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 Předmluvou jsou vzpomínky Miloty Fanderlika  

 
 

Vzpomínáte rok 1912, který je rokem začátku  tře-         

bechovického skautingu a shodou okolností i rokem 

začátku mého skautování. Toho roku koupil mně a    

mému bratrovi Velenovi náš otec, který už tehdy 

s profesorem Svojsíkem  spolupracoval,  jeho knihu 

ZÁKLADY JUNÁCTVÍ. A my jsme ji přímo hltali,  

a začali podle ní provádět skauting. Tehdy nebyla 

ještě v Brně, kde jsme bydleli, vlčata a již za dva 

roky, v roce 1914, vypukla první světová válka. A 

tak jsme mohli být  registrovanými skauty 

brněnského oddílu až od roku 1919. Věřím proto, že 

mi dovolíte, abych se k vašim oslavám připojil. 

Psal se rok 1929, kdy jsem byl již vůdcem 3. oddílu 

v Brně. Ve vašem archivu je zachován  můj dopis ze 

dne 28. května 1929, který způsobil můj první 

osobní styk s vámi. Hledal jsem tehdy vhodné 

tábořiště pro svůj oddíl a prosil jsem tehdy  bratra 

Rudolfa Hejčla, aby mi poskytl  podrobné 

informace o vašem  tábořišti na Sutých Březích.                                                                 

            A vy jste nám tehdy ochotně to tábořiště propůjčili. Tehdy tam  byla panenská pří-   

            roda, krásné lesy, koupání, klid a mír.        

            Byla tam studánka pitné vody a u ní vodní trkač, který tu vodu pumpoval do                

            nedaleké hájovny. To byla ukázka vaší první bratrské pomoci. Ten tábor byl krásný,   

            zažili jsme tam dokonce ohromnou větrnou smršť, takže  jsme měli zásobu  dřeva na     

            pálení. 

            A byl to v Československu první skautský tábor s plátěnými podsadami. Jeho fotogra- 

            fie byla pak uveřejněna ve světovém skautském časopisu „Jamboree“. Tak tehdy jste  

            mně poprvé bratrsky pomohli, ale mělo to pokračování. 

            Po  skončení nacistické okupace, když jsem se vrátil z koncentráku do Hradce Králo- 

            vé, chtěl jsem uspořádat lesní školu Jiráskovy oblasti. A zase přišli třebechovičtí a na- 

            bídli nám krásné tábořiště v Julinčině údolí u Rokytnice v Orlických horách. Tehdy  

            dokonce s prázdnou hájovnou. Tábořiště jsme měli k dispozici v létech 1946 a 1947.                

            Zachoval se nám krásný akvarel mého bratra dr. Velena Fanderlika z roku 1947, tehdy  

            starosty Junáka – s pohledem na tábor cvičné družiny lesní školy a objektu hájovny.  

            To je moje vzpomínka na druhou pomoc třebechovických, a přišla i pomoc třetí. 

            V roce 1992 jste nám nabídli znovu své tábořiště u Štěnkova, dokonce se zavedenou  

            pitnou vodou (a to je dnes vzácnost) i elektřinou. A tak se naše lesní škola konala   

            zase na třebechovickém tábořišti. Za těch minulých 83 let (psáno v roce 1992) nám  

            přišla tak milá pomoc od vás z Třebechovic třikrát,  kéž by takové bratrské jednání  

            vládlo již dnes v našem skautingu všude. A já, ale ne sám, ale my všichni, zůstáváme     

            našim bratrům z Třebechovic opravdu vděčni za pomoc, která je nám již přes půl    

            století tak ochotně poskytována. 

 
  Text byl po zkrácení převzat 

                z almanachu, vydaného r. 1992  
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                                                                                           Motto: Co není na papíře 

                                                                                                                      bude zapomenuto! 

ÚVOD AUTORA 

 

Prvenství a jedinečnost třebechovického skautingu jsem si mohl 

potvrdit jako člen Historické komise JUNÁKA ve funkci vedoucího 

pracovní skupiny let 1912-1940. Napsal jsem o tom článek do časo- 

pisu SKAUTING č. 1/2002 s názvem „Třebechovičtí skauti byli 

první“. Na potřebě zintenzivnit vyhledávání a záchranu písemných 

dokumentů a jiných archiválií o našem skautování jsme se 

s bratrem Jirkou Prášilem-Šilkem dohodli v roce 1970, krátce po 

třetí likvidaciJUNÁKA, a tak jsme získali i takové unikáty jako 

listinu souhlasu (tehdy ještě) rakouských úřadů se založením 

občanského spolku  „Kroužek skautů v Třebechovicích“. 

Máme tak věrohodný doklad data vzniku třebechovického skautingu a tím i potvrzení, že to 

byl první samostatný skautský spolek v českých zemích, vzniklý dříve než Svojsíkův pražský 

spolek. Našim „stříbrem“ jsou i sešity zápisů schůzek a vycházek z let 1912-1918 a kronika 

prvního tábora konaného roku 1917. Tyto dokumenty jsem znal již dříve. Bohužel až při sepi- 

sování almanachu v roce 1992 jsem dostal střediskovou kroniku s informacemi o ustavení a 

práci již řádného „svazového“ spolku JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, jehož starostou byl v létech 

1920-1926 učitel František Skřivan, vedle něhož jsem desítky let bydlel. O jeho skautské   

aktivitě jsem nevěděl a proto jej ani nevyzpovídal. Bohužel jsme zjistili pozdě, že jakkoliv 

bohaté písemné dokumenty nutno doplnit výpověďmi pamětníků. Zcela nezbytné je to u  

fotografií, které jsou bez popisky (názvu, doby a místa zobrazené akce a jmen osob) prakticky 

bezcenné. Máme takových fotografií stovky! Poučili jsme se bohužel příliš pozdě, když již 

hlavní pamětníci nežili: Barvíř (+1980), Šubrtová (+1980), Hanušová Neda (+1982), Koleš 

(+1985), Hejčl (+1988), ze SPJ Bidlo (+1958) a Kilingr (+1963). A tak ani nemáme zcela 

známý a ověřený životopis br. Barvíře, což je chyba, která by se neměla opakovat. 

Almanach ke století třebechovického skautingu jsme chtěli připravit v pohodě a v předstihu 

„do šuplíku“ a dát mu formu sborníku se vzpomínkami mnoha oldskautů-pamětníků. Záměr, 

vyhlášený v lednu 2005, však nenašel pochopení a tak jsme na sepsání almanachu, stejně jako 

před dvaceti léty, zůstali opět jen dva – br. Prášil-Šilek a Cihlář-Pep. Hlavním zdrojem našich 

informací byly archiválie, které Šilek léta neúnavně sháněl a opatroval. Náhlým úmrtím Šilka 

došlo k nepříjemné komplikaci, když jeho skautská pozůstalost byla rodinou zbrkle a bez 

soupisu odvezena do Státního okresního archivu v Hradci Kráové. Nebyla tak dodržena 

dohoda, že se s obsahem pozůstalosti seznámíme a předáme ji archivu až po informačním 

vytěžení (pořízení výpisků a kopií vybraných dokumentů a fotografií). Naštěstí mi archiválie 

z let 1912-1940 zapůjčil Šilek již dříve, takže jsem problémy se zpracováním tohoto období 

neměl. Nepříjemné však bylo kopírování fotografií, nalepených v kronice střediska, kterou po 

Slávce Šubrtové dovedl až do roku 1940 br. Koleš. 

V poválečném období jsme podobného aktivistu neměli, v kronice se nepokračovalo, jistě i 

vlivem všeobecné politické situace. Období do roku 1950 jsem tedy v podstatě zpracoval 

podle svých poznámek, vzpomínek a svého fotoalba.  

V létech třetí obnovy JUNÁKA (1968-1970) jsem již v Třebechovicích  p.O. nežil a byl tak 

zcela závislý na dochovaných archiváliích a na vzpomínkách a pomoci pamětníků. Ta však 

byla mizivá, dokumenty a fotografie z tohoto období se nesešly a nenašly se ani v králove- 

hradeckém archivu. Tolik tedy vysvětlení chudoby zpracování tohoto poměrně nedávného 

období. 

V této nepříznivé personální a archivní situaci jsem se současným střediskovým vůdcem  

br. Mílou Rückerem dohodl, že všechny získané informace zpracuji do značně podrobných 

faktografických „Dějin skautských Třebechovic let 1912-1989 a středisko již samo zajistí: 
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1) zpracování dějin „novověku“, t.j. období po roce 1989 

2) sestavení a vydání vhodné publikace ve výročním roce 2012 

 

V souladu s historickými etapami existence JUNÁKA jsou kapitoly knihy rozděleny do čtyř 

částí: 

1) Začátky ještě za Rakouska-Uherska (1912-1918) 

2) Meziválečné období rozkvětu JUNÁKA (1919-1940) 

3) Poválečná obnova JUNÁKA (1945-1950) 

4) Pokus o obnovení činnosti JUNÁKA (1968-1970) 

Po každé kapitole jsou vloženy celostránkové přílohy vybraných dokumantů a fotografií, 

vztahujících se k textu kapitoly. 

Zvolená faktografická forma podání dějin má svá negativa. Chybějící fakta nelze nahradit 

domněnkou či ošidnou lidskou pamětí, nevěrohodné informace se prostě neuvádějí. Kronika 

se o oddílech a jejich vedoucích zmiňovala řídce, nebylo proto možné sestavit přehlednou 

tabulku meziročních změn, podobně chybí i údaje o táborech (datum a délka trvání, počet 

táborníků). Tato neúplnost údajů je také důvodem, proč nebyl zpracován jmenný rejstřík. 

Určitou náhradou je seznam osob, které se o třebechovický skauting viditelně zasloužily. 

 

Slib daný Šilkovi, že sepíši „Dějiny skautských Třebechovic“ a tak naplním i svoje životní 

krédo „Co není na papíře, bude zapomenuto“, považuji v podstatě za splněný. Nebylo to 

vůbec snadné, ale dělal jsem to rád a splácím tím trochu také skautingu dluh za hezká léta 

v něm prožitá. 

Lecos není takové, jak jsem si představoval, zradilo mě zdraví (oči), chyběla mi však i 

vstřícnost skautů-pamětníků. A tak moje poděkování adresuji jen dvěma bratrům – Rudovi 

Chaloupkovi a Luboši Čadkovi. 

 

 

Praha, červen 2009                                                                     Ing. Josef Cihlář-Pep 

                                                                                                    člen Svojsíkova oddílu 

                                                                                                    člen Skautského institutu ABS, 

                                                                                                    archivně-dokumentační sekce   
 

 

 

 



 4  

 

 

 

 

 

 

 



 4  

 

 

1.00 – Historický souhrn let 1912-18                                                

 
A.B.Svojsík ve  svém dopise ze 14.6.1937 potvrzuje, že „Třebechovice jsou  z prvních, kteří 

mimo Prahu začínali, a to zcela spontánně, nebylo to po mé přednášce či  mém zakročení“. 

Na tu dobu to byla opravdová zvláštnost a další zvláštností bylo, že zakladatelem nebyl 

středoškolský profesor, který v rámci reformovaných školních osnov tělocviku zkoušel 

některé skautské dovednosti, ale prostý občan, inteligentní samouk. A opravdovou 

jedinečností je dochovaná věrohodná dokumentace začátků skautování, a to potvrzení (tehdy 

ještě) rakouských úřadů z 5.11.1912, schvalující Františku Barvířovi stanovy a tím právní 

ustavení spolku KROUŽEK SKAUTŮ V TŘEBECHOVICÍCH, kronikářské zápisy v 

„knihách jednacích“ o schůzkách, vycházkách a aktivitě kroužku  za léta 1912 až 1919, 

a kronika prvního letního tábora v roce 1917. 

Jsme tedy prokazatelně prvním samostatným skautským spolkem v zemích budoucího 

Československa, ustaveným o půldruhého roku dříve než Svojsíkův  „Junák-český skaut“. 

Pamětníci shodně vypovídají, že podnětem a příkladem k založení „Kroužku skautů“ byl věst-

ník „Americké kolonie pro mládež v Rožmitále“, vydaný Ing. Ftantiškem Hofmeisterem 

v září 1911. Kolonie byla „celoroční internát, kde se mládež  při prostém způsobu života, v 

přísné kázni a pořádku učila největší samostatnosti v jednání, uvykla sebekázni i smyslu pro 

povinnost, měla úctu k práci  a pěstovala pevnost vůle“ (tolik krátký výpis z věstníku, který 

sice v záhlaví hlásí, že je první kolonií skautů v Čechách, ale skauting jinak blíže nepopisuje. 

Zda se Barvíř s podstatou skautingu seznámil z jiných pramenů není známo, pokladní kniha 

Kroužku vypovídá, že první Svojsíkovy příručky byly zakoupeny až v roce 1915. 

První kontakt s A.B.Svojsíkem je doložen jeho korespondenčním lístkem z 21.2.1913, kterým 

informoval o pořádání vůdcovských kurzů a  závěrem prosil o sdělení „zda jste se zařídili dle 

díla „Základy junáctví“, či děláte-li odchylky, v čem a proč“. Odpověď  neznáme, protože se 

kurzu  pořádaného o nedělích v dubnu a květnu v Praze od nás nikdo nezúčastnil. Náčelník 

Barvíř se nezúčastnil ani porady oddílových vůdců, kterou Svojsík svolal do Prahy na veli- 

konoce 1917, aby se s venkovskými oddíly poradil jak ve válečných poměrech pracovat.  

Z mimopražských pozvaných měst: Čáslav, České Budějovice, Domažlice, Hradec Králové, 

Jičín, Mladá Boleslav, Nymburk a Třebechovice, jsme byli městem nejmenším. I v tom byla 

jedinečnost Barvířova  Kroužku skautů! 

Členem kroužku se mohl zpočátku stát jen mladík starší 14 let, pro školní mládež platil  přís-

ný zákaz členství v jakémkoliv spolku,  ten pominul až školním rokem 1914/15, od kdy byli 

přijímáni i školáci jako „dorosti“ (čekatelé na členství),  ale i pak podléhali přísnému školní-

mu řádu, který mimo jiné zakazoval pobyt na ulici po deváté hodině večerní, vyžadována byla 

i nedělní návštěva kostela. V Třebechovicích na vše dohlížel a o trestech osobně rozhodoval  

katecheta Světelský. 

Skautování před sto léty vyžadovalo značnou dávku osobní statečnosti. Před první světovou  

válkou bylo táboření pod stanem zcela neznámé a nádech dobrodružství měly i znalosti a do- 

vednosti potřebné pro život v přírodě. I proto nebyly ani začátky třebechovického skautingu 

nijak idylické, o čemž svědčí tento zápis v kronice: 

„Na prvních vycházkách byly nesnáze s neporozuměním obyvatel. Skauti byli vydáni obec- 

nému výsměchu, na hochy bylo pokřikováno „Cikáni, blázni jdou!“. V Bolehošťské Lhotě by- 

la proti nim  úplná demonstrace, v Petrovicích byli kamenováni a zraněni, takže muselo být 

řízení trestní a Petrovičtí zaplatili pokutu, bolestné jsou však dlužni dodnes.“. 

Problémy toho druhu neměl jen skautský venkov, ale i Praha, jak o tom svědčí zvláštní číslo 

časopisu Skauting „Jak jsme začínali“, z něhož přepisujeme: 

„Skautovat v roce 1912 zavánělo tak trochu osobním hrdinstvím a hlavně to byl boj s c.k. 

(císařsko-královskými) předpisy. Vy, dnešní mladé generace, houby víte, co to byl c.k. školní 

řád, který nedovoloval členství v žádné organizaci, který jen zakazoval a nařizoval, mezi 

jinými povinnostmi ukládal také nedělní návštěvu služeb Božích. Na malostranské reálce  jsme  
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měli ústavní kapli, a do té se chodilo ze tříd  za vedení profesorů. Jak to udělat, aby skauti, 

dychtiví po přespání v přírodě ze soboty na neděli, byli ráno v 8 hodin v kapli? Praktikovali 

jsme to tak, že jsme ve skautském kroji  šli jen někam do Troje nebo ke Sv. Prokopu, ráno jsme 

přehodili přes kroj pláštěnku a hajdy do školy. Ještě v roce 1917 a 1918 jsme se vracívali 

z výletu na příklad Břevnovem tak, že nejsilnější šli vzadu za námi slabšími a náš vůdce 

vpředu. Opatření, jež diktovala bezpečnost.“   

Schůzky celého „Kroužku“, konané v domácnostech členů a v létě v lese Bor, byly minimálně 

jednou týdně, obsahem byl výklad a nácvik skautských disciplin (zvláštní obliba byla v signa- 

lizaci), soutěživé hry, čtení naučných článků i beletrie, hodně se zpívalo. Pravidelné byly ne- 

dělní vycházky do blízkého okolí (Kapounství, Šárovce, Bojku, Osika), jejichž náplní bylo  

pozorování přírody a tábornická praxe. Oblíbené byly polní hry spojené se stopováním a sig- 

nalizací, soutěžilo se v atletice a kupodivu měla oblibu i pořadová cvičení. V zimě se brus- 

lilo a sáňkovalo, v létě se chodilo k řece koupat a jezdit na pramičce, kterou si v roce 1915 

sami postavili, když si již v polovině roku 1914 ušili stany. 

Několikrát ročně byly pořádány výlety s pěšími túrami až 50 km (Potštejn, Adršpach) a s pře- 

nocováním pod stany. První prázdninový tábor pořádali na Sutých březích v roce 1917  a pak 

již každoročně.  Angažovali se i občansky: v roce 1914 jako kroužek Červeného kříže pomá- 

hali vybudovat ošetřovnu raněných vojáků, v roce 1915 vstoupili po Pomocného hasičského 

sboru, v roce 1917 do Abstinentního sdružení. Založili si i vlastní pomocné fondy pro skauty 

tuberkulozní, skauty onemocnělé, ve fondu cestovním se spořilo na výlety. Oblíbené byly i 

zájmové kroužky: výtvarný, pěvecký, fotografický, ale i esperantský. 

O aktivitě našich skautských předků svědčí souhrnná bilance roku 1915: 9 schůzí výborových, 

55 členských, 43 vycházek polodenních, 4 celodenní,  3 noční výlety, 3 výlety a 6 besídek. 

Kroužek měl řadu demokraticky přijatých pravidel chování a jednání. Chlapci se navzájem 

kontrolovali, aby neužívali hrubá slova nebo germanizmy, samozřejmý byl zákaz kouření a 

alkoholu. Pracovala smírčí komise a zápisy ze schůzek uvádějí řadu jmen těch, kteří byli pro 

hrubé chování a jiným prohřeškům z Kroužku vyloučeni. 

Stejnokrojem byly krátké kalhoty a hlavně ten báječný široký skautský klobouk, který začal 

pohotově zhotovovat místní kloboučník Mach. 

Skauti pracovali po celou dobu války. Ze zachovaného  písemného  hlášení o činnosti oddílu 

za I. čtvrtletí 1918 ( poslední rok války) vyjímáme: 

Oddíl měl 10 junáků a 20 mladších junů, schůzka junáků (družina Ostřížů) byla ve středu, 

schůze junů a nováčků (družina Sýkorek) ve čtvrtek, každou neděli vycházka a večer besídka. 

Družina Ostřížů vykonala 11 polodenních a 4 celodenní vycházky, družina  Sýkorek údaje 

nedodala. O svízelné zásobovací situaci té doby svědčí zápis městské kroniky ze 7.8.1917: 

„Příděl  mouky, brambor, tuků a všech ostatních životních potřeb je tak nepatrný, že hrozí 

vypuknutí hladu, a tak se 8.11.1917 začalo ve městě vařit ve válečné kuchyni pro 300 osob“. 

Zásluhou zápisů schůzek v „knihách  jednacích“ víme, že Kroužek zavedl po příchodu škol- 

ního „dorostu“ řádnou družinovou soustavu a že v létech 1912-1918 prošlo Kroužkem celkem 

92 osob, které známe jmenovitě. I proto je ten náš TŘEBECHOVICKÝ skauting jedinečný, 

takovou dokumentaci svých začátků nemá nikdo jiný!  

A v této situaci dokázali třebechovičtí skauti uskutečnit v roce 1917 a  ještě horším roce 1918 

svoje dvoutýdenní prázdninové tábory na Sutých Březích (!). 

Zásluhou Máši Svobodové byl 29.dubna 1918 založen dívčí oddíl, opět první venkovský (!). 

Městský kronikář byl tedy špatně informován, když napsal: „Spolkový život ve městě zanikl 

nadobro. Jen několik hasičů zůstalo pod praporem. Ani okrašlovací spolek nic nepodnikal, 

nebylo pracovníků. Častěji scházely se jen slečinky k občasným cvičením pěveckým“.  

Taková byla tedy léta našeho skautského pravěku! 

 

 

 



 6  

 

 

 

 



 7  

 

 

 

 

 



 8  

 

 

1.01– Informace pro knihu „ÚSVIT ČESKÉHO  JUNÁCTVÍ“          
 

Po právní a fyzické likvidaci JUNÁKA komunisty v roce 1950 začal ex-náčelník Plajner sepi- 

sovat pětisvazkové  dějiny českého skautingu. Pro první svazek, věnovaný začátkům skau- 

tingu, požádal o informace a o dobové dokumenty br. Koleše. Část jejich korespondence se 

dochovala, text Kolešova sdělení otiskujeme spolu se seznamem v knize použitých obrazo-

vých příloh. 

 

Podnět k založení skautské  organizace v Třebechovicích p.O. dal leták  Americké kolonie pro 

mládež v Rožmitálu pod Třemšínem, vydaný Ing. Hofmeisterem. Dostal se do rukou  

místnímu občanu Františku Barvířovi, který byl vyučený mlynář, ale člověk velmi sečtělý, 

znalec a milovník přírody. Připadl na  myšlenku založit v Třebechovicích  podobný skautský 

kroužek. Prvními jeho členy byli mládenci většinou z té části  Třebechovic, které se říkalo 

„Na obci“ (byla v blízkosti jeho bydliště), a byli to: Josef Svoboda, jatecký Svoboda, Žídek, 

Falta, Prášil, Mánek a Bidlo.  

Zprvu se scházeli neoficiálně, ale v roce 1912 se rozhodli podat Okresnímu hejtmanství 

v Hradci Králové žádost o povolení spolku „KROUŽEK SKAUTŮ V TŘEBECHOVICÍCH“. 

Prvotní jejich činnost spočívala ve vycházkách do přírody, které byly  polodenní i celodenní, 

kde botanizovali, poznávali ptactvo i jinou zvířenu, cvičili se v orientaci a pěstovali také 

různé  hry, hlavně kopanou, a pokud nemohli ven, improvizovali různé kursy, jako kurs první 

pomoci, kreslení, fotografování, ale i esperanta. Stali se také členy Pomocného sboru místních 

hasičů. 

