolskou a Svaz junáků skautů a skautek 
RČS, pochopitelně v širších souvislostech. Spisek má jednoznačnou nacistickou tenden-
ci prokázat škodlivost „cizích vlivů“ pro český národ, pochopitelně obsahuje také anti-
semitské útoky. V podstatě odpovídá způsobu manipulace nacistů s historickými daty 
s cílem zdiskreditovat nejen obě zmíněné organizace, ale také i celou politickou garnituru 
první republiky. Je přímo klasickou ukázkou a dokladem nacistické propagandy, kterou 
se pokoušeli nacisté působit na český národ v době Protektorátu Čechy a Morava, kdy 
„převzali české země pod ochranu Velkoněmecké říše“. Nicméně spisek mimořádně 
upoutal mou pozornost nikoliv pro svůj jiţ zmíněný tendenční obsah, ale protoţe 
obsahoval zajímavou informaci o „důvěrné – určené údajně pouze pro nejuţší krouţek 
vedoucích Junáka“ broţuře, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1938 ve 300 výtiscích 
bratr MUDr. Zdenko Štekl, moravskoslezský zemský náčelník SJSSRČS, a kterou 
nazval Skaut – malý zednář.100 (pozn.: V době vydání německého originálu spisku zřej-
mě ještě existoval SJSS RČS a nikoliv jiţ sjednocený Junák, zatímco v době vydání 
českého překladu byl jiţ Junák zakázán.).  

Bratr Rudolf Plajner v druhém svazku Zaváté junácké stezky. Ve sluţbách republiky. Idey 
a praxe svazového skautingu101 píše: „…o národním jamboree jugoslávských bratří 
a sester, konaném ve dnech 1.–10. září 1935, mj. Československo nemohlo ze škol-
ských důvodů vyslat kontingent dětí, a tak bylo zastoupeno pouze 40 činovníky, v oficiál-
ní delegaci byl zástupce Slovenska br. Lojzo Jansa z Košic, náčelník Svazu A. B. Svojsík 
a moravskoslezský náčelník MUDr. Zdenko Štekl z Hranic…“ Bratr Štekl zemřel 
23. ledna 1948 a Rudolf Plajner píše v nekrologu In memoriam MUDR. Zdenko Štekla 
mj.: „…Bratr MUDr. Zdenko Štekl se zaslouţil o české junáctví.“102 Bratr Plajner připravil 
ke stému výročí narození A. B. Svojsíka ţivotopis zakladatele českého a českosloven-
ského skautingu (1976).103 Jednu z kopií mi bratr náčelník zapůjčil „k nahlédnutí“, jak mi 
psal a říkal při jedné ze svých návštěv u mne v praţském Národním muzeu, kde jsem 
působil. Protoţe v tomto rukopise je reprodukce titulní stránky Šteklova dílka Skaut – 
svobodný zednář, ptal jsem se bratra náčelníka, zda měl moţnost si citované dílko pro-
hlédnout. Jeho odpověď byla jasná: „Nikoliv, převzal jsem tuto titulní stránku z citované 
nacistické publikace.“ Ve svém dosud nevydaném rukopise o našem skautském hnutí 
v kapitole o kritice z neskautských pozic, dostupném jen na CD-ROM, popřípadě xeroko-
pií bez příloh, vydaných Šrámizdatem v Brně, píše Rudolf Plajner o námitkách proti 
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sepětí svobodného zednářství se skautským hnutím, které se objevovaly ve veřejnosti, 
o účasti vysokých hodnostářů svobodných zednářských lóţí v ústředních sborech skaut-
ských vedení a o tom, ţe se od samého počátku stavělo svobodné zednářství ke skaut-
skému hnutí s porozuměním a bylo mu nakloněno. V nacistické broţuře se na str. 65 
píše mj., „…ţe o tom (spisku) vyšší vedoucí Junáka věděli, dokazuje jasně, ţe se tehdy 
na skautský svaz pohlíţelo jako na předsíňovou organizaci světového svobodného 
zednářství, se snahou vésti jej v tomto duchu.“  

Konec konců, útoky na vše včetně Komenského, Svojsíka a svobodného zednářství 
najdeme v knize Skauting a dialógy s dobou Jána Majchroviče – Tiché Sovy, instruktora 
LŠ, kterou vydal Slovenský skauting s doporučujícím doslovem náčelníka Slovenského 
skautingu Mariána Schmidta – Javora v roce 1996.104 Kniha je otřesným dokladem 
zneuţití skautingu pro nacionalistické a religiózní účely a současně i popřením všeho, co 
krásného skauting při výchově mládeţe nabízí.  

Velmi tvrdě na Majchrovičovo dílo reagoval Ján Štrasser, který je přirovnal k maoistické 
„červené kníţce“ mladého skauta, plné paranoické nenávisti vůči Čechům, Maďarům, 
Ţidům, Romům, ateistům, liberálům, vůbec proti kaţdému, kdo nevyznává xenofobní 
nacionalismus.105 Ačkoliv naše české skautské hnutí bylo o vydání této publikace infor-
mováno – kniha byla rozdávána účastníkům sněmu Slovenského skautingu, prakticky 
nikdo se, pokud vím, neozval ani na obranu Jana Amose Komenského nebo Antonína 
Benjamina Svojsíka, jejichţ osobnosti a dílo byly doslova fanatickým způsobem uráţeny.  

Těch několik stránek ze Šteklova dílka otištěných v nacistické broţuře mě zaujalo. Uve-
dený text skutečně naznačoval jisté souvislosti mezi skautským hnutím a svobodným 
zednářstvím. Navíc někteří skautští činovníci, jako např. profesor Josef Charvát, starosta 
Junáka, byli svobodnými zednáři. Nedávno jsem objevil, ţe Jan Svatopluk Procházka 
(1891–1933), významný přírodovědec-paleontolog, pracovník praţského Národního 
muzea, byl jednatelem Svazu a aktivním členem zednářské lóţe, čehoţ dokladem je jeho 
zachovaný bohatý archivní materiál, uloţený v Archivu Národního muzea. Za zamyšlení 
v těchto souvislostech stojí i slova: „V některých sloţkách svého literárního naturelu 
Thompson-Seton blíţí se přímo jistému druhu sacerdotálního uctívání přírody jako 
boţstva. Cítíte takové záchvěvy z jeho ‚Ducha lesů‘, cítíte je i z jeho organisačních řádů, 
cítíte je i tam, kde jsou zřejmé stopy organisačních prvků, převzatých z Baden-Powella; 
i tyto Thompson-Seton musel opřísti závojem svého mysticismu a okouřiti kadidlem 
svého pravěkého kultu. Mnohé z jeho organisačního řádu připomíná některé prvky 
z tajných iniciačních společností. Obrazy, příbuzné stupňům zednářským, objevují se na 
nejednom místě,“ uveřejněná na str. 91–92 knihy bratra Josefa Šimánka Skauting, jeho 
podstata, význam a ethika, vydané v Rebcově nakladatelství v Praze v druhém vydání 
v roce 1946.106 Za pozornost stojí poslední věta Šimánkovy knihy: „Veliký Pan vstal 
z mrtvých.“ Šimánkovo dílo, zabývající se, řekněme, „filozofií skautingu“, je dnes obecně 
povaţováno za překonané, nicméně mnohé z tam vyslovených myšlenek a názorů jsou 
ţivé dodnes a mají trvalou hodnotu. Kdyţ bratr Václav Nosek – Windy ve svých Zprávách 
a informacích pro skautské sběratele ZIPPS 27 (2) (2000) na str. 5 uveřejnil exlibris 
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(ex libris) dr. Zdenko Štekla, jistě ho nenapadlo, ţe ve skutečnosti uveřejňuje současně 
i titulní stránku Šteklova spisku z roku 1938.107 

Zamýšlel jsem se nad moţnými vztahy mezi skauty a svobodnými zednáři a mezi skaut-
ským hnutím a svobodným zednářstvím. Podařilo se mi získat xerokopii Šteklovy broţury 
Skaut – malý zednář z roku 1938. Postupně jsem navázal kontakt se zahraničními skauty 
a skauty-svobodnými zednáři, kteří se věnovali historii a filozofii skautského hnutí 
a z toho pohledu popisovali souvislosti a analogie mezi skautským hnutím a hnutím 
svobodných zednářů. Předloţený spisek je pokusem o objektivní zhodnocení vzájemné-
ho vztahu skautského hnutí a hnutí svobodných zednářů jak z historického, tak i alespoň 
rámcově filozofického hlediska. Proto nebudou opomenuty i některé předpokládané, 
moţné či skutečné vlivy, které případně mohly příznivě na B.-P. působit před zaloţením, 
v počátcích vzniku i v době existence a významného rozvoje světového skautského 
hnutí. Rád bych dodal, ţe cituji jen několik převáţně českých publikací o svobodném 
zednářství, vydaných po listopadu 1989, protoţe obsahují vše podstatné pro tento 
spisek. Některé další neuvádím, protoţe jsem je neměl příleţitost prostudovat. 

Rudolf Plajner v jiţ zmíněné kapitole o kritice skautingu z neskautských pozic píše: 
„…pochvala a uznání jedněch střídaly pochybnosti a odsouzení druhých. Tzv. ‚pokroko-
vé‘ kruhy vytýkaly skautingu jeho souţití s křesťanskými náboţenstvími, zejména s kato-
lickým, a dovolávaly se projevů sympatií a ţehnání jak papeţe, tak mnoha kardinálů, 
biskupů a prelátů v nejrůznějších zemích. Na druhé straně ‚konzervativci‘ a některé 
církevní kruhy odsuzovali skauting pro jeho sepětí se svobodným zednářstvím, pro coţ 
nacházeli doklady v účasti vysokých zednářských hodnostářů v ústředních sborech 
skautských vedení, v pojmenování nejmladších ratolestí skautské rodiny ‚vlčata‘, v oblibě 
zelené barvy u skautů, v zavedení odznaků lilie a swastiky, a zejména ve skutečnosti ‚da 
sich das Freimaurertum fast in allen Ländern der Pfadfinderbewegung von Anfang 
angewogen gezeigt hat‘ (ţe se od samého počátku stavělo svobodné zednářství ke 
skautskému hnutí s porozuměním a bylo mu nakloněno)…“ – tolik Rudolf Plajner.108 

My Češi jsme hrdí, ţe náš Jan Amos Komenský je označován a vnímán jako „učitel 
národů“. Málokterý z nás však ví, ţe světový přínos Komenského sahá i do oblastí, kde 
by to čekal málokdo. Nicméně je třeba dodat, ţe se zahraniční historici chovají v těchto 
souvislostech ke Komenskému spíše macešsky, ne-li doslova nepřátelsky (slovenský 
skautský instruktor LŠ Majchrovič ve výše citované knize). Většinou se jeho existence 
jako takového i jeho přínos zcela pomíjí. Názory na úlohu Komenského díla ve svobod-
ném zednářství si protiřečí, o vlivu Komenského na pojetí skautingu se spíše nesměle 
objevují informace jen v naší skautské literatuře. Nicméně si můţeme dovolit připome-
nout, ţe Komenského idea stála u zrodu svobodného zednářství i u zrodu skautingu. 

 

Jan Amos Komenský a svobodné zednářství  

Necítím se oprávněn k detailnímu rozboru vztahů mezi myšlenkami a dílem Komenského 
a ideami svobodného zednářství. Tím spíše, ţe ze studia dostupné literatury o svobod-
ném zednářství soudím, ţe v průběhu let se praktiky svobodných zednářů měnily a do-
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konce různily, takţe představit jednotný pohled je pro mě značně nesnadné. Jak jsem jiţ 
naznačil, názory na to, zda vůbec a jak dílo Komenského ovlivnilo svobodné zednáře 
a vtisklo jim určitou náplň, se různí.  

Převáţná většina publikací se především soustřeďuje na otázku vzniku svobodných zed-
nářů. Ale ani v tom základním není jednotný názor. Někteří hovoří dokonce aţ o biblické 
době, jiní naopak se soustřeďují na významné datum v historii svobodného zednářství, 
24. června 1717, kdy byla zaloţena „federace“ – obedience Velká lóţe londýnská, 
sdruţující původně čtyři jiţ dříve existující lóţe. Další růst byl ovšem obdivuhodný. V roce 
1723 to bylo jiţ 30 lóţí a v roce 1750 jiţ asi 270. V roce 1723 byla dr. Jamesem 
Andersonem sepsána Konstituce svobodných zednářů (The Constitutions of the Free-
masons containing the History, Charges, Regulations, &c. of that most Ancient and Right 
Worshipful FRATERNITY)109, která se stala základem pro všechny národní zednářské 
konstituce.110  

V redakční předmluvě ke knize Eugena Lennhoffa Svobodní zednáři111 se mimo jiné 
píše: „Závěrem je třeba připomenout, ţe na hnutí zednářů a jeho Královského umění se 
nemalou měrou podílel vliv takového veleducha, jakým byl J. A. Komenský a později 
i T. G. Masaryk – i kdyţ zednářem nebyl.“ Kischke se svými spoluautory v knize Svobod-
ní zednáři dokonce píše, ţe „jakýkoliv výklad o vzniku a dějinách symbolického svobod-
ného zednářství, toho zednářství, které se ustálilo konstitucí Jamese Andersona počát-
kem osvícenského století, by měl začínat tím, co dala Morava světu, co dal český národ 
světu dílem Jana Amose Komenského. Mezi smrtí Komenského a vznikem první velko-
lóţe londýnské leţí sice téměř půl století, ale citovaní autoři povaţují za pravdu, ţe ti, kdo 
dovršili zrod symbolického zednářství, jakoby byli ţáky Komenského a jakoby právě 
svobodným zednářstvím uvedli v ţivot část nezměrného myšlenkového dědictví Komen-
ského.“112 Odkazují na spis Josefa Svatopluka Machara z roku 1904, kdy uţ bylo zřejmé, 
ţe dílo Komenského se mohlo dostat k Andersonovi, protoţe Komenského spis o obry-
sech jeho pansofické reflexe světa byl zčásti vydán v Londýně jiţ v roce 1637. Komenský 
psal Cestu světla, v níţ naznačuje představu o potřebě vzniku tajného kolegia světla, 
které bude šířit „světlo moudrosti“ s cílem dosáhnout stavu, aby lidstvo mohlo dospět ke 
„zlatému věku pravdy, lásky a pokoje“. Komenský chtěl zakládat v Uhrách pansofickou 
školu a „tajnou společnost světla“. Ta měla vzniknout také v Praze. I jeho další díla, jako 
Opera didactica omnia a Všeobecná rozprava o nápravě věcí lidských, poskytovala 
dostatek informací, aby se dílem Komenského mohl Anderson inspirovat.113 M. Borovička 
v knize Tajné dějiny zednářských lóţí v kapitole Zapomenutý odkaz Jana Amose 
Komenského uvaţuje, „ţe se k odkazu Komenského hlásí svobodní zednáři, čeští 
i zahraniční. Podle něho bývá Komenský někdy označován za ‚Jana Křtitele svobodného 
zednářství‘, protoţe Komenský ţil v době, kterou můţeme povaţovat za předzednářskou. 
Také Jan Křtitel ţil vlastně v době předkřesťanské. V Anglii, kterou Komenský navštívil ve 
čtyřicátých letech 17. století, sice zednářské lóţe existovaly, byly to však dosud spíše 
opravdové ‚stavební huti‘, cechovní organizace řemeslných zednářů, do nichţ uţ ovšem 

                                            

109
 ANDERSON, J. The Constitutions of the Freemasons containing the History, Charges, Regulations, &c 

of that most Ancient and Right Worshipful FRATERNITY, 1823. 
110

 ORT, P.: Svobodné zednářství, str. 7; T. Srb: Řád svobodných zednářů 1. 
111

 LENNHOFF, E.: Svobodní zednáři, str. 7. 
112

 KISCHKE, H. et al.: Svobodní zednáři, str. 51. 
113

 KISCHKE, H. et al.: Svobodní zednáři, str. 52. 



– 77 – 

občas pronikli zednáři ‚přijatí‘, tedy lidé, kteří neměli se stavitelským řemeslem nic 
společného.“114 Borovička dále píše, ţe „doba Komenského mládí však byla také dobou 
rosenkruciánských (jde o Bratrstvo Růţového kříţe) manifestů, jeţ vzbudily jeho ţivý 
zájem a silně ho ovlivnily. Komenský vydal v emigraci několik vyloţeně rosenkrucián-
ských děl, například v roce 1651 v Londýně ‚The Rosicrucian´s Divine Light‘ (Boţské 
světlo rosenkruciánské), nebo v roce 1666 jako člen švédské okultní Plodonosné 
společnosti legendární spis ‚Panegersia‘, z něhoţ čerpal po desetiletích autor ‚Starých 
povinností‘ svobodných zednářů dr. James Anderson.“115 Anderson rovněţ čerpal 
z Komenského Řádu jednoty českobratrské, vydaného česky a latinsky v letech 1616 
a 1649.116 „Komenský byl nadšený manifestem tajné společnosti či tajného hnutí rosen-
kruciánů a měl k tomuto hnutí velmi silný vztah. Udrţoval s představiteli tohoto hnutí 
písemné a snad i osobní vztahy, ale není prokázáno, zda byl či nebyl členem hnutí 
rosenkruciánů. Duchovní otec rosenkruciánů Johann Valentin Andrea a Jan Amos 
Komenský byli hluboce věřící, duchovní, oba byli intelektuálové. Oba vkládali velké 
naděje do rosenkruciánských manifestů, oba očekávali nástup reformního hnutí, jeţ by 
usilovalo o rozvoj lidského vědění.“117 Borovička povaţuje Komenského za ideového 
předchůdce svobodného zednářství118, protoţe „jeho dílo a názory sehrály významnou 
roli při přechodu od řemeslného ke spekulativnímu zednářství. Komenský stejně jako 
později svobodní zednáři vyznával principy humanity. Pouţíval dokonce symboly 
a stylistické obraty, jeţ se později staly typickými pro svobodné zednáře. Komenský 
napsal v Londýně dílo ‚Via lucis – Cesta světla‘. Předpokládal, či lépe řečeno doufal, ţe 
sbor vybraných muţů (collegium lucis), zorganizovaný v tajnosti, rozšíří světlo moudrosti 
knihami, školami i univerzálním jazykem po celém světě. Tím lidstvu nastane zlatý věk 
pravdy, lásky a míru.“119 Borovička píše, ţe „faktem zůstává, ţe nejen angličtí, ale i čeští 
svobodní zednáři se k odkazu Komenského ţivě hlásili.“120 

Emanuel z Lešehradu uvádí121, ţe „blahodárná Komenského osvětová činnost sbliţovala 
jej s členy Růţe a Kříţe, kteří v něm viděli dědice pravého ducha, muţe čistých zásad 
a nezištné povahy v pravdě křesťanské, jeţ má na zřeteli jediné blaho lidstva. Proto 
s ním prostřednictvím svých členů navazovali styky, které přinášely oběma stranám 
uţitek. Komenský se postupně seznámil s reformačními cíli rosenkrucianskými, sám pak 
doplňoval jejich ideje tradičním ideovým bohatstvím českého národa. Styky Andreovy 
s Komenským jsou dokázány nad veškerou pochybnost. Andrea postupně zasvěcoval 
Komenského do činnosti tajných společností.  

Komenský pracoval tedy souběţně s bratřími R. C., jejichţ ideje prohluboval a nově 
doplňoval, byv jimi k určitým pracím jako nejpovolanější muţ své doby vyvolen, jak 
svědčí jeho povolání do Londýna; a všeliké ideály jeho filozofie měly jistý vliv, byť 
i nepřímý, na sposovatele tak zvané Konstituční knihy zednářství (1723), doktora Jakuba 
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(Jamese) Andersona, na základě čehoţ mnozí badatelé usuzují, ţe svobodné zednářství 
vyrostlo s ideí Komenského.“122 

Závěr této kapitoly lze vyjádřit takto: Jan Amos Komenský nebyl svobodný zednář, ale 
s největší pravděpodobností ideově toto hnutí výrazně ovlivnil. Nebylo smyslem této 
kapitoly rozebírat svobodné zednářství, ale ukázat moţné vazby svobodného zednářství 
na osobnost a dílo Jana Amose Komenského. Souzvuk ideových zásad svobodného 
zednářství a skautského hnutí bude diskutován v samostatné kapitole.  

 

Jan Amos Komenský a skautské hnutí 

V české skautské literatuře, která se věnuje historii skautského hnutí a ideovým zákla-
dům skautingu, se občas uvádí, ţe jedním z předchůdců skautingu byl učitel národů, Jan 
Amos Komenský, který jako osvícený pedagog viděl do dětské duše a také zastával 
názor „názorného učení“, učení obrázky, praktickým cvičením, hrou. Vodí své ţáky do 
přírody, do měst, do dílen, jak se píše ve skriptech frekventantů Rádcovské školy 
Olomouc.123 Některé informace jsou uvedeny také v publikacích Myšlenkové základy 
skautingu124 a Historie skautingu125. 

Často se připomíná známé Komenského „Schola ludus – Škola hrou“, které nalezlo své 
pokračování v B.-P. „Scouting is a game – Skauting je hra“. I kdyţ Komenský měl na 
mysli převáţně školní výchovu a B.-P. výchovu mimoškolní, souvislosti jsou patrné na 
první pohled. Snad nikdo si v minulosti nepoloţil otázku, zda mohl B.-P. znát peda-
gogické dílo Komenského a mohl tak vyuţít této znalosti při budování ideových základů 
skautingu. Dostupná zahraniční skautská literatura o tom nic neuvádí a v české skautské 
literatuře se o Komenském jako o předchůdci skautingu píše spíše jen v obecné rovině 
a širších souvislostech. Teprve v devadesátých letech dvacátého století po obnově 
skautského hnutí v Československu publikoval liberecký bratr Jaromír Bečka – Sekula 
pozoruhodné informace, kterými odkazuje na glosu uveřejněnou v Manchester Guardian 
a převzatou praţskými Národními listy.126 Podrobně jsem tuto problematiku diskutoval ve 
své úvaze Jan Amos Komenský a skautské hnutí očima Velena Fanderlika, která byla 
uveřejněna v časopise Na dobré stopě.127 Zde ji částečně opakuji. 

Skautská historická literatura uvádí, ţe B.-P. byl mimo jiné pozitivně ovlivněn přítelem 
své rodiny Johnem Ruskinem, a lze soudit, ţe znal i díla jiných osobností – svých 
předchůdců, kteří se soustředili na výchovu a působení na mládeţ. Není pochyb o tom, 
ţe se na něm příznivě projevil vliv novozélandského podplukovníka (či plukovníka?) 
Davida Cossgrova, rovněţ účastníka burských válek, kterého B.-P. osobně znal a s nímţ 
udrţoval čilý písemný styk. David Cossgrove zaloţil na Novém Zélandu Empire Sentinels 
(Stráţce impéria), tedy hnutí podobné skautingu, a stal se jedním ze zakladatelů 
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skautského hnutí na Novém Zélandu. Dave Cossgrove, jak byl nazýván, byl zřejmě 
svobodným zednářem a do svého a snad i skautského hnutí převedl některé svobodno-
zednářské principy, o kterých informoval B.-P., a ten je převzal do svého díla Scouting for 
boys i do skautského hnutí. Osobnost Dave Cossgrova je mezi mezi novozélandskými 
skauty a skautkami velmi uctívána a je stále ještě předmětem pečlivého shromaţďování 
materiálů o něm a bádání o jeho ţivotě.128 V obsáhlé Jealově monografii The Boy-Man, 
The life of Lord Baden-Powell129 není o Cossgrovovi ani zmínka.  

O Janu Amosu Komenském se v zahraniční skautské historické literatuře rovněţ nepíše. 
Bečka130 to vysvětluje velmi prostě. Imperiální Velká Británie v postviktoriánské době 
nebyla zralá, aby přijímala vnější vlivy. To si velmi dobře B.-P., jako pro impérium potřeb-
ný hrdina od Mafekingu, uvědomoval, a proto o nich oficiálně nemluví a nepíše. Ohrozilo 
by to budoucnost skautského hnutí. Uváţíme-li, ţe Velká Británie nevěděla téměř nic 
o malé zemi někde uprostřed Evropy v roce 1938, kdyţ se schylovalo k mnichovské 
zradě Francie a Anglie, je zcela logické, ţe na počátku dvacátého století nebylo v zájmu 
rozvoje skautského hnutí připomínat, ţe jeho ideový základ byl převzat od Jana Amose 
Komenského, pocházejícího z Českého království, které bylo součástí Rakousko-
uherské monarchie, tedy státu nepřátelského. A tak jméno Komenský a jeho dílo zůstalo 
pro skautské hnutí skryté a prakticky neznámé, jakkoliv podstata je zcela jiná.  

V Austrálii si skauti a svobodní zednáři – členové zednářských lóţí nesoucích jméno 
Baden-Powell Lodge – kaţdoročně s velkou úctou připomínají Zakladatele skautingu 
a pořádají velké oslavy, „Founder´s Night“, kterými si připomínají právě onen experimen-
tální tábor na ostrově Brownsea. Při těchto oslavách zavedli speciální rituál. Některých 
z těchto oslav se účastní i vnuk B.-P., The Honoured Michael Baden-Powell, ctihodný 
velmistr (Baden-Powell Lodge No. 488, zaloţená v roce 1930).  

Vedení experimentálního tábora na ostrově Brownsea v roce 1907 tvořili Robert Baden-
Powell, major Kenneth MacLaren, Percy W. Everett a Donald Baden-Powell.131 Při-
pomínáme-li si tento experimentální tábor v souvislosti se stoletým výročím zaloţení 
světového skautského hnutí, pak můţeme s pocitem naprosté jistoty říci, ţe jména 
účastníků onoho tábora vešla do historie skautského hnutí a tito s trochou nadsázky 
jmenovaní „první skauti“ se stali nesmrtelnými, protoţe co skauting bude skautingem, 
bude na ně vzpomínáno, i kdyţ ta jména jako taková jiţ jinak nikomu nic neříkají. Ve 
světě se oslavují narozeniny B.-P. Celý skautský svět včetně nás v České republice si 
připomíná 22. únor, den narozenin B.-P. (*22. února 1857) a jeho ţeny Olave (*22. února 
1889) jako Thinking Day – Journée de la Pensée – Den přemýšlení – Den díků – Den 
sesterství. Na příkladu Austrálie vidíme, s jakou úctou si oldskauti spolu s mladou 
skautskou generací ve světě kaţdoročně připomínají Zakladatele skautingu a jak se do 
těchto oslav zapojují i svobodní zednáři. I z toho je patrné propojení skautského hnutí 
a svobodných zednářů, i kdyţ to oficiálně neproběhlo na nejvyšší bázi světových skaut-
ských ústředí z důvodů, které jsou zcela logické, jak vyplyne z dalšího textu, i kdyţ by 
mohly trochu zavánět pokrytectvím.  
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Soudí se, jak jsem jiţ uvedl, ţe novozélandský Dave Cossgrove byl svobodným zed-
nářem. Informace o ţivotě Davida Cossgrova lze nalézt v Dictionary of New Zealand 
Biography 1996132 a v článku Masonry and Scouting: What was Colonel Cossgrove´s 
influence?133 Na rozdíl od něho B.-P. svobodným zednářem nebyl, ačkoliv se občas 
v literatuře objevuje opačné tvrzení. Ví se ovšem, ţe B.-P. přijímal svobodné zednářství 
a jeho filozofii velmi pozitivně a příznivě. Pozoruhodné je vysvětlení, proč se sám svo-
bodným zednářem nestal. V tom překotném vývoji skautského hnutí ve světě B.-P. 
pozoroval, ţe skautingu je velmi příznivě nakloněna římskokatolická církev, která je 
dokonce ochotna toto hnutí podporovat. Římskokatolická církev však odmítá svobodné 
zednářství jako takové, i kdyţ v současné době ta pnutí nejsou tak silná, jako byla ještě 
v prvních desetiletích dvacátého století. B.-P. nechtěl narušit vztahy mezi skautským 
hnutím a římskokatolickou církví. Proto se nikdy svobodným zednářem nestal, i kdyţ 
postupně zejména v Austrálii a na Novém Zélandu vznikla řada zednářských lóţí, jejichţ 
členy převáţně byli bývalí i aktivní skauti a zejména pak skautští činovníci, a které nesly 
jeho jméno. To je obzvlášť pozoruhodné, protoţe bylo zcela neobvyklé, aby některá ze 
zednářských lóţí nesla jméno dosud ţijící osobnosti, tím spíše, ţe tato osobnost nebyla 
svobodným zednářem. Na třetím skautském Jamboree v roce 1929, kterému předcháze-
la řada diskusí zakončených dohodnutou koncepcí 6. června 1929, se skauti-svobodní 
zednáři rozhodli zaloţit skautskou zednářskou lóţi. Velkou podporu nalezli u Lorda 
Somerse, který byl nejen australským Chief-skautem, ale současně guvernérem státu 
Victoria a Velmistrem Velké lóţe státu Victoria. B.-P. souhlasil s tím, aby tato lóţe nesla 
jeho jméno. 22. srpna 1930 Velká lóţe státu Victoria udělila výsadu ustavit novou lóţi 
jmenující se Baden Powell Lodge No. 488. B.-P. vţdy vyjadřoval obdiv nad tím, jak jsou 
si základní principy skautingu a svobodného zednářství blízké a podobné. V roce 1931 
při své návštěvě v Melbourne se slavnostně vepsal Zakladatel skautingu do „Bible“ této 
lóţe: „With best wishes for the success of the lodge in its good work, Baden-Powell of 
Gilwell, 12th May 1931 – Všechno nejlepší k úspěchu lóţe v její dobré práci přeje Baden-
Powell z Gilwellu.“134  

Vysvětlil jsem, proč se B.-P. nestal svobodným zednářem a členem některé ze zednář-
ských lóţí a proč se zahraniční skautská literatura věnovaná vzniku a historii skautského 
hnutí nezmiňuje o Janu Amosu Komenském. Jiţ v úvodu jsem ovšem naznačil, ţe B.-P. 
dílo Komenského znal. Bratr Sekula píše135, ţe „v Londýně působil původně rakouský 
diplomat hrabě na Ţampachu v Čechách, dr. František Lützow, který neúnavně pracoval 
ve prospěch české otázky. Překládal do angličtiny a vydával českou literaturu a vše-
moţná svědectví o kulturnosti českého národa. Zaujal Baden-Powella. Ten se zajímal 
o středoevropský myšlenkový proud, především o didaktické dílo Komenského. Jeho 
Škola hrou nebo Informatorium školy mateřské, vyjadřovaly názory dosud neslýchané. 
Labyrint světa a ráj srdce byl obrazem skautova pozorování světa a jeho vnímání. 
Baden-Powell měl, co potřeboval. Ke sblíţení B.-P. a Lützowa moţná vedl zájem B.-P. 
o jezdecké koně z Lützowovy londýnské stáje. Moţná, ţe hlavní zájem B.-P. vzbudily 
Lützowovy překlady z českých textů, novinové články a přednášky, ze kterých B.-P. 
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čerpal, nebo snad se ti dva sblíţili díky společnému přátelství s významným anglickým 
spisovatelem H. G. Wellsem. Wells, autor článků o taţení B.-P. v Africe, byl upřímným 
přítelem Lützowa i českého národa. Škoda, ţe hrabě Lützow byl zapomenut, ke škodě 
národa i ke škodě skautingu. Češi mu vytýkali vazbu na Anglii, Angličani ho odmítali pro 
jeho německý původ a Rakousko ho pronásledovalo ještě při jeho pohřbu pro vášnivé 
a nezkrotné češství. Hrabě Dr. František Lützow, čestný doktor praţské české univerzity 
a doctor of letters oxfordské univerzity, byl největším českým bohemistou působícím 
v anglicky mluvícím světě. Antonín Sum (otec bývalého starosty Junáka) mu v roce 1925 
uspořádal ‚The Late Count Lützow, A tribute to the memory of a great Bohemian patriot. 
Collected and edited by Dr. A Sum‘, do kterého přispěli významní čeští politici a vědci.“ 
Je známo, ţe Antonín Sum i někteří další spoluautoři byli svobodnými zednáři. Zatím se 
mi nepodařilo zjistit, zda také František Lützow byl svobodným zednářem, i kdyţ je to 
velmi pravděpodobné. Dostupnost takové informace je dost malá u nás i v zahraničí. Ve 
svém příspěvku Sekula píše136, ţe právě Lützowovy překlady Komenského i současných 
českých humanistů poskytly B.-P. duchovní základ pro skautské hnutí. Zamysleme se 
nad tím, co Sekula píše a odkazuje na Manchester Guardian a praţské Národní listy ze 
třicátých let: „Anglický generál Baden-Powell od svých 19ti let poznával obraz světa 
a smysl ţivota se zbraní v ruce v koloniích britského impéria. Po léta byl nucen volit mezi 
zabíjením a nezabíjením domorodců, aby na konci svého aktivního ţivota mohl vyjádřit, 
jako nikdo jiný, hodnotu míru, nenásilí a tolerance. Mezitím anglická mládeţ objevila 
a pouţívala příručku pro vojenské zvědy jako návod ke svým hrám. B.-P. se zlobil. 
Britská společnost, nemocná krutým kolonialismem, pseudodarwinismem a mravním 
úpadkem, potřebovala něco jiného, neţ vojenské příručky v rukou dětí. Kdyţ rozpoznal 
spojitost mezi svou knihou a zájmem mládeţe o hry v přírodě a souţití s ní, uvědomil si 
úţasnou věc. Válečná kniha v rukou dítěte se proměnila v knihu slouţící míru a nenásilí. 
Takţe: Baden Powell bude léčit nemocnou společnost, pouţije k tomu nástroj nejcitlivější 
– dítě. Zajímavým programem zavede mládeţ do přírody a tou ji povede k dospělosti 
stezkou nenásilí, osobní svobody, odpovědnosti a dobrého skutku. Mládeţ bude 
příkladem a nadějí pro ostatní společnost. Ptáme-li se, čím měl být skauting, tak právě 
tímto měl být. V praktických věcech byl B.-P. mistrem nad mistry. Potíţe byly v něčem 
jiném. Pro britskou společnost představoval humanismus skautské filozofie radikální 
obrat hodnot, proti kolonialistické hrdosti impéria a památce jejího veličenstva královny 
Viktorie, B.-P. potřeboval obrodnou praktickou filozofii. A dostal ji. 

V Londýně byl rakouským diplomatem dr. František Lützow, hrabě na Ţampachu v Če-
chách. Všechnu svou energii věnoval propagaci české literatury, kultury a dějin v celém 
anglicky mluvícím světě. Jeho přítelem byl významný anglický spisovatel H. G. Wells. 
Ten Lützowa seznámil se svým přítelem, Baden-Powellem. Lützow překládal do angličti-
ny texty, v Anglii dosud neslýchané, především Komenského a současných českých 
humanistů. Tak získal B.-P. pro své hnutí duchovní obsah. Daleko později se Wells 
přičinil o vznik praţského PENklubu.“  

Není pochyb o tom, ţe B.-P. byl ovlivněn díly a myšlenkami mnoha osobností. Byli to 
třeba Rousseau, Ruskin, Thoreau, Emmerson. Jedno jméno však převyšuje nepochybně 
ostatní. Je to Ernest Thompson Seton, jeden ze zakladatelů amerického skautingu, 
současník B.-P. S ním aktivně spolupracoval B.-P. v době, kdy svůj skauting diskutoval 
i s jiţ zmíněným Davem Cossgrovem. A i kdyţ se jejich cesty později rozešly, skauting 
nese trvale ze Setona mnohem víc neţ jen jeho stopy. Pro nás je ovšem zajímavé, ţe 
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Seton byl někdy nazýván „novodobým Komenským“. Je pravděpodobné, ţe se při svých 
studijních návratech do Anglie, kde se soustředil na „studium přírody“ v Britském muzeu 
a dalších ústavech, rovněţ setkal s dílem Jana Amose Komenského a byl jím také 
pozitivně ovlivněn. 

V roce 1971 uveřejnil Velen Fanderlik pozoruhodnou studii pod názvem Ideály Komen-
ského ve skautské výchově137, v níţ srovnává výchovnou metodu B.-P. s Komenského 
pedagogickým učením. K tomu snad jen jedna poznámka. Fanderlik se věnuje přede-
vším pedagogickým analogiím, ale zmiňuje i ideovou oblast. Úplný text byl uveřejněn 
v mé úvaze Jan Amos Komenský a skauting očima Velena Fanderlika.138 Protoţe 
Fanderlikova studie má pro pochopení Komenského vlivu na skauting velký význam, 
dovolím si ji zde zopakovat v plném rozsahu. 

Fanderlik píše: „Na národním jamboree amerických skautů v r. 1969 ptal se jeden novi-
nář Lady Baden Powellové, co by asi soudil její zemřelý manţel, zakladatel skautingu, 
o tom, ţe právě tyto dny první lidé stanuli na Měsíci. 

Její odpověď byla jednoduchá. Řekla, ţe Baden-Powell postavil svoji výchovnou metho-
du na základě tradice, kterou uznával a které si váţil, ale stejně dovedl ocenit moderní 
myšlenky a pokrok, a proto jistě by uvítal s nadšením tento úspěch lidstva. 

A v tomto spojení tradice s moderními methodami je podobnost mezi skautingem a mezi 
snahami Komenského. Komenský také buduje svoji výchovu na podkladě mravních 
a náboţenských zásad minulosti, které uznával za správné a stále platné, ale nebál se 
uţít moderních method na svoji dobu a jakýchkoliv prostředků, které mu věda poskyto-
vala, ke své výchovné metodě.  

Komenský byl v první řadě učitel, organizátor školní výchovy, kdeţto Baden-Powell 
hledal doplnění této výchovy, která zanedbávala mnohé stránky lidské bytosti. Oba však 
vychovávali celého člověka, jak jeho tělo, tak duši, tj. jeho rozumové i citové vlohy, 
schopnosti a sklony, a jeho smysly. 

Největší podobnost mezi oběma výchovnými methodami je rozhodně v jejich sympatic-
kém postoji. ‚Omnia sponte fluant, absit violentia rebus – Všechno nechť běţí z vlastní 
vůle, nechť není ţádného donucování‘ (Komenského Didaktika, kap. XVI.). Baden-Powell 
vytkl jako svoje nejdůleţitější heslo ‚Ryba se chytá na to, co ona ráda, a ne, co chutná 
rybáři‘. A proto Komenský chce, aby hoši sami vedli cvičení, i část vyučování, ustanovil si 
svoje ‚desátníky‘ z hochů, kteří pomáhali slabším ţákům. V Potockého gymnasiu 
v Uhrách zavedl ţákovskou samosprávu v r. 1654. A stejně Baden-Powell zřizuje druţiny 
a rádce, kteří vedou malé skupiny hochů. A tak výchova a vyučování jde v obou 
soustavách ‚zdola‘. 

Komenský zařazoval do svých vyučovacích method hry, Baden-Powell napsal na první 
řádek své knihy Scouting for Boys ‚Scouting is a game – Skauting je hra‘. 
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Komenský zdůrazňuje, ţe je třeba pochvaly k povzbuzení dobrých a snaţivých ţáklů, 
jelikoţ dobře věděl, ţe to je nejsilnější a nejúčinnější motivace. Ve skautských oddílech 
máme celou soustavu dovedností a znalostí, které hoši a děvčata mohou ukázat při 
skládání dovednostních zkoušek, či odborek, za něţ dostávají odznaky, pro ocenění 
svých snah. Celá skautská výchova je rozdělena podle postupného zdokonalování do 
zkoušek. A stejné zásady se drţel Komenský, kdyţ zdůrazňoval, ţe jednotliví ţáci mají 
postupovat od snazšího k sloţitějšímu a obtíţnějšímu jenom tehdy, kdyţ pochopili 
a zvládli základní znalosti a dovednosti. 

Komenský byl první z velkých vychovatelů, kteří zdůrazňovali, ţe je třeba nejen učit a ‚na 
pamět ukládat‘, ale také dát ţákům příleţitost k práci, aby jednak znalosti uplatnili 
a prakticky pouţili, jednak aby nabyli zručnosti. Skauting dává daleko více příleţitosti 
k práci neţli jakákoliv školní výchova, protoţe ţivot v táboře a v přírodě není konec konců 
nic jiného neţli práce. A tak poznání jde ruku v ruce s dovedností a zručností a pomáhá 
také k pochopení toho, čemu se ţák naučil, jak říká Komenský. 

V celé své Didaktice zdůrazňuje Komenský dále, ţe učitel má dát ţákům příleţitosti, aby 
všechno poznali prostřednictvím všech svých smyslů, aby se neučili jenom slovům, ale 
pochopili zároveň pojmy, hlavně při učení jazykům, ale aby měli také příleţitost neznámé 
věci vidět, ohmatat, měřit, pouţívat správných nástrojů a rozumět jejich sloţení a funkci. 
Tato nauka, která později se uplatňuje v mnohých soustavách a je zvána ‚paedagogický 
realism‘, je stěţejní zásadou skautské výchovy. 

Jinou společnou sloţkou mezi skautingem a Komenského výchovnou soustavou je 
pověstná Komenského ‚Vševěda‘. Chtěl vychovat ze svých ţáků nikoliv úzké specialisty, 
kteří čím dále ve svých studiích postupují, tím ‚vědí stále více o méně věcech‘, nýbrţ lidi, 
kteří mají dokonalou znalost a dobrý přehled o co největším poli znalostí a také mají co 
nejvíce vychované schopnosti smyslové, předně pozorovací. Dnes, kdy obsah lidského 
vědění je mnohonásobný tomu, co Komenský a jeho vrstevníci věděli, vidíme čím dál tím 
více, ţe odborníci si mezi sebou nerozumí, protoţe kaţdý zná jenom svůj úzký úsek. To 
také věděl jiţ Baden-Powell a zmínil se o tom v knize ‚Aids to Scoutmastership – Pokyny 
pro vedení oddílu‘. Je snad na místě, ţe právě v našem československém skautingu 
A. B. Svojsík a všichni jeho následovníci zdůrazňovali právě tuto všestrannost. Je 
zajímavé, ţe Komenský povaţuje ‚vševědu‘ za cosi, co je přirozené člověku a patří k jeho 
podstatě, kdeţto Baden-Powell a stejně Svojsík se snaţí ukázat, ţe jenom široká znalost 
a pohled můţe dát člověku plnou příleţitost se vyţít a je vlastně postatou a podkladem 
k lidskému štěstí. A tu oba se přibliţují ke svému společnému učiteli Platonovi, který 
v tomto bodě se stává skoro jakýmsi haedonistou.  

Jak jsem se jiţ zmínil,“ píše Fanderlik, „Komenský stejně jako skautští vychovatelé hle-
dají cestu k výchově celého člověka. A stejně přicházejí k jedné a nejdůleţitější methodě, 
která přímo ovlivňuje duši či ducha mládeţe. Učitel, vychovatel, skautský vůdce musí být 
vzorem svým svěřencům. ‚Hoši pozorují svého učitele a napodobují ho,‘ říká Komenský 
a stejná zásada byla tolikráte zdůrazňována ve skautské pedagogické literatuře. Zabýval 
se jí Baden-Powell ve svých ‚Aids to Scoutmastership‘ a věnoval jsem jí – tedy Fanderlik 
– mnoho studia a místa i já ve své knize ‚Listy Jurovi‘. Dorůstající a dospívající hoch 
nebo dívka se učí ţít tím, ţe pozoruje, jak jednají jiní. Jsou předměty, jako učení se 
jazyků nebo celá řada jiných dovedností, kterým se vůbec jinak naučit nedá. Ţák proto 
hledá někoho, koho můţe napodobovat, a brzy napodobuje nejen to, čemu se chce nebo 
má naučit, ale vezme si prostě svého učitele nebo vychovatele za vzor. A tu právě leţí, 
jak jiţ Komenský zdůrazňoval hlavně ve své řeči v Potockém gymnasiu i jinde, a skautští 
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vychovatelé, předně sám Baden-Powell, velká odpovědnost vůdce, který ať chce či 
nechce, se stává takovým vzorem svým svěřencům. Musí se vystříhat čehokoliv, co by 
nechtěl, aby jeho svěřenci od něho chytili a sami si osvojili. Musí se vystříhat chyb nejen 
ve svém vyučování, ale v chování a ţivotě. 

A v tom je poslání výchovy Komenského i Skautingu. Dnešní krize mládeţe, o které se 
tolik mluví a píše, je právě následkem nedostatku správného a zdravého vztahu 
a poměru mezi mládeţí a dospělými. Rodiče nemají čas se věnovat svým dětem a půso-
bit na ně. Jsou si příliš daleko, nerozumějí si, mluví často docela jinými slovy, nebo jejich 
slova nabyla jiné náplně. Nemají trpělivost najít společnou dorozumívací základnu, 
a proto mládeţ si nemůţe vzít své dospělé učitele nebo rodiče za vzor. A tím se jenom 
propast prohlubuje a rozšiřuje. 

A je proto snad na čase se zamyslit letos, v jubilejním roce Komenského (psáno v roce 
1971), jak mnoho z něho zůstalo svěţím, moderním, a jak mnoho z jeho myšlenek 
převzal skauting, stále ještě nejmodernější methoda výchovy, a kde můţeme najít i dnes 
v Komenského učení řešení našich dnešních problémů.“ 

Tento článek Velena Fanderlika vyšel v pracovní učebnici Čs. dálkové školy Má vlast 
v Německé spolkové republice v roce 1971. Celý text, který redigoval dr. Josef Kratochvíl 
– Baby, byl znovu zveřejněn v Kanadských listech 28 (3–4) 6 (2004).139 Ilustruje nejen 
Velenovu znalost pedagogického díla Komenského, ale i dokonalé vnímání skautské 
metody po stránce teoretické i praktické. Těţko bychom hledali kvalifikovanějšího 
odborníka, majícího tak perfektní přehled, aby mohl takové srovnání napsat. Současně je 
to dalším, byť jen nepřímým svědectvím, ţe Zakladateli skautingu Baden-Powellovi 
nebylo dílo Komenského neznámé. 

V předchozím textu jsem se pokusil vysvětlit, ţe B.-P. znal dílo Komenského a úspěšně 
ho uplatnil v duchovním rozměru i praktické výchově skautského hnutí. Vycházel jsem 
především z poznatků libereckého bratra Sekuly. Zároveň jsem uvedl, ţe je velmi 
pravděpodobné, ţe Komenského pedagogické i další spisy znal nejenom B.-P., ale také 
Ernest Thompson Seton, druhá nejvýznamnější osobnost, která se podílela na vzniku 
světového skautského hnutí. Tím vším samozřejmě není řečeno, ţe – jak uţ jsem rovněţ 
naznačil – na zakladatele skautingu působily i další významné osobnosti, které jsou 
v historii skautského hnutí uváděny. Pro nás je však nejvýznamnější z nich učitel národů 
Jan Amos Komenský. Pozoruhodné je, ţe učení Komenského se stalo základem 
moderního svobodného zednářství a také skautského hnutí. V dalším textu se pokusím 
ukázat, ţe mezi těmito dvěma hnutími existují nejen tyto historické souvislosti, ale také se 
vzájemně prolínají základní principy obou hnutí. Je třeba dodat, ţe zatímco většina 
skautů a skautek na celém světě ani neví, ţe by mohla existovat nějaká spojitost mezi 
skautským hnutím a svobodným zednářstvím, svobodní zednáři, kteří prošli skautskou 
výchovou, se ke své příslušnosti ke skautskému hnutí hrdě hlásí a při různých slavnost-
ních příleţitostech nosí skautské kroje a na ně uvazují zednářské zástěry. Zachovávají 
obřady, které poznali a ctili jako skauti. V USA bylo dokonce zavedeno vyznamenání pro 
svobodné zednáře, kteří se aktivně podíleli na výchově skautské mládeţe nebo se jinak 
zaslouţili o podporu a rozvoj skautského hnutí. Je třeba znovu připomenout dílo 
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Bernarda Bolzana a jeho vztah ke třem základním základním principům skautského 
hnutí.140 Mohl či nemohl B.-P. znát Bolzanovo dílo? 

 

K historii světového skautského hnutí a svobodného zednářství 

V roce 2007 světové skautské hnutí překročí prvních sto let své existence. U kolébky 
skautingu stáli především Robert Baden-Powell a Ernest Thompson Seton. Jak jsem jiţ 
naznačil v předchozích kapitolách, kde jsem rovněţ uvedl některé historicky významné 
události skautingu, oba byli ovlivněni a přímo osloveni dílem významných osobností 
minulosti. Duchovní i praktické základy skautingu jsou syntézou všeho dobrého, co B.-P. 
a ETS nabídli ve svém díle například François Rabelais, Jean Jacques Rousseau, Jan 
Amos Komenský, Bernard Bolzano, Henry David Thoreau, John Ruskin, svatý Jan 
(Giovanni) Bosco, zakladatel saleziánského řádu, a celá řada dalších.141 Inspiraci hledali 
především v křesťanství, ale i v antice a mravním kodexu rytířství. ETS organizoval své 
woodcrafterské tábory od roku 1902, B.-P. nasbíral nejprve zkušenosti s mladými 
„skauty-zvědy“ při obraně Mafekingu, odkud se vrátil do Anglie jako oslavovaný vítěz. 
V roce 1907 uspořádal s dvaceti chlapci pokusný tábor na ostrově Brownsea. B.-P. 
původně nabízel své zkušenosti organizacím mládeţe, v té době jiţ v Anglii existujícím. 
Teprve experimentální tábor a nejprve časopisecky a krátce poté kniţně vycházející 
Scouting for Boys (1908) naznačily, ţe mládeţ nejen v Anglii, ale i jinde ve světě, stojí 
o to, aby měla svou vlastní skautskou organizaci. Kolik „svého“ do ní vloţili B.-P. a ETS, 
je dodnes předmětem badatelských sporů. Skauting nastoupil svou úspěšnou cestu do 
celého světa, z Evropy se rychle přesunul do ostatních světadílů. Na místě, kde se konal 
experimentální tábor, stojí kámen, na kterém je napsáno: „This Stone commemorates the 
experimental camp of 20 boys held on this site from 1st–9th August 1907 by Robert 
Baden-Powell, later Lord Baden-Powell of Gilwell, Founder of the Scout and Guide 
Movements. (Tento kámen připomíná pokusný tábor dvaceti chlapců, uskutečněný na 
tomto místě od 1. do 9. srpna 1907 Robertem Baden-Powellem, později Lordem Baden-
Powellem z Gilwellu, zakladatelem hnutí skautů a skautek.)“ Všichni registrovaní skauti 
dostali týdeník The Scout. Ten obsahoval speciální soutěţ. Baden-Powell vybral 
36 vítězů a pozval je, aby se zúčastnili letního tábora v Park Shields Farm na kopci 
poblíţ vesnice Humshaugh, Northumberland, západně od Newcastle, poněkud severně 
od Fourstones a velmi blízko proslulých Hadrianových hradeb (Hadrian´s Wall), vy-
budovaných římskými legiemi. Všichni účastníci tohoto tábora byli skauty, kteří jiţ sloţili 
skautský slib, takţe jiţ šlo o skutečně skautský tábor v pravém slova smyslu – 
Humshaugh Camp, August 22nd – September 4th, 1908. Na místě konání tábora se dnes 
nachází čtyři pamětní desky, z nichţ ta nejdůleţitější říká: „This memorial stone indicates 
the spot where the first scout camp was held in 1908 by B.-P., later Lord Baden Powell of 
Gilwell, Chief Scout of the World. (Tento pamětní kámen označuje místo, kde v roce 
1908 vedl B.-P., později Lord Baden-Powell z Gilwellu, Chief-Scout světového skautingu, 
první skautský tábor.)“  
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V roce 2007 oslavilo světové skautské hnutí první století své velmi úspěšné existence 
a připomnělo si nejen své problémy a potíţe růstu, ale – a to především – ţe dokázalo 
přes všechny nástrahy, výhrady a zákazy, které provázely jeho existenci nejen v zemích, 
kde působily totalitární reţimy fašistický, nacistický a komunistický, ale často i v tzv. 
demokratických zemích, tyto překáţky překonat a obnovit svou činnost vţdy, jakmile 
k tomu byla vhodná příleţitost.142 Skautské hnutí přeţilo všechny totalitární reţimy 
a systémy jen díky bohatství, které má ve svých duchovních hodnotách.143 

Zatímco můţeme skautsky řečeno „vystopovat“ četné podrobnosti týkající se historie 
skautského hnutí, ţivota jeho zakladatelů Roberta Baden-Powella a Ernesta Thompsona 
Setona, většiny jejich spolupracovníků, předchůdců a zdrojů, z nichţ čerpali, a čím dál 
tím úspěšněji skládat mozaiku vzniku, existence a působení skautského hnutí ve světě, 
v souvislosti s historií svobodného zednářství tak jasnou a jednoznačnou odpověď ne-
dostaneme.144 Uvádím zde jen ty prameny, které jsem měl k dispozici v době sepisování 
této práce. Zdaleka nejde o vyčerpávající soupis, protoţe jen seznam českých publikací 
věnovaných svobodným zednářům, byť v jejich počtu relativně skrovný, obsahuje více 
poloţek. Tato skutečnost není pro účel této práce nijak podstatná. Většina publikací je 
totiţ věnována především historii svobodného zednářství a z ní jsou odvozovány smysl, 
poslání a cíle hnutí, rituály a symboly. Na internetu je dnes dostupná řada informací 
o jednotlivých zednářských lóţích často včetně všech hodnostářů a dokonce i seznamů 
členské základny, jak je patrné z publikace The Baden Powell Lodge No.381, Constituted 
and dedicated 23rd July 1954, Fiftieth Anniversary Year 2004.145 Webové stránky vý-
znamných zednářských lóţí ve světě i u nás uvádí v závěru své publikace Ort.146 Porov-
nání, jak jednotliví autoři představují hnutí svobodných zednářů veřejnosti, ukazuje, jak 
hluboké jsou rozdíly v názoru na toto hnutí, jak jsou rozdílně chápány i některé symboly 
a rituály, a konec konců, jak rozdílně je představována i historie svobodného zednářství.  

Někteří historikové zednářského hnutí odvozují jeho počátky od Šalamouna či dokonce 
od Adama. Nepovaţuji za podstatné tento problém zde podrobněji rozvíjet. Moderní 
svobodné zednářství se odvozuje od roku 1717, kdy, jak jsem se jiţ dříve zmínil, byla 
zaloţena Velká lóţe londýnská, původně sdruţující čtyři zednářské lóţe. Stavíme-li vedle 
sebe světové skautské hnutí a svobodné zednářství, pak je třeba znovu připomenout, ţe 
zatímco světové skautské hnutí je sdruţováno v několika organizacích v podstatě 
s celosvětovou působností, něco podobného u svobodných zednářů nenajdeme. I kdyţ 
i svobodní zednáři do jisté míry hledají společnou cestu v celém světě, přece jen jejich 
organizační propojení v tomto smyslu není snadné. Není ovšem pochyb o tom, ţe „vědí 
o sobě“.  

                                            

142
 KROONENBERG, P. J., The Undaunted, Keeping the Scout Spirit Alive I, The Survival and Revival of 

Scouting in Central and Eastern Europe; II. The Survival and Revival of Scouting in Eastern Europe and 

Southeast Asia. 
143

 ČEJKA, J.: Roudnické noviny, říjen 2004. 
144

 Cesty svobodného zednářství; SRB, T.: Řád svobodných zednářů 2; ČECHUROVÁ, J.: Čeští svobodní 

zednáři ve XX. století; ROBINSON, J. J.: Zrozeni v krvi; RIDLEY, J.: Svobodní zednáři; STREJČEK, 

V.: Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta; DEDOPULOS, T.: Svobodní zednáři; 

WALACE-MURPHY, T.: Svobodní zednáři. 
145

 The Baden-Powell Lodge No. 381, Constituted and edicated 23
rd

 July 1954, Fiftieth Anniversary Year 

2004. 
146

 ORT, P.: Svobodné zednářství, str. 7; SRB, T.: Řád svobodných zednářů 1, str. 93. 



– 87 – 

Skautské hnutí i hnutí svobodných zednářů byla pronásledována všemi totalitárními 
reţimy, jako byl fašistický, nacistický a komunistický, jak jsem jiţ uvedl. Svobodní zednáři 
byli pronásledováni některými evropskými panovníky a také někteří papeţové a římsko-
katolická církev jen obtíţně hledali a také v minulosti nenalezli kladný vztah ke svobod-
ným zednářům. Byla dokonce období, kdy byli svobodní zednáři nejen pronásledováni, 
vězněni, ale i popravováni, tedy fyzicky likvidováni. A přece, zamyslíme-li se nad jejich 
„základními principy“ ne nepodobnými základním principům skautského hnutí, pak 
nespatřujeme jediný další důvod, proč byla a někde dosud jsou tato dvě hnutí pronásle-
dována a zakazována kromě toho, ţe jde o vysloveně demokratická hnutí z pocho-
pitelných důvodů nebezpečná jakémukoliv totalitárnímu systému.  

V současné době se světové skautské hnutí úspěšně rozvíjí prakticky ve všech demo-
kratických státech světa. V zemích, kde je totalitární reţimy zakázaly, jako tomu bylo 
i v Československé republice, skautské hnutí, přeţívající v ilegalitě, postupně obnovuje 
svou činnost a skauti z těchto zemí se navracejí a znovu připojují ke světovým skautským 
organizacím.  

Také svobodní zednáři obnovují své lóţe v jednotlivých zemích, kde dříve byli zakázáni. 
A je samozřejmé, ţe také hledají cesty k zednářským lóţím především v západním světě, 
tím spíše, ţe pod některé z nich „organizačně“ příslušeli. Tato sounáleţitost má však 
přece jen moţná dočasně trochu jiný charakter, neţ je tomu ve světovém skautském 
hnutí. K hlubšímu poznání svobodného zednářství odkazuji na výše citovanou literaturu, 
která byla publikována v České republice a ve které jsou odkazy na další prameny. Jak 
jsem jiţ naznačil, hlubší informace o vztahu skautského hnutí a hnutí svobodných 
zednářů česká literatura zatím postrádá. 

 

Duchovní podstata skautingu a svobodného zednářství  

V roce 2004 v říjnovém čísle Roudnických novin jsem napsal, ţe „skautské hnutí přeţilo 
všechny totalitární reţimy a systémy jen díky bohatství, které má ve svých duchovních 
hodnotách“, které jsem jiţ výše zmínil. Zdeněk Navrátil – Fetišek uvádí tento výrok na 
závěr své úvahy nazvané Skautská duchovní výchova, kterou napsal v roce 2004.147 
Skautská duchovní výchova je zaloţena na třech základních principech, z nichţ 
vycházejí skautský slib a zákon, heslo a povinnost dobrého skutku.148 Skautské spiritu-
alitě je věnována úvaha Zdeňka Navrátila – Fetiška Skautská spiritualita. 

Skautské hnutí je definováno jako „dobrovolné nepolitické výchovné hnutí mladých lidí, 
přístupné všem bez rozdílu původu, rasy nebo náboţenství, v souladu s posláním, 
zásadami a metodou, tak jak je stanovil zakladatel hnutí.“ Posláním skautingu je „přispí-
vat k rozvoji mladých lidí, aby plně rozvinuli své tělesné, duševní, společenské a duchov-
ní moţnosti a schopnosti jako jednotlivci, odpovědní občané a jako členové místních, 
národních a mezinárodních společenství.“  

Základní principy skautingu jsou zásadní příkazy a pravidla, která je třeba sledovat při 
naplňování poslání skautského hnutí. V podstatě představují kodex jednání, chování 
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a konání, který charakterizuje členy skautského hnutí. Jak jsem jiţ výše naznačil, skau-
ting spočívá na třech základních principech – zásadách, které představují jeho základní 
zákony a pravidla. Jsou to: povinnost k Bohu, povinnost k druhým a povinnost k sobě. 
Slovo Bůh je uváděno jen v titulu, coţ je dáno úctou k Zakladateli skautingu B.-P. Tato 
povinnost se týká křesťanství, judaismu a dalších monoteistických náboţenství, stejně 
tak jako náboţenství, která nejsou monoteistická, jako hinduismus, nebo náboţenství, 
která neuznávají osobního Boha, jako je buddhismus. V textu „Základních principů“ se 
zdůrazňuje, ţe jde o vztah člověka k vyšším duchovním hodnotám a respektování 
věrnosti náboţenství a plnění povinností, které z toho vyplývají. Celý výchovný postup 
pomáhá mladému člověku odpoutat se od materiálního světa a vydat se na pouť za 
spirituálními hodnotami ţivota.149 Neptun uvádí, ţe „z uznání a přijetí povinnosti k Bohu 
nevyplývá závazný poţadavek vstupu do nějaké konkrétní církve nebo náboţenské 
společnosti.“150 B.-P. byl v roce 1926 na spojené konferenci vůdců skautů a skautek 
o souvislosti skautingu a náboţenství dotázán: „Where does religion come in?(Jak se 
dostalo náboţenství do skautingu?)“ B.-P. odpovídá: „Well, my reply is: It does not come 
in at all. It is already there. It is fundamental factor underlying Scouting and Guiding. 
(Moje odpověď je, ţe se tam vůbec nedostalo, protoţe v něm vţdy bylo. Náboţenství je 
základním činitelem ve skautském hnutí.)“151 V uvedené přednášce B.-P. cituje arcibisku-
pa z Yorku, který prohlásil: „Religion attracts but the Church repels. (Náboţenství přitahu-
je, ale církev odrazuje.)“, a dodává: „And experience tells us that there is very consider-
able truth in this. (A ze zkušenosti víme, ţe je na tom hodně pravdy.)“ Neţ budu dál 
rozvíjet svou úvahu, povaţuji za potřebné upozornit, ţe v některých národních skaut-
ských organizacích je dokonce poţadováno, aby skauti a skautky byli věřícími a členy 
některé z církví, zatímco v ostatních není tento poţadavek nezbytný. Podobný stav 
můţeme pozorovat i v zednářském hnutí. Většina zednářských lóţí vyţaduje – a má to 
ve svých zásadách – ţe svobodným zednářem můţe být jen ten člověk, který věří „ve 
Stvořitele Všehomíra“, avšak existují lóţe, které na tomto poţadavku netrvají. Zde je 
patrný určitý rozpor, se kterým se svobodní zednáři, kteří nemají oficiální světovou 
organizaci, zřejmě dokáţí vyrovnat snadněji neţ skautské hnutí. Protoţe „základní 
principy“ hnutí svobodných zednářů respektované v jednotlivých lóţích nejsou zcela 
totoţné, jakkoliv jsou si více méně blízké, je tento problém řešitelný snadněji. Naproti 
tomu ve skautském hnutí, ve kterém se národní asociace sdruţují v několik světových 
celků, jako jsou WOSM nebo WAGGGS, je tento problém stále středem pozornosti. 
Odpůrci skautingu právě na svém výkladu skautské povinnosti k Bohu budují své 
výhrady vůči skautingu a útočí na něj, opomeneme-li výtky směrované ke vzniku 
skautingu v době rozkvětu Britského impéria a tedy s cílem vychovávat mládeţ, aby 
tomuto impériu slouţila. Povaţují ho dokonce za nepřátelský a nepřijatelný „v moderním 
sekularizovaném světě“.  

Svaz junáků skautů a skautek RČS před válkou měl problémy s uznáním svého skaut-
ského slibu – dodnes není k dispozici písemný doklad o tom, ţe B.-P. schválil Svojsíkovi 
jeho slib – dokonce v třicátých letech bylo poţadováno vyloučení Svazu z mezinárodní 
skautské organizace, protoţe jeho slib postrádá slovo „Bůh“. V roce 1922 se staly 
všechny národní asociace, jejichţ zástupci na světové konferenci prohlásili, ţe přijímají 
Základní principy skautingu, vyslovené Zakladatelem B.-P., členy mezinárodní skautské 
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organizace, ačkoliv bylo jasné, ţe několik z nich bude muset provést ve svých vnitřních 
pravidlech určité úpravy zejména v souvislosti se skautským slibem. Národní organizace, 
které vstupovaly do této organizace později, jiţ byly pečlivěji „prověřovány“.152 Je víc neţ 
pravděpodobné, ţe náš Svaz jako zakládající člen nesplnil poţadavek vyplývající 
z usnesení světové konference. Tento stav trval i po druhé světové válce, kdy náš skau-
ting jiţ reprezentovala jednotná organizace Junák, vytvořená z donucení v roce 1939. Je 
proto zcela logické, ţe se situace opakovala i po listopadu 1989 a podle osobního 
sdělení čestného vůdce Svojsíkova oddílu i současné znění skautského slibu v Junáku 
povaţuje WOSM za dočasné. Naznačil jsem tyto problémy poněkud šířeji, protoţe dobře 
ilustrují sloţitost všech procesů ve světovém skautském hnutí.  

G. W. Kerr ve své krátké studii nazvané Freemasonry and the Scout Movement153 píše, 
ţe můţe být pro většinu svobodných zednářů překvapením, ţe můţe existovat nějaký 
vztah mezi svobodným zednářstvím a skautingem. Vycházejí z toho, ţe jedno hnutí je 
pro muţe, druhé pro mládeţ. I kdyţ zakladatel světového skautingu, Robert Baden-
Powell, nebyl svobodným zednářem, jeho mladší bratr David a vnuk Michael byl, 
respektive je svobodným zednářem. Dnes nevíme, jsou-li to stopy Jana Amose 
Komenského nebo Davida Cossgrova či někoho zcela jiného, kdo podmínil, ţe základní 
principy skautingu i svobodného zednářství jsou si tak blízké. Je evidentní, ţe to bylo 
právě toto vzájemné prolínání, které vedlo k tomu, ţe se v Anglii v Arrow Parku při 
příleţitosti 3. světového skautského Jamboree v srpnu roku 1929 shromáţdilo více jak 
sto skautských vůdců – svobodných zednářů a rozhodlo, ţe po návratu do svých domovů 
promyslí moţnost ustavení skautské zednářské lóţe. Je třeba si uvědomit, ţe vedle 
Ernesta Thompsona Setona, který zednářem nebyl, a výše jmenovaného Davida 
Cossgrova, přímý vliv na B.-P. měli také Rudyard Kipling a Dan Beard. Jak Cossgrove, 
tak Kipling a Beard a také bratr B.-P. David byli svobodnými zednáři. Jejich prostřed-
nictvím se B.-P. mohl seznámit s ideály a hodnotami svobodného zednářství.154 Víme 
tedy, ţe se B.-P. zednářem nestal, ale jeho cílem bylo ve skautském hnutí vytvořit 
a zavést široký ekumenický přístup všem vyznáním, vírám a církvím.  

Tehdy v roce 1929 se rozcházely názory, jak by měla být skautská zednářská lóţe 
nazvána. Většina se klonila k tomu, aby nesla jména Zakladatele skautingu, Baden-
Powella. Ve Velké Británii nebylo zvykem, aby zednářské lóţe nesly jméno osobnosti 
dosud ţijící, v tomto případě dokonce někoho, kdo svobodným zednářem nebyl. 
22. srpna 1930 schválila Velká lóţe státu Victoria (Australia) výsadní právo – chartu, aby 
byla ustavena nová zednářská lóţe, která by nesla jméno Baden-Powella, tedy Baden 
Powell Lodge. A tak byla 27. prosince 1930 slavnostně „zasvěcena“ skautská lóţe 
Baden-Powell Lodge No. 488, United Grand Lodge of Victoria, Australia. Zakládajícím 
mistrem této lóţe byl Lord Somers, guvernér státu Victoria, který se stal po smrti Roberta 
Baden-Powella v roce 1941 Chief-scoutem světové skautské organizace. Během návště-
vy B.-P. v Melbourne v roce 1931 se Zakladatel skautingu vepsal do „Bible lóţe“. Jde 
o Bibli v pravém slova smyslu – The Lodge Bible = Sacred Law, jak mi vysvětlil Michael 
Baden-Powell155, která má pro zednářskou lóţi stejný význam jako pro český skautský 
oddíl Svojsíkovy „Základy junáctví“.  
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A jiţ nyní je třeba uvést, ţe přesto, ţe B.-P. nebyl svobodným zednářem, často vyjadřo-
val svůj obdiv k základním principům, na nichţ svobodné zednářství stojí a které jsou tak 
velice podobné principům, jeţ jsou vyznávány ve skautském hnutí. Texty, které jsem 
zařadil, jsou záměrně předloţeny v originále, tedy v angličtině, abych předešel případ-
ným nedorozuměním, která by mohla být způsobena rozdílnými názory na jejich poněkud 
volný český překlad, jak jsem jiţ výše uvedl.  

Marek Bárta píše: „Skauti si podávají zvláštním způsobem levou ruku, pro svobodné zed-
náře bylo jejich specifické podání ruky poznávacím znamením. Skauti slibují, ţe budou 
slouţit Bohu, vlasti a bliţním. Svobodní zednáři se zavazují věřit v nejvyšší Bytí, zacho-
vávat zákony Boţí i lidské, šířit milosrdenství a bratrskou lásku.“156 George W. Kerr 
hovoří, ţe „je přímo fascinující analýzovat a srovnávat cíle a ideály obou dvou bratrství, 
tedy svobodného zednářství a skautingu. Termín ‚bratr – brother‘ je univerzální. Kaţdý 
chlapec, který se stal skautem, je po sloţení skautského slibu přijat do ‚světového 
bratrství skautů‘. Příjme-li muţ závazky, vyplývající z poslání svobodného zednářství, je 
přivítán jako ‚bratr zednář – Brother Mason‘.“157 G. W. Kerr srovnává význam slov, která 
souvisejí s těmito osobními závazky (uvádím v pojetí platném ve Velké Británii). 

Scouting must  
Promise a Duty to God 
Accept Loyalty to the Queen  
Help other people at all times  
 
Masonry must  
Believe in a Supreme Being 
Obey the laws of God and Man 
Extend Charity and Brotherly Love. 
 
(Skauti slibují plnění povinnosti k Bohu, věrnosti královně a pomoci ostatním lidem v kaţ-
dé době. Zednáři se zavazují věřit v Nejvyšší Bytí, zachovávat zákony Boţí i lidské a šířit 
dobročinost a a bratrskou lásku.)158  

Norman Johnson píše159: „It would be interesting exercise to compare the lists and see in 
which countries both Scouting and Freemasonry exist. The first criterion is that of 
subscribing to accepting a Scout promise and Law similar to the one originally written by 
Lord Baden-Powell. Other criteria relate to political independence and numbers to ensure 
self-sufficiency. Let us just pause for a minute and look at the Scout promise and Law. 
(Bylo by zajímavé zkusit porovnat obě stanoviska a sledovat, ve kterých zemích existují 
obě hnutí – skauting a svobodné zednářství. Prvním kritériem je přijetí skautského slibu 
a zákona podobných tomu, jak je oba napsal Lord Baden-Powell. Ostatní kritéria se 
vztahují k politické nezávislosti a zajišťují soběstačnost pro hnutí.) 

Scout Promise:  On my honour, I promise that I will do my best 
 To do my duty to God and the Queen (King) 
 To help other people, and to keep the Scout Law. 
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(Slibuji za svou čest, ţe budu podle svého nejlepšího svědomí plniti své povinnosti 
k Bohu a královně (králi), pomáhati ostatním lidem a zachovávati skautské zákony.)“ 

Některé národní skautské organizace nahrazují slovo „královna nebo král“ „vlastí“, 
v současném slibu Junáka – svazu skautů a skautek ČR se hovoří o „nejvyšší Pravdě 
a Lásce“. 

Norman Johnson pokračuje: „In every degree in Freemasonry we take our obligation in 
like terms. We promise and swear that we will maintain the principles of Freemasonry. 
The Scout promises ‚on my honour I will do my best to do my duty to God‘, the Free-
mason says: ‚In the presence of the Great Architect of the Universe‘. In each institution, 
God and personal honour are brought close together at the very beginning. (V kaţdém 
stupni svobodné zednářství přijímá závazky ve stejném duchu. Slibujeme a přísaháme, 
ţe budeme dodrţovat principy svobodného zednářství. Skaut slibuje ‚na svou čest jak 
dovede nejlépe plnit povinnost k Bohu‘, svobodný zednář říká ‚v přítomnosti Velkého 
Stvořitele Vesmíru‘. V obou případech je brána osobní čest a Bůh jiţ od počátku jako 
nerozlučné principy.)“  

Norman Senn píše160: „Let us consider some of the Scout laws and their parallel to 
Freemasonry. (Vezměme některé body skautského zákona a porovnejme je se svobod-
ným zednářstvím.) 

1. A Scout is to be Trusted. In the Craft we are adjured to act by the square in our 
dealings with all mankind. This is almost identical to the Scout rule. (Skautovi je 
možno důvěřovat – skaut je důvěryhodný. U svobodných zednářů se slavnostně 
zavazujeme přísahou, ţe budeme konati podle stanovených zásad ve svém jednání 
a vztahu ke všem lidem. To je téměř shodné s příslušným bodem skautského 
zákona.) 

2. A Scout is Loyal. We are clearly told that we must obey the laws of our country and 
the civil magistrate. Masons are required to support brethern in all matters, except for 
the areas involving death and treason, and those where our conscience forbids it. 
Personal integrity and loyalty to brethern and others outside the Order, are the key 
elements of a number of the Masonic lectures. (Skaut je věrný. Je naprosto jedno-
značné, ţe musíme dodrţovat zákony své země a společnosti. Po zednářích se 
vyţaduje vţdy podporovat bratrstvo, s výjimkou okolností týkajících se smrti či zrady 
a těch, které naše svědomí zakazuje. Osobní čestnost a věrnost k bratrstvu a i k li-
dem mimo Řád jsou klíčovými prvky zednářské nauky.)  

3. A Scout is Friendly and Considerate. Here we have almost a complete match for 
Masons who, like Scouts, are taught to render kind offices to those in need, to 
practice the Golden Rule and help in every way, those less fortunate than them-
selves. (Skaut je přátelský a ohleduplný. Zde panuje shoda mezi skauty a zednáři, 
kteří jsou rovněţ vedeni k ohleduplnosti k potřebným, k dodrţování Zlatého pravidla 
a k pomoci všem, kteří neměli tolik štěstí jako oni.) 

4. A Scout is a brother to every other Scout. Here there can be little doubt of the simi-
larity of teaching. Masons refer to each other as brother, and Scouts talk of brother 
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Scouts. Scouting and Masonry overrides all differences based on colour, language, 
religion or station of life. All men are seen as equals and worthy of our care, concern 
and compassion. There is no restriction on Canadian Masonry so long as a man is 21 
years old, believes in a Supreme Being and is approved by those already within the 
order. For scouts there are age limits for the various divisions and a requirement for a 
belief in God, but membership is open to all who apply, subject only to a sponsor´s 
criteria. (Skaut je bratrem každého skauta. Zde existují jisté pochynosti o podob-
nosti nauk. Zednáři se navzájem nazývají bratry, skauti pak bratrem skautem. Skaut-
ství a zednářství přehlíţí všechny odlišnosti v barvě pleti, jazyka, náboţenství či 
ţivotního stylu. Všichni lidé jsou bráni jako sobě rovni a hodni naší pozornosti, péče 
a soucitu. Není ţádné omezení v kanadské lóţi na členy, pokud jsou starší 21 let, věří 
ve Vyšší Bytí a jsou přijati ostatními členy Řádu. Skauti mají různá věková omezení 
podle oddílů a v poţadavcích na víru v Boha, ale členství je umoţněno komukoliv, 
kdo o ně poţádá.) 

5. It is under the heading „brotherhood“ that we must also consider the universality of the 
two organizations. As stated previously there is worldwide membership in the two 
organizations. It is only in those countries where there is totalitarianism or dictatorship 
of some kind that usually both organizations are barred. Should Scouting be permitted 
in such countries it is usually under state control. (Pod názvem bratrstvo musíme 
rovněţ uvaţovat všestrannost těchto dvou organizací. Jak jiţ bylo řečeno, tyto organi-
zace mají celosvětovou působnost. Pouze v zemích s totalitním či diktátorským 
reţimem jsou většinou tyto organizace zakázány, a pokud je skauting v nich povolen, 
pak obvykle pod dohledem státu.)  

6. A Scout is cheerful. This is the major purpose in Masonry for in our general Charge 
we are told that the main aim of Masonry is „to be happy ourselves and communicate 
that happiness to others“. This is the principle that is supposed to keep each 
organization looking at the stars and not looking to downward at the opportunities of 
life. (Skaut je veselý a upřímný. Toto je v zednářství zaručeno ve formě obecného 
úkolu, který praví, ţe hlavním účelem zednářství je být vnitřně šťastným a předávat 
toto štěstí ostatním. Toto je ten základ, který by měl kaţdou organizaci nechat 
vzhlíţet ke hvězdám namísto se dívat dolů na běţný okolní ţivot.) 

7. A Scout shows courage in all difficulties. There are many vicissitudes that Masonry 
has passed through and also the problems of our individual lives. We, as Masons, are 
constantly taught how to face up to and deal with such problems. (Skaut je odvážný 
za všech okolností. V tomto případě si zednářství prošlo vlastní zkušeností včetně 
problémů jednotlivců. My, zednáři, se stále učíme, jak se postavit nepříjemnostem 
ţivota a jak je řešit.) 

8. A Scout makes good use of time, possessions and property. While this is 
stressed though scouting in various areas as thrifty care of all these, for the Mason it 
is Prudence and Temperance that make us consider the obvious wastefulness of 
modern day living in relation to our time, possessions and property. (Skaut správně 
využívá svůj čas, nadání a vlastnictví. Ačkoliv je ve skautingu toto heslo podporo-
váno v mnoha oblastech ţivota jako spořivost, pro zednáře je to opatrnost a stříd-
most, které nás dávají do souvislosti s plýtváním moderního ţivota ve vztahu k na-
šemu času, nadání a vlastnictví.)  
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9. A Scout takes care of natural resources. While the rest of our country fights with the 
issues of the preservation of natural resources, we, within Masonry, have no specific 
reference. The obvious reason being that, when Masonry was founded approximately 
285 years ago, there was little or no concern for the environment. We do, however, 
constantly refer to the marvels of nature and we destroy her resources if we fail to 
conserve. Careful attention to the source for much of our teachings should cause 
each Mason to preserve the very nature which teaches a number of Masonic 
concepts. (Skaut ochraňuje přírodní zdroje. Zatímco většina naší země bojuje za 
záchranu přírodních zdrojů, my, zednáři, se k tomuto nemůţeme zvlášť vyjádřit. Je to 
způsobeno tím, ţe zednářství bylo zaloţeno před 285 lety a tehdy se ochraně 
přírodních zdrojů věnovala malá či ţádná pozornost. Přesto však stále obdivujeme 
zázraky přírody a ničíme její zdroje, pokud nejsme schopni je uchovat. Pečlivá 
pozornost k přírodě během naší nauky však způsobuje, ţe kaţdý zednář přírodu 
chrání, a toto je principem našich postupů.)  

10.A Scout has respect for himself and for others. Masons are taught to pay careful 
attention to avoid all irregularities and intemperance that might debase our personal 
dignity. By practising the Golden Rule, taught throughout Masonry, and the emphasis 
on good deeds towards all in need, masonry constantly teaches then greatest respect 
for others. (Skaut si váží druhých i sebe sama. Zednáři jsou vedeni k odstranění 
protiprávnosti či neukázněnosti, které by mohly sníţit osobní důstojnost. Vyznáváním 
a pouţíváním Zlatého pravidla daného zednářstvím a důrazem na dobré skutky pak 
zednářství všechny vede k úctě k druhým.)  

Podle Senna přece jen existuje určitý rozdíl mezi skautingem a svobodným zednářstvím. 
Ten spočívá v tom, ţe zatímco skauti a skautky se těší velké přízni římskokatolické 
církve a jejích hodnostářům, tato církev dlouhodobě odmítá svobodné zednářství, i kdyţ 
snad poslední desetiletí naznačují jisté „oteplení“ vzájemných vztahů. V podstatě ve 
stejném duchu jsou psány i úvahy dalších skautů-svobodných zednářů, které mám 
k dispozici.161 Také další skauti-svobodní zednáři ve svých e-mailových dopisech 
v podstatě hovořili souhlasně s výše uvedenými informacemi, proto zde neuvádím ani 
jejich jména ani obsah jejich dopisů, protoţe se texty obsahově opakují a příliš by zvětšily 
rozsah této úvahy.  
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Bill Bainbridge uveřejnil svou studii The best of both worlds – Freemasonry and 
Scouting.162 Srovnává svobodné zednářství a skauting a píše: „It is clear that Masonry 
and Scouting hold duty to God and Country in the highest esteem and these are included 
in each Order. To help other is a precept taught throughout Masonry and the Golden 
Rule is used as a yardstick for dealing with others. The Scout is helping others at all 
times practices this precept regularly. (Je jasné, ţe zednářství a skauting věrně dodrţují 
povinnost k Bohu a k vlasti a udrţují ji v nejvyšší úctě. Toto je vloţeno do kaţdého řádu. 
Pomoc bliţním je příkaz, kterému se učí v zednářství, a Zlaté pravidlo je pouţívané jako 
měřítko pro jednání s ostatními. Skaut pomáhá druhým v kaţdé době a uskutečňuje tento 
příkaz pravidelně.)“  

The Law which a Scout promises to keep is in seven sections – ve svém spisku diskutuje 
sedmibodový skautský zákon. Také Bill Bainbridge upozorňuje na základní rozdíl mezi 
svobodným zednářstvím a skautingem, totiţ na nepříliš pozitivní vztah katolické církve 
vůči svobodným zednářům, jak jsem jiţ výše naznačil. Zatímco skautské hnutí je římsko-
katolickou církví i jinými církvemi podporováno, svobodné zednářství stojí do jisté míry 
v těchto souvislostech mimo hru, i kdyţ, jak z uvedeného textu plyne, zásady obou hnutí 
jsou nejen srovnatelné, ale v mnohém téměř totoţné.  

Na závěr této kapitoly ještě uvedu, jak hodnotil skauting a porovnával a interpretoval 
Desatero Boţích přikázání a skautský zákon evangelický farář M. Frič v roce 1948.163 

„Junácký zákon zní: 

1. Junák je pravdomluvný. Slovo Kristovo… Já jsem pravda… Pravda Páně zvítězí… 
Lţí ničeho nedosáhneš. Řekneš-li na mou junáckou čest, pak to znamená, jako bys 
přisáhl. Vaše ano budiţ ano, ne, ne, co je nad to, od zlého jest. Jestliţe bys jednou 
své rodiče obelhal, nebo své představené, kterýms dal předem čestné slovo, pak 
přestáváš být junákem, svůj slibový odznak musíš vrátit a opustit naše řady. 

2. Junák je věrný a oddaný. Věrný především svému Bohu, dárci ţivota, Kristu svému 
vůdci, všem pravdám a tradicím křesťanským. Za druhé věrný své vlasti, svému 
presidentu a všem Čechům, oddaný rodičům, představeným a vedoucím. Junák je 
věrný nejen lidem, ale i idei junácké a jeho věrnost musí tryskat z lásky k ní. Junák je 
věrný a oddaný, i kdyţ pro tyto své ctnosti musí obětovati všechno, i ţivot. 

3. Junák je prospěšný a pomáhá jiným. Plněním tohoto zákona získali junáci úctu 
a porozumění mezi lidmi. Junák pomáhá vţdy, třebas maličkostmi. Stojí věrně tam, 
kde je toho zapotřebí. Pomůţe úřadům, svým rodičům v kaţdé sluţbě, pomůţe staré 
babičce, která se belhá o berli. K tomuto zákonu soustřeďuje se velká část skautské 
výchovy. 

4. Junák je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého junáka. (…Milovati 
budeš Pána Boha svého… a svého bliţního, jako sama sebe.) Přátelství je snad 
nejkrásnějším citem vůbec. Přítel a bratr. A junák je bratrem kaţdému bratru junáku. 
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Je ochoten mu vţdy pomoci. Idea bratrství je největší myšlenkou junáckou vůbec. 
Viděli jsme to na světovém Jamboree ve Francii v roce 1947, jak černí drţeli se kolem 
krků s bílými a ţlutí a červení s námi se všemi. Bratrství pěstuje se jiţ v druţině. Miluj 
své bratry a snaţ se jich poznat, porozumět jim. Tvým bratrem musí být kaţdý: 
úředník, dělník, student, rolník. A ti, kdoţ jsou sociálně nejslabší, ti teprve musí býti 
zahrnuti tvou láskou. 

5. Junák je zdvořilý, poněvaž by ponížil sám sebe. Nesouhlasí-li s názorem někoho 
jiného, nevyvrací mu jeho myšlenky, nechá jej dohovořiti, snaţí se jej pochopiti, 
nedokáţe-li to, pak se nakonec snaţí zdvořile své názory vysvětliti. (Jedni druhé za 
sebe důstojnější mějte.) Buď zdvořilý vţdy a všude. Dej starým lidem přednost, vţdy 
slušně pozdrav. 

6. Junák je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. Junák miluje přírodu, 
dílo rukou Boţích, jest stráţcem přírody, neničí ji, ale ochraňuje ji, šetří kaţdou 
květinu, kaţdý stromek. Stejně tak miluje cenné historické památky a lidové umění. 
Láska není zásluţná, není-li spojena s ochranou a pomocí. 

7. Junák je poslušný rodičů, představených a vedoucích. Jestliţe Junák dovede 
poslouchati svých představených, tím více poslouchá svých rodičů. Poslouchat 
znamená milovat. Vedle rodičů musí bezpodmínečně poslouchati i svých vedoucích, 
kteří jsou jednak starší a zkušenější a pak mají za nás velikou odpovědnost. Aţ 
jednou sami dorosteme a staneme se vedoucími oddílu, pochopíme, proč se nyní 
musíme učiti poslouchati. Často budeš museti vykonati rozkazy, s kterými ty osobně 
nesouhlasíš. Máš však po provedení rozkazu právo se ozvati, v čem nesouhlasíš. 

8. Junák je veselé mysli. Přes všechny překáţky se překlenuje s úsměvem (Radujte se 
v Pánu, opět pravím, radujte se.) Pravá radost vychází z čistého srdce. Neboť jen ti, 
kdoţ mají čisté srdce, Boha viděti budou. 

9. Junák je spořivý. 31. říjen – Den spořivosti jest svátkem kaţdého junáka. Nešetří 
však jen peníze, šetří své šaty, školní knihy a šetří časem, silou, odvahou. Šetři 
a střádej. Abys ušetřené mohl pouţíti v pravý čas. 

10.Junák je čistý ve slovech, myšlení i skutcích. Junák miluje pravdu, krásu a čest 
a neposkvrňuje svou mysl nečistými myšlenkami. Je vţdy silný a odolný před vlivem 
okolí a nerozumných lidí. Je čistotný, neboť ví, ţe čistota znamená půl zdraví. 
Zachovává čistotu těla i ducha, aby se kaţdému mohl zpříma podívati do očí a říci 
mu: Jsem Junák!“ 

Obsahová sounáleţitost ideové náplně skautského hnutí a hnutí svobodných zednářů je 
z uvedeného patrná. Srovnání obou hnutí, které publikoval Steele v roce 1987, to po-
tvrzuje. Steele píše:  

„There is much in common between Scouting and Freemasonry… 

a. both are brotherhoods (one of the Scout laws requires that a Scout is a brother to 
every other Scout) 

b. booth require a belief in a Supreme Being (the Scout Promise states that a Scout will 
do his best to do his duty to God) 

c. both require allegiance to the sovereign of his native land 
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d. both are interdenominational 
e. both teach high standards of morality 
f. both may be considered to be uniformed organisations 
g. both are patronised by members of the Royal Family (i.e. in Great Britain) 
h. both have signs of recognition – signs which are symbolical. The Scout sign or salute 

alludes to the three parts of the Scout Promise and the left-handshake is a sign of 
heartfelt greeting. 

i. both are international. 

(Steele píše, ţe je mnoho společného mezi skautingem a svobodným zednářstvím. (a) 
obě hnutí jsou bratrstva (jeden z bodů skautského zákona vyţaduje, aby kaţdý skaut byl 
bratrem druhému skautu); (b) obě vyţadují víru ve Vyšší Bytí (skautský slib vyjadřuje, ţe 
skaut bude plnit, jak dovede nejlépe, svou povinnost k Bohu; (c) obě vyţadují věrnost 
a oddanost suverenitě rodné země; (d) obě jsou mezidenominační; (e) obě učí a vyţadují 
vysokou míru mravních zásad; (f) obě mohou být povaţovány za jednotné organizace; 
(g) obě mají ve Velké Britanii za patrony členy královské rodiny; (h) obě mají poznávací 
znaky, které jsou pro ně symbolické. Skautský odznak či pozdrav vyjadřuje tři body 
skautského slibu a podání levé ruky je znamením upřímného a srdečného pozdravení; (i) 
obě jsou mezinárodní.)“ 164 

Jakkoliv je zde velká podobnost mezi oběma hnutími, Harvey píše, ţe není moţné tato 
dvě hnutí chápat tak, ţe svobodné zednářství je „Scouting for Men“ a ţe skauting můţe 
být nazýván „Freemasonry for Boys (or girls)“.165 I kdyţ je zřejmé, ţe v řadě zemí značný 
počet těch, kteří prošli skautskou výchovou, včetně skautských činovníků, v dospělosti 
vstupuje do zednářských lóţí. Nicméně lze v budoucnu očekávat dialog, popřípadě i uţší 
spolupráci mezi oběma hnutími, protoţe obě sledují shodné cíle ve prospěch lidské 
společnosti a obě vedou své členy k naplňování tohoto poslání.166  

 

Závěrem 

Pokusil jsem se v této úvaze diskutovat vztah mezi skautským hnutím a hnutím 
svobodných zednářů. Vycházel jsem ze studia příslušné literatury, kterou se mi podařilo 
získat, a z pátrání po informacích na internetu. Není pochyb o tom, ţe základní principy 
skautingu i svobodného zednářství jsou velmi blízké. Je ovšem třeba dodat, ţe bychom 
podobné principy našli i v dalších hnutích, náplní jejichţ činností je prospívat a slouţit 
lidské společnosti. I zde musím znovu zopakovat, ţe na oficiálním základě mezi 
světovými skautskými organizacemi, jako jsou WOSM a WAGGGS, a zednářskými 
lóţemi spolupráce neexistuje. Naproti tomu v některých státech, jako jsou Velká Británie 
nebo Austrálie, je moţno o spolupráci členů národních skautských organizací a zednář-
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ských lóţí mluvit. Skautské oddíly jsou i v USA či Kanadě zednářskými lóţemi sponzoro-
vány. Také letos při příleţitosti 21. světového skautského Jamboree se setkali skauti-
zednáři a vnuk B.-P., Honourable Michael Baden-Powell, při této příleţitosti při své 
návštěvě Anglie (ţije v Austrálii) uspořádal několik diskusních setkání, která organizovaly 
lóţe sdruţené v Kindred Lodges Association. Přednášel i v USA při podobných příleţi-
tostech.  

