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Junák – český skaut, středisko SVATOPLUK Břeclav, z. s.  



Úvodní informace 

František Kňourek se narodil 23. 10. 1882 v Dobši u Hořic. Studoval učitelský ústav v Jičíně 

a po jeho absolvování mu bylo přiděleno místo učitele na Jižní Moravě. Nejprve působil na 

Strážnicku (okres Hodonín) – v Nové Lhotě, Tasově a Radějově. Poté se přestěhoval do 

Moravského Žižkova (okres Břeclav) roku 1908. Brzy se stal členem tamního hasičského 

sboru. V Moravském Žižkově setrval přibližně čtyři roky. Za první světové války byl 

správcem školy v Malé Vrbce (opět okres Hodonín), kde pořádal četné schůze s uvědomělými 

uherskými Slováky.  

Vykonával i mnoho přednášek o spolku České srdce, který zachraňoval za války české děti ve 

Vídni. Koncem roku 1918 mu bylo nabídnuto místo správce české školy v Charvátské Nové 

Vsi. A on jej přijal. Kromě své profese působil i ve sboru dobrovolných hasičů a také 

v Sokolu. Zbytek života prožil v Charvátské Nové Vsi a bydlel v učitelském bytě přímo ve 

škole. Jako řídící učitel i silný český vlastenec se účastnil mnoha tamních obecních akcí, kde 

exceloval zejména svým řečnickým umem. 20. 6. 1928, při návštěvě prvního 

československého prezidenta, byl Masarykovi představen Kňourek, který mu pak jménem 

občanů slíbil věrnost a lásku. V roce 1936 byl zvolen obecním kronikářem. V druhé polovině 

dvacátých let organizoval skauty v Břeclavi, skauting v něm našel velkého a neúnavného 

propagátora. Kromě toho byl Kňourek také autorem mnoha divadelních her, písní i knížek. 

Zemřel ve věku 54 let na zhoubné onemocnění dne 10. 11. 1936 a je pohřben na hřbitově 

v Charvátské Nové Vsi.   

 

Rodina 

Se svojí ženou Adélou (rozenou Součkovou) měl celkem devět dětí, z toho tři umřely velmi 

mladé.  

Syn Václav (pravděpodobně narozen 16. 12. 1914 v Malé Vrbce) vystudoval učitelský ústav, 

posléze Vojenskou akademii v Hranicích. Stal se důstojníkem Československé armády. Za 

druhé světové války společně s bratrem Miroslavem bojoval v zahraničí proti Hitlerovi, dostal 

se až do Afriky, kde potkal budoucí manželku Mildred. Po válce se usadil v Clevelandelu (stát 

Ohao, USA), kde na universitě vyučoval český a francouzský jazyk.  

Dcera Adéla se nikdy nevdala. Vyučila se zahradnicí a po celý život prodávala v květinářství 

na Václavském náměstí v Praze. 

Vlasta Kňourková – uměleckým jménem Marta Záhorová byla členkou Jihočeského divadla 

v Českých Budějovicích. Narodila se 11. 6. 1908 v Dobši a zemřela 22. 1. 1977 v Českých 



Budějovicích. Hrála dokonce i v několika filmech jako Svatby pana Voka, Zabitá neděle či 

Neklidnou hladinou
1
. 

Miroslav Kňourek stejně jako Václav absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Za války 

byl bohužel chycen a vězněn v koncentračním táboře. Zúčastnil se i pochodu smrti. Za 

zásluhy dostal hodnost plukovníka Československé armády. Zbytek života prožil na 

Mělnicku.  

Vladimír Kňourek celý život pracoval v tiskárnách v Otrokovicích jako šéf údržby a také byl 

chovatelem kožešinové zvěře. Jako jediný potomek jezdil každým rokem s celou rodinou do 

Charvátské Nové Vsi na Svátek zesnulých zavzpomínat na své rodiče.  

Syn Boleslav působil svého času v Opeře v Košicích jako zpěvák operní hudby. Byl třikrát 

ženatý
2
.   

Poznámka: rodem Kňourků se věnují webové stránky: www.knourkovi.cz 

 

Situace těsně po první světové válce 

V listopadu roku 1918 se v Hodoníně konala konference českých učitelů z celého školského 

hodonínského kraje. Učitelé zde slavnostně složili slib nové republice a také diskutovali nad 

stavem českého školství. Po schůzi vyhledal Kňourka Jan Noháč (toho času řídící učitel ze 

Staré Břeclavi) a nabídl mu místo správce školy v Charvátské Nové Vsi. Po dlouhém 

rozhodování Kňourek svolil a 15. 12. 1918 dojel do Břeclavi, kde jej již očekával Jan Noháč.  

