
 

Byť se zpožděním, ale přece přinášíme informaci,  že  také členové Svojsíkova oddílu se  
zúčastnili 17. listopadu 2015 slavnostního otevření  Skautského archivu, knihovny a muzea 
v Čimicích na Praze 8, Čimická 780. Trvalo nám trochu déle posbírat kompetentní informace  
včetně  obrazového  doprovodu.  Díky  faktologickému  zdroji  br.  Boba –  Romana Šantory  a 
obrazovému materiálu br. Windyho – Václava Noska se tak stalo. 

My, kteří si už hodně pamatujeme a zažili jsme pro náš skauting mnohé dramatické chvíle,  
lépe řečeno etapy, si význam zřízení takové instituce moc dobře uvědomujeme, a snad mohu  
říci za všechny členy Svojsíkova oddílu: vřele vítáme. Děkujeme!

Tu sobotu, 17. listopadu, v poloplačtivém 
ránu jsme se vydali s Baghýrou-Pepíkem 
Jedličkou a Dášou Houskovou Prahou do  
Čimické 780, kterou jsme nalezli kousek  
za  areálem  bohnické  psychiatrické  lé-
čebny. Přístup do archivu je mírně mas-
kován společným vchodem s místní poš-
tou,  pošt.  spořitelnou  a  pojišťovnou,  
nicméně  vlevo  za  dveřmi  vstoupíte  do  
kýženého  prostoru  a  jste  mile  překva-
peni. Při našem příchodu prostor Skaut-
ského archivu, knihovny a muzea byl již  
docela  zaplněn  skauty  všech  věkových  
karetorií,  nedlouho  po  nás  přikvačila  i  
Hanka  Bouzková.  Setkávali  jsme  se  
s řadou  známých  tváří  i  ze  Svojsíkova  

oddílu – ses. Věra Janovská, br. Pluto, Akela z Uhříněvsi, br. Vodenka, samozřejmě Windy,  
skautský  historik,  a  celá  řada dalších.  Prý  tam bylo  něco přes  60 skautů  z celé  republiky.  



Přivítali jsme vzácné hosty jako vnuka a vnučku A.B. Svojsíka, pravnuka náčelníka R. Plajnera,  
vnuka zakladatele lesních škol F.A. Elstnera a samozřejmě Špalka, vnuka starosty B. Řeháka.

Slavnostní  otevření  archivu  svým  úvodním  slovem  zahájil  místostarosta  Junáka Jiří  
Navrátil, který také předal  Medaili díků br.  Kosmovi, Medvědovi a Stenovi, kteří se nejvíc  
zasloužili  o  fungování  archivu  v minulých  patnácti  letech.  V úvodní  místnosti,  kde  bylo  
připraveno i pohoštění, díky podpoře ústředí Junáka a práci četných dobrovolníků se povedlo  
uspořádat  stálou  expozici  vzácných  relikvií,  dokumentů,  obrazových  materiálů  ze  sbírek  
Skautského  institutu  –  dokumenty  i  muzejní  předměty  po  bratru  zakladateli  a  dalších  
významných  osobností  i  pestrou  směs,  připomínající  exilový  skauting  od  40.  do  90.  let.  
V přilehlých prostorách je v regálech seřazeno podle Boba  70 metrů minulosti. Žasnul jsem 
nad precisními archivními svazky exilového skautingu. Velkým úkolem pracovníků archivu je  
vše digitalizovat a uvést do stavu, aby měl kdokoliv přístup k bádání v minulosti a serioznímu  
faktologickému hledání. 

Mnozí návštěvníci svou účast spojili i  
s věnováním  dokumentů,  knih,  odzna-
ků, deníků a kronik,  nashromážděných  
za celý svůj život. Dáša Housková např.  
archivu  deponuje  historická  vyzna-
menání náčelní Vlasty Koseové. Jedno  
z nich  je  vystavováno.  Br.  Vodník  roz-
šířil exilovou sbírku o materiály z lucem-
burského exilu, kde dlouhá léta působil.  
Vladimír  Pucek,  významný  český  ko-
reanista,  doplnil  své  minulé  dary  o  
kroniku  z  počátků  svého  skautování  
v Hradci  Králové.  René  Elstner  přinesl  
březový totemek svého dědečka z his-
torické  lesní  školy.  Člen  naší  Pražské  
družiny, br. Pluto – Vladimír Pechar, vý-
tvarník a malíř přiložil  desítky velkých matric skautských pamětních desek. A jsou tu další a  
další přísliby, jež by měly zaplnit během následujících měsíců tento významný zdroj informací a  
trvalé  paměti.  Sám jsem inicioval  ve svém rodišti  ses.  Bylinku  – Míšu Noskovou aby sem  
poslala svou bakalářskou práci o dějinách skautingu v Polici nad Metují. Bobo už jí poděkoval.  
Znám také činnost bratrů Foldynových z Morávky, kteří precizně zmapovali ve svých pracích  
minulost skautingu na Frýdecko-Místecku a kteří s archivem spolupracují. Br. Drákula, archivní  
profík, dokonce pracuje na doktorátu, zabývajícím se slezským skautingem. 

Při tom našem prohlížení v archivu jsme měli prima pocit, že se podařilo něco významného,  
což zhodnotí teprve budoucnost. Odjížděli jsme naplněni optimizmem.

Přejeme pracovníkům a Bobovi, vedou-
címu  ústředního  archivu,  dostatek  elánu,  
energie  a  nezdolného  úsilí  v budování 
skautského  archivu.  Budou  to  moc  po-
třebovat. 

Teď  je  to  výzva,  zejména  pro  nás  
starých,  abychom  nenechali  cenné,  
vesměs unikátní materiály v propadlišti  
dějin,  ale  předali  je  následujícímu  po-
kolení jako doklad našeho bytí, našich  
zážitků, našich myšlenek a ideálů.   

Text: Boža Strauch – Grizzly 
      se zdrojovou pomocí br. Boba.    

Foto: Václav Nosek – Windy  