Hledejme cesty, které lidstvo na planetě Zemi spojuje a nikoliv rozděluje! Hledejme 
způsoby spolupráce mezi hnutími, jejichţ cílem je toto spojení rozvíjet na základě 
humanity, míru a respektu! Není pochyb o tom, ţe je posláním jak skautského hnutí, tak 
i hnutí svobodných zednářů tyto cíle naplňovat. 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval Honourable Michaelovi Baden-Powellovi, vnukovi B.-P., za jeho 
zájem o tuto práci, smysluplnou diskusi a poskytnutí literatury. Děkuji rovněţ bratru 
J. Bečkovi – Sekulovi za korespondenci k tomuto tématu a nepublikované texty, bratru 
Marku Bártovi za kopii jeho článku o skautingu a svobodných zednářích, Billovi 
Bainbridgeovi, Kirby Leekovi, G. H. Cummingovi, Normanu Sennovi, A. D. G. Harveyovi 
a Brianu Hiltonovi za zpřístupnění tiskovin, vydaných v rámci činnosti zednářských lóţí, 
Cyrilu Davisonovi, tajemníkovi The Kindred Lodges Association za laskavé poskytnutí 
několika cenných nepublikovaných textů řady autorů, týkajících se diskutované 
problematiky, a Ianu Maddoxovi, sekretáři australské UGLQ, za obstarání nedostupné 
zednářské literatury. Bez těchto takto získaných informací by nebylo moţné, aby můj text 
vůbec vznikl. Jsem si vědom toho, ţe jiní mohou mít na vztah mezi skautským hnutím 
a hnutím svobodných zednářů jiný názor, neţ vyplývá z tohoto předloţeného textu. Jistě 
se pak pokusí své kritické připomínky, poznámky a doplňky dát k dispozici, aby tak 
přispěli k objektivnějšímu pohledu na diskutované téma, rozšířili a upřesnili znalosti 
a informace poskytované čtenáři. Přistupoval jsem ke zpracování tohoto rukopisu s cílem 
poskytnout čtenáři co moţná solidní a objektivní informace. Zda se to podařilo, nechť 
posoudí kaţdý čtenář sám! 

(NDS 163, 164, 165, 166, 167; SF) 
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Neoficiální bratrství svobodných zednářů a skautů 

(2010) 

 

Tomáš Garrigue Masaryk nebyl svobodným zednářem, ale svobodné zednáře respekto-
val a podporoval. Tomáš Garrigue Masaryk nebyl skautem, ale o skautském hnutí věděl 
dost, aby pochopil jeho význam ve výchově mladé generace, a jako první prezident 
Československé republiky se stal protektorem Svazu junáků-skautů RČS. Robert Baden-
Powell také nebyl svobodným zednářem, ale podobně jako TGM hnutí svobodných 
zednářů respektoval a podporoval. Robert Baden-Powell zaloţil světové skautské hnutí. 
Syn Tomáše Garrigua Masaryka Jan Masaryk byl svobodným zednářem stejně jako 
Edvard Beneš. Edvard Beneš byl před zvolením druhým prezidentem Československé 
republiky starostou Svazu junáků-skautů a skautek RČS a pak se stal jeho protektorem. 
Bratr Roberta Baden-Powella David byl svobodným zednářem a vnuk Roberta Baden-
Powella Michael je významným skautským pracovníkem a svobodným zednářem. 
Nástupce B.-P. ve vedení světového skautingu lord A. H. T. Somers byl svobodným 
zednářem. Tyto skutečnosti nutí k zamyšlení a zaslouţí si pozornost. Tím spíše, ţe svou 
ideovou náplní a svým posláním jsou si skautské hnutí a hnutí svobodných zednářů 
blízké. Vţdyť i oficiální mezinárodní skautská píseň – světově proslulý pomalý pochod 
„Auld Lang Syne“ pochází od skotského básníka a svobodného zednáře Roberta Burnse. 
Autorem proslulých Knih dţunglí vyuţívaných při výchově vlčat byl přítel B.-P., spisovatel 
a svobodný zednář Rudyard Kipling.  

Římští katolíci mají církevními autoritami členství v zednářských lóţích zakázané. Obje-
vují se však občas náznaky, ţe můţe nastat zatím blíţe nedefinované zlepšení vzájem-
ného vztahu římskokatolické církve a zednářů a dlouhodobé několik staletí trvající napětí 
se proto snad přece jen jednoho dne uvolní. Důvod můţe být prostý, i kdyţ zřejmě 
nebude jediný. V dostupných pramenech minulosti i současnosti nacházíme jména 
katolických duchovních různých hodností a významných osobností římskokatolického 
vyznání, kteří byli nebo jsou přes zákaz Vatikánu členy zednářských lóţí. Takţe se 
s tímto stavem musí církev dříve nebo později vypořádat. Nicméně cesta ke vzájemnému 
zlepšení vztahů mezi římskokatolickou církví a svobodnými zednáři bude nepochybně 
ještě velmi dlouhá a značně trnitá.  

Je smutné, ţe někteří badatelé a někteří novináři ještě i v současné době zaujatě a ne-
objektivně hodnotí a odsuzují svobodné zednáře a útočí na jejich hnutí, podobně jako 
činili fašisté, nacisté a do jisté míry a v jistých souvislostech i komunisté. Kaţdý podobný 
nekritický, někdy aţ fanatický přístup je společensky velmi nebezpečný, ať uţ v této 
souvislosti jde o náboţenský fanatismus, v jiných případech a jiných souvislostech o mili-
tantní ateismus nebo o cílené útoky proti některým občanským společnostem, včetně 
svobodných zednářů. Občas se dodnes setkáváme i s tendenčními útoky na mezinárodní 
skautské hnutí vedenými sice většinou nikoliv z náboţenských, ale i tak stejně ne-
bezpečných pozic. Ve dvacátém století to byli především fašisté, nacisté a komunisté, 
kteří vystupovali proti skautingu a tam, kde byli u moci, činnost skautského hnutí zakáza-
li. Mám obavu, ţe od takových úvah a útoků uţ je i v dnešní době jen krok k některým 
hrubším projevům netolerance, násilí, extremismu a terorismu. Duchovní a duševní 
primitivizmus současné konzumní společnosti je hnacím motorem a katalyzátorem tako-
vých projevů a procesů. Představuje velké nebezpečí pro lidstvo, kterému je naše pla-
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neta čím dál tím více vystavována. Je velkou chybou, ţe si lidstvo toto riziko stále ještě 
neuvědomuje a nepřipouští. 

Odkud a ze kterých spolehlivých pramenů se berou negativní informace o současné 
činnosti svobodných zednářů, jsou-li tyto informace především těmi kritiky svobodných 
zednářů povaţovány za údajně tajné? Ve skutečnosti totiţ o některých dnes fungujících 
zednářských lóţích, jejich členech a jejich aktivitách přece lze najít všechny důleţité 
informace volně dostupné na internetu. Některé zednářské lóţe jména svých členů 
ovšem skutečně utajují. Dokladem některých z uvedených skutečností můţe být i pořad 
České televize Historie.cs, Tajné společnosti, věnovaný převáţně svobodným zednářům, 
vysílaný 17. prosince 2009 ve 21:00 hodin. Je samozřejmě třeba v zájmu objektivního 
hodnocení dodat, ţe historické prameny skutečně uvádějí doloţená negativní působení 
římskokatolické církve stejně jako některých zednářských lóţí, která nepochybně patří 
dávné minulosti. Římskokatolická církev se slovy Svatého otce Jana Pavla II. za své 
minulé činy omluvila. U svobodných zednářů se to zřejmě týká jen několika lóţí, které 
dnes uţ snad ani neexistují. Protoţe neexistuje mezinárodní zednářské ústředí, těţko lze 
příslušnou omluvu očekávat.  

Před několika lety (2002) publikovala Jana Čechurová zajímavou knihu o českých 
svobodných zednářích dvacátého století. Budeme-li vycházet z negativního pohledu na 
svobodné zednáře, jak se o to někteří autoři dodnes snaţí, pak je třeba hledat také 
vysvětlení, proč velká část umělecké a vědecké elity našeho národa byla v minulém 
století (přesněji v jeho první polovině před nástupem nacismu a komunismu, tedy pře-
váţně v meziválečném období za první republiky) členy tehdy u nás úspěšně působících 
zednářských lóţí. A musíme si potom také odpovědět a vysvětlit, proč významní skautští 
činovníci, jako světově proslulý endokrinolog profesor Josef Charvát, starosta Svazu 
junáků-skautů a skautek RČS, či významný paleontolog Národního muzea Jan Svatopluk 
Procházka, tajemník téhoţ Svazu, oba muţi nepochybně vysokých morálních kvalit, 
a další významné osobnosti té doby, byli členy zednářských lóţí. Bratr Charvát se ke své 
příslušnosti ke svobodným zednářům hrdě hlásil do konce svého ţivota a uvedl to i ve 
svých Pamětech. Manţel sestry náčelní Junáka Vlasty Koseové byl svobodný zednář. 
Otec starosty Junáka Antonína Suma byl svobodný zednář… 

Jak jsem napsal v úvodu, zakladatel skautingu Robert Baden-Powell svobodným zedná-
řem nebyl. To je obecně známo a doloţeno. Jeho bratr David zednářem byl. Vnuk B.-P. 
Michael je dodnes významným aktivním skautem a aktivním svobodným zednářem a byl 
dokonce svého času velmistrem zednářské lóţe Baden-Powell Lodge No. 488. Také 
nástupce B.-P. v čele světového skautingu Lord Somers byl velmistrem australské 
zednářské lóţe, jak jsem jiţ uvedl. Ve světě existuje řada zednářských lóţí, které nesou 
jméno Zakladatele skautingu. To je dáno respektem a úctou, jakých poţíval B.-P. u zed-
nářů, u kterých je totiţ jinak téměř vyloučené a tedy velmi neobvyklé, aby některá lóţe 
nesla jméno osobnosti, která v době vzniku lóţe ještě ţila a navíc nebyla svobodným 
zednářem. Ve Spojených státech se zednářům, pracujícím ve skautském hnutí, uděluje 
medaile, nesoucí jméno jednoho ze zakladatelů amerického skautingu D. C. Bearda, 
který byl rovněţ svobodným zednářem. V Anglii existuje sdruţení The Kindred Lodges 
Association, ve kterém jsou členy vedle skautských zednářských lóţí také lóţe dalších 
anglických mládeţnických organizací, ale ţádná z nich nenese jméno Zakladatele skau-
tingu. V Anglii to pro zednářské lóţe není přípustné. B.-P. se nestal svobodným zedná-
řem, protoţe nechtěl vyvolat odpor ke skautingu u římskokatolické církve, která skauting 
od jeho počátků podporovala a dodnes podporuje. B.-P. ovšem, ač nezednář, zednářské 
hnutí podporoval a byl mu příznivě nakloněn. Respektujme slova B.-P. o úloze náboţen-
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ství ve skautském hnutí, která pronesl v roce 1926 před skautskými činovníky a činovni-
cemi, a která našim skautům a skautkám v českém překladu zpřístupnil ve své ZNF edici 
v roce 2009 bratr Z. Navrátil – Fetišek. Úloha náboţenství ve skautském hnutí, jak ji 
formuloval B.-P., není v ţádném případě v rozporu s principy svobodného zednářství.  

Existuje celá řada dokladů o vzájemných vztazích mezi zednáři a skauty – na kaţdém 
Jamboree od roku 1929 pravidelně probíhají setkání skautů-zednářů, ale zatím ne-
dochází ke kontaktům např. zástupců WOSM a WAGGGS se zednáři na oficiální bázi. 
Můţe to být způsobeno i tím, ţe hnutí svobodných zednářů nemá příslušné světové 
ústředí, jako tomu je v případě skautského hnutí. Je zajímavé a pozoruhodné, ţe římsko-
katolická církev má pozitivní vztah k rotariánům a nikoliv k zednářům, ačkoliv mezi 
hnutím zednářů a hnutím rotariánů a jejich ideovým pojetím a posláním snad ani nejsou 
zásadní rozdíly. A rotariáni mají vztahy ke skautskému hnutí uzavřené i na oficiální bázi, 
jak je tomu i v případě českých rotariánů a skautů. Jak mezi zednáři, tak mezi skauty lze 
v podstatě nalézt tři skupiny osob – jedni jsou pro oficiální uzavření dohod o spolupráci 
a vlastní spolupráci, druzí jsou zásadně proti jakékoliv spolupráci a konečně těm třetím je 
to zcela lhostejné. Ale hmotnou i jinou podporu od jednotlivých zednářských lóţí přijímají 
skautské jednotky v Evropě, Americe i Austrálii. Skaut a svobodný zednář A. D. G. 
Harvey ve své vynikající studii Scouting & Freemasonry, two parallel Movements, vydané 
ke skautskému Jamboree při výročí 100 let skautského hnutí, příliš velkým optimismem 
v těchto souvislostech neoplývá. Prohloubení oficiální spolupráce skautského hnutí 
a svobodných zednářů by prospělo a přispělo k prohloubení duchovní a duševní úrovně 
společnosti v současném sekularizovaném konzumním světě. Příkladem by v tomto 
smyslu pro církev i svobodné zednáře mohly být rozšířené ekumenické modlitby v bazili-
ce svatého Františka z Assisi, konané z popudu Jana Pavla II., kterých se zúčastňují 
křesťanské církve i nekřesťanská společenství a které podporuje i WOSM.  

Nehledejme proto nepřítele uměle tam, kde není. Vyuţijme moţnosti bratrské spolupráce 
tam, kde se přímo nabízí. Ostatní křesťanské církve a nekřesťanská společenství, pokud 
vím, svým věřícím členství v zednářských lóţích nezakazují. Výjimkou zůstává tudíţ stále 
ještě římskokatolická církev. Ani WOSM skautům členství v zednářských lóţích neza-
kazuje. Snad ještě na vysvětlenou dodám, ţe jsem věřícím římskokatolického vyznání 
a nejsem členem ţádné zednářské lóţe. Vzájemný vztah zednářů a skautů a jejich 
zřetelnou ideovou sounáleţitost povaţuji za natolik významné a zajímavé, ţe jsem jim 
věnoval značnou pozornost v jedné ze svých úvah, která byla na pokračování publiková-
na v časopise Na dobré stopě167. Nazval jsem ji Skauting a svobodné zednářství – 
Příspěvek k filozofii a historii na základě srovnání skautingu a hnutí svobodných zednářů. 
Rozvedl jsem v ní podrobnosti o ideové podstatě obou hnutí a jejich srovnání a citoval 
pouţitou literaturu. Redakci za zveřejnění této mé úvahy upřímně děkuji. 

(NDS 186; SF) 

 

Vyšlo v časopise Na dobré stopě, č. 186 (březen 2010), str. 11–13. 

                                            

167 
Na dobré stopě, č. 163 (2007), str. 12–16; č. 164 (2008), str. 4–6; č. 165, str. 5–7; č. 166, str. 2–5 a č. 

167 (2008), str. 4–9. 
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Bylo léto – už není léto 

(2009) 

 

Rok 1968 spolu s nastupujícím „Praţským jarem“, předstírajícím nejasně definovanou 
demokratizaci Československé socialistické republiky formou tzv. „socialismu s lidskou 
tváří“ s vedoucí úlohou KSČ ve společnosti, přinesl i obnovu skautského hnutí a obno-
vení skautské organizace Junák. Protoţe pionýrská organizace zkrachovala a měla velmi 
špatnou pověst, zájem mládeţe a rodičů o Junáka byl zcela mimořádný. Vţdyť snad 
čtrnáct či patnáct tisíc bývalých skautů se hlásilo do sluţby jako činovníci, coţ bylo podle 
komunistického časopisu Tribuna povaţováno za důkaz toho, ţe po komunistickém puči 
v únoru roku 1948 a následujícím zákazu skautingu byli naši skauti placeni západními 
zahraničními výzvědnými institucemi – rozvědkami. Jinak by údajně nepřeţili a nemohli 
„být tak připraveni“.  

Časopis pro mládeţ Skaut-Junák měl statisícový náklad a ani činovnický časopis 
Skauting nepřišel zkrátka. Jiţ v roce 1968 proběhla řada táborů, začala obnova Lesních 
škol, všude probíhaly rádcovské a jiné kurzy a brzy mnozí uchazeči skládali před 
příslušnými komisemi vůdcovské zkoušky. Skauting u nás velice rychle oţil a začal 
úspěšně působit ve výchově naší mládeţe. 

My ve venkovských oddílech a střediscích jsme se věnovali výchově mládeţe „po na-
šem“ a nevěnovali jsme větší pozornost tomu, co se děje tam nahoře na ústředí. Proto 
jsme si ani neuvědomili, ţe při ústředí Junáka začala působit stranická skupina KSČ, 
která usilovala o to, aby mohla do všeho mluvit a o všem rozhodovat. Stranické skupiny 
zřejmě vznikaly i při niţších sloţkách, pokud tam byl „k dispozici“ dostatek skautů-
komunistů. Sovětská okupace v srpnu 1968 vytvořila zmíněným stranickým skupinám pro 
vnitřní „rozvratnou činnost“ příznivé podmínky. A tak se po rychlém a úspěšném obnove-
ní Junáka začala připravovat jeho likvidace. Uţ 3. sněm Junáka koncem listopadu 1968 
prokázal, ţe nás čekají různá omezení, protoţe došlo k zásadním úpravám stanov, které 
si vynutilo ministerstvo vnitra ČSSR. Na znovupřijetí za člena mezinárodního skautského 
hnutí uţ nebylo ani pomyšlení.168 

Junák zatím existoval dál, podle našich zkušeností většina oddílů stále fungovala „po 
našem“, a vyšší činovníci na okresech a střediscích většinou filtrovali informace z ústředí 
o chystaném osudu skautingu, aby udrţeli oddíly funkční, pokud to jen trochu bylo 
moţné. Proto i tábory, kurzy a LŠ v roce 1969 a dokonce i v roce 1970 proběhly vcelku 
relativně klidně a bez problémů. Nicméně kritické a krizové období se rychle přibliţovalo 
a komunisté ve vedení našeho skautského hnutí zapracovali. S jistou „podporou“ 
nejvyšších orgánů Junáka byla vydána prohlášení, v nichţ Junák opouští svůj osvědčený 
skautský program a v podstatě přechází na komunistickou marxisticko-leninskou výchovu 
tzv. socialistického člověka se všemi průvodními jevy, jako jsou třídní boj, násilí, revolu-
ce, ateismus… S tím se většina čestných a poctivých skautů nemohla vyrovnat. Byli 
ovšem i tací, kteří svůj nesouhlas a odmítání ústupků ústředí dali najevo. Dokladem toho 

                                            

168
 Podrobnosti o historii našeho skautského hnutí v té době viz vynikající publikace bratra Karla 

Lešanovského – Kaye Stručné dějiny českého skautingu v období 1968–1970, ČIN Praha, 2003, 78 str. 
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je „Syrinx“, text vydaný tehdy anonymně koncem roku 1969. Tímto textem jeho anonymní 
autoři (šlo o bratry Jiřího Zachariáše – Pedra, Ivana Makáska – Hiawathu a Miroslava 
Kopta – Orla) zcela kategoricky odmítli prohlášení ústředí týkající se změny výchovného 
systému našeho skautského hnutí a jeho další orientaci. Takové ústupky totalitní moci 
povaţovali za zcela nepřijatelné a podstatu našeho skautingu likvidující. Naivní před-
stava, ţe naše skautské hnutí v komunistické diktatuře přeţije, zřekne-li se svých idejí 
a přizpůsobí se „socialistické výchově“ vycházející z materialistických principů marxismu-
leninismu, se ukázala jako lichá. I za takových okolností byl jiţ předem osud Junáka 
zpečetěn. Rok 1970 byl v podstatě jen rokem likvidačním, i kdyţ se ještě konaly tábory 
a dokonce i Lesní školy a jiné kurzy, stejně tak jako probíhaly vůdcovské zkoušky. 
Vytvářela se tak rezerva pro budoucnost, jak se při zkouškách mluvilo zcela otevřeně. Byl 
jsem tehdy členem zkušební komise pro vůdcovské zkoušky v oblasti Přemysla Oráče 
(severočeská KRJ) a mohu proto tuto skutečnost potvrdit.  

V sedmdesátých letech minulého století mi při jedné z návštěv v „mé“ malé chemické 
laboratoři v Národním muzeu bratr Rudolf Plajner věnoval zajímavý text – upravený 
překlad části studie Skauting pluje proti proudu od Laszlo Nagyho, svého času generál-
ního sekretáře světové skautské organizace. Nagyho studie vznikla v roce 1967. Před-
loţený text má rozsah 18 stran. Existuje údajně také český překlad celé studie, ale ten 
jsem zatím neobjevil. Nemohu proto ani posoudit vztah mezi původní Nagyho studií 
a tímto přeloţeným textem. Přeloţený text, u kterého chybí jakýkoliv časový údaj, pochá-
zí zřejmě z konce šedesátých či spíše počátku sedmdesátých let dvacátého století. Autor 
překladu není z pochopitelných důvodů znám. Uţ při prvním čtení mě zaujal úvod, který 
si dovolím vypsat v plném znění. 

 

Úvodem 

Dnešní generální sekretář světové organizace skautů, Dr. Laszlo Nagy, na sebe upo-
zornil v roce 1967 vypracováním studie o světovém skautském hnutí. Z obsáhlé 300 
stránkové zprávy, zabývající se problematikou skautského hnutí, vyznělo jednoznačně: 
Chceme-li, aby skauting plnil své poslání, k němuţ byl zaloţen, pak kráčejme dál po 
tradičních skautských stezkách, ale otevřeme se maximálně okolnímu světu. 

To je také smysl této drobné publikace. Ukázat naší skautské veřejnosti, která ve své 
většině stále řadí skauting do oblasti romantické rekreace, cesty a cíle světového 
skautského hnutí. Není rozhodně naší vinou, ţe se vývoj českého a slovenského skautin-
gu uţ potřetí zastavil několik metrů od startu. Nedostali jsme se dál neţ k zapálení 
prvního táboráku. Zaznělo u něho sice mnohdy slovo o světovém bratrství, ale bylo to 
povětšinou slovo, které poslouţilo jen jako efektní prostředek k vytvoření zajímavější 
atmosféry na jeden večer. 

Začněme u sebe tím, ţe skauting bude pro nás nejen vhodnou formou zábavy, ale 
především závazkem a povinností, které uţ dnes splácíme naší budoucí svobodné 
společnosti.  

Lze mít jistě různé oprávněné výhrady k působení, rozhodování a prohlášením některých 
vedoucích představitelů českého skautského hnutí z let 1968–1970, najmě pak v souvis-
losti s likvidací Junáka. Nicméně právě výše uvedený text prokazuje, ţe i kolem Rudolfa 
Plajnera se sdruţovali skauti a skautky, kteří, stejně jako on, věřili v pád komunismu 
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a definitivní obnovu našeho skautského hnutí. Konec konců to potvrzují i mé osobní 
rozhovory s bratrem Rudolfem Plajnerem v sedmdesátých a částečně i osmdesátých 
letech minulého století.  

V roce 1970, po skončení letních prázdnin a skautských táborů, v době „konečné“ likvida-
ce Junáka, vychází v ostravském Pulsu Rychlé šípy, obrázkový časopis pro chlapce 
a děvčata, ročník II, č. 5/12. Na čtvrté stránce obálky byl vedle dvou fotografií ze skaut-
ských táborů uveřejněn pozoruhodný text, který si rovněţ dovolím přepsat doslovně. 
 

Bylo léto  

Bylo léto  
co na tom že bylo  
bylo i loni i předloni  
bude zas  
kdo ví  
není léto jako léto  
naše léto neznáte  
nebyli jste tam  
nepochopíte  
jaké to bylo léto  
samozřejmě  
neuvěřitelné modrá obloha  
veliká bílá oblaka  
vůně prosluněného jehličí  
noci s úplňkem  
sbohem noci  
sbohem léto 
nikdy nezapomeneme 

Už není léto 

Už není léto 
barvy nevyprchaly 
svítí do šedavých dní 
poprchává  
kde jsi léto 
nenávratné 
kdo tě pustil k vodě 
nikdo tě nepustil k vodě 
čas plyne 
voda vychladla srdce ne 
srdce nezapomíná 
jak jsme se smáli 
jak jsme byli navěky 
a byl konec dokonáno 
sbohem  
všichni se vrátíme 
 
 

 

Autor těchto slov rovněţ chybí. I dnes však jeho slova stojí za zamyšlení. Já jsem tehdy 
na podzim v tom smutném roce 1970 v těch slovech cítil poselství. Jejich autor chtěl 
skautům a skautkám vlít do srdcí, myslí a do jejich krve víru, ţe skauting nekončí na vě-
ky, ale ţe se jednou vrátí. Nikdo netušil, ţe to bude trvat skoro dvacet let.  

Skautské hnutí u nás přestalo v roce 1970 oficiálně existovat. Mnohé oddíly ukončily 
svou činnost. Jiné přešly do jiných organizací a pod jinou hlavičkou pokračovaly s růz-
nými úspěchy ve skautské výchově svěřené mládeţe. Některé takto vydrţely aţ do 
listopadu 1989, kdy došlo ke třetí a snad jiţ definitivní obnově českého a slovenského 
skautského hnutí. Mnozí skauti a skautky se nedoţili a odešli na věčnost. Někteří ne-
vydrţeli a selhali. Skautské hnutí jako takové u nás ţije a věřme, ţe nesejde na scestí 
a ţe bude přes všechny současné problémy a potíţe i názorové střety vychovávat 
poctivé, čestné a mravně silné duševně a duchovně bohaté občany planety Země. 
Přejme mu to v době, kdy úspěšně vstoupil do druhé stovky let své existence!  

(NDS 179) 
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Morální rozměr skautingu 

a mravní odpovědnost skautských vůdců 

Jiří Čejka – Péguy a Zdeněk Navrátil – Fetišek 

(2003) 

 

 

„Miliony lidí jsou přesvědčeny, že skauting byl definován jako zaujetí mláde-
že pro volný čas. Jen málokdo pochopil, že skauting byl definován jako skautova 
šlechetnost pro veškerý jeho čas.“169 

 

„Naše odpovědnost 

(a) odpovědnost a svoboda  
Svoboda není libovůle, anarchie. Svoboda – volnost je vztah, jsme svobodni k ně-
čemu; 
na počátku člověka není svoboda, ale úkol a poslání;  
člověka dělá člověkem odpovědnost; 
ţivot není monolog – musíš odpovídat 

(b) odpovědnost – komu? 
minulost zavazuje – předala pochodeň; 
přítomnost ji přejala, roste odpovědnost přítomnosti; 
volá nás budoucnost – co předáme? 
nad pláněmi času je jediné oko, přehlídající všechno: „Pod zorným úhlem věčnosti“; 
jedině Bůh tvoří odpovědnost, staví hráz libovůli a přeměňuje a uschopňuje člověka 
k odpovědným činům; 

(c) naše odpovědnost = moje odpovědnost 
demokratizace odpovědnosti – všichni a kaţdý je odpověden; 
teprve odpovědnost dává ţivotu krásu, vylučuje nudu a otrávenost; 

(d) několik praktických poznámek 
odpovědnost není habitus, ale čin; 
počítat s lidmi, ne s hvězdičkami na nebi; 
vyloučení diváctví a neutrality ze ţivota – je rozdíl mezi odpovědností a opatrnictvím; 
začíná se hned – nečekat na vyzrálost; 
začínat vţdy znovu, třeba tisíckrát; 
celý ţivot patří pod zodpovědnost.“170 

 

                                            

169
 Sekula, „Paměti skautského vlčete“, motto ineditní sbírky, Liberec 1999. 

170
 Teze přednášky B. Somolíka „Naše odpovědnost“, středoškolská konference, akademická YMCA, 

Písek, prázdniny 1947. 
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Úvod 

Chceme-li hovořit o morálním rozměru skautingu a mravní odpovědnosti skautských 
vůdců, je třeba se nejprve zamyslit nad současným stavem lidské společnosti. Rozhléd-
neme-li se kolem sebe a začneme-li vnímat naše okolí od toho nejbliţšího aţ po to 
vzdálené, uvědomíme si, ţe lidstvo v moderním světě stále více a více od odpověd-
nosti utíká. Politici na celém světě se dovolávají odpovědnosti, aniţ by se sami často 
cítili odpovědnými za své činy. Jde jim především o moc, o způsob, jak ovládat obyčejné-
ho člověka a z jeho práce se mít dobře, coţ je zcela v rozporu s jejich skutečným a také 
halasně proklamovaným posláním. 

Hodnota lidského ţivota stále klesá, vraţdy na objednávku jsou dnes nejen moţné, ale 
dokonce běţné i v civilizovaném světě. Násilí a terorismus jsou mnohdy spojovány 
i s vírou, podle které dojdou aktivní teroristé, kteří obětují svůj ţivot, „věčného spasení“.  

Dvacáté století přineslo lidstvu utrpení především dvěma světovými válkami a zločiny, 
kterými se snaţil ovládnout svět nacismus a komunismus. V této souvislosti hovoříme 
ovšem o tak zvaném civilizovaném světě. Násilí, kterému bylo a stále je vystavováno 
obyvatelstvo „třetího světa“, pokračuje. Snaha o ekonomické ovládnutí planety se taktic-
ky skrývá za různá hesla o naplňování smyslu ţivota, za boj proti terorismu a úsilí o lepší 
ţivot všech, ale skutečná podstata tkví v něčem docela jiném. Často se hovoří o boji 
mezi křesťanstvím a islámem. To jsou však jen dílčí, jakkoliv významné problémy, které 
komplikují lidstvu ţivot a stojí stále více lidských ţivotů.  

Sekularizace lidské společnosti, jíţ jsme jiţ delší dobu svědky, vede k jisté formě „zne-
hodnocení“ lidského ţivota, protoţe „ţijeme jen jednou, po smrti nic není, musíme si uţít 
ţivota stůj co stůj“. I kdyţ některá náboţenství přesvědčují své věřící o věčném ţivotě, 
jiná mluví dokonce i o reinkarnaci, značná část lidské populace se obrátila k „víře 
zády“ a v podstatě ji odmítá. Dokonce se k tomu svému ateismu s jistým pocitem 
hrdosti a nadřazenosti vůči věřícím hlásí. Jakkoliv lidstvo netouţí po přílišném hmotném 
podporování vědy, při zdůrazňování svého ateismu se většinou na vědu odvolává. 
Mnohé poznatky současné vědy však směřují k uznání „Stvořitele“, i kdyţ je to hledání 
strastiplné a obtíţné. Ateismus nachází podporu i ve vulgarizaci kultury, šířené všemi 
sdělovacími prostředky. Ironií je, ţe při vzpomínkových pořadech často naši umělci říkají 
„snad se ten či onen zesnulý, jehoţ jsme si dnes připomínali, na nás odněkud z věčnosti 
dívá…“ Věří skutečně těmto svým slovům, nebo je pronášejí jen proto, ţe se to dnes 
„nosí“, a obava, známá z doby komunistické totality, jiţ pominula?  

Je tragické, ţe civilizovaný svět stále trpí hladomory v rozvojových zemích; boj proti ne-
mocím typu AIDS má spíše ekonomické pozadí a mohutný rozvoj společnosti, podmíně-
ný civilizací, se ve skutečnosti obrací proti přírodě a tudíţ také proti člověku. Lidskost, 
láska a úcta k bliţnímu, úcta k osobnostem a formálním i neformálním autoritám se zcela 
vytratily z našeho ţivota.  

 

Skauting je jedním z řešení 

Lidská společnost je nemocná, také příroda ji obklopující je nemocná. Mezilidské vztahy 
se zhoršují, stále se všude mluví o toleranci, ale skutečný respekt – úctu k bliţnímu 
vyznává a uznává dnes jen málokdo. Lidská společnost v zemích, překypujících hmotný-
mi statky, dospěla ke konzumnímu způsobu ţivota a toho se nechce a nehodlá za 
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ţádnou cenu vzdát. Dokonce odmítá své potřeby omezit, aby tak mohla své „nepotřebné 
přebytky“ poskytnout těm, kteří trpí, a přispět k jejich výchově a vzdělání a tělesnému 
i duševnímu zajištění. Pro zachování ekonomického úspěchu a zisku se ve vyspělých 
zemích redukuje zemědělsky vyuţívaná plocha a sniţuje produkce potravin, ačkoliv 
hrůzná část současného lidstva trpí a umírá hladem. Jak se dokázala lidská společnost 
vypořádat s rasismem?  

Ani současné školství nepřispívá nejlépe k výchově mladé generace, „které patří budouc-
nost“. Povrchnost ovládá dnešní svět „na všech frontách“. Vidíme ji v rodině, ve škole, 
v kultuře, v kaţdodenním ţivotě většiny „normálních lidí“. Ono je to vlastně docela 
pohodlné, kdyţ se nikdo za nic necítí odpovědným. A nemá-li hodnotu ţivot jednotliv-
ce, proč by měly mít hodnotu ţivoty lidí, ţijících ve větších seskupeních? Není skutečně 
nikdo za nic odpovědný? Nejsou odpovědni rodiče za výchovu svých dětí? Nejsou od-
povědni učitelé na všech stupních vzdělávání za ty, které vychovávají? Nejsou odpověd-
ni umělci všeho druhu za díla, která předkládají veřejnosti, a jimiţ se podílejí na jejím 
duševním a duchovním vývoji a rozvoji? Nejsou za určitou formu výchovy prostého 
občana odpovědni novináři a pracovníci sdělovacích prostředků, kteří často vědomě 
deformují informace, aby dosáhli většího úspěchu osobního i zisku „svého sdělovacího 
prostředku“, a kteří se nechají často ve svých vystoupeních strhnout svými osobními 
názory a motivacemi? Nejsou, ať uţ přímo nebo nepřímo, odpovědni za výchovu mláde-
ţe víc neţ dobře placení vrcholoví sportovci, v nichţ hledá mládeţ své vzory? Nejsou 
odpovědni umělci, kteří často prezentují mladé generaci pokleslou kulturu jen za cenu 
svého finančního úspěchu? Jaké vzory můţe hledat mládeţ mezi sportovci, z nichţ 
mnozí dopují, či mezi umělci, z nich mnozí drogují, jak jsme se o tom jiţ zmínili? Jakou 
odpovědnost před rozvojem lidské společnosti cítí ti, kteří jsou zahlceni svými finančními 
prostředky a svým dalším majetkem, aniţ by si uvědomovali, ţe v téţe době umírají na 
světě tisíce dětí hladem a v důsledku různých nemocí? Jakou odpovědnost má ten, kdo 
nutí v rámci svého fanatismu pod různými sliby „odměny na věčnosti“ mládeţ, aby 
sebeobětováním čili obětováním svého ţivota naplňovala jeho osobní cíle formou teroris-
tických akcí, obvykle spojených s dalšími nevinnými oběťmi? A konečně – jakou od-
povědnost mají politici, sami hmotně zabezpečení a o toto své „trvalé“ zabezpečení 
pečlivě usilující, kteří podřizují svá slova a své činy „své partaji a její touze po moci“? 
A jakou odpovědnost před lidstvem, před budoucími generacemi a před zorným úhlem 
věčnosti má kaţdý z nás v době, kdy stále ještě existují „trhy s dětskými otroky“ a kdy 
vzdělání je pro mnohé děti přepychem a jen těţko a obtíţně dosaţitelné? Zamyslíme-li 
se nad tím, co zde bylo řečeno, uvědomíme si, v jaké sloţité situaci se nachází skautské 
hnutí, které hlásá pro své členy povinnost čili sluţbu Bohu, povinnost čili sluţbu bliţním 
a povinnost k sobě, tedy odpovědnost za sebe. Je zcela evidentní, ţe skautské hledání 
stezky je ve skutečnosti „plutím proti proudu“, ovšem smysluplným, jehoţ naplňování 
přináší nejen vnitřní uspokojení skautům a skautkám, ale zůstává jednou z mála nadějí 
pro budoucnost lidstva. A také skautské hnutí má svým způsobem odpovědnost za 
výchovu těch, kdoţ jeho výchovným procesem projdou. O tom není pochyb. 

 

Povinnost – odpovědnost – kázeň  

Skauti a skautky svým slibem přijali a zavázali se plnit podmínky vyplývající ze základ-
ních principů skautingu a skautského zákona (4. bod – skaut je přítelem všech lidí 
dobré vůle a bratrem kaţdého skauta). Podle třetího bodu původního slibu českých 
skautů byl skaut „tělem i duší hotov pomáhati bliţnímu.“  
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Skautského vůdce charakterizují slova povinnost – odpovědnost – kázeň, která sou-
časně vyjadřují nároky, které by kaţdý skautský vůdce měl splňovat. Není a nemůţe být 
dobrým skautským vůdcem ten, kdo si není těchto vychovatelských zásad osobně vědom 
a jejich naplňování se svým chováním, jednáním a konáním vyhýbá. Jde o tři slova, která 
spolu vzájemně souvisí a nelze je od sebe oddělovat. Jestliţe si je skautský vůdce 
vědom své odpovědnosti za jemu svěřenou mládeţ, chápe současně svou nezastupitel-
nou výchovnou činnost jako povinnost ke skautskému hnutí a ke společnosti, a nemůţe 
tyto své aktivity rozvíjet, nebude-li zároveň vnitřně i vně ukázněný.  

Slova tohoto činovnického hesla byla pro vůdce „svojsíkovské“ éry našeho hnutí samo-
zřejmým závazkem pro všechny, kdo povaţovali skauting a z něj vyplývající důsledky za 
svůj „ţivotní styl“. Je třeba si uvědomit, ţe dosaţení vůdcovství představuje nejvyšší, 
nejdůleţitější, nejčestnější, ale také nejradostnější vrchol skautské stezky.171 Ţádná jiná 
„funkce“ ani meta nemůţe znamenat a ani neznamená ve skautském hnutí více. Z toho 
tedy vyplývá i závaznost a důleţitost uvedeného hesla. Svoje odhodlání naplnit své 
poslání stvrzuje vůdce svým slibem, jak o tom budeme ještě hovořit. Podle dnešních 
zvyklostí k tomu dochází aţ po vůdcovské zkoušce, tedy v době, kdy uţ je se skautskou 
ideou dokonale obeznámen a také ví, co se od něho očekává. Je to jeho svobodné roz-
hodnutí, k němuţ dospěl jistě aţ po zralé úvaze. Bývá rovněţ zvykem, ţe před vlastním 
sloţením slibu vyzývá činovník, do jehoţ rukou se jako svědkovi tohoto aktu slib skládá, 
všechny slibující, aby ještě svoje rozhodnutí dobře uváţili. Pokud svoje rozhodnutí na-
stávající vůdce nezmění, pak je pro něho sloţený slib závazným. Z povahy této závaz-
nosti pak vyplývá, ţe je nezrušitelným, stejně jako další sliby, které se v naší i neskaut-
ské společnosti skládají. Není v ničí moci takový slib anulovat, ani slibujícím, a ve skaut-
ském prostředí pak ani činovníkem, který tento slib přijal. Tak se splnění a dodrţování 
tohoto slibu stává sice dobrovolně přijatou, nicméně naprosto závaznou povinností. 

Ačkoliv v našem občanském ţivotě podléhá všechno dění kontrole a také kontrolním 
mechanismům, je jakýmsi „specifikem“ skautského hnutí, ţe v něm nikdo „nečíhá“ na své 
bratry a sestry, kdy se v něčem proviní proti našim principům. Vychází se při tom zřejmě 
ze skutečnosti, ţe podle celosvětově platného znění skautského zákona „skaut je…“ 
a ţe tedy vlastně ani nepřipadá v úvahu, ţe by tomu mohlo být jinak, neţ říká náš Zákon. 
Nemáme tedy skutečně ţádnou kontrolu svého počínání, plnění svých skautských 
závazků, úrovně svého skautství? Kaţdý skaut a kaţdý skautský činovník (ten na prvém 
místě) je odpovědný především a jedině svému svědomí. Tato odpovědnost je patrně 
nejzávaţnějším, ale také nejobtíţnějším ze všech tří bodů činovnického hesla. To proto, 
ţe k sobě je kaţdý z nás shovívavý, ţe si dokáţe zdůvodnit, proč to či ono udělal, 
případně něco jiného nevykonal. Toto svědomí musí být schopno objektivně posoudit, 
zda jsou „věci v pořádku“, zda někde vznikla chyba a zda a jak ji lze napravit. Není to 
snadné a nepřichází to jistě samo od sebe. I k tomu se musíme vychovávat, jednak sami, 
jednak by to mělo být součástí výchovné práce našich vůdců. Bude to na prvém místě 
jejich osobní příklad a také přístup a vstřícnost k jeho mladším bratřím, členům jeho 
oddílu, který mu byl svěřen.  

Bylo tu uţ řečeno, ţe s uvedenými pravidly se vůdce ztotoţňuje dobrovolně. Je ovšem 
nutné, aby byl v tomto směru důsledný a aby jeho respektování skautských zásad 
a povinností bylo soustavné, jinými slovy neustálé. To je projevem vnitřní a také 
činovnické kázně, jak nás nabádá třetí bod našeho hesla. I teď by bylo moţno hovořit 

                                            

171
 NAVRÁTIL, Z.: Proč není skauting koníčkem.  
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o dobrovolně přijatém závazku. Skauting opravdu není pro nikoho povinný, na druhé 
straně je však výběrový, tedy pouze pro ty, kdo splňují jeho nemalé nároky, pro ty, kdo 
se účinně snaţí jeho morální normy naplnit. Pokud však kdo skauting přijal, slíbil plnit 
jeho mravní a etické závazky, pak pro takového jedince není ţádné jiné cesty. 

 

Skauting jako „koníček“ 

Často se objevuje otázka, zda pro někoho můţe být činnost a práce skautského vůdce 
koníčkem. Přistupuje-li někdo k této činnosti pouze jako ke svému koníčku, pak se 
hluboce mýlí. Skauting není a ani nemůţe být pro nikoho „hobby“. Být skautským 
vůdcem je posláním pro člověka, který je ochoten vést a vychovávat mládeţ v duchu 
skautského slibu a zákona a jehoţ ţivot jako skautského vůdce se odvíjí od uvedených 
tří zásad, totiţ povinnosti – odpovědnosti – kázně. Můţeme tudíţ říci, ţe skautský 
vůdce je vzorem pro jemu svěřenou mládeţ. A to představuje určitě notný díl osobní 
odpovědnosti. 

Hovoříme-li o „koníčku“, pak to bývá zpravidla naše soukromá zájmová činnost, kterou 
se zabýváme ve svém volném čase a kde si obvykle stanovujeme pojetí i zásady sami. 
Nemáme tu teď samozřejmě na mysli sportovní hry, jejichţ pravidla jsou pevně 
stanovená, ale i u nich si můţeme přece zvolit, na jaké úrovni je budeme pěstovat. Tak 
třeba volejbal (abychom uvedli aspoň nějaký příklad) mohu hrát jen tak rekreačně, na 
dovolené, na chatě s partou kamarádů, ale mohu se také rozhodnout pro váţně pojatý 
sport, kde se ucházím o významné umístění ve sportovní soutěţi. Mohu hrát na nějaký 
hudební nástroj jenom pro svoje vlastní potěšení nebo jen pro úzký okruh posluchačů, 
mohu však být členem třeba jenom amatérského souboru, kde uţ ale budou nároky 
nepochybně vyšší. Vidíme tedy, ţe úroveň, hloubku, soustavnost, náročnost „odbornou“ 
i časovou si u svého koníčku, své záliby, volím sám. 

U skautingu je to, jak asi uţ teď můţeme tušit, zcela jinak. Jestliţe mu totiţ byly samým 
Zakladatelem dány do vínku pevné morální principy, pak se buď s nimi ztotoţním 
a mám právo označovat se za skauta, nebo je nepřijmu a pak nejen ţe nejsem 
skautem, ale nemám ani oprávnění v takovém hnutí nadále zůstávat. K tomu, aby se 
kdo stal skautem, rozhodně nepostačuje podat přihlášku do některé ze skautských 
organizací (měli bychom ovšem raději říkat hnutí, tak jak byl skauting svým zakladatelem 
proponován), nepostačí řádně platit registrační poplatky, ba ani nosit skautský kroj, nebo 
se nechat zvolit do jakkoliv významné funkce. K označení být skautem se dospívá 
přijetím skautských mravních zásad, skautského ţivotního stylu, je to výsada a svého 
druhu snad i vyznamenání. Mezi koníčkem – „hobby“ – a skautskými ţivotními postoji 
a přístupy je opravdu propastný, přímo diametrální rozdíl. K takovému ţivotnímu stylu se 
musí kaţdý jednotlivec svobodně rozhodnout, sebevýchovou se k němu postupně 
propracovat a takové svoje rozhodnutí stvrdit dobrovolně sloţeným, avšak neporušitel-
ným slibem. Zamysleme se nad slibem skautských vůdců a činovníků.  

 

Činovnický slib 

Od samého počátku byl zakladatelům skautského hnutí zcela jasný význam úlohy vůdců 
jako základního pilíře skautské výchovy. Vyplývá to ostatně z pojetí Baden-Powellovy 
skautské metodiky a pedagogiky, které vybudoval na druţinové soustavě a – to je z po-



– 111 – 

hledu našeho tématu podstatné – na vůdcovském principu. Kdyţ v roce 1919 získali 
skauti Gilwellský park u Londýna, zřídil v něm B.-P. vzdělávací středisko pro skautské 
vůdce – „scoutmastery“, protoţe takové vyuţití tohoto daru povaţoval pro šířící se hnutí 
za prioritní.172 Nejinak tomu bylo i u nás. Český, případně československý skauting měl 
to štěstí, ţe u jeho zrodu stály vynikající osobnosti z řad pedagogů i jiných odborníků, 
kteří měli k mládeţi blízko a rozuměli jí. Do Anglie, do zmíněného Gilwellu, odjel v roce 
1922 i F. A. Elstner tehdy devatenáctiletý zahraniční zpravodaj slibně se rozvíjejícího 
našeho skautského hnutí.173 Po svém návratu organizoval kurzy vůdců, z nichţ se 
posléze vyvinuly lesní školy. Význam osobnosti vůdce byl tedy zdůrazňován od samého 
počátku vzděláním, jeţ mu hnutí poskytlo, a navíc bylo zdůrazněno i zvláštním činov-
nickým slibem, který měl postavení vůdce ještě umocnit. 

Vzdělávání výchovných činovníků, především vůdců, jeho koncepce, rozsah i funkce, 
bylo svěřeno do kompetence kmenových náčelnictev, která k tomu měla jako pomocný, 
metodický a výkonný orgán Ústřední lesní školu. Tento proces byl zakotven v přísluš-
ném interním předpise. Také současně platný Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků 
se věnuje velice podrobně této problematice. Oproti dřívějším je výrazně rozšířen a de-
tailně propracován. Jistě, dá se mu vytknout mnohé, velká sloţitost, administrativní 
přístup k problematice, neúměrně dlouhé časy k prokázání získané kvalifikace, potlačení 
vlivu místních činovníků a skautských osobností jako nejlepších znalců osoby uchazeče 
o příslušný dekret mimo domovský region a tím i určité omezení moţnosti vyloučit ne-
vhodné kandidáty. Jako nedostatek je moţno chápat i jeho těţiště v organizační oblasti, 
technických znalostech a nezdůraznění a neprokázání skautských kvalit kandidáta. To 
vše je moţné ovšem dřív nebo později vhodnou novelizací upravit. Co však tomuto řádu 
nelze upřít, je snaha o to, aby skautští činovníci prokázali svoji kvalitu, byť je to spíše 
v oblasti vědomostní neţ v oblasti skautského ducha, řečeno jinak – skautské spirituality. 
Vzdělávání činovníků a jejich zkouškám zejména z pohledu současnosti se budeme 
věnovat ještě v dalších kapitolách. V této chvíli jsme povaţovali za podstatné připome-
nout, za jak důleţité pro rozvoj i potřeby hnutí byly povaţovány nejen samým zaklada-
telem světového skautingu, ale také naším A. B. Svojsíkem.  

Po úspěšném sloţení vůdcovské zkoušky, představující nejdůleţitější stupeň naší vý-
chovné kvalifikace, následuje sloţení činovnického slibu. Nastávající vůdce se jím 
zavazuje, ţe povede a bude vychovávat své svěřence – ve slibové formuli se hovoří 
o svěřené mládeţi – podle nejlepších svých schopností a v duchu skautského slibu 
a zákona. Závaţnost skautských slibů je podstatně zdůrazněna tím, ţe tak uchazeč 
slibuje na svou čest, tedy na něco, co je pro kaţdého mravného člověka to nejcennější.  

Můţeme se samozřejmě ptát, proč je třeba skládat samostatný činovnický slib, jestliţe 
absolvent zkoušky uţ dříve sliboval svým skautským slibem, podle nějţ se zavázal plnit 
skautské zákony. Z nich by se přece daly rovněţ odvodit příslušné povinnosti sluţby 
skautského vůdce. Jistě je to v náplni třetího bodu zákona, kdy vůdce pomáhá najít 
svému oddílu správnou cestu ţivotem a jeho základní orientaci. Tato jeho snaha je ne-
pochybně obsaţena i v bodě čtvrtém, který ukládá v bratrském přístupu k lidem i k ostat-
ním skautům sluţbu pomoci. Završující desátý bod zákona pak řeší všechny i výslovně 
neuvedené povinnosti skautova, v tomto případě vůdcova, počínání. 
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Také skautský slib zahrnuje povinnosti, které vyplývají z přijetí vůdcovské sluţby. Výslov-
ně to ukládá druhý bod, hovořící o plnění vlastních povinností, které toto postavení 
s sebou nese, a také o závazku, odvozeném v tomto smyslu z těch bodů skautského 
zákona, jak jsme je uvedli uţ v předchozím odstavci. Také závěrečný bod skautského 
slibu je moţné chápat jako dobrovolné přijetí všeho, co z tohoto postavení vyplývá. 
Podobně, jako je nadřazen skautskému zákonu jeho desátý bod, můţeme stejně chápat 
i postavení hned úvodních slov skautského slibu, hovořících zcela jasně o vztahu k nej-
vyšší Pravdě a Lásce a vztahujících se beze vší pochybnosti také na výchovnou funkci 
vůdce. Snad by takový přístup mohl být povaţován za dostačující. Nechceme posuzovat, 
nakolik by to bylo přijatelné celé skautské veřejnosti. Ve snaze zdůraznit úlohu i závaţ-
nost a význam postavení vůdce ve výchovném skautském procesu byl pro přijetí sluţby 
vůdce závazně stanoven také příslušný specifický slib.  

V období přípravy nového řádu pro vzdělávání činovníků byl jeho prvotní návrh předloţen 
i dovnitř hnutí k připomínkám. Skupina činovníků brněnské oblasti, kteří se zabývali 
přípravou a také realizací vůdcovských zkoušek, předloţila alternativní podobu činovnic-
ké slibové formule. Vedla je k tomu především skutečnost, ţe se jim navrhované znění 
jevilo příliš formální a vzhledem k významu tohoto slibu poněkud strohé a málo důstojné. 
Vycházeli z toho, ţe – podobně jako skautský slib – by měla mít i jeho činovnická podoba 
tři body, symbolizující tři základní principy skautingu i tři výchovné pilíře, totiţ skautský 
zákon, slib a heslo, stejně jako je představují tři vztyčené prsty pravé ruky při skautském 
pozdravu. Tento iniciativní návrh nebyl z celkem nepříliš jasných důvodů přijat, coţ 
navrhovatelé v duchu sedmého bodu skautského zákona posléze akceptovali. Aby však 
zdůraznili význam slibu a připomněli adeptům závaznost i rozsah jejich povinností, 
přidávala se v brněnské oblasti ještě doloţka174, která ovšem uţ svou formulací charakter 
slibu neměla. Uvádíme tedy celé znění této podoby slibu včetně doloţky, přičemţ oficiál-
ní forma podle Řádu175 je tu vytištěna tučně: 

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe 
vést a vychovávat mládeţ mi svěřenou v duchu skautského slibu a zákona. 
Je mou ctí být jí příkladem a chránit ji před veškerým nebezpečím. 
Soustavně se budu vzdělávat a trvale řídit heslem: 
Povinnost – odpovědnost – kázeň! 
(K tomu mi dopomáhej Bůh!)“ 
 
Snahou bylo přispět ke zdůraznění všech povinností vůdce, současně také ke slavnostní 
atmosféře i obřadnosti slibu. Přiznejme si, ţe v současné době je obvykle málo času na 
tyto formy a je to jistě ke škodě věci. Pokusme se vzpomenout na svoje mládí, na dobu, 
kdy jsme my sami skládali slib a také na jiné podobné příleţitosti a uvědomme si, jakou 
roli sehrávaly v psychologii mladého skauta a jak tedy rovněţ přispívaly k výchovnému 
procesu. Protoţe vzdělávání vůdců se pohybuje v současné pragmatické společnosti 
především v oblasti aţ příliš reálné a „realistické“, bylo by nanejvýš vhodné i nastávajícím 
vůdcům připomínat vlastním záţitkem úlohu těchto třeba i jednoduchých obřadů ve 
výchově, jíţ by tak měly účinně napomáhat. Přimlouváme se za to, aby při nejbliţší 
vhodné příleţitosti byl i činovnický slib podobným způsobem upraven a novelizován.  
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Hovoříme zde o slibu skautského činovníka a především skautského vůdce se zřetelem 
na odpovědnost, která pro něho vyplývá zejména ve vztahu k mládeţi, jeţ je mu svěřena 
do výchovy, ale zároveň také k hnutí, kterému je vůdce odpovědný v tom smyslu, ţe jím 
pouţité metody výchovy jsou v souladu se základními principy skautského hnutí. 
Skautský vůdce je také odpovědný za výchovu mládeţe svěřené mu lidskou společností, 
pojmeme-li tento fakt v širších souvislostech. K uvědomění si této odpovědnosti je 
skautský vůdce vychováván prakticky od svého vstupu do skautského hnutí, neboli od 
vlčáckých let přes období skauta a rovera. Rodiče, učitelé, vychovatelé, trenéři a tudíţ 
i skautští vůdcové jsou odpovědni za výchovu jim svěřené mladé generace. Skautský 
vůdce vedle toho, co jiţ bylo řečeno, je také odpovědný sám sobě. Svého času skautští 
vůdcové slibovali ţíti a vychovávati mládeţ v duchu skautského zákona. K nabytí pocitu 
a vědomí odpovědnosti musí být kaţdý člověk vychován. A právě skautské prostředí je 
k této výchově přímo ideální. 

Baden-Powell ve své příručce pro skautské vůdce Aids to Scoutmasters v souvislosti 
s druţinovým systémem připomíná, ţe kaţdý člen druţiny je i sám odpovědný za úspě-
chy i neúspěchy druţiny, coţ se dál přenáší na odpovědnost druţiny a jejích členů za 
působení oddílu jako takového.176 Jde o mimořádně promyšlený výchovný záměr a je jen 
škoda, ţe druţinový systém má často pouze formální charakter nebo není uplatňován 
v některých oddílech vůbec. Ani odpovědnost roverů a rangers ve vztahu k hnutí není 
příliš zdůrazňována a naplňována, protoţe roverský program se většinou v posledních 
letech soustřeďuje na (do jisté míry oprávněné) „vyuţití volného času roverů a rangers 
k sebeuplatnění a naplňování různých hypermoderních forem zábavy jejich věkových 
vrstevníků.“ Tyto formy „zábavy“ mají často jen málo společného se skautingem. Pro 
rovery a rangers, stejně jako pro oldskauty, je základním posláním v duchu skautských 
principů sluţba či slouţím, coţ se, jak se traduje, odvozuje od „Ich dien“ krále Jana 
Lucemburského. Jan Lucemburský byl svérázný král, k němuţ lze mít nesčetné výhrady. 
Jeho heslo ovšem náplň roveringu přesně vyjadřuje. Obecně přijaté zásady „sluţby“ či 
„slouţím“ se promítají do práce pro hnutí a ve prospěch lidské společnosti. Tím se 
samozřejmě nijak nevylučuje samostatné putování roverů a rangers po skautské stezce. 
Očekává se ovšem, ţe právě z nich vyrostou noví vůdcové skautských oddílů, smeček 
a rojů. Ne kaţdý, kdo projde celou skautskou výchovou od vlčete či světlušky, skauta či 
skautky a rovera nebo rangers, je zralý pro funkci vůdce oddílu. Stanou-li se skautské 
principy smyslem jeho ţivota, pak má další moţnosti, jak ve skautském hnutí působit, 
i kdyţ se na vůdce oddílu necítí. 

 

Činovnické zkoušky 

O významu činovnických a zejména vůdcovských zkoušek jsme se uţ stručně zmínili 
v úvahách o činovnickém slibu. Protoţe by všechny zkoušky – ostatně jako jakékoliv jiné 
ověřování čehokoliv nejen ve skautském ale i občanském ţivotě – měly tvořit jakési 
síto, jímţ se ověřuje způsobilost k určité činnosti (v našem případě k vedení oddílu), je 
jistě na místě, ţe se jim věnuje patřičná pozornost. Bylo uţ řečeno mnohokrát, ţe dobrý 
vůdce je nejdůleţitějším prvkem celé naší výchovné soustavy. Pokusíme se reagovat na 
některé problémy spojené s otázkou činovnických zkoušek. Máme za to, ţe nás k tomu 
opravňuje skutečnost, ţe jeden z podepsaných autorů této publikace je dlouhodobě činný 
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ve zkušebních komisích jak pro čekatelské, tak i vůdcovské zkoušky. Poslední uvedené 
komisi několik roků předsedá, takţe si o věci mohl utvořit jistý obraz.  

Hned v úvodu si musíme přiznat, ţe přes všechnu jistě upřímnou snahu se tvůrci zkušeb-
ního řádu nedokázali vyvarovat jistých pochybení. Doufejme, ţe při jeho nejbliţší noveli-
zaci bude přihlédnuto k získaným zkušenostem a zkušební řád bude upraven k prospě-
chu a dobrému dalšímu rozvoji skautského hnutí u nás. 

O tom, ţe všechny v Řádu uvedené zkoušky se zabývají na prvém místě odbornou 
a praktickou stránkou, jsme uţ rovněţ hovořili. Je to nepochybně nutné a uţitečné, 
jenomţe problém současné naší společnosti a tím i českého skautského hnutí je nyní 
především v oblasti mravní. Je to proto, ţe i skauti jsou součástí této společnosti a její 
vliv si s sebou kaţdý více či méně nese. Pokud tedy hovoříme o tom, ţe jsme institucí 
výchovnou, pak musíme vzít na prvém místě v potaz záleţitosti mravní a etické a posu-
zovat, zda kandidát zkoušky příslušného stupně a oboru splňuje tento základní a ne-
oddiskutovatelný poţadavek. Je pravda, ţe v jistém rozsahu jsou v Řádu obsaţeny 
zkušební otázky z oboru myšlenkových základů a historie skautingu, jinou věcí je 
ovšem jejich přijetí a zachovávání kandidátem za všech okolností tak, aby jako vůdce byl 
později schopen tyto zásady v rámci svého výchovného působení přenášet dále. Víme, 
ţe nikdy není nadbytek ochotných a obětavých lidí, kteří jsou k dispozici pro tuto činnost. 
Při tom nás současná legislativa nutí, aby s mladými lidmi pracovali lidé kvalifikovaní, 
coţ je samozřejmě v pořádku. Tento poţadavek je ještě více umocněn skutečností, ţe 
stát je ochoten formou dotací přispívat jen na ty akce, které jsou řízeny právě kvalifiko-
vanými pracovníky. Toto je jedno z úskalí, které sebou státní péče nese. Ve snaze získat 
finanční podporu se můţe stát, ţe o oprávnění k vedení oddílu mohou usilovat i lidé, jimţ 
by uděleno být nemělo. Jejich získání by se mohlo stát předmětem spekulace i korupce. 
To jsou ovšem situace, které skautským činovníkům nepřipisujeme, zkušenosti však 
ukazují, ţe ne všichni adepti vůdcovských zkoušek splňují poţadavky, kladené na 
dobrého vůdce. I kdyţ je zkušební komise sama o takovém závěru pevně přesvědčena, 
je prakticky bezmocná, protoţe posuzuje uchazečovy vědomosti, nikoliv schopnosti. 
Navíc pokud kandidát doloţil s přihláškou doporučení z mateřských výchovných jedno-
tek, podle Řádu komisi nepřísluší pravomoc takové doporučení zpochybnit. Opačná 
situace, ale se stejnými důsledky, můţe nastat v případě, ţe pořádající instituce bude 
rezignovat na přidělení dotace – pak můţe vést tábor téměř kdokoliv. Můţe se to týkat 
i komerčně pojatých táborů jiných organizací a soukromníků, které se v poslední době 
stále více mnoţí. A to hovoříme zatím pouze o táborech, které si stát „hlídá“. Ve skaut-
ském oddíle probíhá činnost, řekněme raději výchova, celoročně a na tu se společenský 
dohled nevztahuje, státní orgány posuzují přípustnost organizací a občanských sdruţení 
pouze podle jejich stanov, pokud ovšem nedojde k nějakému excesu. 

Naše vůdcovské zkoušky zatím kvalifikační nároky státu splňují. Můţeme být nepochyb-
ně spokojeni s takovým oceněním. Na druhé straně to ovšem také hnutí zavazuje. 
Určitým úskalím můţe být třeba snaha středisek a oddílů mít dostatek činovníků s tako-
vou ţádanou kvalifikací. A to je právě ono příslovečné jádro pudla, ţe ve snaze takovou 
kvalifikaci získat, se ke zkouškám hlásí i činovníci, kteří k tomu svými osobními vlastnost-
mi nejsou dostatečně vybaveni. Je pravda, ţe ke zkoušce potřebuje uchazeč – jak jsme 
uţ uvedli – doporučení jak ze svého střediska (to má ovšem eminentní zájem o to, aby 
tuto kvalifikaci získal), tak i výchovného zpravodaje (dnes) příslušné okresní rady (ten 
uchazeče sice zpravidla dostatečně nezná, ale spolehne se na doporučení střediskového 
vůdce). Za tohoto stavu se dostavují ke zkouškám ti, kteří někdy nesplňují vysoké ná-
roky, které by skautský vychovatel měl splňovat, ale protoţe teoretické, případně i prak-
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tické znalosti a dovednosti prokázal, nic mu nebrání v tom, aby se stal výchovným 
činovníkem příslušného stupně. Mnohem horší situace můţe nastat (teoreticky, ale došlo 
k tomu uţ i v praxi), ţe neúspěšný kandidát se můţe po svém neúspěchu přihlásit ke 
zkoušce k jiné komisi v jiném regionu, coţ Řád dovoluje. Potřeba mít „zkoušeného“ 
činovníka je pro středisko v tomto případě tak naléhavá, ţe „přimhouří oko“ nad některý-
mi zásadami skautské i občanské etiky a vydá mu nové doporučení pro takový nový 
pokus. Jistě se shodneme na tom, ţe to není v pořádku, ale takové řešení současné 
předpisy umoţňují. Jistou pojistkou proti takovému postupu by mohlo být, aby se účast 
na zkoušce mimo vlastní region povaţovala za mimořádný případ a byla umoţněna jen 
ve výjimečných a řádně odůvodněných situacích. Doporučení kandidáta pro místní i cizí 
zkušební komisi by se tedy měla věnovat velká pozornost a vydávat ho jen tehdy, kdyţ 
jsou všichni odpovědní činovníci hluboce přesvědčeni o tom, ţe kandidát vůdcovskému 
poslání vyhoví po všech stránkách. Nikdy by ovšem neměla být důvodem pro takové 
doporučení momentální situace a potřeba střediska. Jestliţe tedy mluvíme o mravní od-
povědnosti vůdců, a to na všech úrovních, vidíme, ţe to není skutečně prázdný pojem. 

Druhý okruh problémů v sobě skrývá nedostatečná vyspělost kandidátů. Je to bolest 
doby, protoţe současná společnost, její ţivotní styl i priority jsou zcela jiné, neţ poţadují 
skautské mravní normy a to nejen u činovníků, ale také u „řadových“ skautů. S takovým 
prostředím jsou všichni konfrontováni a je věcí jejich současných vůdců, aby se 
s takovým fenoménem dokázali vyrovnat sami u sebe a také usměrnit v tomto smyslu 
své mladší bratry. Daleko nejmarkantněji se ovšem tyto problémy projevují u čekatel-
ských zkoušek, kde poţadovaný minimální věk 15 roků je více neţ podceněný. V tomto 
věku můţe takový mladý skaut – má-li k tomu předpoklady – úspěšně napomáhat při 
vedení oddílu jako oddílový rádce; jako „pomocník“ vůdce oddílu můţe se jen obtíţně 
uplatnit. Jsou to jen o poznání starší děti, neţ jsou ostatní skauti v oddíle a v druţinách. 
Většinou ještě nedorostli natolik, aby byli schopni vnímat a pochopit činovnickou 
povinnost – odpovědnost – kázeň v souladu se sluţbou skautskému hnutí. Oni a ony si 
snad ještě ani neuvědomují poslání, které vyplývá z absolvování čekatelské, někdy 
i vůdcovské zkoušky, jimiţ vstupují do výchovného systému hnutí jako jeho aktivní 
účastníci. I kdyţ, jako vţdy a ve všem, existují výjimky. Úvodní odstavec Řádu o poslání 
čekatelské zkoušky si neklade sice přemrštěné cíle, ve vlastní náplni a okruzích pře-
depsaných otázek jsou přece jenom nároky poněkud vyšší. Zmínili jsme se uţ o znalos-
tech a především o pochopení a přijetí skautské spirituality, pro niţ vysoké procento 
uchazečů, jak ukazují zkušenosti, nemá v tomto věku skoro ţádné předpoklady. Jsou to 
myšlenkové okruhy, které jsou zatím těmto mladým adeptům zcela cizí. Problémy jsou 
podobné také v oblasti hospodaření, práva a organizace. To jsou okruhy otázek, s nimiţ 
se dosud ve svém ţivotě nesetkali, a tak je samozřejmé, ţe je zatím ani příliš neoslovují. 
Jestliţe se v Řádu hovoří o zajištění bezpečnosti v maximální míře, pak ovšem 
musíme mít dále na paměti i právní odpovědnost, kterou v tomto věku mladiství ze 
zákona nemají.  

Obdobná situace je i u vůdcovských zkoušek. Vyšší věk uchazečů vyřešil uţ moţná auto-
maticky některé výhrady, které jsme uvedli u zkoušek čekatelských. Pravidlem však 
i tady zůstává skutečnost, ţe v oblasti praktické bývají kandidáti úspěšnější neţ v pro ně 
suché teorii. Nemají zkušenosti v oborech právních, ekonomických, organizačních. 
A nemají také (a to je téměř pravidlem) téměř ţádné znalosti – o přijetí a osvojení ne-
mluvě – o otázkách duchovního rozměru skautingu. Tady jsou na tom lépe uchazeči 
z oddílů náboţensky orientovaných. Ale protoţe skauting je hnutím otevřeným pro 
všechny, kdo se v ţivotě rozhodli následovat nejvyšší Pravdu a Lásku, je to poněkud 
tristní zjištění. Opět se tak dostáváme k nutnosti řádného výběru kandidátů vůdcov-
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ství středisky, kdy by měla být určující jejich osobní schopnost vést svěřený oddíl, 
a nikoliv momentální potřeba střediska. Ta by totiţ mohla být časem uspokojena 
příchodem vhodnějšího adepta nebo jiţ zkušeného činovníka, nedobrému vůdci však uţ 
nikdo nikdy jednou vydaný vůdcovský dekret neodebere. Ten ho označuje jako plně 
kvalifikovaného a schopného splnit tento náročný, největší a nejčestnější úkol, který před 
skauta jeho hnutí staví. Ale jím „vychovaní“ členové oddílu ovšem jen stěţí budou 
splňovat to, co dělá skauta skautem. V představě mnohých má čekatelská či vůdcovská 
zkouška jen formální charakter a často reagují poznámkou „k čemu mi to vlastně bude?“. 

 

Úskalí zkoušek a slabiny kandidátů  

Nejsou to ovšem jenom obory teoretické, které přinášejí kandidátům vůdcovských zkou-
šek starosti. Je aţ s podivem, ţe mezi obtíţné obory patří i znalost přírody, tedy oblast, 
ve které bychom to snad ani nečekali. Ne kaţdý je ovšem erudovaným botanikem 
a znalcem přírodnin všeho druhu. Základní znalosti bychom tu ovšem měli předpokládat. 
Nejen pro všetečné dotazy zvídavých vlčat, ale proto, ţe prohlašujeme přírodu za náš 
druhý domov. Poznat léčivé rostliny a naopak zase jedovaté a nejedlé houby by mělo být 
samozřejmostí pro kaţdého vůdce. Pokud by neměl potřebné předpoklady, ochuzuje 
nejen sebe, ale i svůj oddíl. Příroda a nalezené přírodniny mu dávají ohromné moţnosti 
pro obohacení programu. Jen namátkou uveďme: zaloţení herbáře, sbírky minerálů, 
hornin, dřevin; hry zaloţené na poznávání přírody; rukodělné práce a spousty dalších. 
Vůdce musí mít aspoň základní znalosti ekologického chování, měl by vědět něco 
z legislativy, týkající se pobytu v přírodě, znát lesní zákon.  

Nejinak je to s písemným i slovním projevem. Můţeme se sice dohadovat s psychology, 
nakolik jsou příčinou špatné komunikace textové zprávy mobilních telefonů nebo e-
mailová korespondence, nic to však nemění na věci, ţe současná mladá generace má 
potíţe v osobním styku s okolím. Takovému jednání se nevyhne ţádný činovník. Musí 
jednat s úřady jak v trvalém bydlišti, tak i při zajišťování tábora. Jeho projev a kultura 
vystoupení mohou mít podstatný vliv na výsledek takových jednání. Ţe to také vytváří 
obraz našeho hnutí na veřejnosti, je jistě zbytečné zdůrazňovat. I k této oblasti je třeba 
přihlíţet při výběru kandidátů vůdcovství domovskými středisky. 

 

Péče o průběh zkoušek 

Naše zkušební komise vůdcovských zkoušek vţdy důrazně trvá na jejich důstojném prů-
běhu. Účast ve skautském kroji povaţujeme za samozřejmost. Je pravda, ţe Řád ne-
stanoví striktně, jak má zkouška probíhat, a dává tu pořádajícím jednotkám dost volnou 
ruku. Z praktického hlediska je ovšem výhodné, zkouší-li se současně více kandidátů 
i oborů na jednom místě. Je to sice náročnější na potřebný prostor, na druhé straně to 
méně zatěţuje členy zkušební komise, odpovědným činovníkům to usnadňuje organizaci 
a v neposlední řadě to dává moţnost kandidátům poznat se navzájem, zvláště jsou-li 
z různých míst regionu. Hovořit o tom, jak organizovat celé setkání, aby nevznikaly 
ztrátové časy, které poţadované úrovni nepřidají, je asi v těchto souvislostech zbytečné. 
Naproti tomu je ovšem nutné, aby i při tomto v podstatě „úředním aktu“ zůstala mezi 
účastníky zachována skautsky bratrská atmosféra. I na to by měla pamatovat pořádající 
organizační jednotka uţ při sestavování komise, resp. výběru jejího předsedy, na němţ 
nepochybně záleţí všechny tyto problémy a jejich řešení, včetně vzájemných vztahů 
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uvnitř komise i vůči kandidátům. To jsme konečně měli jistě všichni moţnost sami poznat 
na vlastní kůţi při školní docházce, u maturity nebo mnozí i později na studiích. Zkouše-
jící by neměl předvádět, ţe je „chytřejší neţ kandidát“, měl by být skautsky vstřícný, jeho 
úlohou přece není „někoho nachytat“. Zkušební komise, v níţ si jednotliví instruktoři 
dobře rozumí, komise, jíţ jde na prvém místě o posílení sboru skautských vůdců o dobré 
činovníky, splní dobře svoji skautskou sluţbu. I pro ni tedy platí zásady skautské mravní 
odpovědnosti.  

Jen zdánlivě se tu neustále a tvrdošíjně vracíme k úloze střediska, resp. dalších činovní-
ků hnutí a jejich podílu a odpovědnosti na sloţení a také kvalitě „vůdcovského sboru“. 
Vedou se diskuse o důleţitosti jednotlivých sloţek hnutí, slýcháme, ţe „naší budoucností 
jsou vlčata a světlušky“, jindy se říká, ţe vše se bude odvíjet od dnešních roverů, pak zas 
se konstatuje, ţe „jaký je vůdce, takové je hnutí“. Které toto tvrzení je pravdivé, nebo 
snad leţí pravda někde uprostřed či ještě také jinde? Odpověď je jednoduchá. My všichni 
máme odpovědnost za stav, poslání, činnost, výchovu, pověst a budoucnost skautingu 
v této zemi. Je pravda, ţe největší podíl na ní mají všichni dospělí členové hnutí, tedy i ti, 
kteří se nepodílejí na výchovné činnosti přímo; u aktivně činných vůdců je to samo-
zřejmostí. Ale aby takto hnutí skutečně „fungovalo“, to je záleţitostí nás všech. Pokud 
sami nevedeme oddíly, smečky, roje a kmeny, musíme vytvářet podmínky k tomu, aby 
sbor vůdců byl kvalitní a aby mohl také odvádět kvalitní, skautsky kvalitní práci. V tom je 
naše odpovědnost, síla i budoucnost skautingu u nás v duchu Svojsíkova hesla 
„povinnost – odpovědnost – kázeň“, které dal hnutí a jeho dospělým členům do vínku.  

Úspěšní absolventi vůdcovské zkoušky skládají činovnický slib, kterým se zavazují, ţe 
budou „ţíti a vychovávati mládeţ v duchu skautského zákona.“ Mnohým z nich částečně 
nebo zcela uniká odpovědnost, která z tohoto slibu vyplývá. 

I to je důvodem k tomu, aby činovníci, kteří přihlašují nebo doporučují další kandidáty 
k činovnickým zkouškám, svoje rozhodnutí lépe zvaţovali, nenechali se vést pouze 
momentální potřebou svých středisek, která nemají a podle současně platných řádů 
a předpisů potřebují „kvalifikované vůdce“. Je potřeba si uvědomit, ţe takový „rychlo-
kvašený“ vůdce nebude své výchovné jednotce stejně příliš platný a ţe bude časem 
jenom zdrojem problémů a starostí. Na druhé straně je ovšem velká odpovědnost i na 
samotných zkušebních komisích, které by při vší nutné a potřebné vstřícnosti neměly 
podléhat falešné „dobrotě“. Měly by vyuţívat své kompetence podle Řádu v plném roz-
sahu k tomu, aby se do hnutí nedostávali vůdcové nehodní tohoto označení. Mějme na 
paměti, ţe nedobré jevy stejně jako zlo mají schopnost šířit se geometrickou řadou. 
Nechť tedy pracují – a to by mělo platit pro nás všechny – tak, aby to pozitivní se ve 
skautském hnutí rozvíjelo přinejmenším řadou aritmetickou. 

 

Postavení současných vůdců 

Být dobrým skautským vůdcem patrně nikdy nebylo snadné a můţeme se jen dohadovat, 
jak velký podíl v celém činovnickém sboru kdy, ve které době, tito dobří vůdcové vlastně 
tvořili. Ani dnešní doba není určitě v tomto směru výjimkou, i kdyţ uţ patří k lidské 
přirozenosti, ţe současné problémy jsou pro ni ty největší. Je to nepochybně i proto, ţe 
na to nedobré v minulosti se snáze zapomíná a lidská paměť si raději uchovává jen to 
pozitivní. Snad je to tak dobře.  
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Musíme vycházet z toho, ţe dnešní realita, její morálka, hierarchie hodnot i sami lidé 
se svým chováním jsou výrazně jiní, neţ tomu bylo dřív. Je s podivem, ţe ačkoliv 
v dobách zakladatele českého skautingu byla mnohem niţší ţivotní úroveň, neţ je tomu 
dnes, honba za „pozemskými statky“ je teď mnohem intenzivnější, a – coţ je mnohem 
horší – navíc také značně bezohlednější. Jestliţe lidé dříve ţili v bídě fyzické a snad 
i duševní, byli si toho vědomi a podvědomě se snaţili z tohoto stavu vybřednout. 
Neděláme si iluze o tom, ţe nebyla zločinnost, ţe lidé snad byli v té době anděly a ţe na 
zemi panoval bukolický ráj. Je však pravdou, ţe tehdy se lidé za své poklesky styděli, 
protoţe si byli vědomi, ţe nejednají správně. Současná společnost pokládá slušnost za 
slabost, ne-li za něco mnohem horšího, vyţadujícího jen úsměšek, ne-li hospitalizaci 
v příslušném zařízení. Leţ, přetvářka, opilství, porušení daného slova, manţelská ne-
věra, to vše se dnes sice chápe jako něco nedobrého, ale jinak jako celkem normální jev. 
K tomu se přidala další metla, kterou předcházející generace neznaly, totiţ drogy. Jistě, 
kradlo se i dřív, ale ne tolik, a především – bylo to z hladu a nedostatku. Dnes dochází ke 
krádeţím nejčastěji proto, aby se uţ tak dost velký majetek ještě zvětšil. To, ţe k tomu 
napomáhá i nedokonalá legislativa, je sice ostudná pravda, ale nemůţe to být důvodem, 
a uţ vůbec ne ospravedlněním. 

O tom, ţe by zákon mohl být v rozporu s morálkou, slušností a „dobrými mravy“, lze sice 
diskutovat v debatních krouţcích, ale nikdo s tím není ochoten cokoliv udělat. Je to sice 
kuriózní, leč pravdivé zjištění, ţe zákony omezují jen slušné lidi, kteří by je se svými 
zásadami snad ani nepotřebovali, zatímco ti ostatní, které by měly usměrňovat v jejich 
„rozletu“, si stejně z nich nic nedělají. Do takové společnosti jsou postaveni naši vůdcové 
a ţádá se po nich, aby mladým lidem ukazovali mravní a duchovní hodnoty, které si 
lidstvo za věky své existence vytvořilo a od nichţ se (pomalu? – ale zcela jistě) vzdaluje. 

Střet se zlem, stejně jako s lidskou hloupostí, nelze nikdy vítězně dokončit, ale není 
moţné ho vzdát. Jednou z forem či cest by mohl a měl být skauting. Vţdy je potřeba 
začít u sebe. Vůdce by tedy i v současné společnosti měl být jiný, neţ je dnešní průměr, 
a měl by působit především svým osobním příkladem, svou důsledností i laskavostí na 
svěřenou mládeţ. Měl by ji upoutat vhodným programem i svou pevností v dodrţování 
„pravidel“ skautingu. Asi není moţné očekávat okamţitý efekt, ale je třeba začít, čím 
dříve, tím lépe. Není totiţ jiné cesty k nápravě poměrů, neţ začít ţít jinak, bez ohledu na 
to, co si kdo o tom myslí. 

To je ovšem jen část problémů, s nimiţ je současný vůdce konfrontován, byť by to byly ty 
zásadní a podstatné. Od doby začátků skautského hnutí se výrazně změnily materiální 
podmínky společnosti. Dotkne se nás to především v programové oblasti. Víme, ţe 
řada našich tradičních specifik bude muset být řešena jinak, bude muset k těmto novým 
poměrům přihlédnout. Máme tu na mysli například to, ţe dřevo, s nímţ jsme tak rádi na 
táborech pracovali a slouţilo nám nejen jako stavební materiál, ale i jako palivo, se stává 
nedostatkovým a navíc drahým. Víme, ţe naše ţivotní prostředí je narušené, musíme to 
brát v úvahu na táborech i krátkodobých výpravách. Pitnou vodu nezískáme v lesním 
potůčku a dnes uţ bohuţel ani v četných studánkách, protoţe je kontaminovaná i pod-
zemní voda. Likvidaci odpadků musíme věnovat zcela jinou a větší pozornost, protoţe 
tzv. „umělé hmoty“ a sklo, mnohem častěji pouţívané, mají výrazně delší dobu „odbourá-
ní“, neţ klasické materiály, pokud ovšem jsou samodestrukce vůbec schopny. Na druhé 
straně je vybavení domácností i různé hračky a pomůcky včetně elektronických hříček 
tak rozšířené, ţe mladí lidé jsou jimi přesyceni a jen máloco je dokáţe plně zaujmout. Při 
tom kolem nás působí dost organizací a institucí, které bezostyšně převzaly skautský 
program a metody, aniţ by ovšem přejaly jeho morální náboj, a tím nám silně konkurují. 
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Mladí lidé jdou za atraktivním programem, mravní hodnoty zatím nerozeznávají, a tedy 
nebudou na prvém místě upřednostňovat to, čím bychom se právě od ostatních iniciativ 
měli lišit. 

Ani to však ještě není všechno. Za uplynulých více neţ devadesát roků, kdy A. B. Svojsík 
přinesl skauting do této země, se výrazně změnily a především zkomplikovaly zákony, 
a to jak na ochranu ţivotního prostředí, tak i ty, které upravují naše vzájemné vztahy. 
Platí i jiné předpisy o hospodaření, daňové povinnosti, hygieně, zdravotním a sociálním 
zajištění, které i my musíme respektovat. K tomu si naše hnutí vydává svoje vnitřní řády, 
které na jedné straně vycházejí ze změněných podmínek společnosti, na druhé při 
administrativním způsobu řízení hnutí, které se stále víc a víc uplatňuje, ještě dále vnitřní 
administrativu komplikují. I s tím se musí dnes vůdce vypořádat. 

Bylo tu uţ řečeno, ţe být dobrým skautským vůdcem nebylo nikdy snadné. Zdá se, ţe 
dnes je to moţná ještě horší, v kaţdém případě přibylo podnětů, které tuto krásnou 
a dobrovolnou sluţbu ještě víc komplikují a znesnadňují. Je nepochybně morální povin-
ností všech činovníků a také dospělých členů hnutí, včetně oldskautů, aby tuto výchov-
nou roli vůdcům usnadňovali především tím, ţe z nich sejmou všechen ten administrativ-
ní i jiný balast, který doba přinesla, ţe jim v duchu svého slibu pomohou v jejich úsilí tak, 
aby skautské hnutí se stalo opět pro mládí této země atraktivním a aby se mu vrátil 
kredit, který v očích veřejnosti pro svoje nesporné klady a přednosti vţdy mělo.  

 

Úloha oldskautů 

Velmi sloţitým problémem je otázka dospělých skautů a skautek, tedy oldskautů, a jejich 
působení ve skautském hnutí. Pravděpodobně nejsloţitěji se to jeví v zemích, v nichţ 
bylo skautské hnutí potlačeno totalitárními reţimy – fašistickým, nacistickým, komunistic-
kým. Typickým příkladem je Československá, respektive Česká republika. Navzdory 
různým problémům dosáhlo před 2. světovou válkou skautské hnutí, u nás reprezentova-
né především Svazem junáků – skautů a skautek Republiky Československé, vysoké 
úrovně a významného společenského uznání. Po likvidaci republiky a utvoření protekto-
rátu Čechy a Morava „pod ochranou Velkoněmecké říše“ došlo v roce 1940 k prvnímu 
zákazu skautského hnutí. O tom, jaký postoj skauti zaujali a jak plnili první bod skautské-
ho slibu „milovati vlast svou, Republiku Československou, a slouţiti jí věrně v kaţdé 
době“, byla publikována řada prací, a proto je to zde jen takto připomenuto. Konec druhé 
světové války nalezl skauty připravené a ke spontánní obnově došlo prakticky okamţitě. 
Také účast skautů a skautek v povstání proti Němcům byla významná. Nepodařilo se, 
bohuţel, oprostit naše skautské hnutí od násilného, záměrného a organizovaného vlivu 
KSČ a od infiltrace členů oddaných straně s cílem skautské hnutí ovládnout a rozbít 
zevnitř. Komunistický puč v únoru 1948 pak také přinesl oficiální konec skautingu u nás, 
který následoval nedlouho poté. Pokusy o obnovu hnutí byly marné. Aţ počátkem roku 
1968, tj. v době tak zvaného „Praţského jara“ a „socialismu s lidskou tváří“, řízeného do 
všech důsledků tzv. progresivními členy KSČ, došlo ke druhé obnově skautského hnutí. 
Komunisté se však své vedoucí úlohy ve společnosti nevzdali, k čemuţ jim dopomohly 
i okupační sovětské jednotky, a tak naše skautské hnutí oficiálně přeţilo „se značně 
přistřiţenými křídly“ do roku 1970. Ukončení činnosti bylo tehdy velmi trapné a nedůstoj-
né skautů. Teprve listopad 1989 přinesl třetí a snad jiţ definitivní obnovení činnosti 
skautského hnutí v naší zemi. Není důleţité se zabývat některými historickými souvislost-
mi, je však třeba se zamyslit nad „rozloţením sil“ mezi oldskauty. Nejen jejich věkové roz-
loţení, ale také skautské zkušenosti jsou velmi rozdílné. Setkáváme se mezi nimi se 
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skauty, kteří do hnutí vstoupili ještě za první republiky, ale jejich počet se neustále 
sniţuje. Druhou skupinu, jak to lze zjednodušeně nazvat, tvoří skauti a skauty, kteří se 
stali členy v letech 1945–1948, a jejichţ myšlenkové pochody a vnímání skautingu jsou 
ovlivněny negativním působením členů KSČ v celé společnosti a uvnitř skautského hnutí 
i mimo ně. Třetí skupinu pak tvoří ti, kdoţ prošli zjednodušenou skautskou výchovou 
v letech 1968–1970. A konečně se vytváří čtvrtá skupina z těch, kteří v dnešní době 
přicházejí mezi oldskauty z roverů, rangers nebo přímo ze skautských oddílů. Kaţdá 
skupina operuje se svými osobními zkušenostmi a proţitky, které se snaţí uplatnit ve 
výchovném systému. Chceme-li je hodnotit v širších souvislostech, je třeba zdůraznit, ţe 
základní principy, které poloţil Zakladatel Robert Baden-Powell, jsou trvalou a neměn-
nou konstantou, zatímco výchovné metody a praktický skauting se vyvíjí. Je dost těch, 
kteří argumentují Svojsíkovým skautingem a vyzývají k návratu k němu.  

 

Různost pojetí skautingu – další problémy 

Takové volání je jistě oprávněné. Ale zároveň je třeba si uvědomit, ţe přístup Svojsíkova 
skautingu k duchovním principům skautingu byl více neţ opatrný, coţ lze pochopit, ale 
proč to mělo u věřícího křesťana Svojsíka trvalý ráz? Proto se začal postupně rozvíjet 
„model Foglarova skautingu“, dodnes v některých kruzích vysoce hodnocený a glo-
rifikovaný. Foglar dokázal smysluplně zdůrazňovat ve svých poněkud schematických 
románech „morální principy chlapců“, vymyslil perfektní hry, táborový program a sám 
přímo vychoval celou řadu dobrých členů lidské společnosti a přímo i nepřímo pozitivně 
ovlivnil tisíce a snad desetitisíce dalších příznivců, kteří dodnes vzpomínají na lovy 
„bobříků“ a jiná foglarovská dobrodruţství. O duchovních principech, na nichţ je 
zaloţen skauting, se však ve Foglarově díle nemluví. To přiznává i jeho epigon, skaut 
a spisovatel Miloš Zapletal. Je pak celkem zaráţející, ţe ve své absolventské práci LŠ 
Skauting a sakralita staví Lenka Poludová právě na Foglarově díle, jakkoliv jiné jí citova-
né skautské prameny jsou obsahově mnohem bohatší.177 Nicméně je třeba dodat, ţe ne 
kaţdý z jí citovaných skautských autorů se dokázal se základními principy skautingu 
vyrovnat a přijmout je za své.  