 

Večer téhož dne se konala v Charvátské Nové Vsi velká schůze, na které Kňourek přednesl 

vlastenecký projev. Domníval se, že většina obyvatel je ráda, že se stala součástí nové 

republiky
3
. Ale mýlil se. Řada domorodců („zažraných Rakušanů“) mu ještě dlouho po roce 

1918 vytýkala jeho lásku k nové vlasti a zejména protihabsburské jednání. Hlavním cílem 

sešlosti bylo informovat obyvatele o nové české měšťanské škole, která se měla zřídit 

z původní německé. Výsledkem byl zápis asi 250 žáků. 

 

1. 1. 1919 definitivně odjel z obce Malé Vrbky (poblíž Velké nad Veličkou), kde byl 

správcem školy. O dva dny později se konal první vyučovací den zahájený slavnostně 

bohoslužbou v kostele Navštívení Panny Marie v Poštorné. Přítomni byli mimo jiné i Jan 

                                                           
1
 Vlach, Pavel. Marta Záhorová. Československá filmová databáze. cit.: 28. 1. 2015. 

http://www.csfd.cz/tvurce/41865-marta-zahorova/ 
2
 Informátor o potomcích: Miroslava Herníková, rozená Kňourková. Dcera Vladimíra Kňourka.  

3
 Obec Charvátská  Nová Ves náležela do roku 1919 do Dolních Rakous 

http://www.knourkovi.cz/


Noháč, Dr. Pyskatý (vládní komisař města Břeclav), J. Kupka (první ředitel měšťanské školy 

v Břeclavi) a jiní.  

 

František Kňourek zastával funkci řídícího učitele. Začátky nebyly vůbec jednoduché, řada 

školských úředníků mu práci znepříjemňovala. Např. komisař J. Šlichta (vystupoval proti 

českému školství) v zimě roku 1919 zařídil, aby se do školy nedostávalo uhlí, takže Kňourek 

byl nucen výuku i přerušit.  

 

1. 6. 1919 probíhala u školy slavnost na počest nové české školy. Kňourek na ni vzpomíná: 

…Byl to radostný den, kdy jsme mohli zaostalcům ukázati projev české síly a kázně i lásky 

k republice, den, kdy jsme české myšlence získali srdce mnohých a to zejména srdce mládeže. 

Dodnes na 1. červen z roku 1919 rád vzpomínám
4
…  

 

O Kňourkově lásce k české vlasti svědčí i úvodní zápis v kronice školy: „Osmadvacátý říjne! 

Ty nekrásnější dni našeho života, dni naší svobody. Na tebe čekal národ náš po dlouhých tři 

sta let.  Po tobě toužili naši vyhnanci sedmnáctého věku, pro tvůj příchod pracovali naši 

buditelé, pro tebe trpěli naši politikové v žalářích, pro tebe nedopřával si po dlouhá čtyři léta 

váleční oddychu náš tatíček Masaryk, pro tebe prolévali krev svou naše nade vše milované 

legie, pro tebe zahynulo mnoho nejlepších našich synů smrtí potupnou. Jako 8. listopad byl 

dnem smutku a hrůzy, dnem, jehož v bolesti vzpomínali všichni věrní Čechové, tak ty 28. říjne, 

věčně budeš žíti v paměti národa osvobozeného, velikého, mocného a šťastného. Tebou končí 

nenáviděné panství proklínaných Habsburků, končí postupné jařmo hloupé a lehkomyslné 

Vídně, končí vláda tyranů, končí středověk a počíná doba nová, doba znovuzrození českého 

státu.
 2“

  

 

Žijící pamětnice velice rády vzpomínají na svého řídícího učitele. V paměti jim utkvěla 

zejména jeho přísnost, ale zároveň lidskost a vysoké sociální cítění. Chudým dětem Kňourek 

rozdával svačiny. Jako příklad jeho pedagogického přístupu pamětnice uvádí vzpomínku, jak 

Kňourek odměnil (bonbony z koloniálu) spravedlivým způsobem šikovné žáky, ale 

nezapomněl při tom i na ty méně zdatné
5
. 