Kroužek nebyl tehdy výlučně organizací mládežnickou, protože sdružoval  tzv. DOROST od 

10 do 14 let a ČLENSTVO od 14 let výše. Kroužek působil na své členy i mravní výchovou, 

pokutoval vulgárnost, užívání německých výrazů, za nekázeň volal k odpovědnosti a za hrubé 

prohřešky i vylučoval. 

Zvláštní kroj začali nosit od roku 1914 s tradičními širokými klobouky, které zhotovoval 

místní kloboučník  Jiří Mach. Roku 1914 si svépomocí zhotovili dlouhý spínací stan a když se 

neosvědčil, ušili z něho dva stany malé. První noční táboření pod stany se uskutečnilo při 

výletu do Adršpachu 31.5.1914. Konali opravdu velké pěší túry, např. z Třebechovic do 

Kuksu a zpět, což bylo padesát kilometrů. 

Během první světové války nebyla činnost Kroužku přerušena. V srpnu 1914 upravili školní 

třídu pro lazaret (25 slamníků, nosítka a jiné). V roce  1916 si jako přípravu na tábor zhotovili 

loď se čtyřmi páry vesel. První prázdninový tábor byl uskutečněn v roce 1917 na Sutých 

březích (u Týniště n. Orlicí), byl čtrnáctidenní, zúčastnilo se ho 15 chlapců a vedli ho studenti 

Otto Klepetář a Rudolf Kilinger. 

První léta žil Kroužek bez jakéhokoliv styku s jinými skupinami skautů. Teprve  návštěva 

katechety Aloise Svojsíka  (bratra A.B.Svojsíka), který měl v Třebechovicích p.O. přednášku, 

zapříčinila, že byl navázán styk s Prahou,  kde již existoval  JUNÁK– ČESKY SKAUT. 

V roce 1918 (22.4.) se delegace Kroužku zúčastnila pohřbu zakladatele královéhradeckého 

skautingu  br. profesora Tomáška. 

29.4.1918 byl založen oddíl skautek, zakladatelkou byla Marie Svobodová, po níž převzala 

vedení Miroslava Šubrtová. V květnu 1918 byl uskutečněn třídenní výlet do  Českého ráje. 

V témže roce se konal v pořadí druhý, tentokráte dvanáctidenní tábor opět na Sutých březích, 

návrat z tábora byl po řece Orlici na lodích a voru. V listopadu1918 uvítali návrat br. Mánka – 

italského legionáře. 

Uvedený text předal  František Koleš br. Rudolfu Plajnerovi  dne 20.10.1972. 

Autor knihy br. Plajner text mírně upravil a přidal  tento dodatek: 

Třebechovický Kroužek skautů, jehož stanovy byly schváleny 5. listopadu 1912, byl prvním 

samostatným skautským spolkem v českých zemích. K začlenění třebechovického střediska do 

junáckého odboru  Svazu spolků došlo na jaře 1914. Středisko pracovalo po celou dobu války 
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a 28. říjen 1918 je zastihl v plné aktivitě ve službách národního orgánu ČSR. Jak je 

zaznamenáno, v listopadu 1918 uvítalo také návrat svého bratra Mánka, italského legionáře. 

    

Obrazové přílohy v knize uvedených třebechovických dokumentů: 

� Dopisnice z 21.2.1913 psaná Svojsíkem „Kroužku skautů“ s informacemi o vůdcovském  

    kursu 

� Dopisnice ze 16.2.1914 psaná Svojsíkem „Kroužku skautů“, vítající zájem o přistoupení k 

    pražskému ústředí 

� Dekret rakouských úřadů o schválení stanov a ustavení spolku „Kroužek skautů“ vedené- 

    ho Františkem Barvířem 

 

Autor knihy napsal, že v oficiálním časopise „Skaut-Junák“ byla o Třebechovicích zmínka jen 

v souvislosti s omluvou  nepřítomnosti na schůzi skautských vůdců o velikonocích 1917. 

V tom se však velmi mýlí. V „Junáku“ bylo zpráv DEVĚT  a ve „Vůdci“ PĚT.    

 Zprávy o třebechovickém skautingu ve skautském tisku:  

a) časopis „Skaut-Junák“ 

�  Třebechovice mezi prvními, kde se začal skauting pěstovat (roč. 7/1921, č. 7-8) 

�  Úspěch Třebechovic v lehké atletice (roč. 7/1921, č. 1) 

�  Zmínka o neúčasti Třebechovic na velikonoční schůzi skautských vůdců (roč. 3/1917, č. 9) 

�  Krátká zpráva o táboře v Orlických horách, tři týdny za 100 Kč, 2 nemajetní zdarma 

     (roč. 18/1932 , č. 10) 

�  Zpráva o vánočním večírku se vzpomínkou na 20 let trvání třebechovického skautingu     

     (roč. 19/1933, č. 5) 

�  Třebechovičtí skauti pod vlastním krovem (roč. 20/1934,  č. 10)                                                                                                                                                                                

�  Pohřeb skauta-letce F.Hanuše (roč. 23/1937, č. 1) 

�  Jubileum nejstaršího venkovského skautského oddílu (roč. 24/1938,  č. 1) 

b) časopis „Vůdce“ 

�  Sjezd skautů severovýchodních Čech na Sutých Březích (roč. 1/1920, č. 6) 

�  Zmínka: skauti z Třebechovic poslali redakci pozdrav ze své jubilejní 10. valné  hromady   

      (roč. 4/1923,  č. 1-2) 

�  Udělení „Svastiky Hlavního stanu“  F.Barvířovi (roč. 3/1922,  č. 9-10) 

�  Zmínka: ABS dostal na sjezdu naši pozdravnou adresu (roč. 3/1922,  č. 9-10) 

�  Župní schůze v Hradci Králové a ocenění Barvíře (roč. 4/1922,  č. 4-5)                                                   

 

                                                (Autorem všech těchto časopiseckých příspěvků byl br. Koleš)  
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1.02 – Co byla Americká kolonie pro mládež                                         
 

Hofmeisterova „Americká kolonie“ byl v podstatě internát pro mládež od 6 let, ve kterém se 

prováděla její mimoškolní výchova skautskými prvky a metodami. Ty se br.Barvířovi zdály 

použitelné jako program zakládaného  spolku „KROUŽEK SKAUTŮ“. Konkrétní údaje o 

kolonii, její velikosti, počtu chovanců, její vnitřní organizaci, obvyklém denním programu a 

další podrobnosti  se zjistit nepodařilo, pamětníci již nežijí, čerpáme tedy jen z dobového 

tisku.                                                                                                            

 
Kolonii podle zahraničních vzorů založil v roce 1911 Ing. František Hofmeister (povoláním 

středoškolský profesor) a provozoval ji až do roku 1915, kdy byl povolán do války. Chod 

kolonie se snažila udržet jeho manželka, válečné hospodářství však možnosti omezovaly, 

takže kolonie zanikla a nenašla prostor pro takové podnikání ani po převratu 1918.  

Název AMERICKÁ není v názvu náhodně, svědčí o tom dobový tisk, z něhož přepisujeme: 

„Čím dále, tím více stížený boj o život vyžaduje na naší mládeži náležité přípravy a výchovy, 

která by ji naučila nespoléhat se na cizí pomoc, nýbrž samostatně, svým duchem a svýma ru- 

kama uhájit svou existenci. Každému zajisté se bude více zamlouvat mládež silné vůle, pevné 

odhodlanosti, mládež odvážné, srdnaté a ušlechtilé povahy nežli  nerozhodný a nesamostatný 

slaboch, který potřebuje stálou pobídku a podporu. Americká výchova učí mládež pro prak- 

tický život, staví ji do života silnou, odhodlanou, žádné práce se neštítící, která dovede jednati 

úplně na svůj vrub. V Americe vznikly takové kolonie také nejprve na venkově, daleko od vel-

kých měst.  Kolonie vychovává tedy životem pro život. Většina amerických milionářů „vystu- 

dovala“ v kolonii. Výsledky jsou tak výtečné, že i Anglie, Francië a Švýcarsko zřizují podob- 

né kolonie“.  

Do kolonie se přijímala mládež obého pohlaví na pobyt jen prázdninový nebo pobyt dlouho- 

dobý (často i celoroční) a v Rožmitále také docházela  do obecné či měšťanské školy. 

Veškerá činnost v kolonii – při prostém způsobu života, přísné kázni a pořádku – vedla 

k tomu, aby mládež nabyla co největší samostatnosti v jednání, uvykla sebekázni a smyslu pro 

povinnost, měla úctu k práci a  pevnost vůle. Její vedoucí pěstovali individualitu jedince,  

podporovali jeho schopnosti k určitému oboru lidské činnosti. Mládeži se dostávalo poučení 

ve všech školních předmětech, ale i poučení pro život, které se ve školách neučí. Vedoucí 

dbali na to, aby  mládež vyšla z kolonie mravně silná. 

Kolonisté měli svoji samosprávu,  volili si náčelníka, čtyři odborné tajemníky, správní radu a 

soudní dvůr. Vedli sami veškerou administrativu v kolonii, finance, nákup i prodej, zabývali 

se prací na poli, zahradě i pracemi řemeslnými. Pěstovali králíky, holuby, drůbež i včely, pěs- 

tovali léčivé byliny, měli svoji meteorologickou stanici i informační turistickou kancelář. 

Podporovali zájmovou činnost, měli svůj trubačský sbor, smyčcový orchestr i  fotokroužek, 

pěstovali tělocvik, atletiku, vodní sporty, šerm, střelbu, výlety do hor a lesů, táboření, v zimě 

pak bruslení a  lyžaření. Měli svoji bohatou knihovnu a čítárnu zásobenou novinami a časo- 

pisy. Vysoce třeba hodnotit společensky prospěšnou práci skautů-kolonistů, jako značkování 

turistických tras, zhotovování orientačních  tabulek, provádění cizinců, obsluhu meteorolo- 

gické stanice,  pomoc při žních a senoseči, sběr léčivých bylin, ale i výpomoc při manipulaci 

se zásilkami na nádraží či svépomocnou práci na pile. 

Správce kolonie Hofmeister opatřil ze zahraničí originální skautské kroje, zřejmě ale jen pro 

chovance, kteří vystupovali na veřejnosti jako hudebníci. Ti byli zobrazováni i na propagač- 

ních pohlednicích. Jejich  skauting čerpal z E.T. Setona, při slibu se skauti písemně 

zavazovali žít podle desatera, které bylo obdobou skautského zákona  (viz příloha). Zda slibu 

předcházela nováčkovská zkouška,  jaká byla  jejich další skautská stezka a jaké byly krojové 

odznaky se zjistit nepodařilo. I když Hofmeister začal „skautovat“ dříve než Svojsík, za 
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zakladatele, propagátora a organizátora českého  skautingu považován není, jeho působení 

bylo jen lokální. 

 

Náčelník Plajner to ve své knize „Zavátou junáckou stezkou“ komentuje takto: 

„Po desetiletí byly vedeny spory o to, lze-li Ing. Fr.Hofmeistera počítat mezi propagátory a 

organizátory skautingu v českých zemích. Odpověď může být jak kladná, tak záporná, podle 

toho, z jakého zorného úhlu posuzujeme jeho činnost a jak chceme rozumět obsahu slova 

„skauting“. Je-li tím míněno výchovné hnutí dětí a dospívající mládeže s uceleným systémem 

výchovy mravní, naukové a tělesné, zkrátka integrální skauting, pak rožmitálský pokus 

Ing.Hofmeistera  skautingem rozhodně nebyl. Ale takovýto pohled na skauting měli v létech 

1911/12 snad jen 2-3 lidé u nás, všichni ostatní průkopníci jej chápali pouze jako soustavu jen 

několika málo výchovných prostředků (pobyt v přírodě, táboření,  stopování, signalizování, 

orientaci, vaření v přírodě, polní hry apod.), doporučovaných  učebními osnovami pro moder- 

nizování tělocviku. Posuzováno takto, pak se skauting v Americké kolonii v Rožmitálë opravdu 

provozoval a Ing. Hofmeister mohl právem o  sobě tvrdit, že byl „zakladatelem českého  

skautingu“, který jako prvý propagoval a také prakticky prováděl v Čechách již od jara 1911 

– v době, kdy o skautingu nebylo v Čechách vůbec slyšet. 

Já (R.Plajner) na rozdíl od mnoha jiných  se přikláním k názoru, že Ing. Hofmeister má čestné 

místo mezi zakladateli a propagátory junáctví a mám k tomu několik důvodů. Především vím 

přímo od něho, že se při svých cestách světem o skauting nejen zajímal, ale opravdu jej vážně 

studoval a měl celkem jasné představy jak o skautingu americkém  (Setonově), tak i o anglic- 

kém (B.Powellově). Je rovněž zajímavé – i když nikoliv podstatné – že si již v roce 1911 

opatřil pro sebe úplný skautský kroj a pro své první kolonisty též široké skautské klobouky. 

Svérázný byl i jím zavedený kroj skautek. 

Za druhé: Několik pozdějších skautských pracovníků, kteří pobyli v dětských létech v jeho 

kolonii, mi potvrdilo, že se tam skutečně používalo nejen mnoha skautských výchovných 

prostředků, ale i některých skautských metod. To ostatně přiznává nepřímo i A.B.Svojsík, 

největší sok Hofmeisterův. 

Za třetí: Z článků s fotografiemi o životě v kolonii shledávám, že tam byly uplatňovány i jiné 

pro skauting charakteristické výchovné prvky, jako samospráva mládeže, výchova prací, vý-

chova k soběstačnosti a podpora zájmové činnosti. Nadevše pak vysoce oceňuji společensky 

prospěšnou práci skautů-kolonistů, jako je značení turistických tras, obsluha meteorologické 

stanice, pomoc při žních apod. Nebyl tedy v Rožmitále skauting pouhým doplňkem tělesné 

výchovy. 

Konečně, jak mám svědecky doloženo, byl Hofmeisterův příklad přímým popudem k zalo- 

žení prvního zcela samostatného skautského spolku v Třebechovicích p.O. Že se vliv 

rožmitálské kolonie neprojevil ještě výrazněji způsobila světová válka, za níž byl Hofmeister 

povolán na vojnu, zatím co jiní skautští předáci  byli vyreklamováni jako nepostradatelní. 

Podle Hofmeistera se tak stalo proto, že nechtěl vychovávat své skauty militaristicky. 

Ve změněných podmínkách poválečných neměla rožmitálská kolonie valnou perspektivu. A tak 

Hofmeister, původním povoláním profesor odborných škol, svůj pokus nejen nerozvíjel, ale 

nenašel ani cestu k rožmitálským skautským pracovníkům, kteří tam po válce zakládali a vedli 

junácké oddíly“.   

Břečkova  „Kronika  čs. skautského hnutí“ uvádí, že Ing.Hofmeister publikoval  záměr zřízení 

kolonie pro mládež podle amerického vzoru v časopise  Národní obzor dne 21.1.1911, o sou- 

hlas požádal městskou radu v Rožmitále 14.4. a když souhlas dostal, otevřel 15.5.1911 první 

běh s 15 účastníky. Počet kolonistů vzrostl až na 78 chlapců a 77 dívek, které tam převážně 

absolvovaly zimní kurs pro domácí ženské práce. Denní penze kolonistů byla prý různá, 

hlavně podle věku. Ing. Hofmeister zemřel 8.7.1950 s vědomím, že zřídil a provozoval stálou  

kolonii pro mládež podle amerického vzoru  – první v tehdejším Rakousko-Uhersku. 
 

 



 12  

 

 

 

 

 



 13  

 

 

 

 

 



 14  

 

 

1.03 –  Co víme o zakladateli „Kroužku skautů“ br. Barvířovi              
  
Pamětníci zakladatele a náčelníka „Kroužku skautů“ se shodují, že br. Barvíř byl moudrý a 

vzdělaný samouk širokého rozhledu, znalec a milovník přírody, který byl mládeži  přítelem, 

pomocníkem.a mecenášem. Tak ho viděli spoluobčané v době založení Kroužku (1912), kdy  

bylo br. Barviřovi 32 let, ale o jeho rodině, dětství a dospívání informace věrohodné (tedy po- 

tvrzené z více nezávislých zdrojů) nemáme. Proto následující  životopis je třeba brát s určitou 

rezervou. Z různých pramenů lze složit tuto charakteristiku jeho osoby: byl to dobrosrdečný 

idealista, málo způsobilý pro reálný život. O tom svědčí i písemné povzdechnutí v jeho po- 

zůstalosti, kdy nezvykle hrubými slovy zhodnotil svůj osobní život jako zcela zpackaný. 

 
Barvířovi bydleli ve vlastním malém domku č.p. 175 v dnešní Pardubické ulici, kde měli krá-

mek s potravinami a  malou pekárnu. 

František, narozený 5.4.1879, byl jejich druhorozeným synem. Starší syn Josef emigroval za 

prací do Kanady. Otec František, pekař a krupař (syn Václava Barvíře, hrnčíře z Třebechovic) 

se narodil v roce 1845 a zemřel 1930. Matka Marie (dcera Václava Svobody, mlynářského 

v Třebechovicích) se narodila roku 1848 a zemřela 1931. Jinak toho o rodině, dětství a dospí- 

vání syna Františka mnoho neznáme, nestihli jsme pamětníky vyzpovídat. Ze vzpomínek 

br.Koleše však víme, že  si zvolil mlynářské povolání, pracoval zřejmě v Dolním (Kohoutově) 

mlýně, kde se ve válce pekl i chléb, takže tam mohl získal i pekařské znalosti, které se mu 

velmi hodily poté, když jako mlynářský tovaryš utrpěl pracovní úraz (údajně jej zranila 

řemenice transmisního pohonu mlýna) a těžkou mlynářskou práci již vykonávat nemohl. 

Dnešní zaopatření formou „invalidního důchodu“ tehdy neexistovalo, pomoc byla na rodině 

(a v nouzi na rodné obci). František tedy zůstal natrvalo doma u rodičů, pekl chleba a pečivo 

pro jejich krámek, kde matce pomáhal i s prodejem. Zřejmě právě úraz zvýšil jeho citlivost 

pro vnímání problémů chování chlapců při jejich dospívání a nalezl řešení ve výchovném 

programu skautingu. Své rekonvalescence zřejmě bohatě využil i pro sebevzdělání, prohloubil 

si vědomosti o přírodě, vesmíru a technickém pokroku lidstva a pořizoval si o všem úhledně 

psané výpisky. Tak zřejmě sledoval i začínající skauting, poznal jeho morální a výchovný vliv 

na mládež, zvláště  na tu „proletářskou“, kterou viděl kolem sebe marnit čas po hospodách.  

Nebyl vůdčím typem, spolek „Kroužek skautů“ sice založil a před úřady za něj i zodpovídal, 

ale byl jen jeho „ideovým vůdcem“, vymýšlejícím program a strážícím mravy jeho členů. 

Výletů a táboření se pro svůj poúrazový zdravotní stav většinou osobně neúčastnil, v zápisech 

schůzek je sice dvakrát zaznamenána jeho dvouměsíční (1915) a pětiměsíční (1916) vojna, ale 

je nepravděpodobné, že by byl pro vojáky „tauglich“, důvod pobytu na vojně tedy neznáme.   

Ve své skromnosti opakovaně prohlašoval, že je jen řadovým členem Kroužku bez jakýchko-

liv privilegií a  v cizím prostředí se zřejmě cítil nejistý soudě podle toho, že nejel ani do Hrad- 

ce Králové osobně převzít v roce 1922 mu udělené skautské vyznamenání „Svastiku díků 

Náčelnictva“ a v Praze byl poprvé až v roce 1947 (!).  Po 1. světové válce byl asi až do roku 

1935 členem předsednictva třebechovického skautingu ve funkci náčelníka (vůdce střediska). 

Roky plynuly a František, stále svobodný, žil zřejmě docela spokojeně s rodiči, kteří jeho zá- 

pal pro skauting podporovali, soudě  podle množství schůzek, které se v jejich domku č.p. 175 

(podle zápisů v Knize jednací) odbývaly. 

Rodiče však stárli a chtěli mít syna zaopatřeného. Sehnali mu proto nevěstu, aby převzala 

jejich domácnost i péči o syna. Ženil se v roce 1924 ve věku 45 let a bylo to typické 

manželství „z rozumu“ a nedopadlo dobře. S přistěhováním novomanželky do Barvířova 

domku  zřejmě dosavadní dobrá pohoda skončila, posléze „pro nenaplnění manželství“ došlo 

k rozvodu, manželka si do Barvířova domku přivedla nového partnera, pana Sedláka, s nimž 

měla dvě děti a František žil u nich jako „strýček“ přebývající na půdě (jako na výměnku), 

protože dole byl domek plný. Po smrti pana Sedláka se vdova znovu vdala za pana Panoše a 
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František si bydlení ve svém domku ubránil až po protestech sousedů, kteří s jeho 

„vystěhováním“ do ústavu ostře nesouhlasili. 

Poranění páteře údajně zavinilo  poruchu růstu, František měl kratší a zřejmě i bolestivé nohy. 

Jeho zdravotní stav jistě spoluzavinil i rozpad manželství, které ve své dobrotě  a skromnosti 

prostě nezvládl. Vypráví se, že v podvečer navštěvoval rodiny sousedů, poseděl a povyprávěl 

s dětmi, dával jim úhledně psané výpisky z přírodopisných knih, dostal kávu a chleba 

s máslem,  nic jiného nechtěl, čistým kapesníkem si otřel ústa, poděkoval, s hůlčičkou vyšel 

na dvůr, učil znát souhvězdí a předpovídat počasí. Hůlky mě prý dvě, na všední dny obyčej-

nou, nahoře zahnutou, v neděli a o svátcích chodil s holí rovnou, nahoře zdobenou stříbrným 

knoflíkem.  

Takto čilého, skromného a moudrého jsme ho poznali i v krátkém poválečném období 1945-

1948, kdy nás, skauty, často a rád vyhledával. A nás (bohužel) nenapadlo ho důkladně vy- 

vyzpovídat a bohatě vyfotografovat, máme snad jen jednu dokumentární skupinovou 

fotografii.  

Po 1. světové válce byl asi až do roku 1935 členem předsednictva třebechovického skautingu 

ve funkci náčelníka (vůdce střediska), poté byl zvolen doživotním čestným náčelníkem. 

Jmenovací dekret ČESTNÝM SKAUTSKÝM VŮDCEM č. j. 4255 ze dne 25. ledna l931, 

podepsaný A.B.Svojsíkem a župním zpravodajem Preiningerem, je naší cennou archiválií. 

Po 2. světové válce měla jeho činovnická legitimace na funkci ČESTNÝ VELITEL OKRSKU 

s datem 30.6.1947 číslo 3325. 