Vraťme se však ke Svojsíkovi. Slib českých skautů, jak jej vypracoval Svojsík, pravdě-
podobně nikdy nebyl schválen a uznán B.-P. Stále se totiţ traduje, ţe Svojsíkův slib byl 
B.-P. „poţehnán“, ale zatím nikdo nedokázal předloţit písemný doklad. I takové skautské 
osobnosti, jakými nepochybně byli Rudolf Plajner nebo Velen Fanderlik, měly zřejmě 
problémy s vyrovnáním se s prvním ze tří základních principů, totiţ s plněním Duty to 
God – Povinnosti k Bohu. Je známo, ţe problémy se Svojsíkovým skautským slibem se 
táhly aţ do období po třetí obnově skautingu u nás, kdy bylo sněmem Junáka přijato jiné 
znění slibu, jeţ bylo schváleno WOSM a WAGGGS, a v němţ Bůh byl nahrazen „nej-
vyšší Pravdou a Láskou“. Z tohoto pohledu pak moţno říci, ţe mezi dosud ţijícími 
stoupenci Svojsíkova předválečného českého skautingu je řada těch, kteří se duchovními 
principy skautingu nikdy příliš nezabývali a budovali skautské hnutí především na 
praktickém skautingu. Výjimku tvoří ti, kteří prošli skautskou výchovou v homogenních 
oddílech. Skautská mládeţ, která přešla z předválečného skautingu do obnoveného 
Junáka po skončení druhé světové války, byla svým způsobem zaskočena, protoţe 
snaha komunistů ovládnout naše skautské hnutí a začlenit je do Českého svazu mládeţe 
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byla jednoznačná a nekompromisní. Jiţ tehdy řada skautských funkcionářů selhala 
a prokázala, ţe tři základní skautské principy jim nejsou vlastní. Oni naopak upřednostnili 
své komunistické přesvědčení a plnili úkoly, které jim dala KSČ. I tehdy měly své výji-
mečné postavení homogenní oddíly s rozšířenou náboţenskou výchovou. Jejich činnost 
však nebyla výrazněji podporována a spíše byly posouvány na okraj skautského hnutí, 
ačkoliv právě jejich výchovný proces stál nejblíţe základním principům. V tomto období 
„vnitřních rozporů“ vyrůstali v Junáku i ti, kdo se stali členy teprve po válce. Ani politici 
neříkali lidem pravdu a nepopsali veřejně – aţ na čestné výjimky, jako byl Pavel Tigrid – 
nejen vnitřní komunistický tlak, ale současně také vnější politický nátlak Sovětského 
svazu a jeho VKSb, později přejmenované na KSSS. Poválečné Československo nebylo 
demokratickým státem, a proto se v něm nemohlo rozvíjet skautské hnutí podle představ 
Zakladatele Baden-Powella. Podobně tomu bylo i při krátkodobé obnově našeho skaut-
ského hnutí v letech 1968–1970. Ale zase do hnutí přišla další mládeţ.  

Takţe, jak jiţ výše zmíněno, po listopadu 1989 se náhle ve skautském hnutí ocitlo 
několik skautských generací oldskautů, z nichţ mnozí prošli tvrdými represemi nacistů 
a komunistů, jiní pionýrskými a svazáckými aktivitami, ale podle zcela nepochopitelné 
zásady „co jsme si, to jsme si, teď jsme zase všichni bratři“ se odvíjelo budování obno-
veného Junáka. Ruku v ruce zde stáli ti diskriminovaní i ti, kteří se podíleli na jejich 
diskriminaci; lidé, kteří se ocitli v registrech svazků spolupracovníků StB; političtí vězni; 
skauti, kteří přišli z emigrace, kam utekli před hrozbami komunistů; nevinní i vinní; ti, kteří 
skautské hnutí budovali i ti, kteří ho likvidovali; členové stranických skupin KSČ od 
ústředí po střediska; a pak ti ostatní, kteří naivně očekávali, jak všechno bude najednou 
čestné, poctivé a krásné. Jak však ukazuje zhruba třináct polistopadových let, opět se 
naplnila stará známá rabínova slova „všechno je jinak“. Bylo třeba se zmínit o těchto 
skutečnostech, aby bylo moţno na ně navázat se zřetelem na „odpovědnost vůči hnutí“, 
jak ji chápou různé skautské generace i s vědomím toho, ţe také skauting ve světě 
během svého jiţ téměř stoletého trvání zaznamenává nejen početní růst svých členů, ale 
také trvalý a zcela logický vývoj.  

 

Naši oldskauti a současný skauting 

Poloţme si nyní několik otázek:  

1. Jsou staří skauti, kteří toho často mnoho o základních principech skautského hnutí 
nevěděli a nikdy ani neslyšeli a necítili potřebu se jimi zabývat – kromě více méně jen 
formálního přístupu, protoţe se to u nás příliš nenosilo – oprávněni vyjadřovat se 
k dnešnímu stavu, kdy náš skauting teprve hledá svou tvář, a zasahovat do něj? 

2. Protoţe většinou kladli důraz na praktický skauting a maximálně na morální hodnoty 
skautingu (duchovní výchova a hodnoty se přece jen od morálních v širších souvis-
lostech liší, byť ty morální jsou jejich součástí – viz dílo Jaroslava Foglara), uvědo-
mují si, ţe současný praktický skauting stojí skutečně někde úplně jinde, neţ tomu 
bylo za první republiky, po druhé světové válce nebo v letech 1968–1970? Zjednodu-
šeně řečeno, mládeţ zcela evidentně jiţ dávno pochopila, ţe „hrát si na Indiány není 
perspektivní“. V tom je také patrný jistý úpadek „Lesní moudrosti“, při vší úctě k ní 
i k Ernestu Thompsonovi Setonovi. 

3. Vnímají skutečnost, ţe se výchovné metody praktického skautingu ve světě neustále 
vyvíjejí a modifikují podle potřeb a stavu poznání mládeţe v té či oné zemi? Před-
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pokládá se, ţe takové úpravy je třeba provádět jednou za tři aţ čtyři roky. Skautský 
program je flexibilní a je schopen se adaptovat na potřeby mládeţe a společnosti, 
v níţ skauti ţijí, pracují a „hrají si“. Proto jsou dnes skauti schopni a připraveni se po-
dílet na celé řadě společensky velmi významných projektů v naprostém souladu 
s druhým základním principem „povinnosti k druhým neboli k bliţním“. 

4. Nepovaţují tento vývoj skautských výchovných metod za zpronevěření se skautingu? 
Pokud ano, pak ani oni nepochopili, ţe základní principy skautingu jsou neměnné, 
ale na nich lze stavět praktický skauting tak, aby splňoval poţadavky související 
s vývojem lidstva. Omluvou takových „ortodoxních“ oldskautů můţe být jen fakt, ţe 
vlastně nikdy základní skautské principy příliš nevnímali a spíše jen o nich hovořili. 

5. „Zamyslili se někdy nad tím, jaký můţe být jejich skutečný podíl na výchově nové 
mladé skautské generace, pokud se nedokázali adaptovat do moderního praktického 
skautingu?“ 

6. Jakou odpovědnost za pozitivní vývoj ve skautském hnutí mohou dnes převzít? To je 
zcela zásadní otázka. Skautské hnutí ve světě prošlo svým vývojem v době, kdy 
u nás bylo několikrát potlačeno a vazby na světový skauting byly vyloučeny. Před-
stava, ţe náš český skauting je ten jediný pravý, který nabídneme světu, evidentně 
selhala. Světový skauting je někde úplně jinde. Není řečeno, ţe ve všem je dobrý 
a vyhovuje představám českých skautských seniorů. Současný světový skauting se 
ve svých projektech opírá o expertní studie odborných týmů, které pak jsou před-
kládány a projednávány na příslušných Světových skautských konferencích a jiných 
oficiálních akcích. Dokladem toho jsou obsáhlé reporty, které předkládají WOSM 
i WAGGGS skautské světové veřejnosti, aby ji motivovaly pro další úspěšný a cílevě-
domý rozvoj skautského hnutí v souladu se současnými potřebami lidstva. Skautské 
hnutí není přece něco izolovaného, ale je trvalou a neměnnou součástí lidské spo-
lečnosti, které veškeré své výchovné úsilí směruje ve prospěch lidstva. Česká 
republika není „pupek světa“, kterému by se i třeba jen ten „skautský svět“ klaněl. Je 
jistě dobré ctít historii skautského hnutí a vracet se k ní, respektovat zesnulé i dosud 
ţijící osobnosti, které zasvětily své ţivoty skautingu, ale to nosné se vytváří dnes, 
v této minutě, v hodině, dni, měsíci a roce, desetiletí, století a tisíciletí. Chtějí-li skaut-
ští senioři znamenat ve skautském hnutí více, neţ ţe jsou „obětavými úředníky, 
zajišťujícími solidní chod středisek a okresů“, pak musí především hodně pracovat 
sami na sobě. Pokud to nedokáţí, pak se musí smířit s tím, ţe budou oldskauty, 
které sice bude současná mladá skautská generace s jistými výhradami (která mladá 
generace je vůči těm starým nemá?) respektovat či spíše jen trpně tolerovat, ale nic 
víc jiţ očekávat nemohou. Zkušenosti aktivních a respektovaných skautských seniorů 
ve světě jsou toho dokladem. Baden-Powell stále připomínal, ţe skautským 
činovníkem a zejména skautským vůdcem můţe být ten, kdo si do stáří v sobě 
zachoval duši chlapce (tomu jednoznačně vyhovoval přes všechny výhrady 
Foglar), čili dokázal být boy-man, tedy chlapcem a muţem současně. Jedině 
tak je schopen vţít se do myšlení a konání mladých a jedině tak můţe do-
sáhnout u nich nepředstíraného, ale skutečného respektu. Musí být pro na-
stupující skautskou generaci starším bratrem, spoluodpovědným za skautskou 
výchovu a současně se na kaţdodenním ţivotě oddílu podílejícím, a nikoliv jen 
pouhým komandujícím a sekýrujícím velitelem. Skautští senioři a skautské se-
niorky musejí být především mladším skautům staršími bratry a sestrami, poctivými 
rádci, kteří jsou schopni respektovat mládí a jeho názory, byť s některými nelze vţdy 
souhlasit. Mládí bylo vţdy revoluční či pokrokové, pomineme-li zprofanovaný význam 
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tohoto slova za komunistické totality. Takovými byli i oldskauti a oldskautky v době 
svého mládí, i kdyţ si to dnes většinou nechtějí přiznat. Musejí usilovat o to, aby se 
pro současnou mladou skautskou generaci stali autoritami, které budou reprezento-
vat hnutí na veřejnosti, při jednání s úřady a při podobných „úředních“ i jiných 
jednáních a akcích, při kterých mohou uplatnit své ţivotní zkušenosti a mohou tak 
prospět nejen mladým a hnutí, ale současně i sami sobě. Upevní si v sobě své 
skautské sebevědomí, přijmou jistou část odpovědnosti za středisko či okres a za 
hnutí jako takové, a zároveň se zbaví pocitu, ţe je uţ nikdo nepotřebuje, ţe je ti 
mladí přehlíţejí a o jejich práci nestojí. Nelze neustále „plakat nad rozlitým mlékem“. 
Scott Peck o odpovědnosti píše: „Problémy ţivota nemůţeme vyřešit, pokud se ne-
pustíme do jejich řešení. Můţe to vypadat jako úplná samozřejmost nebo primitivní 
tautologie, ale zdá se, ţe velká část lidstva to přesto není schopna pochopit. To 
proto, ţe neţ začneme problém řešit, musíme za něj převzít odpovědnost…“178 

Pokud si ti mladí neuvědomí, ţe skautské seniory a seniorky potřebují, nemáme naději. 
Některá podbízení se těm mladým, kterých jsme byli svědky, neměla rovněţ naději na 
úspěch a zkrachovala. Navíc mohla být zneuţita. Chce-li být skautská seniorská genera-
ce, o které Iva Macková říká, ţe „je nevyskautovaná“, respektována, musí se o to přičinit 
sama a pak ji bude skautské mládí brát. Jiné cesty není. Mladší oldskauti mají v hnutí 
působit především jako vůdci oddílů, smeček a rojů, pokud mají pro tuto zásadní, základ-
ní, jedinečnou a pro hnutí nedůleţitější činnost duševní, duchovní, morální a fyzické 
předpoklady. Starší oldskauti pak mohou svou víru ve skautské hnutí a své skautské 
zkušenosti projevit vykonáváním těch doprovodných administrativních, ekonomických 
a dalších funkcí ve střediscích, okresních a krajských radách i na ústředí. Předpokladem 
jejich úspěchu je, ţe se dokáţí adaptovat na současný stav skautského hnutí a hlavní 
náplní jejich skautské aktivity nebudou jen nostalgické vzpomínky na to zašlé, ale jedině 
pravé bezchybné skautské mládí, ale naopak budou na sobě aţ do svého odchodu do 
věčných lovišť pracovat – samozřejmě, dovolí-li jim to jejich zdravotní stav. Není pochyb 
o tom, ţe pro hnutí je významné rovněţ uplatnění oldskautů jako instruktorů v LŠ a LK, 
tam mohou často být nezbytní, ovšem za předpokladu, ţe jsou skutečně „skautsky 
v obraze a up to date“. Takovou představu o působení dospělých ve skautském hnutí 
obsahují také strategické texty WOSM Adults in scouting179 a Introduction to Adults in 
Scouting180, kde je formulována mnohem šířeji, konzistentněji a pregnantněji. Oldskauti 
mohou být velmi uţiteční a prospěšní pro skautské hnutí. Závisí to především na nich 
samotných. Jejich odpovědnost za další budoucnost a úspěšný rozvoj hnutí je nesmírná. 
Musí si ovšem uvědomit, ţe nejsou spasiteli a neomylní, ţe jsou jen normálními staršími 
bratry a sestrami současného skautského mládí, které má právo na vlastní názor. 
Nezvládnou-li svou odpovědnost k hnutí v tomto smyslu, pak ublíţí hnutí i sobě. V tako-
vém případě všechny jejich omluvy a výmluvy jsou zcela nepřijatelné, protoţe skautsky 
i lidsky selhali především právě v tom, ţe nedokázali naplnit základní principy skautingu, 
skautský slib a skautský zákon.  
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„Skauti“-komunisté 

Mezi oldskauty jsou rovněţ takoví, kteří jiţ od roku 1945 plnili ve skautském hnutí úkoly, 
které jim byly uloţeny KSČ, politickou stranou, která po celou dobu své existence 
skautské hnutí nenáviděla a vţdy usilovala o jeho třeba i násilnou likvidaci. Militantní 
ateismus vyznavačů třídního boje, revoluce a násilí – to znamená programu KSČ – nikdy 
nebyl, není a nebude slučitelný se skautingem. Takoví „skauti“ selhali absolutně, protoţe 
svým jednáním porušili skautský slib a skautský zákon a vědomě skautské hnutí i jed-
notlivé skauty nebo skautky „likvidovali“. Dlouhodobě projevovali svou loajalitu vůči KSČ 
– někteří dodnes – a zradili skautské hnutí, zřekli se základních principů, skautského 
i činovnického slibu, popřeli skautský zákon. Jsou za mnohé škody napáchané na našem 
skautském hnutí jednoznačně odpovědni. Jejich konání bylo zaloţeno na známém 
sloganu: „Je lépe mýliti se se stranou, neţ míti pravdu proti straně.“ Pokud v nich 
zůstala aspoň špetka svědomí a skautství, měli by veřejně vystoupit, omluvit se a odejít 
do ústraní. Jiné cesty pro ně není. Volí-li místo toho taktiku „já nic – já muzikant“, jakými 
skauty byli ve skutečnosti, postrádají-li smysl pro pravdu, lidskou a skautskou čest a lid-
ský a skautský vztah k bliţnímu? Ti se vlastně vyloučili ze skautingu sami, protoţe také 
ztratili smysl pro odpovědnost vůči hnutí, kterou slovně halasně vyznávali. Pokud vůbec 
kdy nějakou měli, dovedlo-li je stranické přesvědčení aţ ke zradě. Od počátku přece 
museli vědět, ţe principy komunistické násilné revoluce a třídního boje jsou ne-
slučitelné se skautingem. A přece do toho schizofrenního vztahu šli.  

A dnes… České skautské hnutí jiţ více neţ deset let na jejich omluvu čeká, stále však 
marně. Nejen to, mnozí zapřeli svou morální odpovědnost za činy, které spáchali ve 
sluţbách komunismu proti skautskému hnutí a proti svým bliţním, a po krátkém pobytu 
„ze zdravotních důvodů“ v ústraní ve svém „aktivním“ působení ve skautském hnutí 
pokračují. Jak je vidět, ani „komunistickou konstruktivní kritiku a sebekritiku“ si nevzali 
k srdci. Nebo snad právě naopak? Se smutkem v duši a s údivem sledujeme vysoko-
školské pedagogy – skauty vysvětlující své (podle nich velice úspěšné) antikomunistické 
aktivity, aniţ by se výrazněji přiznali a přihlásili ke své stranické příslušnosti a veřejně 
přiznali své členství v KSČ, své působení ve stranické skupině při ústředí Junáka v době 
„Praţského jara“ a svůj podíl na trapné a nedůstojné likvidaci Junáka v roce 1970. S údi-
vem sledujeme jejich postoj ke skautskému slibu a úsilí ospravedlnit vypuštění slova Bůh 
z tohoto slibu. Obtíţné jednání se zástupci WOSM pak chtějí zlehčit, aniţ by se seznámili 
s výkladem slova Bůh v „základních principech“ a tento výklad byli ochotni aspoň tolero-
vat, kdyţ uţ ne respektovat. Pokusy o moderní rozšířené ekumenické vnímání světa, jak 
je prezentováno nejen křesťanskými církvemi, a jak bylo vnímáno jiţ B.-P., je jim zřejmě 
vzdálené. Můţeme pochopit to, ţe jsou bezkonfesní, těţko se můţeme smířit s jejich 
schizofrenními postoji, jestliţe vyznávali a vyznávají na jedné straně skautské ideály, coţ 
vyplývalo z jejich členství ve skautském hnutí a ţivota v souladu se skautským slibem 
a zákonem, a současně na straně druhé oficiálně přijali marxisticko-leninskou materialis-
tickou filozofii právě jako členové KSČ. Rozhovory s nimi ukazují, ţe si vysvětlující zdů-
vodnění svých komunisticko-skautských postojů promyslili a připravili, ale v podtextu 
jejich slov cítíme tu nejistotu, to drama, které se odehrává v jejich duši, to vnitřní úsilí 
sama sebe před sebou samým ospravedlnit. A navíc – archivy vypovídají.  

 

Co je a pro koho je skauting 

Šaman píše, ţe „skauting je hnutí, původně myšlené jen jako organizace pro mladší ho-
chy, ale brzy domyšlené a rozšířené na celoţivotní bratrské (sesterské) sdruţení všech 
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lidí, kteří skautských ţivotním stylem usilují o vyšší a hodnotnější lidství. Skauting není 
spolek, není to nějaký koníček, není to ani pouhá příjemná náplň volného času. Skauting 
musí prolínat kaţdou hodinou ţivota, kaţdou činností, kaţdým skutkem. Skauting 
formuje i myšlení světa a ţivota, jeho stupnici hodnot. Skauting je tedy ţivotní styl… Není 
a nechce být novým náboţenstvím, staví však na duchovních hodnotách, na upřímném 
přijetí vztahu člověka ke Stvořiteli a Dárci všeho ţivota… Skauting je kompasem… 
Skauting je tedy výběrové, náročné hnutí, do kterého se zapsali uţ mnozí, ale v němţ 
ţádoucích kvalit skautství dosahují nemnozí.“181  

Pod zorným úhlem Šamanových slov vycházíme z vědomí, ţe skautské hnutí je svým 
způsobem aspoň morálně odpovědné za ty, které a kteří prošli jeho výchovou. 
Pokud by se skautské hnutí této své odpovědnosti zřeklo, zcela by pozbylo smyslu své 
existence a svého poslání, jak to formulovali jeho Zakladatelé. Současně ovšem zdůraz-
ňujeme, ţe skautské hnutí je otevřeno všem… Hovoříme, ţe skautské hnutí je výběro-
vé a zároveň je otevíráme mládeţi celého světa. Ano, skauting je otevřen všem, ale… 
Máme samozřejmě na mysli nejen mládeţ, ale i dospělé. Táta Plajner zdůrazňuje, ţe 
„skauting je řehole“. Jistě, vstoupí-li dítě do smečky či do oddílu a po nějaké době zjistí, 
ţe ten očekávaný program, ta slibovaná dobrodruţství, vše, co tam proţívá, není pro ně 
zajímavé a přitaţlivé, jednoduše odejde a třeba se jiţ nikdy ke skautingu nevrátí. Často 
opouští mládeţ skautské hnutí někde na rozhraní skautského a roverského věku. To je 
na pováţenou. Častou příčinou bývá nekvalitní vůdce. Stane se, ţe prostě někdo, přes 
veškerou snahu, přes třeba i nadměrné úsilí prostě pro vedení oddílu nemá potřebné 
předpoklady. Můţe být uţitečný a úspěšný na jiném „skautském postu“, ale jako špatný 
vůdce hnutí spíše škodí, neţ prospívá.  

Skauting je otevřen všem, kdo přijmou jeho základní principy za své a ztotoţní se s nimi. 
Tak je moţno argumentovat především u dospělých, protoţe děti vše vnímají jiným 
způsobem a jejich chápání je úměrné jejich věku. V současné době taková formulace 
snad ani některým roverům moc neříká, pokud vůbec něco víc, neţ její formální znění. 
Kdo prošel jako dítě skautskou výchovou, musí teprve skautsky dozrát, aby pochopil 
smysl a poslání hnutí a přijal je jako svůj ţivotní styl. A to lze očekávat spíše jen 
výjimečně ve čtrnácti či patnácti letech. Mnozí nepochopí skauting ani v osmnácti, ani 
později. 

Jiţ výše jsme podrobněji uvaţovali o úloze oldskautů ve skautském hnutí. Pokusme se 
nyní odpovědět na otázku, jak je to se skutečným vztahem dospělých ke skautské-
mu hnutí a jak oni skautské hnutí vnímají. 

Na celém světě je mnoho významných osobností vědy, kultury, politiky, které prohlašují, 
jaký význam pro jejich ţivotní dráhu měla skutečnost, ţe prošly skautskou výchovou, 
a jak skauting poznamenal jejich ţivot. Nebudeme se zde zabývat laureáty Nobelovy 
ceny či kosmonauty. Jde nám zjednodušeně řečeno o všechny ty, kteří skautskou výcho-
vou prošli. Mezi nimi jsou takoví, kteří byli do té míry skautingem pozitivně ovlivně-
ni, ţe skautskému hnutí zůstávají věrni aţ do konce svého ţivota. Z uvedeného lze 
soudit, ţe dospělí, kteří se hlásí ke skautskému hnutí, měli by být vţdy lidé čestní, 
ţijící v souladu se základními principy skautství a naplňující do posledního svého 
dechu skautský zákon a slib. Mnozí oldskauti sami sebe skutečně povaţují za jediné 
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pravověrné, poctivé a čestné skauty. Podívejme se trochu do historie skautského hnutí 
a pokusme se o odpověď, zda je tomu skutečně tak.  

Jako vzory pro skauty jsou především uváděni antičtí hrdinové, rytíři, samurajové, 
pro mnohé i američtí indiáni. Po pravdě řečeno, vţdy a za všech okolností muselo jít 
jen a jen o ty hodné, pokud tací vůbec byli, a nejde jen o tradovanou iluzi.  

Často se dovoláváme moudrosti řeckých filozofů, ale jakápak moudra filozofická a snad 
i politická, uvědomíme-li si, jak asi vypadala „res publica“ a jaké bylo ve skutečnosti 
chování „řeckých filozofů“, kvetlo-li ve starém Řecku otroctví. Neboli – zásad „plná ústa“, 
ale skutečný ţivot byl zřejmě jiný a pro otroky jistě nijak sympatický. 

 

Hledání vzorů 

Jen na okraj – Krupička píše, ţe „lidé, kteří vyjadřují své hluboké rozhořčení nad krutost-
mi a zločiny conquistadorů v zemi Inků a Aztéků (…) by měli se stejnou rozhodností 
odsoudit zločiny a krutosti, spáchané Inky a Aztéky proti tisícům nevinných členů poro-
bených národů; takové rozhoření však zcela chybí. Historikové shromáţdili a analyzovali 
do nejmenších detailů zločiny Evropanů, neuronili však jedinou slzu nad osudem sta-
tisíců, milionů indiánských muţů a ţen, kteří zahynuli v domácích imperialistických 
válkách, nebo byli obětováni v barbarských rituálech na oltářích Aztéků, Inků, Mayů, 
Čibčů a Toltéků.“182 Lze jednoznačně souhlasit s Krupičkou, píše-li, ţe „nezměřitelná byla 
fyzická a morální devastace, způsobená otrokářstvím.“183 Rasová segregace leckde pře-
ţívá dodnes, ale jak divně zněla slova v dopise amerického černocha, který narukoval za 
druhé světové války do armády USA a v místě soustředění – ještě na území USA – 
neměl jako příslušník černé rasy přístup do „společenské místnosti“, kde si „dopřávali 
dobrého jídla a moku“ bílí příslušníci armády USA spolu s německými zajatci.184 A pokud 
jde o staré Řecko, nic kromě neustále glorifikovaného díla filozofů jiţ lidstvo nezajímá, 
tím méně pak nějací otroci. Proč taky? Konec konců, proč by nás měli zajímat otroci ve 
starém Řecku, kdyţ jsme se nikdy nepozastavovali nad otrokářstvím a trhy otroků na 
našem území za vlády Přemyslovců. Stále si klademe otázku: „Jakými vzory mohli být 
skautům středověcí rytíři?“ Jsou uváděny celé soubory ušlechtilosti a morálních zásad, 
které se rytíři v té době zavázali dodrţovat. Ani takové vzory nelze přece přijímat bez 
výhrad. Jistě, byli takoví a onací rytíři stejně jako dnes jsou takoví a onací skauti. 
Nicméně lze předpokládat, ţe závěr devatenáctého století a století dvacáté zná spíše 
rytíře „jen z doslechu“ a z „ústního podání“. Konec konců, ani ti ušlechtilí „tři, respektive 
čtyři mušketýři“, jak je popisuje Dumas, nebyli ve všem právě vzorem oné rytířské ušlech-
tilosti. A jak dozráli a vyspěli mnozí, kteří ve svých zemích dostali šanci povaţovat „rytíře 
západních civilizací“ a „japonské samuraje“ za své vzory, ve dvacátém století? V Evropě 
z nich vyrostli fašističtí a nacističtí a jim podobní hrdlořezové – nešlo jen o Němce a Italy, 
coţ je obzvlášť tristní – a z nástupců tak uctívaných samurajů, těch v boji vţdy čestných 
japončíků, se stali bezohlední vrazi a kamikadze 2. světové války, a opět ve skutečnosti 
nešlo jen o Japonce. Krupička dospěl zhruba k závěru, ţe pokud národy a státy budou za 
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své nejvýznamnější historické úspěchy povaţovat svá vítězství na bitevním poli a pod-
manění si jiných národů, nemá lidstvo šanci. 

My Češi si rádi připomínáme jiţ výše zmíněného krále Jana Lucemburského a jeho heslo 
„Ich dien“. Pekař v souvislosti s Janem Lucemburským píše: „V září 1310 pojal Jan, 
čtrnáctiletý syn Jindřicha VII., za choť Elišku, sestru Václava III., a v prosinci zmocnil se 
Prahy a s ní panství v zemi… Trávil ţivot zpravidla za hranicemi. Byl to štíhlý, světlovlasý 
rytíř francouzského typu i vychování, nadaný, ale těkavý a marnotratný, touţící přede-
vším po dobrodruţstvích vojenských nebo triumfech rytířských. Přes to osvědčil se jako 
obratný a šťastný diplomat…“185 Opravdu můţeme při znalosti těchto skutečností pova-
ţovat Jana Lucemburského za mimořádný vzor rytířské čestnosti pro naše skauty 
a rovery? O přijatelnosti jeho hesla pro roverský typ skautingu jsme se jiţ zmínili dříve. 
V díle Palackého v souvislosti s bitvou u „Kreščáku“ v roce 1346 ovšem najdeme přízni-
vější hodnocení tehdy jiţ slepého Jana Lucemburského, včetně známého výroku Janova: 
„Toť bohdá nebude, aby král český z boje utiekal.“ „Na znamení vítězství sňal král 
anglický s přílbice krále Janovy tři supí péra s nápisem Ich dien, i dal je svému synovi, 
Černému princi, jenţ přední čest toho dne byl sobě vyslouţil. On postavil je do svého 
štítu, jejţ uţíval co princ waleský; ony pak zdobí aţ podnes erb jeho nástupců, princů 
totiţ waleských.“186 Nicméně, nahlédneme-li hlouběji do oné doby, pak je zřejmé, ţe Jan 
Lucemburský se do Českého království vracel jen tehdy, kdy potřeboval prostředky na 
vedení dalších válek, a za tím účelem zemi plundroval. 

Podíváme-li se na svět očima Krupičkovýma, zapochybujeme, zda právě váleční hrdino-
vé mají být vnímáni jako zářné vzory pro mládeţ. Výše citované dopisy vojáků z různých 
válečných dobrodruţství, dopisy těch, z nichţ mnozí padli krátce po napsání svého 
„posledního“ dopisu, opět ukazují, ţe „všechno je jinak“. Boj za svobodu vlasti je třeba 
ocenit a vyjadřoval to svým způsobem i slib českých skautů, ale zpětně se obětování 
mladých ţivotů v širších souvislostech jeví přece jen poněkud problematické a snad 
i zbytečné. To platí především pro válečné expanze. Nicméně je zřejmé, ţe proti násilí, 
nesvobodě a národnostnímu útisku je potřeba se postavit a obětovat i ţivot. Musíme si 
ovšem být vědomi toho, ţe na ty, kdo „se takto obětovali pro vlast“, si později sem tam 
občas někdo vzpomene, nejčastěji pak jejich příbuzní, ale jinak? Svět by se ve dvacátém 
i jedenadvacátém století vyvíjel docela jinak, kdyby se ti, kdo vyvolali vojenské konflikty, 
museli postavit jako ve středověku do první linie a vést „své věrné“ do války. Tomu tak ve 
skutečnosti není, a ti, kteří jsou odpovědni za války, násilí, koncentrační tábory a gulagy, 
holocaust a teroristické akce, si pohodlně sedí v zázemí a uţívají si ţivota, dokud 
válečný a jiný konflikt neprohrají. Ale i pak se s vítězi často dohodnou, jak jsme toho 
konec konců svědky i u nás jiţ od prvních chvil podivné listopadové sametové revoluce 
v roce 1989. Vţdyť přece šlo jen o předem dohodnuté předání moci.187 A rozhlédneme-li 
se u nás i po světě, snad jen norimberský proces zlikvidoval alespoň pár nacistických 
pohlavárů v Německu a následně pak i v Japonsku, ale jinak – pomalu a jistě se tvůrci 
zla a jejich přisluhovači navracejí „do ţivota“ a získávají nové pozice v ekonomice a pak 
i politice – všechno je zapomenuto. Aplikujeme-li to na poměry v českém skautském 
hnutí, tam vlastně můţeme pozorovat něco podobného, ti aktivní vţdy a všude se také 
schovávali a stále schovávají za ušlechtilá hesla.  
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Anglické a americké počátky 

Počátky britského skautingu spolu s jiţ existujícími organizacemi pro výchovu mládeţe 
(např. Boys Brigades) měly za hlavní cíl výchovu ostrovní mládeţe k obraně a posilování 
britského impéria. Snad právě proto Baden-Powell nejprve své výchovné metody nabízel 
jiţ existujícím organizacím, neţ pochopil, „ţe všechno je skutečně jinak“ a – jsa do jisté 
míry k tomu donucen okolnostmi – zorganizoval v roce 1907 se skupinou téměř náhodně 
vybraných chlapců – samozřejmě ještě neskautů – svůj pokusný a velmi úspěšný tábor 
na ostrově Brownsea (Brownsea Island August 1st–9th 1907), coţ je ve skautské historii 
povaţováno za historický začátek světového skautského hnutí, ačkoliv první skutečně 
skautský tábor se konal aţ o rok později, tedy v roce 1908 na Park Shields Farm poblíţ 
vesnice Humshaugh, Northumberland (Humshaugh Camp, August 22nd–September 4th, 
1908). Tato informace naznačuje, jak ošidné je zacházení s historickými fakty, tím více, 
čím více kamínků do historické mozaiky chybí. I kdyţ ještě o některých osobnostech 
bude řeč, zkušenost nás učí, ţe lépe je nevracet se k historickým osobnostem, a pokud 
je to nezbytné, pak se nepídit po jejich skutečném ţivotě a jeho podstatě, protoţe velmi 
často přicházíme o iluze. Za zcela jasnou samozřejmost se povaţuje skutečnost, ţe vše 
špatné je zapomenuto podle všeobecně známých slov De mortuis nil nisi bene – 
O mrtvých jen dobře. Rozporů mezi slovy a činy u většiny významných osobností je 
nejméně tolik jako hub po dešti. A to ještě nehovoříme o jejich soukromém ţivotě, na 
hony vzdáleném od ideálů, jejichţ hlásáním mají přeplněná ústa. A pak hovořme 
o morální odpovědnosti koho a za co. Ani oslavované osobnosti nejsou prosty omylů 
a chyb ve svém ţivotě. Důleţité je, aby si jich samy byly vědomy a aby byly schopny 
a ochotny je přiznat. Takovou pokoru nutno přijmout a respektovat. „Ano, odpouští se 
viníkům kajícným, ale neodpouští se viníkům bez studu.“188  

Společenská a hospodářská situace postviktoriánské Velké Británie koncem devate-
náctého a počátkem dvacátého století byla značně sloţitá. Vojenské zkušenosti B.-P. 
v Asii i v Africe nebyly nic radostného a povzbuzujícího, jakkoliv byl schopen dokonalého 
pobytu i pohybu v přírodě. Obtíţně se vyrovnával s tvrdými a bezohlednými vztahy kolo-
nizátorů ke kolonizovaným, kdy ţivot „domorodce“ postrádal kromě pracovní síly jakou-
koliv jinou hodnotu. Snad právě v té době se začaly u B.-P. rodit představy o jiném neţ 
koloniálním přístupu k bliţním a o výchově mládeţe. A přesto nebo právě proto B.-P. 
nejdříve přemýšlel o tom, jak uplatnit svou představu o výchově mládeţe ve Velké Británii 
v jiţ existujících organizacích, zaměřených spíše jen na přípravu anglické mládeţe pro 
obranu koloniálního impéria, coţ skončilo k jeho zklamání neúspěchem. Pro světový 
skauting to však bylo štěstím. 

B.-P. si zřejmě uvědomil, ţe není jeho posláním vychovávat Brity pro „údrţbu“ britských 
kolonií, ale – a to především – pokusit se uplatnit své představy a zkušenosti ve výchově 
mládeţe v širších neţ britských souvislostech. V té době poznal osobně Ernesta 
Thompsona Setona, a nejen to – vyměnil s ním několik dopisů a měl k dispozici i jeho 
díla Dva divoši a Svitek březové kůry. Pochopil, ţe podobnost Setonových „Woodcraft 
Indians“ a jeho „Boy Scouts“ není náhodná. Ze slavné „poslední z válek dţentlmenů“ 
z Mafekingu si přinesl další úspěšnou „experimentální“ zkušenost s mladými zvědy – 
scouty a osobní i písemný kontakt s novozélandským podplukovníkem Davidem 
Cossgrovem, který rovněţ bojoval v burských válkách v rámci novozélandského kontin-
gentu. Také Cossgrove měl podobnou představu o výchově mladé generace jako B.-P. 
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nebo jako ETS, na Novém Zélandě zaloţil své „Sentinels – Stráţce či Hlídky“, aby se 
pak stal zakladatelem skautského hnutí na Novém Zélandě. B.-P. měl své vlastní 
„válečné“ zkušenosti, obohacen byl zkušenostmi Setonovými a Cossgroveovými, stejně 
tak jako úspěšným táborem chlapců, kteří dosud nepoznali skauting, na ostrově 
Brownsea, a rozhodl se psát svůj Scouting for Boys, nejprve na pokračování po jednot-
livých částech, aţ konečně – díky obrovskému zájmu – jako knihu. B.-P. si uvědomil 
odpovědnost, jakou má nejen sám před sebou, ale před lidskou společností. Bylo mu 
jasné, ţe má-li se stát skautské hnutí, jehoţ perspektivy se mu jiţ rýsovaly nejen v mysli 
a na papíře, ale i ve skutečnosti, skutečně světovým (a to bylo to, o čem B.-P. jako velký 
humanista a odpůrce válek a násilí snil), musí se oprostit od jakékoliv formy militarismu 
a musí hledat mírovou cestu, která vede k Bohu a k respektování – úctě k bliţnímu; 
stezku vedoucí k humanismu. Počátky skautingu nebyly v tomto pojetí snadné. Proto se 
skautské hnutí postupně vypracovávalo tímto směrem aţ k zakotvení a přijetí „Základ-
ních principů“ v průběhu dvacátých let minulého století. Odpovědnost B.-P. jako Zaklada-
tele světového skautského hnutí byla skutečně nesmírná. Je škoda, ţe v té době jiţ stál 
mimo skautské hnutí ETS, který hledal pro skautské hnutí a zejména pak pro své hnutí 
Lesní moudrosti vzory u amerických Indiánů. Ačkoliv i zde lze namítnout, jakými vzory 
mládeţe byli ti ušlechtilí rudí muţové. Jen těţko se ETS smiřoval s tím, ţe „hraní si na 
Indiány jen těţko můţe být výchovným programem pro mládeţ 20. století.“ 

Aniţ bychom se chtěli v této práci zabývat podrobněji historií skautingu, povaţujeme za 
nutné upozornit na pozoruhodnou informaci, pocházející od amerických skautů. Daniel 
Carter Beard, pozdější Uncle Dan v organizaci amerických skautů, zaloţil někdy koncem 
devatenáctého století program pro chlapce nazvaný „Společnost synů Daniela Boona“ 
(Daniel Boone, 1734–1820, byl americký hraničář); v roce 1905 to byli „Chlapci-pionýři“. 
Trochu to připomíná Cossgroveovy Sentinels na Novém Zélandě. Byla to vlastně určitá 
forma konkurence „Woodcraft Indians“, které vedl ETS. A tak se uvaţuje, ţe B.-P. se 
seznámil s Beardovým programem, který pak adaptoval na své vojenské zkušenosti a na 
podkladě toho zaloţil Boy Scouts. V roce 1910 pak Beardova organizace vplynula do 
vznikající organizace amerických skautů a sám Beard byl první „Commissioner“. Paralel-
ně s tím ovšem probíhalo také začlenění hnutí ETS do organizace amerických skautů. 
Beard je uváděn jako její zakladatel. Ani Setonovo ani Beardovo hnutí však nedosáhlo 
významnějšího počtu svých členů. Konec konců, v tak velké zemi, jako jsou Spojené 
státy, nijak nepřekvapuje, ţe se tam našlo více těch, kteří se věnovali výchově mládeţe. 
Po zkušenostech s úspěchy organizací jako jsou YMCA a YWCA se to jeví jako logické. 
Teprve skautská organizace Boy Scouts of America se rychle stala nejsilnější skautskou 
organizací v USA, kde si získala zcela mimořádný respekt, a to nejen ona jako taková, 
ale také její členové a ti, kdo jí prošli, zejména pokud se stali nositeli „Eagle Scout“ – 
Orlího skauta. Vrátíme-li se do historie našeho skautingu, uvědomíme si, ţe bylo také 
více těch prvních nadšenců – skautských vychovatelů. A to samozřejmě neuvaţujeme 
o organizování skautů při různých politických stranách. 

Hovoříme o odpovědnosti těch, které mládeţ povaţuje za své vzory. Snad si to ani sami 
neuvědomují. Na druhé straně je to jistě trochu tragédie, ţe společnost odpouští těm 
svým vzorům jejich lidské poklesky a staví na odiv někdy i jejich nezaslouţené úspěchy. 
Hledání vzorů pro mládeţ pak selhává – jak to často vidíme nejen u nás, ale i jinde ve 
světě, u problematické slávy některých sportovců nebo zpěváků zejména populární 
hudby – ve světě plném lţí, podvodů, násilí, neřestí, drog a vraţd. Selţe-li takový vzor, 
pak lze jistě těţko hledat pro něho omluvu, i kdyţ se mu mnohé pardonuje právě díky 
jeho popularitě. Selţe-li dospělý skaut, skautský činovník, vůdce oddílu – je to na 
pováţenou. Tím spíše, pokud tak koná vědomě. Zcela neomluvitelné je, pokud dospělí 
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skauti spojovali a spojují činnost ve skautském hnutí, své skautské uvaţování, 
rozhodování a konání pod zorným úhlem své příslušnosti k politické straně a její filozofii 
nebo svého pozitivního vztahu k nacionalistickým, protináboţenským, náboţensko-
fanatickým a jiným lidstvo a společnost poškozujícím tendencím.  

 

Osudová setkání 

Několik následujících příkladů ukáţe, ţe se skutečně takové tendence nevyhýbaly a ne-
vyhýbají ani skautskému hnutí. Hledání způsobu, jak se jim vyhnout, je jedním z nej-
těţších úkolů skautingu. Ale – kdo je ten spravedlivý, ten jediný spravedlivý a vyvolený, 
který je oprávněn k tomu, aby jiné posuzoval, hodnotil a soudil?  

Smutnou skutečností zůstává, ţe po nástupu Mussoliniho fašismu v Itálii došlo k zákazu 
tamního skautského hnutí, které tam existovalo v letech 1912–1922. Mnozí skauti 
emigrovali, jiní udrţovali vzájemné vazby i kontakty se zahraničím a hnutí bylo obnoveno 
v letech 1944–45 tak rychle, jak byla Itálie osvobozována. To, ţe se němečtí skauti 
nestali před 2. světovou válkou členy mezinárodního skautského hnutí, mělo příčiny 
jednak vnitřní, související i se značnou rozštěpeností skautských organizací v zemi – 
dost podobné je to zřejmě i dnes – ale také proto, ţe si angličtí skauti pamatovali němec-
ké zločiny, páchané během 1. světové války. Víme, ţe většina německé mládeţe skonči-
la v Hitlerjugend – Hitlerově mládeţi. Při povaze Němců lze jen těţko předpokládat 
nějaký větší odpor v těchto souvislostech. Nadšení pro Vůdce Velkoněmecké říše bylo 
značné. Nicméně stejně jako v předchozím, tak ani v tomto případě nemáme k dispozici 
informace o odporu italských nebo německých skautů proti totalitním reţimům.  

Je však dostatečně známo, jak bylo v roce 1933 do značné míry zneuţito skautské 
jamboree, které se konalo v Maďarsku, k propagaci „Velkého Maďarska“. O tom jednomu 
z autorů podrobně vyprávěl v sedmdesátých letech Táta Plajner a lze se to dočíst v Plaj-
nerově souboru historických studií o našem skautském hnutí, nyní dostupném i na CD.  

 

Skauti proti totalitě a jejím důsledkům 

Je všeobecně známo, ţe se prostí skauti dokázali postavit proti totalitě nacistické i komu-
nistické a byli tvrdě perzekvováni. Podrobnosti o osudech skautů pod různými totalitami 
jsou uvedeny v knize Pieta Kroonenberga189. I kdyţ lze mít výhrady k popisu událostí tak, 
jak je uvádí Kroonenberg (prameny, z nichţ Koonenberg čerpal, byly evidentně značně 
omezené a tudíţ ne zcela přesné – často šlo jen o subjektivní písemná nebo ústní sdě-
lení přímých účastníků), přece jen jde o relativně slušný pokus popisu historie skaut-
ského hnutí v zemích ovládaných totalitními systémy. Došlo i u nás na hrdelní tresty. 
Nechceme zde podrobněji hovořit o tom, ţe po vzniku Slovenského štátu v roce 1939 
přešli skauti do Hlinkovy mládeţe, nebo ţe také vytvoření jednotné organizace Junák 
v tomtéţ roce nebylo bez problémů a zcela zřetelně ovlivnilo další poválečný rozvoj 
skautského hnutí u nás. Jiţ jsme naznačili i to, jak byli komunisté infiltrováni do našeho 
skautského hnutí uţ od roku 1945, nebo jak komunistická strana usilovala o vnitřní 
rozvrat našeho skautingu ve svém úsilí o vybudování jednotné organizace mládeţe. 
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Stále otevřená zůstávají některá „jednomyslná“ rozhodnutí Ústřední rady Junáka 
z let 1968–1970, která zřejmě vyţadují pečlivé kritické hodnocení. Nelze se zbavit 
pocitu, ţe by celé období existence českého skautského hnutí vyţadovalo kritické 
zpracování a zhodnocení kvalifikovanými a „věci znalými“ skautskými historiky. 
Celé období existence českého skautského hnutí, tedy celých více jak devadesát let, 
vyţaduje kritickou sondu do vlastních řad. Takové jiţ zmíněné působení stranických 
skupin KSČ v Junáku zřejmě na všech úrovních, kterého jsme byli svědky po obnovení 
činnosti v roce 1968 a letech následujících, je něčím, co je v absolutním a zásadním 
rozporu se základními principy skautingu, a nic nepomůţe, ţe se po listopadu 1989 ÚRJ 
od oněch usnesení, programových prohlášení a dalších rozhodnutí distancovala. Jsou to 
černé skvrny, které na dlouhou dobu poznamenaly náš skauting, ač to současná mladá 
skautská generace asi tak ani nevidí a necítí.  

Nicméně je třeba si poloţit otázku, zda se české skautské hnutí z těchto „selhání“ dosta-
tečně poučilo pro budoucnost. Bohuţel, některé projevy současnosti spíše svědčí 
o opaku. I kdyţ je otázkou, zda lze hovořit o selhání hnutí nebo – a to především – 
o selhání jednotlivců. I v tom je určité riziko, šlo přece o jednotlivce, kteří byli reprezen-
tanty hnutí. Socialisté a komunisté (viz např. písemná prohlášení P. Macháčka) včetně 
západních levicových intelektuálů (viz např. diskusi v knize Furet F. et al., Komunismus 
a fašismus190) dodnes tvrdí, ţe ve dvacátém století neselhala idea socialismu a komunis-
mu, ale selhali lidé, kteří ji zneuţili. Pro ně zůstává idea komunismu stále ţivá. Často se 
připomínají tragická historická období spojená s církvemi a vírou. Nelze nebýt na roz-
pacích, tím spíše, ţe i dnes hodnotíme krizová období českého skautského hnutí jako 
dobu, kdy selhali jednotlivci, ale nikoliv hnutí. Za takových okolností je opravdu velmi 
těţké pokoušet se zaujmout objektivní, nicméně kritické stanovisko a dospět k seriózním 
závěrům. Lze v tom všem pozorovat jisté nebezpečí, ale „za vším hledej člověka“ platí 
zcela evidentně i v takových případech. To nelze popřít. Na druhé straně ovšem takovým 
přístupem můţeme ospravedlnit a omluvit úplně všechno. Proto takový přístup a způsob 
uvaţování skutečně s sebou nese značná rizika pro budoucnost hnutí. Otázkou je, jak 
z toho ven.  

Nelze zde ovšem nepřipomenout, ţe po druhé světové válce za silného tlaku levicových 
skautů, kteří jako přesvědčení socialisté a komunisté vydávali v Praze své Plameny 
a v Brně pak jiní skauti téhoţ raţení vydali Junácký manifest s cílem vybudovat „soci-
alistický skauting“, byl vypracován ivančickými skauty Skautský manifest svým způso-
bem jako protest k Junáckému manifestu.191 Také v prosinci roku 1969 vypracovali bratři 
Miroslav Kopt, Jiří Zachariáš a Ivan Makásek jako reakci na tragická usnesení ÚRJ leták, 
který nazvali Syrinx a který z pochopitelných důvodů zveřejnili bez uvedení jmen au-
torů.192 Je třeba s politováním konstatovat, ţe v hektických dobách, jakými byla léta 
1945–1948, kdy v předstírané demokracii komunistický převrat doslova visel ve vzduchu, 
a léta 1968–1970, kdy se prokázala neschopnost transformace socialismu a komunismu 
v demokratickou a humanitní společnost a kdy v letech 1969 a 1970 komunisté znovu 
upevňovali svou moc, se ani ivančický Skautský manifest ani praţský Syrinx ke skautské 
veřejnosti v širším rozsahu nedostaly. Ovšem skautské oddíly ve své většině pracovaly 
v souladu se zásadami mezinárodního skautského hnutí, k nimţ se alespoň vnitřně 
přihlásily, a skautští vůdcové a činovníci ve své většině nerespektovali ta stanoviska 
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ústředí, která byla v rozporu s jejich skautským a lidským svědomím a která snad 
trochu naivně povaţovali za do jisté míry vynucená. Neměli ani ponětí o tom, ţe 
skutečnost je zcela jiná – a mnohem horší, neţ by sami byli ochotni připustit. Dostáváme 
se zde znovu k odpovědnosti skautských vůdců. 

Dnes (v létě 2003) v boji učitelů za vyšší platy se vynořila otázka, jak se v takových 
kritických a krizových obdobích zachovali kantoři. Poţadavky na zvýšení platů připomí-
nají téměř vydírání – ale nikde nezazněla odpověď na otázku, jak zkvalitní učitelé svou 
práci, jak budou na sobě pracovat, aby se trvale udrţovali na potřebné úrovni, a jak se ti 
starší chovali v době komunistické totality. Jistě, jejich postavení bylo sloţité, ale přece 
jen… Odmyslíme-li si ekonomické zřetele, můţeme poloţit otázku: „Mají skutečně všichni 
kantoři morální právo na vyšší platy, neselhali či neselhávají stále?“ Klesající všeobecné 
znalosti naší mládeţe jsou varujícím mementem nedobré skutečnosti a nemocného 
školství na všech stupních včetně vysokoškolského. A příčiny? Především v nízké úrovni 
učitelských sborů. A tu úroveň nezískají tím, ţe všichni dostanou vyšší platy. Ve značné 
míře postrádají odpovědnost za jim svěřenou mládeţ – coţ je nepochybně tragédie. 
Řešením je zvýšení nároků na adepty učitelství na všech stupních a trvalá péče o jejich 
zvyšování kvality. Ruku v ruce s tím by mělo jít i příslušné zvyšování platů tak, aby 
kantoři dosáhli společenského uznání, které jim náleţí – ovšem za předpokladu jejich 
vysoké odbornosti.  

 

Pochybnosti a dilemata 

Hovoříme v širších souvislostech o odpovědnosti skautských vůdců a činovníků. Je třeba 
připomenout, ţe ve výrocích B.-P. se mnohokrát vyskytuje slovo responsibility – 
odpovědnost.193 B.-P. vnímá odpovědnost na všech úrovních skautské „organizace“ za 
zcela zásadní a rozhodující pro dobře fungující výchovný proces. A jsme zde u téhoţ 
jako u kantorů. Také od skautských vůdců je třeba vyţadovat jejich vysokou odbornost, 
která se neodvíjí jen od stupně jejich dosaţeného vzdělání, ale především od jejich 
kvalit lidských a morálních, širokého rozhledu znalostí – téměř bychom je mohli v něk-
terých případech označovat za „skautské polyhistory“. Ale tyto vlastnosti skutečně 
nesouvisí se školním vzděláním, jehoţ skautští vůdcové a vedoucí dosáhli. Musíme si 
uvědomit, ţe na působení skautských vůdců, na jejich lidských a morálních kvalitách 
spočívá úspěch či selhání skautského výchovného systému. A v těchto souvislostech je 
třeba připomenout, ţe za výsledky výchovného působení skautingu nejsou odpo-
vědni jen příslušní skautští vůdcové, ale je odpovědno i skautské hnutí jako 
takové. I tento nezvratný fakt je třeba mít vţdy na vědomí. Není přece moţné jen kon-
statovat „ano, máme stovky skautských oddílů, rojů a smeček, ale my jako ústředí ne-
neseme za jejich výchovu ţádnou odpovědnost.“ Pokud by někdo z vyšších skautských 
činovníků takto chápal svůj vztah ke skautskému hnutí, pak není skautem a do skaut-
ského hnutí prostě nepatří. 

Mezi skautskými činovníky a vůdci oddílů nacházíme věřící různých církví a bezkonfesní 
včetně téměř militantních ateistů, vedle bezpartijních tam nalezneme i členy různých 
politických stran reprezentujících celé politické spektrum. 
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Nabízí se okamţitě otázka, zda takový skautský vůdce vychovává jemu svěřenou mládeţ 
skautsky, nebo také i k obrazu svému. I dnes lze identifikovat ve skautském hnutí vy-
chovatele, o nichţ se soudí, ţe jejich cílem není výchova skautská, ale především 
výchova ve smyslu jejich „světonázoru“, tedy s cílem, aby ti, kdoţ prošli „jejich rukama“ 
se stali „jejich pokračujícím já“. Také tito vychovatelé jsou uznáváni a mnohými glorifiko-
váni, ale jde v jejich výchovném působení opravdu o skauting? Nebo existuje ve sku-
tečnosti tolik skautingů, kolik je skautských vychovatelů, podobně jako nemůţe existovat 
obecně platná filozofie, protoţe kaţdý člověk si vytváří svou vlastní osobní ţivotní 
filozofii, v níţ samozřejmě modifikuje různé vnější vlivy? Zároveň je třeba upozornit, ţe 
skauting není ţádné dogma. A zatímco respektujeme jako neměnné základní principy, 
pak musíme také respektovat osobitý přístup k praktickému skautingu, jak ho naplňují 
jednotliví kvalitní skautští vůdcové. Nelze ovšem ani tolerovat některé hrubé a scestné 
omyly a chyby nedostatečně vzdělaných skautských vychovatelů. Čili odpovědnost 
skautského hnutí za výchovu mládeţe je nesmírná. A odpovědnost jednotlivých 
skautských vůdců je svým způsobem jednoznačná, jedinečná a současně neza-
stupitelná. Chyby vůdce oddílu mohou být někdy nevratitelné a nenapravitelné. 
Nejde ovšem o to, zda jeho svěřenci znají dobře mapu či umějí vázat uzly, ale jde přede-
vším o chyby na duši, morálce a charakteru svěřené mládeţe. Takové chyby a omyly 
mohou být trvalého charakteru a negativně ovlivňují celý další ţivot takto „postiţeného“ 
jedince. 

 

Kvalita vůdců 

Jistým problémem je, jak působení vůdce, který nenaplňuje skautský výchovný program, 
můţe hodnotit člověk stejného nebo zcela odlišného raţení, pokud ovšem vůbec někdo 
má o takové hodnocení zájem a stojí o ně. Všechno se odvíjí, jak jiţ bylo řečeno, od 
kvalit skautského vůdce: jak umí být starším bratrem svým svěřencům, jak je dokáţe 
zaujmout, jak jim dokáţe vysvětlit zásady skautství. Víme dobře, ţe znalosti těch, kdo 
podstupují čekatelské nebo vůdcovské zkoušky, jsou často velmi slabé. Jistě, vyskytují 
se jedinci s mimořádnými znalostmi – u nich někdy můţe představovat problém uplatnění 
takových „teoretických“ znalostí ve skautské praxi, ale ke zkouškám přistupují i takoví, 
kteří neprošli ani skautskými stupni zdatnosti. Zkušební komise to často omlouvají tím, ţe 
„máme nedostatek skautských vůdců, budeme je sledovat, budeme jim pomáhat“. 
A takový čerstvý skautský vůdce dostane vůdcovský dekret, sloţí činovnický slib (viz 
výše), přišije si na skautskou košili příslušný odznak, a myslí se, ţe uţ je všemu konec, 
„teď uţ mám potřebný papír“, ţe teď uţ ţádné další „skautské vzdělávání a sebevzdělá-
vání nepotřebuje“ a přestane na sobě pracovat – pokud vůbec tak někdy činil – a vede 
oddíl. Kam? Toť otázka. Jistě nelze šmahem kaţdého takového skautského vůdce 
a priori odsuzovat. V praxi se můţe osvědčit mnohem více neţ některý „teoretický vše-
znalec“. Ale není tomu tak vţdy. Čili první, zásadní a podstatnou potřebou skautské-
ho hnutí jsou kvalitní vůdci oddílů. V posledních letech najdeme v Junák hlásí, příloze 
časopisu Skauting, nabídky různých kurzů – Lesní školy, Lesní kurzy, vůdcovské kurzy, 
rádcovské kurzy a další moţnosti skautského vzdělávání. Za předpokladu, ţe instruktoři 
(sami většinou prošli vyššími stupni skautského vzdělávání) těchto výchovně-vzděláva-
cích akcí jsou na „skautsky potřebné odborné úrovni“, pak má skautské hnutí naději pro 
budoucnost. 
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Vůdce a skautská spiritualita  

S výchovným působením skautského vůdce přistupuje další otázka – jaký je skutečný 
vztah skautského vůdce k duchovní výchově ve skautingu – skautské spiritualitě, jak se 
dokáţe v této nesporně nesmírně náročné oblasti výchovy orientovat, jak dokáţe 
v duchu skautství své svěřence vychovávat, a zda u něho nepřevaţuje či dokonce zcela 
nepřevládl pouze praktický skauting – coţ je samozřejmě pro kaţdého skautského vůdce 
mnohem snazší skautská stezka. Patrné rozdíly vidíme u oddílů, kde působí věřící 
vůdcové, pro které přijetí prvního základního principu „povinnosti k Bohu“ je samozřej-
mostí. Ti ovšem musí dbát, aby místo skautské spirituality nepřevládla religiozita, čili 
musí v tomto smyslu postupovat velmi vyváţeně a uváţeně. Dnes „povinnost k Bohu“ 
evidentně není vnímána ani některými čelnými funkcionáři skautského hnutí, kteří ji 
veřejně zařazují aţ na třetí místo, ačkoliv další dvě povinnosti – k druhým a k sobě se od 
té první odvíjejí. Dost těţko se takovým činovníkům o povinnosti k Bohu hovoří, rádi se 
proto těmto diskusím vyhýbají, a pokud není zbytí, pak odpovídají obecně naučenými, ne 
zcela srozumitelnými frázemi. K tomu dochází právě proto, ţe jim tato povinnost nic 
neříká a převládá u nich manaţersky řízený skauting, jak ho glorifikuje L. Nagy ve své 
knize 250 milionů skautů194, coţ mohlo být jedním z důvodů jeho odchodu z vysoké 
funkce ve WOSM. 

Není podstatné, jakou víru skautský vůdce vyznává či jestli je bezkonfesní. Důleţité je, 
ţe je schopen vychovávat mládeţ, v rámci rozšiřujícího se ekumenického chápání světa 
respektovat i víru ostatních, přijmout i ateisty a ţít v duchu „vzájemného respektu – 
neboli vzájemné úcty“ v souladu s formulovanými základními principy hnutí. Vţdyť je to 
právě jedno ze základních poslání světového skautského hnutí. 

Víme, jak obtíţně hledaly společnou cestu a vzájemné pochopení takové skautské osob-
nosti, jakými byli sociální demokrat Rudolf Plajner, socialista tělem i duší, a Jan Otakar 
Martinovský, hluboce věřící křesťan. Skauting je oba spojil, ale veškeré jejich konání 
duchovní a duševní ve skautingu i v jejich osobním ţivotě trvale vycházelo a bylo 
ovlivněno jejich „světovým názorem“. Lze předpokládat, ţe byl sloţitější vztah mezi 
Plajnerem a Svojsíkem neţ mezi Svojsíkem a Martinovským. Není pochyb, ţe podobné 
„názorové“ rozdíly byly mezi Velenem Fanderlikem a Josefem Charvátem. 

Obecně i v širších souvislostech můţe právě tato skutečnost ovlivnit činnost skautského 
vůdce. „Fanatická“ věrnost filozofickému názoru, víře, určitému politickému programu či 
dokonce určité politické straně můţe velmi negativně zasáhnout do myšlení a konání 
skautského vůdce. A nejde jen o vyznavače marxismu-leninismu. Jiţ za první republiky 
se některé politické strany pokoušely získat mládeţ do svých řad, vyuţívaly popularity 
a váţnosti skautského hnutí ve společnosti, a zakládaly své skautské oddíly. O jaký 
skauting ve skutečnosti šlo, dokazují dostupné informace o zákonu a slibu takových 
organizací a oddílů. Poznali jsme to i po 2. světové válce z pokusů o budování „levico-
vého socialistického skautingu“, který navazoval na některou z právě zmíněných 
předválečných skautských organizací, zřízených při levicových politických stranách, 
a jehoţ základní principy a cíle byly diametrálně odlišné od základních principů, podstaty 
a poslání skautingu. Jiţ jsme se zmínili o praţských Plamenech a brněnském Junáckém 
manifestu. Také pokus Pavla Macháčka o vystoupení na sněmu Junáka v roce 1990 
a jeho úsilí při obnově skautského hnutí po listopadu 1989, které navazovaly na jeho 
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destrukční působení při likvidaci Junáka v roce 1948 i jeho působení ve stranické sku-
pině při ústředí Junáka v letech 1968–1970 – hovoří se o tom, ţe tyto stranické skupiny 
vznikly právě na základě jeho iniciativy – ukazují, ţe autoři uvedených pamfletů ze svých 
názorů neustoupili a jsou dodnes přesvědčeni o správnosti své cesty za socialistickým 
ateistickým skautingem.  

 

Vůdce a extremismus 

Kromě „internacionálního, ateistického, politicky a třídně levicového ohroţení skautské 
výchovy“ se můţeme ve skautském hnutí setkat i s lidmi, kteří se povaţují za skauty, ale 
ve skutečnosti jejich mysl je zaslepena nacionalistickými, náboţensko-fanatickými a anti-
semitskými a dalšími představami, které jsou zcela v rozporu s humanismem skautingu. 

Přímo klasickou ukázkou takového postoje je slovenská publikace Skauting a dialógy 
s dobou, kterou napsal slovenský instruktor LŠ Ján Majchrovič – Tichá Sova. Kniha byla 
vydána v listopadu 1996, má 144 stran textu a příloh a je doplněna a „přivítána“ doslo-
vem Ing. Mariána Schmidta – Javora, náčelníka Slovenského skautingu.195 Knihu 
recenzovali PhDr. Jozef Vozár DrSc., Dr. Ing. Ernest Pápay a František Benkovský. Byla 
distribuována na sněmu Slovenského skautingu. Překvapilo nás, ţe se neozvala oficiální 
reakce reprezentantů českého skautingu. Majchrovičova publikace útočí na Komenské-
ho, Masaryka, Beneše, Svojsíka a českou skautskou organizaci Junák, na Čechy, 
Maďary, Ţidy, Romy, útočí prostě na kaţdého, kdo je pro jejího autora nepřijatelný. 
V knize není ani špetka tolerance, natoţ pak respektu. Je to jednoznačně projev ne-
bezpečného nacionalisticko-náboţenského fanatismu, který nemá, nemůţe a ani nesmí 
mít něco společného s ţivotem lidí na počátku dvacátého prvního století a třetího 
tisíciletí. Je to opravdu velmi smutné čtení. Člověk si tak uvědomuje, kam aţ můţe jít 
lidská zloba, zášť, nenávist, fanatismus a jak toto nebezpečné sémě můţe být cíleně 
zaséváno do myslí a duší mládeţe. Konec konců, jak byla tato kniha přijata na Sloven-
sku, je patrné z „prílohy Tichá Sova“ k Časopisu so skautským duchom Médium.196 Vedle 
naprosté většiny nesouhlasných reakcí skautů tam najdeme také slova Ralfa Dahren-
dorfa, bývalého ministra a poslance Spolkové republiky Německo, komisaře ES, polito-
loga a sociologa: „Obáváme se, ţe fundamentalismus je ještě lákavější, neţ se před-
pokládalo. Fundamentalismus na sebe můţe brát různé formy, včetně nacionalismu, 
antisemitismu nebo náboţenské vypjatosti, ale v kaţdém případě odvádí od cesty 
k otevřené společnosti.“ Varující skutečností zůstává, jak jsme se jiţ zmínili, ţe tato kniha 
byla rozdána všem účastníkům sněmu Slovenského skautingu. 

Diskutovat s některými skauty o těchto otázkách a problémech je značně obtíţné. Snad 
si ani nejsou vědomi toho, ţe ve skutečnosti jejich vztah k ţivotu, k lidem, ke společnosti 
není skautský. Jakmile se dostanete k hlubšímu rozboru některých ideových a praktic-
kých otázek skautského hnutí, pochopíte, odkud vítr vane. Otázkou pak je, co s touto 
skutečností udělat. 

Jak říká skaut, politický vězeň – mukl, geolog, dnes jiţ devadesátiletý Jiří Krupička, 
emeritní profesor na Alberta University v kanadském Edmontonu, ve své knize Rozmani-
tosti ţivota: „Soudci a úředníci… Pouţívají přitom svého osobního úsudku, který je vţdy 
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zbarven mentalitou rozhodčího, jeho emocionálním i ideovým přístupem k ţivotu i světu. 
Neexistuje a ani nemůže existovat neutrální myslící stroj v lidské podobě. Mysl 
nezná čistou racionalitu v mezilidských vztazích, v mozku není speciální oblast pro 
racionální myšlení. Zúčastní se vždy celý mozek, prostoupený záznamy celé život-
ní zkušenosti, prosycený citovými zážitky.“  

A kdo je ten spravedlivý, který jediný má právo býti soudcem? Existuje vůbec? Nebo 
vloţíme veškerou spravedlnost do rukou Prozřetelnosti? Ono to lze samozřejmě dovést 
ad absurdum – nikdo neskýtá ţádnou záruku, na nikoho se nelze spolehnout, nikomu 
nelze věřit. Taková úvaha by byla zcela scestná, ale historie hnutí nám ukázala osudy 
a selhání mnohých, kterým jsme věřili. A v ţivotě nejde samozřejmě jen o skauty. Pro 
skautské hnutí jsou taková lidská a skautská kvalifikace a morální hodnoty skautského 
vůdce a skautského činovníka rozhodující. Problém těch, kdo přistupují ke skautským 
principům v rozporu se svou osobní filozofií a politickým či ateistickým postojem, tedy 
vlastně schizofrenně, je neřešitelný. S takovým vnitřním rozporem se především musí 
vyrovnat kaţdý sám. Dvěma pánům nelze slouţit. Není přece moţné vnitřně věřit v ďábla 
a veřejně hlásat sluţbu a povinnost k Bohu. Nebo snad ano? V broţuře Správná vědecká 
praxe, kterou vydala Grantová agentura České republiky v roce 2000, se na str. 6 píše: 
„Nepoctivost a vědomé porušování pravidel se vyskytuje ve všech oblastech ţivota.“197 
Nejen v ţivotě, v mezilidských vztazích, ale i ve vědě. Stezka, po které se vydal skauting, 
je nesnadná, obtíţná, sloţitá a jen těţko pro kaţdého zdolatelná. V kaţdém případě je 
však smysluplná. Je v současné době skautské hnutí na toto putování za svým cílem 
připravené? 

 

Poslání skautského hnutí 

Naše ohlédnutí za minulostí skautského hnutí, za principy, které budovaly jeho smysl, 
jeho poslání i obraz v celém světě, se pomalu blíţí ke svému závěru. Nebude snad ke 
škodě, shrneme-li si ještě to zásadní, co vytváří podstatu hnutí, co dělá skauting jím 
samým, co bylo tak přitaţlivé pro miliony mladých lidí na této planetě v uplynulém prvním 
století skautské reality, co jim ukazovalo cestu ţivotem a naplňovalo je radostí i uspo-
kojením. 

Poznali jsme, ţe skauting není koníčkem, není to „zábava“ pro volný čas, ba ani 
„v pohodě“ trávené chvíle odpočinku uprostřed příjemné společnosti stejně laděných 
přátel a kamarádů. Skauting je tvrdá práce na sobě ve smyslu jeho třetího základního 
principu, přijetí morálních norem, které mu vloţil na samém počátku jeho Zakladatel 
a přijetí takového ţivotního stylu v duchu jeho prvého i druhého principu, tedy takového 
stylu, který by měl jeho stoupence povznášet nad konzumní, materialistickou a také 
pragmatickou společnost. Nepochybně takové chápání hnutí nevyhovuje kaţdému. Bylo 
by ovšem věcí jeho cti, aby si tuto skutečnost takový jedinec sám přiznal a vyvodil z toho 
pro sebe důsledky – tedy opustil hnutí, které uţ svým principem a zaloţením neodpovídá 
jeho představám. Nikdo mu však nebrání, aby se svými názory vstoupil do jiné organi-
zace, s níţ se myšlenkově ztotoţňuje, případně si takovou organizaci pro sebe a stejně 
smýšlející zaloţil. Přetvářet si ovšem skauting podle svých vlastních zkreslených před-
stav, neuznání jeho zásad, nedodrţování jeho zákona, hesla i denního příkazu, a to vše 
ještě navíc v rozporu se slavnostně a dobrovolně sloţeným osobním slibem, jak jsme 
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toho někdy svědky (a jak tomu bylo patrně i v mnoha případech v minulosti), to není 
skutečně to, co bychom mohli označit za opravdový skauting. V tomto smyslu povaţu-
jeme naše hnutí za výběrové. Ne proto, ţe je snad předurčeno pro určitou společenskou 
třídu v závislosti na jejích majetkových poměrech, politickém přesvědčení, náboţenském 
vyznání, příslušností k národnostní nebo etnické skupině, ale proto, ţe jeho principy je 
nutno respektovat všemi a za všech okolností. K takovému přijetí své ideje má navíc 
i vychovávat.  

Stanovy WOSM říkají ve svém článku I., ţe „skautské hnutí je dobrovolné (…) v souladu 
s cílem, principy a metodami stanovenými zakladatelem hnutí…“ V následujícím článku 
se pak uvádí, ţe jeho cílem je „…přispět k rozvoji mladých lidí, aby plně rozvinuli svůj 
tělesný, duševní, společenský a duchovní potenciál…“ Z toho zcela jednoznačně vy-
plývá, ţe pokud se k tomuto světovému hnutí hlásíme, pak musíme respektovat jeho 
zásady, a ţe pojetí skautingu nemůţe být řízeno ani ovlivňováno našimi osobními a sou-
kromými názory, jak jsme se zmínili uţ v předchozím odstavci. 

Nepochybujeme o tom, ţe uvedené myšlenky jsou aktuální pro celý současný sekulari-
zovaný, rozeštvaný a sobecký svět. Pro nás, s naší historickou zkušeností, je ovšem 
takové pojetí skautingu stejně, ne-li ještě více potřebné. I naše společnost je nemocná, 
potřebuje se vrátit k hodnotám a myšlenkám, které vytvářely naše národní povědomí, 
k myšlenkám, které stály při zrodu našeho moderního samostatného státu na počátku 
minulého století. Celá naše nejen národní, ale i evropská (a můţeme říci, ţe celá euro-
americká) kultura a civilizace je vybudována na křesťanských, nebo – chcete-li – ţido-
křesťanských zásadách. Jejich současné opouštění se u nás rádo svádí na vrub minu-
lých totalit, zejména té poslední, rudé. Buďme ale upřímní, odklon od morálních a etic-
kých zásad sahá mnohem dál do minulosti, neţ jsme si vědomi a neţ jsme vůbec ochotni 
připustit. Dávno před tím uţ lámali charakter „za mísu čočovice“ habsburští vládcové těm, 
kteří dali přednost osobním materiálním výhodám před pevností charakteru. Ale 
abychom nesváděli všechno jenom na „cizáky“, ani my sami nejsme tak zcela bez viny. 
I naši mocní, v dobách ještě před Habsburky, nutili své poddané ke změně vyznání podle 
zásady „cuius regio, eius religio“ (volně přeloţeno: náboţenské vyznání poddaných se 
řídí podle vyznání vrchnosti), a to bez ohledu na to, ke kterému z obou hlavních vyznání 
té doby kdo z nich patřil.  

Náš český skauting má slouţit tomuto národu, této zemi. Její mravní principy nesou 
s sebou duchovní náboj, skautskou spiritualitu, která určuje normy jejího chování i jí 
příslušející hierarchii hodnot. Jistě není moţné označit za neskromnost tvrzení, ţe v sou-
časnosti jsme snad jedinou institucí, která se takto chová, nebo by se tak chovat měla, 
nepočítáme-li ovšem církve a jejich iniciativy. Ale ke všem těmto záleţitostem, „zaváně-
jícím“ náboţenstvím, se naše ateistická veřejnost chová a priori odmítavě. Pro nás však 
není jiné cesty, chceme-li se označovat za hnutí skautské. Na tom nic nemění skuteč-
nost, ţe i jiné organizace a hnutí mladých vyuţívají náš program a metody. My s nimi 
můţeme spolupracovat, ale naše zásady a cíle jsou neměnné a nesmí být takovou 
spoluprací ovlivněny. Vţdy nám musí být orientací náš skautský zákon, který nám nejen 
dovoluje, ale současně i přikazuje být „přáteli lidí dobré vůle“. Podle této zásady a podle 
prokázané dobré vůle svých partnerů si budeme vybírat spolupracující instituce. Sebe 
samé, svoje svěřence, svoje mládí budeme pak vychovávat podle našich stále platných 
principů, nadále tříbit to dobré v nás a to bez ohledu na to, kolik nás bude a jak budeme 
přijímáni pragmatickou většinou společnosti, jejímţ jediným kriteriem je hmotný, resp. 
ekonomický úspěch. 
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To je naším posláním, jemuţ se nemůţeme zpronevěřit, to je naší morální povinností 
před naším svědomím, před celým národem a před Bohem.  

 

Několik slov závěrem 

Emeritní vůdce Svojsíkova oddílu MUDr. Jan Písko na výroční schůzi oddílu konané dne 
13. září 2003 připomenul tragiku českého skautingu, která spočívá v neustálých kompro-
misech. Hledaly se kompromisy v letech 1968–1970 a znovu v průběhu obnovy 
skautského hnutí v Československu v listopadu 1989. Nahlédneme-li zpět do histo-
rie našeho skautského hnutí, pak se smutkem shledáváme, ţe kompromisy pro-
vázely ve skutečnosti všechna období jeho existence, likvidace a zákazů. Víme 
ovšem, že kompromisy jen málokdy bývají dobrým a šťastným řešením. Řadoví 
skauti často nebyli s těmito kompromisy seznámeni, nicméně mnohé tušili. To vedlo 
k tomu, ţe často nerespektovali pokyny a usnesení nejvyšších orgánů. Nebylo však 
zbytí, nebylo jiné cesty. V oddílech, v těch nejniţších sloţkách, se psala a dosud píše 
historie skautského hnutí. Můţe si naše hnutí dovolit oprostit se od břemene minulých 
i současných kompromisů, které je tak těţce morálně zatěţuje? Není tedy jiné cesty. Má-
li skautské hnutí oslovit společnost i ve druhém století své existence, musí se vrátit 
k ideálům, které stály při jeho vzniku, musí se opět stát onou „solí země“ a to nejen kvůli 
sobě samému a svému dalšímu přeţívání, ale především pro dobro mládí této země, pro 
tuto naši vlast, pro budoucnost lidství v ní. Proto je odpovědnost současných skautských 
generací se zřetelem na šťastné a úspěšné příští skautingu nesmírná. Je naše skautské 
hnutí opravdu připraveno splnit tento dějinný úkol?  

(PČ, SED) 
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Je skauting skutečně otevřen všem? 

(2006) 

 

Úvod 

„Co nám to ten papa Pius XII. udělal, ţe nás komunisty exkomunikoval z římskokatolické 
církve. Vţdyť my jsme vţdy byli poctivými katolíky a dětmi církve.“ Asi těmito slovy plakal 
v jednom starším filmovém záznamu, nedávno znovu promítaném v České televizi, jeden 
italský komunista a vyčítal Svatému otci Piu XII., ţe komunisty exkomunikoval z lůna 
matky církve římskokatolické. Také církevní sňatek s komunistou byl v Itálii vyloučen. 
K něčemu podobnému asi u nás v Čechách a na Moravě mohlo dojít spíše jen výjimeč-
ně, zatímco na Slovensku údajně bylo běţné, ţe cesta mnohých vedla ze mše svaté 
rovnou na schůzi komunistické strany. Chápete a vnímáte, prosím, absurditu tohoto 
stavu a této situace? 

V knize Moudrost věků, vydané v nakladatelství Svoboda Praha v roce 1988, jsou uvede-
na klasická moudra:198 

Nemo potest digne dominis servire duobus. – Slouţit dvěma pánům, to se ctí nesvede 
nikdo. 

Simul flare sorbereque haud facile est. – Není snadné zároveň polykat a foukat. 

Utiliter servit nemo duobus heris. – Nikdo nemůţe uţitečně slouţit dvěma pánům. 

Vix placet ambobus, qui vult servire duobus. – Stěţí se oběma líbí, kdo dvěma chce 
slouţit pánům.  

Všechna tato moudra vyjadřují základní myšlenku, ţe „dvěma pánům nelze slouţit“.  

Snad jsem v tomto krátkém úvodu dostatečně výmluvně naznačil téma, kterému se chci 
v této své úvaze věnovat. Jde totiţ o problém, který se dotýká všeho lidstva a který 
zůstává během první stovky let existence skautingu trvale aktuálním a dodnes neřeše-
ným, protoţe obtíţně řešitelným, v našem stejně tak jako i světovém skautském hnutí. 
V této úvaze se pokouším odpovědět na často uváděnou větu, kterou jsem upravil takto: 
„Skauting je otevřen všem, ale…“ 

 

A co český skauting a naši skauti? 

Přiznávám se k tomu, ţe jsem vţdy, to znamená i za nacistické a komunistické totality, 
kaţdého skauta povaţoval za odpůrce totality a zcela automaticky jsem mu podával 
levou ruku. To znamená, ţe jsem s kaţdým skautem jednal otevřeně a protikomunisticky, 
protoţe jsem nepředpokládal, ţe by mohl být komunistou. Ani v duchu by mě něco 
podobného nenapadlo. Kromě ideových principů skautingu jsem si něco podobného 
neuměl představit a moţnost toho jsem si nepřipouštěl. Později to podporovala tvrdá 
komunistická kampaň proti skautingu a procesy se skautskými činovníky. Jenomţe se 
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 Moudrost věků, str. 330, 489, 532 a 559. 
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přece jen jiţ od roku 1945 objevovaly některé signály, ţe u nás všechno mezi skauty 
není v pořádku a ţe někteří skauti nejednají v souladu se skautským slibem a zákonem.  

Obnova a krátká existence skautingu u nás v letech 1968–1970 zcela jasně ukázaly, ţe 
všechno je jinak a ţe jsme se v minulosti hluboce mýlili, pokud jsme důvěřovali kaţdému, 
kdo se za skauta vydával. Najednou vyrukovaly stranické skupiny od ústředí po středis-
ka, pokud kde byl dostatek komunistů. Mnozí skauti a skautky se teprve v té době ve-
řejně přiznali k tomu, ţe jsou členy komunistické strany. A najednou bylo všechno jinak. 
Vzájemnou důvěru se dodnes jiţ nepodařilo obnovit. Upřímnost stisku levičky, na kterém 
jsme si zakládali, a vzájemná důvěra mezi skauty byly trvale zpochybněny. 

Dříve neţ se budu podrobněji zabývat skautingem a skautským hnutím jako takovým 
a jejich pojetím, rád bych upozornil na historické souvislosti vzniku skautingu v Čechách 
a na Moravě a rozvoje skautského hnutí za první republiky. Historická skutečnost totiţ 
vytváří základ pro další text této úvahy.  

 

Jak to bylo od počátku 

Jistá názorová rozporuplnost se od počátku projevovala mezi českými osobnostmi, které 
dnes skautští historikové uvádějí jako ty, které stály u kolébky českého skautingu a které 
se výrazně lišily ve svém chápání a vnímání skautingu. Z celé řady jmen uvedu jen dvě – 
profesora Antonína Benjamina Svojsíka a profesora Miloše Seiferta.199 Dodnes se ţádný 
skautský historik nepokusil o skutečně objektivní zhodnocení počátků českého skautingu 
především se zřetelem na ty, kteří tehdy český skauting pod různými hlavičkami zakláda-
li, organizovali a rozvíjeli. Jejich úsilí byla různě úspěšná. Nejvýraznějším a nejúspěšněj-
ším byl Svojsík a jím zaloţený spolek Junák – Český skaut. O zhodnocení tohoto období 
historie českého skautingu se pokusil Plajner200 a za to mu patří náš dík. Zároveň je tře-
ba vzít v úvahu, ţe jeho zhodnocení skautingu a jeho přínosu pro českou společnost 
vznikalo v sedmdesátých letech za komunistické normalizace a text mohl být přece jen 
touto skutečností ovlivněn. Navíc, Plajner byl sociální demokrat – socialista tělem i duší, 
jak mi sám řekl při jednom z našich setkání. Tato skutečnost se v jeho skautství rovněţ 
odráţí.  

Uvědomuji si obtíţnost jakéhokoliv hodnocení minulosti. Nejsem historik a jako přírodo-
vědec nechci srovnávat exaktnost přírodních věd s historickými přístupy. Nicméně pozo-
ruji, jak snadno dochází k vytváření legend, a to nejen o dobách dávno minulých. Jako 
dva příklady z mnoha mohou slouţit legendy o králi Artušovi a jeho rytířích Kulatého stolu 
a o etickém kodexu rytířů, k jehoţ praktickému naplňování můţeme mít oprávněné výhra-
dy. Připomeňme různé legendy třeba z doby druhé světové války, kterým pak byla 
povinována věřit, kdyţ ne nikdo jiný či většina ostatních, tak aspoň školní mládeţ, jejíţ 
učebnice jimi byly přesyceny. O tom, ţe i legendy mohou být zdrojem politického nebo 
náboţenského zneuţití, nemůţe být pochyb. A skutečně nemusí jít o dobu dávno minu-
lou a jen těţko doloţitelnou.  
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 PLAJNER, R.: Úsvit českého junáctví, Zavátou junáckou stezkou 1; SVOJSÍK, A. B.: Základy junáctví; 

SEIFERT, M.: Přírodou a životem k čistému lidství. 
200

 PLAJNER, R.: Úsvit českého junáctví, Zavátou junáckou stezkou 1. 
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Skauti si často připomínají krále Artuše, jeho rytíře, jejich mýtické sídlo Camelot a ostrov 
smrti Avalon, kam všichni odešli trávit svůj posmrtný ţivot, i jejich putování za svatým 
grálem. Dodnes jsou pochybnosti, ţe ve skutečnosti nejde o nic víc neţ o legendy, na 
kterých se po staletí přiţivují historici a zejména spisovatelé. I kdyby šlo jen o mýty a le-
gendy o králi Artušovi a jeho rytířích Kulatého stolu, zcela jistě nebyly politicky či jinak 
zneuţity. Ale stačí připomenout třeba komunistickou legendu, která byla uměle a záměr-
ně vytvořena po druhé světové válce a jejímţ objektem byl nacisty popravený komunis-
tický novinář Julius Fučík. Je třeba dodat, ţe zmínky o králi Artušovi, legendárním brit-
ském králi z 5.–6. století, se poprvé objevují v anglických kronikách z 9. a 10. století. 
Tradice artušovských romancí vznikala ve 12. století ve Francii. Král Artuš a jeho rytíři 
Kulatého stolu údajně nikdy neexistovali a mýty a legendy o nich pocházejí z dílny 
templářů? Zamyslíme-li se nad současným stavem poznání naší historie, kolik legend 
v ní převládá nad faktograficky doloţitelnou skutečností! 

 

Opatrně s velkými vzory 

Zakladatel skautingu, Baden-Powell (dále jen B.-P.), si vzal etický kodex rytířů za vzor 
pro skauty. To jistě bylo a je povaţováno stále za chvályhodné. Nikdy nebude pravdivě 
zodpovězena otázka, jak se lišila teorie od praxe a jaký byl skutečný ţivot rytířů a v ja-
kém souladu byl s etickým kodexem. Dnešní pohled a ani pohled B.-P. na počátku 
dvacátého století přece jen nelze v těchto souvislostech povaţovat za spolehlivý. V kaţ-
dém případě však volba rytířů a jejich etického kodexu jako velkých vzorů pro skauty, 
stejně tak jako patrona skautů svatého Jiřího drakobijce, měly svůj smysl a splnily a do-
dnes plní svůj účel, jakkoliv kritický na ono období je i dnešní pohled některých historiků. 
Kdyţ jsme svého času jako laikové v naší úvaze Morální rozměr skautingu a mravní od-
povědnost skautských vůdců201 zaujali k rytířům a samurajům kritický postoj, nesetkali 
jsme se u některých skautů a zejména oldskautů s pochopením. Je třeba říci, ţe etický 
kodex rytířů se týkal převáţně vyšších společenských vrstev a prostý lid stál zcela mimo 
hru. Moţná někdy někde zcela výjimečně měl tento kodex obecnou platnost. Vycházím 
z toho, ţe tehdy byli poddaní a otroci bez lidských práv, vydaní na milost a nemilost jejich 
pánům a vládcům. Připomeňme si, jak se zacházelo a dodnes zachází se zajatci kdekoliv 
na světě. Zajatec nebyl člověk. Nikdo nechce dnes připomínat mnohatisícové hromadné 
oběti zajatců v zaniklých říších Jiţní Ameriky. O kritický postoj se pokouší Krupička.202 
I u nás za Přemyslovců byly trhy s otroky. Dovolím si zde upozornit na současné úvahy 
Třeštíkovy.203 Ţivotní osudy mnoha zajatců, popravených za druhé světové války, to jen 
potvrzují. 

Někteří skautští historici hledají počátky skautingu ve starém Řecku. Řečtí filozofové jsou 
nám stále kladeni za vzor. Vţdyť ale také v těch vzorových seskupeních, často bojujících 
mezi sebou, byli tací, kterým se dostávalo lidských práv, a byli druzí – otroci – zcela bez 
práv. Jsem velmi opatrný ve volbě těch vzorů. Příliš si idealizujeme minulost, ke škodě 
věci samé. Cui bono? – Cui prodest? – Komu to prospívá? Vţdyť podřizujeme-li minulost 
a legendy svým představám a přáním, škodíme sami sobě a svým potomkům. Stále se 
zdůrazňuje „za vším hledejme člověka“. Nikdo však obvykle neřekne jakého člověka, 
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protoţe se uţ nikdo neptá a takovou otázku nepokládá. A zde se jiţ představy a názory 
různí. Právě náš Šimánek odvíjí skauting od řeckých filozofů.204  

 

Za první republiky 

Postupně, za první republiky intenzivněji, vznikaly různé skautské organizace, tu závislé, 
tu nezávislé, mezi kterými nechyběly ani skautské organizace při některých politických 
stranách. Tyto organizace vznikly, aby některé z nich krátce poté znovu ukončily svou 
činnost a zanikly, spojovaly se ke spolupráci, aby se zase rozcházely. Vnitroskautské 
pnutí bylo evidentně velké, ideové rozdíly ve výkladu a chápání poslání skautingu ve 
výchově mladé generace snad ještě větší. Z našeho pohledu nejvýznamnějším se stal 
Svaz junáků – skautů Republiky Československé, později nazvaný Svaz junáků – skautů 
a skautek Republiky Československé, v jehoţ čele stál aţ do své smrti v roce 1938 
profesor Antonín Benjamin Svojsík.  

Po celou dobu své existence, téměř sto let, měl a stále má skauting ve veřejnosti své 
příznivce a odpůrce. Tragický mnichovský osud Československé republiky v roce 1938, 
po kterém následovalo i vynucené „sjednocení“ našich skautských organizací a vytvoření 
jedné jednotné organizace Junák, provázely problémy a potíţe, které se do značné míry 
negativně zapsaly do historie českého skautského hnutí, jakkoliv byly vynucené a v praxi 
odmítnuté a nerealizované, jako např. vztah k Ţidům, kteří tehdy byli poniţováni a jejichţ 
lidská práva byla výrazně omezená. Byla to předzvěst toho, co pak následovalo po 
vzniku Protektorátu Čechy a Morava a zasáhlo celou nacisty okupovanou Evropu a co 
celý svět zná pod označením holocaust. Kritické zhodnocení tohoto období působení 
skautingu u nás dosud chybí. 

 

Studium historie a filozofie skautingu vyžaduje vědecký přístup 

Je třeba kriticky a objektivně zpracovat historii českého skautského hnutí od jeho počátků 
v letech 1911 a 1912 aţ po současnost. Faktografie, často nepříliš přesná a spolehlivě 
doloţená, jak ji nabízejí a poskytují dnes dostupné historické studie, postrádá seriózní 
výkladový aparát, bez kterého, bohuţel, ztrácí svůj význam a hodnotu. Jen některá dílčí 
období, zejména od konce 2. světové války, byla zpracována v těchto souvislostech 
důkladněji, byť ani tam obtíţnost a často i jistá posloupnost získávání historických pod-
kladů a rozdílnost ve výkladu různými účastníky a pamětníky včetně historiků nemusí 
vţdy poskytovat uspokojivý a historicky spolehlivý výklad a rozbor. Aby se předešlo 
nejasnostem a nepřesnostem, je třeba si uvědomit a prozkoumat cíl, úkol i metodu skau-
tingu a jasně formulovat pojmy. To znamená, ţe skauting musíme postavit na vědecký 
základ, poznat příčiny jeho vzniku, jeho vývoj a stanovit si filozofii skautingu i jeho ideové 
základy.205  

Skutečností ovšem zůstává, ţe ta ideová a praktická pestrost předválečných skautských 
organizací naznačuje, ţe v některých případech jiţ tehdy byla myšlenka skautingu zne-
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uţita pro ryze politické cíle ve snaze vychovat mládeţ oddanou třídnímu boji, násilí 
a revoluci, coţ je pojetí se skautingem zcela neslučitelné.  

I světové skautské hnutí připomíná existenci ideově různě pojatého skautingu. Dodnes 
existuje několik světových skautských organizací. Většina z nich však usiluje o vzájem-
nou spolupráci, dokonce se hovoří o tom, ţe by dříve nebo později mohlo dojít k jejich 
sloučení. 