 

                                                           
4
 Zápis Františka Kňourka v kronice obecné školy v Charvatské Nové Vsi uložené v Okresním státním archivu 

Břeclav se sídlem v Mikulově 
5
 Informátor Jarmila Hlavatá - roz. Čechová (ročník 1928) a Marie Svobodová - roz. Poláková (ročník 1928),  

20. 9. 2014 



Kňourek Sokolem 

Kňourek byl činný zejména v Sokole. Před první světovou válkou působil i v obci Moravský 

Žižkov. V sousední vesnici Velké Bílovice 25. 9. 1910 založil tělocvičnou jednotu Sokola. 

Byl zvolen náčelníkem. 8. 1. 1911 se zúčastnil župní schůze v Brně v sokolské župě 

Rostislavově jako zástupce T. J. Sokol Velké Bílovice. 

 

Ze zápisu kroniky T. J. Sokol Velké Bílovice: 

„V roce 1920 se konala důstojná oslava 10 let od založení Sokola. Předvedlo se veřejné 

cvičení za účasti okolních jednot z Rakvic, Poštovné, Ladné. Promluvil br. František Kňourek, 

první náčelník, nyní učitel v Charvátské Nové Vsi. Jeho upřímná a moudrá slova sokolská 

nabyla vřelého souhlasu v srdcích všech přítomných
6
.“  

 

Od 20. 4. 1919 byl František Kňourek členem Sokola v Poštorné. Ale stále usiloval o zřízení 

Sokola i v Charvátské Nové Vsi. Dne 1. 10. 1921 se konala ustavující schůze za přítomnosti 

18 členů a 12 dorostenců.  

 

Ze zápisu kroniky T. J. Sokol Charvátská Nová Ves:  

Na ustavující schůzi vystoupil br. Kňourek, který nastínil obraz Sokola v Charvátské, jak má 

vypadati a jak si ho přáli mít zakladatelé Tyrš a Fügner, kteří zdůrazňovali, že výchova 

sokolská není jednostranná. Je třeba pěstovati nejen tělo ale i ducha. „Jen vzdělaný národ 

obstojí ve světovém zápolení“. Se vzdělanosti ruku v ruce má kráčeti mravní povznesení.  

Nutno dodat, že nevznikla samostatná T. J., nýbrž jen odbor pod T. J. Sokolem Poštorná
7
.  

 

Od ustavující schůze si Kňourek prošel několika sokolskými funkcemi. 8. 2. 1923 byl zvolen 

předsedou, od 7. 3. 1924 pak vykonával funkci vzdělavatele. Zajímavostí je, že na výborové 

schůzi dne 17. 3. 1930 byl Fr. Kňourek vyloučen ze Sokola. Členům Sokola vadilo, že se 

vědomě spojuje s lidovci, největšími nepříteli Sokolů. 

 

                                                           
6
 Historie jednoty. T. J. Sokol Velké Bílovice. [cit. 19. 6. 2014], http://sokolvb.maweb.eu/page/historie 

7
 Chyla, Jan. Historie Sokolu v Charvatské Nové Vsi. In: Chyla, Jan. T. J. Sokol Charvatská Nová Ves.[cit. 6. 10. 

2013]. http://www.charvatska.jex.cz/rubriky--stare-foto-nize/tj-sokol/historie 

 

http://www.charvatska.jex.cz/rubriky--stare-foto-nize/tj-sokol/historie


Skauting 

František Kňourek si skautingu všiml asi kolem roku 1925. Své první setkání popisuje v knize  

O skautech a skautingu: 

…I vídal jsem skauty občas, nevěnoval jsem jim však zvláštní pozornosti, ba myslíval jsem si 

cosi o výstřednosti moderní mládeže. Až jsem měl příležitost pozorovati je blíže. Bylo to ve 

vlaku z Brezové do Kútů na Slovensku. V našem oddělení sedělo asi patnáct sympatických 

hochů – skautů, kteří se chovali neobyčejně klidně, slušně i zdvořile, jak tomu u mládeže 

tohoto věku nejme zvyklí. Při přestupování v Jablonici čekali taktně, až všichni cestující 

z vozu vystoupili, pak teprve v největším pořádku vystoupili sami. Na nástupiště čekali klidně 

v šiku, až poslední z obecenstva vstoupili do druhého vlaku; pak teprve nastupovali a opět 

plni pozornosti k cestujícím usedli na volná místa.  