Náčelnik-zakladatel zemřel v tichosti 5.1.1964, bez úmrtního oznámení, a tak se jeho pohřbu 

v pardubickém krematoriu za skauty nikdo nezúčastnil. Skauti mu za jeho zásluhy poděkovali 

až dodatečně pietní úpravou jeho hrobu na Orebu, opatřeného deskou se skautskou lilií 

a nápisem  „ZALOŽIL V ROCE 1912 KROUŽEK SKAUTŮ V TŘEBECHOVICÍCH p.O.“ 
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1.04 – Vzpomínky člena „Kroužku skautů“ br. Josefa Prášila              
 

Autorem  textu z roku 1970 je strýc br. Prášila-Šilka. Slíbil navštívit a vyzpovídat svoje vrs- 

tevníky, bývalé členy Kroužku (jmenovitě br. Svobodu, Veselého, Elišáka a Škopa a kontak- 

tovat i mimotřebechovské: Buriána, Zemánka, Ant. Svobodu), ale  zdravotně to nezvládl a 

v roce 1973zemřel. 

 

Skautoval jsem s bratrem Barvířem od samého začátku, i když jsem k zakládajícím funkcio- 

nářům spolku KROUŽEK SKAUTŮ V TŘEBECHOVICÍCH nepatřil. 

Chci vzpomenout a popsat úplné začátky, které založení spolku předcházely. 

Myšlenkou skautingu se od konce roku 1911 zabýval  FRANTIŠEK BARVÍŘ, syn pekaře a 

krupaře v Třebechovicích, Pardubická ulice č. 175, v té době asi třicetiletý a svobodný. Mně  

v té době bylo 15 let. 

Byl to člověk inteligentní, sečtělý, velmi střídmý, milovník přírody. který zejména rád pozo- 

roval úkazy na obloze. U sousedů i vesničanů z Krňovic a Štěnkova, kteří do Barvířova 

obchodu se smíšeným zbožím chodili za nákupem,  byl velmi oblíben pro svůj bodrý humor a 

vtip, dovedl lidem v mnohém poradit a předvídat pravděpodobné počasí, což zejména rolníci 

velmi oceňovali. Vždyť noviny, které denně vycházely – pokud moje paměť sahá – odebírali 

jen někteří, dělníci kupovali většinou Právo lidu za 3 haléře v lahůdkářství pana Emericha 

Všetečky na náměstí. Psalo-li se v té době v novinách i o počasí a Barvíř z nich tyto informa- 

ce čerpal, to opravdu nevím. Jisté je, že v novinách četl vše mimo politiky, ta ho nezajímala. 

Než se začal zabývat mládeží měl jen jednoho kamaráda – snad spolužáka – zámečníka pana 

Josefa Potočka, jehož otec měl zámečnickou dílnu v dnešní ulici Národní gardy. Tito dva se 

snad denně scházeli a procházeli se podle trati k Týništi a ke Štěnkovu. Oba byli svobodní a  

proto si snad tak dobře rozuměli. Kdy tento kamarád zemřel přesně nevím, ale rozhodně kol 

roku 1911, kdy Barvíř získal první informace o skautingu. 

Pak se již snažil získat pro svou skautskou myšlenku mládež ze svého nejbližšího okolí, tedy 

z městské části „Na obci“, která si říkala „Obečáci“. Měl  k nim nejblíže a znal je také  z do- 

cházek za nákupem. Mezi prvními byl jistě Karel Elišák, jejich zahrady  spolu navíc  sousedi- 

ly. Dále to byli: Josef Svoboda, Rudolf Burian, Josef Matějka, František Zemánek a Vincenc 

Řehák. Ti všichni, až na Karla Elišáka, byli dne 9.11.1912 ustavující valnou hromadou zvole- 

ni do výboru spolku. Konala se v č.p. 175, tedy v bytě p. Barvíře,  kde byl jednomyslně 

zvolen náčelníkem. Kdo byl mimo shora vyjmenované účasten této valné hromady se již 

nepamatuji. 

Zápis říká, že bylo přítomno deset členů, mezi nimi jsem byl zcela jistě i já, ale kdo byli další 

nevím. Za členy spolku se později zcela jistě  přihlásili: Arnošt Bidlo, Ladislav Mánek, Karel 

Falta, Antonín Svoboda,  Josef Kilingr, Václav Podolník a ještě později Karel Hájek, Josef 

Větvička, bratři Cejnarové a další.        

A teď jakou jsme měli činnost. Byly to hlavně schůzky ve všední dny, jak jsme říkali „po 

fajruntě“ (po skončení práce). Konaly se takřka denně v dnes již zasypaném písníku u 

železničních závor na Štěnkov. Slovo měl vždy F. Barvíř, který nás seznamoval co je 

skauting, jaký je jeho význam pro výchovu mládeže, mluvil o disciplině, kterou je třeba 

bezpodmínečně dodržovat. Tyto schůzky nezůstaly utajeny, tak zájemců přibývalo. O 

nedělích  či svátečních dnech byly pořádány vycházky do blízkého okolí: do Kapounství, 

Pírkova borku, Šárovce, Osika apod. Ani les Končiny nebýval opomenut, i když nás tam 

tehdejší hajný p. Hašek moc rád neviděl. Stejně nás ve velké lásce neměli sváteční nimrodi, 

protože procházením  polními cestami jsme tu a tam vyplašili houf koroptví a náruživý 

nimrod musel za houfem o kousek dál. 

Jaké finanční náklady do těchto vycházek br. Barvíř investoval dnes nejde vyčíslit  Kupoval 

vždy krabici zákusků nejméně za jednu rakouskou korunu, když ten nejdražší kousek stál 

„pěťák“, tj. 10 haléřů. A aby se dostalo na všechny účastníky br. náčelník nešetřil. Kávu nám 
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p. Barvíř dával předem, maminka ji umlela a půjčila dvouuchý hrnec-železňák, přidali jsme 

třínožku a už se šlo. Na místě odpočinku jsme založili ohníček a kávu (nebo čaj) uvařili a 

k zákuskům vypili. Byli jsme z nemajetných rodin a takové dobroty jsme si jinak nemohli 

dovolit. Za deštivých dnů a v zimním počasí jsme se scházeli v rodinách zakládajících  členů 

Kroužku skautů, nejčastěji pochopitelně u náčelníka Barvíře, jeho bratra Josefa, u mých 

rodičů, u Kilingrů, u Svobodů na jatkách a jistě i v dalších rodinách, na které si již 

nevzpomínám. Tak jsme tedy skautovali v době, než došlo ke schválení stanov a povolení na-

šeho spolku.  

K zimním radovánkám nám sáňky velmi ochotně zapůjčoval zahradník p. Kolomazník. Pro 

letní hry jsme zpočátku neměli žádné pomůcky. K jejich postupnému nakupování z chudých 

členských příspěvků došlo až po založení Kroužku. Že jistě nemálo penězi přispěl sám Barvíř 

nemusím asi zdůrazňovat. 

Tím bych svoje vzpomínky na prvopočátky skautingu v Třebechovicích skončil. 

 
Sepsal v lednu 1970 

na žádost Šilka jeho strýc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20  

 

 

 

 

 



 21  

 

 

 

1.05 – Historicky první stálý tábor, rok 1917                                      

 
 Kronika tohoto tábora je trochu zvláštní. Je totiž psána tužkou na 12 stránkách vytržených 

  z diáře formátu A5. Je dole opsána bez jakýchkoliv úprav. 

  Ze jmen uvedených v kronice vyplývá, že to byl tábor „dorostů“ (školou povinných skautů). 

 

Účastníků 11, doba od 23.7. do 6.8.1917, 15 dní, vůdci Otto Klepetář a Rudolf Kilingr. 

Tábor byl na Sutých Březích, kam jsme se odebrali z Třebechovic 23.7. ráno. Potraviny, stany 

a všechno nářadí jsme vezli na dvou vozech po Hradečnici. Na Suté Břehy jsme dorazili asi 

v 9 hodin.  Starší hoši, kteří měli tábořit, dojeli odpoledne na Suté Břehy po lodi, kterou nám 

tam potom nechali. 

Celkem jsme měli 3 stany, a to 2 bílé a jeden menší hnědý (Pitrův), který nám sloužil za spíž. 

Stany byly nejprve postaveny pod stromy, ale druhý den přestavěny nahoru doprostřed 

planiny. Později, když si jednou starší hoši přinesli zelený stan a nechali nám jej, měli jsme 

stany čtyři, takže ve spižírně nemusel nikdo spát. Podsady jsme nestavěli,  spali jsme na seně 

a slámě, které jsme si vypůjčili od pana Dymeše a  pana Doležala, hajných na Sutých březích. 

Když jsme se poněkud zařídili, pustili jsme se do prací, které jsme si předsevzali. Ruda dojel  

s několika hochy na Mitrov pro prkna na novou loď, kterou jsme chtěli během tábora postavit. 

To se nám sice nepodařilo, ale alespoň jsme ohoblovali a nařezali prkna a loď byla příští zimu 

v klubovně u Svobodů dohotovena. Touto prací se zabýval hlavně  Ruda a Viktor Micek. Hoši 

velmi často pomáhali v hájovně skládat seno na seník a za to dostávali „kačenky“ a jiné 

ovoce. 30.7. v neděli měli jsme na tábořišti jakousi slavnost. Přijeli ostatní skauti z Třebe-

chovic, přinesli s sebou hudební nástroje a koncertovali, což se velmi líbilo hostům, kteří 

přišli navštívit náš tábor. Často jsme chodívali s panem Dymešem do lesa na paseku vytrhávat 

stromky napadené lýkožroutem. Při těchto obchůzkách nám hajný ukázal stopy lišky i její 

doupě. 

Denně jsme se koupali v Orlici, učili menší skauty plavat, jezdili na lodi. První dobu jme měli 

v noci stráže, ale později nám pan Dymeš půjčil svého psa Ořecha, který byl přivázán na 

smyčce, která se posunovala po provaze napjatém přes celý tábor. Ostatně Oříšek, který nám 

do tábora přinesl skákavé příživníky, nebyl zrovna nejlepším hlídačem, ale nám se nic neztra-

tilo, tak jsme byli celkem spokojeni a on s námi také, takže se vůbec při našem odjezdu ani 

nechtěl vrátit ke svému pánovi. 

Vaření nebylo nijak skvělé. Byli jsme ještě velcí nešikové. Neznali jsme dobře míru a 

zpočátku jsme i zbytečně šetřili. Jakmile byly k dostání nové brambory, jezdíval denně někdo 

z nás na kole do Albrechtic. Po první době slabšího stravování přišly větší porce našetřených 

brambor až si Klepetář  zkazil žaludek a musel se na den odebrat domů. Maso bylo tehdy 

málo k dostání a měli jsme jej pouze dvakrát. Jednou jsme měli buchty, které nám upekly 

naše maminky v Třebechovicích. Mléko jsme kupovali v Kopaninách, ale Prokeš a Poláček 

dojížděli pro mléko až do Žďáru. Všechny ostatní potraviny jsme si přivezli z domova. Mléka 

jsme spotřebovali asi 30 litrů (asi 2 litry denně), brambor asi 30 kg. Každý byl povinen 

odevzdati do společné zásoby 2 kg mouky, 50 dkg cukru, 30 dkg tuku a 5 dkg jíšky.  Na úhra- 

du společného stravování pak 8 K. Celkový příjem byl 95 K 33 hal., vydání 88 K 72 hal., 

zbytek 6 K 61 hal. byl odveden spolkové pokladně. 

Z hostů, kteří navštívili tento tábor jmenuji především bratry Josefa Kilingra, Hájka, 

Všetečku, Cejnara, Koleše a Martince, z nichž zvláště tři první nám velmi ochotně pomáhali 

při stěhování do tábora i zpět. Dalším vítaným hostem byl bratr náčelník Fr. Barvíř, který nám 

pomáhal nejen hmotně poskytnutím mouky a jiných tak vzácných potravin, ale hlavně 

morálně tím, že nás svými přednáškami v táboře nabádal k správnému skautskému životu. 
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Jednou k nám zavítal lesní správce p. Hupka z Chvojna, který nám dovolil  na Sutých Březích 

tábořit. Velmi často u nás býval jeho adjutant, který  nám dobře poradil při stavbě krbu. 

Konečně nás často navštěvovali různí hosté z Třebechovic, ať už se na nás přišli jen podívat, 

nebo něco přinášeli na zub pro hladové skauty. Ti ovšem byli vítáni i mimo hodiny návštěvám 

vymezené. 

5. srpna jsme začali s uklízením a příštího dne jsme složili stany, naložili na vozík a odjeli. 

Nejeli jsme však nazpět po Hradečnici, to bylo dlouhé a obtížné. Přivázali jsme tedy všechny 

věci k vozíku a pomalu jej spouštěli  po stráni dolů k Orlici. Tam jsme  naložili nejprve bednu 

a ostatní věci na loď a převezli na druhý břeh, potom ještě vozík a pak sebe. Micek odvezl loď 

zpět a přeplaval k nám. Potom jsme vozík táhli po lukách a přes Malé Petrovice domů.  

Zdravotní stav všech byl výborný, vážením jsme zjistili, že téměř všichni na váze přibrali. 

Počasí bylo zpočátku tábora  nádherné, později se však zhoršilo. Jednu noc přišla veliká bouře 

se silným lijákem. Bouře trvala od 11 hodin večer do půl šesté ráno. Přesto jsme všichni spali 

a ani nás nevzbudily kapky, které prosakovaly stanovým plátnem. Tu noc zaplavila Standovi 

Kánskému voda krabici s cukrem tak dokonale, že ráno ji nalezl prázdnou  s trochou sladké 

vody. Jen šťastnou náhodou nebyly zaplaveny stany pískem, který se s kopce hrnul se 

stékající vodou. Teprve den před tím jsme totiž prohlubovali příkoupek, který nás zachránil 

před záplavou mokrého písku. Také poslední den nás přepadla bouřka se studeným lijákem a 

kroupami, právě  když jsme se chystali k odjezdu. 

 

Tábor měl ještě dohru. Některým bratrům (Cejnar, Koleš, Martinec) se náš tábor nelíbil a po 

jeho skončení si stěžovali na uvolněnou kázeň. Jednalo se hlavně o skauta Černého, který 

skutečně byl málo ukázněný. Naproti tomu z naší strany bylo uvedeno, že až na několik 

vyjímek nás ostatní skauti, kteří na táboře nebyli, vůbec nepodporovali. Přes to nutno tento 

první tábor pokládat za velmi zdařilý první pokus o  stálý prázdninový tábor.    

 

Autor není uveden, byl jím 

zřejmě Ruda Kilingr 

 

P.S. V kronice jsou vedle vedoucích (O. Klepetář a R. Kilingr) uvedena tato jména táborníků: 

         Kánský, Micek, Pitr, Poláček, Prokeš. Do počtu 11 účastníků tábora neznáme tedy jen 

         čtyři jména.   
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1.06 – O druhém stálém táboře v roce 1918                                        
 
Polovina skautských oddílů (i těch pražských) složitou válečnou situaci nepřežila, naše 

městská kronika hodnotila zásobovací situaci jako katastrofickou, společnost (i ta naše 

skautská) byla dobou hodně rozjitřena. Ale i za této situace se  „druhý válečný tábor“ 

uskutečnil. 

 

 

Účastníků 10, trvání 12 dní od 10.do 22.8.1918, vedoucí Otta Klepetář a Rudolf.Kilingr.     

Táborníci: Jaroslav Rozboud , Josef Lípa , Jaroslav Šrámek , Jaroslav Procházka ,  

Jaroslav Kolář,  Josef Svoboda, Jaroslav Vašíček, Vojtěch Švec. 

Ačkoliv stravovací poměry byly daleko horší, přece jsme se i letos vypravili na stálý tábor, 

který jsme uspořádali opět na Sutých Březích. Potřeby k táboření jsme dopravili povozem 

(oproti loňsku, kdy jsme si museli všechny věci na místo sami donést). Prvého dne byly 

postaveny stany (3 skautské, 1 celta a 1 cikánský otevřený stan z vypůjčené plachty, který byl 

důmyslným způsobem upraven na spižírnu) .  

Následující dny jsme si příjemně upravili svůj pobyt, vystavěli si krytou kuchyň, upravili 

přístav pro loď, kterou nám členové, kteří se tábora nezúčastnili, dovezli, a potom jsme se již 

oddávali rozkošnému životu táborovému. V 6 hodin ráno jsme vstávali, přečetli denní 

program, který byl každého dne sestavován  „večerní radou“ a vyvěšen na stožáru, na kterém 

vlály naše praporky. Pak jsme se umyli, cvičili ranní cviky a než jsme se připravili, už tu byla  

snídaně. Pojedli jsme a jeli obvykle na dříví. Při jedné takové výpravě za palivem chtěli jsme 

neopatrně porazit strom, ve kterém měly hnízdo vosy. Sotva dopadly první rány sekery, sesy- 

paly se na nás obyvatelky a kdybychom se nezachránili útěkem, jistě by nás potom hoši 

nepoznali. Než se vosy uklidnily nakáceli jsme stromy jinde a vrátili se do tábora. Zatím již 

kuchaři připravili oběd, jímž většinou byla zapražená polévka a brambory nebo moučník. Byť 

to nebyla strava vybraná, přec se po jídle jen zaprášilo, neboť jsme lesním vzduchem byli 

náležitě vytráveni. Po hodinovém klidu jsme obyčejně cvičili, koupali se, nebo podnikali 

orientační vycházky po okolí. Po návratu jsme posvačili a prováděli některé opravy, jež byly 

nutné.  Pak jsme opatřili potřeby na příští den a zbylý čas věnovali hrám. Po večeři jsme měli 

pravidelně večerní vycházku a potom večerní radu. Po poradě jsme se připravili na noc a po 

zazpívání jsme ulehli a za  pravidelných kroků stráže usnuli. Následující dny plynuly podobně 

ve stálé práci a zábavě. V druhé polovině tábora nás navštívili  hradečtí junáci, s nimiž jsme 

strávili jeden milý den. 

V posledních dnech jsme byli nuceni vyloučit z tábora Vojtu Švece, protože zneužil čestného 

slova, jež nám dal před odchodem do města. Byl k tomu účelu zvolen soud, jenž tak rozhodl. 

Sluší se poznamenat, že nás letos na stálém táboře navštívil  ředitel lesní správy z Chvojna a 

celý tábor se mu velice líbil. Při té příležitosti nám znovu povolil káceti souše pro denní 

potřebu tábora. Mimo něho byl u nás pan  lesní z Nové Vsi a několik pánů a dam z Týniště, 

kromě četných návštěv z Třebechovic. V předposlední den nakáceli jsme větší počet souší, 

z nichž jsme si v den odjezdu postavili vor. Spojili jsme jednotlivé kmeny tlustými větvemi, 

připojili kormidlo a na takto vyrobený vor jsme naložili palivové dříví, které jsme si za dobu 

táboření nashromáždili. Věci, které jsme si nemohli vzít sebou, jsme uložili do bedny a 

odvezli ji do hájovny, kde nám ji uschovali do doby, kdy si pro ni budeme moci přijet. Ostatní 

věci jsme naložili do lodi a zbytek naštípaného dříví do nehotového Otova maňáska, kterého 

jsme vzali do vleku. Vraceli jsme se tedy domů dvojí cestou, jednak po suchu (5 hochů), 

jednak po vodě (5 hochů). Ta druhá cesta byla nádherná. Jeli jsme jako eskadra. Vpředu na 

maňásku  (kroužkovém) jel Vašíček, za ním jako hlavní loď jel vor, na němž byl Ota Klepetář 

a konečně, jako zadní voj, zelená loď, jež měla ve vleku maňáska s dřívím. Vyjeli jsme asi  
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v hodinu po poledni a brzy nám zmizely milé břehy tichého zákoutí, u něhož jsme strávili  

hezkých 12 dní stálého tábora. Cestou ve vírech se vor asi třikrát otočil a z maňásku jsme 

ztratili polovinu dříví. Leč to nám nahradilo jiné, které jsme cestou pochytali, když je pan 

Dymeš házel  na břehu u Štěnkova srovnané do Orlice. Potom jsme p. Dymeše převezli a 

rozloučili se s ním a jeli dále k domovu. Do Krňovic  jsme dorazili asi za čtyři hodiny a tam 

jsme  také u Zemánků ve stodole uložili věci a nechali je tam až do neděle. Loď a vor jsme 

nechali připoutané na vodě. Dříví, které jsme přivezli, jsme odnesli hned. Přišli jsme domů, 

zdraví a veselí v šest večer. Následující dny jsme pořezali dříví z voru a složili je u Zemánků, 

také jsme část věcí odnesli do města.  

Ačkoliv jsme tábořili za velmi nepříznivých podmínek, přece se nám tábor velmi líbil a slibili 

jsme si, že se příštím rokem utáboříme zase, ale ne na Sutých Březích, ale vyhlédneme si 

nějaké jiné místo v drahé naší vlasti. 

Stálý tábor zanechal v každém z nás stopy po volném životě v neporušené přírodě.V neděli 

25. srpna přivezli členové, kteří nebyli na stálém táboře, věci, které jsme ve čtvrtek nechali u 

Zemánků. Byly prohlédnuty a pečlivě uloženy do beden. 

 

Zapsal Ruda Kilingr 

za vedení tábora 

 

Ve středu 28. srpna bylo na bouřlivé schůzi referováno o táboře a jeden jeho účastník ostře 

vytýkal členům, kteří se tábora nezúčastnili, jejich nevšímavost vůči táboru, někdy i brojení a 

štvaní. Potom podávali vůdcové stálého tábora posudky o jednotlivých účastnících a  dle toho 

uspořádán jejich poměr ke Kroužku takto: Hoši označení (x) se  sice tábora nezúčastnili, ale 

posuzováni byli všichni členové bez  výjímky: 

- Otto Kohn   (x)          vyloučen na jeden rok      - Jaroslav Vašíček          důtka 

- Josef Svoboda            vyloučen na půl roku       - Jaroslav Procházka      důtka 

- Jaroslav Kolář            vyloučen na půl roku       - Němeček (x)                důtka 

- Moravec  (x)              vyloučen na neurčito 

- Kánský (x)                 vyloučen na čtvrt roku 

- Švec  Viktor               vyloučen 

 

Potom promluvil p. náčelník o významu stálého tábora a vybídl junáky k usilovné práci ve 

skautském oboru vůbec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26  

 

 

1.07 – Listování v „knihách jednacích“                                               
 

Knihy jednací jsou tři školní sešity A5, kam jednatel „Kroužku“ stručně zapisoval program 

schůzek, vycházek, výletů a dalších akcí spolku. Sešit č. 1 obsahuje záznamy od 8.11.1912 do 

17.11.1914 (zápis č. 138), sešit č. 2 záznamy od 12.11.1914 do 10.4.1918 (zápis č. 412), sešit 

 č. 3 pak nečíslované zápisy od 14.4.1917 do 23.11.1918. 

