
 
 

Český národ dlouhodobě stigmatizující datum – 8. listopad – momentálně opět zaměstnává 
historiky. Pro jedny tvrdá prohra, pro jiné výhra – nechtěl bych to soudcovat. Naše podzimní 
setkání, 396 let po Bílé Hoře, tentokrát ve Skautském institutu, bylo poprvé po skonu naší 
rádkyně, sestry Lin – Libuše Amlerové, s kterou jsme se rozloučili v horkém konci června. Takže 
hlavní úkol byl – volba nového rádce/rádkyně. Vedení schůze se ujala ses. Hanka Bouzková. 

Při docela obstojné účasti jsme zahájili tradičně první slokou junácké hymny, potom byla 
vzpomenuta sestra Lin. 

Následovala volba – byla navržena ses. Amálka – Vladimíra Hůlková, 
žádný protinávrh se nevyskytl. Volba byla aklamací.  

Poté se hovořilo o potenciálních možnostech našeho scházení. Br. 
Minewakan – Pavel Döllinger nabídl klubovnu v Bělehradské, za což mu 
vděčíme, ale většině by vyhovoval právě Skautský institut, pokud bude volno. 
Byl podán návrh změnit začátek schůzek, a to na 16. hodinu, což bylo 
jednomyslně přijato – pouze schůzka na Bílé Hoře bude tradičně v 15 hod.                    

Dále ses. Hanka seznámila plénum s článkem Heleny Smitkové O ná-
vštěvě Lady Baden-Powell v Československu 1946, publikovaném 
v „Činovníku“, roč. XXIII., č. 10, 3.- 4. str. obálky, který připojil Bobo – Roman Šantora k nedávno 
vyšlé monografii Zrcadlo mého srdce – vlastního životopisu Lady Olave Baden-Powellové, 
GBE v překladu ses. Hanky. Hanka dala rovněž kolovat bohatý doprovodný obrazový materiál 
z návštěvy Lady Olave u nás. Byla to tehdy sedmapadesátiletá dáma a nutno říci, že tehdejší 
program návštěvy světové náčelní byl doslova našlapaný, což bylo pro její mise typické. Dodnes 
vzbuzuje náš obdiv. Výše zmíněný životopis Lady Olave je skvělé počtení a lze je vřele 
doporučit.  

 

 
 

V předsněmovní diskusi požadujeme důstojnější postavení Svojsíkova oddílu v hnutí. Při té 
příležitosti jsme se dověděli, že jsou tendence přeformulovat 7. bod skautského zákona, který 
říká, že skaut je poslušný… Domnívám se, že právě družinový systém a celá řada dalších 
symbolik a rituálů (např. v pozdravu silnější chrání slabšího, podání levice, etc.) je systematickým 
zdůrazňováním každého jedince, každé osobnosti v hnutí. Jinak musím poukázat na parafrázi 
informace školního psychologa starostlivé mamince - viz . obr.: 



Bylo oznámeno přítomným, že 
příští, tzv. Tříkrálová schůzka 
bude 3. 1. 2017 v 16 hod. opět ve 
Skautském institutu. Zároveň by-
la připomenuta výzva k tradiční-
mu setkání u naší borovičky 
v Šárce v úterý 13. 12. t. r., sraz 
je v 16 hod. na konečné stanici 
tramvaje v Šárce. Jde se asi 300 
m po silnici k našemu novějšímu 
symbolu vánoc (původní borovice 
je moc daleko a cesta je občas 
kluzká nebo blátivá). Nezapo-
meňte vzít s sebou svíčky a pří-
padně něco na stromek. 

Ses. Zdena Krejčíková, stráž-
kyně Svojsíkova hrobu, vyzvala 
přítomné k uctění památky zahy-

nuvších skautek a skautů 17. 11. v 11 hod. u skautského památníku obětí 1., 2. světové války a 
komunistické totality v areálu strašnického krematoria. 

 

 
 

Schůzku jsme zakončili tradičně druhou slokou junácké hymny. 
Účastníci schůzky měli možnost ještě shlédnout výstavku „Sedm tváří ABS“; přímo ve 

schůzovním sále soubor zajímavých portrétů náčelníka zakladatele, v předsálí na chodbě pak 
panely s informacemi a bohatým obrazovým materiálem zejména o jeho neskautských činnostech.  

Br. Derviš vše pečlivě fotografoval. Ke zde přiloženému portrétu A. B. Svojsíka musím po-
znamenat: na tento obraz při uspořádávání výstavy upozornil br. Boba – Romana Šantoru br. 
Windy. Obraz zapůjčilo středisko Skaláci v Polici nad Metují, mém rodišti, kde jsem v r. 1938 
začal skautovat. Windy totiž pod tímto obrazem spolu s obrazem R. Baden-Powella spává 
v polickém skautském domově při jeho pravidelných návštěvách tohoto městečka. Windyho otec, 
Václav Nosek, totiž po návratu z 1. světové války zde v r. 1919 zakládal skauting a měl legitimaci 
č. 1 (Windy, excelentní sběratel, ji má samozřejmě v péči.). K oběma zmíněným obrazům mám 
silný osobní vztah a Bobovi jsem podal následující referenci:  



V druhé půlce 30. let, kdy se stupňovalo 
ohrožení naší republiky, vznikaly ozbrojené do-
brovolné útvary Národní gardy, jež se měly 
připojit k obraně vlasti. Samozřejmě v našem 
příhraničním městečku takový útvar s modro-
šedými uniformami rovněž vznikl. Vedle místní 
školy si gardisté postavili objekt i s menší střelnicí.  