Chvíli je pozoruji, pozoruji i jejich vůdce, mladíka asi devatenáctiletého. Přisednu 

k němu  

a vyptávám se ho, kde byli a kam jedou. Vypravuje mi, že přešli Javořinu, přespali pod ní ve 

stanech, došli na Myjavu, kdež pomáhali jako pořadatelé při odhalení pomníku generála 

Štefánika, zašli na Brezovou, na Bradlo a nyní se vracejí vlakem domů. 

Poněvadž jsem do té doby skauting neznal, táži se, kde se stravovali. „V hotelu pod 

sluncem“, odvětil s úsměvem, „vaříme si sami.“ – „No no,“ vrtím nedůvěřivě hlavou a hned 

dodávám: „Na Myjavě jste se jistě měli dobře.“ – „Na Myjavě? Tam jsme pojedli jen 

z baťochu, na vaření nebylo času.“ – „Což pak jste nedostali oběd, když jste pomáhali při 

slavnosti?“ ptám se udiveně. Hrdá odpověď „My jsme skauti a skaut si nedá za své služby 

platit!“ mě opravdu překvapila. Vidím, že mám před sebou jinou mládež, než jakou jsem 

dosud znal, i není divu, že můj zájem o skauty a o skauting vzrůstal. 

Mladý vůdce ochotně mně zasvěcoval do skautského života. Nikdo z nich nekouří, 

nepije alkoholu, ve volných dnech vycházejí do hor a lesů, aby poznali přírodu, aby otužili 

tělo sesláblé nepřirozeným životem v uzavřených místnostech, aby se naučili spoléhati ve 

všem na sebe, aby pomáhali všem, kdož pomocí potřebují, zkrátka: skauting chce vychovati 

zdravé, bystré a čestné muže. Podivil jsem se, jak opravdově hovořil tento devatenáctiletý 

jinoch o potřebě návratu k přírodě, o výchově nového člověka. Věru, nebyly to fráze, z jeho 

řeči znělo opravdové přesvědčení. 

Přijíždíme ke Kútům, kde jsme se měli rozejíti. Věděl jsem, že poslední chléb dojedli 

cestou, peněz je již nemají a domů dojedou pozdě v noci. I pravím vůdci: „Váš oddíl se mi 

líbí. Pojďte se mnou do restaurace, dám hochům do hrnečku kávy!“ K mému novému 

překvapení vůdce s díky odmítl řka, že těch pár hodin všichni vydrží a do restaurací že 



nechodí. S počátku jsem se domníval, že to jsou zbytečné „drahoty;“ sotvaže se však vlak 

zastavil a cestující vystoupili, vůdce seřadil svůj oddíl a odvedl jej stranou. 

Sám se po chvíli vrací i zvu jej znovu: „Nedělejte hlouposti! Chlapci jsou hladovi a 

domů to máte ještě daleko. Ze srdce rád dám každému sklenici kávy nebo mléka a krajíc 

chleba. Doveďte je do zahrady!“ vůdce se zamyslil a se slovy: „Poradím se s mužstvem“ 

odešel k oddílu.  

Usmál jsem se v duchu termínu „mužstvo“, který se nezdá býti na místě, mluví-li se  

o chlapcích ve věku od dvanácti do osmnácti let. Leč musil jsem se přiznati, že jim jejich 

mužné jednání dává právo na hrdý název mužstvo.  

Vůdce se vrací a vyřizuje mi usnesení „mužstva“: „Oddíl vám děkuje, nemůže však 

přijímati darů. Domů vydržíme“. 

Nevycházím z údivu. Dosud jsem znal mládež, která při zmínce o pohoštění vypukla 

vždy v jásot, a zde – „Díky, vydržíme!“ Opravdu roste nová generace, silná tělesně i duševně. 