 

 

Vnitřní organizace „Kroužku skautů“ 

Ustavující valná hromada u Barvířu v č.p. 175 s volbou funkcionářů. Členský příspěvek 

stanoven na 10 hal. týdně (8.11.1912). 

Rozdělení členů do zájmových „družstev“ zeměpis, výchova, telegrafie apod. (9.1.1913). 

Členové rozděleni do dvou skupin a ke každé zvolen vůdce (16.2.1914). 

Každý, kdo  do spolku přistoupí, musí mít povolení rodičů. Určen týdenní příspěvek pro 

dorost 6 hal. (17.3.1914). 

Výborová schůze věnovaná zlepšení práce. Vybráno pět členů, kteří musí vše  umět,  jak se na 

junáka patří, a vyučovat ty, kteří do Kroužku přistoupí (13.6.1914). 

Kroužek rozdělen na dvě skupiny (družiny), a to  Psohlavci  a  Včely (4.9.1914). 

Utvořená třetí družina Vlašťovky (24.9.1914). 

Výbor dohodl, aby všechny tři družiny měly svoje stany, každý člen bude mít svůj tlumok a 

menážku (29.9.1914). 

Kdo by chtěl přestoupit do jiné družiny, musí čekat do výborové schůze (7.11.1914).  

Žádná družina nesmí mít více než 6 členů, může mít libovolný počet dorostů (25.12.1915). 

Urovnány záležitosti družiny Drozdů (?), která se rozpadla a její členové i majetek přešli do 

Psohlavců (14.7.1915). 

Majetek družiny Psohlavců se musí zrevidovat a „za příčinou odejití vůdce Svobody“ odvést  

spolkovému hospodáři (3.11.1915). 

Určeny pokuty za nečeská slova,  budou se vybírat jen v našem shromáždění (13.3.1917). 

Stanoveni správci sbírek: astronomie (Cejnar),  meteorologie (Hájek), brouci (Veselý), 

herbář (Kilingr), nerosty (Klepetář) (2.2.1917). 

(!!) Přijat návrh hradeckých skautů o přihlášení k ústředí (5.4.1917). 

Nové rozdělení na tři družiny: členi, dorosti velcí a dorosti malí. Pošle se ústředí zpráva o naší 

činnosti (31.5.1917). 

Jsme PŘIJATI  K ÚSTŘEDÍ JAKO ODDÍL (12.4.1917). 

Vůdce junáků II. třídy a vůdce nováčků  podléhá pouze výboru a tomu podává i zprávy o čin- 

nosti. Hosty si smějí přivést jen členové a hosté se musí  podřídit junáckým zákonům. Hosté 

nemají přístup na výborové a důvěrné schůze. Členové - vojáci  mají za pobytu ve městě vše- 

chna práva členů. Přiznáno dorostům právo býti členem po ukončení školy. Na členské vy- 

cházky mohou chodit junové starší 12 let s příslušnými zkouškami, do schůzí však přístup ne- 

mají. Jména  družin  jsou Ostříži (členové) a Sýkorky (dorosti). Každého roku se pořádají 

opakované  zkoušky členů dle „Základů“  a  „Junáka“. Obnoven byl smírčí soud, předsedou je 

náčelník, místopředseda se volí před procesem. Nováčka přijímá schůze dorostu, ale schválení 

je na schůzi členské. Jestliže ta nesouhlasí, není odvolání. (26.12.1917). 

Určen pravidelný týdenní rozvrh: pondělí práce. úterý cvičení, středa schůze členů, čtvrtek 

schůze dorostů, pátek práce,  sobota volno. (10.4.1918). 

Komu není 12 let, nemůže skládat zkoušky I. stupně. (10.4.1918). 

Chce-li někdo být vůdcem členů či dorostů, musí složit zkoušky vůdcovské podle „Junáka“. 

Důraz se klade na znalost povelů a vedení schůzek a na dobrou znalost dětské duše 

(5.6.1918). 
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Poznámka: Ve zprávě o činnosti za 1. čtvrtletí 1918  se uvádí: 

Náš týdenní rozvrh je nyní tento: v pondělí a v pátek práce, v úterý zpěv a hudba, ve středu 

schůze junáků (družina Ostřížů), ve čtvrtek schůze junů a nováčků (družina Sýkor), v neděli 

povinná vycházka ujednaná ve schůzi  a  večer besídka, v níž se hrají společenské hry. 

Za 1. čtvrtletí 1918  měla družina Ostřížů  11 polodenních a 4 celodenní vycházky, družina 

Sýkor údaje nedodala. Koncem března 1918 bylo v oddíle 10 junáků a 20 junů.. 

 

Dohodnutá pravidla chování a jednání 

Kdo bude při schůzi třikrát napomenut k tichosti je  považován za vyloučeného. Výtržnosti a 

nemístné žerty jako se prováděly jsou zakázány (19.2.1913). 

Kdo po pět týdnů nebude platit příspěvky, bude vyloučen (10.9.1913). 

Dohoda  o pískání: jednotlivec si může pouze pohvizdovat, ale ne při pochodu obcí. Hvízdá- 

ní více hochů je zakázáno (2.11.1916). 

Bude-li kdo 3x volán k odpovědnosti, považuje se za vyloučeného, cítí-li to jako křivdu, může 

se odvolat  k výboru (2.2.1917).  

Určeny pokuty za nečeská slova a budou se vybírat pouze v našem shromáždění (15.3.1917). 

Pitr zbaven nároků  zúčastnit se vycházek a vůbec celé činnosti na rok pro nedůstojné chová-

ní. Odebere se mu kroj i odznak. Na jeho vůli má-li se  státi členem přispívajícím , nebo 

vystoupit (20.6.1917). 

Za německá slova se bude platit pokuta  l haléř (21.6.1917). 

Stanoveno nepřijímat hochy, kteří používají hrubších výrazů a mají špatnou pověst, čímž se 

předejde  nepříjemnostem (2.8.1917). 

Dorostům dána důtka, navštěva nedělní bohoslužby je povinná (16.5.1918). 

 

Finance a hospodaření 

Úvodní poznámka: Rakouskému  haléři by odpovídala asi dnešní 1 Kč, tedy  l  K rakouská 

 je (asi) 100 dnešních  Kč. 

Vývoj členských příspěvků:  10 h  týdně (8.11.1912), dorosti 6 h týdně  (17.3.14)  školní 

dorosti libovolně (24.5.1917), mimořádný příspěvek 4 h týdně (29.5.1918). 

Dary na Matici školskou 3 K a na Polévkový ústav 5 K (2.2.1917). 

Založen byl fond pro postižené tuberkulosou (24.5.1917). 

Ujednáno zápisné ve výši 1 K (24.1.1918). 

Každá skupina odvádí třetinu svých příjmů do společné  pokladny (13.3.18). 

Posláno 4 K na Vdovský fond (20.3.1918). 

Měsíčně se má odvádět z každého dorosta 28 h do společné pokladny (10.4.1918). 

Poplatek za tábor r. 1917 byl 8 Korun (rakouských) a naturálie  (2kg mouky, 50 dkg cukru, 

30 dkg tuku, 5 dkg jíšky), přebytek hospodaření byl 6.61 K. 

 

Nestandardní body programu schůzek 

Ve volných návrzích mluveno o přistoupení k pražskému ústředí (24.11.1913). 

Poučení panem náčelníkem, jak se chovat za válečného stavu (29.7.1914). 

Kroužek byl činný s hasičským sborem v noci  při požáru u p. Dostála. Pumpovali jsme a 

prohlíželi hadice, i jiných prací jsme se zúčastnili. Zacházet se stříkačkou také dovedeme,  

poněvadž jsme se v tom cvičili. Přítomni jsme byli všichni  (13/14.7.1914). 

Jednáno o školském dorostu, aby v době válečné nezpustnul (19.8.1914). 

Všichni se přihlásili za členy Červeného kříže, připravovali lůžka pro raněné a zhotovili 

nosítka. Pracovali k spokojenosti ze všech sil (nedatováno). 
Ve volných návrzích mluveno o přistoupení k pražskému ústředí (2.2.1915). 

Četl se článek  „Češi a Rakousko“ (11.10.1917). 

Zvlášť dlouho mluvil p. náčelník o vyloučení R. Pitra za nedůstojné chování (27.3.1918). 
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Pan náčelník přednášel o slušnosti, hlavně ke třem dorostům, kteří byli do schůze zvlášť po-

voláni. Na pátek se svolá důvěrná schůze o dívčím skautingu (24.4.1918). 

Na důvěrnou schůzi přišlo 9 členů a 3 budoucí členky. O významu a cílech skautingu a o 

činnosti Kroužku od založení do současnosti mluvil p. náčelník. Pak dohodnuto ZALOŽIT 

DÍVČÍ SKAUTING (26.4.1918). 

Jednáno  o událostech, vývoji národa a jeho cílech a dohodnuto v tomto tématu každý týden 

pokračovat (29.5.1918). 

Na sobotu 7 hod. sjednán společný zpěv se skautkami. V neděli musí každý sám podniknout 

vycházku do lesů nad Krňovice se srazem všech u Bělečka (29.5.1918). 

Čtyři junáci jezdili odpoledne na lodích se skautkami a zasvěcovali je do tajů vodáctví 

(2.6.1918). 

Prokeš dostal důtku za návštěvu schůzky skautek, společný zpěv se skautkami se ruší, do 

schůzí a táborů skautek je  bez dovolení schůze junákům vstup zakázán. Kolomazník dostal 

důtku, že nechodí na vycházky  a nic neumí. Zřizuje se skautský vůdcovský kurs (19.6.1918). 

Důvěrná schúze na které ujednáno, že se POOHLÉDNEME PO NOVÉM VŮDCI. Mluveno o 

nové klubovně u Šrámků (3.11.18). 

V průvodu městem (vznik svobodné ČSR), poté část hochů na nádraží v krojích (8.11.1918). 

Ujednáno zaplatit p. náčelníkovi všechny dluhy a vyzvednout od něho všechny listiny a vůbec 

vše kroužkové (20.11.1918). 

Odpoledne jsme byli zvát p. náčelníka do schůze, slíbil že přijde (20.11.1918). Na  

dohodnutou schůzi 27.11.1918 však nepřišel. 

 

Pořizování inventáře 

Dotaz na ústředí  kde lze koupit stanové plátno, jak vypadá kroj a chtěli poslat příručku her 

(10.4.1913). 

Dorost Pitr daroval 4 tyče, 5 tlumoků, kouli, lékárničku, 2 menážky, 8l hrnec s pokličkou, 
cedník, sběračku a 2 praporky. Náčelník mu jménem Kroužku poděkoval  (7.12.16). 

Poznámka: Nákupy inventáře a vybavení zapisovány nebyly, víme, že mimo stanů byly poří- 

zeny lodě, sportovní náčiní (míče, luk, bumerang), ale i fotoaparát (který se dochoval), bohatá 

byla i spolková knihovna. 

Ve zprávě za 1.čtvrtletí 1918 mluveno o majetku, sestávajícího tehdy ze stanů, 2 lodí,  

1 maňásku, 25 tlumoků, potřeb nutných ke sportu a táboření, knihovny o 60 svacích. 

 

Sport a hry 

Atletické závody na Sutých Březích s vítězi: hod oštěpem do terče Josef Černý, hod koulí 

Josef Kilingr, běh 100 m Ant. Svoboda (10.5.1914). 

Poznámka:  Více atletiky a sportu a také vítězství bylo po roce 1918. 

 

Vycházky a výlety 

10 členů a 6 dorostů tábořilo celý den v Osiku (12.4.1912). 

13 členů a 6 dorostů  šlo přes Bědovice do Nové Vsi a zpátky (29.3.1914). 

Celodenní výlet 7 členů a 3 dorostů po trase Bědovice–Ostašovice-Radostovice-Ježkovice-  

Nová Ves-Bolehošť-Třebechovice  (3.5.1914). 

Celodenní výlet 9 členů a 5 dorostú: Týniště-Častolovice-Kostelec n.O.-Doudleby-Potštejn- 

Litice. Zpět vlakem (17.5.1914). 

Dvoudenní výlet se stany do Adršpašských a Teplických skal.  K vlaku do Bolehoště šli pěšky 

(31.5.1914). 

Noční táboření u Mlejnka v Bělči n.O. (26.6. a 19.7.1914). 

10 členů a 7 dorostů  tábořilo přes noc u Orlice  (5.7.1914). 

Celodenní výlet 6 členů a 7 dorostů: Třebechovice-Hradec Králové- Plotiště-Rozběřice a  

Chlum, zpět vlakem (29.6.1914). 
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Psohlavci a Včely na výletě v Cihelníku, Vlašťovky v Bělči (11.10.1914). 

Celodenní výlet šesti Psohlavců  k rybníku Broumar a zpět (18.10.1914).  

Výlet:  Krňovice-Běleč-Svinary-Malšova Lhota-Hrázka-Vysoké n.L.-Opatovice- Slezské 

předměstí, vlakem domů (10.8.1916). 

Na návrh hradeckých skautů na společném nedělním srazu v lese Dehetníku (31.10.1916). 

Celodenní výlet (6,30 – 18,00 hod.) na trase Bělečko-Býšť-Rokytno-Kunětická hora a zpět 

stejnou cestou (3.12.1916). 

Celodenní výlet pěšky  přes Týniště a Doudleby do Potštejna  (šli 6,30-12,30 hod), zpět 

vlakem (26.12.1916). 

Dvoudenní výlet do Police n.Met. a okolí s nocováním ve skalách (16./17.5.1917).  

Členové podnikli vodní túru na Suté Břehy, druhá skupina si prohlédla místo plánovaného 

stálého tábora a projednala poslední záležitosti u hajného (15.7.1917). 

Výlet do Pekla u Nového Města n.Met.,  jedna cesta pěšky, 15 osob (6.9.1917). 

Hradečtí skauti přijeli do Třebechovic, společný výlet na Suté Břehy, odjeli vlakem  

z Týniště (25.3.1918). 

Dva dorosti s p. náčelníkem podnikli odpolední pozorovací vycházku v lesích velkoběleč- 

ských. Z cesty dlouhé 19 km se vrátili do spolkové místnosti v 9 hodin večer (14.4.1918). 

Vlakem do Jičína, pěšky přes Libosad-Valdice-Kumburk na Trosky, tam 1. nocleh, Hrubá 

Skála-Sedmihorky-hrad Valdštejn, kde 2. nocleh, ráno vlakem z Turnova do Hradce Králové 

a pěšky domů (18.-20.5.1918). 

 

Vyčtené poznatky 

� První dva roky hledal „Kroužek skautů“ vhodnou formu a obsah činnosti a svou prací se 

    tehdy velmi podobal budoucím Foglarovým „čtenářským klubům“, změna nastala poté, co 

    školní řád dovolil přijímat chlapce školou ještě povinné – „dorosty“, což bylo koncem roku 

    1914, od té doby měl spolek řádný „družinový systém“. 

� Školní „dorost“ mohl a také skládal různé zkoušky, členem Kroužku se však mohl stát až  

    v 15 létech, kdy skládal i slib. Tato praxe se ale zřejmě v dubnu 1917 vstupem do spolku 

    Junák-český skaut změnila, převzal se kroj, zkoušky, odznaky, ale oslovení „pan náčelník“ 

    asi setrvalo. 

� I když měl zakladatel a náčelník spolku Barvíř „holubičí povahu“, dbal velmi přísně na 

    mravy a chování členů Kroužku. Řešil to demokraticky schválenými „pravidly chování a   

    jednání“ a tvrdými tresty za jejich porušení. Dokazuje to, že důvodem založení „Kroužku“ 

    byla MRAVNÍ VÝCHOVA MLÁDEŽE POMOCÍ SKAUTINGU. 

� Klubovnu či jinou stálou schůzovní místnost neměli, scházeli se střídavě v obydlích rodičů 

    (což je často uvedením č.p. v zápisech doloženo), v létě se scházeli v lese Bor, později jim 

    Městská rada půjčila místnost, kde však byla koncem války zřízena nemocnice, pronajali si 

    proto dílnu, kde měli i klubovnu a skladiště.    

    Bilance činnosti Kroužku je až neuvěřitelná, v roce 1915 bylo 9 schůzí výborových, 55   

    schůzí členských,  43 vycházek polodenních, 4 celodenní, 3 noční, 3 výlety, 6 besídek. 

� Obdivuhodná byla pravidelnost nedělních vycházek a výletů a délka jejich pěších tras, kte- 

    rá byla běžně kolem 30 km.    

� Diskuse zda přistoupit k pražskému Svojsíkovu ústředí jsou zápisem vzpomenuty dvakrát - 

    24.11.1913  a 2.2.1915, bylo jich ale jistě více, rozhodnutí padlo až na doporučení      

    hradeckých skaulů (5.4.1917) a již za týden je zapsána zpráva PŘIJATI K ÚSTŘEDÍ JAKO         

    ODDÍL. 

 

� Zápisem z 26.4.1918 je zdokumentován i vznik dívčího oddílu, jednou z přítomných byla 

    Marie Svobodová. Jména dvou dalších děvčat neznáme. 

� V roce 1918 (posledním roce 1. světové války) byli již všichni dospělí na frontě, oddíl    
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    vedli hoši 14-15 letí (jak píše kronika) a těm se zřejmě přísnost Barvíře znelíbila,  ale   

    jiného náčelníka nenašli a nezvolili, protože br. Barvíř byl aktivním náčelníkem (vůdcem  

    střediska) asi do roku 193l, kdy od A.B.Svojsíka dostal s datem 26. ledna 1931 jmenovací    

    dekret „čestného vůdce“ střediska.   

� Podle poslední písemné zprávy z března 1918 měl „Kroužek skautů“ ve dvou družinách 

    (Ostříži a Sýkorky) celkem 30 činných členů (10 junáků a 20 junů-dorostů), a to v době,     

    kdy  dospělí členové byli na frontách 1. světové války, v níž tři padli (Bartoš, Matějka a          

    Zídek) a br. L.Mánek se vrátil jako italský legionář. Podle rekonstruovaného seznamu             

    však Kroužkem „prošel“ trojnásobek členů, z nichž však řada dorostů (chlapců školního  

    věku) náročnost Barvířovy výchovy skautingem „nezvládla“ a  z  Kroužku vystoupila    

    nebo byla  pro  neskautské chování vyloučena.        
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1.08 – Chronologický přehled členů „Kroužku skautů“                     
  

Zápisy v „knihách  jednacích“ obsahují záznamy o přijetí a vyloučení členů, jejich pověření 

spolkovou funkcí či udělení trestu. Z tohoto zdroje byl sestaven následující přehled, v závor- 

ce je uvedeno datum schůzky, kdy bylo o aktu rozhodnuto. „Dorosti“ jsou skauti-nováčci  

školou povinní, až do roku 1914 vstoupit do žádného spolku nesměli. 

Metodika  zápisů je vysvětlena na závěr seznamu.  

 

BARVÍŘ František    náčelník a pokladník (8.11.1912), náčelník a pokladník (14.5.1913), 

                                   náčelník a pokladník (24.11.1913), náčelník a pokladník (2.2.1915), 

                                   náčelník (2.2.1916), náčelník a pokladník (2.2.1917) 

SVOBODA  Josef     místonáčelník (5.11.1912)   

ŘEHAK  Vincenc      jednatel (8.11.1912) 

ZEMÁNEK Frant.     knihovník (8.11.1912), knihovník (14.5.1913) 

BURIAN Rudolf        revizor účtů  (8.11.1912) 

MATĚJKA Josef       revizor účtů (8.11.1912), revizor účtů (14.5.1913) 

ELIŠÁK Karel           revizor účtů (4.5.1913) 

FALTA Karel            místonáčelník (14.5.1913), místonáčelník (24.11.1913) 

VĚTVIČKA Josef     místojednatel (14.5.1913), místojednatel (24.11.1913) 

BIDLO Arnošt           jednatel (14.5.1913), důtka za nedbalost (17.9.1913) 

PRÁŠIL Josef            jednatel (17.9.1913), jednatel (24.11.1913), jednatel (24.11.1913) 

                                   vystoupil (3.11.1914)  

VESELÝ František    oběžník (4.11.1913), místonáčelník (2.9.1914) 

                                   volán k pořádku (3.11.1914), revizor (2.2.1915), místojednatel (2.2.16) 

                                   místojednatel (2.2.1917) 

KILINGR Josef          knihovník (24.11.1913), knihovník (24.11.1913), revizor (2.2.1917) 

                                   vrchní kuchař (15.3.1917), vůdce  nováčků (24.5.1917) 

                                   vůdce členů (28.12.1917) 

SVOBODA Antonín  revizor účtů (24.11.1913),  místonáčelník (24.3.1914) 

MÁNEK Ladislav      revizor účtů (24.11.1913) 

VELIMSKÝ x.          vyloučen (28.11.1913) 

BARTOŠ Josef           revizor účtů (22.4.1914), revizor účtů (2.2.1915) 

PODOLNÍK Václav   místojednatel (22.4.1914), jednatel (22.7.1914), jednatel (2.2.1915) 

ŠKOP Josef                revizor účtů (22.4.1914) 

ŠESTÁK Bohuslav    člen (5.5.1914) 

ZEMÁNEK Karel      člen (5.5.1914) 

BURIAN  x.               člen (1.7.1914) 

ČERNÝ Josef            místojednatel (22.7.1914), místojednatel (2.2.1915) 

BLAŽEK x.               dorost,  vyloučen (10.11.1914) 

PROBOŠT Frant.      místonáčelník (2.2.1915) 

PITTERMAN x.        vyloučen (16.6.1915)        

2 dorosti XY               příjem dorostů (10.11.1915) 

3 dorosti XYZ             příjem dorostú (1.12.1915) 

3 dorosti  XYZ            příjem dorostů (29.12.1915) 

CEJNAR Rudolf        vůdce  a knihovník (2.2.1916), místonáčelník  a knihovník (2.2.1917) 

HÁJEK Karel            jednatel (2.2.1916), jednatel (2.2.1917), vůdce nováčků (16.8.1917), 

                                   místojednatel, knihovník a hospodář (26.12.1917) 

KILINGR Rudolf       revizor účtů (2.2.1916), revizor účtů (2.2.1917), jednatel (26.12.1917) 

HEMELÍK J.              revizor účtů (2.2.1916), vystoupil (24.5.1917) 

JOŠT x.                      dorost, členem (1.3.1916), vyloučen (25.10.1916) 

2 dorosti XY               vyloučeni (29.3.1916) 
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ŠTOREK  Jindřich     nováček (3.8.1916) 

ŠTOREK Karel          nováček (3.8.1916) 

HOFMAN  Karel       nováček (19.8.1916), vystoupil (25.10.1916) 