 

Skauting a jeho problémy 

Skauting svým způsobem vţdy plul proti proudu. Z toho plyne i jeho strastiplná cesta 
světem, provázená zákazy, pronásledováním, útiskem, vězněním a popravami jeho věr-
ných. Celou svou historií skauting prokazuje smysluplnost své existence jako výchovné-
ho hnutí mládeţe a vzdělávání dospělých. Zároveň jsou zřejmé význam, osobní příklad 
a vliv jeho vůdců a ostatních výchovných činovníků na mladou, nejen skautskou gene-
raci. Kaţdý z nich promítá do svého výchovného působení svůj vlastní filozofický názor 
a vztah k ţivotu, křesťan křesťanský, atheista atheistický. I kdyţ ne kaţdý z nich si to při-
pouští a je si toho vědom. Zkušenosti nás, kteří jsme se skautingem spojili a skautingem 
ţili celý svůj dlouhý ţivot, to však plně potvrzují. 

Tuto nevyvratitelnou a nepopiratelnou skutečnost povaţuji za jeden z váţných problémů 
nejen našeho, ale i světového skautského hnutí a příčinou mnoha potíţí. Tento problém 
je dodnes jen velmi obtíţně řešitelný nebo spíše není řešitelný vůbec. Konec konců, 
poloţme si otázku, zda třeba kantor ve škole můţe být v tomto smyslu objektivní, zda do 
výuky svého předmětu tu a tam nevkládá své vnitřní přesvědčení, svou ţivotní filozofii 
a svůj politický a ţivotní názor. Byly doby, kdy kantoři dokázali pozitivně ovlivnit některé-
ho ze svých ţáků. Z těch třeba vyrostly osobnosti vědy nebo kultury. Dnes je to spíše 
výjimkou. Myslíte si, ţe by kantor dokázal ovlivnit ţáka, pokud by svým předmětem neţil, 
nepřednášel ho s vnitřním zápalem a nadšením a nedokázal do něho vloţit své já? Ať 
chceme nebo nechceme, ono jiné cesty není, má-li být působení kantorů nebo skaut-
ských vůdců úspěšné. Rozhodně v takových činnostech převládá subjektivní postoj nad 
objektivním, i kdyţ se to nerado přiznává.  

Podívejme se, jaká z toho plynou pro skautské hnutí rizika, která mohou mít přímý dopad 
na mládeţ. Chápeme-li tento problém obecněji, pak se s ním setkáváme nejen ve skaut-
ských oddílech, smečkách a rojích, ale stejně tak ve školách všeho druhu i v jiných 
organizacích zabývajících se výchovou dětí a mládeţe. Přímo klasickým příkladem je 
Kruh Pavla Křivského, který vznikl koncem čtyřicátých let 20. století a který působí do-
dnes.206 Pavel Křivský dokázal oslovit a ovlivnit svými názory a ţivotními postoji značný 
počet skautů a skautek zejména v roverském věku. Úspěšný byl dokonce i v leopoldov-
ském kriminále, kde rovněţ pozitivně ovlivnil řadu mladých tam vězněných skautů a ne-
jen jich. Dodnes se všichni – včetně emigrantů – ke svému učiteli veřejně hlásí a dodnes 
údajně (?) ve výchově mládeţe uplatňují vše, co sami od něho převzali a přejali. Bohu-
ţel, najdeme mezi těmi, co jsou stále aktivní, bývalé členy komunistické strany a spolu-
pracovníky komunistické Státní bezpečnosti. Absolventi lesních kurzů, které organizují, 
své instruktory uznávají a respektují, ba dokonce glorifikují. O co jednodušší to mají ty 
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organizace, které se věnují jen vyuţití volného času dětí a mládeţe a kterým nejde 
o výchovu mládeţe, jak ji chápe skauting. Takovým typem organizace však na štěstí 
skautské hnutí není.  

 

Skauting je otevřen všem – jak to vnímá WOSM? 

„Jiţ od samého začátku byl skauting otevřený všem chlapcům bez rozdílu společenského 
původu, nezáleţelo na místě narození chlapce ani na jeho víře… Dnes je jako hnutí pro 
‚mladé lidi‘ otevřeno všem, chlapcům i dívkám, mladým muţům i ţenám, bez rozdílu 
původu, rasy nebo přesvědčení a bez omezení na základě pohlaví.“207 Pokusím se 
stručně ukázat, co rozumí WOSM podle svého reportu The Essential Characteristics of 
Scouting (Základní charakteristika skautingu) pod pojmem otevřenost skautského 
hnutí. Uvedu nejprve některé odstavce z citovaného dokumentu, které jednoznačně 
potvrzují oprávněnost mé úvahy i mých obav. Ty mé obavy ovšem vycházejí nejen ze 
studia skautské literatury, ale také z celoţivotního členství a působení ve skautském 
hnutí od roku 1936. 

„Skauting je hnutí… Hnutí znamená jednotu… Jednota neznamená uniformitu a předem 
nevylučuje u členů různorodost v oblastech, kde je tato různorodost moţná a dokonce 
ţádoucí. Vytvoření jednoty předpokládá, ţe všichni členové hnutí ctí jeho základní 
principy, které jsou povaţovány za podstatu existence hnutí. Mají-li členové hnutí 
společný cíl a pouţívají stejnou metodu, zajišťují tak, ţe jednota hnutí bude zachována. 
Při tom si nemohou vybírat, zda se jim něco hodí a něco ne. Základní cíle, principy 
a metody tvoří totiţ nedílný soubor, který musí být pojímán jako celek… Základní prvky 
jednoty skautingu – tedy cíl, principy a metoda – jsou závazné pro celé hnutí na všech 
jeho úrovních. Světové orgány organizace jsou zodpovědné za to, aby byly tyto základní 
prvky dodrţovány všemi národními skautskými organizacemi. A kaţdá národní organi-
zace musí zajistit, aby se také odráţely ve všech oblastech její struktury a činnosti a aby 
je ctil kaţdý z jejich členů… Hnutí musí být dynamické. Hnutí jiţ ve své definici obsahuje 
vývoj. V rámci hnutí je vývoj prostředkem k dosaţení cíle nebo záměru, kterému se 
nesmí odcizit; nejde o náhodnou a neřízenou změnu… Cíl, principy a metoda skautingu 
jsou univerzální, neměnné a sjednocují celé hnutí. Ale právě proto, ţe skauting je hnutí, 
musí být vţdy schopen změnit svůj přístup, přizpůsobit se, být pruţný ve své práci tak, 
aby dosáhl svého cíle. Skauting neţije izolován ve vakuu, ale v neustále a rychle se 
měnící společnosti. Tato dualita – nutnost být věrný svým základům a ve stejnou dobu 
být pruţný a dynamický ve stylu práce – je zásadní vlastností skautingu. 

Svobodné rozhodnutí stát se členem hnutí má v sobě ještě další skutečnost: to, co 
skauting mladým lidem nabízí – tedy jeho výchovná nabídka – není určeno kaţdému… 
Problémem však zůstává skutečnost, ţe zatímco do skautského hnutí můţe vstoupit 
kaţdý, kdo chce, samo hnutí nemá ţádné prostředky, jak zabránit členství, které je 
zaloţeno na jiných faktorech, neţ jsou základní prvky skautingu. 

Tato otevřenost všem má řadu významných hledisek. To, ţe je skauting otevřený všem, 
neznamená, ţe je pro všechny. Ve skutečnosti je pro všechny, kdo chtějí dodrţovat a ctít 
jeho cíl, principy a metodu. Tato volba vkládá konečné rozhodnutí – zda vstoupit nebo 
nevstoupit do hnutí – do rukou mladého člověka, který jedině sám můţe rozhodnout, zda 
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je k takovému závazku připraven… Skauting není hnutí elity… Na základě své podstaty 
dobrovolného hnutí by měl být skauting přístupný všem, které zajímá, co jim můţe na-
bídnout, a kteří jsou připraveni k závazku snaţit se co nejlépe dodrţovat jeho zásady… 
Otevření skautingu všem, zvláště těm, kteří jej potřebují nejvíce, zcela jasně vyţaduje 
přizpůsobení bez kompromisů v oblasti cíle, principů a metody hnutí.  

Při vysvětlování nepolitické povahy hnutí je třeba rozlišovat mezi hnutím (a jeho organi-
zací) jako společenskou silou a jednotlivci, kteří jsou členy hnutí. Jako společenská síla 
se nesmí skautské hnutí a jeho organizace identifikovat s ţádnými politickými stranami, 
které jsou obvykle v demokratické společnosti odrazem politiky… neboť toto by bylo 
porušením nezávislosti hnutí… Jakékoliv ztotoţnění skautského hnutí s některou politic-
kou stranou nevyhnutelně ohroţuje objektivitu a neutralitu, která musí být vţdy typickým 
znakem výchovného přístupu zaměřeného na jednotlivce, přístupu, za kterým si skauting 
stojí. 

To vše rozhodně neznamená, ţe skauting je zcela odloučen od sociálně-politické 
reality… Skautskému hnutí nic nebrání zaujímat stanoviska k řadě otázek v případě, ţe 
se otázka jasně vztahuje k jeho výchovnému poslání a stanovisko je zaloţeno na jeho 
vlastních stanovách a principech a jako takové prezentováno… Zakladatel nijak členy 
hnutí od práce v politických stranách neodrazoval za předpokladu, ţe tak činili jako 
soukromé osoby a ne jako představitelé hnutí.  

Členství v politické straně však není nepodmíněné. Důvodem je skutečnost, ţe skauting 
je zaloţen na řadě hodnot, které podmiňují politický výběr jeho jednotlivých členů, u nichţ 
nemůţe dojít ke střetu hodnot – nemohou vyznávat jedny hodnoty ve skautském a jiné 
hodnoty v civilním ţivotě. Tak například víra ve vyšší moc, neţ je moc lidská, nebo uzná-
ní a respekt k ostatním i k rovnosti všech bez rozdílu původu, rasy a přesvědčení, či 
chápání významu celistvosti přírodního světa vylučují skauta jako jednotlivce předem 
z členství v řadě stran politického spektra… 

Pokud se člen hnutí rozhodne jako soukromá osoba vstoupit do politické strany, můţe 
tak učinit pouze tehdy, pokud jsou základní hodnoty této strany v souladu s hodnotami, 
které vyznává jedinec jako skaut. Pokud má takový člen v tomto směru pochybnosti, pak 
by o nich měl promluvit s ostatními, aby se ujistil, ţe nedojde ke střetu hodnot. Pokud se 
jednotlivec rozhodne patřit k nějaké straně, pak nesmí nikdy skautingu vyuţívat jako 
platformy k propagaci té které strany.  

Je třeba připomenout, ţe tyto uvedené poznámky platí obecně v demokratických společ-
nostech, které vytvářejí vhodné prostředí, v němţ můţe skauting pracovat a v němţ má 
skautské hnutí stejně jako jednotlivci, kteří jsou jeho členy, moţnost volby.  

V nedemokratických společnostech budou muset jak hnutí tak jeho jednotliví členové ţít 
s politickou realitou, ale musí v maximální moţné míře zajistit, aby si hnutí udrţelo svoji 
nezávislost, jak to půjde nejvíce (str. 77), to znamená, ţe všechny úrovně hnutí musí být 
velmi bdělé ve svých vztazích s dalšími subjekty – sponzory, pracovními partnery, spříz-
něnými organizacemi, vládními úřady a dalšími, aby zajistily, ţe následkem těchto vztahů 
nedochází k ústupkům ohledně specifické identity a nezávislosti hnutí.“  
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A jsme opět u nás 

Uvedl jsem vybrané části překladu příslušného textu reportu WOSM, jak byl uveřejněn 
v prvním svazku edice Vůdcovská zkouška. Přiznám se, ţe jsem nějak nebyl schopen 
pochopit poslední odstavec, ve kterém se píše o nedemokratických společnostech. 
Skauting je neslučitelný s jakoukoliv totalitou, tedy s jakýmikoliv nedemokratickými 
systémy. O tom jsme se u nás přesvědčili nejen po Mnichovu v letech 1938–1940, ale 
i po druhé světové válce v letech 1945–1948–1950 a stále nepoučeni v době „Praţského 
jara“ v letech 1968–1970, kdy nejvyšší skautské vedení podlehlo naivní představě, ţe 
komunistický totalitární reţim nechá skautské hnutí ţít, pokud oficiálně odstoupí od svých 
Základních principů a přijme za své výchovu v duchu marxismu-leninismu. Působení 
„ústřední stranické skupiny“ a dalších členů KSČ pak vedlo k rozhodnutím skautsky zcela 
nepřijatelným. Nebyly tehdy vyuţity ani zkušenosti z postupné likvidace skautského hnutí 
v letech 1945–1950. Skautské hnutí nemůţe plnit své cíle a své poslání v jiném politic-
kém zřízení, neţ je demokratická společnost. Proto je pro mě překvapením, jestliţe se 
v oficiálním reportu WOSM předpokládá moţná, tedy oficiální existence skautského hnutí 
v nedemokratických společnostech. I kdyţ si vybavuji, ţe to moţná souvisí se skutečnos-
tí, ţe skautské hnutí existuje a je „relativně úspěšné“ v celé řadě afrických a amerických 
nedemokratických států, které mají charakter vojenských a jiných autoritářských diktatur. 
Těţko si pak dovedu představit, v jakém souladu jsou v těchto zemích Základní principy 
skautingu a stanovy příslušných národních skautských organizací s politických děním 
v těchto zemích. Stále si kladu otázku, jak v demokratické zemi, jako jsou Spojené státy 
americké, spolu vzájemně komunikovali skauti různé barvy pleti v době rasové segrega-
ce, která tam byla ještě velmi ţivá po většinu dvacátého století a místy moţná přeţívá 
dodnes.  

Zamyslíme-li se nad celkovým zněním příslušné kapitoly reportu WOSM, pak musíme 
nutně dospět k závěru, ţe v určité době – u nás po mnichovském diktátu od roku 1938 
a především po 2. světové válce – někteří členové našeho skautského hnutí jednali 
v rozporu s tímto zněním, porušili Základní principy hnutí, skautský slib a skautský zákon 
a tím se sami z hnutí vyloučili, i kdyţ to oficiálně nikdy nepřiznají a ani naše skautské 
hnutí není ochotno tak veřejně učinit. A tak ţijící „viníci“ dál pracují ve skautském hnutí 
jako ti nejčistší a nejlepší ze všech.208  

 

V meziválečném období ještě jednou 

Poměry v českém skautském hnutí byly od počátku velmi sloţité. I kdyţ všichni vyjadřo-
vali sounáleţitost s hnutím a přijímali skautský zákon a slib (o Základních principech 
skautingu se tehdy prakticky nemluvilo), přece jen se v jejich konání odráţel jejich světo-
názor ateistický aţ protináboţenský na jedné straně a náboţenský, zejména křesťanský, 
na straně druhé. Významným faktorem pak zde byla příslušnost k různým politickým 
stranám. Ve skautském hnutí byla snaha postupovat jednotně a ve shodě, ale tu a tam 
se ten vnitřní hlas ateistů nebo věřících, popřípadě příslušníků té či oné politické strany, 
ozval a jednání svého nositele ovlivnil. Víme, ţe světové skautské hnutí vzniklo na křes-
ťanských základech.209 To se však výrazněji neodrazilo v českém skautském hnutí 
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a z toho dodnes pramení různé vnitřní názorové rozpory a problémy. Před válkou to bylo 
příčinou vzniku, existence, zániku, sjednocování a rozcházení se celé řady skautských 
organizací, z nichţ některé měly přímou návaznost na politické strany levicové i pravico-
vé. Můţeme se o tom dočíst v historických spisech Rudolfa Plajnera.210 Rudolf Plajner mi 
při své první návštěvě v „mé“ malé chemické laboratoři Národního muzea počátkem 
sedmdesátých let na úvod našich rozhovorů řekl: „Jak jistě víš, socialistou jsem byl vţdy 
a komunistou nikdy.“ Veškeré Plajnerovo chování vţdy a za všech okolností bylo zřejmě 
tímto jeho světovým názorem ovlivňováno.  

 

Poválečný skauting se obnovoval spontánně zdola 

Určitou rezignaci můţeme pozorovat i mezi nejvyššími představiteli Junáka, kdyţ nepočí-
tali s obnovou našeho skautského hnutí po skončení druhé světové války, ačkoliv se 
hnutí spontánně obnovovalo „zdola“. Byli smířeni s tím, ţe v našem státě bude vše jed-
notné, včetně jednotné organizace mládeţe. Tušili, nebo si vůbec neuvědomovali, ţe to 
bude pod přímým vlivem komunistické strany. Museli přece vidět ohroţení demokracie 
u nás poválečnou levicovou orientací společnosti směřující ke komunistické diktatuře. 
Podle Plajnerových slov teprve na pokyn komunisty Zdeňka Nejedlého započala oficiální 
obnova Junáka. Z té doby je znám z našeho hlediska podlý a zavádějící Nejedlého 
výrok: „Nedovedu si představit českou mládeţ bez Junáka. Obnovte předválečný stav…“. 
O tom všem hovořil v roce 1968 Rudolf Plajner ve svém projevu na vernisáţi výstavy 
o Antonínu Benjaminu Svojsíkovi v Roztokách.  

Neodpustím si krátkou poznámku. Stále se setkávám se skauty a skautkami, kteří se 
brání kritickému přístupu a hodnocení skautingu v celé jeho staleté historii z obavy, ţe to 
hnutí můţe poškodit. Jakoby „pravda“, ať je jakákoliv, příjemná či nepříjemná, byla cosi 
škodlivého, ačkoliv je to právě náplní prvního bodu skautského zákona. Současně 
pozoruji jiné, kteří sami kriticky přistupují k některým událostem, rozhodnutím a skaut-
ským osobnostem, aby zároveň stejný přístup k jiným kategoricky odmítali, a dokonce 
ostře útočí proti autorům takového kritického přístupu. Obávám se, ţe takový přístup 
není korektní, stejně tak jako třeba výtka ke kritice etického kodexu rytířů a samurajů, 
který autor této výtky směřoval a srovnával aţ s ohroţením křesťanství a Jeţíše Krista, 
pokud by se takové kritiky vedly. Neuvědomil si, jak je jeho přístup dogmatický a lidsky 
a skautsky nekorektní. Vţdyť svět rytířů a samurajů je obestřen tolika legendami a mýty, 
ţe jen těţko mezi nimi hledáme skutečná historická fakta. Srovnávat ho s Jeţíšem 
Kristem znamená zpochybňovat bibli. Celý skautský svět bude v roce 2007 oslavovat sto 
let od vzniku skautského hnutí. A přece sám Zakladatel skautingu B.-P. v jednom svém 
rozhovoru uskutečněném v roce 1937 hovoří o tom, ţe skautské hnutí spontánně vzniklo 
v roce 1908.211 Dějiny světového skautského hnutí byly postupně zpracovány skautskými 
historiky a vloţeny „uměle a dodatečně“ do určitých časových mantinelů. To samozřejmě 
nijak nesniţuje hodnotu a význam skautingu. Ale proč tolik křiku, pokud s něčím ne-
souhlasím. Upřesňování historie skautského hnutí, stejně tak jako hledání a přiznání 
pravdy o selháních našeho skautského hnutí, je cestou skautingu a skautů směrem 
k naplňování poslání skautského hnutí. Mnozí hovoří o nezbytnosti „návratu skautského 
hnutí ke kořenům“. Pak se nemohou bránit tomu, aby se také zpřesňovaly údaje o vzniku 
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a celé historii skautského hnutí. To nic nemění na skutečnosti, ţe celý skautský svět 
povaţuje experimentální tábor, který B.-P. uspořádal pro dvacet chlapců na ostrově 
Brownsea v roce 1907, za počátek dějin skautingu. Je známo, ţe také základní skautské 
principy se dopracovávaly ještě ve dvacátých letech minulého století, aby se pak staly 
neměnným, nedotknutelným a trvalým základem světového skautského hnutí. My rovněţ 
většinou uvádíme, ţe český Svojsíkův skauting vznikl v roce 1912, ačkoliv jiţ rok či dva 
před tím Svojsík se svými studenty „skautsky“ experimentoval, jak o tom hovoří třeba 
Velen Fanderlik v roce 1948212 nebo Rudolf Plajner ve svých historických spisech.213 
Konec konců, není důleţité, který z těch roků budeme za počátky našeho skautingu 
povaţovat. Podstata zůstává zachována a to je rozhodující. Podobný přístup pozorujeme 
i v historických vědách, proč bychom ve skautské historii nepřipustili její doplňování 
a zpřesňování? Cílem takových činností není ublíţit hnutí, za co je někteří povaţují. 

 

A jak dál po 2. světové válce 

Vraťme se k roku 1945. Druhá světová válka skončila a v té poválečné euforii se značná 
část naší společnosti orientovala na svého osvoboditele – Rudou armádu, Sovětský svaz 
a soudruha Stalina a projevovala jim své sympatie. Proto ve svém entuziasmu nevěno-
vala pozornost skutečnosti, ţe naše republika ve své vnitřní politicko-ekonomické 
orientaci nastupuje cestu k socialismu. Republice se tehdy říkalo „lidová demokracie“, 
coţ doslova znamenalo „lidová lidovláda“. Vliv komunistů se projevoval prakticky všude, 
Košický vládní program – a vše, co se dělo po jeho přijetí a v průběhu jeho uskutečňo-
vání – a trvalé zásahy Sovětského svazu do vnitřních poměrů v našem státě, to všechno 
dokládalo, ţe Československo není demokratickým státem a ţe vlastně jen navenek 
demokracii předstírá. Podepsali se na tom také politici z takzvaných demokratických 
stran, Československé strany národně-socialistické, Československé strany sociálně 
demokratické a Československé strany lidové. Bez viny není ani prezident Edvard 
Beneš. Naši lidé tehdy měli pásky na očích a klapky na uších – neviděli, neslyšeli, nebo 
spíše nechtěli vidět a nechtěli slyšet. I kdyţ mnozí, zejména bývalí komunisté, dodnes 
tvrdí, ţe svému východnímu příteli a osvoboditeli věřili a o jeho ušlechtilých cílech ne-
pochybovali. Konec konců, mnozí nepochybují dodnes.  

Dnes se argumentuje i kritickým postojem TGM, který v době první republiky napsal: 
„…marxism odmítám… socialism akceptuji; nestačí starší filantropie pouze humanistická, 
socialism právem ţádá sociální zákonodárství. Socialism pro moderního demokrata jest 
také problémem filosofickým, nejen hospodářským… praxe bolševiků tyto principy (zá-
sady Velké francouzské revoluce: volnost, rovnost, bratrství… mravní bázi hnutí socialis-
tického) těţce zrazuje a zrazuje tak mravní obsah socialismu a zahazuje velikou jeho 
sílu. Nejlepším lékem proti bolševictví je provádět co nejvíce sociálních reforem a zavést 
demokratický způsob, který poskytuje proletariátu moţnost ţivota a dává mu všechna 
politická práva.“214  

S těmito Masarykovými slovy musíme zacházet velmi opatrně, protoţe v naší zemi ve 
skutečnosti nešlo o posun od kapitalismu první republiky k socialistické společnosti 
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zaloţené na humanismu a demokracii – pokud taková společnost vůbec můţe existovat 
– ale o postupný záměrně připravovaný vývoj od lidové demokracie ke komunistickému 
totalitárnímu systému, v podstatě tedy komunistické diktatuře, zaloţené na revoluci, 
třídním boji a diktatuře proletariátu, řízené přímo z Moskvy. Slova o socialismu, tak jak ho 
mnozí zejména levicoví intelektuálové v západním světě chápou dodnes, byla jen 
zástěrkou, podobně jako v roce 1968 slova o „socialismu s lidskou tváří“. Signálem hrozí-
cího nebezpečí byl projev Winstona Churchilla ve Fultonu v roce 1946, ve kterém se 
poprvé mluví o „ţelezné oponě“. Člověka aţ děsí jména všech těch našich politiků, 
představitelů vědy a kultury, společenských organizací a samozřejmě také skautů, kteří 
se stali zastánci, propagátory a realizátory politického uspořádání poválečné Česko-
slovenské republiky, které nemělo jiţ nic společného s demokratickými principy. Občas 
se připomíná v různých pramenech, ţe bychom neproţili ani ty tři roky „předstírané 
demokracie“, pokud by prezident Beneš na podmínky Sovětského svazu a našich 
komunistů nepřistoupil.  

Jen pro ilustraci cituji Koptova – Orlova slova: „…Vyhodnocením úvodní části svazku 
„JUNÁK“ jsme však došli k překvapivému zjištění, ţe skautská organizace byla sledova-
nou organizací státně bezpečnostními sloţkami (ZOB) jiţ od roku 1945. Můţeme si být 
však jisti, ţe podobně byly sledovány i jiné společenské organizace… Součástí tohoto 
svazku je i směrnice ZOB, kterou jsou příslušníci ZOB a SNB instruováni o nutnosti 
sledování společenských organizací jako je Junák, Svaz přátel USA a další, neboť jsou 
uvedeny jako organizace nepřátelské.“215  

V publikaci Český skauting v dokumentech KSČ 1945–1948 se píše: „Teprve v roce 
1946 lze hovořit o určité koordinaci junáků-komunistů aparátem KSČ.“216 

„Snaha KSČ o poválečnou změnu společenského zřízení v Československu směrem 
k totalitě byla postřehnutelná i v jejím propagování jednotné organizace mládeţe. Před 
válkou se mohli případní příznivci stranického komunismu věnovat dětem v tehdy existu-
jících levicových skautských organizacích, jako byli například Spartakovi skauti práce. Do 
poválečné „jednoty“ byla zataţena i skautská organizace Junák – nástupkyně předváleč-
ného Svazu junáků – skautů a skautek Republiky Československé. Neocenitelnými 
pomocníky byli v tom skauti-komunisté v komisích mládeţe KSČ. Řízené pronikání členů 
KSČ do skautské organizace je prokázané řadou dokumentů zachovaných ve Státním 
ústředním archivu a v archivu bývalé Státní bezpečnosti.“217  

Spontánní obnova skautského hnutí v naší republice v roce 1945 způsobila, ţe do něho 
vstupovalo nejen velké mnoţství dětí a mládeţe, ale také i dospělých, většina jistě 
s dobrými úmysly podpořit a prospět skautingu i naší po válce obnovované republice. 
Problém spočíval v tom, ţe poválečným cílem KSČ bylo ovládnutí republiky, likvidace 
demokracie a nastolení totalitární společnosti. S jakými úmysly vstupovali do Junáka 
členové KSČ? Odpověď na takovou otázku není snadná. Bylo jistě dost těch, kteří jiţ 
před válkou prošli skautskou výchovou a nikdy je ani nenapadlo, jak rozdílná mohou být 
poslání skautského hnutí a komunismu. Těţko odhadnout, jaký byl vývoj těchto skautů-

                                            

215
 KOPT, M. et al.: Skauti a skauting ve světle dokumentů komunistické bezpečnostní služby v letech 

1945–1989, str. 7. 
216

 KOPT, M. et al.: Český skauting v dokumentech KSČ 1945–1989, str. 3. 
217

 LEŠANOVSKÝ, K. Soubor doplňků a oprav knihy Se štítem a na štítě, shromážděných od 31. 3. 1999 

do 31. 3. 2004.  



– 151 – 

komunistů směrem k „únoru 1948“. Další skupinu tvořili komunisté, kteří se hlásili ke 
skautingu, ale kteří současně respektovali úmysly a cíle KSČ. A konečně zde byli tací, 
kteří vstupovali do Junáka s úmyslem ovládnout důleţité pozice v tomto demokratickém 
a humanistickém hnutí a postupně ho vnitřně rozvrátit. Tím se konec konců chlubí 
historici našich komunistických organizací dětí a mládeţe ve svých publikacích vydaných 
v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století.218 Také v jedné studii publiko-
vané v roce 1996 se setkáváme s „komunistickým“ hodnocením poválečného vývoje 
v organizacích dětí a mládeţe.219 Všichni členové KSČ se formálně přihlásili ke skaut-
skému slibu a zákonu, někteří upřímně, jiní s jistými rozpaky, a ten zbytek s jasným cílem 
skautskému hnutí škodit. O Základních principech skautingu, zejména pak o jejich 
prvním bodu – povinnosti k Bohu či sluţbě Bohu – se tehdy nemluvilo. Někteří komunisté 
uvaţovali a jednali zcela zvláštním způsobem, jak to kdysi v Literárních novinách charak-
terizoval jeden významný komunistický literát: „Lépe je mýliti se se stranou, neţ míti 
pravdu proti straně.“ I kdyţ nelze házet všechny skauty-komunisty do jednoho pytle, 
poznamenáni stranickou ideologií a disciplínou byli v podstatě všichni a plnění stranic-
kých úkolů brali jako příkaz, který nutno plnit a splnit. U mnohých to provázel stranický 
fanatismus a nenávist vůči ostatním. S tím se stejně jako s náboţenským fanatismem, 
konec konců, setkáváme dodnes nejen mezi prostými lidmi, ale i mezi vzdělanci všeho 
druhu u nás, v západní Evropě a v podstatě na celém světě, i kdyţ se uţ nehovoří 
o revoluci, třídním boji a násilí v duchu marxisticko-leninské filozofie a stalinismu, ale 
třeba o kulturním marxismu. A to na tomto místě nepíši o skautech, kteří spolupracovali 
se Státní bezpečností. Mezi nimi byli nejen komunisté.  

 

Porušili svůj skautský slib 

Z uvedeného rozboru zcela jednoznačně vyplývá, ţe ten, kdo ve svém ţivotě přijal 
zásady totalitárního systému – politického, náboţenského nebo ještě i jiného – porušil 
tím svůj skautský slib a zákon, protoţe takové systémy jsou zcela neslučitelné se Základ-
ními principy, posláním a cíly skautského hnutí. Tím v podstatě sám sebe ze skautského 
hnutí vyloučil, i kdyţ to třeba veřejně nikdy nepřiznal. Přestal být skautem. A to je případ 
těch skautů, kteří se stali členy komunistické strany, a těch skautů, kteří v rozporu se 
skautskými idejemi spolupracovali v letech 1945 aţ 1989 se Státní tajnou bezpečností 
a podobnými orgány. Půjdeme-li hlouběji do historie, také kaţdý skaut, který spolu-
pracoval s nacistickým Německem proti naší vlasti zhruba v letech 1938 aţ 1945, porušil 
svůj skautský slib a přestal být skautem.  

Je na našem skautském hnutí, zda se dokáţe vyrovnat s těmi, kteří tak zradili skautský 
slib a skautský zákon. Je toho náš skauting schopen, nebo se bude opakovat historie, 
„proslavená a proslulá“ slovy: „Co jsme si, to jsme si, teď jsme zase všichni bratry“? 
Zatím jsme spíše svědky toho, ţe se v našem skautském hnutí úsilí a snaha skoncovat 
s trapnou a ostudnou minulostí neprojevují.  

(NDS 154, 155; SED; SF) 
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Psáno pro Sborník SOVF „Skautský oddíl Velena Fanderlika – svědomí českého skautingu“. 
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Ohlédnutí za shromážděním skautů a skautek 

dne 2. prosince 1989 v Městské knihovně v Praze 

(2010) 

 

V poslední době se u nás vzpomíná na listopadové události z roku 1989, spojené 
s pádem komunistické totality, a samozřejmě v té souvislosti také na počátky třetí obnovy 
našeho skautského hnutí. Protoţe jsem tehdy byl zaměstnán v praţském Národním 
muzeu, byl jsem od prvních „revolučních“ dnů u toho a aktivně jsem se podílel nejen na 
obnově Junáka a jeho ústředí, ale mohl jsem se také účastnit na obnově mého domov-
ského roudnického skautského střediska. Byl jsem kooptován do ÚRJ a dočasně i NChK 
a působil jsem mimo jiné jako tiskový mluvčí Junáka a předseda zpravodajské rady. Na 
sněmu v roce 1990 jsem byl řádně zvolen do ÚRJ, ve které jsem zastával stejné funkce 
aţ do počátku roku 1993. Ale to předbíhám. 

Samozřejmě jsem se zúčastnil příprav shromáţdění v Městské knihovně v Praze, které 
se konalo 2. prosince 1989. Zamýšlím-li se dnes nad některými účastníky, vybavuji si, 
kdo všechno se jich tehdy zúčastnil. Tehdy se tam objevili i Pavel Macháček, Alexej 
Pludek, Jan Pfeiffer a další lidé podobných politických názorů. Protoţe nejsem z Prahy, 
mnohé souvislosti jsem tenkrát ani neznal. Některé praţské skauty a skautky jsem znal 
jen podle jména. Hlubší poznání mě vedlo k tomu, ţe si od té doby skládám dosti sloţitou 
mozaiku politické orientace skautských činovníků a činovnic a mezilidských vztahů, které 
na ústředí panovaly. A věřte mi, nebylo a ani dnes není jednoduché vše pochopit – i kdyţ 
výtečné publikace Karla Lešanovského – Kaye mi v mnohém usnadňují orientaci 
a zpřesňují tak pohled a názor na ona krizová období našeho skautského hnutí a jednot-
livé skauty-komunisty a skautky-komunistky v nich figurující.  

Jiţ tenkrát jsem respektoval a snaţil se hlouběji pochopit Prohlášení přípravné skupiny 
pro obnovu skautingu, podepsané Jaroslavem Foglarem – Jestřábem, Janem Remiše-
rem – Lonem, Jiřím Zachariášem – Pedrem a Ivo Vacíkem, s nimi související skupinu 
skautů sdruţených kolem ilegálního ČINu (Jiří Zachariáš – Pedro, Miroslav Kopt – Orel, 
Jiří Kafka – Owigo, Jaroslav Karafiát – Karta, Daniel Kummermann… ze Skautské infor-
mační kanceláře ve Spálené) a jejich guru Karla Průchu, kteří zdůvodněně hájili svých 
sedm bodů*, jejichţ dodrţení povaţovali při obnově hnutí za nezbytné. Byl jsem s nimi 
také v kontaktu. S některými z nich jsem se setkal jiţ na pohřbu Rudolfa Plajnera – Táty 
ve strašnickém krematoriu v roce 1987. Dodnes mám kopii jejich návrhu nultého čísla 
Skauta-Junáka, který vypracovali, a byli připraveni ten časopis nabídnout skautské veřej-
nosti. Neuspěli, bohuţel.  

Současně jsem registroval a postupně si ujasňoval, jak se ujali funkcí v Junáku činovníci, 
kteří byli řádně zvoleni na sněmu v roce 1968, stáli u sebelikvidace Junáka v roce 1970 
a třetí obnovy se doţili. Ustavení ÚRJ a jednotlivých náčelnictev vyţadovalo kooptaci 
dalších členů, kteří měli zůstat ve funkcích do sněmu v roce 1990. Trvalo mi nějaký čas, 
neţ jsem se dokázal lépe orientovat a vnímat jistá pnutí, která mezi jednotlivými skupina-
mi panovala. A nebylo jich málo. Pro nás venkovany jména činovníků skautského ústředí 
vţdy představovala určitý pojem, dívali jsme se na ně s jistou úctou a pokorou, chápali 
jsme je jako vůdčí skautské osobnosti. Jen pomalu a postupně jsem začínal chápat, ţe 
všechno můţe být a také bylo jinak. Jednou z příčin onoho pnutí byl fakt potupného 
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seberozpuštění – sebelikvidace Junáka v roce 1970, prosazené skauty-komunisty 
a skautkami-komunistkami, a tomu předcházející prohlášení komunisty ovládané ÚRJ 
o orientaci našeho skautingu na materialistickou marxistickou ideologii.  

Autoři anonymního prohlášení „Syrinx“ (Jiří Zachariáš – Pedro, Miroslav Kopt – Orel, Ivan 
Makásek – Hiawatha) na tyto ústupky ústředí Junáka a skautskou veřejnost upozorňovali 
a varovali, ţe není moţné zříci se idejí, na kterých skautské hnutí vzniklo a působí. Stačí 
nahlédnout do některých článků z let 1969–70 a publikací jako byly Kapitoly pro junácké 
vůdce. Metodika vedení junáckého oddílu Vladimíra Mařádka, kterou vydala Junácká 
edice v roce 1970. Člověk se nestačí divit, jak hluboko mohli někteří skauti a skautky 
klesnout. Nosným programem skautů-komunistů bylo respektování vedoucí úlohy KSČ 
a budování našeho skautingu na marxistické filozofii (podrobnosti viz K. Lešanovský – 
Kay, Komunismus a skauti-komunisté, CD-R 2009). Ani tyto ústupky však nezabránily 
další likvidaci skautského hnutí u nás v roce 1970. Podobně jako celá naše polistopa-
dová společnost ve vztahu ke KSČ ani obnovující se naše skautské hnutí se dodnes 
nedokázaly vyrovnat s problémem těch, kteří jako skauti selhali, porušili skautský zákon 
a zradili svůj dobrovolně sloţený skautský slib. Důsledky tohoto trapného přístupu, 
nerozhodnosti a nedůslednosti ponesou ještě další generace nejen skautů a skautek, ale 
celá naše společnost. To však uţ je také jiná kapitola. 

Vlastní shromáţdění skautů a skautek onoho významného dne 2. prosince 1989 bylo 
mohutné. Sál byl přeplněn, a tak se museli další účastnící přesunout na nádvoří Klemen-
tina. Přiznám se, ţe panovalo jisté napětí. Vţdyť to bylo první slavnostní shromáţdění po 
téměř dvaceti letech hrdého mlčení. Já jsem převáţně působil před sálem jako pořadatel 
a zdroj informací příchozím.  

Vzpomínám si, jak v době, kdy uţ uvnitř sálu jednání probíhalo, se vedle mě objevil 
menší muţ s bradkou, který mi svým typickým hlasem řekl: „Já jsem skaut František 
Nepil. Kdyţ mě tam teď do sálu pustíš, já ti slibuji, ţe napíšu skautský román, který bude 
ke čtení.“ Samozřejmě jsem mu umoţnil, aby se dostal v přeplněném sále co nejblíţe 
k pódiu. Obávám se, ţe protoţe byl příliš brzy povolán do věčných lovišť, napsat onen 
slíbený skautský román uţ nestihl – ledaţe by se někdy objevil v jeho pozůstalosti.  

V době, kdy se uţ jednání v sále chýlilo ke konci, objevila se přede mnou olympijská 
vítězka a mistryně světa ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská. Radostně jsem ji 
přivítal. Věra Čáslavská právě absolvovala své vystoupení mezi našimi zemědělci – členy 
jednotných zemědělských druţstev a byla z něho plná dojmů, dovolím si říci rozjetá 
a rozpálená. Zřejmě tam vše neprobíhalo snadno a bez názorových střetů. Mnozí „jeze-
ďáci“ samozřejmě předpokládali, ţe komunistický reţim nepadne, a hájili ho, zatímco 
Věra Čáslavská, stejně jako my, uţ tehdy byla přesvědčena o opaku. Říkal jsem jí, ţe na 
ni uvnitř sálu čekají, ale ona mi začala spontánně líčit své vystoupení u zemědělců, 
o tom, jakým způsobem jim vysvětlila podstatu demokracie, zločinů komunismu a obnovu 
svobody v naší republice a to, ţe komunistická totalita u nás stejně jako v celé východní 
Evropě končí. Mé upozornění na čekající skauty a skautky v sále prostě nebrala váţně 
a stále jen opakovala: „Já vám to přece musím všechno podrobně vylíčit a pak mezi ně 
půjdu.“ A tak se také stalo. Ţe Věru Čáslavskou pak čekalo v sále bouřlivé přivítání, 
o tom není třeba pochybovat. A její projev sympatií k Václavu Havlovi, skautskému hnutí 
a naší rodící se svobodné republice patřil k vrcholům onoho památného dne obnovy 
skautingu u nás. Zahájila ho slovy: „Mohu vám oznámit, ţe jsem dnes jako první z vás 
právě sloţila bobříka odvahy,“ a vypravovala, jak těţko se v Paláci kultury na sjezdu JZD 
dostávala k řečnickému pultu. Stále vidím před sebou nádhernou rozzářenou tvář Věry 
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Čáslavské, její radost, nadšení a elán i pevnou víru ve šťastnou budoucnost našeho 
národa a státu, o čemţ byla přesvědčena. Škoda, ţe se její další ţivot odvíjel značně 
nepříznivě a tragicky. V poslední době mnohé svědčí o tom, ţe se jí vrátily síly a chuť do 
ţivota. Budiţ jí to upřímně přáno. Zaslouţí si nejen jako vynikající sportovkyně, ale 
především jako člověk vysokých morálních kvalit, obdiv a úctu celého národa včetně nás 
skautů a skautek. 

(NDS 185; SF) 

 

 

* Sedm bodů (lze je najít v časopise ČIN č. 4, prosinec 1989, str. 10, příloha) 

1. Stavíme se za ustavení skautské organizace, které nebudou ţádné limity organizační 
ani ideové bránit v účasti na světovém skautském hnutí, na rozvíjení skautského 
bratrství a na jejím členství v Mezinárodní skautské kanceláři. 

2. Myslíme si, ţe základy skautingu v českých a slovenských zemích jsou dostatečně 
hluboké a pevné, aby mohly byt vyuţity k vybudování takového skautského domu, 
jehoţ obyvatelé budou nositeli a šiřiteli nejlepších lidských vlastností. 

3. Stojíme za tím, aby ve skautské organizaci měli důstojné a odpovídající místo naši 
věřící sestry a bratři, jejichţ morální a mravní silou jsme se mohli v uplynulém období 
mnohokrát inspirovat. 

4. Výchovný systém R. B. Powella, A. B. Svojsíka a E. T. Setona, jeho tradice, osvěd-
čené metody práce, ale i nové moderní zkušenosti světového skautingu by pro nás 
měly být závazkem a trvalým zdrojem poznávání. 

5. Jsme za to, ţe je třeba vystavět skautskou organizaci nejen pro děti, ale své důleţité 
místo členské i výchovné by v ní měla mít i základna dospělých. 

6. Nenechme vychovávat mládeţ podle objednávky ţádné politické strany. 

7. Nenechme budovat svou organizaci na půdě současného Socialistického svazu 
mládeţe, a to ani v nejvolnější formě. 

Praha 27. listopadu 1989 

 

Sedmibodové prohlášení bylo rozdáváno ve Skautské informační kanceláři ve Spálené ulici a vy-

dáno tiskem v ČINu, v oficiálním periodiku Junák hlásí č. 1, str. 5 (6. 12. 1989) a týdeníku ČSL 

Naše rodina č. 2, str. 13 (10. ledna 1990).  

Jak bylo oznámeno na poslední výroční schůzi Svojsíkova oddílu, je možné si CD-R bratra Karla 

Lešanovského „Komunismus a skauti-komunisté“ objednat přímo u autora na adrese Teplická 55, 

405 02 Děčín 4, e-mail lesanovsky@volny.cz nebo telefon 412 531 728.  

 

Vyšlo v časopisu Na dobré stopě, č. 185, únor 2010, str. 6–8. 

mailto:lesanovsky@volny.cz
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Snaha byla, ale úspěch se nedostavil 

(2010) 

 

V srpnu 2009 náhle zemřel vodní skaut, spisovatel Otto Janka – Ropim. Znal jsem ho 
dobře a váţil jsem si ho. Oba jsme působili mnoho let v praţském Národním muzeu, 
a tak se moţnost spolupráce rýsovala i ve prospěch našeho skautského hnutí. Někdy 
v roce 1992, tehdy jsem byl členem Ústřední rady a tiskovým mluvčím Junáka, bylo 
patrné, ţe dochází ke krizi obnoveného časopisu Skaut-Junák, spojené s poklesem záj-
mu mladé skautské generace. Logicky klesal počet odběratelů skautského tisku. Měnili 
se redaktoři. Já jsem tehdy měl z titulu své skautské funkce na ústředí také jistý vztah ke 
skautským tiskovinám. Byl to právě Ropim, kdo přišel s návrhem, abychom se pokusili 
zabránit případnému zániku časopis Skaut-Junák. Mě poţádal, abych mu v tom pomohl. 
Šlo o vypracování nové koncepce tiskoviny, která se měla jmenovat Magazín Skaut-
Junák a která svým pojetím měla či mohla přece jen být bliţší současným nárokům 
mladé generace a probudit či obnovit u ní zájem o tento magazín. Navázali jsme kontakt 
s tehdejším novým šéfredaktorem Skauta-Junáka a tehdejším ředitelem Junácké edice 
a společně jsme promýšleli další postup. 

Svého času jsem poslouchal v Československém rozhlase pořad, ve kterém se mimo jiné 
hovořilo také o skautingu a skautech. Uţ se nepamatuji, jak se pořad jmenoval. V něm 
hovořil také všem nám dobře známý Jiří Suchý. Ten se otevřeně ke skautingu hlásil, vy-
jadřoval se k němu s obdivem, ale pak zalitoval, ţe uţ je příliš starý, aby se ještě k práci 
pro skautské hnutí vrátil. Napadlo mě, ţe Jiřímu Suchému napíši, ţe já jsem ještě starší 
neţ on, jsem stále ve skautingu činný a jezdím i na skautské tábory. Samozřejmě jsem 
Jiřího Suchého poţádal o spolupráci. Po nějaké době jsem od Jiřího Suchého dostal 
odpověď, kterou si dovolím zde uvést v plném znění: „Váţený pane inţenýre, vyřizuju 
zastydlou korespondenci, čítající ke dnešnímu dni něco kolem dvou tisíc dopisů, a tak 
jsem se dostal i k Vašemu, půl roku starému psaní. Omlouvám se za to nestydaté pro-
dlení a sděluju, ţe Váš dopis mě potěšil a ţe co se týká mé účasti na čemkoliv pro orga-
nizaci či časopis Junák, vůbec se jí nechci vyhýbat. Jen mé časové moţnosti jsou velmi 
omezené. Ale čekám na Vaše návrhy, a pokud budete mít se mnou trpělivost, něco do-
hromady dáme. S pozdravem Jiří Suchý.“  

Kaţdého, kdo by takový dopis dostal, musel jeho obsah potěšit. Vţdyť Jiří Suchý je zná-
má osobnost a spolupráce s ním dává našemu záměru šanci. Informoval jsem o tom 
Ropima a ostatní, včetně nového šéfredaktora. Postupně jsme vypracovali novou kon-
cepci časopisu. Jedním z publikačních záměrů bylo vypracovat seznam významných 
osobností naší kultury, vědy a veřejného ţivota vůbec, kteří byli skauty a měli či mají 
vazbu na skauting, a poţádat je o rozhovory o tom, jaký mají vztah ke skautingu, čím je 
skauting oslovil a co pro ně v jejich ţivotě znamenal. Slibovali jsme si od toho, ţe by 
právě vzpomínky a ţivotní osudy takových osobností mohly naši skautskou mládeţ za-
ujmout. Samozřejmě to nebyla hlavní náplň časopisu, ale mohla se stát svým způsobem 
docela atraktivní.  

Zmínil jsem se o tom, ţe jsem se s Ropimem znal z našeho společného pracoviště – 
Národního muzea. V mineralogickém oddělení Muzea působil mineralog dr. Jaroslav 
Švenek, skaut a mukl. Já jsem měl svou malou chemickou laboratoř poblíţ. S Jarosla-
vem nás spojoval nejen zájem o minerály, ale především skutečnost, ţe jsme oba byli 
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muklové a skauti. Jaroslav měl mimořádné schopnosti pozitivně působit na mládeţ, 
kterou ochotně a nezištně zasvěcoval do tajů mineralogie. I za komunistické totality 
přicházeli k Jaroslavovi na návštěvu mimo jiných také jeho přátelé z vězení – muklové. 
Jaroslav mě nikdy nezapomněl na chvíli k setkání s nimi přizvat. Poznal jsem tak třeba 
dnes jiţ zesnulého ing. Karla Forsta, jednoho skauta-mukla ze známého procesu s kla-
tovskými skauty, ve kterém byl souzen také dr. Pavel Křivský. Četnost návštěv se vý-
znamně zvýšila po listopadu 1989, kdy Československo navštívili po mnoha letech 
Jaroslavovi přátelé, kterým se podařilo včas nebo aţ po návratu z kriminálu emigrovat. 
A tak jsem měl příleţitost poznat osobně i profesora Jiřího Krupičku a profesora Josefa 
Anderleho – Pečeka a geologa dr. Josefa Hettlera – Hettyho. Profesor Jiří Krupička je 
emeritním profesorem geologie na University of Alberta ve státě Edmonton, Kanada. Jak 
uvádí skaut a spisovatel Karel Pacner ve své knize Atomoví špioni220, profesor Josef 
Anderle přednáší středoevropskou historii na univerzitě Severní Karoliny v USA. Jaroslav 
Švenek byl shodou okolností někdejším vůdcem skautského oddílu, ve kterém působil 
Karel Pacner. Pro úplnost dodám, ţe Hetty v emigraci nebyl. Podrobnosti o procesech 
s klatovskými skauty jsou uvedeny ve sborníku Akce StB POLOM, proces se skupinou 
Pavel Křivský a klatovští skauti v zrcadle dokumentů státní bezpečnosti (zpracovali 
členové Dokumentační skupiny SOVF J. Kafka – Owigo a M. Kopt – Orel ve spolupráci 
s P. Maišaidrem – Kimem a J. Zachariášem – Pedrem, Praha 2008). Osobní seznámení 
s Pečkem, Hettym a Jiřím Krupičkou byla pro mě mimořádně cenná a velmi jsem si toho 
váţil. Jiří Krupička byl vězněn mimo jiné i v Leopoldově, kde se poznal s mým spolu-
vězněm z libkovického komanda, Františkem Bímem, dnes ţijícím v Curychu, který po 
nezdařeném útěku z Libkovic skončil také v leopoldovské věznici. František skautem 
nebyl. Vyuţil jsem příleţitosti setkání s těmito jmenovanými skauty u Jaroslava Švenka 
a předjednal jsem s nimi, ţe redakce Skauta-Junáka je postupně osloví a připraví s nimi 
rozhovory, v nichţ budou hovořit o svém ţivotě a o tom, co pro ně znamenal a znamená 
skauting. Všichni ochotně a s velkým pochopením přislíbili. Ten seznam skautů – 
osobností naší vědy a kultury byl daleko širší, ale ti výše jmenovaní měli poskytnout první 
rozhovory. Protoţe se v tomto případě aţ na Pečka jednalo o mukly komunistické totality, 
kteří strávili mnoho let v komunistickém vězení, předpokládali jsme, ţe jejich vzpomínky 
mladé čtenáře zaujmou a budou mít na ně i svým způsobem nejen informativní, ale i vý-
chovný vliv. Vţdyť třeba oba dnes jiţ zesnulí Jaroslav a Hetty doslova tak tak unikli katovi 
z oprátky, protoţe jim od komunistického soudu za „uranovou špionáţ“ hrozil trest smrti.  

Snaha byla velká, ale úspěch se nedostavil. Zřejmě jsme nebyli schopni vyvinout dosta-
tečný tlak především na šéfredaktora, který sám skautskou výchovou neprošel a v pod-
statě skauting neznal, a tak pokusy o rozhovory, které připravil právě šéfredaktor – 
bohuţel jsme to nechali na něm, skončily neúspěšně. Měli jsme o tom všem zcela jinou 
představu. A bylo naší chybou, ţe to tak dopadlo. Šéfredaktor v tom byl v podstatě ne-
vinně, neuvaţoval a nemyslil skautsky. Nedokázali jsme vyuţít ochoty a zájmu těch 
osobností, které prošly skautskou výchovou a které mohly svým způsobem být naší 
mládeţi vzorem. Nechci se dnes nijak omlouvat či vymlouvat. Nebyli jsme dostatečně 
důrazní a zřejmě jsme nedokázali včas oslovit a ke spolupráci přizvat schopné spolu-
pracovníky a spoluautory. Píší o tom a vzpomínám na tyto události, protoţe si uvědomuji, 
ţe naše skautské časopisy podléhají od listopadu 1989 různým změnám, obměnám, 
krizím, nedostatku odběratelů a čtenářů a neustále se hledá řešení, které by podnítilo 
zájem skautů a skautek o ně. Nepátral jsem, jaký byl počet výtisků Skauta-Junáka před 
druhou světovou válkou, vybavuji si jen, ţe ještě na počátku nacistické okupace vycházel 

                                            

220
 Šulc a spol. 1994, str. 447. 
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v relativně vysokém nákladu neskautský časopis Mladý hlasatel s Foglarovými Rychlými 
šípy, po válce pak v solidním nákladu omezenou dobu opět Skaut-Junák, který se opět 
objevil ve vysokém nákladu v oné krátkodobé existenci Junáka v letech 1968–1970. 
Tomu uţ se, pokud vím, ani při třetí obnově Junáka ani později jeho náklad nevyrovnal. 
Důvodů a příčin pro takový stav a takové proměny bychom nepochybně našli celou řadu. 
Myslím, ţe jednou ze základních chyb bylo, ţe do všeho mluvilo mnoho lidí a ţe se 
nedokázal vyuţít duchovní a duševní potenciál, které naše skautské hnutí mělo a dodnes 
stále ještě má ve skautech a skautkách nejen staršího věku. Ti, kteří měli pro tuto práci 
předpoklady, nedostali po listopadu 1989 příleţitost. Dnes je mezi skauty a skautky roz-
ptýleno mnoho kvalitního archivního i jiného skautského „materiálu“, který by byl vy-
uţitelný pro časopis z historického, metodického a jiného výchovného a vzdělávacího 
hlediska. Stále ještě mezi námi ţijí „pamětníci“ (bez ohledu na jejich věk). Proč toho 
všeho nevyuţít? A samozřejmě to chtělo postavit základní koncepci časopisu na moder-
ním přístupu k výchově a vzdělávání dětí a mládeţe včetně výpočetní techniky. Jak 
zatím ukazují první výsledky ankety Marka Bárty pro Skautský svět, nemá naše dnešní 
skautské hnutí tak výrazné osobnosti typu A. B. Svojsíka, Jana Nováka, Rudolfa Plajne-
ra, Jaroslava Nováka a řady dalších. Ale stále ještě máme četné starší, mladší i mladé 
věci skautingu znalé skauty a skautky, jejichţ znalostí a schopností bychom měli vyuţít. 
Především se musí ta mladší generace zbavit jistého slovního primitivismu a vulgarismů, 
které dnes ovládají sdělovací prostředky všeho druhu a se kterými se tu a tam setkává-
me třeba i na různých skautských stránkách na internetu i ve skautské praxi. Před-
pokladem pro úspěšnou činnost je týmová spolupráce, která je nezbytná i pro publikační 
– ediční činnost. A k tomu potřebuje náš skauting svou kvalifikovanou „radu moudrých“. 
O takovou „radu moudrých“ se opíral i Svojsíkův meziválečný skauting, jak se lze dočíst 
v „pamětech“ Táty Plajnera. O ustavení studijně-výchovného odboru, něco jako moderní 
„rada moudrých“ se neúspěšně pokusil Eda Pachmann. Není pochyb o tom, ţe také svě-
tová skautská hnutí reagují podobně.  

Je zcela logické, ţe současná mladá generace má docela jiné nároky a poţadavky, neţ 
jsme svého času měli třeba my i generace, která přišla po nás. Záplava časopisů, rychlá 
komunikace prostřednictvím mobilu, e-mailu, facebooku a vůbec vyuţití výpočetní tech-
niky nabízejí moţnosti, o kterých se nám starším ani nesnilo. O to náročnější jsou poţa-
davky nejen na kvalifikaci, znalosti a schopnosti skautských vůdců, programové náplně 
různých lesních škol a kurzů, ale samozřejmě i na skautský tisk. Nejsem pedagog a ne-
umím tento stav zhodnotit na podkladě moderní pedagogiky a psychologie. Opírám se 
jen o své ţivotní zkušenosti a rozhovory s bratry a sestrami ze skautského společenství 
i s neskauty. Vím, ţe dnes vychovávat mládeţ představuje problém a klade vysoké 
nároky na kvalifikované pedagogy. Tím více se to týká také skautských vůdců. Jejich od-
povědnost je zcela mimořádná. Přiznejme si, ţe právě skautský tisk má nebo by měl 
v této výchově sehrávat svou v podstatě nezastupitelnou úlohu. Jsme svědky značné 
pozornosti a úsilí, které jsou zvýšení úrovně a obsahové kvality skautského tisku u nás 
věnovány. Věřme, ţe tato snaha bude korunována úspěchem a ţe dosáhne lepší výsled-
ky, neţ jaké jsme svého času ve svém pokusu dosáhli my. Naše skautské hnutí svůj 
časopis – přesněji svůj soubor časopisů pro jednotlivé věkové skupiny – potřebuje. Na to 
nesmíme zapomínat. S přihlédnutím k duševnímu potenciálu různých věkových skupin 
by pozornost měla být věnována především duchovní podstatě skautingu – skautské 
spiritualitě, základním principům, slibu a zákonu, protoţe to vše představuje trvalou a ne-
měnnou základní a rozhodující ideovou a současně také výchovnou podstatu skautingu, 
zatímco vše, co se týká „skautské praxe“, je jen jedním z pomocných prostředků k jejich 
naplňování, a většinu téhoţ lze vyčíst i z dostupné literatury, která nemá se skautingem 
nic společného. Pro účely skautské výchovy je samozřejmě třeba tyto pomocné texty 
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vhodným způsobem účelně adaptovat. Škoda, ţe tato skutečnost často uniká pozornosti 
mladších skautských činovníků.  

Je zcela evidentní, ţe vydávat zajímavé a obsahově bohaté a přitaţlivé časopisy pro 
skauty a skautky všech generací je velmi náročný úkol, coţ není snadné a vyţaduje 
svým způsobem vysoce kvalifikované editory i spolupracující autory. Smyslem jejich 
činnosti a moţno říci jejich posláním je, aby usilovali o vysokou duchovní a duševní 
úroveň časopisů. A aby současně publikované texty byly srozumitelné pro čtenáře, 
kterým jsou určeny. To jsou úkoly dnešní mladé skautské činovnické generace. Věřím, ţe 
nezklame, neselţe a ţe jí to podaří, i kdyţ jí nečeká nic jiného neţ symbolické chur-
chillovské „krev, slzy a pot“.  
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Zlaté pravidlo chování a skautská výchova 

(2005) 

 

Zlaté pravidlo chování („co sám nechceš, nečiň jinému“) – Golden rule („The pre-
cept that one should behave toward others as one would want others to behave toward 
oneself“) bylo poprvé vysloveno jiţ v době před narozením Krista. Myšlenka pochází od 
athénského řečníka Ísokrata. Zněla: „Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris“ („Co 
nechceš, aby se stalo tobě, nečiň jinému“) a „Talis alteri esto, qualis velles alterum 
tibi“ („K druhému buď takový, jaký chceš, aby on byl k tobě“). Objevuje se i v Bibli, 
Nový zákon, Matouš 7,12 („Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem 
jednejte s nimi; v tom je Zákon i Proroci“) a Lukáš 6,31 („Jak chcete, aby lidé jedna-
li s vámi, tak jednejte vy s nimi“). Podle svědectví Lampridiova (Dějiny císařů, Alexan-
der Severus 51) byla tato slova oblíbeným výrokem císaře Alexandra Severa, který ze-
mřel roku 235 před Kristem.221 Jeţíš Nazaretský řekl: „Miluj svého bliţního jako sebe 
samého.“222  

Kanadský časopis pro skautské vůdce The Leader (November 1986, str. 11) uvádí, ţe 
všechny velké nekřesťanské církve mají v podstatě vlastní verzi toho, co křesťané na-
zývají „The Golden Rule – Zlaté pravidlo chování“ a co formulují: „As ye would that 
men should do to you, do ye also to them likewise (Jak bys chtěl, aby lidé jednali s tebou, 
tak ty také jednej s nimi).“ Buddhismus vyjadřuje toto pravidlo slovy: „Hurt not others 
with that which pains yourself (Nezraňuj druhé tím, co zraňuje tebe),“ islám: „No one is a 
believer until he loves for his brother what he loves for himself (Dotud není člověk věřící, 
dokud nemiluje svého bratra tak, jako miluje sám sebe),“ taoismus: „Regard your 
neighbour´s gain as your own gain; and regard your neighbour´s loss as your own loss 
(Pohlíţej na to, co má tvůj soused, jako na své vlastní a povaţuj ztrátu svého souseda za 
vlastní ztrátu).“ Confucianismus, hinduismus, dţinismus, judaismus a zarathustris-
mus (zoroastrismus, pársismus) uţívají obsahově podobné pravidlo jen s nepatrnými 
odchylkami. Také v české skautské literatuře se můţeme setkat se zlatým pravidlem, 
např. v prvním vydání knihy Skautskou stezkou v kapitole o povinnosti k Bohu: „Jak sami 
chcete, aby lidé jednali s vámi, stejně tak jednejte i vy s nimi.“223  

Zlaté pravidlo chování jasně a jednoznačně formuluje vzájemné vztahy mezi lidmi a je ve 
své podstatě jistým „morálním návodem“, jak se mají lidé vzájemně chovat a respektovat. 
Není proto ţádným překvapením, ţe se s ním setkáváme i ve skautské výchově, i kdyţ 
ne vţdy je formulováno tak, jak jsem je uvedl česky a záměrně také anglicky a latinsky, 
podle pramenů, z nichţ jsem je převzal.  

Skauting je výchova člověka s velkým Č, tedy Člověka, vytvořená na podstatě Základ-
ních principů (Povinnost k Bohu, povinnost k druhým – bliţním, a povinnost k sobě 
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samému). Sluţbu bliţním chápeme jako samou podstatu skautského hnutí. Kdo ne-
respektuje tuto zásadu, přestává být skautem. Sluţba bliţním se prolíná skautským 
slibem, zákonem i heslem:  

 duší i tělem býti připraven pomáhat vlasti i bliţnímu 

 skaut je prospěšný a pomáhá jiným 

 skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem kaţdého skauta 

 skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 

 slouţím (Ich dien) 

 alespoň jeden dobrý skutek denně224  

Bratr Logik (Matyáš Logik Novák, Výchova Člověka ve skautském oddíle, ELŠ) končí 
svou obsáhlou úvahu o působení skautských vůdců v oddíle slovy: „Kdybych však měl 
přesto napsat deset pravidel pro správnou výchovu, napsal bych pouze jedno: 
Snaţ se konat co nejvíce dobra a buď svým skautům opravdovým přítelem. Pak se 
i z nich stanou dobří lidé.“ 

Málokdo si uvědomuje, co znamená ve skautské výchově „denní příkaz“, tedy povinnost 
vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek. Američtí skauti mají dokonce malý „ţeton“ ze 
ţlutého kovu (Good Turn Token, Message on one side, universal emblem on the other), 
na lícové straně je kolem znaku amerických skautů napsáno „ON MY HONOR I WILL DO 
MY BEST“ a pod ním „Be prepared“ a na rubu „SECRETLY TRANSFER ME TO YOUR 
RIGHT POCKET EACH DAY AFTER YOUR GOOD TURN HAS BEEN DONE.“ Skaut 
má tajně přendat ţeton do pravé kapsy kaţdý den po vykonání dobrého skutku.  

Základní principy, zákon a slib a denní příkaz vychovávají v mládeţi pozitivní vztah 
k ostatním lidem, k jejich bliţním a k respektu k nim. V jedné škole v Izraeli, kam chodí 
společně ţidovské, palestinské i křesťanské děti a ţijí tak ve společném kolektivu, mají 
na stěnách v duhových barvách napsáno „Respect is a right and a duty for all.“ Ano. 
Všimněme si, ţe také v některých národních skautských organizacích ve slibu nebo 
zákonu se hovoří o respektu, tedy k úctě k bliţním a přírodě. Většinou se dnes však 
setkáváme se slovem „tolerance“. Tolerance vyjadřuje kvalitativně niţší hodnotu neţ res-
pekt a můţe vyvěrat nejen z pozitivního, ale i negativního vztahu k bliţnímu.  

OSN vyhlásila rok 1986 za „Mezinárodní rok míru“. Svatý Otec, Jan Pavel II., pozval 150 
náboţenských vůdců na den půstu, modliteb a putování za mír. A tak se 27. října 1986 
zástupci dvanácti náboţenství, buddhisté, šintoisté, hinduisté, sikhové, zarathustriané 
(zoroastristé – pársisté), dţinisté, baha´isté, muslimové, ţidé, američtí indiáni a eskymá-
ci, afričtí animisté a křesťané z různých církví sešli v Assisi. Kaţdé náboţenství si udrţelo 
svou autonomii a specifičnost v modlitbách za mír. Účastníkům byly rozdány olivové 
ratolesti. A celý obřad byl ukončen vypuštěním holubic míru. I kdyţ nelze v této souvis-
losti mluvit v pravém slova smyslu o mezináboţenském dialogu, tyto rozšířené ekumenic-
ké modlitby obrátily k sobě pozornost celého světa. Lze jen doufat, ţe tento „duch 
z Assisi“ bude pokračovat. Mezinárodní skautské hnutí konání společných modliteb 
v bazilice svatého Františka v Assisi přivítalo, protoţe si jasně uvědomovalo, ţe šlo o akt 
vzájemného porozumění, spolupráce a respektu mezi světovými církvemi.225 
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Vlčata, světlušky, skauti a skautky jsou vedeni k plnění denního příkazu vykonat kaţdý 
den aspoň jeden dobrý skutek a k pomoci bliţním. Pro rovery, rangers, oldskauty a old-
skautky je navíc závazné heslo „sluţba“ nebo „slouţím“. Znamená to sluţbu ve prospěch 
skautského hnutí a ve prospěch bliţních, tedy lidské společnosti. V jistých souvislostech 
můţe mít a často také má tato činnost i charitativní charakter.  

Podrobný rozbor skautských aktivit zaměřených na občanskou sluţbu (Scouts Activities – 
Published by the Boy Scouts of America) v překladu D. K. (zřejmě jde o Daniela Kumer-
manna) byl uveřejněn na bývalých webových stránkách ČINu:  

„Dobrý skutek a občanská sluţba patří k nejdůleţitější části programu skautingu. Těsně 
souvisí s jeho původním posláním – pěstěním charakteru, výchovou a výcvikem k účasti 
na občanském ţivotě… Dobrý skutek je neţádaný, dobrovolný čin přátelské výpomoci, ať 
je prováděn skautem nebo jeho druţinou či oddílem. Je to sluţba prokazovaná bez 
závazků, bez očekávání odměny… Prokazování dobrých skutků má přímý vztah k vývoji 
charakteru a k výcviku k občanským postojům. Rovněţ tak má hluboký vztah ke skaut-
skému heslu „Buď připraven!“… Občanská sluţba poskytuje jedinečnou moţnost vtělit 
ideály a poţadavky skautingu ve skutečný ţivot a vnésti skautský výcvik do veřejného 
ţivota občanského celku… Občanská sluţba je ta spolupráce, výpomoc nebo přispění, 
ke které skauting, jeho výkonné jednotky nebo jednotlivé členy zavazují vlastní zákony… 
Víra ve výchovnou hodnotu dobrých skutků prochází skautingem od jeho zrodu. Je to 
dokonce prazáklad skautingu… Občanská sluţba je základní součástí skautského prog-
ramu. Patří do oddílové činnosti. Je dobře vybídnout oddíly, aby si určily programy své 
sluţby, stejně jako si sestavují program táboření a dalšího výcviku… Ţádná sloţka 
skautingu nepomáhá hochům tak dokonale uvědomit si závazky k celku jako jejich spolu-
práce při plánování a vykonávání společných dobrých skutků… Občanská sluţba skautů 
je nejlepší propagací skautingu. Mnohonásobně se skautingu vrací, jak náklonností 
veřejnosti a jejích představitelů, tak výchovou příštích charakterních občanů, kteří budou 
do občanských aktivit přirozeně a lehce vstupovat. Občanská sluţba musí být chlapcům, 
stejně jako celý skauting, velkým dobrodruţstvím. Přes váţnost svého poslání by neměla 
občanská sluţba postrádat tradiční skautskou hravost a lehkost.“ (Text „Skauting a ob-
čanská sluţba“ stojí nejen za přečtení, ale, a to především, také zamyšlení!) 

Kdyţ se rozpomenu na svá předválečná vlčácká a poválečná skautská léta, uvědomuji 
si, ţe pro nás byla tehdy sluţba veřejnosti samozřejmou povinností, nikdy jsme se jí ne-
vyhýbali a naopak jsme vyuţili kaţdou příleţitost k ní. Proto také skauty a skautky bylo 
stále v nějaké činnosti na veřejnosti a pro veřejnost vidět. Proto také byl skauting tehdy 
velmi pozitivně vnímán jako hnutí či organizace, jejichţ činnost působí ve prospěch 
mladé generace a ve prospěch lidstva. Proto se také i dnes setkáváme s osobními 
vyznáními významných osobností politiky, vědy, kultury z celého světa, kteří s úctou 
a pokorou připomínají, co pro ně ţivot ve skautském oddíle znamenal, jak přispěl k jejich 
ţivotnímu postoji a jak je dokázal pozitivně ovlivnit na celý jejich příští ţivot.  

Golden rule – Zlaté pravidlo chování se stalo jedním ze základních kamenů pro vytváření 
pozitivních vztahů mezi bliţními, je nosnou součástí výchovného programu skautingu, 
a respektují je všechny významné světové církve a náboţenské společnosti. Je to 
pravidlo, které nabádá svět, aby lidstvo ţilo ve vzájemné úctě, přátelství a míru a v sou-
ladu s přikázáními Stvořitele, k nimţ je vychovávají jednotlivá náboţenství. Je jedním ze 
základních předpokladů pro naplnění humanity a demokracie na celé planetě Zemi. 
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Ladislav Rusek – Šaman v souvislosti se skautskou výchovou nazývá skautstvím přijetí 
Základních principů skautingu a jejich praktickou odezvu v osobním ţivotě, za smysl 
ţivota, za ţivotní styl. Podobně můţeme říci, ţe skauting je cestou k čistému lidství 
a Zlaté pravidlo chování je katalyzátorem na této cestě. Přečtěte si některou ze Šamano-
vých úvah, třeba Boj o český skauting (2003), Skautská stupnice hodnot (2004), Boj 
o skautskou duši (2004), Srdce v lilii (2004), a pochopíte, ţe „skauting je cesta k vyššímu 
a lepšímu lidství. Je to hnutí, zdůrazňující bratrství mezi lidmi – jako princip a základ 
humanity, soudrţnosti, vzájemné pomoci, respektu a porozumění vůči všemu ţivému.“ 
„Skauting je filozofie, v níţ člověk uznává, ţe je součástí Boţí přírody, nikoliv jejím pá-
nem. Etika, v níţ člověk staví altruismus a soucítění se vším ţivým nad sobectví, nad 
vykořisťovatelskou bezohlednost. Je to i ţivotní styl, v němţ má přednost skromnost, 
hospodárnost, soběstačnost nad jakýmkoliv přepychem, plýtváním, nešetrností vším 
a vůči všemu.“  

A právě skauting svou cestou do přírody 
navrací lidem víru v Boží plán. 
Duch víry jeden je – nechť není rozeklán!  
Kéž setba skautství dočká se úrody!226  

„Kořeny skautingu tkví v křesťanství,“ píše Fetišek.227 Brzy po vzniku skautského hnutí je 
pozitivně přijala a podporovala většina křesťanských i ostatních církví a náboţenských 
společností. Také Zlaté pravidlo chování přijímaly a přijímají všechny hlavní světové 
církve. Toto pravidlo se stalo jedním z největších cílů a hodnot humanity, mezilidských 
vztahů, vzájemné dobré vůle, soucitu, a sociální spravedlnosti. A je proto také důleţitým 
prvkem duchovní podstaty skautingu – skautské spirituality.228 Tak by tomu mělo být 
i v našem skautském hnutí. Na vůdcích našich smeček vlčat, rojů světlušek, oddílů 
skautů a skautek, kmenů roverů a rangers, i klubů oldskautů záleţí, zda bude trvale 
uplatňováno Zlaté pravidlo chování ve výchově našich skautů počínaje tou nejmladší 
a konče nejstarší skautskou generací. Zavazují nás k tomu Základní principy skautingu, 
skautský slib a skautský zákon, které jsme přijali za své pro celý náš pozemský ţivot.  

(NDS 139; PČ; SED) 

 

 

Publikováno v časopise „Na dobré stopě“, č. 139, červen 2005, str. 2–4; redakce časopisu v textu 

rozšířila překlad anglických citací. 
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 Závěr Šamanovy básně Skautství, Srdce v lilii, str. 12, 2004.  
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 NAVRÁTIL, Zdeněk – Fetišek: Skautská duchovní výchova, 2004, 22 str. 
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např. KRUSER, Ben: Managing spiritual emphasis, The Leader, August/September 1988; Scouts Own, 

The Nova Scouter, Nova Scotia Scouts Provincial Council, 1996–2001. 
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Několik slov ke komentáři bratra Edyho 

k mému příspěvku o otevřenosti skautingu  

(NDS leden a únor 2007), uveřejněném v dubnovém čísle časopisu „Na dobré stopě“ 

(2007) 

 

Nehodlám komentovat celé vyjádření bratra Edyho. Očekával jsem předem, ţe bratr Edy 
bude na mou úvahu reagovat a dokonce jsem téměř přesně odhadl, jak bude reagovat. 
A nezmýlil jsem se. Dovolím si proto v zájmu obsahového upřesnění zdůraznit jen jednu 
zcela zásadní v mém textu uvedenou skutečnost, kterou nelze minout a přejít mlčením. 
Bratr Edy na str. 15 ad 5) mimo jiné k mému názoru, ţe členstvím v KSČ skauti-komunis-
té zradili skautský slib a sami se vyloučili ze skautského hnutí, uvádí, ţe: „To je bohuţel 
přílišná myšlenková zkratka – docela takový zkrat.“ Pokud toto myslí váţně, pak povaţuji 
za nutné upozornit, ţe tento zkrat v podstatě vyslovuje report WOSM z r. 1999 Základní 
charakteristika skautingu, jehoţ český překlad je uveřejněn v Myšlenkových základech 
skautingu (jejich autorem je Jiří Zajíc – Edy), Edice Vůdcovská zkouška 1, 2000, na 
str. 77, protoţe ve svém zdůvodnění jsem právě z citovaného reportu WOSM vycházel 
a o něj svůj názor opřel. V citovaném reportu se píše: 

„Členství v politické straně však není nepodmíněné. Důvodem je skutečnost, ţe skauting 
je zaloţen na řadě hodnot, principů, které podmiňují politický výběr jeho jednotlivých 
členů, u nichţ nemůţe dojít ke střetu hodnot – nemohou vyznávat jedny hodnoty ve 
skautském a jiné hodnoty v civilním ţivotě. Tak například víra ve vyšší moc, neţ je moc 
lidská, nebo uznání a respekt k ostatním i k rovnosti všech bez rozdílu původu, rasy 
a přesvědčení, či chápání významu celistvosti přírodního světa vylučuje skauta jako 
jednotlivce předem z členství v řadě stran politického spektra. Pokud se člen hnutí 
rozhodne jako soukromá osoba vstoupit do politické strany, může tak učinit pouze 
tehdy, pokud jsou základní hodnoty té strany v souladu s hodnotami, které vyzná-
vá jedinec jako skaut…“ 

Tato slova s odkazem na report WOSM jsem ve svém příspěvku citoval a vyvodil z toho 
příslušné závěry pro skauty-komunisty. Bratr Edy report nevzal v úvahu, ani slovem se 
o něm nezmínil, a jako advocatus diaboli vystoupil v podstatě na obranu skautů-
komunistů. Já na rozdíl od bratra Edyho povaţuji uvedené stanovisko WOSM za zcela 
zásadní, podstatné a především pro všechny členy skautského hnutí závazné a pro 
plnění poslání a cílů skautského hnutí rozhodující. Samozřejmě toto stanovisko není 
zcela nové, ve své podstatě platí od počátků existence skautského hnutí a charakterizuje 
smysl a poslání skautingu. O tom nemůţe být pochyb. Není dobře moţné, aby někdo 
vyznával skautské principy a současně přijal ideologii komunistické totality, revoluce, 
třídního boje a násilí. Proto není moţné, aby někdo byl současně skautem a členem 
politické strany komunistického nebo jiného totalitárního typu. Takovou schizofrenii 
povaţuji jako skaut za zcela nepřijatelnou. Představme si, ţe by katolický kněz vyznával 
Boha a současně se také klaněl Ďáblovi. Kaţdý v tu chvíli jasně řekne, ţe to je přece 
zcela vyloučené. Dvěma tak odlišným pánům nelze slouţit. Proto něco takového by 
nemělo být moţné ani ve skautingu. Skauti-komunisté v podstatě na úkor všeho ostat-
ního vţdy upřednostňovali povinnosti vůči straně, jak jim ukládala stranická kázeň. 
Z hlediska vyššího principu mravního je to zcela nepřijatelné. Report WOSM to říká zcela 
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jasně. Konec konců, Skautský oddíl Velena Fanderlika od svého vzniku plní své proti-
komunistické poslání a v poslední době i Svojsíkův oddíl uvedený fakt vzal na vědomí. 
Připomeňme si, ţe komunisté činnost skautského hnutí u nás dvakrát zakázali, aby si tak 
usnadnili vytvoření jednotné organizace dětí a mládeţe ovládané materialisticko-ateistic-
kým marx-leninským učením a zbavili se nebezpečného protivníka, kterým pro ně skaut-
ské hnutí nepochybně vţdy bylo. Vystoupil snad někdo ze skautů-komunistů proti 
rozhodnutí „komunistické strany a vlády“ zakazujícímu a likvidujícímu skauting? Snad 
ještě dodám, ţe se lze v publikacích SSM a Pionýrské organizace dočíst se značně chlu-
bivým podtextem s jakými úkoly a záměry mnozí komunisté v celém období od 2. světové 
války do skautské organizace vstupovali, proč tam někteří dokonce byli vysláni a jaké 
úlohy tam plnili jako svůj stranický úkol. Známé je i jednání stranické skupiny při ústředí 
Junáka v letech 1968–70. Stanovisko reportu WOSM je jednoznačné. Proto opakuji, ţe 
jako členové WOSM bychom také měli stanovisko WOSM uveřejněné v citovaném 
reportu z r. 1999 respektovat. Tím spíše, ţe také náš zákon č. 198/1993 Sb. o protipráv-
nosti komunistického reţimu a odporu proti němu mimo jiné říká, ţe …reţim zaloţený na 
komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Českosloven-
sku od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, je zločinný, nelegitimní a zavrţeníhodný. 
I kdyţ budeme respektovat vyloučení kolektivní viny, stačí uvést, ţe v citovaném zákonu 
se konstatuje, ţe KSČ, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší 
zemi v letech 1948–1989, např. za ničení evropských hodnot či porušování lidských 
práv, popravy, mučení, vraţdy, věznění, zabavování majetku… Svým způsobem ze 
zákona nesou odpovědnost za 40 let totalitárního reţimu u nás také skauti-komunisté. Ti, 
jichţ se to přímo týká, sami rozhodli o tom, ţe nemohou být skauty, i kdyţ si to nepřiznají. 
Proto se také nikdy neomluvili. Je to především záleţitost jejich vlastního svědomí. 
Doporučuji všem, aby si prostudovali příslušné publikace bratra Lešanovského – Kaye 
a sborníky o osudech našeho skautského hnutí a skautů za vlády KSČ vydané dokumen-
tační skupinou SOVF spolu s ÚDV.  

(NDS 158) 
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Několik poznámek k diskusi 

o duchovní dimensi v českém skautském hnutí  

na skautské konferenci konané dne 4. 11. 1999 v Městské knihovně v Praze 

 

1. Převládající ateistická aţ militantně ateistická výchova v posledních čtyřiceti letech, 
antiklerikální postoje v naší společnosti přecházející do současnosti z minulých století 
atp. způsobily, ţe v současné době (jak ukazují statistiky) je většina české společnosti 
ateistická nebo ji tyto problémy vůbec nezajímají. Skauting u nás se nevypořádal 
s aktivitou komunistů v hnutí, negativně ovlivňujících jeho vývoj jiţ od konce druhé 
světové války a moţná i před ní. Ortodoxní komunista, vyznávající třídní boj, násilí 
a revoluci jako program, nemůţe působit a být vůdcem-vychovatelem současně ve 
skautském hnutí, jehoţ základní principy jsou budovány na jiných, zcela odlišných 
principech. I kdyţ by skaut-komunista byl dobrým vůdcem v oblasti technického 
skautingu, obtíţně můţe působit na mládeţ v duchovní oblasti, které sám nevěří 
a kterou neuznává. Konec konců, musí jít o schizofrenní přístup, protoţe přijmu-li 
skautský zákon a slib, nemohu přijmout princip třídního boje a ideologii komunismu 
a naopak. 

2. Skautské hnutí podcenilo úlohu vzdělaných (nikoliv jen školsky) vůdců a dalších 
činovníků schopných vést skautskou mládeţ k pochopení a přijetí duchovní dimenze 
skautingu jako ţivotního smyslu a poslání. Vzpomeňme, kolik studentů, učitelů, profe-
sorů, vědeckých pracovníků, umělců atp. působilo ve skautském hnutí před druhou 
světovou válkou. Kolik významných osobností současnosti se ke své skautské minu-
losti hrdě hlásí. Svaz junáků skautů a skautek RČS měl právě toto bohaté zázemí, ze 
kterého mohl vycházet. I tak proţíval těţké chvíle a některými zejména nacionalisticky 
zaměřenými organizacemi a jednotlivci nebyl přijímán příznivě. Domyslíme-li základní 
principy hnutí, pak je jasné, proč všechny totalitní systémy skauting potlačují. 
Duchovní dimenzi můţe u mládeţe rozprostřít pouze kvalitní vůdce oddílu, protoţe 
jde o výchovu dlouhodobou, pro kterou jsou velmi vhodné např. skautské tábory. 
Poloţme si několik otázek – kolik vůdců tento problém zajímá? Jak jsou v této oblasti 
vychováváni frekventanti LK a LŠ? Jaké jsou skutečné znalosti instruktorů LŠ a jak je 
duchovní dimenze předkládána a přijímána na ILŠ? Jak skautští činovníci pracují na 
sobě a jak plní jeden za základních principů hnutí? Před časem jsem vytkl jednomu, 
dnes jiţ zesnulému, skautskému činovníkovi-bezvěrci, ţe napsal: „Víru budeme věří-
cím skautům tolerovat.“ Cítíte v tom tu hrůzu. Podle něho budou skauti – bezkonfesní 
(víru chápající a respektující) či ateisté (proti víře stojící) tolerovat věřícím skautům 
jeden ze základních principů hnutí. Je o čem přemýšlet. Tady někde je asi chyba. 
Máme v současné době vůbec skautské činovníky-instruktory, kteří jsou schopni 
mládeţ i dospělé (také ti jsou ve hře) směrovat k pochopení a přijetí duchovní dimen-
ze za vlastní? A pokud ano, je jich dostatek? 

3. Z literatury mně dostupné usuzuji, ţe nejlepší odezvu nacházejí ekumenické LŠ a LK. 
Díky Bohu, ţe je tomu tak. Nicméně se obávám, ţe při vší úctě k nim, jsou tyto 
výchovné akce, jak občas pozoruji, příliš konfesní, příliš zaměřeny církevně. Skauting 
musí mít nadkonfesní charakter (Zdeněk Navrátil, 1995/1996: Můţe být skauting 
ţivotním stylem?), protoţe v sebe přijímá všechny bez ohledu na příslušnost k jed-
notlivým církvím. A musí se pochopitelně vyrovnat také s bezkonfesními. Ona v pod-
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statě většina bezkonfesních ve skutečnosti v něco věří, v Prozřetelnost, Vesmír, 
Energii, Přírodu atp. Obtíţné je vyrovnat se se skutečnými ateisty, kteří ideologicky 
stojí proti duchovní dimenzi obecně a jejichţ působení v hnutí je problematické. 

4. Ptám se, jak dál? Cítí-li členka ÚRJ, ţe s duchovní dimenzí našeho skautského hnutí 
není něco v pořádku, ţe se pomalu ale jistě z výchovy vytrácí, obávám se, ţe „je cosi 
shnilého…“, jak praví Hamlet, kralevic dánský. Pak je ovšem třeba jediné. Odbourat 
povrchnost ve výchovné činnosti na všech stupních (včetně čekatelských a vůdcov-
ských zkoušek, výchovy roverů a rangers), snahy o managerské řízení a aktivity 
omezit na nejnutnější míru a naopak soustředit se při všech výchovných činnostech 
(ILŠ, LŠ, LK, kurzy R+R, semináře, konference, celoroční skautský program a také 
skautské tábory atp.) především na výchovu v oblasti duchovní dimenze. Vţdyť právě 
v duchovní dimenzi byla vţdy síla skautingu, proto dokázal skauting zaujmout tolik 
lidí, proto se skautovalo v komunistických lágrech, proto byl skauting schopen přeţít 
období totalit. Právě proto, po těchto zkušenostech, je třeba duchovní dimenzi sta-
novit jako prioritu v činnosti hnutí a vybrat v hnutí činovníky, kteří jsou schopni v této 
oblasti výchovně působit. Zpracovat filozofii skautingu zaloţenou na duchovní dimen-
zi hnutí, vrátit se „ke kořenům“ a výstupy dát k dispozici skautské obci nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Této literatury je hnutí velice třeba. Je třeba vyuţít také časopisů, 
které Junák vydává. Zatím nacházím jen ojedinělé články, byť po obnově leccos ve 
Skautingu vyšlo a dnes je zapomenuto. Setkal jsem se jen s několika podnětnými 
příspěvky ovšem především v textech přednášek ELŠ. Jinak se většina autorů této 
oblasti vyhýbá či hovoří o ní jen okrajově, buď je z toho cítit ateismus a jisté „nucení či 
povinnost“ něco k tomu říci, nebo naopak to má jiţ do značné míry církevní charakter. 
A to je trochu málo. Dokázat o problému hovořit nadkonfesně je jistě obtíţné a ná-
ročné, nicméně pro zdárný rozvoj hnutí nezbytné a nepostradatelné. Vůdcové oddílů 
se ovšem musí také naučit skautskou odbornou literaturu (a nejen ji) studovat a s ní 
pracovat. Konec konců, práce na sobě je součástí jednoho ze základních principů 
hnutí. Ono totiţ je skutečně důleţité, aby se nastupující skautík naučil nejen vázat 
uzly, ale aby postupně vnímal smysl a poslání skautingu jako svého ţivotního stylu. 
A z takových skautíků určitě vyrostou dobří lidé. A co více si mohou skautští činovníci 
přát. Proto opakuji, duchovní dimenze se musí stát základním nosným programem 
hnutí. Naše skautské hnutí si nemůţe zvolit jinou cestu, protoţe pak nemá šanci na 
přeţití. Pokud budou děti chodit „do skautu“ jako se chodí „do houslí“, nelze očekávat 
rozvoj hnutí. Největší odpovědnost mají ovšem vůdcové oddílů, rojů a smeček. Usi-
lujme všichni, abychom právě pro tuto základní principiální výchovnou oblast vytvořili 
v Junáku příznivé podmínky. Takové předsevzetí by si měl Junák dát právě v době, 
kdy zvolna končí druhé a za rok začíná třetí tisíciletí. Vţdyť přece nám všem jde či 
mělo by jít o to, aby skauting dokázal pozitivně ovlivnit budoucí generace stejně nebo 
raději ještě více neţ ovlivnil nás.  
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Několik „nesouvislých“ poznámek 

k duchovní podstatě skautingu a „Povinnosti k Bohu“ 

Krátký komentář k diskusi Kamzíka, Edyho a Marka Bárty 

o duchovním rozměru skautského hnutí 

(2008) 

 

1. Vţdy, kdyţ se zabývám duchovní podstatou skautingu, připomenu si B.-P. postoj 
k náboţenství, který vyjádřil ve své přednášce ke skautským vůdcům a vůdkyním 
v roce 1926. Podle B.-P. je skauting v podstatě propojen s náboţenstvím a vírou 
v Boha. 

2. Edy z duchovního principu udělal „vědu“, kterou nepochopí skautský vůdce vůbec 
nebo jen částečně, natoţ aby ji pochopili skaut či skautka. B.-P. zaloţil skauting na 
křesťanských principech, teprve další celosvětový rozvoj skautingu vedl k tomu, ţe se 
skauting otevřel všem náboţenstvím a vírám. Na tom, konec konců, WOSM 
a WAGGGS pracují dodnes, jak dokládají jimi publikované reporty (viz dále). Skauting 
vţdy souvisel a má i dnes souviset s vírou. Tři základní principy skautingu nejsou 
určeny bezvěrcům a nemohou být jimi přijaty. 

3. Doporučuji přečíst si Plajnerovy Paměti a oţivit si tak předválečný postoj Svazu 
skautů a skautek RČS k věřícím skautům, který teprve postupně a opatrně doznával 
pozitivních změn, i kdyţ mu čas (protektorát a druhá světová válka) nedovolil jejich 
úspěšné dokončení. Poválečné období pak pod vlivem materialistické (komunistické) 
filozofie se samozřejmě projevilo negativně a hnutí nepokračovalo a nenavázalo na 
nedokončené pozitivní předválečné změny ve vztahu k věřícím skautům a skautkám. 
Naše skautské hnutí jiţ k tomu nenašlo potřebnou sílu ani chuť se pustit do takového 
postupu. Odlišnost našeho skautingu od světového byla vţdy typická a charakteristic-
ká, čehoţ dokladem můţe být náš skautský slib (Svojsíkův a svým způsobem i sou-
časný, dočasně platný). 

4. Současná duchovní podstata výchovy v Junáku je značně formální a tudíţ problema-
tická. Křesťansky zaloţení skauti a skautky a křesťansky zaloţené oddíly jsou spíše 
na okraji a sehrávají svým způsobem marginální úlohu v hnutí, ačkoliv jsou ve sku-
tečnosti z hlediska skautské spirituality duchovně nejbohatší a výchovně nejlepší. 
K tomu, ať uţ přímo nebo nepřímo, úmyslně či neúmyslně, přispěl i Edy tím, ţe svými 
úvahami postavil duchovní podstatu skautingu v obecné i skautské rovině na jakousi 
problematickou a podle mne těţko srozumitelnou bázi, z níţ skautský vůdce můţe jen 
obtíţně čerpat. 