Zalíbila se mi tato statečná hrdá mládež. Poněvadž jsem byl přesvědčen, že jsou 

hladoví, smlouvám s vůdcem znovu: „ Nu, když nemůžete přijímati darů, považujte tu trochu 

jídla za půjčku, kterou mi po návratu splatíte. Můžete mi za to poslat třeba nějakou knížku o 

skautingu.“ 

Vůdce znovu odchází k oddílu a za okamžik se vrací s usnesením: „Mužstvo přijímá 

vaše pohoštění, s podmínkou však, že vám za ně pošle skautskou literaturu.“ – „Dobrá, 

pojďme!“ 

Chlapci pojedli chleba, vypili po sklenici mléka, poděkovali a odjeli. Já jsem odjížděl 

druhým směrem, ale stále jsem viděl před sebou ty mladé opravdové tváře a přemýšlel o 

skautingu, který dovede takto vychovávati. Toť první moje setkání se skauty, jež mě přimělo 

k tomu, že jsem si počal toho, pro mne nového, hnutí všímati
8
… 

 

V roce 1927 absolvoval Moravskou lesní školu, v roce 1928 byl pak jejím technickým 

vůdcem.  Stal se okrskovým skautským zpravodajem a vůdcem 2. oddílu. V krizovém období 

1. chlapeckého oddílu (kolem roku 1926) se Kňourek snažil pomoci, ale narazil na 

nepochopení. A tak se svolením župního zpravodaje založil 2. chlapecký oddíl skautů – 

junáků RČS v Břeclavi 
9
, do kterého vstoupili mimo jiné i jeho tři synové – Václav, Miroslav 

i Boleslav. Mezi skauty se mu říkalo Šedý Havran. Svými články i písničkami přispíval do 

                                                           
8
 Kňourek, František. 1 vydání. O skautech a skautingu. Tisk Zlín. 1928 

9
 Vybíral, Oldřich. K dějinám skautingu na Břeclavsku. (Diplomová práce). MU v Brně, Pedagogická fakulta, 

Brno 2002 



místních novin i časopisů Skaut – Junák a VŠEM. Začátkem 30. let přednášel 

 o skautingu i v brněnském rádiu.  

 

V letech 1929, 1930 pořádal Kňourek tábor pro chlapecký i dívčí oddíl z Břeclavi v obci 

Morinj  (Černá Hora) v Kotorském zálivu. Tábora roku 1929 se zúčastnilo 35 lidí. Kňourek o 

něm píše v časopise Junák ročník 1930: …Cesta tam s přerušením Mariboru, Zagrebě, na 

Plitvických jezerech a ve Splitu trvala šest dní, pobyt v táboře dvacet pět dní, cesta zpáteční 

s delšími zastávkami v Dubrovníku, Sarajevě a Budapešti rovněž šest dní. Celkem tedy od 

odjezdu do návratu uplynulo třicet sedm dní. Celkové vydání pro každého účastníka činilo 

740 Kč. Přírodní podmínky k táboření byly ideální. Vavřínová háj poskytoval plný stín a milý 

chlad, jenž je na jihu vzácný. Dobří lidé postarali se ochotně o vše, co tábor potřeboval… 

Český lékař navštěvoval tábor třikráte i čtyřikráte v týdnu jako přítel, který se přicházel 

potěšiti mezi krajany. U táborových ohňů shromažďovala se vždy celá obec, která přijala 

české skauty opravdu bratrsky. Všichni účastníci vrátili se zdrávi
10

… 

 

Poznámka: Zajímavostí je, že v současné době provozuje turistický tábor v Morinj pan Duško, 

který se zajímá o Františka Kňourka coby prvního táborníka v této obci.  

 

Kňourek byl vzorným vůdcem i okrskovým zpravodajem. O jeho práci svědčí i zápis župního 

zpravodaje Jindřicha Šimánka z návštěvy tábora vedeného Šedým Havranem: Jel jsem na 

návštěvu tábora Břeclavských u Jindř. Hradce. Vyjel jsem z lesní houštiny — přede mnou širé 

pole, sluncem zalité, na okraji zatknutá skautská vlajka, a na poli velké hemženi do hněda 

opálených, potem práce se lesknoucích těl skautů, horlivě sklízejících polní úrodu sousedu 

hospodáři. Spatřili mne, vzkřikli, běží ke mně. A když mne pozdravili, uvítali, levici potřásli, 

na pokyn vůdcův vracejí se ke své polní práci. To bylo mé první setkání s táborem 

břeclavských skautů — „skaut je prospěšný a pomáhá jiným' A když po práci za zvuků 

pochodové písně vrátili se do tábora, ožilo lesní zátiší nevídaným ruchem. Mládež sesedla se 

do kroužku s kytarami a mandolínami a improvisovali mi koncert národních písni. To bylo 

písni! Staré, prastaré i novější, žertovné a rozmarné i zádumčivé a elegické nesly se v milé a 

svěží harmonii pod modrou klenbou nebes, uzavřenou zeleným jevištěm lesní přírody. To byli 

zpěváci! Srdce se zalilo hřejivým teplem pod milým kouzlem naši národní písně, té písničky 

nejkrásnější na celém širém světě! Kéž by všichni naši skauti ocenili krásu tohoto našeho 
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národního pokladu, jemuž na každém Jamboree se obdivuje celý svět! Kéž by každý náš 