PRÁŠIL  Ant.             nováček (19.8.1916), vystoupil (25.10.1916) 

SVICEN Rudolf         nováček (19.8.1916), vystoupil (25.10.1916) 

ZEMÁNEK K.           nováček (24.8.1916) 

HEMELÍK Jindřich   nováček (24.8.1916) 

MICHERA Ant.         vystoupil (25.10.1916) 

KOLEŠ František      dorost, členem (2.11.1916), revizor účtů (26.12.1917) 

PITR Rud.                 dorost (7.12.1916), vyloučen (27.3.1915) 

MARTINEC  x.         místojednatel (5.3.1917), jednatel (16.8.1917) 

BOUKAL J.              dorost (15.3.1917), člen (2.8.1917),  místojednatel (16.8.1917), 

                                  místojednatel, knihovník a hospodář (26.12.1917) 

POLÁČEK R.           dorost (28.3.1917), hospodář a knihovník (26.6.1918) 

ČERNÝ L.                dorost (28.3.1917), vystoupil (5.7.1917) 

DRAŠNAR x.           dorost (28.3.1917), vystoupil (24.5.1917) 

TESAŘÍK x.             dorost (28.3.1917) 

NOVOTNÝ x.          dorost (28.3. 1917), vystoupil (3.5.1917) 

PROVAZNÍK x.       nováček (5.4.1917), vyloučen (12.7.1917) 

ŽELEZO J.                nováček (12.4.1917), vystoupil (12.7.1917) 

KAUDER A.             dorost (19.4.1917) 

KÁNSKÝ Stan.         dorost (19.4.1917) 

PROKEŠ Karel         dorost (19.4.1917) 

MICEK Viktor          dorost (26..4,1917) 

ŠVARC Z.                 dorost (9.5.1917) 

HOLUB x.                 přijat (24.5.1917), vystoupil (12.7.1917) 

THŮN  x.                   přijat (24.5.1917) 

ŠRÁMEK Jar.            přijat (24.5.1917), místojednatel (26.6.1918) 

ČERNÝ L.                 vystoupil (5.7.1917) 

CEJNAR x.                dorost (15.6.1917) 

ŠVEC  Vojtěch          dorost (15.6.1917) 

HOVORKA               dorost (15.6.1917) 

BARVÍŘ A.               dorost (15.6.1917), vystoupil (3.4.1918)   

ČERNÝ Jan               nováček (12.7.1917), vyloučen (12.8.1917) 

ŠTOREK Jan             přispívající člen (12.7.1917), vystoupil (12.8.1917) 

MICHÁLEK              dorost, vyloučen (4.10.1917) 

NĚMEČEK                dorost, vystoupil (11.10.1917) 

KOHN Otto               nováček (18.10.1917) 

KOLÁŘ Jaroslav       nováček (20.12.1917) 

KLEPETÁŘ Otto      činný člen (20.12.1917), revizor účtů (26.12.1917) 

PROCHÁZKA Jar.    dorost (3.4.1918) 

SVOBODA  J.           dorost (10.1.1918)   

BAČINA  J.               dorost (13.1.1918) 

ŠTOREK K.              přispívající člen (13.1.1918) 

DĚDOUREK x.         dorost (20.3.1918) 

SVOBODA x.            dorost (20.3.1918) 

DRAŠNAR x.            dorost (20..3.1918) 

MORAVEC J.            přijat (29.5.1918) 

NĚMEČEK x.            přijat (17.7.1918) 

ROZBOUD Jar.         přijat (17.7.1918) 

KOLOMAZNÍK x.    vystoupil (17.7.1918) 
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Poznámky k seznamu: 

Seznam zřejmě není úplný, protože nebyly protokolovány zápisy ze schůzi za několik měsíců 

ČERVEN-SRPEN 1912 a také za ZÁŘÍ-ŘÍJEN 1913 a nebude ani bezchybný, protože mnoho 

zápisů je v případě „příjmů“ nejasně formulováno, užívá se pojmů „člen“ „nováček“ „dorost“  

nebo jen „příjem“ a zavést v tom řád a jednotnost  není dnes již možné, byly proto bez korekcí 

převzaty pojmy z dobových zápisů. 

Porovnáním s jinými dokumenty bylo také zjištěno. že v seznamu chybí jména: 

ŽÍDEK (padl ve válce),  LÍPA Josef  a VAŠÍCEK  Jar.  (ze seznamu účastníků tábora 1918), 

a také  VESELÝ J. (v zápise z 2.2.1917 jmenován „vrchním kuchařem“). Proto také tato 

jména jsou započtena do dále provedeného součtu OSOB, KTERÉ V LÉTECH 1912-18  

PROŠLY „KROUŽKEM SKAUTŮ“. 

Zápis kursivou je užit u 8 dorostů, kteří byli v roce 1915 přijati bez uvedení jmén, podobně 

byli 2 dorosti v roce 1916 vyloučeni. Možno předpokládat, že patřili do skupiny onoho ano- 

nymního příjmu z roku 1915, tím se počet „anonymů“ snižuje na šest. 

U osob s nezjištěným křestním jménem je použito symbolu „x.“ 

 

Rekapitulace seznamu: 
Podle tohoto jmenného seznamu bylo přijato 82 starších či mladších skautů (školních 

„dorostů“) s uvedením jména a 6 anonymně, k tomu přičteni čtyři další zjištění skauti, takže  

v létech 1912–1918 prošlo spolkem „KROUŽEK  SKAUTŮ V TŘEBECHOVICÍCH“ 

neuvěřitelných  92 osob! 
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2.00 – Historický souhrn let 1919 – 1940 

 
Náčelník JUNÁKA R.Plajner ve své historické studii píše, že se v prvních měsících republiky 

vytvářely pro rozvoj skautingu velmi příznivé podmínky. Podporovaly ho orgány státní moci, 

ale stal se hlavně nadějí mládeže, která  něm objevila možnost vyžití a uvolnění z těsných vá- 

lečných poměrů. V celé republice vznikaly stovky nových skautských oddílů. Postupně se da- 

řilo zlikvidovat i prvky anarchizmu a konflikty generační,  kterými v roce 1918 prošli i třebe- 

chovičtí skauti. Republika přinesla nebývalé občanské svobody, zrušení censury a konec stra- 

chu z nedovoleného spolčování, a tak houfně vznikala různá občanská sdružení. V rámci této 

vlastenecké euforie bylo zřejmě reorganizováno i naše středisko na skutečný spolek, za nímž 

by  stály vlivné osoby a členstvo přispívající, jež by skauty finančně podporovalo. Úkolu se 

ujal učitel Skřivan, který byl také zvolen prvním starostou spolku  JUNÁK ČESKÝ SKAUT 

v Třebechovicích p.O. Název  byl  v roce 1924 změněn na MÍSTNÍ SDRUŽENÍ JUNÁKŮ - 

SKAUTŮ  a posléze v roce 1939 na JUNÁK, středisko  Třebechovice p.O.  

Středisko (nazývané tehdy „sbor“) mělo ve dvacátých létech kolem šedesáti členů a jejich po- 

čet se zvyšoval až  na téměř 120 skautů a skautek v roce 1940 a asi 70 členů přispívajících. 

Důvod někdy značných meziročních rozdílů kronika konkrétně neuvádí až na dvě výjimky. 

V roce 1921 je poznámka, že děti odcházejí do DTJ a FEDERACE PROLETÁŘSKÉ TĚLO- 

VÝCHOVY podle politické příslušnosti rodičů, v roce 1928 pak konstatování, že třetina dí- 

vek odešla studovat. 

Rozhodující význam měla však jistě kvalita a stabilita oddílových vůdců. Zatím co děvčata 

vedla od roku 1920 do roku 1933 (kdy se vdala a odstěhovala) nepřetržitě Slávka Šubrtová, 

kterou úspěšně nahradila Neda Hanušová, chlapci měli svůj skautský život podstatně těžší. 

Jejich vůdcové odcházeli na vojnu, zakládali rodiny, ale i ztráceli aktivitu a byli vyměňováni. 

A tak oddílovými vůdci postupně byli: K.Hájek, R.Kilingr, F.Koleš, R.Hejčl, F.Hanuš, 

R.Horák, J.Dvořák, J.Hájek, M.Forman, St.Kouba. 

Sbor měl dva chlapecké a dva dívčí oddíly,  které se při úbytku členů nebo nedostatku vůdců 

slučovaly. Ve „zvířecích“  názvech družin docházelo k nevysvětleným změnám,  takže nějaká  

tradice založena nebyla. Je také zajímavé, že pro starší skauty nebylo užíváno názvu „roveři“, 

nedošlo také k ustavení „klubu OS“ pro skupinu 11 oldskautů (jejich počet v r.1940).  

Situace s klubovnami byla tíživá od roku 1922 až do roku 1934 (kdy byl postaven Skautský 

domov). Hlavní základnou spolku se stala 5. třída obecné školy, kde se konaly oddílové i 

družinové schůzky, ale také besídky a loutková divadla pro veřejnost. 

Tábory byly pořádány každoročně s výjimkou dvou let, kdy chlapci stavěli srub za 

Štěnkovem (1931) a zhotovovali tvárnice pro stavbu Skautského domova (1933). Oblíbeným 

tábořištěm chlapců byly Suté Břehy na řece Orlici a Nová Ves u Týniště n. Orl. s rybníkem. 

Děvčata tábořila do roku 1931 v hezké roubené chaloupce v Antonínově údolí Orlických hor. 

Ale také chlapci zamířili do Orlických hor, což neušlo pozornosti Klubu českých turistů, který 

v roce 1925 děkoval za probuzení zájmu veřejnosti o tento kraj. Nakonec se však chlapci i 

děvčata roku 1936 shodli na tábořišti u Dobrého  v Orlických.horách, které bylo zajištěno i na 

roky příští. Poslední tři tábory tam byly roku 1939. 

Zvláštností byl ukázkový propagační tábor, postavený na hřišti v Boře k 15. výročí spolku v 

rámci Župního sjezdu v roce 1927. 

Tělocvik a lehká atletika byly ve dvacátých létech  podstatnou a oblíbenou složkou skautské 

výchovy.  Sbor až do roku 1932 užíval tělocvičnu v měšťanské škole. Lehká atletika byla i 

soutěžní disciplinou na župních sjezdech a závodech, věnovalo se jí proto dost času i pozor- 

nosti, v roce 1920 měli skauti i svého trenéra, br. Součka z hradecké YMCA. 

Událostí pak byla atletická střetnutí s místním Sokolem a DTJ, z nichž skauti vycházeli často 

vítězně. Po ztrátě tělocvičny se tělocvik a atletika ze stránek kroniky vytrácejí, zřejmě skon- 

čilo i župní atletické soutěžení. 
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Kulturně-osvětová aktivita sboru byla bohatá. Po první úspěšné skautské akademii v roce 

1919, jež bylo pásmem písní, recitací, rytmiky a krátkých divadelních výstupů (aktovek), by- 

ly podobné besídky o Vánocích či ke Dni matek, pravidelně se „pálily čarodějnice“. Děvčata 

hrála pro děti loutkové divadlo, později četla pohádky se světelnými obrazy. Sbor si troufl na 

divadelní představení, a to „Pan Johanes“ (1925) a „Malý mudrlanti“ (1932), od roku 1935 

byly pořádány „Přehlídky hudební mládeže“, pro starší členy byl od téhož roku  pořádán také 

„Skautský taneční věneček“. 

Velké skautské slavnosti pořádaly Třebechovice celkem tři, a to oslavy 15 a 25 let třebecho- 

vického skautingu v roce 1927 a 1937 a slavnost otevření Skautského domova v roce 1934. 

Naši skauti byli i naopak hosty četných  slavností a závodů, pořádaných spřátelenými sbory. 

Byly to župní sjezdy, oslavy výročí místního skautingu, otvírání Skautských domovů. 

„Třebechovických slavností“ pořádaných v červenci 1935 se v průvodu zúčastnilo na 70 kro- 

jovaných skautů a skautek, skauti  zajišťovali i pořadatelskou službu. 

Velkou naši účast měly samozřejmě i dvě celostátní skautské slavnosti v Praze, a to „Tábory  

slovanských skautů“ v roce 1931 a hlavně oslavy „10 let českého skautingu“ v roce 1922, kdy 

naše delegace předala A.B.Svojsíkovi dárek, o čemž  referoval časopis pro skautské činovníky 

„Vůdce“: 

 „Skauti třebechovičtí, kteří již v roce 1912 jako první skauti na venkově nadšeně přihlásili 

se k ideji skautské, darovali náčelníku br. Svojsíkovi  husitský palcát, v němž ukryta 

věnovací adresa“. 
Nařízení K.H.Franka z 28.10.1940 o likvidaci Junáka a zabavení jeho majetku bylo splněno 

opilými gestapáky 4. listopadu 1940, to již rok byla ve Skautském domově školní učebna pro 

30 žáků. 
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2.01 – Jak šly meziválečné roky                                                            

 
Tato kapitola zkouší zmapovat meziválečný vývoj členské základny, její rozdělení do oddílů, 

střídání oddílových vůdců (a jejich důvody), problémy s klubovnami, usnesení a dohodnutá 

pravidla, která činnost a chování skautů tehdy usměrňovala.  Pro rychlou orientaci v textech 

jsou použity „tučné“ symboly, a to pro oddíly chlapecké (CH), dívčí (D), pro klubovny (K). 

Jiné důležité události toho roku jsou uvedeny pod Další události: 

V kronice užívané dobové pojmy „skupina“ a „sbor“ jsou pro srozumitelnost nahrazeny 

současnými ekvivalentními pojmy „družina“ a „středisko“. 

 

 

Rok 1919: 

Na doporučení A.B.Svojsíka uvažováno přeměnit „Kroužek skautů“ (registrovaný dosud jako 

jednotka pražského ústředí) na skutečný spolek, za nimž by stály vlivné osoby a členstvo 

přispívající. Úkolu se ujal učitel Skřivan, který získal další učitele i pomocníky z řad občanů. 

Schůzka zájemců a příznivců skautingu se  konala v polovině března v restauraci „Nebíčko“, 

dohodnuto založit spolek „Junák-český skaut v Třebechovicích p.O.“. Stanovy zpracované 

Skřivanem, Barvířem a Kilingrem se nedochovaly. Za schůzi ustavující se pokládá výborová 

schůze 16. září 1919, která zvolila učitele Fr. Skřivana předsedou výboru spolku (= starostou). 

Příspěvky stanoveny na 40 hal. měsíčně. 

(CH) 19 chlapců rozděleno do dvou družin, a to Žlůvy (vedoucí Veselý, zást. Šrámek) a 

Sýkory (vedoucí Klepetář, zást. Koleš) a stanoveno: skauti do 16 let musí být po 21 hodině  

doma, nesmí odepřít poslušnost vůdci či jej zlehčovat v očích druhého, jinak hrozí vyloučení. 

(K) Bezvýsledně hledána vhodná klubovní místnost. 

Další události: 

KVĚTEN. Sázení „lípy svobody“. 

ČERVENEC: Městská rada požádána o subvenci (zda vyhověno nevíme), podána také   

                       stížnost na přílišné využívání skautů na různé akce. 

ZÁŘÍ: Ustavení spolku „Junák-Český skaut v Třebechovicích p.O“, oznámeno úřadům 16.9. 

PROSINEC: Založena tradice vánočních skautských  akademií. 

. 

Rok 1920 

Místopředsedou zvolen Karel Čapek,  sborovým vůdcem Barvíř. 

(CH)  Počet chlapců stoupl na 30. 1. oddíl vedl K. Hájek,  2. oddíl Fr. Koleš, tábořili společně 

na Sutých Březích. Kolešův oddíl si vyřezával loutkové divadlo, mezi oddíly  zdravá soutěž. 

V září odcházejí na vojnu K.Hájek, J.Kilingr a oba Zemanové. Vedení 1.oddílu přebírá 

R.Kilingr a později J.Weisbauer.  

(D) Vdubnu nový zájem o dívčí skauting, který přes rok usnul, dívek je 19, družinu Šídla vede 

Máša Svobodová, Vlaštovky  Slávka Šubrtová, která byla též nahlášena svazu jako vůdkyně 

třebechovických skautek. Družina Šídel má  první dívčí tábor ve škole na Vysokém Újezdu. 

(K)  Chlapci mají klubovnu u Matušků, jež půjčována i Vlaštovkám, Šídla se scházela u Svo-

bodů. Od října zapůjčována tělocvična v měšťanské škole, kde se cvičilo a jednou měsíčně se 

konaly rádcovské schůze.  

Další události: 

KVĚTEN:  Slavnostní skautský slib v Bojku. 

ČERVEN: Účast na župním sjezdu skautů severovýchodních Čech na Sutých Březích. 

ZÁŘÍ: Získán trenér YMCA  br. Souček pro nácvik lehkoatletických disciplin. 

PROSINEC: Vánoční skautská akademie konána  8.12. 
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Rok 1921 

Do prázdnin a táborů dosud největší činnost, pak stagnace, děti odcházely do DTJ a Federace 

proletářské tělovýchovy podle politické příslušnosti rodičů. 

(CH) V říjnu se oddíl vedený J.Weisbauerem rozpadl, oddíly byly proto sloučeny a děti 

rozděleny podle věku do tří skupin (oddílů): nejstarší vedl R.Kilingr, střední Koleš a 

nejmladší Příhoda, což se však neosvědčilo, proto návrat ke dvěma konvenčním oddílům, jež 

vedli:  1. oddíl R.Kilingr, 2. oddíl Koleš. Ten začal pro děti  pravidelně hrát loutkové divadlo. 

1. oddíl neuskutečnil plánovaný putovní tábor po Šumavě a měl stálý tábor u Žamberka,         

2. oddíl tábořil v Hluckém údolí Orlických hor. 

(D) Také u děvčat byly problémy. 1. oddíl M.Svobodové přestal pracovat, zůstalo jen šest 

starších dívek, mladší vystoupily. Naopak 2. oddíl Slávky Šubrtové měl 28 dívek, skládal 

druhotřídní zkoušky a každou středu měl knihařský kurs. 

Tábory měly oba oddíly v Orlických horách, a to v Sedloňově a  v Antonínově údolí. 

.(K)  Klubovnu u Matušků a i větší u Drašnarů na Starém městě nařídila bytová komise 

vyklidit bez náhrady a po prázdninách přišli i o tělocvičnu v měšťance. Agilní Kolešův oddíl 

si upravil na skladiště chlév u p. Drašnara. 

Další události: 

DUBEN: Velikonoční výlet do Rychnova n. Kněžnou vedl po měsíci k založení místního  

                skautského oddílu. 

KVĚTEN: Účast na lehkoatletických závodech v Hradci Králové. 

ZÁŘÍ: Získáno povolení obecné školy používat 5. třídu pro schůzky a kulturní akce. 

PROSINEC: Vánoční skautská akademie konána 18.12. 

 

Rok 1922     

Valná hromada konaná 22.1. volí jednatelkou Slávku Šubrtovou, která zakládá a píše kroniku 

sboru (dnes neocenitelný zdroj informací). Konstatováno, že sbor má formálně čtyři oddíly, 

z nichž však pracují jen tři. 

(CH)  l. oddíl R.Kilingra má dvě družiny: Vlci (starší chlapci),  Kosi (mladší), a také 2. oddíl  

Kolešův má dvě družiny Drozdi a Tetřevi. Jejich oddílové tábory se z neznámých důvodů 

konaly opět „doma“ na Vysokém Újezdě a na Sutých Březích. 

V září odchází na vojnu R.Kilingr a oddíl se bez něho rozpadá (odcházejí studenti), fakticky 

tak pracuje již jen oddíl Kolešův. 

(D) Zbylé čtyři členky oddílu M.Svobodové přešly do oddílu Sl.Šubrtové a vznikl tak „nový“  

1. dívčí oddíl s družinami Vlaštovky,  Včely a  Červenky  (družina nováčků). 

(K) Chlapci získali místnost na evangelické faře a zařídili si ji jako klubovnu. A ve středu je 

opět k dispozici tělocvična měšťanky. Starší dívky mají schůzky v 5. třídě obecné školy, 

mladší ve středu u Prokšů. 

Další události: 

KVĚTEN: Dobrovolná brigáda přispívajících členů spolku 28.5. na úpravě hřiště Sokola. 

Účast 23 skautů na rozřaďovacích atletických závodech v Hradci Králové. 

ČERVEN: Do Prahy na oslavy „10 let českého skautingu“ odjelo zvláštním vlakem z Hradce 

Králové našich 15 chlapců a 12 děvčat, jejichž delegace  předala dne 29.8. A.B.Svojsíkovi 

„Pozdravný list třebechovických skautů“ (na návrh Příhody zhotovili br. Prášil a Linhart). Při 

převzetí této zdravice náčelník A.B. Svojsík potvrdil, že skauti z Třebechovic p.O byli 

prvními skauty na českém venkově. 

ŘÍJEN: V místních lehkoatletických závodech  17.10. zvítězili skauti nad sokoly. 

PROSINEC: 10.12. vzpomínkový večírek k desetiletí českého a třebechovického skautingu, 

kde bylo br. Barvířovi předáno významné ocenění „Svastika  Hlavního stanu“. 
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Rok 1923 

Únorová valná hromada na návrh Koleše zřizuje „železný fond“ na výstavbu Skautského 

domova s počátečním vkladem 2000 Kč. 

(CH) Oddíl jen jeden - Kolešův, tábořili v Nové Vsi u Týniště n.Orl. a měli ještě putovní 

tábor po Jeseníkách a kratší v Moravském krasu. V zimě  byla bohatá rukodělná činnost, byl 

pořádán kurs hvězdářský a uzlování. 

(D) Pracoval jen oddíl Sl.Šubrtové,  tábořil pod stany na  hoře Mužský u Mnichova Hradiště a 

skupina skautek byla na desetidenním zájezdu v Jugoslávii na ostrově Krk, část se vracela 

domů přes Split, druhá přes Rjeku a Benátky. 

(K) Bez záznamu změn 

Další události: 

BŘEZEN:  Akademie „Junácký večer“ v hostinci „U Jarkovských“ 25.3. 

ČERVEN: Pomoc pěveckému spolku „Oreb“ při oslavách jeho padesátin. 

SRPEN: V lehkoatletické soutěži se Sokolem, DTJ a Orlem 26.8. byli naši skauti 4x první. . 

PROSINEC:  A.B.Svojsík  přednášel 16.12. „U Černého koně“ na téma „Japonsko a jeho lid“, 

jeho návštěva nás  potěšila a skauting  posílila. 

Pořízeno jeviště za 144 Kč pro  pořádání vánočních akademií v obecné škole. 