5. Formální postata Edyho koncepce duchovní podstaty skautingu můţe vyvolávat 
dobrý dojem a působit konzistentně i smysluplně, ale skutečnost je úplně jiná, jak 
o tom svědčí činnost oddílů. Většinu oddílů i činovníků skautská spiritualita nezajímá, 
pro úspěch oddílu a jejich osobní je podle jejich názoru rozhodující a jediná nosná 
skautská praxe. Vše ostatní, tím míním duchovní podstatu skautingu – skautskou 
spiritualitu, má jen formální a marginální charakter. S tím se setkáváme neustále. Je 
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to dokladem toho, ţe mnozí skautští vůdcové a činovníci skutečnou podstatu skaut-
ského hnutí dodnes vůbec nepochopili a snad ani nemají zájem ji pochopit a res-
pektovat. To se samozřejmě týká i řady oldskautů. Počátky a příčiny tohoto negativní-
ho postoje k duchovní podstatě skautingu musíme hledat jiţ v celé historii našeho 
skautingu od jeho vzniku. 

6. Snaha přiblíţit za kaţdou cenu dnešní skauting a skautské oddíly včetně duchovní 
podstaty hnutí ateistické společnosti je v rozporu s posláním a cíli skautského hnutí. 
I kdyţ se obávám, ţe s tímto problémem se potýkají i světové skautské organizace 
a hledají optimální řešení. Konec konců, i marxista můţe mít bohatý duchovní ţivot. 
Do jaké míry je slučitelný se skautskou spiritualitou, nechť laskavě posoudí čtenář 
tohoto textu.  

7. Nejsem filozof, ale chemik a mineralog, takţe moje poznámky je třeba vnímat z tohoto 
pohledu. 

8. Nejde zde o Edyho „teoretické“ úvahy, ale o praktické výstupy ve výchově skautů 
a skautek, které lze u nás sledovat a zaznamenat.  

9. Marek Bárta napsal o svobodných zednářích krátký a v podstatě objektivní článek do 
Skautského světa (2007). Tón jeho další úvahy (Na dobré stopě 2008), kterou zřejmě 
reaguje na můj výklad vztahu mezi svobodným zednářstvím a skautingem (Na dobré 
stopě 2008), je sice pravdivý, ale přece jen dost překvapivý. Svým způsobem se totiţ 
připojuje k odsudku svobodného zednářství, produkovaném historickým a dnes jiţ 
spíše přece jen poněkud překonaným dogmatickým katolicismem Vatikánu – i kdyţ 
zřejmě Vatikán formální změnu svého postoje nevyhlásil, ačkoliv svobodné zednářství 
a skauting (stejně jako i další občanská seskupení) vycházejí v podstatě ze shodných 
či velmi blízkých idejí, zaloţených na víře ve Stvořitele, pozitivním vztahu k bliţnímu 
a smysluplné péči o sama sebe. Marek by si měl přečíst Čechurové knihu o českých 
svobodných zednářích 20. století, aby si uvědomil, ţe svobodnými zednáři byla velká 
část politické, kulturní a vědecké prvorepublikové elity našeho národa. Vatikán 
zakázal římským katolíkům členství v zednářských lóţích. Paradoxní je, ţe také 
nacistická, fašistická a komunistická totalita stála proti zednářům a likvidovala je. 
A nejen uvedené totality se negativně podepsaly na vývoji zednářství, odpor a ne-
návist k zednářům přetrvává u mnohých lidí, zejména věřících římských katolíků, 
dodnes. Příčiny toho vyplývají z výše uvedeného. Proč by právě třeba rotariáni, 
o kterých Bárta píše, měli mít ke skautingu blíţe neţ svobodní zednáři? Podívejme se 
a zamysleme se nad tím, kolik osobností světového formátu a významu v kultuře, 
vědě i politice bylo svobodnými zednáři. Byl snad skaut a svobodný zednář profesor 
Josef Charvát špatný člověk? B.-P. s hnutím svobodných zednářů sympatizoval, ale 
nevstoupil do ţádné zednářské lóţe, protoţe nechtěl, aby skautské hnutí mělo problé-
my s římskokatolickou církví a s Vatikánem, které jinak skauting přivítaly a vřele 
podporovaly. 

10. Junák (a svým způsobem do jisté míry zřejmě i světový skauting) hledá způsob, jak 
implantovat skauting do ateistické společnosti, a tomu přizpůsobuje i výklad duchovní 
podstaty skautingu – skautské spirituality vysloveně pro bezvěrce.  

11. Bártovy námitky proti stanovisku Kamzíka jsou v podstatě formálního charakteru a po-
strádají jakýkoliv věcný základ. 
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12. Skautskou filozofii – filozofii skautingu lze skutečně postavit na vědecký základ (o to 
usiloval svého času i Pavel Křivský; dodnes i světový skauting filozofii hnutí konzis-
tentně zpracovanou odborníky postrádá) a bylo by toho třeba, ale jde-li nám přede-
vším o výchovu dětí a mládeţe, pak bychom měli být obezřetní, abychom je neotrávili 
dříve, neţ pochopí, o co ve skautingu jde, a abychom je tak nepřipravili pro smyslu-
plný ţivot. Filozofie skautingu nutně musí vycházet z duchovní podstaty skautingu – 
skautské spirituality, tedy ze tří základních principů (povinnosti či sluţby Bohu, po-
vinnosti či sluţby bliţním, povinnosti či sluţby sobě sama), slibu a zákona.  

13. Duchovní podstata skautského hnutí – skautské spiritualita je základem výchovného 
programu a posláním skautingu, vše ostatní je jen a jen doprovodný, jakkoliv význam-
ný a důleţitý praktický program. To vše tvoří integrální celek, ale duchovní podstata – 
skautská spiritualita je základ. A ta musí být vykládána v souladu se skautskými 
principy tak, aby byla přijatelná a pochopitelná pro kaţdou věkovou kategorii skaut-
ského hnutí. To je samozřejmě velmi náročný úkol, protoţe, jak můţeme pozorovat, 
skautská spirituality zůstává cizí mnohým oldskautům, pro které je „vázání uzlů a sig-
nalizace“ mnohem důleţitější.  

Zajímavé texty v této souvislosti: 

Exploring spirituality, WAGGGS 2000 

Scouting and spiritual development, WOSM 2001 

Spiritual development activity pack – God, are you still there?  

(Dossier d´activités sur le développement spirituel – Dieu, es-tu encore la-dedans?) 
WOSM a The Scotish Council, The Scout Association (anglická i francouzská verze) 

What´s all this about, God? The Scout Association 1988 

Explorers of the invisible, Jamboree Thailand, World Scout Jamboree 20th, 2003, 
WOSM 

Konzept Animation Spirituelle (Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechstensteins) 

14. Edy se pohybuje v ideové a ideologické oblasti přijaté a hlásané představiteli KRUHu 
Pavla Křivského (Břicháček, Pfeiffer et al.).  

15. Skauting samozřejmě není volnočasová aktivita, ale integrální výchovný celoţivotní 
systém a program.  
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K osmdesátému pátému výročí 

Československé republiky a vzniku klubů oldskautů 

(2003) 

 

Počátky skautingu před 1. světovou válkou 1907-1914 

V letošním roce si připomínáme významná výročí – osmdesáté páté výročí vzniku první 
Československé republiky, zaloţení klubů oldskautů a sluţby našich skautů naší re-
publice.  

Úsilí Tomáše Garrigua Masaryka, Eduarda Beneše, Milana Rastislava Štefánika a aktivní 
účast našich legionářů na ruské, italské i francouzské frontě ve vazbě na domácí odboj 
dosáhly svého cíle. První světová válka vedla k rozpadu Rakousko-uherské monarchie.  

Před osmdesáti pěti léty, 28. října 1918, byla slavnostně vyhlášena Československá 
republika. Ve stejný den a ve stejném roce byl v Praze zaloţen 1. klub oldskautů, tedy 
starších skautů.  

V roce 1907 pokládá Robert Baden-Powell základy světového skautského hnutí svým 
pokusným táborem na ostrově Brownsea, kterého se zúčastnilo dvacet chlapců. Skaut-
ské hnutí oslaví v roce 2007 prvních sto let své existence a svého výchovného působení.  

Skauting tak začal v roce 1907 naplňovat svou úspěšnou a současně sloţitou a strasti-
plnou sluţbu mládeţi a lidské společnosti. Jeho řadami prošly stovky milionů skautů 
a skautek na celém světě. Skauting se stal jedním z nejrespektovanějších výchovných 
hnutí.  

Jiţ v letech 1911 a 1912 provádí několik pedagogů pokusy s uplatněním skautských 
výchovných metod u naší mládeţe. Nejúspěšnějším z nich byl Antonín Benjamin Svojsík. 
Proto je zcela po právu pokládán za zakladatele našeho skautingu.  

U kolébky našeho skautingu stál také profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryk velmi 
brzy pochopil smysl a poslání skautského hnutí a jeho význam pro výchovu mládeţe 
a od počátku všemoţně toto hnutí podporoval.  

Junák-Český skaut jako samostatný spolek byl oficiálně ustaven v červnu 1914, ale 
počátky Svojsíkova skautingu spadají do let 1911 a 1912. Mohli bychom říci, ţe české 
skautské hnutí oslavilo v roce 2002 devadesát let svého trvání, ale skutečnost je slo-
ţitější, protoţe těch let, kdy úředně existovalo, bylo podstatně méně.  

 

1. světová válka 1914–1918 

Měsíce červenec a srpen 1914, znamenající počátek první světové války, se trvale za-
psaly do historie národů celého světa. Válka zasáhla hluboce do ţivotů milionů lidí 
celého světa. Mnoho skautských vůdců odešlo na frontu, dost bylo těch, kteří se nevrátili.  
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Čeští skauti doma neprováděli v podstatě ţádnou činnost podporující válku.  

Karel Kramář, jeden z členů Mafie, vzpomíná: „Svojsík na počátku války v létě 1914 se 
nabídl pro podniky, při nichţ by po případě šlo i o ţivot a slíbil míti k tomu účelu další 
spolehlivé osoby pohotově.“  

Skauti konali především sluţby charitativního charakteru, udrţovali činnost oddílů v sou-
ladu s vlastním přesvědčením, a sbírali zkušenosti pro poválečný český skauting.  

 

Skauti a 28. říjen 1918 a období první republiky 

Pondělí 28. říjen 1918 – den vyhlášení Československé republiky, nalezl české skauty 
připravené.  

V Praze Svojsík své skauty nemohl potkat jinde neţ v ulicích a stačilo, aby prošel ve 
skautském kroji hlavními třídami, a ihned získal několik desítek skautů do sluţeb Národ-
ního výboru.  

V praţských novinách se v ten den objevila známá Svojsíkova výzva:  

„Junáci! Volám Vás vykonati povinnost! Příjďte v úterý ráno, pokud moţno v kroji na 
Starou Rychtu (Praha I, Rytířská ulice). A. B. Svojsík, vrchní vůdce.“  

V úterý 29. října 1918 se časně zrána sešlo asi 400 praţských skautů na dvoře Staré 
rychty v Praze I, kde byla skautská kancelář. Tam skauti sloţili slib věrnosti a sluţby 
republice na vzácný prapor Českého Olympijského výboru, který přinesl Josef Rössler-
Ořovský, místostarosta spolku Junák-Český skaut.  

Junáci přijali výzvu, aby si od tohoto dne tykali a oslovovali se bratře a sestro.  

Pak odpochodovali k Obecnímu domu, kde se dali do sluţeb Národního výboru. Obdrţeli 
legitimace a odebrali se na určená stanoviště. Vykonávali různé práce, především pak 
kurýrní sluţbu. Doručovali různé listiny, doklady, dopisy.  

K tomu byla zřízena „pošta skautů“, vybavená vlastními skautskými známkami – deseti-
haléřovými modrými a dvacetihaléřovými červenými, uprostřed byl český lev, po stranách 
desítky nebo dvacítky, nahoře nápis POŠTA ČESKÝCH SKAUTŮ a dole VE SLUŢBÁCH 
NÁRODNÍ VLÁDY.  

Byly to první známky Československé republiky a také první skautské známky na světě. 
Byly dány do oběhu vedením spolku Junák-Český skaut v celkovém nákladu 20 000 
kusů a se souhlasem Národního výboru pouţívány ve dnech 7.–25. listopadu a znovu 
a současně naposled v den příjezdu prezidenta Masaryka dne 21. prosince 1918.  

Tyto známky a zejména aršíky vydané k příjezdu prezidenta Masaryka jsou filatelisty 
velmi ceněny.  

V červnu 1919 byl v Praze ustaven Svaz junáků-skautů Republiky Československé, od 
roku 1934 Svaz junáků-skautů a skautek RČS, v jehoţ čele stál Antonín Benjamin 
Svojsík.  
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Jak jsem jiţ řekl, první klub oldskautů byl zaloţen v Praze dne 28. října 1918. Ale teprve 
po schválení stanov se 10. února 1921 konala ustavující schůze odboru oldskautů při 
Svazu junáků-skautů. Registrováno bylo tehdy jedenáct klubů OS. Hlavním zpravodajem 
byl Jan Novák, nejbliţší Svojsíkův spolupracovník.  

V roce 1929 byl zaloţen roudnický klub oldskautů „Stráţ“ s evidenčním číslem 72, jehoţ 
vůdcem se stal bratr Petr Lána. Po druhé světové válce stále v čele roudnických 
oldskautů bratr Josef Štembera. V roce 2000 byl při skautském středisku Říp obnoven 
klub roudnických oldskautů.  

Roveři a oldskauti se na celém světě řídí hesly „Sluţba“ nebo „Slouţím“ odvozenými od 
hesla „Ich dien – Slouţím“, které měl na svém rytířském štítě český král Jan Lucem-
burský.  

Řekneme-li „slouţím“, pak si pod tím představujeme především sluţbu skautskému hnutí, 
sluţbu bliţním a sluţbu společnosti.  

Od roverů a oldskautů se očekává, ţe budou své aktivity rozvíjet především tak, aby pů-
sobili v duchu základních principů skautingu ku prospěchu a zdravému rozvoji skaut-
ského hnutí a celého lidstva.  

Oldskauti a oldskautky ve své většině sehráli významnou a pozitivní roli v průběhu celé-
ho období střídající se existence, zákazů a obnovy našeho skautského hnutí a tragického 
vývoje Československé republiky a této republice slouţili podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí.  

 

2. světová válka a poválečný rozvoj českého skautingu  

Prvním bodem skautského slibu bylo „milovati vlast svou, republiku Československou, 
a slouţiti ji věrně v kaţdé době.“ Naši skauti a skautky tento slib splnili. V době ohroţení 
republiky v roce 1938 se aktivně podíleli na přípravě obrany našeho státu ve spolupráci 
s československou brannou mocí.  

Pod tlakem tehdejší sloţité vnitřní i mezinárodní politické situace naší republiky byla 
z tehdy existujících skautských organizací vytvořena jednotná skautská organizace 
Junák. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava dekretem z 28. října 1940 Karl Hermann 
Frank činnost Junáka zakázal. Ale jiţ v roce 1941 oficiálně uznává naše exilová vláda 
v Londýně i mezinárodní skautská kancelář kontinuitu našeho skautského hnutí.  

Roveři a oldskauti se aktivně podíleli na boji proti německým okupantům nejen v oku-
pované zemi, ale i v zahraničních jednotkách na všech spojeneckých frontách. Také 
účast skautů a skautek při květnovém povstání v roce 1945 byla vysoká. Řada z nich 
přinesla na oltář vlasti oběť nejvyšší – vlastní ţivot.  

Zde chci připomenout: 

Kapitán Ján Nálepka, Hrdina Sovětského svazu in memoriam, byl vynikajícím skautským 
vůdcem. O tom se svého času nesmělo mluvit a dnes je zapomenut úplně.  
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Hrdina Sovětského svazu, generál-major Antonín Sochor, český skaut, byl po válce 
zavraţděn komunisty při inscenované autohavárii, protoţe se angaţoval ve vyzbrojování 
nově vzniklého Izraelského státu.  

Poválečné rozdělení Evropy však nepřispělo k rozvoji skautského hnutí ve státech 
spadajících pod svrchovanost Sovětského svazu. Ačkoliv skautské oddíly obnovovaly 
činnost zcela spontánně a počet aktivních členů byl vysoký, úsilí našich komunistů 
směřovalo k vytvoření jednotné mládeţnické organizace, kterou by mohli lépe ovládat. 

Cílená a záměrná infiltrace komunistů do skautského hnutí a jeho rozvracení zevnitř, 
názorové rozdíly mezi činovníky, podmíněné tím, ţe pro některé z nich byly členství 
v politické straně a stranické úkoly důleţitější neţ zachování a respektování skautských 
principů dobrovolně přijatých prostřednictvím skautského a činovnického slibu na celý 
ţivot, to vše bylo průvodním jevem krátkého poválečného období předstírané demokra-
cie, které vedlo ke komunistickému puči v únoru 1948.  

Skautské hnutí a osoby v něm činné byly jiţ od roku 1945 pečlivě sledovány orgány 
ministerstva vnitra a zejména pak jeho státní bezpečností. O návštěvách zahraničních 
skautů byla podávána hlášení na speciální oddělení ministerstva vnitra. Zpřístupněné 
archivy to jednoznačně prokazují.  

Protoţe skauting je pro všechny totalitní systémy nepřijatelný, byl podobně jako nacisty 
po únoru 1948 zakázán i komunisty. A řekl-li jsem, ţe skautské hnutí je nepřijatelné pro 
totalitní systémy jakéhokoliv druhu, pak musím také říci, ţe pro skautské hnutí jsou 
rovněţ jakékoliv totalitní systémy nepřijatelné, protoţe jsou v zásadním rozporu se 
základními principy skautingu.  

Skauti byli aktivními účastníky prvního i druhého odboje, a mnozí, zejména ti starší, 
i třetího odboje proti totalitě komunistické. Četné propagačně zneuţité procesy proti 
skautským činovníkům koncem čtyřicátých a v průběhu padesátých let minulého století 
jsou toho dokladem. V těchto procesech nešlo jen o odsouzení stovek skautů a skautek 
do komunistického ţaláře, ale zároveň o vytvoření klimatu, v němţ se mělo skautské 
hnutí jevit jako společensky a zejména ideologicky nepřijatelné a naší mládeţi nepřá-
telské.  

 

Cesta k „Pražskému jaru 1968“ 

a slavně neslavná obnova skautského hnutí 

Šedesátá léta minulého století přinesla dočasné uvolnění a „Praţské jaro“ v roce 1968 
přispělo k tomu, ţe přece jen na chvilku zavál náznak svobody v naší republice, byť 
značně okleštěné.  

Náhle, rychle a opět téměř spontánně se obnovila činnost našeho skautského hnutí. 
Téměř patnáct tisíc činovníků nastoupilo dobrovolně a nezištně do sluţby. To bylo 
komunistům velmi podezřelé.  

Obnovu činnosti bohuţel provázela řada kompromisů, protoţe se na ní ruku v ruce 
podíleli nestraníci, političtí vězni komunismu a členové KSČ podle zásady „co jsme si, to 
jsme si, teď jsme zase bratři.“  
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A byli to zřejmě především někteří likvidátoři skautského hnutí z roku 1948, kteří prosadili 
nejen v nejvyšším vedení ale i v niţších sloţkách ustavení stranických skupin. Ty pak 
řídily a kontrolovaly veškerou činnost.  

Nakonec se naše skautské hnutí ústy svého vedení distancovalo od základních principů 
světového skautingu a skautského bratrství. Pod nátlakem komunistů se ústřední orgány 
přihlásily k hypotetickému ateistickému socialistickému skautingu, ačkoliv všem bylo 
jasné, ţe tím zrazují skautské ideály.  

A ještě nebyl všemu konec. Schizofrenní konání skautů-komunistů gradovalo aţ do 
úplného dobrovolného ukončení činnosti a seberozpuštění naší skautské organizace 
v roce 1970, jakkoliv to bylo v rozporu s jejími stanovami.  

Existence kmene oldskautů v letech 1968–1970 nebyla oficiálně povolena vůbec.  

Je třeba zdůraznit, ţe v těch nejniţších sloţkách byla přece jen trochu jiná situace 
a většina činovníků s takovým rozhodnutím nesouhlasila a odmítala je.  

Nastala doba normalizace, kdy mnozí skautští činovníci byli opět vystaveni perzekuci.  

Myšlenky skautingu přeţily desítky let zákazů a rozpad sovětského impéria koncem osm-
desátých a počátkem devadesátých let vedl k obnově skautského hnutí prakticky ve 
všech jím porobených zemí.  

Našim skautům, kteří nezradili, je věnována kniha Se štítem a na štítě, v níţ autor Karel 
Lešanovský, skautským jménem Kay, děčínský skaut, nositel Řádu Stříbrného vlka 
a Zlaté syrinx, shromáţdil dostupná data o skautech – politických vězních komunistic-
kého reţimu. Knihu vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v roce 
1999.  

Z dvoustránkové předmluvy Viléma Prečana vyjímám: „Tato kniha je rozsáhlou doku-
mentací o soudní perzekuci českého skautingu, jeho funkcionářů a aktivistů, i těch, kdo 
prošli skautskou výchovou a byli nositeli jeho myšlenek, byli oddáni svobodě, zásadám 
lidskosti, bratrství, hájili právo na samostatné myšlení a rozhodování. Je však také sama 
o sobě dokladem a výsledkem nejlepších ctností skautského hnutí a ţivotního postoje: 
lásky k pravdě, samostatnosti a schopnosti pomoci si sám.“ 

Omluvy za to dlouhodobé, systematické likvidační a destrukční působení komunistů ve 
skautském hnutí se naši skauti zatím nedočkali.  

 

Oldskauti v mezinárodních souvislostech 

Ve světě působí několik mezinárodních skautských organizací, v nichţ se skauti a skaut-
ky, přesněji národní skautské asociace sdruţují.  

Junák, svaz skautů a skautek České republiky, je členem tří z nich – Světové skautské 
organizace – World Organization of the Scout Movement se sídlem v Ţenevě, Světové 
asociace skautek – World Association of Girl Guides and Girl Scouts sídlící v Londýně, 
a Mezinárodní organizace skautů a skautek – International Scout and Guide Fellowship, 
při svém zaloţení v roce 1953 původně nazvané Mezinárodní organizace bývalých 
skautů a skautek – International Fellowship of Former Scouts and Guides, která má nyní 



– 176 – 

svůj hlavní stan v Bruselu. Ostatní skautské organizace u nás vytvořily Asociaci skaut-
ských sdruţení ČR. V ní jsou zastoupeny především organizace Skaut – český skauting 
ABS, Svaz skautů a skautek ČR, YMCA skauti a Skautský oddíl Velena Fanderlika. 
Skautský oddíl Velena Fanderlika sdruţuje skauty a skautky, kteří byli vězněni nebo jinak 
perzekvováni komunistickým reţimem.  

 

Skauting, jeho vývoj po listopadu 1989 

a současná úloha oldskautů v něm  

Obnova skautského hnutí v postkomunistických zemích střední a východní Evropy i Asie 
přináší značné mnoţství problémů.  

Je obdivuhodné, ţe v těchto zemích dokázalo skautské hnutí přeţít desítky let totality, 
zároveň je však třeba si uvědomit, ţe skautské hnutí ve svobodném světě za tu dlouhou 
dobu prošlo určitým vývojem, coţ mnozí nepostřehli nebo si nechtěli připustit.  

Po listopadu 1989 se do oficiálně obnoveného skautského hnutí u nás vrátili předváleční 
a pováleční skauti, skauti z let 1968–70, ti, kteří za normalizace působili v různých jiných 
organizacích a snaţili se tam dle moţnosti vychovávat mládeţ ve skautském duchu, 
a přišli i další, které skauting spíše jen lákal.  

Čestný vůdce Svojsíkova oddílu k tomu říká: „Junák po okupaci v roce 1968 přijímal 
kompromisy s totalitní mocí ve víře, ţe si tím prodlouţí ţivot. Po listopadu 1989 uţ bez 
tlaku diktatury, tentokrát s heslem tolerance, pokračoval v kompromisech s těmi, kdo za 
komunismu zradili skautský slib. Dostávali vysoké činovnické funkce i vyznamenání 
včetně členství ve Svojsíkově oddílu. K tomu mlčky přihlíţeli ti, kteří byli pro skauting, pro 
svou čest léta pronásledováni.“ I v tom je jedna z příčin současného stavu.  

Kaţdá generace přišla se svou vlastní představou skautingu a snaţí se ji uplatnit v praxi. 
Střetávají se někdy aţ protichůdné názory a proto nalezení konsenzu bylo a stále je 
velmi obtíţné.  

Vznikly i názorové rozdíly mezi mladšími a staršími skauty.  

Sloţitost této vývojové situace se uvědomují také světová skautská ústředí. Nejde tedy 
jen o české specifikum.  

Má-li český skauting plnit nejen v současnosti, ale i v budoucnosti své poslání, musí si 
skauti všech generací uvědomit, ţe „základní principy, a z nich vyplývající skautský slib, 
zákon, heslo a denní příkaz, a sluţba, cíle a metody skautské výchovy jsou neměnné 
a jejich naplňování je také hlavním výchovným cílem a posláním skautského hnutí.“  

Praktický skauting se zcela logicky průběţně vyvíjí v souladu s potřebami mládeţe 
a v souladu s vývojem lidské společnosti. Některé národní skautské organizace své 
praktické aktivity modifikují po kaţdých třech nebo čtyřech letech.  

Představa, ţe lze současnou skautskou praxi pouze naplňovat činností, která byla 
smysluplná ve třicátých nebo čtyřicátých let minulého století, můţe jen těţko obstát.  



– 177 – 

Posláním skautingu je především vychovat čestné, morálně a lidsky kvalitní a dobře do 
ţivota připravené občany planety Země.  

My oldskauti, jimţ se stal skauting smyslem ţivota a své působení v něm povaţujeme za 
své celoţivotní poslání, si uvědomujeme, ţe skautské hnutí vţdy kráčelo proti proudu, 
tak je tomu i dnes, tak tomu bude i v budoucnu.  

Vyslovujeme-li – a stále se o tom mluví – potřebu, aby se skauting vrátil ke kořenům, 
k myšlenkám a ideálům, na nichţ byl zaloţen, pak je naším vroucím přáním, aby také 
současná mladá skautská generace přijala a respektovala základní principy – povinnost 
k Bohu, povinnost k bliţním, povinnost k sobě, zákon, slib a metody skautingu tak, jak je 
formulovali Zakladatelé hnutí. Jinak totiţ skauting přestává být skautingem, ztrácí svůj 
smysl a své poslání a stává se jen jednou z mnoha organizací, pečujících o vyuţití 
volného času dětí a mládeţe.  

Skautská praxe však musí plně odpovídat současným potřebám lidské společnosti, ke 
sluţbě které se skautské hnutí zavazuje. A naplňování této sluţby je úkolem i nás 
oldskautů. K tomu nás zavazuje skautský slib, který jsme uzavřeli na celý ţivot – „Jednou 
skautem – vţdycky skautem.“ 

Skautské hnutí předpokládá a nabízí nám oldskautům, abychom byli především staršími 
bratry a dobrými rádci současného skautského mládí.  

Dokáţeme tuto příleţitost vyuţít? Budou mladí skauti o takovou pomoc vůbec stát? To 
nezáleţí jen na nich, ale také na nás.  
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Pozoruhodná doktorská disertace 

o mezinárodním skautském hnutí 

(2010) 

 

Při svém pravidelném internetovém rešeršním „brouzdání“ o duchovní podstatě, filozofii 
a praxi skautského hnutí (včetně technického-praktického skautingu) narazím občas také 
na informace o diplomových (Bc., Mgr.) pracích a doktorských (PhD) disertacích, které 
jsou věnovány různým otázkám skautingu. K mé spokojenosti jsou mezi nimi i práce 
českých autorů. Většinou, bohuţel, nejsou tyto práce k dispozici v elektronické formě na 
příslušných webových stránkách, a tak lze především pouze nalézt jméno autora, název 
práce a jméno vysoké školy, na které byla příslušná práce vypracována, popřípadě její 
krátký souhrn. Předpokládám, ţe by neměl být problém si z tamní univerzitní knihovny či 
příslušné katedry/příslušného ústavu či fakulty takovou práci vypůjčit.  

Výjimku tvoří doktorská (PhD) disertace dr. Eduarda Valloryho, generálního ředitele 
Graduate School of Economics, Barcelona, kterou jmenovaný vypracoval během svého 
dvouletého studijního pobytu (2004–2006) jako Research Fellow na Fitzwilliam College, 
University of Cambridge, Velká Británie, a kterou obhájil v roce 2007 na Universitat 
Pompeu Fabra v Barceloně. Disertace je ve španělské (přesněji v katalánštině) a anglic-
ké verzi dostupná na internetu. Disertace nese název GLOBAL CITIZENSHIP EDUCA-
TION: Study of the ideological bases, historical development, international dimension, 
and values and practices of World Scouting, coţ volně přeloţeno znamená VÝCHOVA 
KE GLOBÁLNÍMU OBČANSTVÍ, Studie ideologických základů, historického vývoje, 
mezinárodního rozměru a významu a praxe světového skautingu. Autor zná skauting 
velmi dobře, protoţe mimo jiné působil jako mezinárodní komisař katalánských skautů 
a skautek. 

WOSM a WAGGGS vydává velmi kvalitní a fundované reporty a další texty, které lze 
většinou volně stáhnout z jejich webových stránek (např. Scouting and Spiritual Develop-
ment, WOSM 2001; Tool Box, WOSM 2005; Exploring Spirituality, WAGGGS 2000) nebo 
si od příslušných mezinárodních ústředí vyţádat. Velmi zajímavý a svým způsobem 
instruktivní je spis The Green Island (WOSM 1999, byla publikována i francouzská 
mutace), ve kterém autoři Dominique Bénard a Jaqueline Collier formou řady rozhovorů 
několika osob probírají způsob, moţnosti a problémy spojené s obnovou skautského 
hnutí v jednom bývalém sovětském satelitu po pádu komunistické totality, za které byl 
skauting zakázán. Je zřejmé, ţe vše v publikaci uvedené má obecnou platnost pro 
všechny postkomunistické země, v nichţ došlo k obnově skautingu po mnoho let 
trvajícím zákazu existence a persekuci skautských činovníků. Tyto a další texty, týkající 
se skautského hnutí, jsou svým obsahem zdrojem důleţitých informací, prohlubujících 
znalosti našich skautských činovníků včetně instruktorů LŠ, oldskautů, roverů a rangers. 
Jsou současně i jistým návodem či doporučením, jak by se mělo ve výchovné skautské 
praxi postupovat. Obávám se, ţe naše skautské veřejnost není o nich podrobněji 
informována a, aţ na výjimky, nejsou jí poskytovány takové texty k dispozici ani v ori-
ginále ani v překladu. Nedostává se jí dokonce ani základních informací o jejich existen-
ci. Důsledky toho se projevují v převaţujícím praktickém-technickém skautingu na úkor 
duchovní podstaty, která tvoří podstatu skautského hnutí jako integrálního výchovného 
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systému pro celý ţivot. Proto ve svém krátkém příspěvku chci naši skautskou veřejnost 
stručně upozornit na výše zmíněnou doktorskou disertaci, která zpracovává podrobně 
aktuální problémy skautského hnutí včetně dokladů ze světových skautských konferencí 
atp. a svou pozornost soustřeďuje především na období vzniku (1907–1920), existence 
a působení obou hlavních světových skautských organizací, tj. WOSM (oficiálně od roku 
1920) a WAGGGS (oficiálně od roku 1928).  

Disertace se skládá z titulní strany, věnování, poděkování a obsahu (celkem 8 stran), po 
kterých následuje 377 stran vlastního textu a příloh. Vlastní text zahrnuje Úvod a tyto 
kapitoly: (1) Teoretické uspořádání disertace a počáteční studie; (2) Světový skauting: 
původ a historické souvislosti; (3) Světový skauting: ideologické souvislosti; (4) Rozsah 
a současné rozšíření světového skautingu: statistická analýza; (5) Světový skauting: 
praxe a souvislosti; (6) Shrnutí a závěry. Následují obecná bibliografie, bibliografie skau-
tingu a pět příloh: (a) interview s významnými osobnostmi skautského hnutí, (b) odkazy 
na dokumenty WOSM a WAGGGS pro 5. kapitolu, (3) seznam národních asociací, které 
se zúčastňují generálních shromáţdění WSPU (World Scout Parliamentary Union), (4) 
technické detaily (tabulky) zpracování dat, (5) soubory dat (CD-ROM).  

První kapitola se soustřeďuje na definici a detailní rozbor pojmů jako jsou občanství 
a výchova, národní identita a globální sounáleţitost. Zabývá se také rozsahem a ome-
zeními předchozích studií jiných autorů, které měl autor disertace k dispozici. Diskutuje 
základy chápání pojmu občanství, občanských práv, politických práv a sociálních práv. 
Při rozboru občanských hodnot a výchově k občanství věnuje také pozornost původu 
totalismu, národnímu státu, globalizaci a změnám suverenity, vlastenectví, kosmo-
politizmu a globálnímu vlastenectví. V části o rozsahu a omezeních předchozích studií jiţ 
rozebírá výše naznačené problémy se zřetelem na skautské hnutí, především z historic-
kého pohledu a působení WOSM a WAGGGS. 

Ve druhé kapitole se autor disertace zaměřuje na vznik a historickou spojitost světového 
skautingu. Věnuje se v podstatě období od roku 1907 po rok 1920, po kterém teprve do-
chází k postupnému vzniku dvou světových skautských organizací WOSM a WAGGGS. 
Rozebírá názorový a myšlenkový vývoj Zakladatele skautingu B.-P. od doby experimen-
tálního tábora na ostrově Brownsea, pak věnuje pozornost vzniku organizací anglických 
skautů (Boy Scout Association) a skautek (Girl Guides) i se zřetelem na poměrně rychlý 
rozvoj skautského hnutí nejen v rámci Britského impéria včetně kolonií, ale i celé řady 
další zemí všech kontinentů. Rád bych upozornil, ţe autor hovoří o skautském hnutí, 
které je podle něho v podstatě tvořeno především dvěma hlavními organizacemi. Obě 
organizace zaloţil B.-P. a také pro obě vypracoval programovou náplň. Je obecně 
známo, ţe B.-P. původně neuvaţoval o tom, ţe zaloţí novou organizaci, ale své poznat-
ky a zkušenosti nabídl tehdy existujícím mládeţnickým organizacím ve Velké Británii. 
A tady je jistý kámen úrazu. Velká Británie byla v té době impériem s řadou dominií 
a kolonií a výchova mladé, najmě muţské generace se musela soustředit především na 
výcvik obrany krále a celého impéria a jim v podstatě musela slouţit. Dokládá to 
i původní a v podstatě dodnes nezměněné znění slibu anglických skautů. Úpravu-změnu 
v textu vyţaduje jen, stojí-li v čele Velké Británie král nebo královna.  

Proto také veškerá výchova měla svým způsobem militaristický charakter a militaristickou 
náplň. Pojem „občanství“ byl tehdy ve Velké Británii chápán jinak, neţ tomu je dnes na 
celém světě. Dodnes je tato skutečnost B.-P. odpůrci skautingu vytýkána. Jiţ v době 
vzniku skautingu se našlo hodně těch, kteří odmítali názory B.-P. a jeho pojetí skautingu 
přijmout, a to nejen v Anglii samotné, ale i jinde ve světě. A lze dodat, jak jsem uvedl, ţe 
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se tak děje dodnes. Podle autora disertace skutečně i B.-P. názorově v tom prvním 
období rozvoje skautingu odpovídal poţadavkům a potřebám Britského impéria a s jis-
tými rozpaky se proto díval a stavěl k úspěšnému rozvoji skautingu v jiných zemích. 
Teprve první světová válka, činnost a mimořádná pozitivní angaţovanost skautů a skau-
tek ve formě sluţby veřejnosti během této války a poválečný rozvoj skautingu podmínily 
změnu v postoji a názorech B.-P., který pochopil, ţe skauting má nejen význam pro 
Velkou Británii, ale představuje ve skutečnosti celosvětové humanistické mírotvorné 
výchovné hnutí mládeţe. A v tomto smyslu rozvoj skautského hnutí ve světě intenzivně 
podporoval a samozřejmě se také na jeho dalším působení podílel. Cesta ke globální – 
celosvětové výchově mladé generace k občanství byla ve světovém skautském hnutí 
nastoupena. Dvacátá léta dvacátého století pak jsou spojena se vznikem dvou hlavních 
a největších světových skautských organizací WOSM (World Organization of the Scout 
Movement) a WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), které byly 
oficiálně ustaveny v roce 1920 a 1928. Jak jsem naznačil výše, autor disertace povaţuje 
obě organizace (WOSM a WAGGGS) za součást jednoho skautského hnutí a z tohoto 
pohledu je posuzuje a hodnotí.  

Třetí kapitola je věnována ideologické podstatě světového skautingu. Zatímco podle 
autora disertace veškerý skauting, kdekoliv na světě vznikl do roku 1920, v podstatě od-
povídal anglickému modelu, oficiální světový skauting byl zaloţen v roce 1920. Nejprve 
vznikl Boy Scouts International Bureau (BSIB), tj. současná WOSM. Prakticky současně 
se aktivovala mezinárodní organizace skautek, i kdyţ oficiálně byla WAGGGS ustavena 
aţ v roce 1928. Autor disertace hovoří o mezinárodním skautském hnutí (World Scout 
Movement), které je tvořeno dvěma organizacemi, WOSM a WAGGGS, které mají stej-
ného zakladatele (B.-P.) a v podstatě stojí na stejných ideových principech. Podrobně 
rozebírá základní principy, slib, zákon, které jsou dnes součástí skautské metody. Při-
pomíná, ţe metodu „learning by doing“ (učení činností), kterou svým způsobem rozvíjel 
i Jan Amos Komenský (o něm se v disertaci nepíše), v podstatě převzal B.-P. od italské 
pedagoţky Marie Montessori, se kterou B.-P. čile korespondoval, podobně jako svého 
času s E. T. Setonem. Autor disertace povaţuje za „pravé skautské“ národní skautské 
organizace, jejichţ zástupci se přímo podíleli na zaloţení BSIB v roce 1920, a ty další, 
které byly postupně za členy přijímány, coţ vyţadovalo splnění určitých podmínek. 
Národní skautské organizace, které nejsou členy WOSM či WAGGGS, ačkoliv rovněţ 
vycházejí ze základů B.-P., oficiálně nepovaţuje za skautské a mluví o nich jako o para-
skautských. Podrobně rozebírá, proč z kaţdé země jen jedna národní asociace můţe být 
členem WOSM, a vysvětluje problém národních asociací či federací. Připomíná význam 
existence WOSM a WAGGGS v souvislosti s úspěchem, jak světové skautské hnutí 
dokázalo na základě svých idejí vyřešit rozsáhlou diverzitu a spojit ve světové bratrství/ 
sesterství národní organizace vyznačující se rozdílnou rasou, barvou pletí, vírou, půvo-
dem atp. Rád bych zde ovšem uvedl, ţe autor disertace uvádí, ţe v Jihoafrické republice 
v době apartheidu a ve Spojených státech amerických v době rasové segregace působily 
vedle sebe oddělené oddíly pro bílé a pro barevné. Rovněţ uvádí, ţe skautské organi-
zace v nových státech, které byly kdysi koloniemi a získaly samostatnost, zcela změnily 
svůj výchovný program, který byl původně zaměřen v případě Velké Británie na výchovu 
k věrnosti ke králi (královně) a Britskému impériu. Tak jak zněl také původní slib anglic-
kých skautů. Myslím, ţe tyto skutečnosti stojí za pozornost. 

Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na podrobnou diskuzi statistických dat, týkajících se obou 
organizací, tj. WOSM a WAGGGS ve světových parametrech. Statistická data jsou zpra-
cována z hlediska geografického, populačního, věkových kategorií a pohlaví. Zpracová-
vají historický vývoj WOSM v letech 1920–2004 z hlediska členských zemí, individuálního 
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členství, věkového rozmezí (v letech 1968–2004), podílu na rozhodujících světových 
procesech. Konečně se autor věnuje světovým skautským Jamboree. 

Pátá kapitola je zaměřena na praktické souvislosti světového skautingu, výchovu ke 
globálnímu občanství, spojitost mezi výchovnými hodnotami a praxí, diskutuje pojmy jako 
světové hnutí, mírová kultura, lidská práva, vývoj společnosti, legalizace mezinárodních 
institucí, Světová skautská parlamentní unie (WSPU – World Scout Parlamentary Union), 
nesoudrţnosti v praxi, sociální hodnoty, kulturní změny, osobní kritéria a vliv případu 
USA. 

Šestá kapitola představuje souhrn disertace a obsáhlé závěry. Disertace je doplněna 
obecnou bibliografií, bibliografií o skautingu a čtyřmi přílohami. Poslední – pátá příloha 
má být na CD-ROM. Kaţdá kapitola obsahuje bohatý poznámkový aparát. Disertace 
otevírá řadu témat a námětů, kterým by světový i náš skauting měl věnovat pozornost.  

 

Rozhovor s autorem disertace (autorka Vanessa Von der Muhli) je uveřejněn na webové 
stránce www.scout.org. Autor disertace oslovil téměř třicet významných vedoucích 
osobností světového skautingu, aby s nimi diskutoval na téma své disertace. Mimo jiné to 
byli Dominique Bénard, Jacques Moreillon, Laszlo Nagy a Mario Sica. Dr. Jacques 
Moreillon, bývalý generální tajemník WOSM, povaţuje tuto disertaci za jedinečnou, 
protoţe je první akademickou studií, která kdy byla napsána o vzniku, vývoji a globalitě 
světového skautingu. V době, kdy jsem pracoval na rukopisu úvahy o vztahu skautů 
a svobodných zednářů (obě úvahy byly publikovány v NDS), mi vnuk B.-P. ve svém 
dopise zdůraznil potřebu studií, které přispívají k pochopení a prohloubení poznání 
filozofie a duchovní podstaty světového skautského hnutí, protoţe se jich aţ na výjimky 
světovému skautskému hnutí nedostává. Diskutovaná disertace i výše citované publika-
ce WOSM a WAGGGS lze proto povaţovat za solidní příspěvek do vzdělávacího pro-
cesu výchovy nových generací skautských vůdců a ostatních skautských činovníků.  

V tomto sdělení jsem se pokusil jen velmi stručně podat informaci o existenci skautské 
PhD. disertace Eduarda Valloryho. Její rozsah je mimořádně velký, a proto jsem nemohl 
jít do podrobností. O to bych se chtěl pokusit v dalších příspěvcích, v nichţ bych rád 
vybral některá závaţná témata, probíraná v této disertaci, a podrobněji je diskutoval. 
Podaří-li se mi to, rád bych s nimi seznámil naši skautskou veřejnost.  

(NDS 190, 191; SF) 

 

 

Publikováno v časopise Na dobré stopě, č. 190/září, str. 5–7 a 191/říjen, str. 3–4 (2010). 

 

 

http://www.scout.org/
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Poslání skautingu v současné společnosti 

(2004) 

 

Posláním skautského hnutí je přispět k vývoji mladých lidí, aby rozvíjeli své tělesné, 
rozumové, sociální a duchovní schopnosti. Zaměřuje se přitom na jedince jako budoucí 
odpovědné občany a členy místních, národních i mezinárodních společenství. Skautské 
hnutí je dobrovolné, nepolitické výchovné hnutí pro mladé lidi, přístupné jim bez ohledu 
na původ, rasu, nebo náboţenské vyznání, v souladu s cílem, principy a metodou tak, jak 
byly formulovány Zakladatelem skautského hnutí, Robertem Baden-Powellem. Skauting 
nabízí dětem, mládeţi i dospělým ţivot, který je smysluplným bytím – moţnost orientovat 
se ve vztahu k duchovním hodnotám, k druhým lidem, ke společnosti, k sobě i k přírodě.  

Skauting je především výchovné hnutí, jehoţ cíle jsou vyšší, neţ jsou jen běţné formy 
vyuţití volného času dětí a mládeţe. Jde v podstatě o celoţivotní výchovný proces. 
Rozvoj člověka neprobíhá výlučně pouze v dětství a adolescenci, ale pokračuje po celý 
ţivot. Cílem výchovy je podílet se na plném rozvoji samostatného, solidárního, zodpo-
vědného a uvědomělého jedince i člena společnosti, schopného rozhodovat se a řídit si 
svůj ţivot (samostatnost), aktivně projevovat zájem o ostatní (solidárnost), schopného 
nést následky svých rozhodnutí, plnit své povinnosti a dokončit vše, co jím bylo započato 
(zodpovědnost), a snaţícího se ţít podle svých hodnot a podporovat ideály, které po-
vaţuje za důleţité (uvědomělost).  

Skauting je zaloţen na třech základních principech:  

(1) Povinnost k Bohu – oddanost duchovním principům, povinnost hledat v ţivotě vyšší 
hodnoty neţ materiální a věrnost svému vlastnímu přesvědčení včetně povinností z toho 
vyplývajících (nejde o náboţenství) – Tomáš Garrigue Masaryk říká: „Nepotřebujeme 
duchovní lhostejnosti, ale víry, ţivé víry v něco vyššího, neţ jsme my, v něco velikého, 
vznešeného a věčného.“  

(2) Povinnost k jiným – k bliţním. Proto také heslem roverů a oldskautů je „slouţím“ 
nebo „sluţba“, přesněji sluţba lidské společnosti. Skauti toto heslo povaţují za základní 
a významné poslání a smysl své existence.  

(3) Povinnost k sobě – kaţdý člověk je odpovědný sám za sebe, za svůj celoţivotní 
osobní růst. Také v tomto smyslu skautské hnutí působí.  

Základní tři principy skautingu, z nichţ druhé dva se odvíjejí od prvního principu, jsou 
vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu, heslu a příkazu. Skautský slib se skládá na celý 
ţivot.  

Ladislav Rusek – Šaman ve svém Boji o český skauting (2003) píše:  

Akceptuje-li skaut zmíněné tři zásadní principy jako směrnici pro celý svůj ţivot, pak se 
jeho konání, jeho postoje i jeho hodnotová stupnice projevují ve všem:  

Skaut chce správně a dobře ţít, nikoliv „ţít si“ nebo „vyţívat se“. 

Skaut chce být uţitečný a nikoliv „uţívat si“. 
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Skaut chce být zásadový, ne konformní nebo taktizující. 

Skaut chce být moudrý i chytrý, nikdy ne chytrácký nebo vychytralý. 

Skaut zná zaslouţenou radost a spokojenost, nebaţí po nahodilém, nezaslouţeném, 
bezpracném nebo podvodném „štěstí“. 

Skaut myslí spíše v relaci „my“, neţ v neustálém prosazování „já“. 

Skaut hodnotí vše měřítkem věčnosti, neřídí se momentálními hledisky, názory, pomíji-
vými trendy. 

 

Skautské hnutí vzniklo v roce 1907, a tak se za tři roky doţije první stovky let své existen-
ce. V současné době je jedním z největších hnutí, která v sobě soustřeďují děti, mladé 
lidi i dospělé. Skautské organizace existují ve všech civilizovaných demokratických ze-
mích světa. Skautské hnutí vychovává skauty ke světovému bratrství a lásce ke všem 
lidem dobré vůle. Proto je jeho existence neslučitelná s totalitárními systémy všeho dru-
hu. Skauti se pravidelně jednou za čtyři roky setkávají na svých celosvětových srazech, 
které nesou název Jamboree. Pozoruhodné je, ţe na těchto Jamboree vedle sebe 
v bratrském souţití ţijí skauti všech barev pleti bez rozdílu původu a vyznání. Vzájemně 
se tu seznamují skauti, jejichţ otcové ze zemí jejich původu třeba stojí nepřátelsky proti 
sobě z důvodů politických, vojensko-strategických či náboţenských. Tyto bariéry mezi 
dospělými skauti překonávají a hledají cesty a způsoby, které by je nerozdělovaly, ale 
naopak spojovaly na celý ţivot. A základními předpoklady pro takové mezilidské vztahy 
jsou světové bratrství chlapců a dívek a lidí vůbec, myšlenky a principy demokracie, myš-
lenky humanity, hlásané u nás jiţ Tomášem Garriguem Masarykem, a vztah k přírodě, 
chápaný tak, ţe člověk není pánem přírody, ale bratrem všeho ţivého i mrtvého. Nás – 
české skauty a skautky – můţe naplňovat hrdostí, ţe jedním z nejvýznamnějších před-
chůdců skautského hnutí, který výrazně ovlivnil Zakladatele skautingu, byl učitel národů 
Jan Amos Komenský.  

U vědomí skutečnosti, ţe český skauting přes všechny zákazy oslavil v roce 2002 deva-
desát let svého trvání, je třeba znovu připomenout, ţe skauting není jednou z organizací, 
které se věnují vyuţití volného času dětí a mládeţe, ale je především hnutím výchovným 
usilujícím o výchovu ve všech směrech dobrého a čestného člověka ve vyspělé lidské 
společnosti na naší planetě. Skautské hnutí dokázalo přežít ve všech totalitárních 
režimech jen díky bohatství, které má ve svých duchovních hodnotách.  

A jak lze odpovědět na otázku, zda můţe být skauting ţivotním stylem? Smyslem skaut-
ské výchovy je vést mladé lidi ke skautství, skautskému ţivotnímu způsobu i skautskému 
čili lidskému – humanitnímu zaměření na celý ţivot. Skauting je způsob, jak ţít krásný 
a bohatý ţivot. Proto se skauting můţe stát ţivotním stylem pro toho, kdo je mravný a po-
ctivý a snaţí se po celý ţivot ctít a respektovat zásady skautské etiky, ţít v souladu se 
skautským zákonem a skautským slibem. Ukázat tuto cestu dětem a mladým lidem je ne-
jen velkou ctí, povinností a posláním, ale zároveň i uměním dobrého skautského vůdce.  

Světové skautské hnutí vstoupí za několik let do druhé stovky let své existence. Úspěšné 
působení skautského hnutí za těch prvních sto let se odráţí ve zhruba třech stech 
milionech dětí, které prošly jeho výchovou. Dokázalo překonat nepřátelské postoje totali-
tárních systémů a vţdy být připraveno k výchově dětí a mládeţe. Skauting je jedinečný 
a stále aktuální výchovný systém, který dosud nebyl překonán.
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K historii roudnického skautingu 

(2004) 

 

Existuje ještě řada vysloveně bílých míst, která byla způsobena především dvěma záka-
zy skautského hnutí, nejprve nacisty v roce 1940 a pak komunisty po roce 1948. Roud-
nický skauting má tak velmi omezené informace o svém působení v době Rakousko-
uherské monarchie a první republiky i krátkého období po 2. světové válce. Chybí velké 
mnoţství dokladového materiálu, i kdyţ se současná generace roudnických oldskautů 
snaţí tyto mezery odstranit. Je to víc neţ obtíţné, a to ještě ţijí poslední pamětníci 
předválečného skautingu. Na paměť jednotlivců nelze spoléhat. Ani oldskauti, kteří byli 
aktivní po druhé světové válce, si některé podrobnosti nepamatují. Proto byl zpracován 
almanach k devadesátinám roudnického skautingu, který se pokouší alespoň v hrubé 
kostce zachytit a představit historii a který je zároveň výzvou všem, kdoţ jsou schopni 
poskytnout jakýkoliv dokladový materiál – tištěné texty, výstřiţky z novin, fotografie a jiné 
publikace, popřípadě své vzpomínky, které by přispěly k zacelení „bílých míst“ a upřesni-
ly události některých období činnosti, o nichţ víme jen málo. Také tato krátká připomínka 
bohaté historie roudnického skautingu v příloze k Roudnickým novinám je výzvou a pros-
bou všem. Pomozte nám, prosíme, víte-li něco o roudnických skautech první republiky, 
poválečného období, let 1968–1970 a máte-li k dispozici potřebný dokladový materiál! 
Času jiţ mnoho nezbývá a pamětníků ubývá.  

Není pochyb o tom, ţe počátky roudnického skautingu lze datovat krátce před první 
světovou válkou. Zakladatel českého a československého skautingu, profesor Antonín 
Benjamin Svojsík, přednáší v Roudnici n. L. v sobotu 28. března 1914 na téma „Skautská 
výchova u nás i v cizině“. Uskutečnil tehdy dvě přednášky – odpoledne pro školní 
mládeţ, večer pro dospělé. Hlavní rozvoj roudnického skautingu nastává po skončení 
první světové války. Jiţ 27. března 1919 přednáší profesor Svojsík v Roudnici znovu. 
O roudnických skautech se píše ve skautských časopisech. Ve dvacátých letech se do 
paměti skautů zapsali profesoři roudnického gymnázia – skauti Zdeněk Kuffner 
a Konstantin Kalles, ve třicátých letech pak Jiří Trefný. Nelze v této krátké informaci při-
pomenout jména všech těch, kteří se podíleli na velmi úspěšném působení roudnického 
skautingu, kde před druhou světovou válkou působí smečka vlčat, roj světlušek, oddíly 
chlapců i děvčat. Účast celého chlapeckého oddílu na světovém skautském Jamboree 
v Holandsku v roce 1937 je toho dokladem. Prvním vůdcem klubu oldskautů se stává 
Petr Lána. Ve svém souhrnu představují tudíţ roudničtí skauti celé generační spektrum. 
Druhá světová válka a nacistická okupace jejich úsilí zastavila. 

Ve třicátých letech se dočkali skauti své klubovny, nejprve dřevěné a pak i zděné a do-
konce s malou dřevěnou rozhlednou. Profesor Trefný rád napodobil redaktora Laufra, 
měl své stanoviště na rozhledně a odtamtud reportoval utkání v košíkové, kopané či od-
bíjené, která se odvíjela na hřišti pod ním. Prostor hřiště byl tehdy tak velký, ţe zápasy 
tohoto druhu umoţňoval. Tomu jiţ dávno tak není. Část hřiště a zahrady byla bez náhra-
dy zlikvidována při výstavbě tělocvičny roudnického gymnázia. Další historie klubovny 
byla rovněţ velmi pohnutá. Nejprve ji zabrali němečtí vojáci, pak několikrát po sobě 
svazáci. Ti dokázali klubovnu téměř zlikvidovat. K její záchraně významně přispěli roud-
ničtí rybáři. Letos se klubovna po náročné a nákladné rekonstrukci definitivně vrací 
k uţívání do rukou naší mladé skautské generace. 
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Mohutný poválečný rozvoj roudnického skautingu je ukončen komunistickým zákazem po 
únoru 1948. Jen krátce vyuţívali klubovnu skauti a skautky v letech 1968–1970, kdy jim 
byla povolena pečlivě sledovaná činnost, aby byla znovu zakázána. K obnově skautské-
ho hnutí dochází v listopadu 1989 za značně změněných podmínek. Desítky let zákazů 
a pronásledování se podepsaly na několika skautských generacích. Současná mladá 
generace skautských činovníků pod vedením střediskového vůdce Mgr. Pavla Chaloupky 
– Sáma má před sebou náročný úkol – přispět podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 
k výchově dětí a mládeţe, aby z nich vyrostli čestní, lidsky a morálně hodnotní občané 
našeho státu, Evropy i světa. To je, konec konců, hlavním posláním skautského hnutí. 
A tak se v roudnické klubovně opět potkáváme s vlčaty a světluškami, skauty a skautka-
mi, rovery a rangers, oldskauty a oldskautkami. Mladí činovníci si zvyšují svou skautskou 
kvalifikaci na lesních školách, vůdcovských a roverských kurzech. Vzdělaný a kvalifikova-
ný vůdce je nezbytným předpokladem pro úspěšnou činnost skautského oddílu, smečky 
či roje. V době, kdy vzniká tento článek, je roudnické skautské středisko podobně jako 
kaţdé prázdniny na skautském táboře, který je vyvrcholením celoroční činnosti.  

Činnost roudnického skautingu po druhé světové válce je spojena s činovníky, jejichţ 
jména by také neměla být zapomenuta, podobně jako těch několika, kteří byli zmíněni 
v souvislosti se skautingem v první republice. Připomeňme při této příleţitosti alespoň ty, 
kteří jiţ nejsou mezi námi, ale kterým se skauting stal smyslem jejich ţivota a nezištnou 
práci v něm brali jako své ţivotní poslání. Byli to zástupce oblastního vůdce a poválečný 
vůdce oldskautů profesor Josef Štembera, okrskový vůdce Petr Lána, vůdce střediska 
Václav Justa, vůdcové oddílů ing. Jiří Jaroš, ing. Milan Štark, zakladatel a vůdce 2. oddí-
lu vodních skautů Josef Martinec a jeho zástupci ing. Jiří Borecký a Jiří Jeřábek a pro-
slulý dr. Josef Vaic, který se věnoval především vlčatům. Bylo jich mnohem více. Někteří 
dosud ve skautském hnutí působí. Jiní však cestu k návratu mezi skauty po obnově 
činnosti jiţ z různých důvodů nenašli, bohuţel.  

Roudnický skauting měl také své oběti. Připomínáme zde ty mladší. Z nacistického 
koncentračního tábora se nevrátili skauti-studenti roudnického gymnázia Ota Fabián, 
Mirek Lácha a Bóďa Kratochvíl. V roce 1946 jim náčelník Junáka, dr. Rudolf Plajner, 
udělil Junácký kříţ Za vlast 1939–1945 – zlatý stupeň – in memoriam. Nemáme k dis-
pozici informace o obětech holocaustu, mezi nimiţ byli rovněţ roudničtí skauti. 

V listopadu 1989 se pokusilo několik zbývajících roudnických oldskautů pod vedením 
vůdce střediska Vaška Justy obnovit v Roudnici skautskou činnost. S tím souviselo 
i zpětné nabytí skautské klubovny. I to se po dlouhodobém, trpělivém a vyčerpávajícím 
úsilí podařilo. V současné době je roudnický skauting v rukou mladých. A jen na nich 
záleţí, jak si vedou dnes a jak si povedou i v budoucnu a jak budou plnit výchovné 
poslání skautského hnutí. Doţívající oldskauti jsou rozhodnuti jim v tom pomáhat, seč jim 
ubývající síly stačí.  
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Historie 2. oddílu vodních skautů (2 VSR) 

z Roudnice n. L. 

(Jiří Čejka – Péguy a Jiří Jeřábek – Jirka) 

(2003) 

 

Oddílový pokřik:  Hej, hurá, hurá, hip, 
 cílem naším Labe, Říp, 
 dziny, dziny, har, 
 Roudnice druhá zdar. 
 

Oddílové barvy: červená a modrá 

 

Založení 2. oddílu (1932)  

2. oddíl před 2. světovou válkou  

V roce 1932 na začátku školního roku pozval profesor chemie a tělocviku Jiří Trefný 
studenty 1. a 2. třídy (primy a sekundy) roudnického reálného gymnázia do skautské 
klubovny s tím, ţe zájemce seznámí se skautským hnutím a s podmínkami přijetí do 
skautské organizace. Do klubovny, kterou v té době představovalo dřevěné stavení – 
v podstatě jedna místnost – se dostavilo dost zájemců, a tak vlastně byl zaloţen pověst-
ný 2. oddíl. Mohly být vytvořeny tři druţiny (Lišky, Jeleni, Kamzíci). Vůdcem 2. oddílu se 
stal Jiří Trefný (Bratr okresní – Brok), jeho zástupcem Jan Červenka. Konaly se pravidel-
né oddílové schůzky, na kterých se ihned začaly probírat a nacvičovat jednotlivé body 
pro nováčkovskou zkoušku, byly hrány různé hry a hodně se zpívalo. Cílem většinou 
nedělních vycházek (sobota byla pracovním dnem a ten den se chodilo i do školy) byla 
„Poradní skála“ pod Řípem nebo lesík na Zavadilce, občas se konaly i výlety na kole. 
Cílem celodenních výprav bývaly i skály v okolí Zimoře. Hromadně byly opatřovány i sou-
části skautského kroje. Pro finanční náročnost se místo klobouků nejdříve nosily hnědé 
rádiovky. 

Na jaře r. 1933, po vykonání nováčkovských zkoušek, byl v lese na Zavadilce konán 
slavnostní slib. Slib skládal kaţdý nováček zvlášť do rukou br. Broka, na státní vlajku 
a Svojsíkovy „Základy junáctví“. V r. 1933 se započalo se stavbou nové klubovny, při 
které členové oddílu pomáhali podle svých sil a moţností. Klubovna o několika místnos-
tech byla slavnostně otevřena 3. 12. 1933 a jako celé naše skautské hnutí i ona měla své 
pohnuté osudy. Za zmínku stojí skutečnost, ţe i na půldenní vycházky nastupoval celý 
oddíl v krojích. Součástí výstroje byly i stanové dílce a skautské tyče. Na tábořišti pak 
byly pořádány pravidelné soutěţe dvojic ve stavbě stanů.  

Velkou událostí pro oddíl bylo slavnostní předání oddílového praporu, který zhotovily 
členky Sdruţení přátel Svazu skautů a skautek RČS v Roudnici n. L. Prapor 2. oddílu 
předal generál Klecanda. Na líci je znak Svazu skautů a skautek RČS a heslo „Buď 
připraven“, na rubu silueta Řípu a stylizované labské vlny. Předání se uskutečnilo na 
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Karlově náměstí za účasti celého střediska a také plukovní hudby 42. pěšího pluku 
z Terezína. Oddílový prapor je dodnes přechováván s velkou úctou. Stále pokračovala 
běţná skautská činnost, členové oddílu se připravovali na sloţení jednotlivých zkoušek 
skautských stupňů zdatnosti. Kaţdým rokem se konaly tábory – tradičním tábořištěm se 
stal Potštejn. Bratr Hyšman dokládá, ţe v r. 1935 tábořil 2. oddíl u Potštejna, a v r. 1936 
u Nezabudic u Křivoklátu.  

V té době se jiţ začalo silně projevovat nebezpečí pro náš stát ze strany fašistického 
a nacistického Německa a jeho vůdce Adolfa Hitlera. Aby byl posílen český ţivel ve Štětí, 
zúčastnil se 2. oddíl i slavnostního otevření nové české školy v tomto poněmčelém 
městě.  

Skauti se starali i o posílení brannosti, aby byli připraveni v případě potřeby naší vlasti 
v souladu se skautským slibem „…milovati vlast svou, republiku Československou, 
a slouţiti ji věrně v kaţdé době…“. Na střediskové besídce v přeplněném sále kina 
Koruna vystoupili vybraní členové našeho oddílu ve cvičení s puškami, kdy na závěr byla 
rozvinuta naše státní vlajka. Pro velký úspěch muselo být cvičení opakováno. V této 
neklidné době se náš oddíl stal také hostem terezínské vojenské posádky. Hoši se 
seznámili s výcvikem vojáků, s různými zbraněmi, zastříleli si a k obědu dostali vojenský 
guláš. Odpoledne jim předvedla jízda naší armády útok s tasenými šavlemi. Nakonec si 
všichni vyzkoušeli plynové masky v komoře naplněné slzným plynem. Oddíl stále dobře 
pracoval, hlásili se další zájemci, takţe byla vytvořena 4. druţina. O svatodušních svát-
cích v roce 1937 se v Roudnici n. L. konal ţupní sjezd Svazu junáků skautů a skautek 
RČS – v sobotu večer byla akademie v „Řípu“ a v neděli závody druţin na hřišti SK 
Roudnice. Bylo to naposled, co roudnické skauty navštívil Zakladatel českého a česko-
slovenského skautingu, profesor Antonín Benjamin Svojsík. Oddíl se zúčastnil v Praze 
zemského sjezdu. V průvodu, který procházel Prahou na Hrad, aby tam skauti pro-
testovali proti politice německých fašistů vůči našemu státu, budil 2. oddíl zaslouţenou 
pozornost. Hoši pochodovali vzorně dle předpisů, pečlivě krojovaní a ukáznění. V roce 
1938 Svojsík navštívil Sovětský svaz s cílem poznat tamní dětské a mládeţnické hnutí. 
Vrátil se jiţ těţce nemocen, infikován nemocí, na kterou tehdy nebyly léky, a 17. září 
1938 zemřel. 

V roce 1937 se 2. oddíl zúčastnil 5. světového skautského Jamboree (Vogelenzang – 
Bloemendaal, Holandsko). Na zpáteční cestě se oddíl zastavil ještě na světové výstavě 
v Paříţi. Zesnulý náčelník Junáka, bratr Dr. Rudolf Plajner, ve svých pamětech Zavátou 
junáckou stezkou, kniha druhá, Ve sluţbách republiky, Idey a praxe svazového skautingu 
(všechny svazky jsou k dispozici na CD-ROM), píše: „Reprezentační a typicky český byl 
však jen tábor 1. oddílu (podle zařazení ve výpravě na Jamboree), postavený z krajinek 
(vůdce prof. Trefný z Roudnice n. L.).“ Zástupcem profesora Trefného tehdy byl bratr 
Ladislav Bouše – Allan z Prahy, v roce 1970 tajemník Svojsíkova oddílu, který sám o tom 
při našem setkání nedlouho před svou smrtí v osmdesátých letech minulého století 
vyprávěl.  

Jiří Jeřábek – Jirka vzpomíná, jak před válkou skautoval v Roudnici n. L. i v Ústí n. L.: 
„Stal jsem se členem 2. oddílu (druţina Lišek – stuţky ţlutozelené, rádce druţiny Boris 
Kraupner) při jeho zaloţení v roce 1932. Po prázdninách v roce 1936 jsem odešel na stu-
die do obchodní akademie v Ústí nad Labem, kde jsem i bydlel, takţe jsem byl v 2. od-
dílu odepsán. Ale vrána k vráně sedá – skaut skauta si hledá. První můj přítel, jak jsem 
brzy zjistil, byl členem skautského oddílu ve Střekově. A tak jsem nelenil a přidal se 
k nim. Jiţ tehdy byla činnost, zvláště vycházky do okolí, omezena pro pohrůţky se strany 
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Němců-Henleinovců. V Ústí jsem také zaţil dvě události během jednoho dne. To jsem se 
zúčastnil s naším skautským střekovským oddílem 1. května 1938 dopoledne velké mani-
festace Čechů na ústeckém náměstí za zachování svobodného Československa. Otřes-
ný byl ale druhý záţitek odpoledne. Ústecké náměstí bylo zaplaveno rozvášněnými 
Němci v uniformách Henleinovy strany SdP, sám Henlein na tribuně nešetřil výhruţkami 
naší republice a všichni řvali „Heim ins Reich“ (domů do Říše). Nový školní rok jsem za-
čal jiţ v Praze, kde jsem potom i několik let bydlel. Ale to uţ nás Němci obsadili a Junák, 
podobně jako jiné organizace, byl rozpuštěn a zakázán.“  

 

2. oddíl a 2. světová válka 1939–1945 

První likvidace skautingu u nás 

Roudničtí skauti formálně ukončili svou činnost s oficiálním zákazem činnosti skautské 
organizace v Protektorátě Čechy a Morava koncem roku 1940. I kdyţ skautská klubovna 
byla zabrána, podařilo se část skautského majetku tajně „uklidit“ (stany, podsady atp.), 
coţ velmi pomohlo v r. 1945 při obnově hnutí. I roudničtí skauti dle svých moţností půso-
bili v odboji proti nacismu. Řada z nich, především studentů roudnického gymnázia, 
skončila v koncentračních táborech. Devět studentů utrpení nepřeţilo a ke svým rodičům 
se jiţ nikdy nevrátilo. Byli mezi nimi i skauti Ota Fabián, Bohumil Kratochvíl, Miroslav 
Lácha… Všichni tito skauti byli náčelníkem Junáka vyznamenáni in memoriam zlatým 
stupněm Junáckého kříţe „Za vlast 1939–1945“ na smuteční tryzně konané v roce 1946. 
Památku těchto bratří uctil jejich kantor a skaut, bratr profesor Konstantin Kalles. Za 
aktivní činnost v době květnového povstání proti nacismu v roce 1945 (stráţní sluţba, 
kurýrní sluţba, práce v nemocnici při ošetřování raněných z náletu sovětských letadel na 
Roudnici, ošetřování vězňů vracejících se z nacistických koncentračních táborů atp.) bylo 
také roudnické skautské středisko spolu s několika bratry vyznamenáno bronzovým 
stupněm Junáckého kříţe „Za vlast 1939–1945“, mezi nimi i dva členové 2. oddílu, bratři 
Jiří Borecký (Bóra) a Péguy.  

 

Přeměna 2. oddílu na 2. oddíl vodních skautů (2VSR), 

činnost oddílu v letech 1945–1948/1949  

První obnova činnosti po 2. světové válce  

Jiţ 5. května 1945 byla klubovna po dohodě s německými vojáky, kteří tam měli malý 
lazaret, obsazena skauty a bratr Josef Martinec (Pepík) v ten den vyvěsil na malý stoţár 
na dnes jiţ neexistující dřevěné rozhledně skautskou vlaječku z trubky-fanfárky. Obnova 
skautského hnutí se rozjela na plný plyn. Zájem mládeţe o skauting byl ohromný. Byli 
ovšem i tací, kteří se objevovali jen do té doby, neţ dostali nějaké oblečení z přídělu po 
„hitlerjugend“, a jiţ je nikdo více neviděl. 

Pepík se stal vůdcem 2. oddílu a jeho zástupci Bóra a Svatopluk Mareš (Jerema). Oddíl 
se zúčastnil společného střediskového tábora v Jelči pod Sedlem. V září mění Pepík svůj 
„suchozemský“ 2. oddíl na 2. oddíl vodních skautů a z vůdce se stává kapitán, jeho 
zástupci jsou Bóra a Jerema. Oddílovým kormidelním byl krátce Radovan Krupa, kterého 
nešťastnou náhodou smrtelně zranil jeho spoluţák flobertkou bez paţby, kterou našli 



– 190 – 

mezi německou vojenskou výzbrojí. Jeho nástupcem se stal Péguy. Po táboře většina 
starších chlapců opouští oddíl.  

Jirka vypráví, jak se v květnu 1945 s otcem a strýcem aktivně podíleli na odzbrojování 
německých vojáků. Samozřejmě se vrátil k roudnickým skautům jako člen oddílu old-
skautů, které vedl známý skautský činovník Pepík Štembera.  

V roce 1946 získává oddíl hotové podsady 2. oddílu, ukryté v cukrovaru před Němci, 
a přesouvá svou klubovnu do prostor „Městské hlásky“. Středisko opět pořádá společný 
tábor v Nové Vísce u Vejprt, 2VSR táboří samostatně poblíţ Podmilesí poprvé po válce 
ve stanech s podsadami. V tomtéţ roce bratři Jerema a Péguy absolvují Lesní školu 
Středočeské oblasti. Přihlášky k účasti na této lesní škole jim zajistil bratr Brok. Bratři 
Bóra a Jerema odcházejí po prázdninách ze studijních důvodů z oddílu. Skauti se 
podílejí na různých pořadatelských sluţbách, pomáhají při stavbě roudnického jezu – 
zachraňují „trámy – šprdlata“ pro jeho sestavení, které uplavaly, a pomocí vojenských 
polních telefonů, které získali po německé armádě, také pomáhají při hlášení pořadí při 
veslařských závodech. V roce 1947 pokračuje Pepík ve vedení 2VSR. Jeho zástupcem 
se stává Péguy. Otec Péguyho tehdy vyhotovil pro jednotlivé druţiny-posádky druţinové 
vlajky. Ty se nám, bohuţel, nezachovaly. Byly uloţeny u jednoho člena oddílu, který se 
odstěhoval z Roudnice, a v roce 1968 se jiţ neohlásil. Pepík a Péguy v tomtéţ roce 
vykonávají vůdcovskou zkoušku. Oddíl táboří pod hradem Křivoklát. V roce 1947 se koná 
6. světové skautské „Jamboree de la Paix“ – „Jamboree míru“ (Moisson, Francie). Tři 
členové 2VSR, Jan Malý – Drţka, Vladimír Paudera – Dáda, a Ivan Jelínek – Ivínek se 
tohoto Jamboree zúčastňují. Vůdce oddílu Pepík odchází v r. 1948 na vojenskou pre-
zenční sluţbu a vedení oddílu přebírá Péguy. Ten také vede tábor poblíţ Starých Splavů 
na Máchově jezeře. Oddíl prováděl svou normální pravidelnou činnost v souladu se 
základními principy skautingu, ale vše se zatím schylovalo k bouři, podmíněné komunis-
tickým programem likvidace kvazidemokracie v naší republice, likvidace, zahájené jiţ 
během 2. světové války, likvidace vedoucí k únorovému puči v r. 1948 a všem jeho tra-
gickým důsledkům a následkům. Po táboře kupuje oddíl na Mělníce dvě pramičky. I o ty 
samozřejmě zanedlouho přijde.  

Sluší se zde vzpomenout předtáborového rozloučení roudnických skautů s oblastním 
velitelem Podřipské oblasti bratr Františkem Vackem z Mělníka. Přijel se do Roudnice 
rozloučit ze dvou důvodů, jednak se změnilo začlenění roudnických skautů a Podřipská 
oblast se v podstatě rušila, jednak bylo jasné, ţe skautské hnutí po komunistickém puči 
dlouho nevydrţí. Po bratrském rozloučení ve skautské klubovně se všichni účastníci 
včetně bratra Vacka zapojili do sokolského průvodu při příleţitosti okresního sokolského 
sletu. Pozdravit slet měl komunistický ministr vnitra Václav Nosek. Průvod se stal tak 
výraznou protikomunistickou demonstrací, ţe Nosek raději krátce po příchodu na sokol-
ský stadion sletová cvičení opustil a odjel.  

 

2VSR a komunistická totalitní moc (1948–1968)  

Druhá likvidace skautingu a první období hrdého mlčení skautingu 

Pepík a Péguy se pokoušejí vést oddíl ještě v r. 1949, Péguy vede v podstatě poslední 
tábor opět na Máchově jezeře poblíţ Starých Splavů. Vyšší místa jiţ dávno rozhodla 
o likvidaci skautingu v Československé republice. Jestliţe v r. 1948 bylo kolem Máchova 
jezera více neţ patnáct skautských táborů, o prázdninách v r. 1949 tam byly jen tři. Kdyţ 
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pak tam přijel tábořit jeden skautský oddíl z Prahy, jeho členové nás varovali, abychom 
byli opatrní, protoţe jiţ mají dosazeného „pionýrského“ vedoucího. Loučení s táborem 
bylo velmi smutné. Všichni tušili, ţe to bude na hodně dlouho. Péguy ještě stačí vyzdobit 
ve výroční den smrti prezidenta E. Beneše oddílovou vývěsní skříňku vzpomínkou na 
tohoto prezidenta, ale skříňka byla zabavena a problémy pokračovaly. Činnost oddílu se 
v podstatě chýlila ku konci. Klubovna 2VSR na Hlásce byla jiţ dříve oddílu odňata 
a veškerý majetek musel být soustředěn ve společné klubovně, kde byl pak zabaven 
a předán ČSM. Historické podsady byly svazáky postupně spáleny. A klubovna – z cizího 
krev neteče, a tak svazáci klubovnu zvolna ale jistě devastovali. Skautské hnutí se, jak 
říkal náčelník Junáka, bratr dr. Rudolf Plajner, ukládá poprvé k „hrdému mlčení“.  

Skauti, podobně jako během 2. světové války proti nacismu, organizovali svůj třetí odboj 
proti komunistické zvůli a totalitě. Řada z nich skončila v komunistických věznicích 
a koncentrácích, mezi nimi z 2VSR i Péguy a z 1. oddílu bratr Karel Snětina – Kája. 

 

2VSR v období komunistického „Pražského jara“ 

Druhá obnova 1968–1970, následovaná třetí likvidací 

a druhé období „hrdého mlčení“ skautingu 1970–1989 

2VSR stejně jako celé středisko obnovuje na základě výzvy náčelníka Junáka bratra 
Plajnera svou činnost na počátku tzv. „Praţského jara“ v r. 1968 s vědomím, ţe skautský 
výchovný program zejména v oblasti duchovní výchovy bude oficiálně značně limitován 
pod zorným úhlem ústavou stanovené vedoucí úlohy KSČ ve společnosti. První společný 
výlet celého střediska vedl na „Poradní skálu“, kam jinam by také měl vést. Díky pocho-
pení rodičů a přátel se podařilo poměrně rychle získat vybavení v takovém rozsahu, ţe 
2VSR jiţ o prázdninách v r. 1968 provedl „rekognoskaci terénu“ na Lipně, aby tam pak 
ještě v témţe roce a v letech 1969 a 1970 celkově třikrát úspěšně tábořil pod patronací 
hajného Zlámala, vynikajícího člověka a příznivce skautů. V poslední dekádě srpna 1968 
uspořádalo roudnické středisko společný tábor v turistické základně Lbín nad Litoměřice-
mi. Do konání tohoto tábora však zasáhla okupace Československa vojsky Varšavské 
smlouvy – především armádou Sovětského svazu – v noci z 20. na 21. srpna 1968 a tá-
bor byl se zřetelem na nejistou situaci raději urychleně ukončen.  

Vůdcem 2VSR je opět Pepík, jeho zástupci Jirka, Péguy a Josef Pengl – Pepa. K činnosti 
v oddíle se tak vrací Jirka, jeden, moţno říci, ze zakládajících členů předválečného 
2. oddílu, který po válce působil převáţně mezi oldskauty. V tomto roce umírá jeden ze 
zakladatelů 2VSR – Bóra. Ačkoliv oddíl úspěšně pracuje, je zřejmé, ţe jeho dny jsou 
opět sečteny, stejně tak jako dny kvazioficiální omezené existence českého a česko-
slovenského skautingu. 7. března 1970, ve výroční den narozenin prezidenta T. G. 
Masaryka, stihnou ještě bratři Jirka a Pepa sloţit vůdcovskou zkoušku před zkušební 
komisí v Litoměřicích, jejímţ členem byl také bratr Péguy. Za zmínku stojí, ţe před touto 
komisí tehdy skládal vůdcovské zkoušky také bratr František Radkovský, absolvent 
matematicko-fyzikální fakulty Karlovy university a studující litoměřického semináře, dnes 
římskokatolický biskup plzeňský. Způsob oficiálního ukončení činnosti Junáka jako 
organizace dodnes vzbuzuje rozpaky a pochybnosti o morálních kvalitách některých 
vyšších činovníků tohoto hnutí a je proto předmětem studia Historické komise Junáka.  

Rád bych zdůraznil, ţe se veškerá činnost oddílu aţ do jejího ukončení prováděla 
v podstatě tak, jako i po komunistickém puči v roce 1948, tzn. v naprostém souladu se 
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základními principy hnutí, skautským slibem a zákonem, byť s určitým rizikem. Tato 
skutečnost byla velmi důleţitá nejen pro roudnický skauting. Historie skautského hnutí 
a věrnost jeho principům prokázaly, ţe skauting je schopen ţít, přeţít a projít všemi 
peripetiemi bez ohledu na skutečnost, kdo právě v jeho čele stojí. Hnutí totiţ ţije přede-
vším tam dole v oddílech a střediscích, a nikoliv v těch střešních strukturách. Nemůţe 
však přeţít v totalitárních systémech, jako byl svého času nacistický nebo komunistický – 
a nyní, po kolapsu zdánlivě demokratického „Praţského jara“ a „socialismu s lidskou 
tváří“, normalizační reţim bolševický za spoluúčasti sovětských okupačních armád. Proto 
podobně jako v roce 1948 ani v roce 1970 ve většině případů vůdcové oddílů a další 
niţší činovníci pokyny, které byly předkládány v rozporu se základními principy hnutí, 
prostě nerespektovali tak dlouho, jak to jen bylo únosné.  

Loučení s činností oddílu bylo velmi smutné. Pokusy o přeţití oddílu v jiných podmínkách 
se velmi rychle ukázaly jako nereálné.  

Ještě vzpomínkou připomeneme tábory oddílu na Lipně. Díky vůdci oddílu – kapitánovi 
Pepíkovi uspořádal oddíl jiţ v červenci 1968 tábor na Lipně. Hajný Zlámal tehdy určil 
místo pro tábor, z něhoţ účastníci moc velkou radost neměli. Vedle Pepíka vedli tábor 
i Jirka a Josef Pengl – Pepa. Jirka vypravuje: „Byli jsme vybaveni jako chudí příbuzní. 
Pepík postavil primitivní kamna, která se velmi osvědčila a dobře slouţila, a rozběhl se 
táborový ţivot. Ku konci tábora přišel hajný Zlámal a řekl: ‚Chovali jste se zde vzorně, 
pokud přijedete příští rok, mám pro Vás pěkné místo na táboření.‘ A tak tábory v letech 
1969 a 1970 uţ stály přímo u jezera v řídkých borovičkách, se studánkou uprostřed 
tábora. Náš lesník také umístil na borovici tabulku s nápisem ‚Vyhrazeno pro Junák, 
Roudnice n. L.‘ a kluci mu zazpívali:  

‚Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu,  
kdyby na mně Zlámal přišel, on by mi vzal sekeru. 
Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar,  
kdyby na mne Zlámal přišel, on by mi to všechno vzal.‘“ 

Teď zjišťuji, ţe třebaţe jsme jistě nebyli nejvzornějším oddílem, vynořuje se mi tolik 
nejrůznějších vzpomínek, ţe by vydaly na několik knih. Oddílový hospodář Jirka přijel do 
Jednoty v Dolní Vltavici pro objednanou zadní kýtu vepřového masa. Paní vedoucí se mu 
omlouvá: „Kýtu pro Vás jsem nedostala, ale přivezla jsem Vám pěknou krkovičku. Ona 
Vám uţ z ní něco dobrého Vaše kuchařka udělá.“ Jirka odvětil: „Paní vedoucí, neudělá.“ 
Vedoucí: „A proč ne?“ Jirka: „Protoţe ţádnou kuchařku nemáme.“ Vedoucí se ptá: „A kdo 
Vám vaří?“ Jirka: „My sami, a dobře.“  

A jednoho krásného dne jsme se dvěma pramičkami přepádlovali menší zátoku a přistáli 
jsme v Dolní Vltavici. Na břehu si hrály děti s několika psy. Jirka, vědom si své funkce 
zásobovatele, se hned zeptal: „Děcka, nevíte, kdo by tu prodal psa? Nejraději většího? 
My půjdeme za hodinu zpět a domluvíme se.“ Za hodinu jsme se vrátili, obec vymřela. 
Nikde ani človíčka, o psech ani nemluvě. Nebylo divu. Vedoucí i lodníci byli oblečeni 
v tom, co nejhoršího měli. Takţe spíš piráti neţ skauti.  

Stala se nám vedoucím také zajímavá příhoda. Jeli jsme na výlet. Na oběd jsme byli 
v restauraci. Při placení nám navrhuje pan vrchní, ţe na účet připíše nějaké jídlo a limo-
nády a dá nám za to cigarety. Moc se divil, ţe jsme to odmítli.  

Činovníci oddílu (Jirka a Péguy) pokračovali v práci s mládeţí v roudnickém plaveckém 
oddíle, kde působili jiţ od počátku šedesátých let, a také v organizacích ochrany přírody 
(TIS, ČSOP). Bratr Péguy byl díky svému působení v Národním muzeu v Praze v sedm-
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desátých a osmdesátých letech 20. století v trvalém písemném i osobním kontaktu 
s náčelníkem Junáka br. Plajnerem (chemická laboratoř Národního muzea byla místem 
jejich schůzek) – prakticky aţ do smrti bratra náčelníka, a udrţoval kontakty i s dalšími 
vyššími činovníky Junáka. Nikdo netušil, jak dlouho bude toto období „hrdého mlčení“ 
trvat. Nicméně víru v třetí a definitivní obnovení našeho skautského hnutí skauti neztratili. 
V Roudnici však ztratili zakladatele a vůdce 2VSR, bratra Pepíka, který mezitím odešel 
do věčných lovišť. Skautské hnutí během té doby ztratilo velký počet významných činov-
níků, mezi nimi náčelníka doktora Plajnera, profesora Němce a profesora Martinovského. 

 

2VSR v a po sametové revoluci v r. 1989  

Třetí obnova skautingu 

Sametová revoluce v listopadu 1989 podmínila třetí a, chceme věřit, definitivní obnovu 
naší skautské organizace. Svou činnost obnovuje také roudnické skautské středisko Říp 
a v něm 2VSR. Vedoucím oddílu se stává bratr Antonín Fiedler – Toník z mladší skaut-
ské generace. Jeho zástupci jsou Jirka a Pepa. Pomocnou ruku podává také Péguy, 
který v té době jiţ působí nejprve jako kooptovaný člen Ústřední rady Junáka a Náčel-
nictva chlapeckého kmene a tiskový mluvčí Junáka, a pak je dvakrát řádně zvolen 
sněmem do ÚRJ, kde působí aţ do své rezignace (rozhraní let 1992/1993) jako před-
seda zpravodajské rady a tiskový mluvčí Junáka a v několika redakčních radách skaut-
ských časopisů. Bratřím Jirkovi, Pepovi a Péguymu jsou také přiznána „čestná léta“ za 
dlouholetou činnost ve prospěch skautského hnutí. Péguy a Pepa dostávají skautská 
vyznamenání. V r. 1992 je Péguy zvolen členem čestného Svojsíkova oddílu. V r. 1994 
jsou Péguy spolu s Kájou Snětinou přijati za členy Čestného oddílu Velena Fanderlika. 
Péguy tento oddíl vede v letech 1999–2001 a Kája mu dělá tajemníka. V té době opouští 
tento oddíl skautskou organizaci Junák a stává se nezávislým občanským sdruţením 
Skautský oddíl Velena Fanderlika. Jirka byl jak v letech 1968–1970, tak i v prvních letech 
po obnově skautingu v listopadu 1989, nejen tiskovým zpravodajem, který posílal články 
a zprávy o činnosti střediska i oddílu do novin, ale současně vedl výstřiţkovou sluţbu 
a staral se o vývěsní skříňku. 

Historie 2VSR však pomalu spěje ke svému smutnému konci. 2VSR ještě úspěšně táboří 
pod Suchdolem nad Luţnicí. Tábor vedou Toník, Jirka, Pepa a Péguy. Tábor byl umístěn 
přímo na hranici s Rakouskem, v táboře stále ještě byla cedule „Pohraniční pásmo. 
Překročení se trestá“. Tábor byl však dost daleko od zásobování a od koupání. Zato 
nadbytek komárů ztrpčoval pobyt. Na podzim r. 1990 odchází, bohuţel, z oddílu jeho 
vedoucí a několik starších chlapců, od nichţ jsme si hodně slibovali a od nichţ jsme 
mnoho očekávali. Starší chlapci se přesouvají do 1. oddílu, který jim slibuje ustavení 
oddílu roverů. Toník se svou skautskou činností končí. Úbytek členstva a definitivní od-
chod nadějného vedoucího oddílu se ukázal pro 2VSR jako kritický. Zbytky oddílu 
tábořily ještě v roce 1991 u Rapšachu pod vedením Pepy, Jirky a Péguyho. Celkem 
polohou byl tábor vyhovující, blízko Rapšachu, prodejna potravin a pitná voda několik 
minut od tábora, přímo u tábora potok, vhodný i ke koupání. Dostatek prostoru dovoloval 
i hry. Jízdy na vypůjčených lodích a koupání ve větším rozsahu byly v dosahu desítek 
minut. 

Krize 2VSR se postupně prohlubuje, pokusy o získání nových členů a výchovu mladého 
vůdce oddílu selhaly. 2VSR se marně řadu let pokouší o přeţití alespoň s minimálním 
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počtem členů. K lítosti nás všech 2VSR v podstatě zaniká a v r. 2001 jiţ není jako oddíl 
registrován. V dohledné době není naděje na jeho obnovu. 

(A) 
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Roudničtí skauti pomáhali v nemocnici 

(2003) 

 

Také v Roudnici počátkem května roku 1945 stoupala mezi lidmi nervozita a zvyšovalo 
se napětí. S velkými nadějemi očekávaný konec 2. světové války v Evropě se po ne-
dávné sebevraţdě Adolfa Hitlera a postavení spojeneckých armád jevil jiţ jako velmi 
blízký. Značná část Československa jiţ byla osvobozena. V sobotu 5. května 1945 napětí 
vyvrcholilo v té části země, kde ještě „vládli“ nacisti. V Praze vypuklo „květnové povstání“ 
proti Němcům. Spojenecké armády se blíţily na obou stranách fronty. Kam aţ která 
z nich směla na území Československa, bylo dávno rozhodnuto. O nás bez nás.  

My jsme v ten den zahájili svou poválečnou skautskou činnost. Obsadili jsme skautskou 
klubovnu a aktivně se zapojili do různých prací a sluţeb potřebných pro hladký průběh 
„povstání“. Od prvního dne se na radnici, kde působil Národní výbor, pohybovali dva 
skauti v krojích. Byli to dnes jiţ zesnulí bratři Ladislav Langweil a Bohumil Mejstřík. Nás 
ostatní čekala celá řada jiných povinností, které nám podle potřeby byly přidělovány 
a přikazovány.  