československý tábor ožil našimi národními písněmi tak, jako tábor břeclavských, vzorně 

vedený o. zpravodajem Frant. Kňourkem. A připomenu-li ještě, že se to odehrávalo v 

úpravném a spořádaném táboře, kde bylo pamatováno na každou maličkost, aby celek byl 

účelný a praktický a hezký, pak opravdu můžeme blahopřáti břeclavským skautům, že mají 

takového vůdce, a bratru „Šedému Havranu", že má takové skauty.
11

 

 

Poštorenská kapela a Kňourkovy písně 

Poštorenskou kapelu založil profesor břeclavského gymnázia (jméno se nepodařilo dochovat) 

v  2. polovině 20. let 20. století. Ovšem o popularitu této kapely se staral „manažer“, jímž byl 

František Kňourek. Kapelu tvořili chlapci – hudebníci z 1. oddílu skautů – junáků v Poštorné, 

ale i hudebníci neskauti
12

. Svým zaměřením to byla kapela dechová, která účinkovala na 

mnoha skautských akcích, ale také na místních slavnostech či besedách. Ve své době byla 

jedna z nejznámějších skautských kapel.  

Kapela hrála v tomto nástrojovém složení: heligon, baskřídlovka, křídlovka, bas klarinet, es 

klarinet, eufonium, trubka, buben, činely. Podle nástrojového složení lze usuzovat, že kapela 

byla schopna zařazovat i náročnější repertoár
13

. 

Kapela se zúčastnila dvou světových jamboree (1933 v Maďarsku a 1937 v Nizozemí) a dvou 

všeslovanských (1931 v Praze a v 1935 v Polsku.)  

…V Maďarsku se opět potvrdila muzikálnost našich skautů, když velké ovace (stejně jako o 

čtyři roky později na dalším jamboree v Nizozemsku) sklidila Poštorenská kapela…
14

 

Z kroniky poštorenských skautů je patrné, že vedoucím hudby byl Vladimír Anděl a 

kapelníkem Oldřich Mikula. Jamboree v maďarském Gődőllő se zúčastnilo celkem 17 skautů 

poštorenského oddílu. Náčelnictvo Svazu junáků – skautů republiky Československé dokonce 

poslalo děkovný dopis adresovaný Vladimíru Andělovi za dobrou práci na světovém 

Jamboree. Tento dopis podepsal náčelník A. B. Svojsík.  
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Nejen pro kapelu, ale i pro divadelní hry psával Kňourek písně, u nichž byl autorem slov. Zde 

uvádím jejich přehled: 

 Poštorenská kapela (hudba Fr. Kňourek) 

 Engonyama (nápěv zulukaferského chorálu) – použita ve hře Do tábora 

 Indiánova píseň (hudba Vladimír Ambros) – použita ve hře Do tábora 

 Indiánský pochod I., II. (hudba Vladimír Ambros) – použita ve hře Do tábora 

 Skautský pochod – též Stály baby u vesnice (nápěv ruské písně) – použita ve hře Do 

tábora 

 Skautingu zdar! (nápěv bulharské skautské písně) – použita ve hře Do tábora 

 Pochod Havráňat (melodie písně Tluče bubeníček)  

 Písnička o smutném loučení (melodie písně Loučení, loučení)  

 Vršavská pěsnička (melodie písně Stály baby u vesnice) – psáno ve slováckém nářečí 

Vladimír Ambros (1890 – 1956) byl českým hudebním skladatelem, dirigentem a pedagogem. 

Krátkou dobu pobýval v Břeclavi
15

. 

 

Kňourek spisovatelem i dramatikem 

František Kňourek byl velmi plodným autorem mnoha divadelních her a knih. Svá díla 

vydával vlastním nákladem. Právo provozovací ke hrám zadával spolek československých 

spisovatelů „Máj“ v Praze II. Pštrossově 23.  

 

Seznam divadelních her: 

 STRÝC MOTAL – Hra ze života venkovských hasičů o třech dějstvích.  