 

Rok 1924 

Na valné hromadě 3.2. odstoupil z funkce starosty učitel Skřivan, jeho nástupcem se stala 

T.Havlenová, do výboru nově zvoleni  Dotřel (mlynář), Králka (lékárník), Linhart, Koubová 

a jako hospodář Koleš. 

(CH) a (D) bez záznamu změn, tábor CH na Sutých Březích, D poprvé v „chaloupce“ 

v Antonínově údolí Orlických hor. 

(K) Bez záznamu změn. 

Další události: 

ÚNOR:  Koleš a Šubrtová se 24.2. zúčastnili v Praze sjezdu  skautských vůdců. 

DUBEN: Náčelník Barvíř dostal ke své svatbě „Pozdravný list třebechovických skautů“. 

Pořádán propagační tábor v Boře, kde předváděny skautské dovednosti, skautská kuchyně, 

atletika, národní tance, večerní táborák se skládáním skautského slibu. Účast skautů i 

z okolních měst. Druhý den ještě besídka v obecné škole. 

PROSINEC: Už počtvrté skautský vánoční večer s dárky v hodnotě asi 300Kč. 

 

Rok 1925 

Valná hromada mění stanovy a ustavuje dva výbory (výkonný a správní), které spolupracují, 

pražské ústředí však s úpravou nesouhlasilo. Konstatováno, že sbor má 68 přispívajících 

členů. Usneseno pořádat dvakrát do měsíce veřejné osvětové přednášky. 

(CH) a (D) bez záznamu změn, tábor  D  v „chaloupce“ v  Antonínově údolí Orlických hor, 

CH nedaleko v Josefově údolí. 

(K)  Pokud bylo na schůzku venku špatné počasí, byla konána v obecné škole, tam i besídky.. 

Pravidelná cvičení byla v tělocvičně měšťanky,  CH středa, D sobota.    

Další události: 

LEDEN: Na Tři krále hrána jednoaktovka „U táboráku“. 

DUBEN: Slávka Šubrtová jmenovaná zást. župní zpravodajky pro dívčí skauting. 

KVĚTEN: Účast na skautském propagačním dnu v Jaroměři 23.5. 

ČERVEN: Účast v krojích na otevření místní Sokolovny 21.6. 

ČERVENEC: Sl. Šubrtová se 28.7. zúčastnila v Praze oslav „10 let dívčího skautingu“. 

ZÁŘÍ: Klub českých turistů děkuje středisku za probuzení zájmu veřejnosti o Orlické hory. 

PROSINEC: 5.12. pořádán „Fibichův večer“, divadelní představení „Pan Johanes“ 25.12. a 

opět skautský vánoční večer 27.12. 
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Rok 1926 

Spolek „JUNÁK-ČESKÝ SKAUT v Třebechovicích“  změněn na „MÍSTNÍ SDRUŽENÍ 

JUNÁKŮ-SKAUTŮ v Třebechovicích p.O.“, stanovy upraveny podle stanov svazových a 

zaslány ke schválení. 

(CH) Za „stále zaneprázdněného“ Koleše převzal oddíl s 15 členy Rudolf Hejčl a aby získal 

dorost, založil družinu vlčat, minitábor se 7 účastníky uspořádal na Sutých Březích. 

Měli v tom roce 26 schůzek, 2 oddílová rady, 19 cvičení,  13 polodenních a 4 celodenní 

vycházky, 1 noční cvičení, 5x atletický výcvik. 

 (D)  Oddíl měl 25 členek, tábořil opět v „chaloupce“ v Antonínově údolí Orlických hor. 

Měly v tom roce  51 schůzek, 43 cvičení, 18 polodenních a 2 celodenní vycházky, 6x atletiku, 

12 besídek. 

(K) Získána letní klubovna v továrně p. Abelesa a komora ve škole pro knihovnu a inventář. 

Další události: 

KVĚTEN: Účast na skautské slavnosti v Kuklenách. 

V tom roce historicky první zmínka o vlčatech. 

 

Rok 1927 

6.2. valná hromada, již patnáctá  a opět změna starosty, zvolen učitel A.Píša. Hlavním úkolem 

toho roku bylo v rámci oslav „15 let třebechovického skautingu“ uspořádat ve městě ŽUPNÏ 

SJEZD a lehkoatletické závody, k čemuž se starý výbor „lehkovážně“ zavázal tak, že  nelze 

ze slibu odstoupit. 

(CH) Přišli nováčci, takže začátkem roku měl oddíl 19 členů a  9 vlčat. Oddíl vedl formálně  

Koleš, skutečně však F.Hanuš. Tábořili na Sutých Březích ve stanech s podsadami. 

(D) Začátkem roku měl oddíl  32 členek. Šotky vede M.Mrázková. Tábořily opět v té své 

„chaloupce“ v Antonínově údolí Orlických hor. 

(K) Bez záznamu změn. 

Další události: 

KVĚTEN: Slibový táborák v Bojku 15.5., slib složilo  9 chlapců a 5 děvčat. 

ČERVEN: Oslavy „15 let místního skautingu“ pořádané v rámci župního srazu 4.- 6. června 

proběhly za katastrofálního počasí. Pořízen sborový prapor, vydán  pamětní odznak.  

PROSINEC: Skautský vánoční večer 25.12. v 5. třídě obecné školy. 

Ten podzim hodně pršelo, proto místo vycházek byly besídky v obecné škole (čtení knih 

hlavně E.T.Setona), hádanky a hry. 

 

Rok 1928 
Kronika: rok 1927 byl rokem dřiny, rok 1928 rokem odpočinku a u chlapců skoro stagnace.  

(CH)  Z  vojny se vrátil bývalý vůdce Dvořák a  starší chlapci přešli od Hejčla k němu – chtě- 

li se oddělit od skautů mladších a založit vodácký oddíl. Ten však měl jen necelý rok trvání  i 

když  si s  finanční  podporou  500 Kč a s pomocí řemeslníků stihli postaviti 4 maňásky. 

Fr.Hanuš s „jižním temperamentem“ krotil vlčata.  Hejčl nedostal na dobu tábora dovolenou, 

proto se jeho skauti přidali k táboru skautů z Holic, pořádaném u  Brandýsa n.Orlicí , špatné 

počasí však způsobilo, že z tábora odešli před jeho skončením. 

V září Hejčl rezignoval na vedení oddílu  a převzal od Hanuše vedení vlčat. 

(D)  Dívky pracovaly klidně a stále, oddíl však ztratil skoro třetinu dívek, které odcházely stu-

dovat, přicházela ale nová mladá děvčata. Tábor měly v „chaloupce“ v Antonínově údolí. 

(K)  Přišli o komoru ve škole, a tak část věcí byla uložena v tělocvičně a kabinetu, část ve 

skladišti Abelesovy továrny. 

Další události :   
DUBEN:  Obvyklý (tvrdí kronika) čarodějnicový táborák s propagačním programem 30.4. 

(podle pamětníků byl pořádán na Bílé stráni po průvodu městem). 
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KVĚTEN: Noční cvičení CH i D oddílu, k plánovanému setkání se skauty z Holic u Krytého 

dubu však nedošlo. 

PROSINEC: Skautský vánoční večer v obecné škole 25.12., sehrána aktovka „Zlatá srdíčka“, 

také byly recitace, koledy, pohoštění, dárky. 

 

Rok 1929 

Byla zima vpravdě sibiřská, v únoru uhelné prázdniny, protože škola nešla vytopit. Naopak 

podzim byl tak mírný, že ještě 15. října se otužilci koupali v Orlici. 

(CH) Chlapecký vodní oddíl dožil a renovovaný oddíl se třemi družinami  Ostříži,  Straky a 

Rysové vede šestičlenná oddílová rada,  formálním vůdcem je Koleš, jeho zástupcem Hejčl. 

Neměli svůj tábor, přidali se (na dva týdny)  k táboru skautů z Brna, který na Sutých Březích 

vedl Milota Fanderlik. (Z jednání o pronájmu tábořiště se dochovala zajímavá korespondence 

Miloty s Hejčlem). 

(D) Do května přerušena činnost, protože vůdkyně Šubrtová byla v nemocnici, ale již tradiční 

letní  tábor v „chaloupce“ v Antonínově údolí  nejen vedla, ale uspořádala i výlet starších  dí- 

vek po Orlických horách. 

(K)  Schůzky pořádány v obecné škole, a to CH v pondělí a v sobotu, D v pátek. V měšťance 

konána cvičení, a to CH ve středu a D v sobotu. 

Další události: 

LEDEN-ÚNOR: Školní uhelné prázdniny narušily citelně skautskou činnost. 

KVĚTEN: Účast na skautských slavnostech v Jaroměři. 

SRPEN: Skauti z České Třebové nás seznámili s volejbalem, byl velmi oblíben, hrán třikrát 

týdně, síť si skautky na táboře upletly samy.  

LISTOPAD:  Od poloviny listopadu až do vánoc pravidelné besídky v obecné škole. 

PROSINEC: Skautský vánoční  večer v obecné  škole 22.12.  

 

Rok 1930 

(CH) Fr.Hanuš odchází na vojnu, jeho oddíl převzal R.Horák, má družiny Straky a Ostříže, 

poté co družina Rysů  byla pro malý počet členů rozpuštěna do dvou jmenovaných družin. 

Tábor byl pořádán u Panského mlýna v Dobrém v Orlických horách. 

(D) Oddíl vede Sl.Šubrtová, má 32 skautek a 6 šotků (= světlušek), tábor opět v „chaloupce“ 

v Antonínově údolí Orlických hor - poblíž jsou skautské  tábory Prahy, České Třebové a 

Litoměřic. 

Po táboře odjíždějí sestry Šubrtová, Hanušová a Mrázková na dívčí lesní školu do Žďáru u 

Kamenice nad Lipou. 

(K) Získána klubovna Na Roli v bývalé dílně p. Drašnara. 

Další události:  

KVĚTEN: Vzpomenuto výročí „10 let dívčího skautingu v Třebechovicích“, 3.5. fotogra- 

fování dívčího oddílu se Slávkou Šubrtovou uprostřed. 

KVĚTEN: Účast na župní slavnosti ve Dvoře Králové n.L. 

ČERVENEC: Účast na skautských slavnostech v Dobrušce. 

PROSINEC: Vánoční besídka v hotelu „Černý kůň“ s účastí župního zpravodaje Preiningera. 

Br. Klepetář daroval středisku troje lyže. 

 

Rok 1931 

Ustoupeno od plánované stavby Skautského domova na Obci, na místě bývalého špitálu (ved- 

le mateřské školky), protože rozpočet 34.000 Kč byl finančně neúnosný.  Náhradou postaven 

příští léto lacino srub za Štěnkovem ze dřeva zbylého  po dívčí lesní škole na Sutých Březích, 

kde byla Slávka Šubrtová zástupkyní vůdkyně této LŠ. 
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Rok 1931, pokračování: 

(CH) Rok začínal slibně se dvěma oddíly: 1. oddíl (28 členů) vedl Forman a Jelínek, 2. oddíl 

(26 členů) vedl Hejčl a Horák. Krizový stav  nastal poté, co se Forman vzdal vedení a Hejčl 

v práci ochabl.  Vedení spojených oddílů se chopili mladí: Kohn, Hájek a Vítek. 

Tábor toho roku nebyl, chlapci pomáhali při stavbě srubu za Štěnkovem. 

(D) Dva oddíly: 1.oddíl (20 členek) vedla Šubrtová a Machová, 2.oddíl (27 členek) vedla 

Hanušová a Mrázková. Měly společný tábor, opět v „chaloupce“ v Antonínově údolí, 

kam  přibraly ještě 8 skautek z Kostelce n.Orl. Bylo to naposled, co tam tábořily, protože 

„jejich chaloupka“ byla ten rok zbořena. 

(K) Žádný záznam změn 

Další události: 

LEDEN:  Svojsík dekretem č. 4255 z 26.1. jmenoval Barvíře čestným skautským vůdcem,  a 

to na základě prokázané kvalifikace (citace dekretu). 

ČERVENEC: Účast 12 chlapců a 10 děvčat na „Táborech slovanských skautů“, nazývaných 

také  „Prvním slovanským jamboree“. Bylo pořádáno  28.6.- 2.7 1931 v pražské Stromovce. 

Výstava obeslána modelem dívčího tábora na Mužském (1923), dřevěnou vyřezávanou a 

vypalovanou pokladnou a lékárničkou a pro tábor zhotoven pomalovaný indiánský stan týpí.  

 

Rok 1932 
Ten rok registrováno 26 chlapců a 32 děvčat. Důvod vcelku chabé činnosti byl viděn v tom, 

že ve výboru spolku je málo rodičů. 

(CH) R. Hejčl odešel na vojnu, oddíl převzal J.Šebestík, který přišel z vojny a vedl i tábor 

v Josefově údolí (v sousedství tábořila Dobruška a Český Brod). 

(D) Skautky vede Sl.Šubrtová a světlušky  N.Hanušová. Tábor byl v najaté chalupě mlynáře 

Poláčka v Hluckém údolí Orllických hor, protože osm let užívaná  „chaloupka“ v Antonínově 

údolí byla zbořena. 

(K) Ztráta tělocvičny v měšťance užívané od roku 1919, bude z ní učebna. 

Další události: 

KVĚTEN: Účast na župních závodech v Jaroměři,  skautky byly třetí, skauti pátí. 

 

Rok 1933 

Valná hromada spolku konaná začátkem roku zvolila za předsedu učitele J.Příhodu a rozhodla 

o stavbě Skautského domova, pročež ustaven  stavební výbor vedený předsedou J.Příhodou. 

(CH)  Vedení oddílu zřejmě beze změn, obvyklý tábor nebyl, pouze 10 dní stanování u srubu 

za Štěnkovem, kde pomáhali při výrobě tvárnic. 

(D)  Slávka  Šubrtová se v září vdala a odstěhovala  se za manželem do Hradce Králové, a tak 

byl letošní tábor poslední pod jejím vedením. Byl to stanový tábor v Hluckém údolí Orl. hor.   

(K) Bez záznamu změn 

Další události: 

KVĚTEN: Účast 8 skautek na župních závodech v Kostelci n.Orl., ale nezávodily. 

ČERVEN: Od mlynáře Dotřela vypůjčen ostrůvek pro skautské hry a závody, zřízeno hojně 

užívané volejbalové hřiště. 

SRPEN: Světového jamboree v Maďarsku se zúčastnil R.Kreitner, do LŠ poslán J.Hájek. 

ZÁŘÍ: Účast při otevření Skautského domova ve Dvoře Králové, získané poznatky vedly 

bratry Příhodu a Koleše k rozhodnutí pro stavbu našeho Domova ze dřeva.  

Zhotoveno 200 pohlednic s obrazem projektovaného Skautského domova a rozesláno 120 

žádostí o materiální a finanční pomoc při jeho výstavbě. 

LISTOPAD: Městské zastupitelstvo schválilo prodej stavebního pozemku, a tak 23.11. 

objednány u stavitele Rádla definitivní plány. 

PROSINEC: Zdařilá vánoční besídka v hotelu „Černý kůň“. 
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Rok 1934 

Vrcholí celosvětová hospodářská krize, středisko je zadlužené, ale pracuje. Celý rok 1934 byl 

tak ve znamení stavby a otevření Skautského domova. Připomeňme si, že pokus o jeho stavbu 

v roce 1931 s rozpočtem 34.000 Kč byl nereálný,  užitím  dřeva byl v projektu stavitele Rádla 

snížen na 14.000 Kč. Také stavební místo vyhledáno nové, a to vedle školní botanické zahra- 

dy u silnice na Štěnkov. Stavba uskutečněna s finanční a materiální pomocí četných  přátel 

skautingu (podrobnosti v kronice). 

(CH) a (D) Změny v oddílech a jejich vedoucích nezaznamenány. CH a D tábořili ve dvou 

třítýdenních termínech za sebou na témže tábořišti u rybníka v Nové Vsi u Holic. Ve vedení 

chlapeckého tábora se střídali Koleš, Šebestík a Hofman (podle svých dovolených), vedoucí 

dívčího tábora nezjištěny. 

Po táboře oddíly přeorganizovány, konkrétní popis však chybí, jen poznámka, že se k práci po 

oženění vrací Hejčl. 

Skauti a skautky měli povinnost odpracovat 25 hodin při stavbě Domova. 

Další události: 

BŘEZEN: 1.3. městská stavební komise schvaluje  plány i staveniště, byla podepsána notář- 

ská smlouva, 10.3. začato brigádně s kopáním základů, 21.3. přišel první zedník a přidavač, 

31.3. zděná podezdívka hotova. 

DUBEN: 9.4. přišli tesaři a již za čtyři dny byli hotovi. 

KVĚTEN: 12.5. slavnostní valná hromada a sraz bývalých skautů k dokončení stavby 

Domova,  stavitel Rádl přál jeho brzkou dostavbu.  

Slavnost Otevření Skautského domova s průvodem a veselicí se konala v neděli 14.5., čekala 

se účast A.B. Svojsíka (byli 2x marně u vlaku), teprve župní zpravodaj Preininger jej omluvil 

a zastoupil. 

V rámci oslav pořádáno 10.5. v hotelu „Černý  kůň“ divadlo „Kocourkovští mudrlanti“. 

LISTOPAD: V Domově vedl Koleš kurs tance a společenské výchovy. 

PROSINEC: Hradečtí skauti předvedli v Domově jako novinku ping-pong (stolní tenis). 

 

Rok 1935 
Valná hromada 17.2. spojena  se vzpomínkou na 16 let místního dívčího skautingu. 

V dubnu ustaven ve městě „branný výbor“, v něm je za skauty  Koleš a M.Bichelbauerová, do 

výboru „Heldových oslav“ delegováni Koleš a Moravec. 

(CH) a (D) K práci se s vervou vrátil ženatý Hejčl. Jeho 1. oddíl má 53  členů (z toho  

20 vlčat), 3 šestky a 3 družiny (Straky, Jeleni, Rysi). Osmidenní tábor skautů v Nové Vsi u 

Holic vedl Koleš, skautky pod vedením Hanušové tábořily 13 dnů v Josefském údolí, kam 

pořádána i první autokarová výprava rodičů. 

Další události: 

LEDEN: Již druhým rokem vychází zásluhou Hejčla a Hanušové v jednom exempláři ručně 

psaný časopis „Ozvěna“. 

ÚNOR:  V Domově pořádán 3.2. na zakončené tanečních „1. taneční věneček“ (asi 30 párů). 

DUBEN: Branný výcvik vedoucích 28.4. 

BŘEZEN: Slibový obřad 7.3. s oslavou 85. narozenin prezidenta TGM. 

KVĚTEN: Před  Domovem byl 12.5 vztyčen  totem k prvnímu výročí jeho otevření. 

Při hojně navštíveném večírku ke Dni matek (asi 120 účastníků) konstatována potřeba 

rozšíření Domova. 

ČERVEN: Účast 60 členů na župním sjezdu v Pardubicích s dobrými výsledky v závodech. 

ČERVENEC: Pořadatelská služba na „Třebechovických slavnostech“ 15.-23.7., kdy odhalen i 

pomník padlým a  Theobalda Helda, v průvodu bylo na 70 krojovaných skautů a skautek, za-

jišťována pořadatelská služba. V Domově pořádána  propagační skautská výstava. 

ŘÍJEN: Sborová vycházka 30 členů ukončuje 13.10. sezónu. V Domově pořádána 28.10. 

zábavná besídka.  
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Další události: 
LISTOPAD: Skautský večer 3.11. v hotelu  „Černý kůň“  s velmi dobrou účastí. 

PROSINEC: Skautský vánoční večírek 22.12. u „Černého koně“, 23.12. vycházka k Bělči, 

kde ozdoben vánoční strom. 

V hotelu  „Černý kůň“ 28.12. uspořádána „První přehlídka hudební mládeže“.  

 Koupeno pianino od továrníka Vitouška za 2.700Kč, peníze půjčil br. Příhoda 

 

Rok 1936 
Valná hromada pořádána 19.1., výbor prakticky beze změn. 

Středisko má 55  členů přispívajících a 104 členů činných, registrovaných  v pěti oddílech. 

(CH) a (D) Oddíl světlušek vede M.Bichlbaerová, skautky  N.Hanušová, vlčata vede Hejčl, 

l.oddíl skautů br. Buck (?), 2.oddíl skautů (zatím) Koleš. K práci se vrátil  br. Barvíř. 

Tábory CH a D postupně na dlouhodobě pronajatém tábořišti u Panského mlýna v Dobrém 

v Orlických horách. kde zhotoveny skládací podsady a přistavěna kůlna k dřevníku. 

Další události: 

ÚNOR: V hostinci „U Jarkovských“  uspořádán 1.2. „2. skautský věneček“ (55 párů). 

BŘEZEN: V Domově 15.3. akademie k poctě presidenta T.G.Masaryka. 

25.3. navštívil Domov místonáčelník B.Řehák a pochválil jeho účelnost i provedení. 

DUBEN: Kolaudace Skautského domova proběhla 14.4., má přiděleno č.p. 701. Čarodějnic za 

Domovem.  

KVĚTEN: Besídka ke Dni matek 10.5. v Domově. 

ČERVEN: Delegace 13 členů v Praze na jubilejním sjezdu „25 let českého skautingu“, 

konaném 30.5.-1.6. 

SRPEN: Za Štěnkovem byla od 2.8. pořádána Česká lesní škola a státní kurs, které navštívili 

bratři Svojsík, Novák, Charvát, Cyvín a další, v Třebechovicích se však nestavili a naši skauti 

se ani nedočkali uznání, že tábořiště připravili (k tomu Svojsík poslal 14.6.1937 omluvu). 

ŘÍJEN: Každou neděli v Domově pro děti čteny pohádky s diapozitivy. 

LISTOPAD: V hotelu „Černý kůň“ pořádán Junácký večer. 

PROSINEC: Skautský vánoční večer v Domově, poprvé na novém jevišti.  

U „Černého koně“ uskutečněn 25.12. „Druhý hudební večer mládeže“, tentokrát spolu 

s Hudebním sdružením. 

 

Rok 1937 

Jubilejní rok oslav „25 let třebechovického skautingu“, konaných 4.-5.září. Velká snaha o 

získání rybníčku za Domovem. V noci na 13.5. vykraden Domov, proto má od 6.8. svého 

domovníka –„strejdu“ Podolníka.  

(CH) a (D) Bez záznamu změn. Tábor společný a historicky největší  (až 42 táborníků), ve-

dla  „táborová správa“ (Koleš, Bichlbauerová, M.Uhlíř, Kreitner),  tábořiště v Dobrém za- 

jištěno smluvně na další roky. 

Další události: 

LEDEN: V hotelu „Černý kůň“ pořádán „3. skautský věneček“. 

DUBEN: Již tradiční pálení čarodějnic za Domovem . 

KVĚTEN: 1.5. sborový výlet: Potštejn-Litice-Bednářova chata-Rychnov n.Kn. (23 osob,  

26 km). 