Tragickým se pro Roudnici stalo poledne 9. května, kdy na Roudnici uskutečnila nálet 
letadla Rudé armády. Příčiny tohoto náletu byly mnohokrát vysvětleny, ne vţdy podle 
pravdy. Neţ začal nálet, stáli jsme na křiţovatce u měšťanky (dnes 1. devítiletka) a pozo-
rovali blíţící se letadla. Přemýšleli jsme, o jaká letadla jde. Začali jsme je počítat. A pak 
jsme si uvědomili, ţe se začínají ozývat výbuchy. V první chvíli jsme si myslili, ţe jde 
o útok na kolonu SS, která se údajně měla nacházet za mostem někde na opačné straně 
Labe. Najednou bylo jasné, ţe začínají padat bomby a výbuchy se rychle přibliţují k nám. 
Běţeli jsme podle několika domů v Masarykově ulici a skončili jsme v jednom z jejich 
sklepů, kam nás pustil majitel domu, který v tu chvíli byl rovněţ na ulici. Nálet byl velmi 
krátký, zřejmě byly pouţity jen bomby malého kalibru. Po náletu však zůstali mrtví a raně-
ní. Štěstím pro město bylo, ţe větší mnoţství bomb pravděpodobně spadlo na opačný 
břeh Labe, neţ leţí město Roudnice, a také do řeky. Pokud by všechny bomby spadly na 
město, obětí by bylo mnohem více. Lidé byli v ulicích a nikoho tehdy vůbec nenapadlo, 
ţe by k nějakému náletu mohlo dojít.  

My jsme po náletu okamţitě nastoupili do roudnické nemocnice. Mrtvým jsme samo-
zřejmě jiţ pomoci nemohli – těm město uspořádalo společný pohřeb. Pomoc raněným – 
pomoc bliţním – to bylo naší samozřejmou skautskou povinností. Vţdyť jsme všichni 
plnili skautský slib a skautský zákon a usilovali podle nich ţít a pomáhat našim bliţním. 

Roudnická nemocnice byla přeplněná, snad ani jediné lůţko nebylo volné. Ranění měli 
četné střepiny na různých místech svého těla. A tak jsme např. pomáhali při vystopování 
těchto střepin. Kaţdý raněný byl podroben lokálnímu rentgenovému vyšetření. To se 
samozřejmě ve většině případů provádělo přímo na lůţku pomocí přenosného rentgenu. 
Jeden z nás třeba drţel nohu, druhý rentgenovou folii v kazetě a pan doktor obsluhoval 
rentgenový přístroj. Na nějaké riziko z ozáření tehdy nikdo z nás nemyslil. Co jsme tehdy 
o tom všem věděli. V nemocnici jsme vykonávali i různé jiné nezbytné pomocné práce 
u lůţek raněných i jiných nemocných podle pokynů lékařů. Ti byli v jednom kole, neustále 
na operačním sále, přestávky mezi jednotlivými operacemi vyuţívali k tomu, aby si vy-
kouřili tu jednu tehdy dost vzácnou cigaretku. Vzpomínám si, jak jsme z jednoho oddělení 
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– jedné budovy přenášeli do jiného oddělení – jiné budovy pana MUDr. Rudolfa Srba, 
významného člena roudnického Sokola, který byl také raněn při náletu. V tu chvíli, kdy 
jsme s ním mluvili, byl ještě v relativně dobré pohodě a ţertoval s námi. Po nějaké době 
jsem se však dozvěděl, ţe se jiţ domů nevrátil, protoţe zemřel, pravděpodobně na zápal 
plic. Neveselým záţitkem byl příjezd sanitky s ruskými vojáky, kterým vybuchl nešťastnou 
náhodou granát. Byl to hrůzný pohled na tu masu zakrvácených těl rudoarmějců.  

Rád bych připomenul ještě dvě vzpomínky, z nichţ zejména ta první se mi vryla do pa-
měti. Roudnicí procházela spousta vězňů z nacistických koncentračních táborů. Někteří 
z nich, především ti méně zuboţení, s námi rádi rozprávěli. Na ten večer, kdy jsem 
s jedním z nich seděl na lavičce před nemocnicí, nezapomenu. Vyprávěl mi, co proţil 
v koncentráku, ale hlavně a především o tom, jak se chystá na svůj příští ţivot a své 
příští působení ve svobodné vlasti, nyní jiţ konečně osvobozené Československé 
republice. Jak se po celou dobu svého „pobytu“ v nacistickém koncentráku těšil na ta 
další léta ve svobodném Československu a jak se soustředil na to, aby vydrţel a aby 
přeţil. Nikdy jsem se nedozvěděl, jaký byl jeho osud a zda se po roce 1948 neocitl znovu 
v jednom z našich československých „koncentračních táborů“. Dnes uţ si nepamatuji ani 
jeho jméno. Potkal jsem v komunistickém vězení dost těch, kteří přeţili nacistický kon-
centrák a jimţ byla po několika letech dána příleţitost jej porovnat s koncentrákem 
komunistickým. Tyto politické vězně-odbojáře 2. a 3. odboje děsilo především vědomí, ţe 
do nacistického koncentráku je zavřel nepřítel – nacista, zatímco do komunistického 
lágru je dostali naši lidé, pro které byli „nepřítelem třídním“, kterého bylo třeba umlčet 
všemi prostředky a za kaţdou cenu.  

Ta druhá vzpomínka je vlastně spíše otázkou. Také do nemocnice se přiváţelo značné 
mnoţství různého materiálu, zabaveného německé armádě. Pro nás bylo velkým pře-
kvapením, kdyţ bylo do nemocnice mimo jiné také přivezeno větší mnoţství lahví 
francouzského koňaku zřejmě z nějaké zásoby německých důstojníků. Uloţili jsme vše 
včetně těch lahví s koňakem do suterénu domu, kde ještě donedávna bylo gynekologické 
oddělení nemocnice. Často jsem si na tuto situaci vzpomněl a kladl si otázku, jaký asi byl 
osud těchto lahví a kdo ten koňak ve skutečnosti vypil? My jsme povaţovali své působe-
ní v květnovém povstání za svou skautskou povinnost, za sluţbu vlasti, a nikoho z nás 
ani nenapadlo si třeba něco z toho zabaveného vzít. Jak se však později ukázalo v jiných 
souvislostech, pro mnohé naše občany bylo všechno jinak. Ale to uţ je jiná historie.  

(A) 
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Překvapení na táboře 2. oddílu vodních skautů 

na Máchově jezeře 

(2003) 

 

Roudnický 2. oddíl vodních skautů pod mým vedením tábořil o prázdninách v r. 1948 
a v r. 1949 vţdy zhruba pět týdnů na Máchově jezeře poblíţ Starých Splavů. Situace byla 
po komunistickém puči v únoru 1948 jiţ velmi sloţitá, takţe jistá pnutí jsme pozorovali 
i mezi skauty. A přece. V r. 1948 bylo na Máchově jezeře snad patnáct skautských tábo-
rů, mezi nimi skautky z Humpolce a vodní skauti z Turnova. Většina táborů byla umístěna 
poměrně dost daleko od Máchova jezera, zatímco my jsme tábořili prakticky přímo u je-
zera v takovém velmi řídkém smíšeném lese. 

Je obecně známo, ţe se na táborácích jednotlivých oddílů setkávají obvykle skauti 
a skautky i z ostatních tábořících oddílů. Jeden takový táborák pořádaly humpolecké 
skautky za velké účasti skautů. My jsme na táboráku za doprovodu harmoniky, trubky, 
kytary a bubínku zpívali česky a podle nás i anglicky písně západních spojenců. To se 
nelíbilo ostravským skautům, kteří odpovídali sovětskými častuškami. Došlo to tak dale-
ko, ţe táborák musel být ukončen, aby nedošlo ke střetům nikoliv uţ jen slovním. 

Snad z obavy, aby se něco podobného neopakovalo, nepozvali nás skauti z Litoměřic na 
svůj táborák. To se nás dotklo, protoţe si pozvali mimo jiné i skautky z Humpolce a my 
jsme na ně tak trochu ţárlili. I vydali jsme se na trestnou výpravu. Táborák byl v plném 
proudu, postavené hlídky byly nepozorné, a tak se nám podařilo ukořistit státní vlajku, 
oddílovou vlajku, UNRRA konzervy s lososím masem, dokonce jsme odnesli i konev 
s černou kávou. Uţ se ani nepamatuji, co všechno to bylo. Pak jsme se ukryli v mlází 
u cesty, kudy musely projít humpolecké skautky při návratu do tábora, a čekali na ukon-
čení táboráku. Skautky si vyprávěly své dojmy ze setkání s litoměřičáky, třeba jak které 
se který líbil, coţ jsme jim pak zopakovali při dalším táboráku – citovali jsme doslova, co 
říkaly – strašně se divily, jak to víme. 

Kdyţ vše utichlo, vyslali jsme zvědy k litoměřickému táboru, kteří tam vyvolali poplach, 
a vše „odcizené“ kromě oddílové vlajky jsme nechali poblíţ jejich tábora na cestě tak, aby 
i ve tmě to našli. Samozřejmě jsme vše hlídali z toho mlází, aby se k tomu nedostal 
někdo nepovolaný. Pak jsme jen netrpělivě čekali, co se bude dít.  

Jednou v noci za úplňku mě budí hlídka – předčasně zesnulý Vašek Andres – a říká: 
„Péguy, uţ jsou tady.“ Zazněl signál oddílového poplachu. Kluci okamţitě vyběhli ze 
stanů, vytvořili kolem stanů kruh a zalehli. Všichni jsme čekali, co se bude dít. A tu jsem 
uţ viděl, jak se k našemu táboru přibliţují kličkováním mezi stromy litoměřičtí skauti. 
Najednou se zastavili, a jen jejich vůdce přišel ke mně a řekl památná slova: „My jsme 
skauti z Litoměřic a jdeme si pro vlajku.“ Já mu odpověděl: „A my jsme skauti z Roudnice 
a my vám ji nedáme.“ A taky nedali. Litoměřičáci se táhli lesem s prázdnou ke svému 
táboru.  

Kdyţ se pak konala v litoměřickém táboře skautská olympiáda, vyrukoval tam náš oddíl 
v plné parádě a slavnostně vlajku předal před skauty a skautkami ze všech ostatních 
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táborů. Náš nástup s vlajkou litoměřických skautů máme zdokumentovaný – dnes jiţ 
zesnulý pan Paudera nás vyfotografoval. 

V následujícím roce to bylo se skautskými tábory na Máchově jezeře podstatně slabší. 
Pokud si pamatuji, byly tam tak tři, moţná čtyři. Jestliţe před rokem jsme z toho „střetu“ 
s litoměřickými skauty vyšli jako vítězové, tentokrát to bylo úplně něco jiného. Najednou 
uprostřed noci mně budí hlídka a říká, ţe někdo ukradl na prádelní šňůře pověšené 
ručníky a plavky. Zjistil jsem situaci a vyhlásil poplach. A tak jsme se zase vydali na 
trestnou výpravu. Vybrali jsme si nejbliţší tábor, který jsme okamţitě podezřívali z kráde-
ţe. Tábor byl rozdělen na dvě části. V jedné bydlely skautky, ve druhé měli stany skauti. 
Tábor, jak jsme dodatečně zjistili, vedli staří manţelé. Teď uţ si ani nevzpomínám, odkud 
byli.  

Prvním překvapením pro nás bylo, ţe tábor nikdo nehlídal. Všichni spokojeně spali, coţ 
bylo konec konců z některých stanů i slyšet. Co nám zbývalo. Přece jsme sem nešli 
zbytečně. A tak jsme celý tábor probudili. Kaţdý si dovede představit, co to znamená 
v hluboké noci někoho probudit z tvrdého spánku. Neumím dnes zopakovat, co jsme vy-
slechli, co jsme museli vyslechnout. Nešlo se nám zpátky do našeho tábora vesele 
s pocitem vítězů. Ba právě naopak. Táhli jsme se jako parta kluků, která něco pokazila, 
která něco prohrála. S takovými pocity jsme usínali. 

A pak to přišlo. Ráno mě budí sluţba, která se chystala uvařit snídani. Kdyţ totiţ chtěla 
dát do pařáku, v němţ jsme vařili kávu, vodu, zjistila, ţe v tom pařáku jsou ukryty všech-
ny ty plavky a ručníky, které jsme tak „násilně“ vymáhali na nepravém místě. Okamţitě 
nastoupili ti, co měli v noci hlídky, a brzy se přišlo na původce všeho zla. Byl to nováček 
Jarda Barták, kluk zdánlivě nesmělý, ale všemi mastmi mazaný. Ani nevím, kam ho ţivot 
zavál. 

O táborech je moţno vyprávět hodiny a hodiny, protoţe skautské tábory byly vţdy 
vyvrcholením skautského roku a trvale se zapsaly nejen do paměti, ale i do srdce a do 
duše těch, kteří tu krásu pobytu v přírodě ve skautském kolektivu proţili. A všechno jsme 
si dělali sami – od postavení a likvidace tábora po zásobování a vaření. I o zdravotní péči 
jsme měli postaráno.  

Občas se setkám s někým, kdo s námi tehdy byl na táboře. Kaţdý rád vzpomíná. Přál 
bych si, aby i dnešní skauti proţívali své tábory s takovým elánem a nadšením na jedné 
straně, a s úctou a pokorou k přírodě na straně druhé, jak nám to bylo dopřáno. Snad 
proto patří skautský tábor mezi ty nejkrásnější ţivotní záţitky. 

Kdyţ jsem dopsal poslední řádky několika svých vzpomínek na ony dva tábory, vybavil 
jsem si ještě jednu událost a tu musím ještě napsat. Vláďa Paudera měl s sebou na 
táboře od svého otce vypůjčené bateriové rádio. To bylo v roce 1948 a právě v těch 
dnech probíhala v Londýně olympiáda a my jsme tam v lehké atletice měli, jak se říká, 
„své ţelízko v ohni“, totiţ Emila Zátopka. Musím ještě dodat, ţe Máchovo jezero bylo 
proslulé tím, ţe se tam pořádaly „bengálské noci“ a v tom roce 1948 ještě, neţ to komu-
nisti zakázali, bylo moţno zakoupit rachejtle a takové docela malé „dělbuchy“. Dnes je 
toho kaţdá silvestrovská noc plná.  

Myslím, ţe prvním bylo finále na 5 000 metrů, ve kterém Zátopek získal stříbrnou medaili 
– o prsa byl druhý za belgickým rytířem Gastonem Reifem. Zátopek si to vynahradil 
v běhu na 10 000 metrů. S napětím seděl celý tábor soustředěný kolem na dnešní 
poměry velkého bateriového rádia a poslouchal. Jakmile závod skočil Zátopkovým vítěz-
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stvím za našeho mohutného jásotu, celý oddíl nastoupil v krojích ke slavnostnímu 
nástupu a na Zátopkovu počest jsme vypálili několik „dělových ran“. Skromně a s úctou 
jsme vzdali čest olympijskému vítězi.  

(A) 
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I to se může na táboře 2. oddílu vodních skautů 

z Roudnice na Lipně stát 

(2003) 

 

Často vzpomínáme, jak jsme proţívali v době „Praţského jara“ a tzv. socialismu s lidskou 
tváří sloţitou obnovu československého skautského hnutí. Netrvala dlouho – iluze se 
brzy zhroutila, přišla sovětská vojska a za jejich okupace se skautingu opět nuceně pře-
stalo dařit. I kdyţ, musím říci, ţe nadšení nás činovníků i našich skautů a skautek bylo 
nesmírné. Proto se stalo komunistům podezřelé. Časopis Tribuna dokonce napsal, ţe 
skauti museli být po zákazu skautingu, který postupně následoval po komunistickém puči 
v r. 1948, aţ do onoho roku 1968 placeni západními rozvědkami, ţe přece není moţné, 
aby na výzvu náčelníka Junáka nastoupilo asi 15 000 skautů-činovníků zadarmo 
„do sluţby“. Mohli to snadno porovnávat s placenými funkcionáři Pionýra a Svazu 
mládeţe, jimţ se to nějak nedařilo. Nebudu zde vysvětlovat, proč tomu tak bylo. Myslím, 
ţe to veřejnosti bylo tehdy a je i dnes naprosto jasné. 

Jiţ v r. 1968 prováděl 2. oddíl vodních skautů, vedený svým kapitánem Josefem Martin-
cem, rekognoskaci terénu na Lipně, kde navázal kontakt s velkým příznivcem skautů, 
lesním Zlámalem. Je jasné, co mohlo následovat. Po oba následující roky, 1969 a 1970, 
vodáci tábořili na Lipně. A zase jsme si všechno dělali sami. Zástupci Pepíka Martince 
jsme tehdy byli tři – Jirka Jeřábek, Pepa Pengl a já. Já jsem ještě k tomu dělal zdravotní-
ka oddílu. A rád bych zde v té souvislosti připomenul jednu takovou vlastně na táborech 
neţádanou příhodu nebo událost. Jednou v podvečer šli kluci ještě na dříví. Já jsem 
u toho nebyl, mě čekaly aţ ty důsledky. Kluci pochodovali v zástupu a jeden z nich si tak 
pro radost mával sekyrkou. A mával s ní tak nešťastně, ţe zasáhl toho, kdo šel za ním, 
ostřím sekerky do kolena. Jirka Jeřábek přiběhl za mnou a volal: „Péguy, vezmi s sebou 
zdravotnickou brašnu a poběţ, máme úraz.“ Co mi zbývalo. Doběhl jsem ke zraněnému. 
Mezitím uţ další skaut – Jirka Suchý – běţel k lesnímu Zlámalovi s prosbou o pomoc. 
Musím ovšem pochválit, stejně jako to pak udělal i doktor, zraněného – jednoho z bratří 
Jindrů, asi to byl Zdeněk. On si totiţ okamţitě dokázal duchapřítomně sevřít to ránu tak, 
ţe prakticky nedošlo ke krvácení. Já jsem takto vlastně nekrvácející ránu obvázal 
obinadlem a nebylo zapotřebí dělat něco víc. Mezitím uţ přijel traktor po blízké silnici, to 
bylo to jediné, co nám mohl lesní poslat. Poloţili jsme Zdeňka na nějakou dřevěnou 
podloţku a tak ho donesli aţ k traktoru. Posadili jsme ho dozadu, jak to jen šlo, já jsem 
napůl seděl napůl stál a tu Zdeňkovu zraněnou nohu jsem drţel, aby se neohýbala. 
A putovali jsme takto zvolna do Černé v Pošumaví na pohotovost. Pan doktor odstranil 
obvaz a nás pochválil, jak jsme vše správně ošetřili, pak píchl Zdeňkovi protitetanovku 
a ránu zašil. Zatímco já jsem Zdeňka hladil po čele, utíral mu pot a uklidňoval ho, 
traktorista při pohledu na ten lékařský zákrok zbledl, zezelenal a opustil ordinaci. Stejnou 
cestou jsme se vraceli zpět do tábora. 

Zdeněk Jindra pár dní odpočíval a spolu s Jirkou Suchým, tím rychlíkem, který běţel 
k lesnímu pro pomoc, trochu provokoval ostatní kluky, protoţe byli v důsledku rekon-
valescence „dočasně mimo sluţbu“.  

Loučení s táborem na Lipně v roce 1970 bylo velmi smutné. Všichni jsme věděli, ţe 
oficiálně se skautingem končíme. Při posledním slavnostním táboráku, uznávání skaut-
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ských stupňů zdatnosti a odborek, měl Pepík Martinec slzy v očích. A nebyl sám, co vám 
mám k tomu povídat. Jakoby Pepík tušil, ţe se příštího skautského tábora nedoţije.  

A přece i při vědomí toho smutku si všichni účastníci tohoto tábora odnesli do ţivota 
vzpomínku na ţivot mezi skautskými bratry, mezi těmi, kteří mají své bratry na celém 
světě, ačkoliv se k tomuto světovému bratrství tehdy přihlásit nesměli. Místo bratrství měl 
opět nastoupit třídní boj se všemi svými důsledky, třídní boj, který popírá vše lidské 
a který vytváří mezi lidmi jen závist, zášť, nenávist a zlobu, a produkuje jen násilí a zlo. 
Protoţe skautské hnutí vţdy stálo v opozici proti takovému totalitnímu systému, muselo 
být jiţ potřetí za krátkou dobu své existence potlačeno. V myslích a srdcích skautů však 
ţije trvale a je nezničitelné. Obnova skautingu v devadesátých letech minulého století ve 
všech zemích podrobených totalitě to plně potvrdila.  

(A) 
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Jak se vařilo na táboře u 2. oddílu vodních skautů 

na Lipně? 

(2003) 

 

Bylo zajímavé sledovat, jak se ti noví skautíci, kteří přišli do oddílu v roce 1968, kdyţ 
jsme v Roudnici alespoň na ty dva roky obnovili činnost skautského hnutí, postupně 
vyvíjeli. S těmi proměnami jsme se setkávali i na skautském táboře. Nebylo nikdy po-
chyb, ţe si tábor postavíme sami, jak jsme byli zvyklí, ale, vzpomínám-li si dobře, přece 
jen se objevilo několik otců, aby klukům pomohli. Přestoţe ty tábory v letech 1969 a 1970 
trvaly jen tři týdny, coţ byl podstatný rozdíl oproti předválečným i poválečným táborům, 
stavěli jsme vlastně všechno včetně jídelny. A měli jsme k tomu dostatek dřeva – soušek, 
coţ bylo dost důleţité. Za samozřejmost jsme povaţovali, ţe s sebou na tábor nepoveze-
me ţádnou kuchařku a ţe si budeme vařit sami. Byli jsme na táboře čtyři dospělí, Pepík 
Martinec vůdce oddílu, a my tři zástupci, Jirka Jeřábek, Pepa Pengl a já. I kdyţ jsme se 
s Jirkou podíleli také na skautském programu tábora, oba jsme měli svá další poslání. 
Jirka se výborně osvědčil jako zásobovač a mně připadla velmi důleţitá funkce, měl jsem 
na starosti vaření. S Jirkou jsme společně vypracovávali jídelníček, podle toho se ob-
jednávalo maso a dopravovaly další potraviny. Protoţe jsme představovali docela slušný 
příjem pro prodejnu, vedoucí nám vydala maso a uzeninu vţdy aţ v den spotřeby, včetně 
neděle. Dbali jsme i o vitamíny, a tak si kluci uţili rajčat, paprik a jiné zeleniny, ale ani na 
ovoce jsme nezapomínali.  

Tábory v roce 1969 a 1970 se přece jen od sebe trochu lišily. V roce 1969 jsme se totiţ 
setkali s určitými problémy. Některým chlapcům se třeba vůbec nechtělo do loupání 
brambor – a kdyţ, myslili si, stačí, naloupu-li si brambory jen pro sebe. Brzy však pocho-
pili, ţe na táboře všichni pracují nejen pro svou druţinu, ale také pro celý oddíl. Nicméně 
i to bylo někdy těţké. Pokud loupala brambory druţina, v níţ byl Zdeněk Šulc, nastaly 
další potíţe. Někdy jsme dokonce měli obavu, ţe to loupání bude snad trvat aţ do 
oběda, ne-li dokonce aţ do večera. Zdeněk Šulc vynikal jako vynikající vypravěč a kluci 
ho poslouchali téměř s otevřenými ústy a na loupání brambor snadno zapomínali. 

První dny tábora jsme s Jirkou, s nímţ jsem sdílel stan, museli vstávat spolu se sluţbou 
a podílet se na přípravě snídaně – vařila se melta nebo kakao, mléko jsme měli kaţdý 
den a viděli byste, s jakou chutí ho kluci pili k odpolední svačině či večer před spaním, 
bylo třeba naporcovat a namazat chleba – spotřeba byla ohromná, zejména na začátku 
tábora. Pak, kdyţ uţ kluci byli „nasyceni“, spotřeba chleba a pečiva přece jen klesla. Brzy 
však, kdyţ si kaţdá druţina prodělala sluţbu u kuchyně, jsme tu přípravu snídaně mohli 
spolehlivě svěřit kormidelníkům-rádcům druţin, kteří se o vše postarali.  

Trochu problémů bylo samozřejmě s vařením obědů a přípravou večeře. Nakrájet a na-
mazat chleba a připravit k pití čaj a rozdat pečivo ke svačině – to pak nebyl pro kluky 
ţádný problém, a tak kaţdá druţina byla schopna se o dopolední i odpolední svačiny 
postarat podle rozpisu. Večeře byla obvykle studená, připravovaná na poslední chvíli, 
aby se potraviny v teple nekazily. Takţe nejdůleţitější byla příprava obědů.  

Na táboře jsme měli kamna a dva pařáky. To bylo velmi důleţité. V jednom pařáku se 
ráno vařila káva a pak se pouţil na brambory a k ohřevu vody na mytí jídelních misek 
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a jiného nádobí – večer se ohřála voda, aby si kaţdý mohl dobře vyčistit zuby – to se 
pečlivě sledovalo a kontrolovalo, v druhém se vařila polívka, a na kamnech se připravo-
valo ostatní jídlo. Velmi pečlivě jsme dbali na hygienu, takţe kaţdý ze sluţby v kuchyni, 
kdo byl na latríně, si musel umýt ruce v horké vodě – umyvadélko bylo vţdy připraveno. 
Je třeba ještě dodat, ţe se topilo dřevem, které musela sluţba připravit. 

Dovolili jsme si v tom vaření mnohé, takţe takové raţniči s bramborovou kaší a okurko-
vým salátem bylo samozřejmostí, o smaţených řízcích ani nemluvě. A pokud jsme měli 
čevabčiči, mleté maso jsme si připravovali sami – měli jsme k tomu potřebný mlýnek na 
maso. Připravili jsme si hovězí pečeni na zelenině a hovězí či vepřový guláš. Příleţitost-
né návštěvy rodičů nepřekvapily nás, naopak jsme je překvapili my především tím, jakým 
způsobem a v jaké kvalitě se kluci stravovali. Dodnes mám schován jídelníček. Počátky 
toho vaření nebyly snadné, ale jakmile se kluci v kuchyni zabydleli, pak stačilo naporco-
vat maso a vše ostatní – třeba obalování řízků či napíchání kombinace masa a všeho 
ostatního na vlastnoručně vyrobené špejle – uţ kluci dělali sami. Sluţba nastupovala do 
kuchyně odpoledne, pak připravovala odpolední svačinu, večeři, snídani, dopolední 
svačinu a oběd. Zajímavým záţitkem bylo sledovat předávání sluţby. Vše v kuchyni 
muselo být perfektně čisté. Pokud se kormidelníkovi přebírajícímu sluţbu něco nelíbilo, 
předávající sluţba musela vše dopracovat. I to vše bylo součástí skautské výchovy. 
Smysl pro pořádek je neodmyslitelnou zkušeností do ţivota.  

Charakteristickým se stal zásobovač Jirka. Bylo samozřejmé, ţe chleba, mléko, housky, 
většinu zeleniny a ovoce dováţeli sami kluci. Jirka jezdil na starém těţkém otcově kole 
s nosičem a zajišťoval předem všechny objednávky a vyrovnával účty. Maso jsme objed-
návali vţdy dopředu na celý týden, ale jak jsem jiţ napsal, zůstalo pro nás uloţené 
v ledničce v prodejně u paní vedoucí a odebírali jsme je vţdy aţ v den spotřeby. Občas 
se ovšem Jirka v táboře objevil upocený a na nosiči svého kola přivezl nějaké překvapení 
– meruňky, rajčata a já uţ ani sám nevím, co všechno. Přidal k tomu občas i nějakou 
sladkost. Pak jsme vţdy po večerce ve stanu při světle baterky připravovali seznam 
potravin, které musí sluţba ráno přivézt, a současně také pravidelně kaţdý večer sle-
dovali, jak se vyvíjí náš rozpočet. 

Na závěr bych chtěl prozradit, co ke svačině klukům chutnalo nejvíce. Dnes by se řeklo, 
ţe to je v rozporu se zdravou výţivou, ale tenkrát… Byl to chleba namazaný sádlem, 
posolený a posypaný pokrájenou cibulí. Pokud toto bylo na jídelníčku, sluţba obvykle 
nestačila krájet chleba na nášup, protoţe kaţdý si šel pro další krajíc několikrát.  

Jsem si jist, ţe to skautské táborové souţití, vytváření smyslu spolupráce a práce pro 
kolektiv – druţinu a oddíl, kombinace manuální práce a namáhání mozkovny měly 
pozitivní vliv na ty, kteří se ţivota ve skautském oddíle a na skautském táboře zúčastnili. 
Chci věřit tomu, ţe to v nich zanechalo pozitivní stopy na celý jejich další ţivot. A to nám 
ve skautingu vţdy šlo – vychovat čestného, poctivého a mravně vyspělého člena lidské 
společnosti.  

(A) 
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Z projevu na závěr 3. sněmu 

oddílu Velena Fanderlika  

konaného ve skautském středisku SOPKA v Nové Pace ve dnech 26.–28. 8. 1999 

 

Sněm končí a my se vracíme domů, do skautských středisek, k oddílům, smečkám a ro-
jům. Tam musíme věnovat největší pozornost a úsilí, protoţe tam se tvoří skutečné 
dějiny hnutí, tam přeţilo skautské hnutí období totalit, tam se vţdy spontánně obnovilo. 
Dějiny – historie hnutí se netvoří někde nahoře. Pro výchovu mládeţe je činnost v nej-
niţších organizačních jednotkách, šestkami a druţinami počínaje, nejdůleţitější, a jedině 
tento kredit má pro skautské hnutí význam. 

Je třeba věnovat maximální úsilí rozvoji duchovní dimenze skautingu, která je významná 
a zásadní nejen pro skautské hnutí jako takové – tou se skauting odlišuje od jiných 
organizací či hnutí, vţdyť tak zvanou skautskou praxi můţe provozovat kdekdo – ale 
která je v současné době tolik potřebná pro výchovu čestných a morálně kvalitních 
občanů této země a celé planety. Je třeba ţít ţivot v souladu se základními principy 
skautského hnutí – plnění povinností k Bohu, k bliţnímu a k sobě, se skautským záko-
nem, slibem, heslem a denním příkazem – a v tomto smyslu vychovávat budoucí 
generace skautů a skautek. Musíme se snaţit udělat vše pro naplnění ideálů skautského 
hnutí, kterému jsme zůstali věrni po celý náš ţivot, a vychovat z chlapců a dívek muţe a 
ţeny aspoň trochu se přibliţující ideji Kiplingovy básně Kdyţ. Musíme vţdy stát a trvat na 
principech pravdy a etiky, na duchovních principech proti militantnímu ateismu, materi-
alismu, jakémukoliv násilí a totalitě a všemu ostatnímu, co stojí proti čistému lidství. 
Lidskost – humanita budiţ náš program. Zastánci a vyznavači totalitních filozofií a to-
talitních systémů – byť dnes převlékli kabát – jsou pro skautské hnutí nepřijatelní, protoţe 
jejich filozofie je v naprostém rozporu se základními principy skautingu, se slibem i zá-
konem skautského hnutí. Tito lidé se tím sami morálně ze skautského hnutí vylučují, byť 
jejich ochota svá skutečná stanoviska veřejně přiznat je většinou minimální. Skauting 
není mrtev, skauting je hnutí budoucnosti pro šťastný ţivot příštích generací na planetě 
Zemi a my musíme povaţovat svou činnost v něm, v jeho prospěch, nejen za svou 
povinnost, ale za čest, ţe se můţeme na rozvoji skautského hnutí podílet. Jistě cítíte tu 
sílu ve filozofických základech skautingu: ve světovém bratrství skautů a lidí vůbec, v de-
mokracii, v humanitě a ve vztahu k přírodě.  

Připomenu Vám teď tři jména: Robert Baden-Powell, H. G. Wells a František hrabě 
Lützow, pán na Ţampachu. Kladete si otázku proč? Liberecký bratr Sekula jiţ řadu let 
bádá nad vysvětlením přechodu Baden-Powella z vojáka v humanistu a nad tím, co mu 
pomohlo tento přechod vyřešit a co mu současně také poskytlo humanitní základ skau-
tingu. Bratr Sekula své výsledky stručně publikoval v Kapitánské poště a ve Skautingu. 
Obávám se, ţe zůstaly zcela nepovšimnuty. Stále se hovoří o tom, ţe se ve skautingu 
musíme vrátit ke kořenům. Bratr Sekula říká, ţe skauting bude funkčním, bude-li ţít tím, 
z čeho povstal. Dnes se dítě necítí skautem, avšak chodí „do skautu“, stejně jako se cho-
dí „do houslí“. Něco tomu dnešnímu skautingu chybí a to něco je skautská víra. Lützow 
působil původně jako diplomat v Anglii, překládal do angličtiny dílo Komenského a Chel-
čického. Wells seznámil Baden-Powella s Lützowem a s jeho překlady českých humanis-
tů. Podle Sekuly Wells věděl, co Baden-Powellův skauting potřebuje. Ovládal Lützowovy 
anglické překlady, věděl o Chelčického esejích o nenásilí a o Komenském díle z oblasti 
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pedagogiky. Obojí nebyla schopna poskytnout tehdejší Anglie. Baden-Powell měl, co 
potřeboval. Není nápadná shoda mezi Komenského „škola hrou“ a Baden-Powellovým 
„skauting je hra“? A tak se v podstatě Komenský vrací k nám formou Baden-Powellova 
skautingu. K tomu br. Sekula dodává, ţe je nemilé, ţe právě to nejcennější, co se ze svě-
tového skautingu vytrácí, je českého původu. A dodává: „Myslím si, ţe je oč usilovat.“ 
Baden-Powell ve své době jen těţko mohl přiznat, co jej ve skutečnosti tak ovlivnilo, ţe 
se z vojáka a představy skauta-vojáka stal zakladatel mírového skautingu, skautingu 
zaloţeného na principech humanity. 

Je třeba naplňovat poslání Čestného oddílu Velena Fanderlika v souladu se stanovenými 
zásadami a v tomto smyslu přispívat k rozvoji českého skautingu, jak o to usiloval jeho 
zakladatel Antonín Benjamin Svojsík. Podle zavazujících slov „Jednou skautem, skautem 
navţdy“ musíme zůstat vţdy věrni zásadám a ideálům hnutí, které nám byly posilou 
i v těţkých dobách totalit a pro které a za které mnozí obětovali nejen vlastní svobodu, 
ale i vlastní ţivot. „Povinnost, odpovědnost, kázeň“ spolu se „Slouţím“ budiţ naším směr-
níkem do příštích let i do 3. tisíciletí.  

Děkuju Vám, přeju Vám vše dobré a správný vítr do plachet. A ještě dodatek: přeju Vám 
i sobě, abychom se všichni ve zdraví setkali na příštím sněmu Čestného oddílu Velena 
Fanderlika.  
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„Jsme věčně spolu spojeni…“ (J. V. Sládek) 

(1999) 

 

Koncem roku 1999 jsem dostal vánoční a novoroční gratulace od členů SO, OVF, od 
mladších, starších a přestárlých skautů, za které upřímně děkuji. Cítím to vzájemné 
pouto vyjádřené ve skotské lidové a skautské oficiální písni, v níţ znějí slova, jimiţ jsem 
nadepsal svůj příspěvek a kterými opatřil tuto píseň J. V. Sládek. Síla skautského bratr-
ství je nezničitelná a trvalá. Prokázala svou existenci v průběhu mnoha let příkoří, jehoţ 
se skautskému hnutí a skautům dostávalo. Bohuţel, mnohým, kteří nosí skautský kroj 
(pokud se za něj nestydí), jakoby slova o skautském bratrství byla cizí. Formálně je sice 
připomínají, ale v praktickém ţivotě našeho skautského hnutí je zčásti nebo zcela po-
strádají.  

Probírám se Plameny – oběţníkem 8. R. S. Praha vydávaným v letech 1947/1948. Vedle 
nesporně zajímavého pokusu o úvod do filozofie skautingu od Pavla Křivského (mimo-
chodem, zachovaly-li se jeho filozofické přednášky z Leopoldova, snad někde je rukopis 
„filozofie skautingu“, jak ji údajně někdy v druhé polovině čtyřicátých let přednášel 
skupině praţských a snad také mimopraţských roverů) v „Plamenech“ můţeme číst 
zcela zřetelně třídně materialisticky zaměřené články a příspěvky do diskuse napsané 
členy 8. R. S. Obávám se, ţe se někteří členové pokoušeli o infiltraci marxistické ideolo-
gie a filozofie do skautského hnutí a o jeho „novou“ orientaci vedoucí k úplnému a to 
nejen ideovému splynutí s SČM. Někteří z nich, jak o tom svědčí jejich současné chování 
a konání, tuto ideologii neopustili dodnes. Nebyl to v té době ojedinělý případ, nešlo zde 
jen o Prahu. Nicméně šlo v podstatě o infiltraci marxistické filozofie včetně třídního boje 
a diktatury proletariátu a uplatnění „stranickosti“ v Junáku, kolektivním členu SČM, jak se 
tím později chlubili historici a funkcionáři SČM (respektive ČSM nebo SSM) a KSČ. V té 
době probíhal boj o reorganizaci skautského hnutí na všech úrovních. Ten „lidovědemo-
kratický“ podtext ovšem bylo cítit všude, i kdyţ jsme si jej nechtěli připustit a v oddílech 
jsme se mu bránili, jak jen to šlo. Řešení měl přinést zlínský sněm v únoru 1948. Jaké by 
to řešení bylo, jaký Junák by z něho vyšel, kdoţ ví? Komunistický puč jeho konání 
zabránil. A mezi těmi, kteří tehdy „očišťovali“ Junáka, byli i mnozí z členů 8. R. S. a auto-
rů příspěvků do Plamenů. Očekávalo se, ţe Junák přestane být kolektivním členem 
ČSM. Takové usnesení měl přijmout zlínský sněm. Většina z nás řadových členů Junáka 
si to přála. Všechno bylo jinak. A dnes? Jak dokládá reakce oddílů, středisek, ORJ 
a zřejmě také většiny skautských činovníků, pro podstatnou část členské základny je 
kolektivní členství Junáka v ČRMD nepřijatelné. Bude tento hlas vyslyšen na příštím 
sněmu Junáka? Těţko říci. SO a OVF mají v tomto směru jasno. Je škoda, ţe mnozí 
z vyšších činovníků Junáka zůstávají k těmto hlasům hluší (dotace získávané prostřed-
nictvím ČRMD jsou jim bliţší). Nebo snad jiţ dnes vědí, ţe se rok 1948 můţe v jiné formě 
opakovat a připravují se na stejně tvrdý zásah proti neţádoucím činovníkům Junáka, jak 
se na něm tehdy podíleli někteří z 8. R. S. Praha? Bůh ochraňuj naše hnutí před takovou 
budoucností. 

Přeju našemu skautskému hnutí, všem skautům a skautkám všechno dobré a správný 
vítr do plachet v posledním roce 20. století. 
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Projev při vzpomínce na Velena a Milotu Fanderlikovy 

u pamětní desky Velena Fanderlika 

(15. výročí úmrtí Velena Fanderlika) 

(2000) 

 

Dnes vzdáváme hold bratru doktoru Velenu Fanderlikovi, který se stal pojmem pro mno-
ho skautských generací, bratru Fanderlikovi, významné osobnosti nejen pro česko-
slovenský a světový skauting, ale i pro druhý československý zahraniční odboj proti 
nacismu. Připomínáme si patnácté výročí jeho odchodu do věčných lovišť. Na 3. sněmu 
Junáka v r. 1968 jsme s dojetím naslouchali jeho „kanadskému“ poselství z magneto-
fonového záznamu. Dodnes s úctou uchováváme drobné dílko Skautskou praxi, které 
bratr Fanderlik vydal během 2. světové války ve spolupráci s kanadskými skauty jako 
jednu z tolik potřebných příruček pro obnovení skautského hnutí v poválečném Česko-
slovensku. 

Nebylo jeho vinou, ţe vývoj Junáka v podstatě jiţ od let 1938/39, při obnovách činnosti 
v r. 1945 a v r. 1968 a moţno bez nadsázky říci i od listopadu 1989, tzn. po třetí obnově, 
lze označit za problematický. Jako první absolvent anglického Gillwell Parku v r. 1936 
vţdy usiloval o vysokou úroveň skautských vůdců, od nichţ je odvislá úroveň hnutí a na 
nichţ rozvoj hnutí a jeho úspěšnost závisí. Připomeňme si vedle jiţ zmíněné Skautské 
praxe mnohokrát vydané Listy Jurovi a také Příručku pro vůdce, kterou bratr Fanderlik 
vydal spolu se Slávou Řehákem.  

Bratr Velen se podílel na rozvoji exilového skautingu a právě pro české a slovenské 
exilové skauty napsal Táborové epištoly. Pozoruhodné je, ţe bratr Velen byl členem 
Světového výboru skautů ještě v době, kdy uţ v Československu byl Junák po komunis-
tickém puči v r. 1948 zakázán. Jak jsem uţ řekl, bratr Fanderlik byl a trvale zůstane 
významnou osobností Československa a jeho skautského hnutí včetně Československé-
ho exilového skautingu. Jak on, tak i jeho nedávno zesnulý praskaut bratr Milota, zůsta-
nou trvale zapsáni v srdcích českých, moravských a slovenských skautů. Bratr Velen byl 
osobností, kterých by právě v současné době hluboké krize v našem skautském hnutí 
bylo zapotřebí. Bohuţel, právě tací, jako byli bratři Velen a Milota Fanderlikovi, nám 
v těchto tak těţkých chvílích pro naše skautské hnutí chybějí. Bratr Velen Fanderlik, 
voják, právník, malíř, filolog a především skaut po celý ţivot, by nám zřejmě doporučil, 
abychom se vrátili ke kořenům našeho i světového skautingu, v hluboké pokoře se 
poklonili před jeho zakladateli Robertem Baden-Powellem, Ernestem Thompsonem 
Setonem a Antonínem Benjaminem Svojsíkem a usilovali, věrni svému skautskému slibu 
a skautskému zákonu, o obnovení svojsíkovského skautingu jako moderního a stále 
nepřekonaného výchovného hnutí, v němţ se vzájemně prolínají duchovní a praktické 
cíle skautingu, hnutí, které vychová mládeţ i dospělé v čestné obyvatele Modré planety, 
planety Země.  

Hluboce se skláníme před památkou Velena a Miloty Fanderlikových. Chtěl bych jim za 
nás slíbit, ţe Čestný oddíl Velena Fanderlika zůstane vţdy věren ideálům skautského 
hnutí, ideálům čistého lidství, a nikdy se těmto ideálům nezpronevěří. Velen Fanderlik je 
nám v tom trvalým vzorem. Učiníme vše tak, aby skautské hnutí v Čechách, na Moravě 
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i ve Slezsku vstoupilo s čistým štítem a s nadějí do roku 2001, tj. do prvního roku třetího 
tisíciletí. Jsme tomu právě při památce bratří Velena a Miloty povinováni a v ţádném 
případě nesmíme zklamat. 
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Skautské hnutí v současnosti a budoucnosti 

a povinnosti nás přestárlých k němu 

(2000) 

 

1) Od smrti Zakladatelů skautingu, Roberta Baden-Powella (1941), Ernesta Thompsona 
Setona (1946) a našeho Antonína Benjamina Svojsíka (1938), uplynulo přibliţně šedesát 
let. Skautské hnutí však zůstalo ţivé, překonalo sloţitá a těţká období totalit, oficiální 
existence a neexistence a znovu prokázalo oprávněnost svého bytí. 

2) Posláním současného, tedy dnešního a také budoucího skautingu, je přispívat 
k výchově mladých lidí, kterou povaţujeme za celoţivotní proces, s pouţitím vyváţeného 
systému zaloţeného na základních principech hnutí, na skautském slibu a skautském 
zákonu, ve které věříme a za nimiţ plně stojíme, a pomoci tak spolu s ostatními, kteří 
pozitivně ovlivňují mladou generaci, vytvářet lepší svět podle zásady lepší lidé – lepší 
svět, kde lidé uplatňují své schopnosti, plně se seberealizují a hrají aktivní tvůrčí a čino-
rodou úlohu ve společnosti místní, národní i mezinárodní. Toho všeho chce skautské 
hnutí dosáhnout zainteresováním mladé generace v průběhu let, kdy dochází k jejich 
formování, v neformálním výchovném procesu pouţitím specifické metody, která činí 
kaţdého jednotlivce hlavní hybnou silou v jeho rozvoji jako samostatnou, spolehlivou, 
zodpovědnou a angaţovanou osobnost, podporováním mladé generace při vytváření 
hodnotového systému zaloţeného na spirituálních (duchovních), sociálních a osobních 
principech, jak jsou vyjádřeny ve skautském zákonu a skautském slibu.  

3) Vnuk Zakladatele skautského hnutí, Michael Baden-Powell, dnes říká, ţe „jasně uţ 
nejsme hnutím pouze jednoduše vázajícím uzly, hrajícím hry a nosícím krátké kalhoty. 
Naše výchova je v podstatě součástí trvale pokračujícího celoţivotního výchovného 
programu kaţdého člověka. Přes všechny nejistoty a problémy lidského ţivota – jsem si 
jist, ţe stisk levičky má stále mnoho co nabídnout.“ 

4) Principy skautského hnutí (tj. zjednodušeně povinnost k Bohu, povinnost k druhým, 
povinnost k sobě, věrnost skautskému slibu a skautskému zákonu) jsou trvalou a ne-
měnnou konstantou, na níţ skautské hnutí bylo vybudováno a na které i dnes stojí. Také 
skautská výchovná metodika a metody skautské výchovy zůstávají stejné, jak je roz-
pracovali a v praxi uplatnili Zakladatelé, ale mění se postupně jejich náplň, která se 
přirozeně vyvíjí v souladu s potřebami a vývojem lidské společnosti, aniţ dochází k na-
rušení základních principů skautského hnutí. 

5) Ve shodě s předchozími body a tudíţ nikoliv v rozporu s nimi je plně oprávněný 
poţadavek, aby se skautské hnutí u nás vrátilo ke kořenům, jak je formulovali Zakladate-
lé, tj. k základním principům skautského hnutí, skautskému slibu a skautskému zákonu. 
Je zcela evidentní, ţe není ţádný rozpor mezi oficiálním stanoviskem vydaným Světovou 
skautskou kanceláří v březnu 2000 (viz bod 2), názorem vysloveným bratrem Michaelem 
Baden-Powellem letos v únoru na večeru, pořádaném jako vzpomínka na Zakladatele 
skautingu Lorda Roberta Baden-Powella (viz bod 3), a představami, které vyslovil jak 
Čestný Svojsíkův oddíl, Čestný oddíl Velena Fanderlika, tak i mnoho skautských činov-
níků působících na všech úrovních. Jako ozvěna k tomu zaznělo v tomto smyslu sou-
hlasné vyjádření Svazu skautů a skautek České republiky, Skauta – českého skautingu 
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ABS a YMCA skautů. Musíme si ovšem uvědomit, ţe současný, nazvěme to „praktický 
skauting“, je skutečně poněkud jiný, neţ tomu bylo za našich mladých let.  

6) Je třeba velmi pozitivně ocenit práci těch starších sester a bratří, které a kteří působí 
ve střediscích, v okresních radách atp., nebo pomáhají či sami vedou oddíly, roje 
a smečky. Bez jejich práce by mnohde hnutí fungovalo se značnými obtíţemi nebo by 
neexistovalo vůbec. Je jistě dobré, kdyţ starší skauti a skautky vystupují v krojích při 
různých slavnostních příleţitostech, coţ dnes většina mladých povaţuje za zbytečné 
a snad i poniţující. 

7) Nicméně hlavním úkolem pro nás starší a přestárlé skautky a skauty zůstává působení 
na mladou generaci především v oblasti duchovního rozměru skautského hnutí, v oblasti, 
která byla tak hluboce narušena nacistickým a zejména pak komunistickým totalitním 
systémem. Víme dobře, ţe opustí-li skautské hnutí svou duchovní dimensi, přestane být 
skautingem. Proto mnoho zkušených skautských vůdců před tímto nebezpečím, hrozícím 
našemu skautskému hnutí, uţ dlouhodobě varuje. Je zcela nezbytné, aby instruktoři LŠ 
a LK, členové SO a OVF a ostatní starší skauti a skautky vyuţili kaţdé příleţitosti k tomu, 
aby formou rozhovorů, besed, „přednášek“ atp. pozitivně působili na mladou skautskou 
generaci a prohlubovali v ní vědomí sounáleţitosti s duchovními hodnotami, s duchovním 
rozměrem skautingu. Je to naším doţivotním úkolem, doţivotní povinností. Pokud 
v tomto selţeme, pak jsme jako skauti a skautky svou povinnost k hnutí nesplnili a ne-
existuje důvod, výmluva či omluva, které by nás před budoucími skautskými generacemi 
ospravedlnily. 

 

 

Projev na jednání OVF 9. 9. 2000, skupina pro předsněmovní diskusi. 
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Projev při příležitosti uctění památky 

bratří Fanderliků u pamětní desky Velena Fanderlika  

v Brně dne 17. února 2001 

 

Váţení přítomní, sestry a bratři, 

jsem rád, ţe mohu opět jako v minulém roce minulého století a minulého tisíciletí jako 
vůdce Čestného oddílu Velena Fanderlika promluvit u pamětní desky věnované právě 
bratru Velenu Fanderlikovi. Řeknu-li, ţe se všichni znovu a znovu v hluboké úctě 
skláníme před památkou bratra Velena Fanderlika, poválečného starosty Junáka, jednou 
z vůdčích osobností československého exilového skautingu, posledního zástupce 
našeho skautského hnutí ve Světové skautské kanceláři, řeknu-li, ţe plně respektujeme 
jeho přínos pro český a slovenský skauting, nebyl bych spravedlivý, kdybych v této chvíli 
nepřipomenul jeho bratra, „praskauta“ Milotu Fanderlika, o jehoţ přínosu pro česko-
slovenský a český skauting nelze rovněţ pochybovat. Stvořitel je jiţ oba povolal do 
věčných lovišť, nicméně oba pro nás zůstávají trvalými vzory čistého skautství, skautství, 
o němţ snad všichni sníme, o něţ usilujeme, ale kterého se nám nedostává. 

Dovolte mi proto, abych se v tom svém dnešním rozjímání věnoval především současné-
mu stavu v českém skautském hnutí. 

Vrátíme-li se do historie českého a československého skautingu, uvědomíme si velmi 
brzy, ţe toto hnutí, jakkoliv oceňované na jedné straně a nenáviděné a pronásledované 
na straně druhé, v podstatě od svých počátků někdy v druhém desetiletí minulého století 
prochází permanentní krizí. Svojsíkův skauting za Rakouska i za první republiky byl 
naplněn trvalým střetem s vnitřním i vnějším nepřítelem. Neváhám teď říci, ţe po našich 
mnohaletých zkušenostech docházíme k názoru, ţe snazší byla obrana proti tomu 
vnějšímu nepříteli neţ tomu, který nahlodával naše skautské hnutí zevnitř. Závěr první 
republiky byl spojen s vytvořením jednotné skautské organizace Junák a hovoří se o tom, 
ţe by zřejmě ještě za druhé republiky před vznikem protektorátu došlo k zákazu 
skautského hnutí u nás, pokud by se jednotlivé skautské organizace nespojily v jednu 
jedinou. Skauti a skautky však plnili svůj skautský slib věrnosti republice v kaţdé době 
a zapojili se do protinacistického odboje. Nemálo z nich poloţilo za svou vlast svůj ţivot.  

Bratr Plajner ve svém projevu při zahájení výstavy Antoníka Benjamina Svojsíka v Roz-
tokách v r. 1968 hovořil o tom, ţe se příliš nepočítalo s existencí skautské organizace 
u nás po druhé světové válce, coţ bylo zřejmě způsobeno přesunem Československé 
republiky do sféry vlivu Sověského svazu a jiţ tehdy výrazně pociťovaným postupem 
KSČ směrem k likvidaci zdánlivé demokracie v naší republice – ačkoliv skautské oddíly 
vznikaly spontánně po celé republice a zaznamenaly jiţ nikdy více neopakovatelný vzrůst 
– a teprve na pokyn shůry, přesněji komunistického ministra Zdeňka Nejedlého, byla 
oficiálně činnost Junáka obnovena, ovšem uţ pod dohledem komunistického Svazu 
české mládeţe. Z toho lze současně usuzovat, ţe obnova předválečného Svazu junáků 
skautů a skautek Republiky Československé nepřicházela v úvahu. Návrat k předváleč-
nému Svazu by moţná provedl zlínský sněm v únoru 1948, ten se však jiţ nekonal, 
komunistický únorový puč učinil konec takovým záměrům. Rudolf Plajner je v předmluvě 
k publikaci o skautském Jamboree ve Francii v roce 1947 veden jako náčelník Svazu 
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junáků skautů a skautek Republiky Československé. Je třeba však připomenout, ţe 
komunisté infiltrovali do skautského hnutí na pokyn KSČ marxistickou třídní ideologii 
a usilovali o ideovou přeměnu Junáka a jeho postupnou likvidaci, jíţ jsme byli během 
několika málo měsíců po únoru 1948 svědky. A opět skautky a skauti věrni svému slibu 
se postavili na odpor proti komunistickému totalitnímu reţimu. Je ovšem třeba říci, ţe 
skautské hnutí u nás bylo jiţ v té době do značné míry prolezlé nejen komunisty, ale také 
jejich spolupracovníky, coţ mělo velmi nepříznivý dopad nejen na členy skautského 
hnutí, kteří byli aktivními odpůrci reţimu, ale i na hnutí jako takové. Rozpoutal se tvrdý 
ideologický boj proti skautingu, jehoţ argumentaci odpůrci skautského hnutí pouţívají 
dodnes, stovky skautek a skautů se znovu ocitly ve vězení, mnoho jich emigrovalo do 
zahraničí, aby tam pro české a slovenské emigranty působil Československý exilový 
skauting, jehoţ významným činitelem byl právě Velen Fanderlik. Krátká obnova a exis-
tence Junáka v letech 1968–1970 jen ukázaly, jak hluboké jsou kořeny ideové a třídní 
nenávisti, infiltrované komunisty a jejich spolupracovníky. Tak zvané stranické skupiny od 
ústředí někde snad aţ po střediska jsou toho jasným důkazem. S tímto břemenem se 
naše skautské hnutí nedokázalo vyrovnat dodnes. Aktivity komunistů a jejich přisluho-
vačů, které lze nalézt v jistých seznamech, ve skautském hnutí u nás zůstávají stále 
zahaleny jistým tajemstvím a není dobrá vůle k tomu, aby byly veřejně posouzeny. 
Naopak i dnes vidíme, jak je moţné prostřednictvím různých kurzů a podobných akcí 
vytvářet řekněme materialistický skauting, který u části naší mládeţe doznává značné 
obliby.  

Chtěl bych říci, ţe naše skautské hnutí valí s sebou v podstatě dvě břemena. Obě vy-
plývají ze stavu naší společnosti. Prvním tím břemenem je ateismus většiny české 
společnosti – s tím uţ měl problémy Svojsík. Dnes je ovšem stav naší společnost 
podstatně horší a sloţitější neţ za éry Svojsíkovy. Druhým neméně těţkým břemenem je 
působení komunistů a jejich přisluhovačů ve skautském hnutí. Dokud se naše skautské 
hnutí, bez ohledu o kterou organizaci se jedná, nedokáţe s těmito břemeny vyrovnat, 
bude se stále setkávat s rozpory, jichţ jsme dnes svědky, rozpory, které rozdělují členy 
Čestného Svojsíkova oddílu, rozpory, které vedou k tomu, ţe v řadě případů působí 
skautské oddíly, aniţ by respektovaly Základní principy mezinárodního skautského hnutí. 
Během posledních deseti let vedle Junáka postupně vznikla další skautská hnutí – Svaz 
skautů a skautek České republiky, YMCA skauti, Skaut – český skauting ABS a další. 
Čtvrtý a pátý sněm Junáka zakázal členům Junáka býti současně členy jiné skautské 
organizace u nás. Byl to záměrný útok některých vedoucích představitelů Junáka proti 
několika skautům stojícím v čele Svazu skautů. Tento zákaz je stále ještě Ústřední radou 
Junáka uplatňován s odvoláním, ţe je dokonce v souhlasu s ústavou WOSM. Expertní 
právnická analýza prokázala neplatnost takového zákazu ode dne jeho vyhlášení. 
Podobně ani v ústavě WOSM nic takového není, je proto zcela neuvěřitelné, ţe Ústřední 
rada Junáka se můţe na ústavu WOSM odvolávat. Konec konců, tento zákaz není 
zakotven ani ve stanovách Junáka. Navíc, ústava WOSM hovoří o nezávislosti skautské-
ho hnutí – zde je namístě otázka, zda tato nezávislost není narušena členstvím Junáka 
v ČRDM. Kromě toho ústava WOSM upozorňuje, ţe pokud v některé zemi existuje více 
skautských organizací, které působí v souladu s principy Zakladatele skautingu a tedy 
s principy WOSM, mají tyto organizace vytvořit asociaci. Teprve ta je reprezentantem 
skautského hnutí té které země směrem k WOSM. Ač se v poslední době pro vytvoření 
takové organizace vyslovili mnozí členové Junáka – zástupci Ekumenické lesní školy, 
řada středisek či okresních rad, odezva ze strany Junáka zatím není patrná. Spíše se 
ozývají negativní hlasy, jak se lze dočíst na internetových stránkách předsněmové 
diskuse či ve Skautingu. Jsou dokonce vyslovovány námitky proti účasti ostatních našich 
skautských organizací na Evropské konferenci WOSM a WAGGGS, která se letos bude 
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konat u nás a kvůli které se konání řádného sněmu Junáka odkládá aţ na podzim 
letošního roku. Hovoří se však o tom, ţe na tuto konferenci budou mít přístup zástupci 
ČRDM. Šokující je pro mě nenávist, nesnášenlivost či intolerance, zášť a absolutní 
nedostatek vzájemného respektu, které čiší z některých lidí, kteří se prohlašují za skauty 
a povaţují se za příslušníky velké světové skautské rodiny. Bohuţel nejde jen o vztahy 
mezi námi starými a přestárlými. A ptám se – kdo z těchto takyskautů je ochoten přiznat, 
ţe jeho postoje jsou v zásadním rozporu se Základními principy světového skautského 
hnutí? A kdo z nich má morální právo, aby soudil jiné? 

Z mých slov lze odvodit fakt, ţe naše skautské hnutí se jen těţko přibliţuje k duchovní 
výchově skautů a skautek a ţe, jak řekla jedna z členek Ústřední rady Junáka na kon-
ferenci k desátému výročí obnovy skautského hnutí u nás, se duchovní rozměr, duchovní 
dimenze ze skautského hnutí vytrácejí, pokud tam vůbec kdy byly a v jaké formě kdy byly 
chápány. Povinnost k Bohu, povinnost vůči sobě a povinnost k druhým – k bliţním, 
přidáme-li k tomu skautský zákon, skautský slib, kaţdodenní povinnost dobrého skutku 
a skautské heslo, nalezneme v těchto slovech hodnoty, které, pokud byly správně 
pochopeny, zapálily pro poctivé skautství tisíce lidí u nás a milióny ve světě, podmínily, 
ţe skautské hnutí přeţilo všechny ty zákazy a útlaky totalitních systémů, ţilo v ústraní 
a ilegalitě, a veřejně vystoupilo vţdy, kdyţ k tomu byly vytvořeny podmínky. Stále se 
lidská společnost ohání tolerancí, ale tolerovat znamená něco někomu trpět, snášet to, 
potlačovat sám v sobě nesouhlas, nicméně veřejně se předvádět tím, ţe to či ono tole-
ruju, ať uţ v pozitivním či negativním slova smyslu. O co významnější je kvalitativně 
hodnotnější a vyšší slovo respekt, který nenadřazuje jednoho nad druhým. Poslouchal 
jsem v České televizi diskusi vysoce postavených osobností na téma tolerance. Zaznělo 
mnoho krásných a vzletných slov, ale jen málokdy slovo respekt. Komunisté tolerovali 
svým způsobem církve, tzn. milostivě je v rámci svých představ trpěli, ale nerespektovali 
víru. Cítíte ten hluboký rozdíl. Jak krásně zní sedmý bod zákona anglických skautů 
A scout has respect for himself and for others – skaut respektuje sama sebe i ostatní, či 
volněji řečeno skaut chová úctu k sobě i k ostatním. Nechci dále komentovat stav 
v našem skautském hnutí.  

Čestný oddíl Velena Fanderlika je přesvědčen o tom, ţe jediná cesta pro skautské hnutí 
v naší zemi je vytvoření Asociace skautských organizací respektujících Základní principy 
skautského hnutí, jak je stanovil Zakladatel a jsou zakotveny v ústavě WOSM. Čestný 
oddíl Velena Fanderlika, jehoţ členy jsou skauti a skautky, kteří se různými formami 
dokázali postavit proti komunistické totalitě a byli za tuto činnost persekvováni, a pro 
členství v němţ jsou stanovena zásadní kritéria, má morální právo a současně také 
povinnost, aby nejen toto své přesvědčení vyslovil, ale také oslovil a vyzval všechny 
skautské organizace u nás k jednání o vytvoření Asociace skautských organizací České 
republiky. Jak jsem informován, dosavadní setkání některých čelných představitelů tří 
skautských organizací u nás nepřinesla pozitivní výsledky. Jsme povinováni při památce 
nejen Velena a Miloty Fanderlikových, ale také Zakladatelů světového i českého a česko-
slovenského skautingu a všech čestných skautů a skautek, kteří pro skautské ideály 
obětovali v boji proti totalitě nejen svou svobodu, ale i svůj ţivot, abychom učinili vše 
potřebné k vytvoření Asociace skautských organizací České republiky. Jde o návrat 
k základním principům skautingu a jejich bezvýhradnému respektování, stejně tak jako 
ke kořenům skautského hnutí a současně také k systematickému uplatňování duchovní 
výchovy pro všechny skautské generace. Vţdyť právě jedině přijetí duchovního rozměru 
skautského hnutí za své přispívá k tomu, aby skauti a skautky přijali základní duchovní 
a ideové principy skautingu za své pro celý svůj příští ţivot a skauting se tak stal jejich 
osobním ţivotním stylem. Musíme konečně všichni pochopit, ţe jen pouhé vázání uzlů či 
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signalizace semaforem neboli tak zvaný praktický skauting nám ze současné a příštích 
generací skauty a skautky pro celý ţivot nevychová. Síla skautingu vţdy byla, je a také 
v budoucnu bude v jeho duchovní výchově a nás staré a přestárlé nikdo neomluví, jestli 
toto přesvědčení a tuto víru nedokáţeme předat nastupujícím skautských generacím.  

 

 

 

 

 

 



– 216 – 

Povinnost – odpovědnost – kázeň – služba 

(2001) 

 

Váţené sestry, váţení bratři, 

dovolte mi několik slov do vlastních řad. Prosím, abyste mě v klidu vyslechli a aby mi 
během mého projevu nikdo neskákal do řeči. 

Kaţdý z nás povaţuje činnost, o níţ je přesvědčen, ţe prospívá skautskému hnutí, za 
svou povinnost. Obávám se, ţe jiţ poněkud slabší vědomí je o odpovědnosti, s níţ 
samozřejmě souvisí i osobní kázeň, respekt k názoru druhých a úcta k jejich osobě. 
Respektujeme-li základní principy demokratické společnosti a základní principy skautské-
ho hnutí, pak by pro nás kázeň měla být jednou ze základních hodnot – měla, ale není. 
Nemůţeme přece všechno ztotoţňovat se slovem sluţba. Zamyslete se v této souvislosti 
nad tím, jak stále praţská druţina našeho oddílu působí pragocentricky a osobuje si 
v podstatě právo na rozhodování v základních problémech a situacích týkajících se 
celého oddílu a svá rozhodnutí povaţuje za závazná pro celý oddíl, aniţ je s ostatními 
druţinami projedná a zná jejich stanoviska. Prostě se jim to dá na vědomí. Vychází se 
zde z přesvědčení, ţe se jen obtíţně najde podobná druţina s tak vysokým počtem 
členů, která by od praţské druţiny oddílové povinnosti převzala. Je třeba ovšem 
současně konstatovat, ţe skutečný řád a pořádek do našeho oddílu právě zavedli 
členové praţské druţiny, jmenovitě např. bratři Vlk lesní, Camel, Nestle a v poslední 
době bratr Kája, a je řada dalších, kteří se o to zaslouţili. 

Nicméně, trváme-li na respektování demokratických principů jinými, proč potom sami tyto 
principy porušujeme. Vedení oddílu pověřilo bratra Scampa, aby vytvořil skupinu pro 
vypracování stanov oddílu. Je zřejmé, ţe jeho aktivita narazila u mnohých v Čechách i na 
Moravě na neochotu a nezájem a ţe se mu tento úkol za současného stavu nepodařilo 
splnit. Člen této skupiny, bratr Owigo, skaut, kterého si nesmírně váţím, vypracoval 
v dobrém úmyslu návrh stanov, a aniţ bylo známo stanovisko zmíněné pracovní skupiny, 
byl tento návrh dán do oběhu. Dnes je jiţ tento návrh povaţován za téměř závazný 
a bude se o něm jednat v Brně. Tento postup je pro mnohé velmi pohodlný, všechno je 
hotovo a pro ně z toho ţádné povinnosti a úkoly nevyplývají. Nechci tím říci, ţe 
s návrhem nesouhlasím, ale není přece moţné nerespektovat stanovená pravidla hry. 

Na lednové schůzce oddílu předloţil bratr Kája podřipský svůj návrh stanov Asociace 
skautských organizací u nás. Nic proti tomu. Byla to jeho vlastní aktivita, jeho vlastní 
iniciativa, návrh nebyl nikým vyţádán, ale budiţ. Aniţ byl tento návrh jakkoliv kdekoliv 
diskutován a připomínkován – ani já jsem dosud neměl moţnost si ho přečíst – uţ byl 
předán Svazu skautů jako dokument našeho oddílu. Nezlobte se, prosím, na mě, ale 
takto přece nemůţeme postupovat. 

Já se stále na všech mně dostupných úrovních skautského hnutí u nás přesvědčuji 
o tom, ţe je řada lidí, najmě nás přestárlých, kteří jsou přesvědčeni o tom, ţe jedině jejich 
názor či stanovisko jsou správné, a aniţ jsou ochotni k jakékoliv vnitřní autokritice, prostě 
svá stanoviska prosazují. Ţe by pak byli ochotni uznat názory jiných, to přece od nich – 
expertů – nemůţe nikdo očekávat. Prosím, toto nevyslovuji na adresu Owiga a Káji, ale 
ve zcela obecné rovině. Připomeňte si, jak bouřlivě a neukázněně probíhají některé 
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rozhovory na našich schůzkách, kdy jeden překřikuje druhého, nikdo nenechá druhého 
domluvit a pak se i dobrý záměr najednou rozplyne a ztratí v nedohlednu. Někteří pak 
povaţují taková setkání za ztrátu času a – bohuţel – zcela oprávněně. Pochopme 
konečně, prosím, ţe nikdo z nás nemá na nic monopol a ţe ne kaţdý či aspoň většina 
musí právě s jeho názorem či stanoviskem souhlasit. Tímto přístupem poškozujeme 
nejen naše mezilidské vztahy, kdo z Vás ví, jak se např. napadený v dané chvíli cítí a jak 
je třeba niterně zasaţen, ale současně také tím nabouráváním mezilidských vztahů 
ubliţujeme také skautskému hnutí.  

Zamysleme se všichni, moc Vás o to prosím, vede-li takový postup, který jsem zde 
naznačil, k solidním závěrům. Sám se bojím, ţe nikoliv. Na nás všech však záleţí, zda 
naše činnost skutečně poslouţí k uklidnění současného pnutí a přispěje či prospěje 
k tolik potřebnému optimálnímu rozvoji skautského hnutí u nás, nebo jen k naší sebe-
realizaci jako jednotlivců. A úloha našeho oddílu v tomto toku událostí můţe být 
mimořádně důleţitá, ba dokonce zásadní a svým způsobem i rozhodující. Máme na to 
morální právo. Jsme však toho skutečně schopni? Můţeme tuto svou úlohu zvládnout 
pouze za předpokladu, ţe budeme působit jako celek, plně a důsledně respektovat 
pravidla hry. Kaţdý z nás pak by měl plnit jen ty úkoly, které mu byly svěřeny. Jakákoliv 
osobní či soukromá iniciativa můţe dění, jehoţ dopad dnes ještě nedokáţeme ani 
odhadnout, poškodit, a od realizace dobře myšleného záměru mnohé odradit. A to snad 
by nikdo z nás nechtěl. 

Závěrem chci jen říci, ţe jsem se nechtěl nikoho osobně dotknout a ty dva příklady z řady 
dalších, které jsem uvedl, jsou příliš aktuální, neţ aby nebyly zmíněny. V souvislosti s tím 
bych ještě rád dodal, ţe přece není dobře moţné, aby jménem oddílu na vlastní pěst 
vystupovali někteří jeho členové, aniţ by vedení oddílu nebo rádcové příslušných druţin 
byli o tom informováni. Nepovaţuji to v budoucnosti za moţné – proto znovu připomí-
nám, všichni, prosím, respektujme povinnost, odpovědnost, kázeň a sluţbu ve prospěch 
skautského hnutí.  

Děkuji Vám za pochopení.  
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„Za vše, co je ve mně dobrého, vděčím skautům“ 

Úvaha k 10. výročí oficiálního založení Skautského oddílu Velena Fanderlika 

(2004) 

 

Tato slova pronesl svého času nedávno zesnulý skaut a výtvarník Jan Kristofori. Není 
jediným, kdo tak uvaţuje. Pro skautské hnutí jsou taková slova velkým závazkem i velkou 
odpovědností. 

Dovolte mi, abych připojil ještě tři výroky Zakladatele našeho českého a československé-
ho skautingu, Antonína Benjamina Svojsíka, které rovněţ povaţuji pro nás za zavazující 
a určující naše poslání, a slova Tomáše Garrigua Masaryka, kterými jakoby nám mluvil 
z duše: 

„Úkolem kaţdého z vás je drţeti pevně heslo: Jednou skautem – navţdy skautem. 
Nositelem, hlasatelem, obětavým a statečným bojovníkem pro vznešenou skautskou 
ideu.“ (Skaut-Junák 13, 1926) 

„Skautskému vůdci lze odpustiti tu neb onu znalost neb dovednost, doplní je při dobré 
vůli brzo cestou empirickou, nemoţno však mu odpustiti ryzost charakteru. Vliv vůdce 
na povahu svěřence je nesmírný!“ (Výchova občana republiky skautováním, 1920) 

„Slevíme-li kdekoli z vysokého mravního základu, který vytvořil náš skautský slib a zá-
kon, octne se skauting československý na scestí. Odešli by dobří lidé a záhy byl by 
československý skauting v rukou sobců, prospěchářů a nevraţivců, jimţ vlastní pros-
pěch jde nad zájmy mládeţe i národa.“ (Vůdce 5, 1925) 

„Nepotřebujeme duchovní lhostejnosti, nýbrţ víry, ţivé víry v něco vyššího, neţ jsme 
my, v něco velikého, vznešeného a věčného.“ (TGM)  

Kolikrát jsme ona Kristoforiho slova vyznání od starších skautů slyšeli v Českém rozhlase 
či v České televizi nebo četli v některém z periodik, slova těch, kterým se stal skauting 
trvalým smyslem ţivota. Dovolím si prohlásit, ţe také odpor skautů a skautek vůči jaké-
koliv totalitě je v podstatě v nich vyjádřen. 

 

Skautský slib a základní principy skautingu 

Naše skautská generace slibovala na svou čest milovati vlast svou, Republiku česko-
slovenskou, a slouţiti jí věrně v kaţdé době. Nepovinnou doloţku K tomu mi dopomáhej 
Bůh někteří z nás z různých důvodů vypouštěli. Skauti byli vţdy připraveni tento svůj slib 
plnit. Osvědčili to svým způsobem jiţ v první světové válce, ačkoliv toto slibové znění 
ještě neznali a jejich slib měl trochu jiné znění, v roce 1938 v době Mnichova, v druhé 
světové válce v protinacistickém odboji u nás i v zahraničí, a stejně tomu bylo i ve třetím 
protikomunistickém odboji v období „studené války“ v odporu proti komunistické totalitě, 
která ovládala naši vlast jiţ od konce druhé světové války.  

Je zcela evidentní, i kdyţ to mnozí zpochybňují, ţe síla skautingu a skautství spočívá 
v jeho základních ideových principech – povinnosti k Bohu neboli skautské spiritualitě, 
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povinnosti k ostatním – tedy bliţním, a konečně povinnosti k sobě, od nich odvozených 
zákonu a slibu a skautské metodě, a nikoliv na praktickém skautingu, který působí pouze 
jako prostředek k naplňování poslání skautingu, můţe ho realizovat kdekdo i mimo 
skautské hnutí, a není ničím jiným neţ vyplňováním volného času dětí a mládeţe. 
Poslání skautingu má mnohem hlubší duchovní smysl, a proto jeho uskutečňování není 
snadné. Někteří hovoří o tom, ţe skauting je řehole. Je třeba říci, ţe přijetí základních 
skautských principů, slibu, zákona, hesla, kaţdodenní povinnosti dobrého skutku pro 
mladou skautskou generaci, pro skautské činovníky pak navíc zásady „povinnost – 
odpovědnost – kázeň“ a pro všechny rovery a oldskauty „sluţba“ nebo „slouţím“, a vy-
uţití skautské výchovné metody jako systému progresivní sebevýchovy prostřednictvím 
slibu a zákona, učení činností, členství v malých skupinách a postupných a stimulujících 
programů při výchově mladé skautské generace, jsou natolik inspirující, ţe skutečně 
dokáţí pozitivně ovlivnit mladého člověka tak, ţe v sobě najde sílu je přijmout na celý 
ţivot. Proto ze skautů vţdy vyrůstali čestní občané respektující svobodu a demokracii pro 
jednotlivce i národy a státy a stojící zcela nekompromisně proti totalitním systémům 
všeho druhu. Světové skautské bratrství a sluţba lidské společnosti jsou základním 
stavebním kamenem skautského hnutí. V těchto souvislostech byl vţdy v minulosti 
skauting respektován a uznáván. Mýlí se ten, kdo povaţuje skautskou spiritualitu – tedy 
duchovní rozměr skautingu – za součást religiozity. Skautská spiritualita můţe, ale 
nemusí, mít religiózní náplň. Mnohá nedorozumění právě pramení z nepochopení nebo 
chybného výkladu základních principů skautingu. Je mi velmi líto, ţe se někteří oldskauti 
tímto pravdivým konstatováním cítí velmi dotčeni. 

Skautské hnutí přeţilo všechny totalitární reţimy a systémy jen díky bohatství, které má 
ve svých duchovních hodnotách. 

 

Skauting je otevřen všem, ale… 

To, ţe skauting je otevřen všem, kdoţ přijmou jeho principy za své, ovšem způsobilo, ţe 
do skautského hnutí nejen u nás pronikali i tací, kteří svou loajalitu vůči hnutí jen 
předstírali a dokázali zrazovat své bratry a sestry, zrazovali celé hnutí a postavili se proti 
skautingu, o jejich deformovaném skautství ani nemluvě. O tom, ţe tak zradili skautský 
slib a porušili skautský zákon, není pochyb. Ţádný z nich však toto selhání dodnes 
nepřiznal. Zůstává otázkou, zda můţeme vůbec mluvit o selhání, protoţe často šlo 
o vědomý záměr, s nímţ jiţ mnozí skládali skautský slib. 

Jde především o komunisty, z nichţ mnohý dostal rozvracečské působení ve skautském 
hnutí za svůj stranický úkol, který pak velmi svědomitě plnil. Jde také o agenty StB 
a KGB a další bezpartijní občany, kteří z důvodů zcela zištných působili diverzně ve 
skautingu. Nepřátelé skautingu se našli vţdy, Svojsík proti nim musel bojovat po celý svůj 
skautský ţivot. Dodnes marně čeká skautské hnutí stejně jako celá naše společnost na 
omluvu těch, kteří se jako členové KSČ a jejich pomahači aktivně podíleli na zločinném 
působení komunismu desítky let dvacátého století. Vývoj po listopadu 1989 v posledním 
desetiletí dvacátého století v postkomunistických státech dokládá, jak hluboký morální 
rozklad a rozpad komunismus způsobil a jak tvrdě zasáhl celou společnost. Náprava 
tohoto zla bude trvat desítky let a snad můţe být jistou šancí pro některou z budoucích 
generací. Rozhodně nebude vyřešena naší generací oldskautů a zřejmě ani současnou 
mladou skautskou generací. 
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Hlásíme se ke světovému bratrství skautů a skautek, ale mnozí z nás, kteří se povaţují 
za ty jedině správné skauty, nejsou ochotni vytvářet a zachovávat vzájemné bratrské 
vztahy ani v rámci českého skautského hnutí. A nemusí jít jen o bývalé komunisty a jejich 
pohrobky. I kdyţ si to neradi přiznáváme, je tomu, bohuţel, tak. Důkazy toho jistě není 
třeba předkládat. Chybí nám vzájemná tolerance, o respektu ani nemluvě.  

 

Odpor skautů vůči totalitárním systémům 

Jak jsem jiţ řekl, skauti svůj slib republice splnili. Postavili se se samozřejmostí sobě 
vlastní proti nacistické a později i komunistické totalitě. Proto bylo skautské hnutí po-
vaţováno za velmi nebezpečné a bylo u nás zakázáno nacisty v roce 1940, komunisty po 
únorovém puči v roce 1948. Komunisté vyhlásili nekompromisní boj proti skautskému 
hnutí, který potvrdila i konference zástupců mládeţnických organizaci ze satelitních 
vazalů Sovětského svazu konaná v Budapešti v roce 1948. Této konference se údajně 
nezúčastnili zástupci mládeţnických organizací ze Sovětského svazu. Skautské hnutí 
bylo také u nás pečlivě sledováno sítí agentů a informátorů StB jiţ v období tzv. před-
stírané demokracie v letech 1945–1948, tedy po skončení druhé světové války. Sborníky, 
které postupně vydává tým členů SOVF, vytvořený kolem ČINu, sdruţení pro šíření 
myšlenek skautingu a ochrany přírody, ve spolupráci s pracovníky Úřadu vyšetřování 
zločinů komunismu, jsou toho dokladem.  

 

Bratr Kay píše ve svém diskusním příspěvku v roce 1998 

Pozoruhodným způsobem působení skautů-komunistů vysvětluje bratr Kay – Lešanovský 
ve svém příspěvku Snahy komunistů ovládnout Junáka zevnitř a následky těchto pokusů 
v minulosti a současnosti, publikovaném ve sborníku University Karlovy a Evropského 
hnutí ze IV. konference „Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demo-
kratickou“ v roce 1998.  

Bratr Kay píše: „Skauting jako demokratické výchovné hnutí je v nepřekonatelném ideo-
vém rozporu s nedemokratickými zásadami komunistického stranického hnutí. Současné 
přihlášení se k oběma těmto hnutím se můţe vykládat jako nepochopení jejich smyslu. – 
Zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík to řekl přesně: ‚Skauting vylučuje totalitu 
a totalita vylučuje skauting.‘ Člověk takto rozdvojený, ‚skaut-komunista‘, je zřejmě 
v jednom z těchto hnutí omylem. To se vztahuje v různých obměnách na všechny skauty-
členy Komunistické strany Československa.“  

Přečtu zde ještě několik dalších závěrů z jiţ citovaného příspěvku bratra Kaye, kterými 
sice poněkud předběhnu další text této úvahy, ale chci to zásadní z Kayova příspěvku 
představit v konzistentní formě jako jeden celek: 

České skautské hnutí patří svému národu. Jako on, má i ono své radosti a svá trápení. 
O jednom je toto pojednání. Setkal jsem se s muţi a ţenami, kteří povaţovali za moţné 
být současně členy skautské organizace i komunistické strany. Vţdycky mne zajímalo, 
proč mohli vstoupit do strany, která je jako skauty zakazovala, jejich sestry a bratry pro-
následovala a do ţalářů odsuzovala. Jistě, u kaţdé z těchto osob mělo to svoje zvlášt-
nosti dané jejich charakterem, osobními zkušenostmi ze skautského prostředí i z politic-
kých událostí a potřebou různým způsobem se v ţivotě uplatnit. Pokoušel jsem se vy-
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zvědět od nich samotných, jak a proč tomu tak bylo. Posledním z větších pokusů tohoto 
druhu je moje přímá výzva řadou otázek ve skautském časopisu ČIN č. 6/1997. Kdybych 
byl na jejich místě, povaţoval bych za svoji povinnost pokusit se o vysvětlení svého 
počínání jak straně, jejíţ legitimaci nosili, tak skautskému hnutí, za jehoţ součást se 
povaţovali. Ochota z jejich strany k odpovědím na tyto otázky je téměř nulová. 

 
Skauting a politické strany 

Český skauting nikdy nepodmiňoval členství nějakými politickými podmínkami. Dokazují 
to texty jeho starých i současných stanov. Pouze v letech 1968–1970 prosadili komunisté 
do stanov Junáka vazbu na KSČ a marxismus-leninismus. V základech rozhodujícího 
českého skautského společenství, to je ve Svazu junáků-skautů ČR byl od počátku 
uznáván princip nezávislosti na stranických politických vlivech. Mezinárodní skautská 
konference potvrdila obecnou zásadu světového skautingu o světovém bratrství mezi 
skauty všech národů, tříd a vyznání, zakazující jakoukoliv formu sektářské propagandy. – 
Tyto principy skautingu skauti-členové KSČ a jejich příznivci pošlapali. 

 
Skauting a Komsomol 

Komunistické strany velice brzy pochopily přitaţlivost některých myšlenek skautingu pro 
mládeţ. Jeho podstatu ovšem ostře odmítly. Bez rozpaků se ale pokoušely o vyuţití 
některých jeho metod pro své stranické účely. Zcela jasně to formulovala Leninova ţena 
Naděţda Konstantinovna Krupská v broţuře napsané v roce 1922 a nazvané Ruský 
komsomolský svaz mládeţe a skauting. Zásadně odmítla chápat skauting jako formu, do 
níţ lze vlít nový, to je třídní a komunistický obsah. Avšak dodala: „Praxe skautingu 
osvětluje ty metody, které je třeba široce používat při výchově mládeže.“ – V čin-
nosti skautů-členů KSČ lze prokázat, ţe názor Leninovy ţeny na vykrádání skautingu 
a nerespektování jeho ideových základů působil a někde stále ještě přeţívá. 

 
Český skauting po druhé světové válce 

Snaha KSČ o poválečnou změnu společenského zřízení v Československu směrem 
k totalismu byla postřehnutelná i v jejím propagování jednotné organizace mládeţe. Před 
válkou se mohli případní příznivci stranického komunismu věnovat dětem v tehdy existu-
jících levicových skautských organizacích. Do poválečné „jednoty“ byla zataţena i skaut-
ská organizace Junák – nástupkyně předválečného Svazu junáků-skautů ČR. Ne-
ocenitelnými pomocníky byli v tom skauti-komunisté v komisích mládeţe KSČ. – Řízené 
pronikání členů KSČ do skautské organizace je prokázané řadou dokumentů zachova-
ných ve Státním ústředním archivu a v archivu bývalé Státní bezpečnosti. 

 
Únor 1948 

Na únor 1948 byl svolán skautský sněm. Všechno nasvědčovalo tomu, ţe se na něm od-
mítne vzmáhající se stranická politizace a propadání do závislosti na přáních KSČ. – 
Proti těmto tendencím se aktivizovali skauti-komunisté. K důkazům patří například 
tzv. Junácký manifest, vypracovaný moravskými skauty-komunisty, nebo články v praţ-
ském časopisu Plameny, jeho vydávání bylo pro nerespektování ideových zásad skau-
tingu vedením Junáka pozastaveno – poznámka: reakcí na Junácký manifest byl ivančic-
ký Skautský manifest, který se ovšem nedostal do širšího povědomí skautů a skautek. 
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V únorových událostech, které sám jeden člen ze skupiny Plameny nazval v roce 1989 
pučem, došlo k násilnému svrţení řádně zvolených ústředních orgánů Junáka. – Skauti-
komunisté a jejich příznivci vytvořili tzv. Akční výbor ústředí Junáka (AVÚJ). Ten se pak 
diktátorským způsobem pokoušel řídit skautskou organizaci, aţ ji podle přání Ústředního 
výboru KSČ takto vzniklá „pátá kolona“ dovedla k likvidaci skautského hnutí v naší zemi 
pro příštích dvacet let. 

 
Komunistický útok proti skautingu a skautům 

V padesátých letech, v období tvrdého protiskautského taţení nejen ideologického, ale 
i trestního, byla zinscenována řada skautských monstrprocesů a stovky dalších skaut-
ských činovníků byly pohnány před soudy a zavírány do věznic a pracovních táborů. – 
Není zatím prokázáno, ţe by se skauti-komunisté v těchto a při těchto procesech svých 
postihovaných bratrů a sester zastávali. Nevím o tom, – píše bratr Kay – ţe by se skauti-
komunisté hlasitě omluvili za to, co jejich bratrům a sestrám způsobila strana, do jejichţ 
sluţeb se z nejrůznějších důvodů přidali. 

 
Pražské jaro 1968 

Pokusu o vzkříšení skautského hnutí v Československu v roce 1968 se zúčastnili i skauti-
komunisté. Ti z let 1945–1948 i noví, kteří se členy strany stali v době, kdy řada skautů 
a skautek ještě uţívala radostí komunistických kriminálů. Komunisté byli tehdy přijímáni 
i do čelných funkcí v Junáku bez výčitek za minulost. – Přestoţe obnova skautského 
hnutí byla v roce 1968 prokazatelně zcela spontánní, někteří skauti-komunisté tvrdili 
a tvrdí, ţe by bez jejich zásluh k tomu nedošlo. Při ústředí Junáka zaloţili stranickou 
skupinu. Jako oddíl 8 RS Praha začala znovu pracovat skupina známá před únorem 
z časopisu Plameny. Jejím tiskovým orgánem se stal časopis FONS.  

 
Sovětská okupace 

Po srpnové okupaci byly schváleny stanovy Junáka. Ţivot této organizace byl ale pod-
míněn závislostí na uznávání vedoucí úlohy KSČ a povinností všechnu výchovu provádět 
podle „vědy“ nazývané marxismus-leninismus. To znamenalo konec nadějí na svobodný, 
plnohodnotný ţivot skautingu u nás. – Skauti-komunisté se mohli radovat. Jejich schizo-
frenie byla schválenými stanovami Junáka zrušena. Mohli provozovat bez rozpaků s po-
ţehnáním komunistické vrchnosti jakési junáctví komunisticky. 

 
Skauti-komunisté se aktivizují 

Aktivita komunistů stoupala s postupující tzv. „normalizací“ společnosti. V roce 1969 měli 
komunisté mezi činovníky Junáka zastoupení počtem 2 030 lidí, coţ znamenalo 17 %. 
Nebylo to málo, ale skautské oddíly se tomuto vlivu zpěčovaly, jak se dalo, a dařilo se jim 
to více, neţ bylo komunistickému reţimu milé. KSČ ovšem byla rozhodnuta znovu české 
skautské hnutí potlačit a rozehnat. Konečné rozhodnutí padlo v ÚV KSČ 17. 11. 1969 – 
opět to české osudové datum. Bez ohledu na slušně se rozvíjející členskou základnu, 
téměř všechno, co se pak v ústředí Junáka dělo, pocházelo z přímých příkazů KSČ nebo 
z vlastních iniciativ stranické skupiny Junáka. Aby byla Ústřední rada Junáka povolným 
nástrojem KSČ, prosadili si proti znění stanov kooptaci 11 straníků do nejvyššího vedení 
Junáka. – Skauti-členové KSČ aţ na zcela vzácné výjimky dělali to, co jim strana při-
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kazovala. Dali vesměs přednost stranické disciplině před tím, co jim ukládal jejich skaut-
ský slib a zákony. 

Veliký nesouhlas s porušováním skautských zákonů a s připravovanou novou likvidací 
nebyl pro skauty-členy KSČ ţádným tajemstvím. Před přáním svých bratrů a sester dá-
vali přednost své stranické vrchnosti. – Skauti-komunisté nerozpakovali se ve svých 
Pokynech všem složkám Junáka, které jim podepsali i starosta Sum, náčelní Macková 
a náčelník Plajner, paušálně vylučovat z Junáka všechny skauty a skautky, kteří nesou-
hlasili s totalismem.  

Stejně jako v roce 1948 v rozporu se stanovami a podle příkazu svého vedení nepřipustili 
straníci konání sněmu. – Aby vítězství KSČ bylo úplné, zinscenovali komunisté vše tak, 
aby pak mohli rozhlašovat, ţe se Junák zrušil sám. 

Pečlivě připravovaná integrace skautských oddílů do Pionýrské organizace se nedařila. 
Nastalo dalších dlouhých dvacet let, ve kterých se jen obtíţně udrţovalo to, co se dařilo 
v letech 1968–1970 z povědomí o skautingu vzkřísit a oţivit. – Pro práci s mládeţí 
doporučili komunisté z Junáka jenom ty, o kterých nabyli přesvědčení, ţe budou poslušní 
stranickému vedení. 

 
Listopadový samet v roce 1989 

Při nové naději vzniklé koncem roku 1989 kupodivu znovu nechyběli skauti-komunisté 
z let 1968–1970. Byla to například tzv. „iniciativní skupina pro obnovení činnosti Ju-
náka“, ve které byli bývalí komunisté Břicháček, Macháček, Pfeiffer, Sedláček a komu-
nista Pludek. – V nově zvoleném vedení Junáka na sněmu 1990 a pak i 1992 znovu 
zasedli ve vedoucích orgánech někteří dřívější exponenti KSČ. Bez zkušených straníků 
se, jak se zdá, česká skautská organizace neuměla obejít. 