Rok vydání: 1933, tisk Fr. Riedla v Německém Brodě, cena 8 Kč. Z přípisu Moravské 

zemské jednoty hasičské 7. 2. 1933 „Tvá poslední divadelní hra Strýc Motal byla 

jednomyslně uznána za velmi vhodnou pro hasičské jeviště… Připojujeme vřelé přání, 

aby se Tvé hře dostalo takového ocenění, jakého právem zasluhuje“ Rud. Ludwig – 

starosta MZJH, Alois Kotzmann – jednatel MZJH 

 DEN SVOBODY – Scéna k 28. říjnu o jednom dějství. Rok vydání: 1921, tisk Emil 

Pouchlý v Hodoníně, cena 2 Kč. Děj začíná v listopadu toku 1918 v pohraniční 
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poněmčené vesnici. Na závěr je zde uvedena píseň „Pochod legií“ slova napsal Fr. 

Kňourek, hudba složil J. Fintajsl.  

 SRDCEM I PĚSTÍ – Hra o sedmi dějstvích z našeho národního života od roku 1914 

do roku 1928. Rok vydání: 1928, tisk: R. Fencl v Hodoníně 

 DO TÁBORA – Hra o třech jednání ze skautského života. Rok vydání: 1928, tisk: Fr. 

Navrátil v Břeclavi, cena: 8.70 Kč. Z posudku náčelníka Svaru skautů: „Z 

dosavadních her je Tvoje propagačně nejúčinnější a vřele Ti doporučuji, abys ji vydal 

…… Budeš míti jistě úspěch.“ A. B. Svojsík. Z posudků časopisů: „Předností 

Kňourkových her jest nevtíravá ušlechtilá tendence, čilý dramatický spád a působivé 

jevištní efekty. Ve své dramatické práci jest Kňourek zřejmě na vzestupu. Poslední 

jeho hra byla kritikou přijata velmi vřele, autor zařazen mezi epigony slavného 

lidového dramatika J. K. Tyla, kteréhož ocenění si plně zaslouží i novou svou hrou Do 

tábora.“- - - Vlastenecko-výchovná tendence nese se celým dílem, vonícím vůní lesů a 

jiskřícím září slunečního jasu - - - Mimoděk dovede v nás starších vzbuditi smutek a 

závist, že sami nejsme už mezi tou mládeží - - - - Jsme vděčni Kňourkovi, že nám 

ukázal cestku ke slunci – Břeclavský kraj.“   

 SKAUTSKÉ PÍSNĚ – Příloha ke hře Do tábora. Obsahuje 7 písní. Ilustroval: Láďa 

Mikeš.  

 BILIBIL, MLUVÍCÍ PTÁK – Pohádka o pěti dějstvích dle východní báchorky. Rok 

vydání: 1922, tisk: Emil Pouchlý v Hodoníně, cena: 5 Kč. V Závěru jsou uvedeny 

nápěvy k písním, hudbu složil J. Fintajsl.  

 BLÁHA ŠVIK, NEŠTASTNÝ ŠVEC – Pohádková veselohra o třech dějstvích. Rok 

vydání: 1922, cena: 6 Kč.  

 ŠTĚDRÝ VEČER PO PĚTI LETECH – Hra o třech dějstvích s epilogem. Rok vydání: 

1922, cena: 4 Kč, tisk: Emil Pouchlý v Hodoníně. Na konci je uveden hudební 

doprovod pro dvoje housle od J. Fintajsla  

 JIŘÍKOVY HOUSLE – Pohádková veselohra o čtyřech dějstvích. Rok vydání: 1922, 

cena: 6.60 Kč. Hudební doprovod pro housle od A. V. Kudely.  

 UBROUSKU, PROSTŘI SE, BERÁNKU OTŘES SE, PALICE Z KABELY! – 

Pohádka  

o pěti dějstvích. Rok vydání: 1921, tisk Emil Pouchlý v Hodoníně, cena: 4 Kč 

 

 



Seznam knih: 

 O SKAUTECH A SKAUTINGU – Publikace pojednává o skautingu. Rok vydání: 

1928, tisk: společnost Tisk Zlín,  

 POHÁDKA O BÍLÉM LVU – V Pohádkové formě líčí se v ní celá česká minulost až 

do konečného osvobození. Je ozdobena obrázkem p. presidenta T. G: Masaryka od  

H. Boettingra. Tisk Vavřík a Chlanda V Břeclavi, cena 50 halířů. Rok vydání: 1926. 

Na konci je uvedeno: „Tatíčku Masaryku, drahý náš presidente. Tys ten vysvoboditel! 