Účast 42 členů na župních závodech v Hradci Králové 16.5., získáno 5 cen, protestováno proti 

nespravedlnosti soudců. 

ČERVENEC: Tragická smrt a pohřeb skauta-letce Fr.Hanuše (havaroval u Zvolena).  

ZÁŘÍ: Ve dnech 4.-5.9. proběhly oslavy 25 let třebechovického skautingu. 

Sborový vůdce  Koleš obdržel diplom Náčelnictva . 

Na vánoční besídce daroval starosta Příhoda 600 Kč na zakoupení velkého stanu. 
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Rok 1938 

Tragický rok pro Československo, které mnichovským diktátem ztratilo pohraniční sudetské 

území. Naše armáda bez boje opustila  opevnění, přišli jsme o 30% území s téměř pěti mili-  

ony obyvatel. Na území zabraném Hitlerovci rázem zaniklo 220 skautských oddílů, zábor 

málem postihl i naše tábořiště v Dobrém v Orlických horách. A přidala se i čerstvě autonomní 

„Slovenská krajina“, když  dnem 5.12.1938 rozpustila slovenské skautské oddíly (!). 

Naše středisko bylo v této neklidné době konsolidované, mělo 70 skautujících členů,  sboro- 

vým vůdcem byl  Koleš, jeho zástupcem R.Kreitner. 

(CH) a (D)  Vlčata vede Koleš, světlušky Bichlbauerová, skauty St.Kouba, skautky 

N.Hanušová. Tábor vlčat a skautů v Dobrém v Orl. horách  navštívil R.Plajner (22 táborníků), 

vedl Frant. Koleš, na stejném místě následoval  tábor světlušek a skautek (26 tábornic) vedený 

Nedou Hanušovou. Na táboře poprvé nový společenský stan (nazvaný podle dárce Příhodův) 

a Egonem  Suchardou pomalované indiánské týpí. 

Další události: 

ÚNOR: Již „4. skautský taneční věneček“ 20.2. v hotelu „Černý kůň“. 

DUBEN: Čarodějnice za Domovem s pěknou účastí. 

KVĚTEN: Štěnkov 25/26.5. - seznámení s novým táborovým vybavením: Společenský stan 

(dárce Příhoda), indiánské týpí (zhotovil Egon Sucharda) 

Sborový výlet 53 účastníků do Opočna 1.5., o dva týdny později 15.5. účast 55 členů na 

okresním srazu v Kuklenách. 

ČERVEN: Účast 57 členů na župních slavnostech v Josefově 4.-5.6. 

SRPEN: Konečně koupen rybníček za Domovem a hned začato s jeho likvidací zasypáním. 

ZÁŘÍ: Pohřbu A.B.Svojsíka se za sbor zúčasnil  R.Kreitner. 

PROSINEC: Obvyklé akce, tj. pohádky pro děti, Mikulášská nadílka a skautský vánoční 

večer. 

 

Rok  1939 

Tragedie našeho národa byla dokonána 15.března 1939  nacistickou okupací zbytku našeho, 

v září 1938 okleštěného „Česko-Slovenska“ a zřízením Protektorátu Čechy a Morava. 

Skauting byl zatím zachován, spolek však přejmenován na „JUNÁK“ a  přeorganizován, 

zřidilo se „SPJ“ (Sdružení přátel Junáka). 

(CH) a (D) Bez záznamu změn,  funkcionáři  střediska na konci roku byli: Příhoda (starosta), 

Forman (jednatel),  Koleš (velitel střediska), vedoucí oddílů světlušky  (Bichlbauerová), 

skautky (Hanušová), 1. vlčata (Koleš), 2. vlčata (J.Hájek), skauti (Hejčl). 

Tábory toho roku byly tři, a to postupně na stejném tábořišti v Dobrém v Orlických horách: 

(1) vlčata vedl  Koleš, (2) světlušky a skautky vedla M.Bichlbauerová, (3) skauty, společně 

s Holicemi vedl Sucharda. Netušili jsme tehdy, že to je na šest let tábor poslední. 

Další události: 

KVĚTEN: Vlčata si postavila letní srub za Štěnkovem, k němuž německá správa města 

povolila pořádání průvodu 7.5. 

ČERVEN: Valná hromada podle nových směrnic přejmenovala spolek na JUNÁK a jeho pří- 

znivce zorganizovala formou Sdružení přátel Junáka (SPJ). 

ZÁŘÍ: V Domově zřízena školní učebna pro 30 žáků. 

  

Rok 1940 

Toho roku již platil  zákaz vyvěšování československé vlajky a posléze i nošení skautského 

kroje. Vzhledem k této situaci nebyl již prázdninový tábor připravován, zřejmě jsme tak unikli 

jeho násilné likvidaci, která potkala mnoho táborů. Nařízením říšského protektora.K.H.Franka  

ze dne 28.10.1940 byl nakonec JUNÁK zlikvidován. 

Vůdcem střediska byl již Ruda Hejčl, který vypověděl, že veškerý majetek střediska byl zaba-

ven  opilými gestapáky 4. listopadu 1940, bohužel včetně střediskového praporu z roku 1927.  
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Podle připravené registrace mělo středisko v době likvidace přes sto aktivních členů, za chla- 

pecký kmen se dochoval i  jmenný seznam. 

    

--------- 

O činnosti oddílů dokumenty nejsou, výjimkou je dochované hlášení  br. Hejčla, který za prvé 

čtvrtletí 1935 uspořádal se svým 1.oddílem skautů tyto akce:  11 družinových schůzek skautů, 

 5 schůzek vlčat, 2 oddílové rady,  3 odpolední vycházky,  3 besídky,  4 zkoušky hudebního 

kroužku (učí se 2 na trubku, 2 na bubínek), slib složilo 7 skautů a 7 vlčat. 

Většina hochů spoří, k 31.3.1935 v Občanské záložně Kč 1149,50. 

 

 

Apendix: 

Přechod  od samostatného rozhodování a úplné samosprávy místního spolku „Kroužek skau-

tů“ na organizační řád a zvyklosti pražského Svojsíkova spolku „Junák-český skaut“ nebyl 

asi lehký a bezbolestný, jak možno usuzovat ze zápisu ustavující schůze družiny Bobrů, kona- 

né 21.1.1920. Měla deset členů a většina z nich měla funkce (dnes nezvyklé), posuďte sami: 

  Funkcionáři:  Zemánek Karel        vedoucí skupiny    Bez funkcí:   Štorek Rudolf                                 

                        Drašnar Jindřich       starší  rádce                                 Štrasmajer Bohuslav 

                        Melichar Josef          mladší rádce                                Hejčl Rudolf 

                        Fabián Ludvík          jednatel                                        Probošt Karel 

                        Blažek Josef             pokutář 

                        Vašíček Rudolf        oběžník    

Je tu zřejmá snaha o udržení bývalé autonomie Barvířových družin. 

Svazovými skauty však býti chtěli, v témže roce odebíralo časopis „Junák“ 16 členú (z toho 

3 dívky), časopis „Vůdce“ 8 členů. 

Svazová označení oddílu a družin si rozdávali 16.4.1920. 
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2.02 – Skautská stezka střediskového vůdce Františka Koleše                                        
 

V meziválečném období byl tehdejší sborový (střediskový) vůdce br. František Koleš 

nesporně nejznámějším, nejaktivnějším a proto nejzasloužilejším třebechovickým skautem. 

Měl holičský krámek v dnešní ulici Čsl. legíí proti kostelu a bylo skoro společenskou 

povinností, aby k němu starší skauti chodili se ostříhat a probrat skautské aktuality. Koleš měl 

sarkastickou povahu, spolupráce s ním nebyla snadná, ale jeho kladné rysy a činy  převládaly. 

Teprve ve třicátých létech se Kolešově popularitě přiblížil Ruda Hejčl a ještě později Egon  

Sucharda, na přelomu tisíciletí pak Jirka Prášil. 

 

František Koleš se narodil 19.6.1902. Do „Kroužku skautů“ vstoupil jako „dorost“ v prosinci 

1913. V dubnu 1914 musel však z Kroužku vystoupit na příkaz vedení měšťanské  školy, kte- 

ré jej tak exemplárně potrestalo za nevhodné politické výroky. V květnu však do Kroužku 

znovu vstoupil. 

�  Skautský slib složil v roce 1917. 

�  Stupně zdatnosti: nováčkovskou  a druhotřídní zkoušku složil v roce 1917. 

�  Rádcem „dorostů“ (skautů-školáků  10-14 letých) zvolen v červnu 1918. 

�  Zástupcem vedoucího oddílu zvolen v dubnu 1919. 

�  Vedoucím oddílu zvolen v lednu 1920. 

�  Bronzovou Svastiku Náčelnictva obdržel 16.10.1930. 

�  Sborovým (střediskovým) vůdcem  ustanoven 3.11.1930. 

�  Zástupcem okresního zpravodaje jmenován 8.3.1934. 

�  Sborovým vůdcem jmenován 14.12.1934. 

�  Vůdcem střediska jmenován  26.6.1939. 

�  Vedl osm táborů v létech 1926-25 a 1934-39. 

�  Pamětní medaile „Sv. Jiří“ za 20 let práce pro republiku mu byla  udělena 17.1.1939. 

�  Okrskovým vůdcem jmenován 1.3.1946. 

�  Členem  Svojsíkova oddílu od roku 1970. 

 

Jméno KOLEŠ bylo v meziválečném a poválečném období 

synonymem pro TŘEBECHOVICKÝ SKAUTING. 

Zemřel 16.3.1985 ve věku 83 let, čest jeho památce! 

 

Dekrety Kolešovy skautské stezky (uložené v archivu): 

16.10.1930  č.j. 23681 -   Bronzová Svastika náčelnictva 

8.3.1934  č.j. 1643  - Zástupce zpravodaje okrsku Hradec Králové 

14.10.1934  č.j. 11577  -  Sborový vůdce   

7.9.1946   č.j. 5702/46 -  Zlatý lístek „30 let 
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2.03 – Památce vůdkyně skautek Slávky Šubrtové                              

 
Autorka příspěvku, sestra Julinka Hájková (1919), byla v době sestavování tohoto sborníku 

nejstarší žijící pamětnicí začátků našeho střediska, navíc ochotná své vzpomínky napsat nebo 

na mnohé otázky trpělivě odpovídat. Pomohla nám poznat a pochopit životní a společenské 

prostředí doby skautských začátků. 

 
Děvčata narozená v roce 1919 měla velké štěstí. Dostala za učitelku slečnu Šubrtovou, kterou 

měla v obecné škole celých pět let.  Nic na ní nebylo zvláštního, až na to, že s námi byla nejen 

ve škole ale i mimo školu – ve skautu. Proto jsme se také pletly a i ve skautu jí říkaly slečno  

učitelko. Neměly jsme se kde scházet, měly jsme schůzky ve třídě obecné školy.  Již v sedmi 

létech si nás obětavě vzala na starost na táboře v Orlických horách v Antonínově  údolí do 

dřevěné chaloupky  na louce dole pod Kuldovou hájovnou. Vedle tekla říčka Bělá a kousek 

pod  námi měla chaloupku babička, které jsme nosily pro kozu zbytky jídla. 

Milovaly jsme toho moc - slečnu učitelku, potok Bělou s hladkými kameny, panenky, které 

jsme si přivezly z domova, i těch pět velikých kvádrů  na protější straně louky, u kterých jsme 

si hrály. V chaloupce byly dvě místnosti a špajs na potraviny. Na táboře bylo 10 až 20 šotků 

(tak se dříve říkalo světluškám) a asi čtyři velká děvčata. Ta měla střídavě službu v kuchyni, 

chodila na nákupy a na Polom pro mléko. 

Na tábor jsme se připravovaly a šetřily celý rok. Skautská výuka končila a vyvrcholila na 

táboře. Úcta k vlajce v krojích při ranním vztyčování vlajky byla pro nás samozřejmostí, čest 

byla vlajku přinést a za vzorné chování ji smět vztyčit na stožár. 

Spaly jsme na prkenné podlaze na slamníkách, které nacpala starší děvčata. To se nám nechtě- 

lo při budíčku vstávat a jít k potoku se umýt v ledové horské vodě po ranní rozcvičce a zahřátí 

poklusem. Při zavolání „snídaně!“ jsme utíkaly se postavit co nejdříve do řady. Kázeň a řád, 

hodina za hodinou, děcko vedle děcka mělo celý den na oznamovateli svůj program a 

povinnosti: úklid, bodování, nákup, služby, vycházky, shánění dřeva na topení, hraní si 

s panenkami, cestování po kamenech v říčce – i na to jsme dostaly čas. Vyhloubily jsme si na 

koupání u velkého plochého kamene „plivátko“ asi 3x4 metry,  hluboké po pás, kam jsme se 

chodily koupat. Jako malé nadšené světlušky jsme měly v mysli a srdcích uloženo, že nejen 

neutrhneme rostlinku, nezlomíme větvičku, ale ani neodhodíme papírek, naopak někým  

pohozený sebereme. Cítily jsme všude nad sebou dohled laskavých očí naší sestry vedoucí, 

která si  i  ve škole všímala našeho chování, zda si navzájem pomáháme při učení. 

Do Antonínského údolí jsme se vracely každý rok a dětské vzpomínky jsou nejsilnější, proto 

máme nač vzpomínat s láskou a vděčností. 

Sestru Slávku Šubrtovou nám v roce 1934 odvedl p. Boháč a my jsme osiřely. Měly jsme pak 

tábory v Josefovském údolí, v Dobrém, v Šedivinách, na Nové vsi, ale žádný nebyl takový 

jako ty v Antonínově údolí. 

Příprava tábora byla docela vzrušující. Do Antonínova údolí jsme  jezdily několik let, sestra 

Šubrtová měla vždy již zajištěnu slámu do slamníků i pana Jakubce s koníkem na odvoz kufrů 

z nádraží. Na vůz si směly sednout na kus cesty jen ty nejmenší. Před odjezdem jsme přinesly 

to, co mohla matka postrádat: nudle, hrách, zeleninu, zavařeninu, kroupy, krupici, vejce a 

každá jsme měla v hrnečku máslo nebo sádlo na namazání chleba k snídani. Proslýchalo se, že 

sestra vedoucí někomu táborový poplatek snížila či odpustila, to ale bylo její tajemství. Platily 

jsme 140 Kč za čtrnáct dní. 

Službu u vaření měla vždy dvě starší děvčata a dvě malá jim pomáhala.. Chodily jsme nejen 

na dříví, ale i  na borůvky a jahody na výborné lívanečky, po kterých nás bolelo břicho, takže 

jsme musely dělat kotrmelce na palouku, aby se nám ulevilo. 

Nepamatuji se, že by byla některá z nás potrestána – bylo jen hodnocení úklidu za více či 

méně bodů a za vzorné chování čest provést vztyčení vlajky. Skautská kázeň nám nenásilně 
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vešla do krve. Neexistovalo na někoho staršího volat přes ulici, nepomoci mu při vstávání, 

nepustit ho sednout, nezvednout pohozený papír či plechovku, nepozdravit. Prostě muselo být 

všude vidět, že jsme skautky– laskavé oči „slečny učitelky“ nás  měly jak ve škole, tak  mimo  

školu stále pod dohledem.  Ve škole si skautky musely pomáhat když některá něčemu nerozu- 

měla, aby kvůli učení nemusela vynechat schůzku či vycházku. Každou neděli jsme chodily 

na vycházku, stopovanou, či závodivou, kdy jsme se kontrolovaly, která z nás měla více 

postřehů z cesty, odlévaly jsme po dešti sádrové stopy a hodnotily, kdo našel více zvířecích či 

lidských stop. Při vycházkách jsme se učily znát  stromy a květiny a vše se  bodovalo. Hodno- 

tily jsme znalosti  chůze podle mapy a kompasu, procvičovaly první pomoc v terénu.  

Nedělní vycházky byly opravdu naší radostí. A kam jsme chodily? 

� do Špice, kde jsme závodily na čas v uvaření polévky, čaje či vejce na tvrdo s podmínkou,    

    že ohniště po nás nesmí nikdo nalézt; 

� na Bědovice podle  rybníku a za trať k staletému dubu a domů krásnou cestou po stavě; 

� do Končin s cílem poznávání stromů a květin; 

�  na Újezd, kde jsou z rohu hřbitova  vidět celé Orlické hory, kde je na jaře stráň plná  kve- 

     toucích třešní a v kostele Sybilin kámen; 

�  k Libranticům k větrnému mlýnu (který tam už není); 

�  k Nepasicům na židovský hřbitov a k řece Orlici; 

�  ke Mlejnku s lesní studánkou  a hájovnou V pytli a domů po Hradečnici; 

�  ke Krytému dubu; 

�  k Mazurovým chalupám; 

�  na Suté břehy; 

�  na kolech do rezervace buků mezi Chvojnem a Albrechticemi; 

 

Z těchto výletů jsme měly zážitky a legraci do schůzek a těšily se na příští nedělní odpoledne. 

Po městě jsme vždy pochodovaly s písničkou. 

Později, již ve věku skautek, jsme pořádaly společně s chlapci mnoho akcí s náplní skautskou 

i kulturní. 

Zúčastnili jsme se hlídkových závodů, pořádaných u nás, v Jaroměři, ve Dvoře Králové, 

v Hradci Králové a v Dobrušce. Obsahem bylo předvedení dovednosti tříčlenné hlídky na 

bodovacím stanovišti: v morseovce, první pomoci, čtení z mapy, vázání uzlů, postavení a 

zbourání stanu, uvaření čaje se zahlazením stop po ohni apod. Při tom se závodilo nejen ve  

znalosti  a dovednosti, ale i na čas. 

Při akademii v Jaroměři jsme předváděli jednoaktovku „Sirotci“ a tam jsme  také v soutěžních 

disciplinách hlídek řezali dřevo na míru, odhadovali výšku a vzdálenosti či váhu předmětů. 

Každým rokem se pořádalo „pálení čarodějnic“, obvykle na Bílé stráni za značné účasti obe-

censtva, které jsme bavili různými výstupy. Časté byly i besídky, zvláště ty vánoční. Občas 

jsme nacvičili i delší divadelní hru. A pro nejmenší děti se ve Skautském domově každé 

sobotní odpoledne promítaly diapozitivy pohádek se slovním doprovodem. Ve Skautském do-

mově se pořádaly i taneční hodiny, končící věnečkem u Jarkovských na Tvrzi nebo u Čer-

ného koně. 

Krátkou dobu jsme vydávali v jednom exempláři psaný měsíčník OZVĚNY. 

Vzpomínám také s radostí na dlouhé cyklistické výlety a na skautské akce v okolních 

městech. 

 

Vzpomínala sestra Julinka Hájková, 

narozená v r.1919 
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2.04 – Sjezd skautů severovýchodních Čech, Suté Břehy 1920          
 
V prvních létech Republiky  vznikaly četné nové skautské oddíly. Byla to doba vzájemného 

setkávání a soutěžení. Jedna taková akce se uskutečnila v květnu 1920 na Sutých Břehách a  

vypovídá o ní dobový referát  v časopise VŮDCE č.6/1920, který bez úprav opisujeme. 

 
Šestnáctý květen 1920 stane se jistě památným dnem pro skauty českého severovýchodu. 

V ten den se sjeli poprvé venkovští skauti ve větším počtu do krásného přírodního zákoutí 

Sutých Břehů u Týniště n.Orlicí, aby se blíže poznali a poradili se o směrnicích postupu 

skautského hnutí v hradecké župě. Sjezdu zúčastnily se oddíly a sbory z Hradce Králové, 

Náchoda, Nového Města nad Metují, Třebechovic, Hronova, Vamberka, Kostelce n.Orlicí a 

dívčí oddíly z Hradce a Třebechovic. Již od časného rána sjížděli se skauti srdečně vítaní od 

skautů třebechovických a části hradeckých, kteří se na „Suté“ vypravili již den před tím, aby 

připravili vše potřebné pro sjezd.  Denní program zahájen byl ranními cviky. Byl to pěkný 

pohled na masu 200 skautů, jak přesně a křepce provádějí cviky. Právě na konec přiběhla 

štafeta hradeckých junáků, nesoucí pozdrav od župního komisionera p. prof. F.Zemana všem 

skautům na sjezdu zúčastněným. Štafeta hradeckých, jíž se zúčastnili i nejmladší členové 

sboru, podala velice pěkný výkon, neboť dráhu 25 km, rozdělenou 23 běžcům ve stáří 13-17 

let, uběhla v čase 96 minut 15 vteřin. Po přečtení pozdravu, jež byl opětován hromovým 

„nazdar“, byly hrány četné skautské hry, mezi jinými předvedli dva hradečtí skauti ukázky 

boxu a sbor sehrál zápas ve vally-ballu. K poledni přichází župní komisioner s hosty 

z Hradce, zdraví krátce seřazené skauty a skautky. Po rozchodu následuje krátká přestávka a 

oběd,  za níž zpravodaj rozmlouvá s vedoucími a informuje je zároveň o svých plánech do 

budoucna, zejména o župních dnech v Hradci, jež na podzim či příští jaro ve velkých 

rozměrech se chystají. Po krátkém odpočinku přikročujeme k dalšímu číslu programu, 

lehkoatletickým závodům, jejichž výsledky docílené bez zvláštního trainingu jsou velice 

radostné. Vzhledem na pokročilý čas bylo závoděno pouze v následujících oborech:  

BĚH 100 m:  1. Hlavsa  (Hradec) 12 vt., 2. Hlaváček (Náchod) 13 vt., 3. Haller (Hradec)  

13,5 vt. VRH KOULÍ: 1. Kilingr (Třebechovice) 7,70 m, 2. Krčmář (Hradec) 7,56 m,    

3. Hlavsa (Hradec) 7,20 m  DISK: 1. Haller (Hradec) 23,1 m, 2. Krčmář (Hradec) 23,0 m,   

3. Hájek (Třebechovice) 17,90 m, OŠTĚP: 1. Hlaváček (Náchod) 31,6 m, 2. Haller (Hradec) 

30,25 m, 3. Čejchon (Náchod) 29,25 m. Po změření sil jednotlivců pospíšili si skauti, aby 

ukázali svoji práci v oddílech a družinách jako celcích. Náchodští předvedli cvičení s holemi, 

jež symbolicky naznačovalo mnohostranné použití skautské hole, třebechovičtí prostná, 

jednotlivé družiny hradeckých skautů ukázky první pomoci, jež se těšily velkému zájmu 

obecenstva, prostná, signalizaci a americké hry, jež vzbuzovaly salvy smíchu. Také hradecké 

skautky,  mimo vydatnou kuchyňskou výpomoc, uvedly se prvním veřejným vystoupením,  

pěkně sehranými a vhodně volenými hrami a signalizováním, příznivě před forem obecenstva. 