 
KRUH Pavla Křivského 

Oţivila se činnost členů tzv. KRUHU, zaloţeného po válce Pavlem Křivským, ve kterém 
dodnes působí lidé s tradicí předúnorových Plamenů a pozdějšího FONS. Pod jejich 
záštitou došlo k vydávání pokračovatele Plamenů a FONS časopisu OSMRK. – Hlavní 
část oficiálního skautského tisku dostala se do vlivu některých skautů-komunistů z let 
1969–1970. Došlo k úspěšnému pokusu zaloţit tradici zvláštní výchovy roverů v samo-
statných kursech připravovaných a odborně řízených i bývalými členy KSČ. 

 
Skauti-komunisté a jejich věrnost KSČ 

Význačným rysem skautů-komunistů je jejich neochota uznat, ţe byli dvakrát účinnou 
pákou, kterou pomáhali své straně k tomu, co jí bylo mimo jiné také vlastní: Potřeba 
znemoţňovat a zničit skauting. Jednou ze zásad práce KSČ bylo, ţe člen strany je nej-
více platný tam, kde je její politika nejvíce ohroţována. To bylo v případě mládeţe ve 
skautingu. V jedné francouzské katolické skautské organizaci je skautská výchova 
charakterizována jako „nejlepší obrana proti komunismu.“ – Aţ na vzácné výjimky 
skauti-komunisté se chovají, jako by se nechumelilo. Mnohdy dokonce tvrdí, ţe mají čisté 
svědomí a nemají se za co stydět. Nejsou ochotni připustit, ţe svými činy poškodili nejen 
pověst našeho skautského hnutí, ale ţe nesou spoluvinu na morálním stavu několika 
posledních generací. Bylo by zajímavé vědět, kolik komunistů-skautů pro věrnost skau-
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tingu samo vystoupilo z KSČ. Kdo a jak se hájil při stranických prověrkách, kdo v nich 
uspěl a proč byl vyškrtnut či vyloučen. 

V „Zásadách práce stranických skupin ve společenských organizacích“ byly u nás závaz-
né pokyny: „…Členové stranické skupiny jsou povinni ve společenské organizaci aktivně 
vystupovat na prosazení a uskutečňování rozhodnutí stranických orgánů a stranické 
skupiny… Členové stranických skupin jsou za svou činnost odpovědni přímo příslušným 
stranickým orgánům…“ Ve světle těchto ustanovení odpovědnost za škody na českém 
skautingu nelze ze skautů-komunistů sejmout. Zejména v tom případě, kdyţ nejsou 
ochotni nejen k uznání vin, ale ani k uznání prokázaných skutečností a pravdy. Potom 
totiţ porušovali nejen první zákon skautský, ale i příkaz odstavce 2F jejich tehdejších 
stanov KSČ, který jim ukládal: „Člen strany je povinen být pravdivý a čestný vůči straně 
a lidu.“ 

 
I Svojsík mluvil o zradě 

Uznávaný zakladatel českého skautského hnutí A. B. Svojsík svého času prohlásil: 
„Smířit se lze i s nepřítelem, nikoliv s bratrem, který zradil.“ 

Naše skautské hnutí se jako celek vyrovnalo statečně s protivenstvími, která zakoušelo 
od obou totalit, nacistické i komunistické. I v těţkých dobách národa pomáhalo vţdy vy-
chovávat mladé lidi k čestnému, odpovědnému a svobodnému ţivotu. – Skauti-komunis-
té ale čisté svědomí nemají. České skautské hnutí ţije a ţít bude navzdory těm jedincům, 
kteří nepotřebovali jeho podstatu hájit a někdy jej i zevnitř ve prospěch totalismu 
zrazovali.  

Tolik bratr Lešanovský – Kay. Nyní se vrátím k období po druhé světové válce. 

 

Velen Fanderlik – starosta Junáka a poválečný skauting 

ČIN na svých webových stránkách v květnu tohoto roku zveřejnil projev Velena Fanderli-
ka, údajně pronesený před vybranými účastníky československé delegace na světovém 
skautském Jamboree ve Francii v roce 1947 (bude publikován ve třetím díle Sborníků, 
o nichţ jsem se zmínil). Pokud povaţujeme tento projev Velena Fanderlika za autentický, 
a o tom má redakce ČINu jisté a zřejmě oprávněné pochybnosti, protoţe mohl být vy-
roben dodatečně a pak účelně pouţit proti skautům, je zcela jasné, ţe Fanderlik v něm 
perfektně charakterizuje tehdejší poválečný stav v naší republice a zároveň v podstatě 
upozorňuje na nebezpečí, které nám hrozí, a zcela přesně předvídá i další vývoj směrem 
ke komunistické diktatuře. Ve svém projevu pak vysvětluje poslání a úkoly skautů 
a skautek v době, aţ se dostane komunistická strana sice oficiálně, ale neomezeně 
k moci, to znamená po komunistickém puči, který, jak všichni víme, byl proveden v únoru 
1948 a na kterém se přímo nebo nepřímo podílela značná část tehdejší naší politické 
reprezentace, která v posledních letech války a do února 1948 svým způsobem s ko-
munisty kolaborovala. Některé návrhy a doporučení, které Fanderlik v tomto textu před-
kládá, však jsou dosti naivní a vzdáleny realitě. To se mimo jiné týká i postojů mezi-
národních skautských ústředí ke skautským organizacím a skautům a skautkám z jed-
notlivých států ovládaných Sovětským svazem. Z toho lze soudit, ţe jde spíše o záměrný 
podvrh vypracovaný StB.  
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Levicoví skauti 

Našli se i levicově smýšlející skauti, usilující o vytvoření materialistického socialistického 
aţ militantně ateistického skautingu, kteří se tehdy velmi ochotně zapojili do „likvidace“ 
skautského hnutí. Není pochyb, ţe reprezentanti tohoto svérázného pojetí skautské 
výchovy mládeţe působí velmi úspěšně a vlivně dodnes. Naše generace oldskautů jim 
po listopadu 1989 z důvodů jen těţko pochopitelných ochotně vyklidila pozice ve skaut-
ském hnutí, zejména v naší největší skautské organizaci, a tím vytvořila téměř ideální 
podmínky pro další rozvíjení jejich představ o skautingu.  

 

Velen Fanderlik emigruje 

Fanderlik sám byl v centru nejvyšší pozornosti StB a vojenské rozvědky. Proto ilegálně 
opustil vlast v říjnu 1948, aby se do ní jiţ nikdy nevrátil. Jak prokázal v rámci své badatel-
ské činnosti bratr Lešanovský – Kay, Velen nikdy nebyl odsouzen v nepřítomnosti 
k trestu smrti, jakkoliv se tato informace dodnes objevuje v naší skautské literatuře. Ţe 
byl samozřejmě skauting po komunistickém puči komunisty zakázán, jak jsem jiţ uvedl, 
to snad ani nemusím znovu připomínat. Plným právem bylo jméno Velena Fanderlika 
postaveno do názvu našeho oddílu – Skautského oddílu Velena Fanderlika. Velenovo 
postavení v boji proti nacistické i komunistické totalitě, působení v českém i českosloven-
ském skautském hnutí ve vlasti, ve světovém skautském hnutí a později i ve vedení 
československého exilového skautského hnutí, to vše jej přímo předurčilo k tomu, aby 
náš oddíl nesl jeho jméno. My se dnes skromně a s úctou skláníme před památkou 
bratra Velena Fanderlika. Jsme hrdi, ţe náš oddíl nese jeho jméno, coţ nám posvětil 
jeho rovněţ nezapomenutelný bratr Milota Fanderlik.  

 

Skauti v boji proti komunistické totalitě  

Jak jsem jiţ řekl, skauti a skautky, věrni svému slibu, zahájili svůj boj proti komunistické 
totalitě všemi jim dostupnými prostředky. Ţe rozsah této činnosti byl skutečně velký, 
dokládá publikace bratra Lešanovského – Kaye Se štítem a na štítě. Nezradili skautský 
slib, vydaná ve dvou vydáních Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. 
Bratr Kay v tomto roce dokončil rukopis oprav, doplňků a dodatků k této publikaci. Snad 
se dočkáme i jeho vydání a zpřístupnění.  

Stovky skautů a skautek se ocitly v komunistických věznicích. Jejich tresty se pohybovaly 
od několika měsíců aţ po desítky let i doţivotí. Někteří poloţili na oltář vlasti oběť 
nejvyšší na komunistickém popravišti – na šibenici. 

 

Skauting žil v kriminále i na komandech 

Je třeba říci, ţe skauting ţil v srdcích a myslích naší skautské generace nejen mimo 
ostnaté dráty – i kdyţ po pravdě jimi byla obehnána celá naše republika, ale také 
v komunistických kriminálech. Kdekoliv se setkalo několik skautů, vznikaly skautské 
druţiny i skautské oddíly, byl aktivován skautský program a instruktoři LŠ fungovali jako 
v civilu. Přijímali se noví členové, kteří po splnění podmínek skládali skautský slib. 
Dokládá to i řada publikací, která ţivot skautů za mříţemi i mimo ně v období komunis-
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tické diktatury popisuje. Duchovním otcem jáchymovské skautské druţiny Teplička byl 
mukl Pater František Daniel Merth, zesnulý před devíti léty. Měl jsem tu čest ho krátce 
poznat na komandě v Libkovicích, odkud byl spolu s dalšími mukly deportován do 
Jáchymova. Mimo jiné mi krátce před smrtí napsal: „Právě na táboře XII Horní Slavkov 
jsem se nestýkal s nikým, byli tam konfidenti i z našich řad (BOHUŢEL!), jen se skupinou 
skautů vţdy večer v neděli na baráku. Bylo tam celé vedení Junáka,“ a pak pokračuje: 
„Dalo by se psát dál, ale jen jedno ještě dodám: ať tam byli fízlové, znali jsme je, 
ignorovali a celková pomoc tam byla. To dnes v civilu, v nynější „svobodě“ není, zase 
bohuţel. Člověk nemůţe být jist před krádeţí, loupeţí, zabitím! Chvilku jsme byli spolu, 
i za to dík. Hodně zdraví přeje kolega z Libkovic P. Merth.“  

 

Junák sám sebe zrušil v roce 1970 

Neslavný konec naší největší skautské organizace v roce 1970 po krátké obnově činnosti 
v době předstírané reformy komunismu v rámci Praţského jara a socialismu s lidskou 
tváří, aktivní působení komunistů prostřednictvím stranických skupin – ústřední stranic-
kou skupinou počínaje, okupace sovětskými vojsky a následné postupné normalizace, 
přinesl skautům-muklům další zklamání. Podrobný a kvalifikovaný rozbor historie té doby 
přináší bratr Lešanovský – Kay ve své studii Stručné dějiny českého skautingu v období 
1968–1970, vydané ČINem koncem roku 2003. Komunisty a jejich přisluhovači ovládané 
ústředí odvolalo tehdy v podstatě vše, co bylo nám skautům svaté a drahé a pro co jsme 
ţili. Místo světového bratrství se ústředí přihlásilo k údajnému socialistickému marxis-
ticko-leninskému materialistickému skautingu. Štěstím bylo, ţe historie hnutí se píše tam 
dole v oddílech, smečkách a rojích, a tam vše probíhalo co nejdéle bez ohledu na in-
strukce a oficiální prohlášení ústředí, stranické skupiny při ústředí a do ÚRJ koopto-
vaných komunistů a komunistek.  

Po okupaci v roce 1968 přijímala naše skautská organizace kompromisy s totalitní mocí 
ve víře, ţe si tím prodlouţí ţivot. Byly to kompromisy takového druhu, ţe se vlastně 
zřekla všeho, co nám bylo skautsky svaté a na čem ve skutečnosti skauting jako takový 
byl vybudován. Sama se potom rozpustila. Velice závaţné prohlášení nazvané Syrinx 
zveřejnili koncem roku 1969 bratři Kopt, Makásek a Zachariáš, v němţ kriticky zhodnotili 
jednání ústředí a opouštění základních principů skautingu a připomenuli meze, za které 
jiţ nelze totalitě ustupovat. 

 

Vývoj českého skautingu po listopadu 1989 

Po listopadu 1989 se podobně jako celá naše společnost ani skautské hnutí nedokázalo 
vyrovnat s komunistickou minulostí. Nepochybně zde sehrály svou roli dohody uzavřené 
nejprve mezi Reaganem a Gorbačovem a pak Bushem seniorem a Gorbačovem, ale 
negativně se na tom podepsala i politická reprezentace nastupující u nás po tak zvané 
„sametové revoluci“ v listopadu 1989. Ţe ve skutečnosti nešlo o revoluci, ale o dohodnu-
té předání moci, se dnes jiţ povaţuje za zcela prokázané. Můţeme hovořit o post-
komunistické společnosti se všemi jejími důsledky, jen těţko můţeme povaţovat součas-
né jiţ patnáct let trvající období za vysloveně demokratické. Rozloţení politických i eko-
nomických sil v naší republice tuto skutečnost jednoznačně potvrzuje.  
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V Junáku se sešli všichni 

V naší obnovené největší skautské organizaci se setkali všichni – muklové komunismu, 
skauti-komunisté, skauti-agenti a spolupracovníci StB, i ti řekněme neutrální a nově 
příchozí z různých za bolševika oficiálně povolených a působících organizací. Bylo zcela 
evidentní, ţe nutně dříve nebo později dojde k vnitřní krizi. Z této krize našeho skaut-
ského hnutí, která se neustále prohlubuje, nemůţeme vinit jen mladou skautskou 
generaci. Na ní se totiţ podepsala především a převáţně naše generace oldskautů 
a oldskautek, ať uţ si to přiznáme nebo ne.  

 

Mlčení oldskautů 

Pozoruhodné je současné mlčení značného počtu našich oldskautů a oldskautek. Zbyšek 
Pecha ve svých Skautských listech č. 49 (květen 2004) píše: „Pro mě však zůstává 
nepochopitelnou záhadou, kdo takové ‚Věčné mlčení‘ přikázal široké skautské veřejnosti. 
Ta mlčí k hanebné úloze kolaborantů s totalitním reţimem, straníků, kteří pomáhali 
aktivně likvidovat skauting u nás, a notoricky známých agentů či spolupracovníků bolše-
vické StB. Jsem toho názoru,“ píše Zbyšek, „ţe bychom si měli uvědomit, ţe mlčení 
k nepravostem nebo nečestnému jednání můţe být samo prohřeškem.“ Já si tady dovo-
lím malou poznámku. Velice často se setkávám s lidmi, kteří trvale kategoricky odsuzují 
komunisty, ale – jakmile jde o jejich kamaráda či přítele, byť člena oné partaje nebo 
spolupracovníka StB, pak většinou ztrácejí objektivní soudnost a takové lidi všemi 
prostředky omlouvají.  

 

Nejsme jako oni 

V listopadu 1989 znovu oficiálně obnovená organizace s heslem tolerance a „nejsme 
jako oni“ pokračovala v kompromisech s těmi, kdo za komunismu zradili skautský slib. 
Jak dnes – po letech a snad i s pocitem vlastní viny a vlastního podílu na polistopa-
dových chybách – vzpomíná čestný vůdce Svojsíkova oddílu, dostávali vysoké činovnic-
ké funkce a vyznamenání včetně členství ve Svojsíkově oddílu. Tomu mlčky přihlíţeli 
mnozí, kteří byli pro skauting, pro svou čest, léta pronásledováni. Kriticky se v té 
polistopadové době stavěla k obnově skautského hnutí u nás skupina skautů shromáţdě-
ná kolem nezávislého skautského časopisu ČIN. Vykonali v těchto souvislostech velmi 
zásluţnou práci ve prospěch skautského hnutí, i kdyţ se i sami redaktoři ČINu dopouštěli 
omylů, zřejmě z určité euforie, která provázela všeobecně onu dobu, či z nedostatku 
spolehlivých informací.  

 

Pozdě bycha honiti – 

– je zbytečné teprve dnes plakat nad rozlitým mlékem 

Čestný vůdce Svojsíkova oddílu dnes říká: „Jistě, kaţdý z nás je povinen odpustit a ze 
srdce rád to učiní, vidí-li, ţe jeho bratr svých chyb lituje a o odpuštění stojí. My jsme však 
bez výběru i bez pokání připustili do členské základny všechny, u nichţ jsme dobrou vůli 
pouze předpokládali, i bývalé pionýry, z nichţ se přes noc stali junáčtí činovníci, a dnes 
ovlivňují kurs naší skautské organizace.“ Škoda, ţe s těmito slovy nepřišel v době, kdy 
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zastával vysokou funkci na ústředí. Tehdy mlčel. Jeho slova a tvrdá kritika do vlastních 
řad přicházejí pozdě, bohuţel. 

 

Asociace skautských organizací 

Bylo zcela evidentní, ţe uvedený stav povede k odchodu řady skautů a skautek z obno-
vené organizace. To se také stalo a postupně u nás vzniklo několik dalších skautských 
organizací, které se dnes sdruţují v Asociaci, zatím co naše největší skautská organiza-
ce stojí mimo tuto asociaci. Bohuţel, členská základna ostatních skautských organizací 
není nijak významná, a tak spíše, při vší úctě k nim, stojí mimo větší pozornost veřejnosti. 
I kdyţ, popravdě řečeno, veškeré skautské hnutí u nás stojí dnes mimo zájem veřejnosti 
i všech hromadných sdělovacích prostředků. Pozornost se na ně upře jen tehdy, tuší-li se 
nějaká nepříjemnost, nějaký prohřešek, nějaký zločin. Jen dodám, ţe v poslední době jde 
opět o pedofily.  

 

Skautský oddíl Velena Fanderlika – Lubka Školoud 

„U vědomí uvedeného stavu v našem českém skautském hnutí začátkem února 1994,“ 
jak skromně píše zesnulý mukl a skaut Lubka Školoud, „byl na popud ing. Radka Broţe – 
Nestleho, místonáčelníka chlapeckého kmene, zaloţen oddíl Velena Fanderlika. Tento 
oddíl má sdruţovat skauty a skautky, kteří v době totality prošli komunistickými koncen-
tráky a kriminály. Dále skauty, kteří sice vězněni nebyli, ale byli persekvováni jinak. 
Sluţbou u PTP, vyhozeni ze zaměstnání, nemohli studovat a podobně, přesto prošli toto 
období s čistým štítem. Taktéţ exilové skauty, kteří v dobách nejtěţších nesli českoslo-
venský skauting dál. 

Cílem tohoto oddílu je očistit skautské hnutí od pozůstatků totality a prosazovat ideály, za 
které byli vězněni. Pokud to půjde, sestavit seznam vězněných skautů a skautek jak 
ţijících, tak zemřelých. Podávat svědectví o zrůdnosti komunistického reţimu a otvírat oči 
těm, kteří někdy z nevědomosti jeho pozůstatky ochraňují. Toto je jen základní program. 
Bude se rozvíjet podle návrhů členů oddílu a potřeb oddílu.  

 
Znak oddílu: 

Meč s javorovým semenem je stylizovaná lilie. Meč je symbol (směrem nahoru) vítěz-
ného boje s rudou saní. Semeno je symbolem nového ţivota, tudíţ boj o nový lepší ţivot. 

 
Barvy znaku: 

Na bílém podkladu šedomodře orámovaném je šedomodrý meč s oranţovým javorovým 
semenem. 

 
Historie znaku: 

Tento znak vznikl jiţ v roce 1950 na táboře „Rovnost“. Byl znakem oddílu, v kterém byli 
Pavel Holý, Radek Broţ, Rýša Nebeský a další. Kaţdý člen tohoto oddílu ho obdrţel 
vyřezaný v lipovém dřevě. Vyšitý se dochoval jeden kus a ten uschovává Pavel Holý.  
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Doporučujeme nosit tento znak na levém rukávě pod domovenkou. Pro kaţdého člena 
oddílu je znak vlastně vyznamenáním tím nejvyšším, protoţe čelil zlu.“ 

Pavel Holý – Katug k tomu dodává: „Znak skautského oddílu, který vznikl v roce 1949 
na táboře Rovnost na Jáchymovsku, byl původně navrţen pro ztvárnění v dřevu. Vyrobil 
jsem celkem osm kusů v lipovém dřevě a bylo namořeno do světle hněda. Později jsem 
vyšil i textilní znak. Meč byl modrý, naţky červené a štít bílý. Meč byl symbolem vítězné-
ho boje, javorová naţka symbol nového ţivota, bílý štít – čistota. Kdyţ vznikl OVF, navrhl 
jsem Lubkovi Školoudovi, aby místo lilie a trnové koruny pouţili znaku skautského oddílu, 
jehoţ vůdcem byl bratr František Falerski – zvaný Bonny.“  

Na Lubkovu výzvu v časopisech ČIN a Věrni zůstaneme jsem se přihlásil do OVF. Ve 
svém dopise jsem Lubkovi mimo jiné vysvětlil i své důvody, proč jsem na zlomu 
1992/1993 rezignoval na všechny funkce na ústředí včetně členství v ÚRJ. Lubka 
reagoval dopisem ze 14. srpna 1994: „Jirko, opoţděně Ti stručně odpovídám. S Tvým 
dopisem plně souhlasím a dovedu Tě pochopit. Ale netřeba ještě utíkat z boje, ale válčit 
dál. To by si bolšáni libovali, ţe nás dostali na lopatky. Proto jsme zaloţili Velenův oddíl 
(tímto jsi do něho přijat). Protoţe jednotlivé hlasy krunýře bolševiků neprorazily. Ale 
máme zjištěno, ţe jiţ nyní se nás začínají obávat. Hlásí se k nám čestní lidé s čistou 
minulostí. Teprve se šikujeme, ale maličké výsledky jsou jiţ vidět. A tak, brácho, znovu 
na své místo a hlavně „Buď připraven!“. 

 

Jáchymovský Bonnyho skautský oddíl 

Jestliţe si dnes na tomto 8. sněmu připomínáme, ţe před deseti lety byl zaloţen 
Skautský oddíl Velena Fanderlika, pak nesmíme zapomenout, ţe v roce 1949, tedy před 
55 lety, vznikl v jáchymovském kriminále skautský oddíl, jehoţ znak se stal i znakem 
oddílu Velena Fanderlika a jehoţ někteří členové jsou mezi námi – bratři Radek Broţ – 
Nestle a Pavel Holý – Katug. Tento skautský oddíl, zaloţený v kriminále v roce 1949, se 
stal symbolem podobných skautských druţin a oddílů, které aktivně působily i na jiných 
komandech i věznicích nejen Jáchymovska, ale i třeba v Leopoldově. „V létě 1953 uţ byl 
náš oddíl zaloţen. Nezůstalo jen při zaloţení a při povrchních debatách. Byly to opravdo-
vé skautské schůzky, kurzy, školení. Můţeme směle říct, ţe jeden čas naše schůzky 
a přednášky měly úroveň přednášek a kurzů L. Š.,“ píše se v úvodu Almanachu I. oddílu 
RS skautů v Leopoldově, jak vyplývá z několika stránek rukopisu bratra Ferdinanda 
Höfra, které mám k dispozici.  

Vraťme se ještě jednou zpět aţ do konce čtyřicátých a počátku padesátých let minulého 
století a připomeňme znovu, ţe se náš oddíl otevřeně hlásí k onomu symbolickému 
skautského oddílu na Rovnosti, vedenému Bonnym, přijměme tento Bonnyho oddíl jako 
reprezentanta všech skautských seskupení působících v komunistických kriminálech 
a na komandech a jeho vznik jako počátek existence našeho Skautského oddílu Velena 
Fanderlika. Budeme tak dnes při 8. sněmu SOVF připomínat nejen padesát pět let exis-
tence oddílu, ale také nezničitelnou a trvalou kontinuitu skautského hnutí v naší vlasti.  
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Deset zásad oddílu Velena Fanderlika 

Vedení Skautského oddílu Velena Fanderlika (tehdy ještě Čestného oddílu Velena 
Fanderlika) vypracovalo Deset zásad oddílu Velena Fanderlika, které ve své podstatě 
představovaly pro tu dobu platné podmínky pro členství v tomto oddíle a jeho působení. 
Zřejmě poslední verzi těchto zásad, odsouhlasenou dne 28. srpna 1999 na 3. sněmu 
OVF v Nové Pace, jsem podepisoval jako tehdejší vůdce oddílu. Je třeba zmínit, ţe 
členem nemůţe být nikdo, kdo byl v KSČ, lidových milicích, v jakékoliv fašistické organi-
zaci, v řídících orgánech SSM a PO. Zároveň se musí prokázat negativním lustračním 
osvědčením.  

 

Vztahy ČOVF a Junáka aneb SOVF jako občanské sdružení 

Dlouhé úsilí vedení OVF o začlenění oddílu do struktury Junáka na patřičné úrovni skon-
čilo neúspěšně. ÚRJ svým dopisem z 29. 12. 1998 stanovila pro přijetí OVF do Junáka 
zcela degradující a dehonestující podmínky, které oddíl odmítl jako zcela nepřijatelné. 
Ani postoj náčelnictva OS nebyl v tomto smyslu příznivý. Snad jen dodám, ţe se přece 
jen později poněkud změnily postoje OS a také SO k našemu oddílu, kdyţ nová ÚRJ 
zaujala k těmto dvěma seskupením značně odmítavý a rovněţ uráţející postoj. To však 
bylo v době, kdy vedení ČOVF předloţilo po projednání v oddíle Stanovy Skautského 
oddílu Velena Fanderlika jako občanského sdruţení ke schválení Ministerstvu vnitra ČR. 
Návrh stanov jsem podepsal jako tehdejší vůdce oddílu a zesnulý bratr Jezevec je ode-
slal na ministerstvo. To je schválilo dne 22. března 2001. Krátce před 5. sněmem SOVF 
v Třinci, 23. srpna 2001, který bychom mohli formálně povaţovat za ustavující sněm 
občanského sdruţení SOVF, zemřel zakladatel a první vůdce SOVF Lubka Školoud. 

 

SOVF bilancuje deset let své činnosti 

Zatímco usnesení jednoho z polistopadových sněmů Junáka zakazovalo členům Junáka 
členství v jiné naší skautské organizaci – toto usnesení, jehoţ návrh překvapivě ne-
pochází od mladé skautské generace – bylo jiţ zrušeno, členy SOVF mohou samozřejmě 
být členové všech skautských organizací v naší vlasti i naši skauti v zahraničí. Dnes má 
oddíl členy nejen v České republice, ale také například na Slovensku, ve Švýcarsku, 
Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Švédsku, Jiţní Africe, Kanadě, Spoje-
ných státech, Austrálii. Všichni bez výjimky musí splňovat podmínky přijetí za člena, 
vyplývající ze zmíněného desatera, respektive stanov SOVF.  

 

Členství v SOVF trvá i po odchodu člena na věčnost 

Je třeba říci, ţe členství nekončí úmrtím člena, ale má trvalou platnost. Hořící svíce na 
kaţdém sněmu SOVF je vzpomínkou na ty, kteří navţdy opustili naše řady, ale v duchu 
jsou stále s námi.  
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Vyznamenání SOVF 

Členové SOVF, kteří byli z politických důvodů vězněni a jsou členy Konfederace politic-
kých vězňů ČR, mohou nosit na pravé kapse skautské krojové košile stříbrnou medaili 
s pozlacenou lilií se státním znakem v barvě červené, lev je stříbrný, s nápisem „Obětem 
komunistického reţimu v Československu“. Oddíl zavedl také „Pamětní kříţ III. odboje 
Oddílu Velena Fanderlika“ ve třech stupních. 1. stupeň uděluje vůdce oddílu zemřelým 
skautům-politickým vězňům – členům oddílu in memoriam, 2. stupeň skautům-politickým 
vězňům a 3. stupeň ostatním členům oddílu persekvovaným v době komunistické totality.  

 

Vedení SOVF 

Vedení oddílu – volené podle stanov vţdy na dva roky – přešlo z Hradce Králové na ně-
kolik let do praţské druţiny a v roce 2001 je převzala jihomoravská druţina. Činnost 
oddílu se formálně a administrativně postupně vypracovala do uspokojivého stavu, i kdyţ 
se stále ještě setkáváme s některými administrativními nedostatky, které moţná někteří 
rádcové druţin povaţují za banality.  

 

8. sněm SOVF – Kolín, 4.–5. září 2004 

Nyní se SOVF schází na svém 8. sněmu a bude bilancovat celé uplynulé období své 
existence. Zhodnotí výsledky své dosavadní činnosti, úspěchy a neúspěchy, vítězství 
i prohry, a současně se bude zabývat budoucností SOVF. Ani jedno ani druhé není 
jednoduchý úkol. Chceme-li hodnotit práci oddílu od jeho zaloţení, pak se musíme 
oprostit od všech osobních představ, názorů i stanovisek, usilujeme-li dospět k poctivé-
mu a pravdě odpovídajícímu závěru. Musíme přistupovat k tomuto hodnocení s maximál-
ním respektem k názorům ostatních bratří a sester a zbavit se touhy prosadit svůj pohled 
jako ten jedinečný a jedině správný. To nám pak umoţní, abychom i pro budoucnost 
SOVF přijali stejný objektivní postup. Musíme si neustále připomínat, proč SOVF vznikl, 
jaké jsou jeho poslání, úkoly a cíle, a tomu veškerou svou činnost podřídit. Pokud se nám 
toto nepodaří, měli bychom si poloţit otázku, zda jsme skutečně skauty a skautkami 
a hodni býti členy tohoto oddílu. Je to úkol těţký a náročný. Pro nás skauty a skautky – 
členy SOVF je to povinnost. Celý svůj ţivot jsme ţili jako skauti, skauting se stal smyslem 
našeho ţivota. Ve skautském kolektivu jsme proţili nejkrásnější chvíle našeho ţivota, 
i kdyţ to třeba bylo i za mříţemi. Dnes od nás naše skautské hnutí očekává, ţe mu 
vrátíme, co nám darovalo. Naplnit tuto naši povinnost a naše poslání můţeme jedině 
tehdy, přijme-li nás a pochopí-li nás naše současná mladá skautská generace.  

 

Členská základna SOVF 

Musíme si být vědomi, ţe jsme o deset let starší, neţ tomu bylo v době vzniku oddílu, ţe 
věkový průměr naší členské základny se neustále zvyšuje a ţe naproti tomu, a to si 
musíme poctivě přiznat, ať chceme nebo nechceme, naše tělesná schránka chátrá 
a duševní potence se rychle sniţuje. Nechci zde předvídat závěry, k nimţ v těchto 
souvislostech dospěje náš 8. sněm.  
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Nemocná česká společnost – nemocný český skauting 

Nicméně si kladu otázku, jak dál v době, kdy členská základna SOVF klesá, protoţe její 
průměrný věk je vysoký, a na odchod na věčnost se v podstatě dříve nebo později 
vydáme všichni, a kdy popularita skautského hnutí v naší vlasti rovněţ neustále klesá. 
Příčiny tohoto posledně jmenovaného jevu přesahují rámec mé úvahy, a proto je nebudu 
zde podrobněji rozebírat. Pozorný posluchač ovšem z mého výkladu mohl pochopit, proč 
tomu tak je. A nejen to, ale proč tomu tak opravdu musí být. Naše skautské hnutí ne-
dokázalo vyuţít příleţitosti, které se mu dostalo po listopadu 1989, bohuţel. Tolik oče-
kávaná obnova českého a československého skautského hnutí probíhala, jak jsem jiţ 
výše naznačil, aţ příliš sametově, podobně jako obnova celé naší demokratické spo-
lečnosti. A na tuto skutečnost dnes náš skauting dojíţdí. Také naše republika, ač jiţ je 
členem NATO a Evropské unie, vnitřně je stále ještě morálně, lidsky a do značné míry 
i ekonomicky nemocná a nestabilní. 

 

SOVF a jak dál ku prospěchu našeho českého skautského hnutí 

Pokusím se předloţit k zamyšlení a případnému vyuţití několik podnětů, které vyplývají 
z mých rozhovorů se skauty a skautkami všech generací:  

(1) Rozhodně bychom měli zvýšit svou aktivitu v odhalování zločinů komunismu i těch, 
kteří se k této zločinné činnosti propůjčili a dodnes propůjčují. Intelektuální levice nejen 
u nás, ale především v západních zemích, kde nepoznali komunistickou totalitu na vlast-
ní kůţi, dodnes glorifikuje socialismus a komunismus, které povaţuje za budoucnost 
lidstva, a o stalinismu někteří hovoří jako o jejich zneuţití. V tom vidím velké nebezpečí 
pro lidstvo. Současný politický vývoj v naší vlasti to potvrzuje. 

(2) Svými přednáškami, besedami a články bychom měli oslovit a výchovně působit na 
veřejnost, ale především na současnou skautskou i neskautskou mládeţ, aby pochopila, 
jaké nebezpečí jí hrozí nejen od komunistického, ale i od jiných totalitárních reţimů 
a politických stran s nimi souvisejících, od politického a náboţenského terorismu, a jak je 
potřeba hledat zdravý způsob ţivota v úctě k přírodě, která je naším chrámem a jistotou, 
a v souladu s přírodou, způsob ţivota odlišný od toho, který propaguje a kterým ţije 
současná konzumní společnost. Je to naše lidská i skautská povinnost. 

(3) Význačným rysem skautů-komunistů je jejich neochota uznat, ţe byli dvakrát účinnou 
pákou, kterou pomáhali své straně k tomu, co jí bylo mimo jiné také vlastní: Potřeba 
znemoţňovat a zničit skauting. Jednou ze zásad práce KSČ bylo, ţe člen strany je 
nejvíce platný tam, kde je její politika nejvíce ohroţována. To bylo v případě mládeţe ve 
skautingu. V jedné francouzské katolické skautské organizaci je skautská výchova 
charakterizována jako „nejlepší obrana proti komunismu“. Aţ na vzácné výjimky se 
skauti-komunisté chovají, jako by se nechumelilo. Mnohdy dokonce tvrdí, ţe mají čisté 
svědomí a nemají se za co stydět. Nejsou ochotni připustit, ţe svými činy poškodili nejen 
pověst našeho skautského hnutí, ale ţe nesou spoluvinu na morálním stavu několika 
posledních generací (opakuji záměrně tento třetí bod, který jsem převzal z výše uvede-
ného textu bratra Kaye – Lešanovského z roku 1998 a který jsem jiţ jednou přečetl). Jen 
dodám – skauting zaloţený na marxistických materialistických základech násilí, revoluce 
a třídního boje, jakkoliv prováděný rafinovaně na vysoké odborné úrovni, je velkým 
nebezpečím nejen pro současné i příští generace skautů a skautek, ale pro celé lidstvo. 
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Ve skutečnosti nejde o skauting – o to je to nebezpečí větší, protoţe tu podstatu a rozdíly 
mladá generace rozlišuje velmi obtíţně.  

(4) Všemi silami bychom měli podporovat rozvoj skautského hnutí v rámci svého 
působení ve všech současných našich skautských organizacích. Neustále bychom měli 
zdůrazňovat základní principy skautingu, slib a zákon a především duchovní rozměr 
skautingu – tedy skautskou spiritualitu, na které skautské hnutí v celém světě úspěšně 
rozvíjí svou činnost a která skauty a skauty celého světa vzájemně spojuje. Aktivně 
bychom měli působit v rámci Asociace skautských sdruţení v naší vlasti s vědomím 
a současně i cílem, ţe našemu skautingu musí být vráceno jeho čestné a po dlouhá léta 
respektované postavení ve společnosti. 

(5) Dnešní sněm by měl také vyřešit problém členské základny a tím zajistit do budoucna 
i kontinuitu SOVF. S tím také souvisí úsilí o vytváření bratrských a sesterských vztahů, 
úcty a vzájemného respektu nejen mezi členy SOVF, ale i k členům ostatních skautských 
organizací u nás a ke všem skautům a skautkám na celém světě. Světové bratrství 
skautů a skautek je základem pro perspektivní a úspěšný rozvoj celé naší planety Země. 
Je to také naše povinnost budoucím generacím. A my staří máme teď jednu z posledních 
příleţitostí, abychom i toto své skautské poslání naplnili. Jak jsem jiţ naznačil, mnohým 
z nás uţ toho času moc nezbývá.  

(6) Náš dnešní 8. sněm SOVF by měl ve svém usnesení vyjádřit nejen to, o čem jsem 
hovořil, ale i další náměty, které povaţuje za významné a důleţité pro úspěšný rozvoj 
našeho i světové skautingu, a pozitivní roli oldskautů a oldskautek v tomto rozvoji. 
Odloţme všechny spory a názorové střety, které nás mohou rozdělovat, a vytvořme 
jeden silný skautský tým, který bude schopen předestřít šťastnou budoucnost mladé 
generaci v naší vlasti i na celém světě! Odvrhněme vše, co nás rozděluje, a hledejme 
výhradně to, co nás spojuje a sjednocuje v našem úsilí o lepší skauting v lepším světě!  

(7) Abychom také, aţ budeme před soudnou stolicí Nejvyššího bilancovat svůj ţivot, 
mohli s čistým svědomím a čistým štítem stejně jako Jan Kristofori říci: „Pane, za vše, co 
je ve mně dobrého, vděčím skautům.“ Přistupme proto s pokorou ve svém srdci a ve své 
duši a s vědomím skautského slibu, který jsme sloţili na celý svůj ţivot, k plnění našeho 
poslání sluţby skautskému hnutí a lidské společnosti! Buďme hrdi na svůj oddílový 
prapor a na znak oddílu, který vznikl v komunistickém lágru! Jednejme vţdy tak, aby-
chom tento prapor a znak nikdy nezneuctili a nezradili a abychom se sami nemuseli 
stydět za sebe a naše skautské hnutí se nemuselo stydět za nás!  

Deset let činnosti SOVF a padesát pět let od zaloţení Bonnyho oddílu, jehoţ znak se stal 
i znakem SOVF, uplynulo. Na tomto sněmu hodnotíme činnost oddílu v minulosti, a coţ 
je podle mě mnohem důleţitější, současně připravujeme koncepci oddílu i jeho program 
do budoucna. Vyuţijme všeho pozitivního z let minulých a pokusme se zpracovat náš 
budoucí program tak, aby jej mohly naplňovat i další generace skautů a skautek v době, 
kdy nás jiţ nebude! Všichni dobře víme, ţe se taková doba velmi rychle blíţí. Ale ještě 
přece jen máme trochu času. A je jen a jen na nás, jak s ním naloţíme a jak ho vy-
uţijeme ve prospěch skautského hnutí a lidstva.  

(NDS 134; PČ; SF; SED) 
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Projev nového vůdce oddílu zvoleného na 9. sněmu 

Skautského oddílu Velena Fanderlika  

konaném 9.–10. září 2005 v Pardubicích-Rybitví 

 
 

Váţené a milé sestry, váţení a milí bratři, váţení hosté, 

dovolte mi, abych Vám všem nejprve poděkoval za důvěru, kterou ve mně vkládáte, 
jestliţe jste mě na 9. sněmu Skautského oddílu Velena Fanderlika zvolili vůdcem oddílu 
na příští dvouleté období. Nebude to pro mě lehký úkol, stejně jako není snadné působe-
ní Skautského oddílu Velena Fanderlika v našem českém skautském hnutí. Záleţí na 
nás všech, zda splníme poslání, které určili našemu oddílu jeho zakladatelé.  

 

Úvodem 

Svůj inaugurační projev jsem rozdělil do dvou částí. V první části chci vyslovit několik 
připomínek k mezilidským vztahům mezi skauty v našem oddíle i v našem skautském 
hnutí – bude to podle mě nezbytná kritická sonda do vlastních řad, ve druhé části se 
pokusím vyjádřit některé své představy o perspektivě dalšího rozvoje a činnosti Skaut-
ského oddílu Velena Fanderlika v širších souvislostech poslání skautingu u nás i ve 
světě.  

 

Slovo ke sněmům SOVF 

Nejprve několik slov k našim sněmům. Sněmy SOVF nemohou mít jen společenský 
charakter s nostalgickým vzpomínáním na minulost a pláčem nad tím, ţe jsme staří a ţe 
uţ všechno máme za sebou a nic uţ nemůţeme, nezmůţeme a nedokáţeme, a ţe nám 
nezbývá nic jiného, neţ vzpomínat. Nebo nám jde jen a jen o formální a obsahově prázd-
ná kaţdoroční setkání? Převaţující náplní programu kaţdého sněmu SOVF musí být 
poctivé zhodnocení současného stavu a vymezení dalších úkolů v současné sloţité 
situaci našeho skautského hnutí a naší společnosti. Musíme mít stále na paměti, ţe nás 
naše skautské hnutí potřebuje.  

Vůdce ELŠ bratr Neptun říká: „Skautský sněm, ať uţ se jedná o jakoukoliv úroveň, bývá, 
nebo alespoň by měl být, také příleţitostí, abychom se zastavili a kriticky zhodnotili do-
savadní společný ušlý kus cesty. Je to příleţitost ocenit a vyzdvihnout všechno to dobré, 
co se podařilo, a naopak, pojmenovat chyby a vyvodit z nich poučení do budoucnosti. 
Jaké tedy bylo v tomto smyslu uplynulé období skautské práce, skautského ţivota,“ 
v našem SOVF a v našich druţinách? dodávám já. „Pokud si někdo odpoví bezvýhradně 
kladně, pak klidně můţe odejít rovnou do skautského nebe, protoţe nepatří mezi nás, 
hříšníky. Na druhou stranu myslím, ţe vědomí naší nedostatečnosti a proţívaných ne-
úspěchů by nás nemělo otrávit, ale vyprovokovat k přehodnocení našich postojů 
a k tvrdé práci především na sobě samých.“ Tolik bratr Neptun. Jeho výstiţná slova stojí 
za zamyšlení. 
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Kritická sonda do vlastních řad a „Zlaté pravidlo chování“ 

Základní principy skautingu, skautský zákon a slib, povinnost – odpovědnost – kázeň 
a sluţba skautskému hnutí a našim bliţním, to je báze skautského ţivota nás oldskautů 
a oldskautek. Zřekneme-li se těchto principů, které jsme jako členové SOVF doplnili 
o aktivní působení v oblasti odhalování zločinů komunismu a výchovu mladé nejen 
skautské generace k odporu k jakékoliv, tedy nejen komunistické totalitě, pak se jen 
mohu zeptat, zda by mělo smysl, aby SOVF dál existoval jen jako stolní společnost a nic 
víc a nic méně.  

Nedávno jsem napsal krátkou úvahu o Zlatém pravidlu chování a skautské výchově, 
která byla uveřejněna v červnovém čísle časopisu Na dobré stopě. Toto pravidlo, které 
respektovali jiţ řečtí filozofové, které najdeme v Bibli a které převzala většina křesťan-
ských i ostatních církví, v podstatě říká: „Nečiň druhým, co nechceš, aby druzí činili tobě.“ 
V našem českém skautském hnutí není toto pravidlo příliš známé, bohuţel. Světové 
skautské hnutí jeho znalost, respektování a dodrţování povaţuje za naprosto samo-
zřejmé a ve značném rozsahu o ně opírá svůj výchovný program.  

Kdyţ se tak rozhlíţím kolem sebe na různých setkáních skautů a skautek všech genera-
cí, občas pozoruji různé slovní střety mezi některými bratry. Respektuji právo kaţdého 
z nás na vlastní názor, ale tyto střety někdy přecházejí do osobních útoků, které jsou 
v rozporu s obecnými principy slušnosti, o skautských ani nemluvě. Někteří z nás se 
studeně, komisně a neskautsky chovají k nemocným bratřím.  

Mládeţ, nejen ta skautská, hledá své vzory a autority, které by chtěla a mohla brát váţ-
ně, uznávat a respektovat. Mohla a měla by je nacházet i mezi námi, členy SOVF. To 
však záleţí především na nás, jsme-li schopni chovat se a vţdy jednat jako skauti a být 
připraveni se takovými vzory stát. Splníme-li tuto podmínku, máme šanci. Nebudeme-li 
se ani sami k sobě a mezi sebou chovat jako skauti, současná mladá skautská generace 
to vycítí a zatratí nás, a my nesplníme své poslání sluţby hnutí a společnosti. Některé 
rozpory v našich slovech a činech jsou patrné na první pohled. A naši mladí skauti jsou 
mnohem vnímavější a všímavější, neţ jsme ochotni sami sobě připustit. Nemůţeme se 
proto divit lecčemus z toho, co se dnes v naší společnosti a mezi mladými skauty děje 
a co se nám nelíbí. I my na tom máme svůj podíl viny.  

Prohlašujeme o sobě, ţe skauting se stal smyslem našeho ţivota, ale jsme vţdy schopni 
i sami před sebou s čistým svědomím obhájit, jak neskautsky se někdy chováme navzá-
jem? Takové jednání je zcela vzdáleno tomu dnes na celém světě ve skautském hnutí 
respektovanému Zlatému pravidlu chování a samozřejmě i druhému ze tří Základních 
principů skautingu, tj. povinnosti k ostatním, povinnosti k bliţním. Nemůţeme se přece 
skrývat za ušlechtilé principy a ideály skautingu a současně jednat v rozporu s nimi. Moje 
ţivotní zkušenost říká, ţe ne kaţdý stisk levice byl a je míněn upřímně.  

Proto nás všechny prosím, vraťme skautingu jeho lidskost, pokoru, vzájemný respekt 
a lásku k bliţním, jak to vyţadují Základní principy skautingu a z nich vyplývající skautský 
slib a skautský zákon! Mnoho času nám nezbývá. Vyuţijme ho k tomu, abychom byli 
opravdovými a nikoliv jen formálně registrovanými skauty, abychom aţ do svých posled-
ních chvil na sobě pracovali, jak nám to ukládá třetí ze Základních principů, a aby si 
mohla současná i budoucí mladá skautská generace i mezi námi vyhledávat své vzory. 
Jen tak se někteří z nás mohou stát pro ni uznávanou a respektovanou autoritou. 
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„Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, 
jak se vedle vás cítili.“229  

 

Skauting je otevřen všem, ale… a „kulturní“ marxismus 

Všichni známe prohlášení, ţe „skauting je otevřen všem, kdo přijmou za své jeho základ-
ní principy, slib a zákon, a budou schopni a ochotni ţít v souladu s nimi po celý svůj 
ţivot.“ Stále se zamýšlím nad podstatou tohoto víc neţ sloţitého a současně zcela zá-
sadního a značně bolestného problému i ve vztahu k současným paradoxům ve skaut-
ském hnutí. 

Šedesát let po skončení druhé světové války a zhruba patnáct let po pádu komunistic-
kých totalit kulturní marxismus úspěšně kvete a marxističtí levicoví intelektuálové u nás 
i ve světě jásají nad tím, kam lidstvo spěje a jak se jim samým naplňují jejich záměry. 
Západoevropská liberální intelektuální levice vede od šedesátých let minulého století na 
řadě vysokých škol studenty k nenávisti a odporu vůči všemu západnímu, proti civilizaci 
a kultuře západního typu. Cílem kulturního marxismu je zničit současnou kulturu, morální 
a etické principy lidství a lidskosti, definitivně odtrhnout lidstvo od víry v Boha, a otevřít 
tak cestu k nové totalitě bez oněch forem násilí a revolucí, které hlásal klasický marxis-
mus. Zamysleme se nad tím, jak k tomu přispívají a jsou zneuţívány současná konzumní 
společnost, sdělovací prostředky všeho druhu, některé ekologické aktivity, drogy a speci-
fické působení různých hudebních a jiných prostředků na současnou mládeţ. O zlo-
činech fašismu, nacismu a komunismu se postupně přestává mluvit a nastupující ge-
neraci nezajímají. Ta má své nové modly.  

Nedivme se, prosím, ţe se v takové atmosféře současnému kulturnímu marxismu daří 
nejen v západní Evropě, a mládeţ celého světa je zmatená a snadno zneuţitelná „pro 
další budoucí lepší světlé zítřky“. Absurdnost současnosti by nás skauty a nás, členy 
SOVF zvlášť, měla vést a přímo nutit k tomu, abychom ještě usilovněji působili na naše 
bliţní a zejména na naši mladou skautskou generaci a ukázali, jaká rizika lidstvu hrozí. 
Všechny ty konflikty současnosti a ekonomicky, náboţensky a politicky podporované 
teroristické aktivity ohroţují nejen svobodu a demokracii, ale vůbec ţivot na naší planetě. 
Poslání skautského hnutí v této sloţité situaci je jednoznačně a nepochybně v podstatě 
nezastupitelné, i kdyţ i skauti na celém světě hledají ke spolupráci partnerské organizace 
usilující o lepšího člověka v lepším světě.  

 

Ke koncepci další činnosti SOVF 

Pokusím se ukázat, jak bychom podle představ mých i dalších bratří a sester měli postu-
povat v budoucnu v našem SOVF. Přes ona zmíněná zklamání a dlouhý ţivot v tota-
litách, z něhoţ mnozí z nás část strávili v kriminále, jsme všichni nebo aspoň většina 
z nás proţili a proţíváme mezi skauty nejkrásnější chvíle našeho ţivota. Naše skautské 
hnutí od nás očekává, ţe mu vrátíme, co nám darovalo. Naplnit tuto naši povinnost 
a naše poslání můţeme jedině tehdy, přijme-li nás a pochopí-li nás naše současná 
mladá skautská generace. Dovoluji si předloţit k úvaze soubor deseti bodů, který jistě 

                                            

229
 Publikováno jako dovětek k úvaze „Interview s Bohem“, uveřejněné v Týdeníku Rozhlas v roce 2004. 
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zdaleka není úplný, nicméně který by mohl být chápán jako návrh koncepce další 
činnosti SOVF. Některé z těchto bodů rozvedu podrobněji: 

(1) Skauti a mezilidské vztahy – je třeba, abychom své vzájemné vztahy v rámci SOVF 
stejně tak jako k ostatním skautům, skautkám a veřejnosti trvale vytvářeli podle Základ-
ních principů skautingu, skautského zákona a slibu a v souladu se Zlatým pravidlem 
chování „nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě“. Je třeba při všech příleţitostech 
naplňovat poslání skautského hnutí, vycházející z duchovní podstaty skautingu, zejména 
ve vztahu k mladé generaci, a sluţby hnutí a bliţním. 

(2) Spolupráce s ostatními českými skautskými organizacemi a duchovní a morální 
podpora jejich aktivit – jako členové SOVF a dalších našich skautských organizací 
jsme povinováni vyuţít všech moţností a příleţitostí k tomu, abychom trvale rozvíjeli 
a podporovali činnost všech skautských organizací působících na území České republiky 
včetně organizací, které jsou sdruţeny v Asociaci skautských organizací České republi-
ky. Hledejme i cesty k navázání, popřípadě prohloubení kontaktů se skautskými organi-
zacemi v zahraničí!  

(3) Výchovné působení členů SOVF v českém skautském hnutí – ohroţení společ-
nosti „kulturním“ marxismem – v souladu se základním posláním SOVF, pro které 
především byl tento oddíl v podstatě zaloţen, musíme podporovat a sami se aktivně po-
dílet podle svých moţností a své skautské kvalifikace na všech činnostech výchovných – 
přednáškových i praktických – v rámci Lesních škol, Lesních kursů a ostatních skaut-
ských a veřejných aktivit, směřujících k výkladu a vysvětlování zhoubného působení 
nacistické a komunistické totality v historických i současných souvislostech a k odhalová-
ní a k potlačení všech znovu se formujících seskupení totalitárního a teroristického 
charakteru, jejichţ výsledkem můţe být potlačení lidských svobod a zánik demokratické-
ho systému v České republice i jinde ve světě. Poslání SOVF je v tomto směru jedinečné 
a nezastupitelné zejména proto, ţe takové hrozby mohou v podstatě ve skryté formě 
působit i v rámci českého skautského hnutí. Proţili jsme dlouhá léta v komunistické 
totalitě, která vycházela z marxismu-leninismu, učení o revoluci, třídním boji a násilí. 
Věřme, ţe toto období je jiţ za námi, ale upřeme svou pozornost na „kulturní marxismus“, 
který v současné době postupně ovládá svět a hrozí státi se novou totalitou.  

V předmluvě Michala Janaty k českému vydání knihy Patricka J. Buchanana Smrt Zápa-
du, která u nás vyšla v roce 2004 v nakladatelství Mladá fronta, čteme: 

„Kdyţ ti chytřejší marxisté poznali, ţe klasickými prostředky marxismu, tedy násilným 
zvratem, nedosáhnou svého cíle, rozhodli se, ţe Západ podvrátí zevnitř, tím, ţe zničí 
jeho kulturu. Kulturní marxismus (…) slaví své duchovní hody a veliká společenská vítěz-
ství… Ve jménu odmítání autority došlo v současnosti k příklonům k novým autoritám, jeţ 
projevují vysokou netoleranci k těm, kdo s nimi nesdílejí despekt k tradici. V tomto 
pohrdání tradicí tkví onen rys marxismu, jenţ byl hybnou silou všech totalitních hnutí 
minulého století. Noví marxisté se sice ke svému učiteli nehlásí, ale jsou o to více jeho 
ţáky, oč méně si to uvědomují.“ 

V komentáři Zdeňka Šváchy, vysílaném Českým rozhlasem 6 letos 3. srpna a otištěném 
v 33. čísle Týdeníku Rozhlas, se píše: „V postkřesťanské Evropě máme dva zdroje urču-
jící legitimitu a morální hodnoty toho kterého jednání. Jsou to společenskovědní 
univerzity a sdělovací prostředky. Někdy v průběhu šedesátých let se západní univerzity 
pod vlivem módního kulturního marxismu proměnily v levicové revoluční syndikáty. Tento 
stav se dodnes nijak nezměnil a spíše sílí. Hlavní náplní studia je zdrcující kritika západní 
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společnosti a jejích hodnot, která má málo společného s vědeckým dokazováním. 
Studenti takových škol jsou úspěšní přímo úměrně nenávisti, kterou si vůči rodné kultuře 
během studia osvojili. Velké mnoţství absolventů těchto kurzů v pokání si nachází práci 
v médiích a příbuzných oborech. Aktivně pokračují v sebemrskání a hledají pro ně nové 
cesty. Podpora libovolné násilné demonstrace či pseudokulturní akce má v tomto sché-
matu pevné místo.“ 

Buchanan ve své knize osvětluje: „Důsledkem kulturní revoluce jsou nové elity, které se 
zmocnily institucí, které formují a zprostředkovávají ideje, názory, přesvědčení a hodnoty 
– televizní stanice, umění, zábava, vzdělání – a vytváří nový lid. Nejen etnicky a rasově, 
ale i kulturně a mravně jiţ nadále nejsme oním lidem nebo ‚národem před Bohem‘. (…) 
Marxisté musejí spolupracovat s pokrokáři, aby se zmocnili institucí, které utvářejí duše 
mladých lidí: škol, vysokých škol, filmu, hudby, humanitních věd a nových masových 
médií, rádia a televize, které bez cenzury vstupují do kaţdého domova. Aţ se sjednoce-
ná levice zmocní kulturních institucí, můţe začít s dechristianizací, tedy s odkřesťan-
štěním Západu. Aţ se toto za několik generací uskuteční, Západ uţ nadále nebude 
Západem, ale naprosto jinou civilizací, a po ovládnutí kultury bude nevyhnutelně ná-
sledovat ovládnutí státu.“  

Zamysleme se, prosím, nad tím, jak se tato skutečnost dotýká naší společnosti a našeho 
v roce 1989 obnoveného a těţce zkoušeného skautského hnutí a na co dlouhodobě 
upozorňují některé naše významné skautské osobnosti. Pochopme, oč tu běţí, jaké jsou 
šance těch druhých, a jaké povinnosti nám z toho vyplývají. Aniţ si to totiţ dobře 
uvědomujeme, po dlouhém období studené války teď následuje zřejmě neméně dlouhé 
období války kulturní, která nejvíce zasáhne a v podstatě jiţ dnes zasahuje nastupující 
mladou generaci. Jde o nebezpečí a hrozbu, které většina lidstva zatím ani nevnímá, 
a které v těchto souvislostech ohroţují náš i světový skauting a v podstatě celou lidskou 
společnost. Některé další podrobnosti najdete na CD Archiv webových stránek ČINu 
v příspěvku Josefa Přecha Soumrak víry – konec jedné civilizace.  

(4) SOVF a jeho členská základna – členská základna SOVF neustále klesá. Příčiny 
jsou nám všem dobře známy. Pokud náš sněm nenavrhne uspokojující definitivní postup, 
jak omladit náš oddíl, pokusme se během příštího dvouletého období vypracovat rozum-
né a smysluplné řešení, na němţ by se jednotliví členové a druţiny svými návrhy a do-
poručeními podíleli. K tomu by měly přispět i doplňky a úpravy stanov SOVF. Podklady 
připravil pro tento sněm bratr Owigo. Několik účastníků sněmu rovněţ připravilo své 
příspěvky. Diskuze na toto téma na našem sněmu probíhá. Není moţné, abychom dnes 
o tom na sněmu promluvili a pak to zase nechali další rok dva v klidu, jako se stalo jiţ 
několikrát. Jde přece o další existenci SOVF. Pokud nepřijme náš sněm řešení, měl by 
se tento úkol stát jedním ze zásadních bodů našeho sněmového usnesení. 

(5) Dokumentační tým SOVF – tým SOVF ve sloţení Orel, Owigo, Pedro, Kim a Tom-
Set studují příslušné archivy a dokumentují historii českého a československého skautin-
gu se speciálním zřetelem na jeho odpor vůči komunistické totalitě a systematickému 
taţení KSČ a StB proti skautům. Spolupracují v těchto souvislostech i s ÚDV, KPV ČR 
a dalšími institucemi. Společně s ČINem, sdruţením pro šíření myšlenek skautingu 
a ochrany přírody, publikují získané informace ve formě sborníků. Dosud vyšly tři svazky. 
Jak mi sdělil bratr Owigo, pro mimořádný zájem připravil bratr Tom-Set druhé přepraco-
vané vydání prvního a druhého svazku v omezeném počtu výtisků. O letošních letních 
prázdninách vychází ve spolupráci s ÚDV čtvrtý svazek, věnovaný bratru dr. Karlu 
Průchovi. Všechny tyto svazky jsou na tomto sněmu nabídnuty účastníkům. Pátým svaz-
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kem bude studie věnovaná známé rozporuplné osobnosti, Pavlu Křivskému, zakladateli 
proslulého a dodnes aktivního Kruhu. SOVF musí i v budoucnu aktivity týmu SOVF 
podporovat a dle moţnosti přispívat nejen k jejich hmotnému zajištění, ale také k získá-
vání dokumentačních a dokladových materiálů. Náš oddíl musí této skupině za její 
činnost poděkovat. Dokumentační tým navazuje na mimořádně kvalitní historické doku-
menty zpracované děčínským Kayem. 

(6) Ţivotní zkušenosti skautů-muklů a skautů perzekvovaných komunistickou tota-
litou – jako členové SOVF musíme urychleně předávat své skautské poselství, vy-
cházející ze sloţitých ţivotních situací muklů a lidí perzekvovaných komunistickým totali-
tárním reţimem, mladé skautské generaci dříve, neţ odejdeme na věčnost. Je to naše 
povinnost a poslání ve vztahu ke skautskému hnutí i naší demokratické společnosti. 
Nemůţeme nacházet své skautské vnitřní uspokojení v tom, ţe se budeme věnovat jen 
různým administrativním a podobným pracím někde ve střediscích i jinde jen proto, ţe 
takovou činnost ti mladí nechtějí vykonávat, a ustupovat od výchovného působení ve 
skautském hnutí, které je mnohem důleţitější a potřebnější. 

(7) 10. sněm SOVF v roce 2006 – v roce 2006 se bude konat jubilejní 10. sněm SOVF. 
Je třeba, aby byl zajištěn ve všech směrech co nejlépe. Navrhuji, aby se 10. sněm SOVF 
konal jiţ podruhé v historii našeho oddílu v Roudnici n. L.  

(8) Almanach SOVF – svědomí českého skautského hnutí – pokusme se v druţinách 
zpracovat podle předem dohodnutého schématu stručné a výstiţné historické zprávy 
a informace o své činnosti od zaloţení SOVF včetně několika vybraných fotografií, 
informací o členské základně druţiny atp. V případě přijetí tohoto návrhu vedení oddílu 
ustaví tým, který nejprve vypracuje základní schéma a všechny podklady získané od 
druţin, a určení členové připraví některé další nezbytné historické a další doklady 
a informace za celý oddíl. Bude tak moţné připravit rukopis Almanachu SOVF – svědomí 
českého skautského hnutí a pokusit se o jeho publikování např. ve spolupráci s ČINem, 
sdruţením pro šíření myšlenek skautingu a ochrany přírody. Uvědomuji si finanční 
problémy spojené s úhradou nákladů na vydání almanachu. Jsem však toho názoru, ţe 
je třeba rukopis almanachu připravit, dokud ještě jsme duševně i tělesně schopni tak 
učinit.  

(9) Bankovní účet SOVF – protoţe tíha hlavních aktivit SOVF spočívá na praţské dru-
ţině, navrhuji, aby byl v Praze zřízen samostatný účet SOVF ve vhodné bance, a byl 
zrušen dosud fungující příslušný podúčet v Brně, původně chápaný jako určité provizo-
rium, a tento podúčet byl převeden do Prahy. Byl jsem informován bratrem Malinkou, ţe 
brněnský podúčet byl jiţ zrušen. 

(10) Otevřenost skautingu všem a problémy s tím spojené – vrátím se ještě k jiţ vy-
slovenému „Skauting je otevřen všem, kteří přijmou jeho Základní principy, slib a zákon, 
ale…“, coţ bezprostředně souvisí také s výše podrobně diskutovaným třetím bodem. 
Občas se spíše jen náhodou a zcela výjimečně dostanu k některým z polistopadových 
písemných projevů a dopisů skautů-komunistů a skautů-agentů StB. Snaţí se v nich 
dokázat, ţe jen oni mají pravdu, zatímco ti ostatní skauti, kteří respektovali a nezradili 
svůj skautský slib a zákon, se ve svých kritických postojích k nim a v soudech o nich mýlí 
a křivdí jim. Radí mladé skautské generaci, co má dělat a jaký postoj má zaujmout k těm, 
kteří s nimi nesouhlasí a nahlas upozorňují na jejich lidské a skautské selhání. Nás pak 
při kaţdé pro ně vhodné příleţitosti obviňují ze lţi a pomýlenosti. Je bohuţel dost 
mladých skautů a skautek, kteří je vnímají pozitivně a pro které jsou nezpochybnitelnou 
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autoritou. Vyuţijme proto kaţdé příleţitosti k tomu, abychom před jejich projevy a půso-
bením mladou skautskou generaci varovali a kvalifikovaně a věcně na úrovni jí ukázali, 
jak opatrně a kriticky je třeba k takovým projevům přistupovat a jaké nebezpečí mohou 
představovat. Zdůrazňuji tu věcnost a kvalifikovanost těchto kritických postojů k nim. 
Není moţné jen konstatovat, ţe s nimi a jejich názory nebylo v minulosti a není dodnes 
něco v pořádku. Ty naše kritické postoje a naše výhrady ke všemu, co dělají a hlásají, 
musí být skutečně kvalifikované, protoţe jinak nemáme proti nim šanci. Vysoká spole-
čenská i skautská odbornost, za které často skrývali své působení za komunistické 
totality a pokračují v tom i v současnosti, zastírá fakt, ţe se ve skutečnosti ideově se 
skautingem rozešli a lidsky i morálně ztratili právo býti skauty, protoţe svým členstvím 
v KSČ či spoluprací s totalitární tajnou policií StB porušili skautský slib a skautský zákon, 
i kdyţ se oni sami nikomu neomluvili, a ani skautské hnutí jako takové se s tím dodnes 
nedokázalo vyrovnat. Mám stále váţné pochybnosti o tom, zda vůbec někdy svůj skaut-
ský slib brali váţně a hledali v něm smysl a naplnění svého ţivota. Pokud ano, pak by se 
totiţ nikdy nemohli stát členy KSČ nebo agenty StB. To všechno však oni nikdy ne-
přiznají a neuznají. Naopak, sami sebe povaţují za ty nejpovolanější, nejvhodnější a nej-
schopnější pro výchovu mladých skautských vůdců a vůdkyň, roverů a rangers. Podle 
názorů našich skautských osobností znalých souvislostí naopak rafinovaným způsobem, 
který je blízký „kulturnímu marxismu“, trvale ohroţují naše skautské hnutí a ve své pod-
statě ohroţují celou naši společnost. Zároveň představují jeden z obtíţně řešitelných 
a dodnes v podstatě nedořešených problémů světového skautského hnutí.  

Stále si kladu otázku, jak lze zajistit, aby ti skautští vůdcové a činovníci, kteří ve svém 
nitru a osobním ţivotě představují, zastávají a samozřejmě projevují, někdy nahlas jindy 
jen skrytě, svou ideologickou a politickou orientaci, která je v rozporu se Základními 
principy skautingu, ve skautském hnutí a ve výchově mládeţe působili shodně v souladu 
s těmito Základními principy, skautským slibem a zákonem a neuplatňovali v tomto svém 
výchovném působení svou „osobní ideologii či filozofii a svou politickou orientaci“? A stá-
le marně na tuto otázku hledám odpověď. Nevěřím totiţ, ţe něco podobného je v plném 
rozsahu vůbec moţné. Kaţdý je svou vnitřní „filozofíí“ zasaţen a nikdo se jí nedokáţe 
ubránit. Zatím mě o tom, ţe se mýlím, nikdy nikdo nikde nijak ničím nedokázal přesvěd-
čit. Dokladů o tom, ţe mám pravdu, máme přehršel nejen v našem skautingu, ale 
i v jiných národních skautských organizacích ve světě, například na Slovensku. Ideová 
a ideologická schizofrenie není lékem pro budoucnost ani skautského hnutí ani všeho 
lidstva. Nemo potest digne dominis servire duobus – Dvěma pánům nelze slouţit (Nový 
zákon, Matouš 6,24). Rozhlédněte se po našem skautingu a uvědomíte si tuto smutnou 
minulost i současnost tolik pronásledovaného a mnohými dodnes nenáviděného našeho 
českého skautského hnutí. Při hlubší úvaze dojdete k názoru, ţe tím vším totiţ pro-
cházelo naše skautské hnutí po celou dobu své existence a dosud nenašlo smysluplné 
řešení, pokud ho vůbec hledalo.  

Skautské hnutí svým činovníkům a vůdcům oddílů musí důvěřovat, protoţe mu nic jiného 
nezbývá. A oni – všichni tito činovníci a vůdcové – mají ve svých rukou moc, kterou 
mohou zneuţít při svém výchovném působení na mládeţ a vyuţít ve svůj osobní, 
ideologický či jiný – demokracii na hony vzdálený – prospěch, ke škodě mládeţe 
a společnosti jako takové. Také o tom je dostatek důkazů v celé historii našeho skautské-
ho hnutí, jeho současnost nevyjímaje. Tkví v tom moţná jedna z příčin opakujících se 
vnitřních krizí ve skautském hnutí. Nevím, jak se tohoto prokletí zbavit. Skautské hnutí 
zatím dělá v těchto souvislostech spíše jen mrtvého brouka, aniţ by se o smysluplné 
řešení pokusilo nebo ho aspoň hledalo. Jen pro ilustraci uvádím bez dalšího komentáře: 
kdyţ byla jednomu oldskautovi, členu obou našich čestných oddílů, nabídnuta k přečtení 
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jedna moje úvaha, reagoval s odporem zcela jednoznačně: „Pokud se tam zase píše 
o Bohu, nemám zájem, nebudu a nechci to ani číst.“  

 

Závěrem 

Pokusil jsem se v tomto svém projevu předloţit Vám k zamyšlení soubor problémů, které 
se hluboce dotýkají našeho skautského hnutí, nad kterými se zamýšlím a které mě trápí, 
a kterými by se, podle mého názoru, měl náš Skautský oddíl Velena Fanderlika dnes 
i v nejbliţší době zabývat. Nemůţeme upadat do jakéhosi zdánlivého sebeuspokojení, 
protoţe je mnoho úkolů, které jako skauti a jako členové SOVF musíme plnit, dokud 
máme ještě čas a sílu k takové činnosti. Nevzdávejme se, protoţe by nám to příští skaut-
ské generace neodpustily. Zůstaňme svému a našemu skautství a poslání našeho 
Skautského oddílu Velena Fanderlika věrni a jednejme vţdy a za všech okolností v sou-
ladu se Základními principy skautingu aţ do našich posledních dní!  

Na závěr dodávám, ţe všichni jsme chybující a omylní. I já se mohu mýlit a jistě budou 
mezi námi tací, kteří s názory, které jsem vyslovil, nebudou souhlasit a budou k nim mít 
své výhrady. Mají samozřejmě na něco takového plné právo. S vědomím tohoto rizika 
jsem se snaţil svou dnešní úvahu napsat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí i za 
cenu, ţe někým budu moţná prohlášen za „kacíře“.  

Ještě o jedno bych chtěl na závěr poprosit. Snaţme se oprostit se od jakékoliv povrch-
nosti, nepřesnosti, omylů a chyb nejen v našem osobním ţivotě, ale i v souvislosti se 
skautingem a se vším, co konáme v rámci svých skautských aktivit a ve prospěch 
skautského hnutí. Často se v našich skautských projevech a písemných prohlášeních 
setkáváme s povrchními hodnoceními a názory, chybami a nepřesnostmi historickými, 
ideovými, metodickými, které pak vrhají nedobrý dojem na celé hnutí. Nejsme to samo-
zřejmě jen my, členové SOVF, kteří se jich dopouštějí. Celé skautské hnutí je pak na-
padáno kritiky vnitřními i vnějšími a někdy i právem. Chraňme náš skauting před 
duchovním a duševním primitivismem! Skromnost, pokora a respekt k bliţním 
a veškeré přírodě nechť provází všechny naše příští kroky! Skauting vţdy působil 
„proti proudu“. Ze svých principů nikdy nesmí slevit a ustoupit. Ztratil by smysl 
své existence a svého poslání. 

(PČ; SF) 
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Projev na slavnostním shromáždění u pamětní desky 

Velena Fanderlika  

na Šilingrově náměstí v Brně dne 4. února 2006 

 

Váţení hosté, sestry a bratři! 

Kaţdoročně si s úctou a pohnutím tímto slavnostním shromáţděním u pamětní desky 
bratra Velena Fanderlika připomínáme Velenův ţivot, jeho působení v českém, česko-
slovenském i světovém skautingu a jeho zásluhy o rozvoj skautingu v naší republice 
a v československém exilu především za mnoho let trvající komunistické totality.  

V minulém roce uplynulo dvacet let od Velenovy smrti. Zastupitelstvo města Brna na 
svém 30. zasedání dne 6. prosince 2005 udělilo JUDr. Velenu Fanderlikovi čestné 
občanství města Brna in memoriam. V příštím roce budeme připomínat stoleté výročí 
Velenova narození a rovněţ první století od konání experimentálního tábora, který v roce 
1907 uspořádal Zakladatel skautingu Baden-Powell pro dvacet chlapců na ostrově 
Brownsea a který je skautskými historiky povaţován za počátek světového skautského 
hnutí. 

Rodina Fanderliků sehrála významnou roli v našem skautském hnutí. Byli to manţelé 
Alţběta a Vladimír Fanderlikovi a jejich synové, Velen a o dva roky starší Milota. 

O Velenově ţivotě se toho napsalo jiţ dost, takţe základní informace o něm moţno po-
vaţovat za obecně známé. Proto bych se chtěl především zaměřit na některé jeho 
názory na skauting a na myšlenky, ve které věřil, které vyznával a které ve své skautské 
praxi uplatňoval. Netřeba jistě připomínat, ţe Velen je jednou z nejvýznamnějších osob-
ností našeho skautingu. Pochopení jeho názorů a skautských postojů můţe být proto 
i dnes poučením jak pro oldskauty, tak pro nastupující mladou skautskou generaci. 

V naší skautské literatuře je jako jeden z předchůdců skautingu uváděn Jan Amos 
Komenský. Liberecký bratr Sekula publikoval v devadesátých letech minulého století 
zajímavou úvahu, ve které uvádí, ţe Zakladatel světového skautingu Baden-Powell 
dobře znal Komenského dílo, jehoţ překlady do angličtiny mu poskytl František hrabě 
Lützow. Historici světového skautingu ani sám B.-P. tuto skutečnost nikde neuvádějí. 
Příčinou byla obava, aby se tím ve sloţité postviktoriánské době neublíţilo rozvoji 
skautingu v samotné Anglii. Velen Fanderlik publikoval v roce 1971 pozoruhodnou studii 
Ideály Komenského ve skautské výchově.  

Velen v této úvaze rozebírá Komenského pedagogické dílo a porovnává je s myšlenkami 
a publikacemi B.-P. Podobnost či dokonce shoda je víc neţ zajímavá a zcela evidentně 
nikoliv náhodná. Na závěr Velen píše: „A je proto snad na čase se zamyslit letos, v jubi-
lejním roce Komenského (je míněn rok 1970, kdy uplynulo tři sta let od smrti Komenské-
ho), jak mnoho z něho zůstalo svěţím, moderním a jak mnoho z jeho myšlenek převzal 
skauting, stále nejmodernější methoda výchovy a kde můţeme najít i dnes v Komenské-
ho učení řešení našich dnešních problémů.“  

Často se diskutuje o Svojsíkovi a jeho skautském slibu, který byl údajně schválen 
samotným B.-P. na první nebo druhé světové skautské konferenci, které se konaly v roce 
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1920 a 1922. Dodnes tato informace nebyla potvrzena. Z reportu WOSM z roku 2001 
Scouting and Spiritual Development vyplývá, ţe se o něčem podobném v roce 1922 při 
zakládání světové skautské organizace vůbec nejednalo a stačilo jen prohlášení účastní-
ků, ţe v jejich zemi je skauting organizován v souladu s principy B.-P., i kdyţ to v něko-
lika případech nebylo zcela jednoznačné. Teprve následující roky přinesly pečlivější 
„kontrolu“ dalších uchazečů o členství, zatímco účastníci konference v roce 1922 byli 
povaţováni za zakládající členy a leccos zřejmě zůstalo dlouhodobě nedořešeno.  

Velen v roce 1948 píše: „Abychom dokonale pochopili, proč vznikly mezi anglickým 
a českým pojetím skautingu rozdíly, musíme také uváţit, ţe skauting u nás vzniká jiţ 
v r. 1910 a 1911, tedy dříve neţli i v samé Anglii nabyl definitivních forem… Po stránce 
ideové není valného rozdílu. Svojsík přejímal ideu skautskou tak, jak ji B.-P. rozuměl. 
Přece však na první pohled se jeví značný rozdíl v několika bodech. Za rakouského 
reţimu stál Svojsík před problémem vlastenectví. Převzít formulku slibu, kde slibuje skaut 
věrnost Bohu a králi, jak je tomu v Anglii, pochopitelně bylo nepřijatelné. Hledal formulku, 
která by znamenala věrnost uţší vlasti, aniţ narazila na odpor úřadů. Podařilo se mu 
tehdy formulovat slib – budu věrným ideálům své duše… – Chápeme ovšem, ţe podstata 
věci byla stejná a ţe tato odchylka byla jen cestou z nouze, aby se věrnost nevztahovala 
na tehdejší „širší vlast“, nýbrţ na naši zemi…  

Druhým problémem byl závazek povinnosti k Bohu… Tehdejší kulturně politická situace 
a heslo „Pryč od Říma“, jakoţ i silné hnutí mezi českou inteligencí proti všemu církevně 
náboţenskému nepřipouštělo převzít anglický slib…“  

Svojsík spolu se svým bratrem – knězem věřili, ţe si český skauting najde duchovní pod-
klad pro skautskou mravouku i jinde, neţli v jednoznačném vyjádření stanoviska ná-
boţenského kterékoliv církve. Velen soudí, ţe „snad právě proto byl skauting u nás od 
počátku daleko sentimentálnější a naplněn více čímsi duchovním neţ anglický. B.-P. 
vloţil svoji prostou morálku kaţdodenního dobrého skutku do skautské soustavy, aniţ 
potřeboval jakékoliv jiné nadstavby. Stavělť na všeobecných zásadách křesťanství. Náš 
skauting naprosto nenáboţenský musil pro svoji morálku hledat oporu v citovém ţivotě 
dospívající mládeţe.“ 

Ve svých Táborových epištolách Velen píše: „Dnešní výchova převzala prvky skautské, 
ale tajemství úspěchu je v jejich celkové soustavě a kombinaci. Vynechá-li se jedna 
sloţka z receptu na lék, změní se v jed. 

Skautský program byl postupně ‚vykraden‘ a cokoliv bylo na něm atraktivního, se dostalo 
do školních osnov, jiných organizací mládeţe a také rodiče s dětmi dnes táboří a chodí 
do přírody, aniţ jim dají onu romantiku a volnost k samostatnému jednání, kterou mládeţ 
potřebuje.“ 

Na jiném místě téţe publikace můţeme číst: „Kdyţ dva dělají totéţ jen trochu rozdílně, je 
to stále ještě totéţ. Drţme se hlavních zásad, ale nerajtujme na podrobnostech. A hlavně 
nepalme kacíře a nevylučujme úchylkáře. Nevnucujme svou samospasitelnou zásadu 
kaţdému, protoţe máme nějakou funkci, posici nebo vliv. Uniformita je krásná věc, ale 
jen na pohled, a pak uniforma nepadne kaţdému. Jen tomu průměrnému…  

A mezi námi skauty-exulanty budiţ tím jednotným prvkem skautský zákon a hlavně jeho 
čtvrtý bod. Skautské bratrství a víra v člověka dobré vůle. A jen tato víra nás uzdraví a dá 
vyrůst dobrým lidem a lepším skautům… Je na nás skautech, abychom si uvědomili 
smysl našeho skautského zákona, hlavně třetího, pomáhat bliţnímu; čtvrtého, býti brat-
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rem a přítelem; šestého, ochráncem přírody a předně a hlavně osmého, neţivit zášť 
a nenávist. Budeme příkladem, i kdyţ je nás ještě málo a věříme, ţe ten zástup lidé 
dobré vůle poroste… My skautští vychovatelé jsme často zapomínali, ţe vychováváme 
pro ţivot a ţe si nehrajeme na něj. Skauting je hra na ţivot, ale ta je ţivotem pro naši 
mládeţ… 

Světová skautská organisace je dnes více spolkem neţli hnutím. Stará generace zakla-
datelů jiţ vymřela a mladší chápe poslání skautingu pochopitelně jinak. V posledním 
desítiletí, nebo snad od druhé světové války, se hodnotil význam skautských národních 
organisací i světového skautingu spíše podle počtu členů, neţli podle kvality. To je všude 
a ve všech spolcích. A skautská organisace se musí zase stát více hnutím, které má 
nejen opodstatnění ve své existenci, ale předně ve svém poslání. Stejně jako Faust ne-
věřím, ţe se svět můţe celý obrátit k lepšímu, ale alespoň někdo půjde tou cestou.“ 

Kdyţ píše Velen o Gilwell Parku, čteme: „Ani v Anglii není skauting všude stejný. Gilwell 
Park měl za úkol být jakýmsi standardním měřítkem, které by se mohlo přirovnávat stále 
k novým methodám a zaručit, ţe základní myšlenky skautské se časem neuchýlí úplně 
od původního vzoru. Leč i tam je vidět, ţe si nový ţivot ţádá nových method a ţe leccos, 
co bylo sensačně nové v Anglii v r. 1908, kdyţ psal B.-P. svůj Scouting for Boys, jiţ je 
nezajímavé, zastaralé a překonané.“  

Místo opakování známých biografických dat jsem vybral některé z Velenových myšlenek, 
abych jimi charakterizoval Velenův obdivný a zároveň kritický vztah ke skautingu. Tyto 
myšlenky byly vysloveny v letech 1948 aţ 1980. Zamyslíte-li se nad nimi, uvědomíte se, 
ţe jsou aktuální i dnes, ţe neztratily nic na svém významu, a ţe se Velen dokázal po celý 
svůj ţivot velmi dobře orientovat ve veškerém dění ve skautském hnutí a v lidské společ-
nosti. Právem proto Velena povaţujeme za jednu z nejvýznamnějších osobností našeho 
skautského hnutí a našeho národa vůbec, právem mu bylo uděleno čestné občanství 
města Brna in memoriam.  

Nám, členům Skautského oddílu Velena Fanderlika, se dostalo té cti, ţe náš oddíl můţe 
nosit Velenovo jméno ve svém názvu. Velmi si toho váţíme. Učiníme vše, abychom nikdy 
neselhali ve svém skautství a ve specifickém protitotalitním protikomunistickém poslání 
našeho oddílu. Skauti-muklové stáli u zrodu Skautského oddílu Velena Fanderlika, kdyţ 
jeho zárodek svým způsobem vznikal jiţ v komunistických lágrech a věznicích pade-
sátých let minulého století. Je naší povinností trvale respektovat památku bratra Velena 
Fanderlika a věrně slouţit českému skautskému hnutí. Zdůrazňujeme-li a vyzýváme-li 
k tomu, aby se naše skautské hnutí vrátilo ke svým kořenům, na kterých je jeho Zaklada-
telé vybudovali, pak by ani Velenův přínos a význam pro český skauting neměl být zapo-
menut, i kdyţ Velen mezi Zakladatele v pravém slova smyslu obvykle zařazován nebývá.  

Jak jsem jiţ řekl, Velen spatřil světlo světa ve stejném roce, jako do historie vstoupilo 
světové skautské hnutí. Není to přímo symbolické? Celý svůj dlouhý ţivot zůstal Velen 
skautingu věrný. Velenův přínos zejména pro praktický skauting, který doslova miloval 
a uskutečňoval, má trvalou hodnotu. Bratru Velenovi Fanderlikovi plným právem náleţí 
místo mezi nezapomenutelnými a těţko nahraditelnými osobnostmi našeho i světového 
skautingu. 

Děkuji za pozornost. 

(SF) 
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„Se skautským pozdravem“ 

aneb Ladislav Sitenský a fotografie 

(2003) 

 

Váţení, 

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním zahájení výstavy fotografií skauta, vojáka 
západní zahraniční československé armády a příslušníka 312. československé stíhací 
perutě v Anglii, fotografa, bratra Ladislava Sitenského; výstavy, která nese stejný název 
jako Sitenského před několika lety vydaná kniha skautských fotografií Se skautským 
pozdravem, k níţ text napsal zesnulý skaut bratr František Nepil. Fotografie z této 
publikace v podstatě poskytly základní materiál pro výstavu, kterou zde dnes slavnostně 
zahajujeme. 

Povaţuji si za velkou čest, ţe mohu dnes pronésti při této příleţitosti několik vět 
o Ladislavu Sitenském, skautským jménem Imír.  

Ladislav Sitenský se narodil v Praze 7. srpna 1919. Fotografii se věnoval jiţ od svých 
třinácti či čtrnácti let. V tom se dostupné údaje rozcházejí. Ono to vlastně ani není 
podstatné. Studoval na gymnáziu na Vinohradech a po sloţení maturity se stal poslucha-
čem architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a ve Francouzském 
ústavu Ernesta Denise v Praze. O prázdninách jako středoškolský student rád cestoval 
se svými rodiči do zahraničí a zejména po Bretani, kde se jednoho dne na pláţi seznámil 
s francouzskou dívkou, která, jak se později ukázalo, mu učarovala a byla mu souzena. 
Sitenský získal stipendium do Paříţe. To však jiţ bylo v době, kdy byly Čechy a Morava 
okupovány nacistickými vojsky.  

S jistými problémy se Sitenskému přece jen podařilo se do Paříţe dostat. V Paříţi ho 
však zastihl začátek druhé světové války a ze studia nebylo nic. Sitenský vstupuje jako 
dobrovolník do armády a je přidělen k letectvu. Po obsazení Francie slouţí u 312. česko-
slovenské stíhací perutě Royal Air Force v Anglii a později na inspektorátu českosloven-
ského letectva v Londýně. Stává se vlastně svým způsobem vojenským nebo leteckým 
válečným fotografem.  

Po válce se vrací do vlasti, kam si přiváţí i tu francouzskou dívku z bretaňské pláţe jiţ 
jako svou manţelku. (V této souvislosti si dovolím přečíst něco ze Sitenského vzpomínek 
z právě vyšlé knihy nakladatelství Lidových novin Ladislav Sitenský vzpomíná s Karlem 
Helmichem.) Po celý svůj další ţivot vzdor všem potíţím a problémům, které později měl 
jako příslušník západní československé zahraniční armády, působí jako fotograf na volné 
noze. Nebudu zde zabíhat do podrobností. O Ladislavu Sitenském jsme měli moţnost si 
přečíst řadu reportáţí, slyšet četné rozhovory s ním, a také jsme ho viděli v televizním 
pořadu Gen – galerie elity národa.  

Měl jsem tu čest se s Ladislavem Sitenským potkat v posledních letech dvakrát.  

Poprvé to bylo, kdyţ jsem byl pozván jako vedoucí pracovník Národního muzea do 
Muzea hlavního města Prahy, kde se zahajovala výstava Sitenského fotografií věnovaná 
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českým a slovenským letcům z československých perutí působících za 2. světové války 
v Anglii v boji proti nacistickému Německu. V malé vitrínce byl vystaven i Sitenského 
skautský kroj a jeho skautský průkaz – skautská legitimace. Sitenský skromně, důstojně 
a s pokorou jemu vrozenou věnoval svůj projev těm svým kamarádům-spolubojovníkům-
letcům, kteří se nedoţili. Při této vernisáţi hrál roudnický bigband Jaroslava Kopáčka nej-
prve na uvítanou všech hostů vojenské a sokolské pochody, pak se tento orchestr pře-
sunul do vestibulu muzea, kde jsme všichni společně i se Sitenským, generálem Fajtlem, 
britským vojenským přidělencem a dalšími s nadšením zpívali nezapomenutelné melodie, 
které provázely spojenecké armády snad na všech bojištích druhé světové války.  

Podruhé jsem měl moţnost se potkat s Ladislavem Sitenským v divadle Jiřího Gross-
manna na koncertu, který věnovali Taxmeni skautům. Tam přišel Ladislav Sitenský i se 
svou tehdy jiţ velmi těţce nemocnou manţelkou. Přesto i tam sršeli oba optimismem 
a dobrou náladou. Zanedlouho poté jej jeho manţelka opustila navţdy. 

Hovořit o fotografickém díle Ladislava Sitenského by zabralo hodně času. Šíře jeho 
záběru je obdivuhodná. Fotografoval Starou Prahu, Bretaň, hory, lidi, válku, zdravotnictví, 
skauty, umělce, a jak se píše, Sitenský snad fotografoval úplně všechno. Dovolte mi, 
abych uvedl, ţe jen zarámované výstavní fotografie má uloţeny v pětapadesáti bednách. 
Počet výstav a publikací je rovněţ úctyhodný. Mnozí si moţná vzpomenou, ţe nedávno 
byla vydána jeho sbírka fotografií z pohřbu prvního prezidenta Československé republiky, 
Tomáše Gariggua Masaryka, a snad se nemýlím, kdyţ řeknu, ţe ty fotografie doprováze-
ly známé verše básníka Jaroslava Seiferta, laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Ladislav 
Sitenský fotografoval pohřeb prezidenta Masaryka ve svých osmnácti letech. Ve svých 
devatenácti letech proslul svými fotografiemi z X. všesokolského sletu v Praze.  

Ale vraťme se k jeho skautským fotografiím. Čtyři roky před narozením Ladislava 
Sitenského – v době první světové války – začal vycházet ve skrovných podmínkách 
časopis Skaut-Junák. Ladislav Sitenský vstupuje do skautského hnutí v r. 1931 a stává 
se členem 45. oddílu skautů v Praze. Od roku 1935 pak publikuje své fotografie v domá-
cích i zahraničních časopisech a knihách. Na skautském táboře se setkává s Jaroslavem 
Novákem – Braťkou, legendárním vůdcem 5. oddílu vodních skautů z Prahy – proslulé 
praţské Pětky. Braťka byl tehdy šéfredaktorem skautského časopisu Skaut-Junák, který 
v té době jiţ vycházel v reprezentativnější formě – a co jejich setkání přineslo? Ladislav 
Sitenský se stává, moţno říci, „dvorním“ dodavatelem snímků ze skautského prostředí 
pro tento časopis. Dodnes prohlíţíme s velkým uznáním tyto skautské fotografie mladého 
skauta Imíra. Sitenský fotografuje i profesora Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele 
českého a československého skautingu při jeho návštěvě na táboře 45. oddílu. V roce 
1947 se zúčastní velké letní skautské brigády na Šumavě a v tomtéţ roce je účastníkem 
skautského Jamboree míru „Jamboree de la Paix“ v Moisson ve Francii. Skautská 
Jamboree, to jsou taková mezinárodní setkání skautů z celého světa. Poslední bylo ne-
dávno v Thajsku a i čeští skauti se ho zúčastnili. Rád ovšem zmínil, ţe onoho Jamboree 
de la Paix ve Francii se také zúčastnili tři skauti z roudnického 2. oddílu vodních skautů, 
Honza Malý, Ivan Jelínek a Vláďa Paudera.  

A jak sám Sitenský píše ve svých vzpomínkách, poté jiţ takzvaně „spadla klec“ na 
skauting v našem státě definitivně – přesněji do listopadu 1989, kdy došlo k třetí a – 
chceme věřit – ţe definitivní obnově skautského hnutí v naší republice.  

A opět, jakmile začal vycházet skautský tisk, zdobí Sitenského fotografie titulní stránky 
prvních čísel „Skautingu“, časopisu pro skautské vůdce a činovníky.  
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Zmínil jsem se o zakladateli českého a československého skautingu, profesorovi An-
tonínu Benjaminu Svojsíkovi. Podobně jako Svojsík má také Sitenský na obloze svou 
planetku.  