Vzbudil jsi českého lva, vzbudil jsi starou českou zmužilost, zabil jsi draka, 

dvouocasového rakouského orla a vděčný národ učinil Tě svým presidentem.“ 

 

Uvedené ceny se v průběhu let měnily. Roky vydání u publikací nejsou zveřejněny, takže jsou 

orientační.  

 

Velký a slavný pohřeb Františka Kňourka 

Pohřeb se konal ve čtvrtek 12. 11. 1936 v 15 hodin z učitelského bytu rodiny Kňourkových na 

místní hřbitov. Zúčastnilo se jej asi 1500 lidí z řad sokolů, hasičů, skautů, ale i učitelského 

sboru. Šlo o zatím největší poslední rozloučení, které Charvátská Nová Ves zažila. Z toho lze 

dost dobře usoudit, jaká byla Kňourkova osobnost. Nejprve proběhly církevní obřady, které 

vykonal poštorenský farář pan P. Slunský, poté zazpíval sbor Sokola Břeclav (dirigoval učitel 

Chovanec) píseň: Z osudu rukou… Dále Šedému Havranovi naposled zahrála skautská 

kapela. Jan Noháč, první řečník, vylíčil přítomným celý Kňourkův život. Po něm pak 

promluvil školní inspektor Jan Andrys a poděkoval za školskou práci, starosta Charvátské 

Nové Vsi Fr. Kašník za občanstvo a obec, místostarosta hasičské župy Masarykovy pan 

Zelenka z Hodonína a mnoho dalších. Celý pohřeb byl zakončen národní hymnou Kde domov 

můj.  

 

Po smrti Šedého Havrana 

Na počest významné skautské osobnosti jakou byl bezesporu Kňourek, byl břeclavský 

okresek pojmenován v listopadu 1946 a nesl čestný název „okrsek Františka Kňourka“.  

 

Po druhé obnově Junáka, konkrétně v roce 1968, byla Kňourkovi udělena Jubilejní medaile za 

práci pro vlast k 50. výroční založení republiky. Zajímavostí je, že zde není poznámka „in 

memoriam“. Pamětník, bratr PhDr. Jiří Rufr, se domnívá, že ústředí nevědělo o jeho smrti.  



Obrazová příloha  

 

 

Obr. 1: Tělocvičná jednota Sokol „Bílovice“ z roku 1911. Kňourek – prostřední řada 

třetí zleva. Zdroj: http://sokolvb.maweb.eu/page/historie 

 

 

Obr. 2: Tělocvičná jednota Sokol Bílovice z roku 1911. Kňourek – první zleva na 

velkých fotografiích. Zdroj: http://sokolvb.maweb.eu/page/historie 

http://sokolvb.maweb.eu/page/historie
http://sokolvb.maweb.eu/page/historie


 

Obr. 3: 1. třída obecné školy v Charvátské Nové Vsi v roce 1928. Kňourek jako řídící 

učitel vlevo. Archiv Jarmila Hlavatá – roz. Čechová (roč. 1928)  

 

 

Obr. 4: 1. třída obecné školy v Charvátské Nové Vsi v roce 1931. Kňourek jako řídící 

učitel vprostřed. Archiv Štěpána Káni 

 

 



 

Obr. 6: Poštorenská kapela před odjezdem na světové jamboree v roce 1933.  

Archiv Štěpána Káni 

 

 

Obr. 7: Děkovný dopis adresovaný vedoucímu Poštorenské kapely od náčelnictva svazu 

z roku 1933. Archiv Štěpána Káni  



 

 

 

Obr. 8: V Luhačovicích při župním sjezdu, zleva: Fr. Kňourek, R. Plajner, A. Svojsík, J. 

Šimánek. 1934. časopis Skaut – Junák, roč. 21, č. 3, str. 49 

 

 

Obr. 9: Píseň Pochod havráňat. 1928. časopis VŠEM 

 



 
Obr. 10 a 11: Dokument o pojmenování břeclavského okrsku (1946) a jubilejní medaile 

(1968), archiv Štěpán Káňa 

 

 

 

Obr. 12: Parte Františka Kňourka (1936) nalepené v kronice II. oddílu junáků skautů v 

Břeclavi 
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