Když nás ale okupovali nacisté, garda byla 
rozpuštěna a zmíněný objekt jsme převzali my, 
poličtí skauti, což bylo pro nás nesmírně vý-
znamné.  

Činnost střediska byla velmi intensivní, 
v klubovně jsme měli též litografické zařízení na 
vydávání vlastního časopisu, šéfoval to tehdy 
maturant náchodského gymnázia, nadaný na vše, 
Mirek Čapek, spolužák Ljuby Skořepové a starší 
spolužák Josefa Škvoreckého, po válce velký 
stavitelský expert přes beton, zejména předpjatý.  

Do časopisu přispíval obrázky mladý grafik 
místní tiskárny, Olda Schmidt, který ale také 
namaloval zmíněné obrazy A. B. Svojsíka a 
světového náčelníka.  

Bylo to v r. 1939. Tehdy také přijel na náš tábor 
ve Vysoké Srbské a na lepenku formátu velké 
čtvrtky maloval olejem tábor. Já se tehdy seznámil 
s olejomalbou dost zvláštně. Když Olda maloval 
za slunečného počasí na táborovém náměstí, já si 
v odpoledním odpočinku lehl na deku blízko něho 
a díky teplým slunečním paprskům jsem spra-

vedlivě usnul. Ostatní čumilové neměli nic jiného na práci a z Oldovy palety pomalovali moje tváře 
olejovými barvami. Po probuzení jsem na lících cítil něco lepkavého za doprovodu bouřlivého 
smíchu ostatních táborníků. Ono to ale nešlo vůbec dolů, tehdy jsem poznal význam terpentýnu 
pro olejomalbu.  

Výše zmíněné obrazy představitelů skautingu, jež zarámoval a zasklil místní sklenář, Vilda 
Durdik, visely na čestném místě v klubovně; kam se poděl později Oldův zdařilý olej tábora, žel, 
nevím. Škoda.  

28. října 1940 přišlo gestapo nejprve k našemu střediskovému. Můj starší bratr, který končil 
měšťanku, přilítl ve škole za mnou, že nám Němci budou zabírat skautský majetek. Protože naše 
klubovna byla od školy oddělena jen mostem se sochou Jana Nepomuckého nad potokem 
z Podklášterního mlýna, vtrhli jsme do klubovny. Brácha vzal oddílovou vlajku, mně dal do rukou 
ty dva obrazy, a mazali jsme domů. Já jsem potom ještě sundal na náměstí vedle radnice ze 
stěny tehdejší restaurace Beseda naši oznamovací skřínku a odtáhl ji domů na půdu. Byl jsem 
tehdy ve 4. třídě obecné školy. Jinak nám veškerý majetek (stany, skvělé prefabrikované podsady 
z fošen, nádobí, atd.) nacisté zabavili. 

Byl jsem v té době náruživým čtenářem Mladého hlasatele s Rychlými šípy, později i Hochů 
od Bobří řeky a dalších knih Jaroslava Foglara, pokud byly k sehnání, ale stejně tak i knih 
Ernesta Thompsona Setona.  

A když jsme nemohli skautovat, vstoupil jsem do chlapeckého čtenářského klubu Mladého 
hlasatele s číslem 12112 „Ochránci Polických stěn“, který vedl Jarda Weigel, dnešní významná 
osobnost divadla Járy Cimrmana. Protože jsem byl ve styku se svými skautskými vůdci, kteří mi 
půjčovali jimi uchovanou skautskou literaturu jako Svojsíkovy Základy junáctví a Organizaci, 
Brychtovo Vlče, Řehákova Vůdce a Základy skautingu, postupně jsem náš čtyřčlenný klub 
doživotních kamarádů přeměnil na skautskou družinu.  



A když se nám podařilo zateplit zahradní altán na jakousi klubovnu, umístili jsme v ní právě 
obrazy A. B. Svojsíka a R. Baden-Powella, jež tam visely až do konce války. Oddílová vlajka 
zůstala u nás doma, občas jsme ji rozvinuli a těšili se, jak ji po válce znovu slavnostně rozvinem.  

Tyto, dnes relikvie, jsme po válce předali na středisko a moc mě těší, že přestály veškeré 
útrapy a násilí, která skauting provázely, a že je dodnes poličtí skauti pečlivě střeží a uchovávají. 
Pro mne to vše jsou tak silné dojmy a zážitky, jež se nezapomínají. 

 

Ještě další fotografie ze schůzky – při prohlížení obrazového materiálu: 
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