Rád bych citoval slova, která si Ladislav Sitenský – Imír napsal do svého deníku dne 
26. listopadu 1939 – tehdy slouţil u naší pěchoty ve Francii u Agde, coţ nebylo lehké 
a spíše to podle něho vypadalo jako v koncentračním táboře, podmínky byly kruté, hlad 
a špína, zima, ale i chování některých zupáků nebylo příjemné. Sitenský píše: „Jsem 
nesmírně vděčen skautingu, který mne na život výborně připravil v každém ohledu. 
Snáším vše lehce (dnes dodává, to jsem moţná trochu přehnal), ale kdybych nebyl 
deset let skautem, snad bych byl schopen spáchat sebevraždu. Je zde mnoho lidí, 
kteří trpí častými depresemi. Já jsem připraven na vše – a dobře připraven.“  

Věřím, ţe bratr Ladislav Sitenský – Imír snáší i své stáří dobře v kruhu své rodiny, byť jiţ 
bez své milované manţelky. A se smutkem v srdci k tomu dodávám, ţe je nám velmi líto, 
ţe mu jeho zdravotní stav nedovoluje se této vernisáţe zúčastnit.  

Ještě snad pár slov k mému osobnímu záţitku s Františkem Nepilem, autorem textů 
k citované Sitenského knize, který byl členem proslulé praţské Pětky, vedené Jarosla-
vem Novákem – Braťkou, o kterém tu jiţ rovněţ byla řeč. Kdyţ jsme slavnostně potřetí 
obnovovali skautské hnutí 2. prosince 1989 v Městské knihovně v Praze, poskytoval 
jsem tam u vchodu do hlavního sálu jako tiskový mluvčí Junáka informace sdělovacím 
prostředkům o všem, co se tehdy s naším skautingem dělo a hlavně bude dít. V tom 
přišel za mnou František Nepil a řekl mi tím svým nenapodobitelným hlasem: „Já jsem 
František Nepil. A kdyţ mě tam pustíš, tak já Ti slibuju, ţe napíšu takový skautský román, 
který bude ke čtení.“ Slíbil, ale nenapsal. Smrt byla rychlejší.  

Výstavu s laskavým souhlasem Ladislava Sitenského pořádá roudnické skautské stře-
disko Říp spolu s Podřipským muzeem Karla Rozuma. Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě této výstavy, především autorovi scénáře výstavy, bratru Kájovi 
Snětinovi, dále pak sestře Jiřině Vaníčkové, bratru Antonínu Baurovi a ředitelství 
Podřipského muzea Karla Rozuma za aktivní spoluúčast na pořádání této výstavy. 
Děkujeme také dechovému kvintetu ţáků Vojenské konzervatoře v Roudnici n. L. za 
hudební doprovod této vernisáţe. A vám všem děkuji za pozornost, za přízeň našemu 
skautskému hnutí, kterou, jak věřím, nám zachováte i v budoucnu, a prohlašuji výstavu 
skautských fotografií Ladislava Sitenského za zahájenou.  

Rád bych ještě dodal, ţe po skončení vernisáţe bude následovat beseda s bratrem 
Jaroslavem Čvančarou – Jáčkem o skautingu včera a dnes, kterou moderuje bratr Kája 
Snětina. Příští čtvrtek, 17. dubna 2003 opět v 16.00 hodin, se koná beseda s majorem 
bratrem Miroslavem Koptem – Orlem o skautech v odboji. Tuto besedu moderuji já. 
A konečně ve čtvrtek 24. dubna 2003 v 16.00 hodin následuje poslední beseda 
s dr. Otakarem Mlejnkem o českém lékaři na moři, kterou opět moderuje bratr Kája Sněti-
na. Budeme rádi, jestliţe Vás zvolená témata besed zaujmou a zúčastníte se jich. 
Výstava bude otevřena ve všední dny odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin do 30. dubna 
2003. A to je pro tuto chvíli jiţ opravdu vše – ještě jednou děkuji za pozornost.  
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Skončila skutečně druhá světová válka 

před šedesáti lety? 

(2005) 

 

Historie nás učí, ţe 8. května 1945 skončila v Evropě druhá světová válka. Německo 
bezpodmínečně kapitulovalo. Chápeme-li tuto světovou válku v širších souvislostech, 
pak je nutno připomenout, ţe 2. září 1945 bezpodmínečně kapitulovalo Japonsko. Nabízí 
se otázka – můţeme opravdu povaţovat rok 1945 za definitivní ukončení druhé světové 
války, nebo tomu ve skutečnosti bylo jinak?  

První třetina dvacátého století byla provázena nástupem několika totalitárních systémů 
v Evropě, především komunistického v Sovětském svazu, fašistického v Itálii a nacistic-
kého v Německu, v jejichţ čele stanuli Stalin, Mussolini a Hitler.  

Převáţná část Evropy se znovu vyzbrojovala, ačkoliv se oficiálně mluvilo o trvalém míru. 
Společnost národů selhala. Německo porušilo všechny smlouvy a jeho zbrojní arzenál 
mohutněl. Německá pátá kolona se ve státech sousedících s Německem aktivovala 
včetně našich Sudet. 

V roce 1938 Německo připojuje Rakousko, a po mnichovské zradě Velké Británie 
a Francie odevzdává Československá republika pod nátlakem bez boje své pohraničí – 
Sudety – Německé říši. Na záboru části našeho území se také přiţivuje Polsko a Maďar-
sko. Dodnes je nezodpovězená otázka, zda se tehdy měla dobře vyzbrojená česko-
slovenská armáda postavit nacistům na odpor.  

V době zvýšeného ohroţení republiky mělo naše skautské hnutí generálním štábem 
československé armády určené odpovědné úkolu v rámci obrany republiky, na které bylo 
dobře připraveno podle svého skautského slibu „milovati vlast svou, republiku Česko-
slovenskou, a slouţiti jí věrně v kaţdé době.“  

Zostřují se vztahy mezi Čechy a Slováky, které vyvrcholily 14. března 1939, kdy německý 
říšský kancléř Adolf Hitler uznává samostatnost Slovenského štátu, aby o den později, 
15. března 1939, vloţil – jak se oficiálně pravilo – státní prezident dr. Emil Hácha 
ochranu území Čech a Moravy do rukou Adolfa Hitlera. Československá republika se 
rozpadá. Je zřízen Protektorát Čechy a Morava a vzniká Slovenský štát.  

České skautské hnutí bylo na zlomu let 1938 a 1939 donuceno ve změněných vnitro-
státních politických poměrech vytvořit jednotnou skautskou organizaci Junák, jejíţ 
činnost zakázal Karl Hermann Frank dekretem z 28. října 1940.  

Německá vojska 1. září 1939 bez vypovězení války překročila hranice Polska. Smlouvou 
mezi Německem a Sovětským svazem z 23. srpna 1939, tedy uzavřenou v předvečer 
německého útoku na Polsko, dochází k dělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz. 
Sovětskému svazu připadla východní část Polska a navíc také pobaltské republiky Litva, 
Lotyšsko a Estonsko. Vázány smlouvou s Polskem, Francie a Velká Británie vyhlašují 
Německu válku. Západ snad v té době konečně pochopil, ţe Mnichov byla nacistická 
kamufláţ a ţe obětování Československa nezabránilo světové válce. Polsko v krátké 
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době kapituluje. Němci vítězí i v západní Evropě. 22. června 1941 zahájilo Německo 
spolu s Itálií, Finskem, Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem útok na Sovětský svaz.  

Vytváří se protifašistická koalice Velké Británie a Sovětského svazu, k níţ přistupují Spo-
jené státy po napadení americké námořní základny Pearl Harbour Japonci 7. prosince 
1941.  

Němci postupně obsazují větší část Evropy. Boje probíhají i v Africe.  

Československé vojenské jednotky byly organizovány ve Francii, ve Velké Británii i v So-
větském svazu – tam za sloţitých podmínek, protoţe většina těch, kteří přeběhli do 
Ruska s cílem bojovat proti Němcům, skončila v sovětských gulazích, a bylo třeba je 
nejprve odtamtud vyreklamovat.  

Na Západě v některých vojenských jednotkách jsou zakládány skautské roverské druţi-
ny, a naše vláda v Londýně i mezinárodní skautská kancelář oficiálně uznávají kontinuitu 
československého skautingu nacisty zakázaného.  

Československé jednotky vynikly zejména v bojích v Africe, u Sokolova, letci v bojích 
o Anglii. Nešťastnou byla karpatsko-dukelská operace, kde padly tisíce našich vojáků, 
přicházejících osvobodit republiku spolu s Rudou armádou, a padly tam také desetitisíce 
rudoarmějců. Nepříliš úspěšné bylo národní povstání na Slovensku, které vypuklo kon-
cem srpna 1944. 

Významnou roli v boji proti nacistickým okupantům měl domácí odboj. V roce 1942 se 
podílel na likvidaci nacistického pohlavára Reinharda Heydricha, který zemřel na násled-
ky atentátu, provedeného členy československého výsadku z Velké Británie Janem 
Kubišem, Josefem Valčíkem a Jozefem Gabčíkem. Následovala likvidace obce Lidice 
a poprava všech tamních muţů starších patnácti let. Ţeny a děti z Lidic skončily v kon-
centračních táborech, odkud se jich většina nevrátila. Podobný osud postihl i obec 
Leţáky. I za poslech zahraničního rozhlasu nebo schvalování atentátu mohl být trest 
smrti. Seznamy popravených plnily stránky novin.  

V Roudnici došlo k zatčení studentů z několika tříd gymnázia. Devět z nich se nevrátilo, 
mezi nimi i tři skauti – Ota Fabián, Bohumil Kratochvíl a Miroslav Lácha. Postupně mizeli 
Ţidé, zatčen byl větší počet funkcionářů Sokola, zatčeni byli i další občané našeho 
města. Někteří z nich skončili svůj ţivot na popravišti. Mezi nás skauty chodili synové 
očního lékaře Viktora Steina Sáša a Jirka. Společně s nimi jsme zaloţili Foglarův 
čtenářský klub Mladého hlasatele „Stráţ Podřipska“, kdyţ byl skauting zakázán. V březnu 
1941 je jejich matka otrávila svítiplynem, zřejmě ze strachu před persekucí, která by je 
čekala. I takové oběti si válka vyţádala.  

Situace na všech frontách se zvolna měnila. Nacistická vojska ztrácela půdu pod noha-
ma. Spojenci – Rudá armáda z Východu a angloamerická vojska ze Západu – svírali 
německá vojska a postupně osvobozovali Němci obsazená území. Neobešlo se to bez 
velkých obětí vojáků i civilistů. Konec války se blíţil. V obklíčeném Berlíně spáchal Adolf 
Hitler sebevraţdu.  

Jaltská konference přinesla nové rozdělení Evropy s četnými ústupky západních spojen-
ců Stalinovi. Díky této nové situaci Stalin v podstatě ovládl většinu střední a východní 
Evropy.  
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Kdyţ v Praze i na jiných místech naší vlasti vypuklo 5. května 1945 povstání proti 
Němcům, byla východní část Československé republiky jiţ osvobozena Rudou armádou 
a západní část Američany. Praha volala o pomoc, ale ani americká armáda, která jiţ byla 
v Plzni, ani českoslovenští letci, slouţící v západních spojeneckých armádách, nemohli jít 
Praze na pomoc, protoţe nesměli překročit uměle vytvořenou linii Karlovy Vary – Plzeň – 
České Budějovice, na které sovětské velení trvalo.  

Americký generál Patton chtěl a bez problémů mohl osvobodit Prahu a celé Čechy 
a podstatnou část Moravy, ale vrchní velitel amerických vojsk v Evropě, generál Eisen-
hower, mu tuto akci nepovolil s ohledem na neústupný poţadavek Sovětů, protoţe stál 
o jejich spojenectví ve válce více neţ o Prahu. Generál Patton zuřil, protoţe chtěl bojují-
cím Čechům pomoci a neměl chuť ustupovat Moskvě, v níţ viděl příštího protivníka. 
Americká armáda dostala pozdě rozkaz, který by jí umoţňoval osvobodit Prahu. To uţ 
Rusové byli pod Řípem.  

Fakt, ţe Američané neosvobodili v květnu 1945 Prahu, výrazně ovlivnil volby v českých 
zemích v roce 1946 a o dva roky později komunistům usnadnil převzetí moci v zemi. 
Připomínat pomoc armády generála Vlasova Praze bylo zakázáno. Partyzánské výsadky 
byly většinou řízeny přímo ze Sovětského svazu a svou činnost směrovaly především ve 
prospěch komunistické strany. 

Většina z nás si jiţ zvykla na tvrzení, ţe o tom všem velmoci rozhodly jiţ v lednu 1945 
v Jaltě, coţ je omyl, stejně jako legenda o pevně stanovené demarkační linii v českých 
zemích mezi Sověty a Američany. Většinu Československa osvobodila Rudá armáda, jak 
si přál Stalin. Spojenci mu vyhověli. 

Naši lidé rudoarmějce-osvoboditele vítali s neskrývaným nadšením.  

Roudničtí skauti nastoupili svou sluţbu vlasti okamţitě v sobotu, 5. května 1945. Jejich 
pomoci bylo zapotřebí na řadě míst. 

2. světová válka v Evropě skončila bezpodmínečnou kapitulací Německa 8. května 1945. 
Cílem Stalina a Rudé armády bylo osvobodit Prahu, a k tomu došlo k ránu 9. května. 
Ironií osudu je, ţe ve středu 9. května v poledne letadla Rudé armády bombardovala 
Roudnici. Byli opět mrtví a ranění.  

Druhá světová válka si vyţádala desítky milionů obětí z řad vojáků i civilistů a trvala 
zhruba sedm let. Způsobila nezměrné utrpení, újmu a smrt milionům lidí v Evropě i jinde 
ve světě, a systematické vyvraţďování Ţidů a Romů nacisty. Díky společnému úsilí 
Spojenců byl sice aţ na pár výjimek zlikvidován nacismus i fašismus, ale po této krvavé 
válce prakticky bezprostředně následovala desítky let trvající válka studená, charakteri-
zovaná ţeleznou oponou a rozdělením Evropy, během které komunistické strany pod 
patronátem Stalina nastolily totalitární reţimy ve střední a východní Evropě a utvrdily 
i tento reţim v samotném Sovětském svazu. Jen necelé tři roky trvala předstíraná demo-
kracie v naší republice, aby byla znovu nahrazena totalitárním reţimem.  

Byli opět političtí vězňové, byly opět popravy nevinných, z mnohých konfidentů gestapa 
se stali agenti StB, a přibyli k nim další. Skautské hnutí bylo opět zakázáno. Je doloţeno, 
ţe 690 skautů a skautek prošlo komunistickými kriminály a dvanáct z nich bylo po-
praveno. 
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Prostě: konec druhé světové války se nestal tlustou čárou. Nelze zavírat oči před tím, ţe 
konec války byl mezníkem, jímţ utrpení jedněch končilo a utrpení druhých začalo. 

Teprve osmdesátá léta dvacátého století, zejména díky úsilí Svatého Otce papeţe Jana 
Pavla II., Ronalda Reagana ve Spojených státech a Michaila Sergejeviče Gorbačova 
v Sovětském svazu, a sílícímu disidentskému hnutí v Sověty ovládaných zemích, při-
nesla postupně lidem střední a východní Evropy snad jiţ definitivní svobodu.  

Hovoříme-li o konci druhé světové války, tak po pravdě řečeno, tato válka skončila teprve 
v závěru dvacátého století a ve skutečnosti trvala od roku 1939 do roku 1989. Myslím, ţe 
po šedesáti letech důvody k oslavám dosti pohasly. Místo nich přibylo důvodů k pře-
mýšlení.  

Skautské hnutí obstálo se ctí v odporu proti totalitárním reţimům, které ovládly na určitý 
čas naši vlast i velkou část Evropy. Skauti a skautky splnili svůj skautský slib. Bohuţel, 
i mezi skauty se našli tací, kteří během obou zmíněných totalitárních reţimů svůj skaut-
ský slib porušili. Ani roudnický skauting jich nebyl ušetřen.  

Pro občany střední a východní Evropy začal nový ţivot teprve v závěru dvacátého století. 
Nicméně, politický a náboţenský fanatismus a terorismus, ekonomické krize v různých 
oblastech světa, hlad, násilí a vraţdy – ani to není právě radostná perspektiva. Stále 
strádají hladem a nouzí milióny lidí na několika kontinentech a denně umírají hlady tisíce 
dětí.  

Skauting usiluje o výchovu lepšího člověka v lepší lidské společnosti. Jeho poslání 
v současné společnosti je snad ještě významnější, neţ bylo za ţivota jeho Zakladatelů. 
Není pochyb o tom, ţe to vţdy měl a má skauting velmi těţké, protoţe pluje proti proudu, 
proti negativním tendencím, které ovládají svět a lidstvo. V tom je jeho poslání, odpověd-
nost, síla i budoucnost.  

Skautské hnutí nesmí nikdy slevit ze svých zásad a musí setrvat na svých duchovních 
principech – povinnosti k Bohu, k bliţním i k sobě sama, protoţe právě jen díky jim 
dokázalo vţdy překonat všechna příkoří, zákazy, útlak a útisk, které mu totalitární reţimy 
připravily, aby z nich vyšlo jako stále moderní výchovný systém, jeden z nejlepších, který 
kdy mládeţi celého světa byl nabídnut. Skauting není organizací slouţící k vyuţití 
volného času mládeţe. Skauting je především výchovné hnutí pro celý ţivot, jehoţ 
duchovní podstata je trvalým základním stavebním kamenem, který poloţili jeho 
Zakladatelé. Skautingem prošlo během prvních sto let jeho existence několik set milionů 
chlapců a děvčat z pěti kontinentů.  

Mládeţ celého světa včetně skautů a skautek má budoucnost naší planety ve svých 
rukou. Jen na ní záleţí, jaký bude svět za dvacet, padesát, sto let. Dokáţe se vyvarovat 
chyb a omylů, kterých se nepoučitelní dospělí stále dopouštějí? Mládeţ musí být na tyto 
úkoly připravena. K tomu jí podává pomocnou ruku i skautské hnutí, které vţdy stálo, 
stojí a bude stát na straně pravdy, humanismu, demokracie, míru a vzájemného res-
pektu. 
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Projev na „Slavnostním odpoledni k šedesátému výročí ukončení 2. světové války a uctění 

památky jejích obětí“ pořádané Junákem – svazem skautů a skautek ČR, středisko „Říp“ 

a 209. klubem OS „Stráž“ Roudnice n. L., pod záštitou starosty města 5. května 2005.  

Pro zdravotní a hlasovou indispozici se autor projevu, Ing. Jiří Čejka, DrSc. – Péguy, 

slavnostního odpoledne nezúčastnil a jeho projev byl přečten.  
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Projev u pomníku padlých v 1. a 2. světové válce 

přednesený 24. 10. 2008 na roudnickém hřbitově 

 

Váţený pane starosto, váţení přítomní, 

muklové a skauti si s hlubokou úctou připomínají devadesáté výročí ukončení 1. světové 
války a vzniku Československé republiky a památku jejích zakladatelů, Tomáše Garrigua 
Masaryka, Eduarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika a našich legionářů, kteří 
bojovali na ruské, francouzské a italské frontě, i těch našich občanů, kteří tehdy povinně 
bojovali v rakouské armádě. Ctí památku vojenských a civilních obětí první a druhé 
světové války i obětí obou totalit, které padesát let ovládaly naši zemi a naši společnost. 
Snaţí se v tomto duchu působit výchovně především a zejména na naši mládeţ 
a pěstovat v ní národní uvědomění a respekt ke všem lidem dobré vůle na celém světě. 

Skauti vědomi si svého slibu, jehoţ první bod tehdy zněl „Milovati vlast svou, republiku 
Československou, a slouţiti je věrně v kaţdé době,“ nabídli své sluţby republice ihned 
po jejím vzniku a plnili pak tuto svou povinnost za všech okolností včetně odporu proti 
oběma totalitám, kterým byl náš národ vystaven ve dvacátém století. Mnozí z nich 
skončili ve vězení a někteří dokonce na popravišti. Také na ně s úctou vzpomínáme 
a hluboce se skláníme nad jejich odvahou a obětí největší – poloţit na oltář vlasti vlastní 
ţivot.  

 

 

Nos chers amis français, 

soyez les bienvennus chez nous à Roudnice. Les scouts et les prisonniers politiques du 
regime totalitaire communiste vous saluent à l´occasion du quatre-vingt dixième 
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale et de la fondation de la république 
Tchécoslovaque.  

Vive la France! Vive la République Tchèque! Vive la liberté! Vive la paix! Meilleures 
amitiés!  
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Projev ke Dni veteránů  

přednesený 11. 11. 2009 u pamětní desky plk. in memoriam Eduarda Šimona, 

zastřeleného StB v Roudnici n.L. 

 

Váţení přítomní, 

dnes, 11. listopadu 2009, si připomínáme „Den veteránů“. S hlubokou úctou, respektem 
a pokorou vzpomínáme na oběti a hrdiny 1. světové války a prvního našeho odboje proti 
rakousko-uherské monarchii, na oběti a hrdiny 2. světové války a druhého protinacis-
tického odboje a na oběti a hrdiny 3. odboje, odboje protikomunistického, který, bohuţel, 
dosud nebyl oficiálně uznán. 

Hrdinou 2. světové války a protinacistického odboje a obětí komunistické zvůle po únoro-
vém komunistickém puči byl také pan plukovník in memoriam Eduard Šimon. 

Pan plukovník in memoriam Eduard Šimon byl dne 15. října 1949 smrtelně postřelen 
příslušníky StB při zatýkání, kdyţ se pokusil uniknout ze svého bytu v Praze-Libni a na 
následky zranění téhoţ dne zemřel. Tak tragicky skončil svůj ţivot jeden z hrdinů, kteří za 
2. světové války nasazovali své ţivoty v boji za osvobození Československé republiky.  

Tragédií polistopadového jiţ dvacet let trvajícího období po tzv. pádu komunismu je, ţe 
se naše společnost dodnes nedokázala s komunistickou minulostí a jejími pozůstatky 
vypořádat. Zřejmě to čeká na příští generace, pokud o to budou stát a bude-li obecný 
zájem a úsilí něčeho takového dosáhnout. Naše generace, která pamatuje i první 
republiku, se toho zřejmě nedoţije. 

Uvědomme si, prosím, i v tuto chvíli tragiku nacistické a komunistické totality dvacátého 
století, jimţ byl náš národ vystaven, vzpomeňme všech jejich obětí a chvilkou ticha 
a zamyšlení vzdejme poctu památce pana plukovníka in memoriam Eduarda Šimona, 
který jako jeden z odpůrců totalit všeho druhu přinesl na oltář vlasti oběť nejvyšší. 

Děkuji Vám. 
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Roudnický studentský soubor „Zlatá střední“ 

zpívá pro skauty 

(2003) 

 

Dámy a pánové, 

dovolte mi, abych Vás přivítal na benefičním koncertu, který pořádá roudnická „Galerie 
moderního umění“ spolu s roudnickým skautským střediskem Junáka „Říp“ a jehoţ 
posláním je získání finančních prostředků, které budou pouţity na obnovu „Skautského 
domova“. 

Skautské hnutí, které vzniklo v prvním desetiletí dvacátého století, a u jehoţ kolébky stáli 
Robert Baden-Powell a Ernest Thompson Seton, u nás pak zejména Antonín Benjamin 
Svojsík, se rychle rozšířilo prakticky do celého světa. Svojsík v Roudnici přednášel 
o skautingu u nás i v cizině poprvé jiţ v roce 1914. Odhaduje se, ţe světovým skaut-
ským hnutím prošlo za dobu jeho existence více neţ tři sta milionů skautů a skautek.  

Skauting není organizací pro vyuţití volného času dětí a mládeţe. Skauting je hnutím, 
jehoţ posláním a cílem je výchova čestných, morálně a lidsky kvalitních občanů, členů 
místních, regionálních, národních, státních a mezinárodních komunit, které mohou 
pozitivně ovlivňovat nejen ţivot, ale celou ţivou a neţivou přírodu na celé naší planetě. 

Skauting v souladu s principem „Jednou skautem – skautem navţdy“ usiluje o to, aby se 
pro ty, kdo jím projdou, stal ţivotním stylem, smyslem a součástí jejich ţivota. 

Nás můţe potěšit, ţe Zakladatelé skautského hnutí čerpali z bohatého pansofického 
a pedagogického odkazu Jana Amose Komenského. 

Všechno to jsou důvody, proč se skautské hnutí musí dostat nutně do konfliktu s totalit-
ními systémy, pro které jsou demokratické principy skautského výchovného systému 
nepřijatelné. Proto byl skauting u nás v roce 1940 zakázán nacisty, proto byl zlikvidován 
po únoru 1948 komunisty. Nikdy a nikde však nebyl trvale umlčen.  

Paradoxem je, ţe sovětská KGB po druhé světové válce dokonce uvaţovala, ţe by 
mohla prostřednictvím československé skautské organizace Junák, který byl členem 
mezinárodního skautského hnutí, do tohoto mezinárodního hnutí proniknout a tam zevnitř 
provádět svou destrukční činnost.  

Jen necelé tři roky mohl Junák existovat ve velmi omezených poměrech v době „Praţ-
ského jara“ v letech 1968–1970. Ke třetí, a jak chceme věřit, definitivní obnově Junáka 
došlo v listopadu 1989. 

Roudnický skauting brzy po svém vzniku našel v Roudnici dostatek příznivců. První 
klubovnou byla místnost v obecné škole. Ale ještě před druhou světovou válkou si skauti 
postavili nad tehdejší obecnou školou svou klubovnu – v roce 1930 byl zakoupen 
pozemek a vybudována dřevěná klubovna. Pak skauti a skautky znovu skládali korunku 
ke korunce, pod vedením profesora Jiřího Trefného získali i řadu sponzorů, a tak stihli 
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v roce 1935, tedy ještě před nacistickou okupací a druhou světovou válkou, klubovnu 
rozšířit, přestavět na zděnou, opatřit ji dřevěnou rozhlednou a vybudovat si tak svůj 
„Skautský domov“. Jisté dluhy však museli skauti uhradit ještě po válce.  

Skautská klubovna přeţila druhou světovou válku – nejdříve ji zabrala Hitlerjugend. 
Naposled v ní bylo něco jako malý vojenský lazaret. Skauti se do klubovny vrátili 
5. května 1945. Budova jako taková zůstala v podstatě zachována, ale většina vnitřního 
vybavení zmizela. Poválečný rozvoj skautingu byl utlumen zákazem a likvidací po únoru 
1948. Skautskou klubovnu a veškerý skautský majetek převzal Český svaz mládeţe. Ten 
klubovnu vyuţíval především ke všemu jinému neţ k výchově dětí a mládeţe.  

„Praţské jaro“ v roce 1968 umoţnilo, aby se skauti a skautky do své klubovny vrátili, byť 
to bylo spojeno s řadou problémů. Všemi silami jsme usilovali o to, aby klubovna byla 
uvedena do relativně pouţitelného stavu. Po v pořadí jiţ třetí likvidaci skautingu v r. 1970 
následovala v podstatě také likvidace klubovny, na níţ se podíleli opět a především 
svazáci. Nakonec klubovna vyhořela. 

Můţeme být rádi, ţe městský národní výbor věnoval klubovnu „Svazu rybářů“. Ti dokázali 
za velké finanční podpory města klubovnu vzkřísit z mrtvých, ale zároveň ji také podle 
svých představ přestavět. 

Kdyţ jsme se za dosti sloţitých poměrů a podmínek po listopadu 1989 do klubovny vrátili 
s cílem třetí obnovy skautského hnutí v Roudnici n. L., bylo nám jasné, ţe se klubovna 
do svého původního stavu jiţ nevrátí. V posledních letech docházelo k podmáčení zdiva, 
trhání obvodového zdiva, jiţ dříve byla část pozemku zabrána roudnickým gymnáziem 
pro tělocvičnu atd. Postupně se ukázalo, ţe je nezbytná rekonstrukce a přestavba celé 
klubovny tak, aby klubovna vyhovovala současným potřebám.  

Těmito úvahami bylo moţno se smysluplně zabývat teprve, kdyţ byl „Skautský domov“ 
úředně vrácen skautům. K tomu došlo po dlouhých tahanicích teprve 3. října 2000.  

Rekonstrukce „Skautského domova“ vyţadovala kvalitní projekt a dostatek finančních 
prostředků. Projekt byl vypracován, odborně posouzen a schválen. Celkový rozpočet činí 
půl milionu Kč. Skauti měli zhruba 160 000,- Kč. Ţádost o poskytnutí finančních prostřed-
ků na ústředí Junáka byla podána. Ústředí přislíbilo 300 000,- Kč v roce 2002. Nadějnou 
situaci negativně ovlivnily zejména povodně v r. 2002. Poskytnutí finančních dotací na 
rekonstrukci klubovny bylo zatím odsunuto do roku 2004.  

I v této sloţité situaci se roudničtí skauti do rekonstrukce klubovny pustili. Vţdyť to přece 
nedělají jen pro sebe, ale především pro budoucí generace skautů a skautek, pro příští 
generaci poctivých občanů České republiky.  

V roce 2001 byly zahájeny asanační práce na základech a odtokové kanalizaci. Schvá-
lený projekt zahrnuje mimo jiné přístavbu skladiště a klubovny, zateplení objektu, novou 
fasádu, renovaci střechy, nové ţlaby atd. atd. Díky sponzorům byla hrubá stavba dokon-
čena a bylo provedeno zastřešení. Zbývá ještě provést zateplení objektu, omítka a vnitřní 
úpravy. K tomu nám však jiţ finanční prostředky chybějí. Kaţdý byť malý finanční přís-
pěvek je proto s díky přijímán. Také výtěţek tohoto benefičního koncertu bude příspěv-
kem k obnově klubovny roudnických skautů a skautek, k obnově jejich „Skautského 
domova“. Vám všem proto patří náš upřímný dík. Děkuji Vám jménem roudnických 
skautů a skautek, ţe jste přišli na tento benefiční koncert a také tím vyjádřili svůj pozitivní 
vztah ke skautskému hnutí, k hnutí, v němţ rádi uvítáme Vás, Vaše děti a Vaše vnuky. 
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Věříme, ţe se nám podaří oslavit v roce 2004 výročí zaloţení roudnického skautingu 
v obnoveném „Skautském domově“.  

Dovolte mi, abych také poděkoval ředitelce „Galerie moderního umění“, dr. Mirce Hlaváč-
kové, za poskytnutí prostoru galerie a spolupořádání tohoto benefičního koncertu. Náš 
skautský dík samozřejmě také patří pěveckému souboru „ZLATÁ STŘEDNÍ“ a jeho 
vedoucímu, profesoru magistrovi Jiřímu Hořenímu, za zájem, ochotu a pochopení, s jaký-
mi se ujali naplnění programu tohoto koncertu. 

Předávám proto nyní slovo Jiřímu Hořenímu. Jiří, prosím, ujmi se slova. 

 

 

 

 

 

 



– 259 – 

Roudničtí skauti oslavovali 

(2004) 

 

23. října 2004 se naplnil prostor před klubovnou roudnických skautů vlčaty a světluškami, 
skauty a skautkami, bývalými skauty a skautkami, oldskautkami a oldskauty, a roudnic-
kou veřejností, aby všichni společně oslavili 90. let trvání roudnického skautingu a znovu-
otevření skautské klubovny po její náročné a nákladné rekonstrukci. 28. března 1914 
poprvé přednášel Zakladatel našeho skautingu profesor Antonín Benjamin Svojsík 
v Roudnici n. L. o skautské výchově u nás a v cizině. Tento den je proto roudnickými 
skauty povaţován za počátek skautského hnutí na Podřipsku. 

Oslav se zúčastnil starosta a místostarosta města Roudnice, místostarosta Junáka, 
členové praţské druţiny SOVF s oddílovým praporem, rádce severočeské druţiny SO 
a oldskauti z Litoměřic, Lovosic a Libochovic. Roudničtí skauti nalezli velkou podporu 
a pochopení u zástupců města Roudnice. Starosta města Zdeněk Kubínek převzal nad 
oslavami záštitu. V říjnovém čísle Roudnických novin, které dostává kaţdá rodina zdar-
ma, byly čtyři strany věnovány skautskému hnutí. Čtenář se tam dozvěděl o skautingu 
obecně, o historii roudnického skautingu i o činnosti všech současných skautských 
generací v Roudnici.  

Po vztyčení státní vlajky přítomné před klubovnou přivítal bratr Péguy, který stručně 
seznámil přítomné s historií roudnického skautingu a s historií i osudy roudnické skautské 
klubovny. Slavnostní projev pronesl starosta Kubínek. Ten pak také klubovnu slavnostně 
otevřel. Za podporu roudnického skautingu starostovi poděkoval vůdce střediska Sámo. 
Pět oldskautů obdrţelo z rukou místostarosty Junáka skautská vyznamenání. 

Všichni přítomní se přesunuli před Galerii moderního umění, kde byla u busty Josefa 
Hory slavnostně zasazena „Lípa svobody“. K tomu hrála dechová hudba Vojenské 
konzervatoře z Roudnice. Na tomto místě bylo skauty vysazeno několik „Lip svobody“ jiţ 
v roce 1968, ale „neznámí vandalové“ většinu krátce poté poničili.  

Delegace oldskautů společně s některými z dalších účastníků oslav odjela vojenským 
autobusem na roudnický hřbitov, kde nejprve u vchodu zazněl mezinárodní skautský 
signál, pak všichni postupně vzdali čest zesnulým roudnickým skautským činovníkům 
a poloţili kytičku se stuhou na jejich hroby. Na závěr u vchodu do hřbitova zazněla 
mezinárodní skautská večerka.  

Po proslulém výborném guláši v Lobkowizcké restauraci, kde vládnou Lachtan s Bárou, 
se ti, co vydrţeli, odebrali znovu do klubovny. Tam se vzpomínalo, zpívalo, a mlsalo díky 
zákuskům, které věnoval pan starosta. Ti starší se vrátili ve svých vzpomínkách zejména 
do poválečných let a vyprávěli si příhody z prvních táborů roudnických skautů po osvo-
bození. Přítomno bylo také několik předválečných skautů, členů proslulého 2. oddílu. 
Jarka Sojka z Prahy, svého času roudnický oldskaut, jako v minulosti i dnes vynikal svou 
hrou na kytaru a svým zpěvem, sedlčanský Karlíček, jinak člen roudnického klubu 
oldskautů a původem roudnický odchovanec, vylepšil všem náladu svou hrou na elektro-
fonické piáno. A ti mladí – ti zírali, jak se dovedou bavit jejich předchůdci skautky 
a skauti, jimţ bylo jiţ hodně přes sedmdesát a některým i přes osmdesát let. Opět se 
potvrdilo, co znamená „jednou skautem – navţdy skautem“.  
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Skautskou klubovnu po rekonstrukci přebírají do své péče mladí roudničtí činovníci. Na 
nich záleţí, jak si povedou a jak bude roudnický skauting opět vzkvétat, podobně jako 
tomu bylo před druhou světovou válkou a krátce i po ní, neţ došlo k nástupu totalitárního 
systému, který usiloval o vymazání skautského hnutí i z myslí a pamětí veřejnosti.  

Nás oldskauty mile překvapilo, jak krásně dnešní vlčata, světlušky, skauti a skautky spolu 
se svými činovníky dokázali na závěr slavnosti v klubovně zazpívat skautskou hymnu. 
Naše demokratická společnost v nich má dobrou záštitu pro budoucnost. A to je i zásluha 
výchovného působení skautingu.  

(PČ) 
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Ke znovuotevření rekonstruované klubovny 

roudnických skautů 

(2004) 

 

Váţený pane starosto, váţení hosté, váţené dámy a pánové, sestry a bratři, 

dovolte mi, abych Vás upřímně pozdravil a přivítal jménem roudnického skautského 
střediska Říp při příleţitosti oslavy devadesáti let působení skautského hnutí v Roudnici 
nad Labem, znovuotevření Skautského domova po jeho nákladné rekonstrukci a jeho 
předání naší současné mladé skautské generaci. Buďte nám všichni upřímně vítáni! 

Počátky roudnického skautingu spojujeme se Zakladatelem českého a československé-
ho skautingu, profesorem Antonínem Benjaminem Svojsíkem, který poprvé přednášel 
o skautingu v Roudnici v sobotu dne 28. března 1914, tedy před devadesáti lety. Úspěš-
ná a plodná léta i v Roudnici proţívalo naše skautské hnutí za první republiky. V roce 
1933 nahradil v těchto místech původní dřevěnou klubovnu roudnických skautů zděný 
Skautský domov. Já jsem přišel mezi roudnická vlčata před druhou světovou válkou 
v roce 1936 a velmi dobře se pamatuji, jak se tehdy stále ještě skládala korunka ke 
korunce, aby bylo moţno postupně splácet dluhy, které si skauti způsobili výstavbou své 
klubovny. Kaţdá koruna či desetikoruna byla vítána – pro ilustraci „dvanáct vuřtů stálo 
pět korun“. I kdyţ jistě měli skauti i tehdy nějaké sponzory, stavba klubovny byla náklad-
ná a nemýlím-li se, zbývající dluţnou částku jsme uhradili aţ po druhé světové válce.  

Roudnický skauting měl za první republiky velmi příznivé podmínky pro svůj úspěšný 
rozvoj, jak jsem jiţ naznačil, a získal si respekt jak mezi podřipskou veřejností, tak i na 
skautském ústředí. V Roudnici se v roce 1937 konal ţupní sjezd Svazu junáků skautů 
a skautek Republiky Československé za účasti Zakladatele našeho skautingu, bratra 
profesora Antonína Benjamina Svojsíka. V tomtéţ roce se 2. oddíl skautů zúčastnil 
světového skautského Jamboree v Holandsku. Náčelníkem Junáka, bratrem dr. Rudol-
fem Plajnerem, bylo v jeho spisech, věnovaných historii našeho skautského hnutí, 
působení 2. oddílu roudnických skautů pod vedením bratra Jiřího Trefného na Jamboree 
velmi kladně hodnoceno včetně perfektního vybavení tábora dřevěnými podsadami. To 
dokládá, jaká byla úroveň roudnického skautingu v meziválečné době a jak vysoko byla 
ceněna i z dnešního jiţ historického pohledu. Ty podsady přeţily ukryty v cukrovaru 
dokonce i druhou světovou válku, pak ještě pár let slouţily na táborech 2. oddílu vodních 
skautů, aby pak na závěr své existence byly svazáky zneuţity jako topivo v jimi zabrané 
této skautské klubovně. 

Následující léta jiţ nebyla tak příznivá ani pro Československou republiku ani pro 
skautské hnutí. Po Mnichovu v roce 1938 následoval rozpad republiky, po kterém došlo 
15. března 1939 k vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Dekretem z 28. října 1940 
Karl Hermann Frank zakázal činnost našeho skautského hnutí, a tak jsme se smutkem 
v srdci museli náš Skautský domov opustit, abychom se do něho vrátili ze zcela pocho-
pitelných důvodů aţ po druhé světové válce. Od německých vojáků jsme klubovnu 
přebrali hned v sobotu 5. května 1945. Vzpomínám si, jak příští vůdce a zakladatel 
2. oddílu vodních skautů Josef Martinec v ten den vyvěsil na dřevěnou rozhlednu malý 
praporek se skautskou lilií, který se pouţíval k ozdobě fanfárek. Neměli jsme v tu chvíli 
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k dispozici československou vlajku, a tak ji ten praporek musel v prvních květnových 
dnech nahradit. Radost nás všech byla veliká. Okamţitě jsme se zapojili do všech akcí, 
které provázely konec války, a pomáhali všude, kde bylo třeba. Skautské šiky rostly, a tak 
brzy klubovna nestačila. Vodáci dostali klubovnu na roudnické Hlásce, světlušky 
v kapucínském klášteře. V té době jsme netušili, ţe za pár let budeme donuceni skaut-
skou klubovnu i ty ostatní propůjčené prostory znovu opustit.  

Po „vítězném únoru“ v roce 1948 byl náš skauting postupně zlikvidován a zakázán. 
Klubovnu převzali svazáci. Jejich vztah ke snadno zadarmo získanému cizímu majetku 
byl jednoznačný, a tak se nelze divit, ţe v podstatě začali klubovnu včetně vnitřního 
vybavení likvidovat. S tím souvisí i ono spálení jiţ zmíněných podsad. Přesto jsme 
klubovnu v ještě relativně dobrém stavu na krátký čas znovu přebírali v roce 1968 v době 
„socialismu s lidskou tváří“. Naše radost tehdy netrvala dlouho, skautské hnutí bylo 
znovu – jiţ potřetí – zakázáno, a svazáci tak mohli v klidu a beztrestně pokračovat 
v devastaci Skautského domova. Bez náhrady byla odebrána část hřiště i dolní zahrady 
při výstavbě tělocvičny roudnického gymnázia. Není snad třeba ani dodat, ţe tím byly 
především značně narušeny rozměry hřiště, které mělo víceúčelové vyuţití, jak se o tom 
sami můţete přesvědčit.  

Svazácká devastace klubovny dostoupila vrcholu, a klubovna se ocitla v naprosto hava-
rijním stavu. Údajně se dokonce uvaţovalo o její úplné likvidaci, protoţe částečně pod-
lehla ohni. Našel se i zájemce – bývalý skaut, který si chtěl na skautském pozemku 
postavit vlastní vilu. V osmdesátých letech minulého století převzali klubovnu ve zmíně-
ném havarijním stavu rybáři. Ti sice provedli v rámci obnovy klubovny některé na náš 
vkus snad aţ nepříliš vhodné zásahy ve vnitřním uspořádání místností, je však třeba 
zcela upřímně přiznat, ţe nebýt rybářů, nebylo by dnes ani skautské klubovny.  

V listopadu 1989 obnovuje naše skautské hnutí po třech zákazech znovu svou činnost 
ovšem jiţ za značně změněných a velmi sloţitých společenských, hospodářských, 
vnitrostátních i mezinárodních podmínek. Padesát let německé a komunistické totality se 
podepsalo na nás všech. Proto není naše dnešní cesta vytváření společnosti na 
základech humanity a demokracie snadná ani v rámci naší republiky a Evropské unie, 
o problémech spojených s politickým a náboţenským fanatismem a terorismem působící-
mi dnes uţ prakticky po celém světě ani nemluvě.  

Při zahájení letošních olympijských her vyzval předseda mezinárodního olympijského 
výboru všechny účastníky olympiády, aby usilovali o uplatnění demokracie, humanismu 
a světového bratrství mezi sportovci a lidmi na naší planetě Zemi. Volá se po uskutečňo-
vání myšlenek, které hlásali před několika stoletími také Jan Amos Komenský a koncem 
devatenáctého a v první třetině dvacátého století zakladatel a první prezident Česko-
slovenské republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryk říká: „Nepotřebujeme duchovní 
lhostejnosti, nýbrţ víry, ţivé víry v něco vyššího, neţ jsme my, v něco velikého, vzneše-
ného a věčného.“ Tato slova ve své podstatě vyjadřují základní principy skautingu. 
Skauting je mnohdy zcela chybně chápán jen jako jeden z prostředků pro vyuţití volného 
času dětí a mládeţe. Ve skutečnosti jde o celoţivotní výchovný proces. Skauting vy-
chovává čestné, morálně a lidsky vyspělé a plnohodnotné občany a členy lidské 
společnosti. Skauting svým způsobem předstihl dobu. Skauting hlásal ochranu přírody 
v době, kdy ekologie byla téměř neznámým pojmem. Příroda a ţivot v ní se skautům 
staly domovem. Ochrana přírody byla a je pro ně samozřejmostí. Skauting vychovával 
mládeţ v duchu rozšířeného ekumenismu v době, kdy i křesťanské církve stály spíše 
proti sobě, neţ aby usilovaly o vzájemné pochopení, respekt a spolupráci. I dnes, kdy 
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svět ohroţují teroristé, často vycházející z nesprávně pochopeného náboţenství a víry 
nebo politického přesvědčení, setkávají se na světových skautských Jamboree skauti 
bez rozdílu barvy pleti, původu a víry, poznávají se, a učí se vzájemnému respektu 
a spolupráci, zatímco jejich otcové třeba ještě stojí proti sobě se zbraní v ruce. Skauting 
se dnes aktivně podílí na rozvoji zemí třetího světa, kde se stává nepostradatelnou 
součástí péče o výchovu a vzdělávání a zdravotní a sociální zabezpečení tolik 
suţovaných obyvatel těchto částí naší planety. Problémem současnosti je také změněný 
hodnotový systém. Současné mladé generaci se nedostává autorit, které by pro ni mohly 
být vzorem. Známý oscarový reţisér Jiří Menzel nedávno napsal: „Kdyţ mi bylo osm let, 
tak mi jako mladému skautíkovi řekli, ţe prezidenti Masaryk a Beneš nekouřili, a já hned 
věděl, ţe aţ vyrostu, ţe kouřit taky nebudu. Dnešnímu skautíkovi nezbude, neţ aby si 
bral příklad z Harryho Pottera. Ale co si s tím v ţivotě počne?“ Komentáře k těmto slovům 
jistě není třeba, ale musel jsem je vyslovit, i kdyţ dobře vím, ţe zejména ti mladší se 
mnou nebudou souhlasit.  

Vývoj společnosti na celé planetě je neustále pln problémů, zrady, násilí, teroru, coţ 
mimo jiné souvisí i s rostoucím konzumním způsobem ţivota v těch částech zeměkoule, 
kde je v určitém slova smyslu blahobyt, zatímco v jiných částech zeměkoule lidé a ze-
jména děti umírají hlady. Skautská výchova i zde můţe pomoci, i kdyţ to nemá snadné.  

Rozhlíţíme-li se dnes kolem sebe zde ve Skautském domově, uvědomme si, prosím, ţe 
těmito místy prošlo moţná několik tisíc skautů a skautek a desítky či snad stovky skaut-
ských činovníků včetně Zakladatele profesora Svojsíka. S úctou vzpomeňme na všechny 
ty, kteří jiţ odešli na věčnost, a kteří poloţili pevný základ roudnického skautingu. Dovolte 
mi, abych připomenul alespoň některé: byli to profesoři roudnického gymnázia Zdeněk 
Kuffner, Konstantin Kalles, Jiří Trefný, Josef Štembera, a pak rovněţ nezapomenutelní 
Petr Lána, Václav Justa, Jiří Jaroš, Milan Štark, Josef Martinec, Jiří Borecký, Jiří Jeřábek, 
Josef Vaic… Zamysleme se i nad těmi, kteří skautskému hnutí vědomě a záměrně desít-
ky let škodili, a věřme, ţe ta jejich doba se jiţ nikdy nevrátí.  

Obracím se teď na Vás, na současnou mladou skautskou generaci, světlušky a vlčata, 
skauty a skautky, rovery a rangers, a na Vás mladé skautské činovníky. Předáváme Vám 
klubovnu, která přeţila všechna ta příkoří, jimţ byl skauting ve své téměř stoleté historii 
vystaven, a kterou se podařilo obnovit tak, aby mohla opět slouţit ku prospěchu 
skautského hnutí. Vaţte si svobody a demokracie, vaţte si toho, ţe můţete svobodně ţít 
ve svobodné zemi a ve svobodné Evropě, ţijte a vychovávejte mládeţ v duchu skaut-
ských zákonů a zůstaňte skautskému hnutí věrni tak, jak se o to snaţili Vaši předchůdci 
a dodnes snaţí naše generace oldskautů. Budoucnost roudnického skautingu je ve 
Vašich rukou. My staří Vám budeme pomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 
dokud nás Stvořitel nepovolá na věčnost.  

A ještě několik slov na závěr. Rád bych jménem všech členů roudnického střediska Říp 
poděkoval bratru Kájovi Snětinovi, který je takovým trochu svérázným hnacím motorem 
našeho střediska. Právě díky jemu se podařilo dotáhnout navrácení klubovny do vítězné-
ho konce a také na dnešním slavnostním znovuotevření Skautského domova má lví 
podíl. Vrátíme-li se ovšem o těch devadesát let zpátky do roku 1914, pak to byl právě 
František Neruda, Kájův dědeček, kdo prodával lístky na první přednášku Zakladatele 
našeho skautingu, profesora Antonína Benjamina Svojsíka v Roudnici. Všechno dobré, 
Kájo!  
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Vzpomínáme a odměňujeme  

(1907, 1911/1912, 1914, 1918) 

(2010) 

 

Vznik skautingu v Anglii a v Čechách (1907–1918) 

Počátek 20. století je z hlediska historie charakterizován významnými událostmi, které se 
nás přímo dotýkají. V roce 1907 uspořádal Robert Baden-Powell s dvaceti chlapci experi-
mentální tábor na ostrově Brownsea, kde si ověřoval pouţitelnost svého Skautingu pro 
zvědy ve výchově mládeţe. Uspěl a v roce 1908 se ustavuje skautská organizace 
v Anglii a Baden-Powell publikuje bibli světového skautingu Scouting for boys – Skauting 
pro chlapce jako příručku pro výchovu chlapců k občanství na základě Lesní moudrosti. 
Od těchto dní se skauting rozlétá do celého světa a připojují se k němu vedle chlapců 
také děvčata. Skautští historikové a podle nich celé skautské hnutí proto povaţuje 
experimentální tábor na ostrově Brownsea za dobu vzniku světového skautského hnutí, 
které v roce 2007 vstoupilo úspěšně do druhé stovky let trvání své existence.  

Nebyl to nikdo jiný neţ Antonín Benjamin Svojsík, který pozorně sledoval vývoj skautingu 
v Anglii, byv na něj údajně upozorněn Tomášem Garriguem Masarykem. Po pravdě řeče-
no Svojsík nebyl jediný, kdo se tehdy pokusil u nás zaloţit skautské hnutí, ale zřejmě nej-
úspěšnější. V roce 1911 uţ prováděl podobně jako Baden-Powell experimenty se svými 
studenty, aby v roce 1912 uspořádal první tábor pod hradem Lipnicí. Počátky českého 
skautingu tedy klademe do let 1911, respektive 1912. Junák chystá oslavy sta let trvání 
své organizace na rok 2012, kdy má být také vydána pamětní stříbrná mince v nominální 
hodnotě 200,- Kč. Svojsík publikuje v roce 1912 nejprve broţuru Český skaut a poté bibli 
českých skautů Základy junáctví. Rok 1914 je rokem vzniku první světové války, která 
bolestně zasahuje občany mnoha zemí, z nichţ mnozí bojovali na frontě a jiní trpěli jako 
civilisté. Skauti prokázali cenné sluţby veřejnosti během války. Mnoho skautů a skaut-
ských činovníků padlo na frontě. Samostatný skautský spolek Junák – Český skaut byl 
zaloţen v roce 1914 ještě před vypuknutím války. Svojsík v roce 1914 přednášel o skau-
tingu také v Roudnici nad Labem. Předpokládáme, ţe v té době jiţ v Roudnici existovaly 
zárodky skautského hnutí, coţ vedlo k tomu, ţe byl Svojsík do Roudnice na přednášku 
pozván.  

 

Skauti a 28. říjen 1918 

Konec první světové války je spojen s pádem Rakousko-uherské monarchie a se vzni-
kem Československého státu – první Československé republiky. 28. říjen 1918 je oslavo-
ván jako den vzniku samostatné Československé republiky. Také tento slavnostní den si 
dnes připomínáme. Naši skauti byli připraveni. S nadšením se zúčastňovali různých 
lidových shromáţdění, která 28. říjnu předcházela. Snaţili se tím dát najevo naši národní 
pospolitost a také skutečnost, ţe jsou opravdu připraveni vykonat sluţbu vlasti a národu. 
Svojsík vyzval v pondělí 28. října 1918 skauty, aby se dostavili v úterý na „Starou rychtu“ 
a nastoupili „do sluţby Národnímu výboru“. Vykonávali především sluţbu kurýrní. K tomu 
byly vydány modré desetihalířové a červené dvacetihalířové skautské známky „Pošta 
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českých skautů ve sluţbách Národní vlády“. Byly to nejen první československé známky, 
ale také první skautské známky na světě. Naposled byly pouţity 21. prosince 1918 při 
příjezdu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do Prahy. 
Čeští skauti se tak osvědčili ve sluţbě svobodnému státu. V roce 1919 byl ustaven „Svaz 
junáků-skautů Republiky Československé“, později nesoucí název „Svaz junáků-skautů 
a skautek Republiky Československé“. 

 

Český a československý skauting v meziválečném období 

(1919–1940) 

České a československé skautské hnutí prošlo zejména v meziválečné době významným 
obdobím svého rozkvětu, kdy mohlo úspěšně rozvíjet svou výchovnou činnost ve pros-
pěch mládeţe, naší společnosti a našeho státu. Bylo respektováno a uznáváno nejvyšší-
mi představiteli naší republiky – například prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl protek-
torem Svazu. V roce 1938 v době zvýšeného ohroţení republiky nacistickým Německem 
se počítalo s tím, ţe v případě napadení naší republiky budou z ohroţeného území 
odvezeny děti a mládeţ do bezpečí. Organizace této vojensky plánované a samozřejmě 
tehdy utajené akce měla být svěřena Svazu junáků-skautů a skautek.  

 

Skauting a totalitární režimy (1918–1989) 

Skautské hnutí bylo vţdy trnem v oku totalitním reţimům – bylo zakázáno v komunistic-
kém Sovětském svazu, fašistické Itálii a nacistickém Německu, které povaţovaly huma-
nistické a vysoce demokratické výchovné metody skautingu za pro ně nepřijatelné. Po 
vzniku Protektorátu Čechy a Morava pod ochranou Velkoněmecké říše a po napadení 
Polska německými vojsky – tedy po vypuknutí druhé světové války – bylo naše skautské 
hnutí v roce 1940 zakázáno dekretem K. H. Franka z 28. října 1940 a jeho majetek byl 
nacisty zabaven.  

Starší skauti se aktivně podíleli na protinacistickém odboji doma i v zahraničním česko-
slovenském vojsku. Je známo, ţe v naší západní armádě skautsky působili skauti-roveři. 
Doloţeno je, ţe více jak šest set skautů a skautek obětovalo svůj ţivot na oltář vlasti 
v boji proti nacismu.  

Konec druhé světové války a poráţka nacistického Německa a jeho spojenců podmínil 
obnovu a rychlý a úspěšný rozvoj skautského hnutí u nás i v ostatních od nacismu 
osvobozených evropských zemí. Uvádí se, ţe v roce 1946 bylo u nás asi 250 tisíc skautů 
a skautek. Bohuţel, tento stav neměl dlouhého trvání. Skauting byl u nás trnem v oku 
komunistům a jeho činnost byla trvale sledována nejprve speciálně ustaveným orgánem 
komunistické SNB, později útvarem Státní bezpečnosti. Negativní roli „komunistické páté 
kolony“ uvnitř Junáka od počátku sehrávali a v krizových situacích také sehráli někteří 
skauti-komunisté. Komunistická strana usilovala o to, aby všechny organizace byly 
snadno kontrolovatelné a pod jednotným vedením také řízené a ovládané. V případě dětí 
a mládeţe šlo o Svaz české mládeţe, jehoţ kolektivním členem se Junák stal. Po komu-
nistickém puči v únoru 1948 byl Junák postupně likvidován a v roce 1950 zcela zakázán. 
Jeho majetek byl zabaven. Zlínský sněm Junáka na konci února 1948, který měl schválit 
vystoupení Junáka ze Svazu české mládeţe, se jiţ nekonal, byl zakázán. Podobně jako 
v době nacistické totality i v době totality komunistické skauti věrni prvnímu bodu svého 
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tehdejšího skautského slibu „milovati vlast svou republiku Československou a slouţiti jí 
věrně v kaţdé době“ se zařadili mezi účastníky protikomunistického odboje a odporu. 
Mnoho z nich skončilo ve vězení, byli i tací, kteří skončili na šibenici. Zejména padesátá 
léta minulého století přinesla řadu inscenovaných procesů se skauty a skautkami u stát-
ních, krajských a okresních soudů, kteří byli většinou odsouzeni k vysokým trestům 
odnětí svobody. Posledním „ve spěchu“ popraveným politickým vězněm v socialistickém 
Československu byl v roce 1960 skaut Vladivoj Tomek. Skauti v Jáchymově, Leopoldově 
a dalších vězeních ţili skautsky a plnili skautský výchovný program, coţ mohu potvrdit 
z vlastní zkušenosti z libkovického komanda litoměřické věznice. Na mnoha místech 
působily ilegální skautské oddíly skryté pod různými jinými organizacemi. Jejich případná 
odhalení vedla k dalším procesům s vůdci a činovníky takových oddílů. Dokladem ne-
zničitelnosti skautských ideálů je Ivančena – mohyla na úbočí Lysé hory zbudovaná 
v roce 1946 na památku skautů, popravených nacisty 24. dubna 1945. Ivančena nejen 
přeţila, ale také po celé dlouhé čtyřicetileté období komunistické totality byla a dodnes je 
trvalým symbolem významu skautského hnutí a jeho výchovného úsilí o demokracii 
a humanismus. Byl jsem na Ivančeně v roce 1988. Byl to pro mě záţitek, na který do 
smrti nezapomenu. Stál jsem tam s úctou a pokorou a s dojetím jsem myslil na všechny 
oběti totalit a na ty, co budovali základy našeho skautského hnutí.  

 

Český skauting – Junák a „Pražské jaro 1968“ (1968–1970) 

Zdánlivé a dočasné uvolnění politických poměrů v roce 1968 bylo důsledkem vnitřních 
rozporů uvnitř komunistické strany Československa a vedlo k „Praţskému jaru“, k před-
stírané demokratizaci a mezi lidmi vytvářené iluze „socialismu s lidskou tváří“, samo-
zřejmě za podmínek respektování vedoucí úlohy komunistické strany ve společnosti. 
Skauti a skautky byli i tehdy připraveni, reagovali okamţitě na výzvu náčelníka Plajnera 
a mohli tak velmi rychle obnovit svou činnost a v době pokračující sovětské okupace 
z 21. srpna 1968 pozitivně výchovně působit na tehdejší mládeţ a připravit nové mladé 
skauty a skautky jako základ pro budoucí působení skautského hnutí v našem státě, 
v jehoţ osvobození a pád komunismu věřili. Samozřejmě majetek Junáka byl opět komu-
nisty zabaven. Činnost Junáka, která byla opět časově omezená, skončila za trapných 
okolností především zásluhou skautů-komunistů v roce 1970 ukončením a v podstatě 
zákazem činnosti. Rychle získaný majetek byl opět zabaven a předán svazákům.  

 

Skauting po listopadu 1989 

Ke třetí a definitivní, jak věříme, obnově českého skautského hnutí došlo v listopadu 
1989 v průběhu rozpadu komunistické moci, kterému se trochu nadsazeně říká „sameto-
vá revoluce“. V současné době jiţ existuje několik českých skautských organizací. 
Členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS je Junák, který modi-
fikoval svůj skautský slib tak, aby splnil poţadavky mezinárodního skautského hnutí. 
Také Junák dnes zdůrazňuje význam a úlohu skautské spirituality, tedy duchovní pod-
staty skautingu ve výchově mladé generace, která je zaloţena na třech základních 
principech, jak je formuloval zakladatel skautingu Robert Baden-Powell, povinnosti 
k Bohu, povinnosti k bliţním a povinnosti k sobě, které vycházejí ze skautského slibu 
a skautského zákona, k jejichţ plnění se kaţdý skaut a kaţdá skautka dobrovolně zava-
zuje na celý svůj ţivot v souladu se zásadou „jednou skautem – skautem provţdy“. 
Skauting představuje integrální výchovný systém a nejde tudíţ jen o nějakou volno-
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časovou činnost, jak si i mnozí skauti a skautky stále ještě představují. Musím ovšem 
připomenout, ţe polistopadový vývoj našeho skautingu se po padesáti letech zákazu 
činnosti nacisty a komunisty, dočasně povolený v letech 1945–50 a 1968–70, setkává 
s celou řadou problémů a potíţí personálního i materiálního charakteru, které přetrvávají 
svým způsobem dodnes včetně názorových rozdílů a rozporů. Chceme věřit, ţe se po-
daří tyto překáţky v činnosti úspěšně překonat ku prospěchu nejen našeho skautského 
hnutí, ale celé naší společnosti. 

 

Jak dál v Junáku – svazu skautů a skautek? 

V roce 2011 se bude konat v Kolíně XIII. valný sněm Junáka. V průběhu přípravy tohoto 
sněmu probíhá diskuse o budoucnosti našeho skautského hnutí a jsou předkládány 
návrhy témat, která by na sněmu měla být projednána. Připomenu zde pět témat či 
úkolů, kterými by se podle jejich předkladatele, bratra ing. Miloslava Sekaniny – Mokasí-
na, sněm měl zabývat. Jde o velmi kvalifikovaný text předloţený lesoškoláckým instrukto-
rem, o jehoţ skautských a ţivotních zkušenostech nelze pochybovat. Jsem přesvědčen 
o tom, ţe stojí za zamyšlení a realizaci. Těchto pět témat je: (1) vrátíme váţnost ústřed-
ním orgánům; (2) budeme věrně plnit skautský zákon; (3) vrátíme váţnost skautskému 
kroji; (4) budeme se důsledně věnovat výchově mládeţe; (5) zkvalitníme výchovu vůdců.  

Současná struktura a kompetence jednotlivých orgánů ústředí nejsou funkční. Skautský 
zákon by měli dodrţovat a podle něho ţít všichni, kdo se k jeho plnění dobrovolně 
zavázali skautským slibem. Veškeré modernizace skautského kroje a způsoby jeho 
nošení nenošení by měly být odmítnuty. Je nezbytný návrat k plnění stupňů zdatnosti 
v příslušných časových obdobích. Dodnes se v některých oddílech loví Foglarovi bobříci. 
Tak je většinou současný náš skautingu zcela chybně a mylně představován i veřejnosti. 
Plnění stupňů zdatnosti má zásadní význam pro osobnostní růst kaţdého skauta a kaţdé 
skautky. Za zcela nezastupitelné, rozhodující a velmi důleţité povaţuje Mokasin 
zkvalitnění výchovy vůdců. Dnes je pořádána celá řada různých lesních kurzů, vůdcov-
ských lesních kurzů, lesních škol atp., aniţ by byla jasně předem posouzena jejich 
struktura, obsahová a výchovná náplň a jejich celková úroveň. To se samozřejmě týká 
také nejen vůdců těchto akcí, ale rovněţ i instruktorských sborů. Má to přímou souvislost 
také s předsedy a členy zkušebních komisí pro vůdcovské a čekatelské zkoušky. Nejen 
vůdce kurzů a předsedy komisí, ale také jednotlivé členy instruktorských sborů a komisí 
by měl schvalovat, pověřovat a tedy v podstatě jmenovat příslušný orgán na ústředí. Tím 
by byl dán předpoklad pro jednotící a kvalitní znalosti všech zainteresovaných činovníků 
a činovnic včetně účastníků takových akcí.  

 

Vzpomínáme a odměňujeme (1907–2010) 

Vzpomínáme dnes s úctou a pokorou na 28. říjen 1918 jako na první den svobodného 
Československa, připomínáme si, ţe skautské hnutí v roce 2007 vstoupilo do druhého 
století své existence a ţe český skauting bude v letech 2011, respektive 2012 oslavovat 
prvních sto let své úspěšné existence přes všechny problémy, potíţe, zákazy a obnovy. 
Počet těch, kteří ze skautingu vyšli a s hrdostí se k němu hlásí, neustále roste, a patří 
k němu dnes řada významných osobností naší vědecké, kulturní, sportovní i politické 
sféry. S úctou a pokorou si připomínáme ty, kteří poloţili základy našeho skautského 
hnutí v celostátním měřítku a také těch, s jejich jmény je spojena historie roudnického 
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skautingu. Český skauting má právo být na svou minulost hrdý, i kdyţ se dodnes 
s některými problémy nedokázal a patrně uţ ani nedokáţe vypořádat, bohuţel.  

Dnes se ovšem scházíme k této malé slavnosti také proto, abychom předali několika 
oldskautům – dlouholetým činovníkům roudnického střediska Junáka skautská vyzname-
nání, která jim na návrh vůdce střediska udělilo ústředí Junáka jako uznání jejich 
dlouhodobé úspěšné činnosti a sluţby ve prospěch skautského hnutí a naší mládeţe. 
Blahopřejeme jim k udělení vyznamenání a chceme věřit, ţe zůstanou skautskému hnutí 
věrni aţ do okamţiku, kdy budou povoláni na věčnost. Předáváme také vyznamenání 
Vladimíru Urbanovi – Lálovi, jeţ mu na návrh vůdce roudnického střediska udělilo vedení 
Junáka za jeho přízeň, pochopení a podporu, které jako představitel města Roudnice nad 
Labem ke skautingu vůbec a roudnickým skautům zvlášť choval a stále chová a za které 
mu všichni děkujeme. Všem vyznamenaným z celého srdce upřímně blahopřejeme a do 
dalších let jejich ţivota jim přejeme pevné zdraví a všechno dobré. 

(SF) 
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Skauti v čele Akademie věd České republiky 

(2005) 

 

Nerad bych se mýlil, ale předpokládám, ţe jména vysokoškolských profesorů a vědců 
Rudolfa Zahradníka, Heleny Illnerové a Václava Pačesa jsou většině našich skautů 
a skautek známá. Všichni tři v uvedeném pořadí stáli, respektive stojí, v čele Akademie 
věd České republiky.  

S Rudolfem, skautským jménem Jiskrou, členem proslulé Foglarovy praţské „dvojky“, 
jsem se poznal jako se svým spoluţákem v roce 1948 na Vysoké škole chemicko-techno-
logického inţenýrství ČVUT v Praze. Byl podzim, komunisté po únorovém puči přebírali 
rychle moc. Rozpracována byla i násilná likvidace skautingu, která v té době v podstatě 
jiţ probíhala mimo jiné i díky úsilí akčního výboru Junáka. Vzpomínám si, ţe jsme oba na 
klopě svého saka hrdě nosili malý činovnický smaltovaný odznak a pod ním stuţku 
„Junáckého kříţe Za vlast 1939–1945“. Pak se naše cesty rozešly a já na krátký čas 
skončil v komunistickém vězení. Ani Rudolfova cesta nebyla snadná. Také celý jeho ţivot 
i vědecká práce byly velice komplikované. Občas jsem se setkal s jeho jménem v odbor-
né literatuře a měl jsem z toho radost. Po listopadu 1989 a pádu komunismu u nás jsme 
měli moţnost Rudolfa slyšet v rozhlase, vidět a slyšet v televizi, jeho úvahy a rozhovory 
s ním číst v různých časopisech a denících. V té době pro něho bylo příznačné, ţe nosil 
modrou kravatu se skautskou lilií. Ke skautingu se vţdy veřejně hlásil a hlásí, a snaţí se 
jej dodnes podporovat. Rudolf byl v roce 1990 zvolen ředitelem Ústavu fyzikální chemie a 
elektrochemie ČSAV (přejmenován později na Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrov-
ského AV ČR), aby se stal v roce 1993 prvním předsedou nově ustavené Akademie věd 
České republiky. Je nositelem několika čestných doktorátů na významných našich 
i zahraničních univerzitách. Dnes je čestným předsedou AV ČR. Přečtěte si třetí kapitolu 
knihy rozhovorů Lenky Jaklové s Rudolfem Zahradníkem (Academia Praha 1998), kde 
hovoří o skautingu a Jestřábovi – Foglarovi. Určitě vás zaujme. Skaut Rudolf Zahradník – 
Jiskra byl prvním předsedou Akademie věd ČR. Měl jsem příleţitost s ním po listopadu 
1989 několikrát mluvit nejen jako s chemikem, ale také jako se skautem. Vybavuji si, ţe 
jsem při jedné z návštěv prezidenta Václava Havla vítal v Národním muzeu nejen 
Rudolfa Zahradníka jako předsedu AV ČR, ale také kardinála a arcibiskupa Miloslava 
Vlka. Kdyţ jsme si stiskli ruce, řekl jsem bratru kardinálovi, ţe bychom si jako skauti měli 
správně podat levou ruku. Jeho odpověď byla stručná a jasná: „To víš, ţe ano,“ a hned 
jsme vše napravili.  

Se jménem Illner jsem se poprvé setkal, kdyţ jsem se dočetl v programu Junákem pořá-
dané konference „Postavení a smysl skautingu v dnešním světě“ v roce 1996, ţe tehdejší 
ředitel Sociologického ústavu AV ČR JUDr. Michal Illner bude hovořit na téma „Česká 
společnost dnes a na počátku století – poznámky k měnícím se sociálním a kulturním 
kontextům skautingu“. O Heleně a Michalu Illnerových se tehdy s naprostou samozřej-
mostí hovořilo jako o skautech. Předpokládám, ţe přednášející Michal a dnešní profesor-
ka Helena Illnerová jsou spřízněni, moţná dokonce manţelé. Nepátral jsem po tom. 
Mohu se mýlit. Profesorka Illnerová dodnes při kaţdé příleţitosti hovořila a hovoří o tom, 
ţe se dlouhodobě podílí na výchově mládeţe. Bylo jasné, ţe v podstatě jde o skautskou 
výchovu, i kdyţ ji obvykle tak přímo necharakterizovala. Myslím, ţe příčina spočívala ve 
skutečnosti, ţe jí vedený oddíl působil za totality skrytě v některé z povolených organiza-
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cí a jen díky tomu přeţil. Ona pak z úcty k tomu o skautingu přímo nehovořila, jakkoliv se 
to dalo mezi řádky a mezi slovy vyčíst. V době, kdy Rudolf Zahradník působil jako před-
seda AV ČR, byla Helena Illnerová ve funkci jednoho z místopředsedů AV ČR, aby pak, 
kdyţ nastal příslušný čas, byla zvolena za Rudolfova nástupce ve funkci předsedy AV 
ČR. Skaut Rudolf předal vedení Akademie věd do rukou skautky Heleny.  

Kdyţ mi v roce 1994 předával v Karolinu tehdejší místopředseda AV ČR profesor Václav 
Pačes diplom doktora věd, netušil jsem, ţe je také skaut. Teprve letos mě v té souvislosti 
zaujaly dvě skutečnosti. Václav Pačes odpovídá v Lidových novinách (LN 28. 06. 2005) 
na otázku „moje dovolená“ slovy: „Moje nejlepší dovolené byly prázdniny se skautským 
oddílem. V době mého mládí byl oddíl ukryt pod různými tělovýchovnými organizacemi, 
ale byl to pravý nefalšovaný oddíl vodních skautů (pátý přístav). V té době se ještě mohlo 
tábořit nadivoko, vařili jsme i z říční vody, na řekách jen málo vodáků – pohoda, která se 
uţ nevrátí…“ Ejhle, Václav je vodní skaut jako já.  

Nedávno byl na ČRo 2 Praha vysílán téměř hodinový rozhovor s novým předsedou AV 
ČR profesorem Václavem Pačesem. Na otázku moderátorky, co mu řekla profesorka 
Helena Illnerová, kdyţ mu po jeho zvolení předsedou Akademie věd České republiky 
předávala tuto funkci, přišla krátká, výstiţná, charakteristická a příznačná odpověď. 
Profesorka Illnerová mu totiţ krátce a jasně řekla: „Je to dobrý, zůstane to ve skaut-
ských rukách.“ Skautka Helena předala předsednictví Akademie věd České republiky 
do rukou skauta Václava. Dalších slov snad ani netřeba. 

Usilujme o to, aby i mezi našimi dnešními mladými skauty byli tací, kteří se s úctou 
a hrdostí budou ke svému skautství hlásit tak, jako činili a stále činí vysokoškolští pro-
fesoři Helena Illnerová, Rudolf Zahradník a Václav Pačes. Vyhledávejme mezi osobnost-
mi naší vědy a kultury současné a bývalé skauty a poskytněme jim prostor, aby mohli 
oslovit dnešní mládeţ. Třeba si mezi nimi mládeţ najde své vzory, kdyţ uţ volba mezi 
současnými „idoly mládí“ je tak problematická a často víc neţ naivní a primitivní. 
Skauting znamená pro společnost mnohem více, neţ jen naučit se vázat uzly nebo nosit 
krátké kalhoty. Toho jsou si dobře vědomi a hrdě to veřejně prohlašují mimo jiných i Orlí 
skauti – američtí astronauti. Snad to dříve nebo později pochopí i naše současná mladá 
skautská generace. Bylo by to ku prospěchu nejen jí samé, ale také celé naší společ-
nosti.  

(NDS 144; SED) 
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O kouzelné moci skautského odznaku 

(2003) 

 

Na toto téma bylo jiţ napsáno mnohé. Rád bych zde připojil i jednu osobní pozoruhodnou 
vzpomínku. Po pádu ţelezné opony jsme v r. 1991 uspořádali s Národním muzeem, kde 
jsem byl zaměstnán, autobusový zájezd do Paříţe. Ubytováni jsme byli asi dvacet 
kilometrů od Paříţe v hotelu typu Formule 1.  

Jednou večer, ještě neţ jsme se vrátili do hotelu, jeli jsme navštívit moderní francouzskou 
čtvrť La défense. Tam se mi na chvíli ztratila manţelka, která objevila, ţe u ohromných 
fontán bude mimo jiné také produkce mé milované Rhapsody in Blue od George 
Gershwina. Hledala mě, aby mi to sdělila, a já zase hledal ji. Dostal jsem se aţ pod 
významnou budovu, na jejíţ „střechu“ bylo moţno vyjet výtahem umístěným ke stěně 
budovy. Bylo to vše velmi atraktivní. Tím výtahem se skutečně dalo vyjet nahoru aţ na 
střechu, coţ byl ovšem docela drahý špás. A všude byli samí skauti a samé skautky – 
přiznám se, ţe jsem byl překvapen jejich mnoţstvím, ale bohuţel jejich skautské kroje 
nepůsobily právě nejlepším dojmem. Říkal jsem si v duchu, co se to tady asi děje, ţe 
těch skautů je tam tolik.  

Rozhlíţel jsem se kolem a najednou jsem spatřil ředitele Národního muzea, jak roz-
hazuje rukama a diskutuje se dvěma skautskými činovníky, kteří měli celý tamní provoz 
v ten večer na starosti. Horlivě jim něco vykládal, ale oni jen odmítavě vrtěli hlavou. 
Zvolna jsem se k nim přiblíţil a poslouchal jsem ředitele, který umí dobře francouzsky, jak 
říká, ţe je generálním ředitelem Národního muzea z Prahy, a ţe by byl rád, kdybychom 
se všichni mohli na tu střechu podívat, ale všechno bylo marné. Oba skautští činovníci 
stále jen vrtěli odmítavě hlavami.  

Ještě chvilku jsem přemýšlel, a pak jsem se rozhodl. Vytáhl jsem ten malý mezinárodní 
skautský odznak, který všichni skauti nosí na pravém rukávu skautské košile, a skautsky 
se pozdravil s oběma činovníky. A jaká byla jejich reakce? Jejich ústa se roztáhla od 
ucha k uchu se slovy: „Máte mezi sebou našeho skautského bratra, proto cesta vás 
všech na vrchol budovy je povolena.“ Jen poţadovali, abychom vše uvolnili do tři čtvrtě 
na devět, protoţe v devět hodin večer začíná jejich slavnostní vernisáţ výstavy spojená 
s mohutnou recepcí. Těmi sály, kde bylo vše připraveno, jsem prošel a byl zván, abych 
se té slávy zúčastnil. Bohuţel, byl večer a náš autobus krátce poté jiţ odjíţděl do hotelu 
mimo Paříţ. Bylo mi trochu líto, ţe jsem se té skautské akce nemohl zúčastnit.  

Dodnes manţelka generálního ředitele Národního muzea vzpomíná, ţe funkce jejího 
manţela byla k ničemu tam, kde stačil mezinárodní skautský odznak. Skaut své bratry 
všude má.  

(A) 
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Těšil jsem se na „Pionýrskou jitřenku“ 

(2005) 

 

Mezinárodní skautský signál „Skautské ideály spojují svět“ snad zná kaţdý skaut, nebo 
by znát měl a měl by ho umět i zazpívat, kdyţ uţ ne zahrát na nějaký hudební nástroj. 
Pro nás skauty a skautky je tento signál trvalým symbolem skautingu a nezničitelnosti 
světového skautského hnutí. 

Moţná čtenáře překvapí nadpis této krátké úvahy či spíše jen vzpomínky. V šedesátých 
letech minulého století jsem jednou v neděli dopoledne zaslechl v pořadu Česko-
slovenského rozhlasu mně dobře známý a milovaný signál „Skautské ideály spojují svět“. 
V tu chvíli jsem nechápal dobře souvislosti, protoţe jsem ani nevěděl, o jaký rozhlasový 
pořad jde. Teprve po jeho ukončení jsem zaregistroval, ţe šlo o „Pionýrskou jitřenku“, 
kterou připravovali Pavel Tumlíř a Vlado Príkazský.  

Zapamatoval jsem si toto zjištění a rozhodl se ověřit si následující neděli, zda šlo o náho-
du či o záměr. Jiţ první tóny mezinárodního skautského signálu mě ujistily, ţe nejde 
o náhodu, ale o vědomý a úmyslný záměr autorů „Pionýrské jitřenky“. Kaţdou neděli 
dopoledne zahajovala „Pionýrská jitřenka“ nám všem známým a drahým signálem 
„Skautské ideály spojují svět“ a připomínala nám, ţe skauting a skauti stále ţijí a ţe jim 
bude patřit budoucnost. A tak jsem se těšil, ţe kaţdou neděli ten signál uslyším. Jistě 
jsem nebyl jediným, kdo jej poslouchal a kdo si i dnes na tu sloţitou dobu i kus odvahy 
obou výše jmenovaných autorů pořadu s úctou vzpomene. Paradoxem je, ţe stranickým 
a svazáckým cenzorům tato skutečnost zcela unikla. 

Teprve po obnově našeho skautského hnutí v roce 1968 se Pavel Tumlíř a Vlado Príkaz-
ský v jednom našem skautském časopise přiznali, ţe mezinárodní skautský signál 
úmyslně vloţili na začátek svého pořadu. Měli samozřejmě velkou radost z toho, ţe jej 
naši skauti a skautky zaregistrovali, pozitivně vnímali a byl pro ně posilou. Na definitivní 
obnovu skautského hnutí jsme však čekali další desítky let aţ do listopadu 1989. 

(NDS 141) 
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K úmrtí Otakara Motejla 

(2010) 

 

Váţení, 

s velkým pohnutím jsem sledoval na ČT24 poslední rozloučení s JUDr. Otakarem 
Motejlem. V projevu dr. Uhlíře zazněla zmínka o tom, ţe Otakar Motejl byl skautem. Ano, 
Otakar Motejl byl skautem a celý ţivot ţil a jednal v souladu se zásadou „jednou skautem 
– skautem navţdy“. Jeho skautství se projevovalo v jeho odvaze, čestnosti, morálních 
kvalitách i v odporu k jakékoliv totalitě. Svůj skautský slib, kterým se k tomu zavázal 
a kterému zůstal věrný za všech okolností, sloţil v proslulé „Praţské pětce“, 5. oddílu 
vodních skautů. Vodní skauti ve svých typických skautských krojích se proto také přišli 
s bratrem Motejlem rozloučit. Mezi nimi byl i bratr ing. Jiří Hold – Amatér, člen Hlavních 
kapitanátu vodních skautů Junáka. Také on přišel ve skautském kroji.  

V úterních Lidovkách (LN 18. 5. 2010, str. 28) pan Josef Hympl uveřejnil článek nazvaný 
Motejlovi vzdali hold dva prezidenti. A tam jsem se ke svému překvapení mimo jiné 
dočetl, ţe „z divadla vychází i muţ ve zvláštní ‚námořnické„ modré uniformě.“ … „Pan 
Motejl byl dlouholetým členem našeho vodáckého oddílu. Přišel jsem se s ním rozloučit. 
V posledních letech se uţ dění okolo oddílu moc neúčastnil, i tak na něj rádi vzpomíná-
me. Dokonce i na tu jeho nezměrnou kuřáckou vášeň,“ odpovídá na dotazy…  

Je smutné, ţe pan Hympl píše o zvláštní „námořnické“ uniformě a zřejmě neví, ţe šlo 
o skautský kroj činovníka vodních skautů Junáka, kterým nepochybně byl zmíněný Jirka 
Hold – Amatér, kterého všichni měli při této smutné příleţitosti moţnost vidět ve zpravo-
dajství ČT. Pan Hympl moţná opravdu neví, ţe dnes uţ po nacistickém i komunistických 
zákazech opět existují skauti včetně vodních skautů. Pak ovšem nikoho nemůţe ani 
překvapit a můţeme to povaţovat za doklad toho, ţe se po listopadu 1989 o obnoveném 
skautském hnutí tak málo píše ke škodě nejen skautského hnutí, ale především celé naší 
společnosti. To dokládá i skutečnost, ţe právě takové osobnosti, jakou byl JUDr. Otakar 
Motejl, byli resp. jsou skauty, hrdě se ke svému členství ve skautském hnutí hlásí a vy-
znávají, co pro ně skauting po celý jejich ţivot znamenal a jak je pozitivně ovlivnil. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Čejka DrSc. 

člen Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderlika 

 

(NDS 189; LN) 
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Medvědí služba skautingu 

Informace o skutečném skautingu daleko od pravdy 

Skauting na ČRo2-Praha 

(2007) 

 

Váţení,  

dovolte mi, abych k výše zmíněnému pořadu napsal několik poznámek: 

(1) Pátek 12. ledna 2007 byl na ČRo2-Praha věnován skautingu. O skautingu se mělo 
mluvit jiţ od 05:00 hod. ráno. Moderátorka pořadu se soustředila v podstatě jen na otáz-
ku, co lidem říká heslo „Buď připraven“. Z jejích slov bylo patrné, ţe připravena nebyla 
ani ona, protoţe tak hloupou otázku zcela vytrţenou ze souvislostí by nemohla poloţit, 
a navíc bylo patrné, ţe o skautingu neví vůbec nic. I odpovědi dotazovaných v anketě 
byly víc neţ trapné. Během tohoto prvního pořadu ani v dalších navazujících pořadech 
nezazněla ani jedna skautská píseň, ačkoliv jich jistě Český rozhlas ve svém archivu má 
k dispozici dost. 

(2) Pokračování pořadu o skautingu bylo asi v 09:30 hod. Bylo vedeno ve stejném duchu 
jako pořad předchozí. Nostalgické vzpomínání „bývalých“ skautů nebylo významnějším 
přínosem. 

(3) Hlavní pořad o skautingu pak následoval v 16:05 hod. Diskuse se zúčastnili skautka 
Bára a skaut Šantora. Jiţ počáteční Bářina slova o tom, ţe dr. Rudolf Plajner byl staros-
tou Junáka, signalizovala, ţe něco není v pořádku. Ani profesor Svojsík nebyl starostou 
Svazu junáků skautů a skautek RČS, ani Rudolf Plajner starostou Junáka, ale oba byli 
náčelníky.  

(4) Skauting představuje integrální výchovný systém zaloţený na třech základních princi-
pech – povinnosti k Bohu, povinnosti k bliţním a povinnosti k sobě, z nichţ vycházejí 
skautský slib, skautský zákon, heslo, kaţdodenní povinnost dobrého skutku atd. Nosným 
posláním starších skautů a činovníků je sluţba – sluţba hnutí a sluţba veřejnosti, sluţba 
lidské společnosti. Smyslem a posláním skautingu je vychovat čestné, morálně vyspělé 
plnohodnotné členy lidské společnosti. O tom tam nezaznělo aţ na pár drobných výjimek 
nic. Zakladatel skautingu Baden-Powell řekl, ţe „skauting je hra“, ale ta hra je jen prostře-
dek k uplatnění výchovného poslání skautského hnutí. Vytrhávat jenom část – tedy hru, 
jak znělo téměř celým odpoledním pořadem – ze souvislostí je zcela nesprávné, protoţe 
význam a smysl má skautský výchovný systém jako celek. Stoletá existence skautského 
hnutí a jeho neustálý rozvoj jsou dokladem toho, ţe jde skutečně o plnohodnotný 
výchovný systém, který ovšem vţdy šel „proti proudu“. Proto se setkává s nepochopením 
a odporem všude tam, kde vládne duševní a duchovní primitivismus. Bratr Šantora se 
zmínil o tom, ţe se připravuje nový výchovný program Junáka. Ten se ovšem můţe týkat 
pouze „praktického skautingu“, protoţe ideová podstata skautského hnutí, tzn. základní 
principy, slib a zákon atd. mají trvalou hodnotu a jsou neměnné.  



– 276 – 

(5) V pořadu nebyla jediná zmínka o tom, ţe vedle Junáka existuje u nás několik dalších 
skautských organizací ani bliţší informace o světových skautských organizacích WOSM 
a WAGGGS. Zaznělo jen pár slov o počtu skautů a počtu zemí, v nichţ dnes skautské 
oddíly působí, experimentálním táboře na ostrově Brownsea, který pořádal Baden-Powell 
v roce 1907, o Svojsíkových výchovných experimentech a o chystaném Jamboree ke 
stoletému výročí skautingu. 

(6) Z celého pořadu mohl vzniknout dojem, ţe se svou náplní skautské hnutí neliší od 
jiných organizací, které se věnují vyuţití volného času dětí a mládeţe. A to je samozřej-
mě omyl zcela zásadní. Skauting se mnoha lidem, kteří jím prošli, stal smyslem jejich 
ţivota. Dokázali splnit svůj skautský slib věrnosti republice, skládaný na celý ţivot, i v od-
poru proti nacismu i komunismu. Všechny totalitární reţimy skauting zakazují a všemi 
prostředky likvidují. Tři polistopadoví předsedové AV ČR prošli skautskou výchovou – 
v pořadu byla zmínka o profesorce Illnerové. Mnoho významných osobností vědy, kultu-
ry, politiky, včetně amerických kosmonautů atp. z celého světa bylo skauty. Většina 
z nich se ke skautingu hrdě hlásí a zdůrazňuje, jak právě skauting pozitivně ovlivnil celý 
jejich další ţivot. 

(7) Je jistě chvályhodné, chce-li Český rozhlas přispět k rozvoji našeho skautského hnutí, 
ale je třeba, aby se tak dělo na patřičné úrovni. Jinak mu můţe spíše ublíţit neţ prospět. 

Ing. Jiří Čejka, DrSc. 

 

(TR; PČ) 
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Několik vět našim skautům k zamyšlení 

(2002) 

 

Jiří Krupička, skaut, mukl a emigrant – emeritní profesor na Alberta University v Edmon-
tonu, na str. 184–185 své poslední knihy Rozmanitost ţivota (Paseka, 2002) píše: 
„Neexistuje a ani nemůţe existovat neutrální myslící stroj v lidské podobě. Mysl nezná 
čistou racionalitu v mezilidských vztazích, v mozku není speciální orgán pro racionální 
myšlení. Zúčastní se vţdy celý mozek, prostoupený záznamy celé ţivotní zkušenosti, 
prosycený citovými záţitky.“ Jsme si jako skauti této skutečnosti vědomi? Jsme schopni 
ţíti a vychovávati mládeţ v duchu základních principů skautingu (povinnost k Bohu, sobě 
a bliţním), zákona a slibu, jestliţe naše vnitřní já smýšlí úplně jinak, jestliţe jsme se stali 
vyznavači ideologie, která je v rozporu se základními principy a posláním skautingu? 
Převaţuje-li v nás často manaţersky řízený „pragmatický skauting“, jehoţ realizace je 
jednodušší a méně náročná neţ „spirituální skauting“, jímţ se teprve naplňuje skutečné 
poslání skautského hnutí, skauting, který vede k celoţivotnímu skautskému stylu?  

Stále marně hledám vysvětlení, proč někteří skautští činovníci, dodnes hlásající čisté 
ideály skautství, mohou být tak pokrytečtí a proč jejich konání má tak schizofrenní 
charakter? Pochopení a vysvětlení tohoto problému by současně bylo i odpovědí na 
jejich chování v krizových letech našeho hnutí (1938/39/40, 1945/48, 1968/70, 1989…).  

Světový skauting usilovně hledá způsob, jak spoluvychovávat mládeţ k plnění 
prvního principu. Dokladem toho jsou i současné publikace, jako Scouting and Spiritual 
Development (WOSM), Dieu, es-tu encore là-dedans? (WOSM, Bureau Européen du 
Scoutisme), Exploring Spirituality. Resource Materials for Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS). Znají naši instruktoři LŠ, LK atp. tyto publikace a jsou schopni a ochotni je 
vyuţít? Byli na jejich existenci upozorněni ve skautském tisku skauti a skautky? Pracuje 
někdo na překladu těchto a jim podobných publikací?  

Voláme po návratu ke kořenům skautingu. Hledejme společnou stezku v duchu roz-
šířených ekumenických modliteb, jak je pravidelně uskutečňuje Svatý Otec, Jan Pavel II., 
v Assisi v katedrále sv. Františka z Assisi, modliteb, spojujících křesťanské i nekřesťan-
ské církve, modliteb, které citlivě vnímá i WOSM. Budujme náš i světový moderní 
skauting na vzájemném respektu, jak to obsahují některé body skautského slibu 
a skautského zákona mnoha zahraničních skautských organizací, a nikoliv na nikoho 
k ničemu nezavazující toleranci, kterou se mnozí zaštiťují, na kterou se vymlouvají 
a kterou často zneuţívají. Vraťme našemu skautingu prestiţ, kterou vţdy ve společnosti 
měl, skautingu, který nedokázal vyuţít a ztratil příleţitost, jeţ se mu naskytla po roce 
1989. Je to jediná perspektiva skautingu, který vţdy „plul proti proudu“.  
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OObbrraazzoovváá  ppřříílloohhaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čejkait, Na4[UO2(CO3)3], Udělení Řádu Stříbrného vlka 7. 5. 2011 
důl Svornost, Jáchymov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení výstavy fotografií L. Sitenského Klubovna roudnických skautů v r. 1938 
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