Skauti odnesli si mnohé pěkné dojmy a obecenstvo neskrblilo potleskem a projevy úplné 

spokojenosti.Také krajanské časopisy zveřejnily delší referáty o sjezdu. Sjezd bude jistě 

pobídkou k usilovnější práci o rozkvět českého skautingu a těšíme se, že o župních dnech 

skautských, jež se v Hradci chystají, sejdeme se ještě v hojnějším počtu, abychom ještě výše 

zvedli vlajku českých skautů. Stále ku předu! 
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2.05 – Abecední seznam přispívajících členů, rok 1922                     

 
Byl  sestaven podle oběžníku – pozvánky na brigádní úpravu sokolského hřiště, svolanou na        

sobotu  dne 28.5.1922, která byla zvanými členy i podepsána. Jde tak o mimořádně cenný 

dokument, protože jde o jediný dochovaný seznam přispívajících členů spolku „Junák-český 

skaut  v Třebechovicích p.O.“, dokládající mimo jiné, kolik významných občanů našeho 

města bylo přiznivci skautingu. 

 

ABELES B., továrník PITR A. 

BARVÍŘ Fr., pekař SVOBODA Fr. 

BOŘEK Fr.  STŘEMCHA V., říd. učitel 

BAJER J., odb. učitel KOHOUT H., mlynář 

ČAPEK K., obchodník ŠIMEK J. 

ČERMÁK F., zámečník KILINGR Ant. 

DRAŠNAR F., obchodník ŠTOREK Fr. 

DĚDOUREK Ant., knihkupec POLÁK J. 

DĚDOUREK Jan, obchodník  ŠRÁMEK V., malíř 

DOTŘEL J., mlynář KRPATA J., drogista 

ERBEN  E., říd. učitel TOBIŠKOVÁ M. 

FLUSSER V., obchodník MAKALOUŠ K., mlynářský 

FREUND K., továrník SVOBODA Jindřich, skladník 

HLADÍK Ant., obchodník ŠTOREK K. 

KOLÁŘOVÁ Evženie, švadlena LINHART J., um. zámečník 

HAVLENOVÁ T., choť zvěrolékaře PRÁŠIL J., úředník 

HENDRICHOVÁ M., učitelka VRANÝ Jan, učitel 

KLEPETÁŘ Š., lékař PROBOŠT F., učitel 

KAUDER S., továrník ŠKAREDA J. 

KRÁLKA Z., lékárník MEDEK Ant. 

KREITNER K., továrník NOVÁKOVÁ A. 

PŘÍHODA J., učitel MORAVEC  J.  

SKŘIVAN Fr., učitel ŠMÍD J.,  učitel 

SVOBODA K., natěrač PROKEŠ K., kolař 

ŠRÁMEK J., natěrač TOMEK J., zámečník 

SVĚTLÍK K., továrník SVOBODOVÁ Pavla 

VITOUŠEK K., továrník KRÁLKOVÁ Marie 

VITOUŠEK R., továrník KOUBOVÁ A. 

VITOUŠEK K., junior   NETUKA St., továrník 

VITOUŠEK R., junior PALDUSOVÁ M. 

RŮŽIČKA J., továrník PALDUSOVÁ L. 

SCHMIDT Jan, lékař DRAŠNAR Jindřich 

KOHOUT K., továrník KOUBOVÁ J. 

KÁNSKÝ K., obchodník HANUŠ Ludvík 

VEISZ V., továrník 

VLAČIHA  J., hostinský 

HLADÍK V. 
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2.06 – 13. Valná schůze spolku, únor 1925                                        
 

Valné schůze byly podle stanov nevyšším orgánem spolku skautů, které schvalovaly jeho 

činnost a hospodaření uplynulého roku a plánovaly rok příští. Jejich působnost byla správní, 

do výchovného procesu nezasahovaly. Pozvánka se zprávou jednatele a vedení chlapeckého a 

dívčího oddílu se dochovala jen za 13. valnou schůzi, konanou 1. února 1925 v 5. třídě obecné 

školy. Nevíme, proč tato pozvánka (asi jako jediná) byla pořízena knihtiskem, ale její obsah je 

natolik zajímavý, že jej bez úprav opisujeme. 

Pořádání valných schůzí skončilo rokem 1938, kdy byl  JUNÁK reformován. 

 

Zpráva jednatele 

7. září roku 1912 zakládá nynější sborový vůdce br. Barvíř „Kroužek skautů“, s nímž pracoval  

za okolností společensky velmi nepříznivých. Skauti vedeni snahou získati morální i finanční 

oporu, utvořili za účinné pomoci  učitele Fr. Skřivana 29. března 1919 spolek „Junák-Český 

skaut“, jehož jmenovaný byl prvním předsedou. Sborový vůdce br. Barvíř byl v září 1923 od- 

měněn za zásluhy o místní skauting Svastikou Náčelnictva. Vůdcem našeho skautského sboru 

zůstal do dnešního dne. Dnes čítá spolek 68 přispívajících členů. Za rok 1924 vykazuje tuto 

činnost: 1 schůzi valnou,  9 výborových. Dál pořádal tyto podniky: přednáška br. náčelníka 

A.B.Svojsíka  „Japonsko a jeho lid“, propagační film „Buď připraven“ a dvoudenní propa- 

gační tábor v lese „Boře“, v srpnu lehkoatletické závody. Účastnil se oficielně slavnosti kla- 

dení základního kamene a otevření sokolovny a jubilejních oslav Žižkových. V únoru vyslal 

delegáty do valného sjezdu vůdců v Praze a v červnu na sjezd skautů v Pardubicích. Vyřízeno 

za rok 20 dopisů. 

 
   Příjem                   Účet pokladní za rok 1924 v Kč                       Vydání 
1. Počáteční hotovost                   211,87       l. Režie spolkových podniků       1.311,05 

2. Dary a příspěvky členů            776,00       2. Příspěvek spolku oddílům          315,60 

3. Příjem na podnicích spolku   1.152,55      3. Příspěvek spolku na tábory         270,00 

4. Vybráno z fondu                       693,00      4. Uloženo k fondu                         953,00 

5. Za odprodané tlumoky          123,00     5. Spolková režie                              25.00 

                                                                       6. Různé dary                                    55,00 

                                                                       7. Konečná hotovost                         26,77                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                   2.956,42                                                             2.956,42 

                                               xxxxxxxxxxx                                                   xxxxxxxxxxxxx 

 

Zpráva Sl. Šubrtové za dívčí skauting 

Oddíl založen v dubnu 1920 p. uč. Skřivanem. Dnes má oddíl  32 členek, jež jsou ve čtyřech 

družinách: Vlašťovky, Včely, Červenky a čtvrtou je družina nováčků. Oddíl má vždy v pátek 

vzdělávací schůzku, v sobotu cvičení a v neděli buď celo- nebo polodenní vycházku. V zimě 

bývají místo vycházek besídky nebo bruslení a sáňkování. Celková činnost za rok 1924:   

6 vzdělávacích schůzek, 36 cvičení (za pěkného počasí venku), 26 polodenních a 3 celodenní 

vycházky a 19 besídek. O prázdninách uspořádán tábor v Antonínově údolí od 3. do 23. 

července, jehož se zúčastnilo celkem 20  skautek. Náklad v penězích 895 Kč, v naturáliích 

300 Kč. Mimo to se oddíl zúčastnil všech podniků spolku a uspořádal s chlapeckým oddílem 

vánoční nadílku. Nováčkovským zkouškám se podrobilo 8 svěřenek, druhotřídní zkoušky 

vykonalo 7, slib nováčků učinilo 6. Odborných zkoušek (výchova dětí, kuchařství, průvodce, 

táborník, prospěch) složeno 11. 
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Zpráva  Frant. Kolše za chlapecký skauting 

Prodělal u nás různé fáze svého bytí. Od malé družinky vedené dvanáctiletým chlapcem až po 

řádný sbor. Horečnou činnost vyvíjel v dobách převratových (1918-1919), kdy čítal na 80 

skautů. Že naši skauti nezaháleli, o tom se veřejnost přesvědčila.  Za války světové, kdy i 

velké spolky přerušily svoji činnost, skauting u nás sice živořil, ale žil. Když vůdcové 

odcházeli za existenčními povinnostmi, bylo nutno rozsah činnosti omezit. Utvořen jeden 

oddíl, který rozdělen na tři družiny. Výchova skautů se děje na základě družinové soustavy. 

Že náš skauting není privilegován pro jednu třídu lidí, toho budiž důkazem následující čísla: 

Oddíl čítá 40 skautů, z nichž jest 11 žáků škol obecných a měštanských, 11 studentů škol 

středních, 9 učňů a tovaryšů řemeslných, 3 vysokoškolští studenti, 2 průmysloví praktikanti, 2 

úředníci, 1 učitel. a 1 živnostník. Oddíl měl za rok 1924 56 poradních kruhů,  22 vycházek 

polodenních, 6 celodenních, stálý tábor 14-denní, hojně pěstovány vodní sporty, lehká  

atletika, tělocvik nářaďový v tělocvičně a různé. Věříme pevně, že činnost by se velmi 

pozvedla získáním klubovny a dílny pro ruční práce. 
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2.07 – Jsme patnáctiletí, Župní sjezd 1927                                    

 
Byly to oslavy tak trochu nechtěné. Konaly se ale v rámci župního sjezdu, když představen-

stvo našeho spolku v roce 1919 „neuváženě“ navrhlo, aby se všechny skautské sjezdy konaly 

u nás v Třebechovicích, kde byl založen první venkovský oddíl. 

 

V sobotu 4.6., když přijel první vlak s hosty,  začal liják kazit náladu a ničil práci na hřišti. 

Večer byla akademie, projev župního zpravodaje Březiny o naší organizaci a projev Koleše 

o našich průkopnících (Barvířovi, Skřivanovi, Svobodové a prvních vůdcích  oddílů). Sboru  

pak odevzdán nádherný nový prapor, částečně dar vůdců (podle návrhu Linharta a Šubrtové, 

s výšivkou Albíny Michálkové). Zpíval spolek „Oreb“, několik skladeb zahrálo Místní hu- 

dební sdružení, skauti sehráli jednoaktovku “V záři ohně“, skautky zacvičily své ranní cviky. 

Druhý den v neděli 5.6. měly být lehkoatletické závody,  odpoledne pak štafetový běh, závo- 

dy hlídek, hry a veselice. Lilo ale celý den, atletické závody se sice konaly, ale za krajně ne- 

příznivého počasí.  Naši chlapci se umístili třetí ze šesti soutěžících měst, děvčata byla první 

se stejným počtem bodů jako Rychnov n.Kn., kterým byl primát rytířsky přenechán. 

Odpolední průvod městem byl bez hudby, jen se zpěvem skautských písní a jistě získal úctu 

publika, když i ti nejmenší statečně kráčeli, zatím co jim ledový déšť smáčel šaty, takže jeho 

účastníci promokli na kůži. V sále hotelu „Černý kůň“ byla pak pořádána skautská beseda s 

improvizovaným programem: sborový zpěv a recitace, úspěch měl hráč na dudy br. Rychtařík 

z Rychnova.  Řada hostů odjela, protože nevěřili ve změnu počasí. Byli u nás skautští hosté 

z Hradce Králové, Dvora Králové, Hlinska, Chotěboře, České Třebové, Vysokého Mýta a 

Potštejna. 

Pondělí 6.6. bylo ráno mlhavé, pak se však vyjasnilo. Skauti prováděli zbylé hosty městem a 

vůdcové mudrovali, jak odvrátit hrozící finanční deficit, A jejich  rozhodnutí bylo šťastné: 

byla objednána kapela a pořádán znovu průvod, obecenstvo se přidalo a hřiště bylo zaplněno. 

Hudba zahrála hymnu, státní vlajka byla vytažena na stožár a vzdána jí skautská čest. Potom  

zahrána skautská hymna a opět všechny vlajky skloněny k poctě. Br. Klepetář a Koleš zahájili 

veselici krátkými projevy, vítali nám teď vzácného br. Barvíře a cizí hosty.  Hudba hraje, 

vlčata závodí, po nich i starší skauti a skautky, na hřišti je veselo. Ale navečer k páté hodině 

se nečekaně  zvedl takový vichr, že se utíkalo domů. Čistý zisk byl kolem 2,000 Kč. 
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2.08 – Paměti „praskauta“ Roberta Horáka                                           

 
Příspěvek byl odevzdán pro almanach, vydaný 1992, ten však byl pojat faktograficky, proto 

je tato cenná vzpomínka publikována až dnes. 

 
Skautoval jsem ve dvacátých létech minulého století. Bratr Barvíř byl tehdy asi čtyřicetiletý a 

pomocníkem mu byl o mnoho mladší bratr Koleš. 

Naše skautská činnost byla různorodá, konaly se schůzky, nedělní odpolední vycházky a hlav-

ně  prázdninové tábory, jejichž místem byly Suté Břehy a Orlické hory. Na táborech jsme se 

učili samostatnosti, sami si postavit stan s podsadou, zbudovat kuchyni, kde se vařilo na čty- 

řech plátech podložených cihlami pod primitivní prkennou střechou. Museli jsme umět roz-

dělat oheň z dříví posbíraného po lese. Každý den měla jedna družina se starším vedoucím 

službu. Dnes tomu sám nechci věřit, že  pro 15 až 20 táborníků se na tomto primitivním zaří- 

zení všechno zvládlo. Na táboře se žilo určitým programem, který byl na každý den jiný. 

Účelem pobytu v přírodě bylo utužovat zdraví, učit se samostatnosti a nebojácnosti, naučit se 

obstojně plavat a rozumět přírodě. V noci střežily tábor naše noční hlídky s dozorem někoho 

staršího, rozumnějšího. 

Vzpomínám si na jednu historku z tábora na Sutých Březích. Měli jsme za úkol uvařit kynuté 

knedlíky. Zadělal jsem určenou dávku v necičkách, dal droždí, cukr a vlažnou vodu, ale ouha, 

„utopil jsem mlynáře“. Mouka došla, tak jsem poslal k paní hajné Rychterové s prosbou, aby 

nám půjčila mouku.  Jelikož se spěchalo, těsto se zase nepovedlo. Poslal jsem proto pro mou- 

ku znovu. Paní hajná se smála a mouku nám dala. Těsta jsme měli plné necky,  tak se celé od- 

poledne vařily knedlíky, takže byla zajištěna i večeře. Byly sypané „prachandou“ a moc nám  

chutnaly. Ale těsta nám zbylo ještě moc, a tak se nažraly i ryby. Hajný pan Rychtera chodil k 

našemu večernímu táborovému ohni  s celou rodinou. Když se paní hajná dozvěděla jak jsme 

vařili knedlíky, nechtěla mouku vrátit. My jsme jim zase pomáhali sušit seno. 

Jiný tábor byl v Orlických horách za Skuhrovem v Josefově údolí. Byl u lesa na louce vedle 

čisté řeky. Na louce se hrály různé hry, hlavně kriket, hra s pálkami a koulemi, mezi námi vel-

mi moc oblíbená. Měli jsme náročný celodenní výlet, pěšky až do Kladska do lázní Dušníků. 

Tábor vedl  medik Otto Klepetář (který se nevrátil z německého koncentračního tábora. Byl 

to dobrý kamarád, naše generace na něho s úctou vzpomíná). 

Kdo se přihlásil, mohl si na táboře vysloužit „Tři orlí pera“, což byla tvrdá zkouška: tři rány 

holí nebo kopřivami přes nahá záda, celý den nepromluvit (což bylo nejtěžší), večer odejít ne- 

pozorovaně z tábora, přespat v lese a ráno se nepozorovaně do tábora vrátit. Kdo udělal chybu 

v jedné disciplině, musel začít znovu. Zpravidla to nikdo nedokázal. Učili nás vázat knihy, 

jezdit na kole, plavat, fotografovat apod.  Za každou zkoušku jsme si  přišili  na rukáv 

příslušný kulatý odznak. 

Vlastní klubovnu jsme tehdy neměli, moc často jsme se stěhovali. Vzali jsme zavděk i starým 

chlévem, své věci jsme měli uložené ve žlabu, pak jsme se stěhovali do dalšího statku a pak i 

na evangelickou faru. Se synem faráře Miličem Čapkou jsem hrával stolní tenis, dnes  je  uni- 

versitním  profesorem kdesi v USA. 

Poslouchat jsme museli, za porušení kázně byl viník zapsán na dveřích na plakát jako „snob“. 

Důležité zásady byly – chránit přírodu, pomáhat starým a slabším lidem a hlavně nekouřit a 

nepít alkohol. 

Byly pořádány skautské slavnosti u nás i jinde. Vzpomínám na Dvůr Králové, Kolín, Chotě-

boř, Hradec Králové. Průvody procházely celým městem na hřiště, kde se pořádaly soutěživé 

hry a lehkoatletické závody. Na  slavnosti jsme jezdili rádi, při počtu šesti byla na dráze  sleva 

33%. Jednou jsme se rozhodli na poslední chvíli a jednomu chlapci z Bědovic chyběla na prů- 

kazce fotka. Narychlo byl od kluků vyfotografován a žádný z nás si nevšiml, že je v pozadí 

kozí chlívek. Po vyvolání desky (aparáty na filmy ještě běžné nebyly) se ukázalo, že na fotce 
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budou dva. Vedle hlavy skauta vystrčil hlavu z chléva bradatý a rohatý kozel. Ale nedalo se 

nic dělat, fotka se musela do legitimace nalepit. Průvodčí se na nebohého kluka podíval a řekl: 

„A kterýpak jseš ty?“ 

Při jedné skautské slavnosti u nás  se konaly závody tříčlenných hlídek. Na trase, kterou se 

procházelo, se musely plnit určité úkoly: u mostu přeplavat řeku Dědinu, na jiném stanovišti 

postavit stan, na dalším uvařit vejce natvrdo, značky na zemi  vedly  na místo, kde byl ukryt 

dopis se zprávou v morseovce o další trati a úkonech, které se mají provést. Po městě nás 

sledovalo spousta diváků, hlavně na mostě byla tlačenice. 

V lehké atletice jsme závodili se Sokolem na hřišti v Boře. a často jsme i vítězili. 

Na vycházkách byla oblíbenou zábavou signalizace praporky morseovou abecedou, to se dě-

lo zpravidla ze Stavu přes pole do lesa Bojku. 

Konaly se také skautské akademie s různým zábavným programem  v sále u Černého koně ne- 

bo U Jarkovských Na tvrzi. Závodilo se v poskytování první pomoci, v obvazování prstu, 

dlaně a předloktí. Na jevišti byly tři závodící dvojice. Bylo to velmi úspěšné a pro diváky zá- 

bavné, protože každý fandil své dvojici. Čím více se spěchalo, tím větší byla legrace. Někdo 

si myslel, že už má vyhráno, ale vypadl mu obvaz z rukou a než ho zvedl a znovu použil, ztra- 

til cenné minuty a vítězství bylo v háji.  Smíchu bylo v hledišti plno. 

Jeden čas se pro děti hrálo loutkové divadlo. Tomu se věnoval hlavně úředník Občanské zá- 

ložny Jindra Drašnar. Hlavy loutek byly sádrové a často rozbité. Můj bratr Adolf proto vyře- 

zal hlavy ze dřeva. Měl na to talent a měl i složenu odborku z řezbářství a vázání knih. Pama- 

tuji se hlavně na hlavu čerta. 

Všechny funkce byly neplacené, finanční prostředky byly získávány z členských příspěvků, 

výtěžků z pořádaných akademií a divadel, dary byly zcela výjimečné, subvence žádné. I tak 

byl náš inventář docela bohatý: stany a celty, kotle, hrnce a další kuchyňské nádobí, volejba- 

lová síť a míče a další sportovní náčiní. Měli jsme i pramici a tři maňásky. Na nich se jezdilo 

hlavně ve Štěnkově. Mezi kluky bylo hodně přezdívek jako Baťa, Smejčil, Tomahák, Pavelka. 

Jak tato skautská jména vznikala se většinou neví. Jednou jsme chodili s Rudou Hejčlem po 

náměstí. Ruda hodil sněhovou kouli po děvčatech, ta  ale zasáhla starostu města p. Vitouška, 

který právě kráčel po náměstí. Zavolal Rudu k sobě (utéci nestačil) a řekl mu: „Ty jsi Pavelka, 

viď, řekni tátovi ať přijde zítra na radnici!“ Tím to ovšem skončilo, ale přezdívka „Pavelka“ 

Hejčlovi zůstala. 

Jedny prázdniny jsme šli se zmíněným Pavelkou pěšky za Skuhrov do Jedlové v Orlických 

horách do tábora našich skautek. Cesta tam nám trvala šest hodin a po táborovém ohni jsme se 

vydali zase zpět. Za Solnicí nás přepadl prudký déšť a bouřka, a tak jsme honem vlezli do pa-

náku obilí a ve čtyři hodiny ráno jsme šli do Solnice na vlak. Jindy nás přepadl divoký nápad 

jet kvečeru na kolech na Suté Behy, i když počasí dobře nevypadalo. Když jsme dojížděli, 

přepadl nás hustý déšť. Naší záchranou byl seník hajného Rychtery. Ráno šla paní hajná pro 

seno a bylo ji divné, že petlice není zastrčená. Opatrně vešla dovnitř a když zjstila, že jsme 

to my, pozvala nás dolů na kávu. 

Naše touha – mít vlastní klubovnu – se splnila až postavením Skautského domova v r. 1934,  

jenže tou dobou jsem byl na vojně, takže jsem se jeho budování a otevření nezúčastnil. 

Dnes, ve svých osmdesáti létech , už jen vzpomínám a prožívám celé svoje mládí, strávené  

v přírodě mezi skauty. Přeji všem dětem,  které nás budou následovat, aby i ony si zachovaly 

do stáří na skauting stejně hezké vzpomínky. A hlavně jim přeji dobré a obětavé vedoucí, 

kteří by jim uměli tu lásku ke skautingu vštípit do srdce. 

 

Pro almanach 1992 sepsal 

Robert Horák  (vůdce oddílu 1930/31) 
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2.09 – Stavba a otevření Skautského domova v roce 1934                  

 
Sen „mít vlastní střechu nad hlavou“ se nám splnil až v roce 1934. Do té doby se schůzky ko- 

naly v různých propůjčených prostorách. Hlavní základnou se stala 5. třída obecné školy, ve 

které byly pořádány i besídky pro veřejnost. Svoji tělocvičnou nám pomáhala i měšťanská 

škola. Stavba „skauťáku“ trvala necelé tři měsíce. Slavnostní otevření se konalo 14. května 

1934. 

 

Projekt a stavba Skautského domova 
Projekt, zpracovaný a zvažovaný v roce  1931 neuspěl pro svou finanční náročnost odhado- 

vanou na 34.000 Kč. Nový projekt zpracovaný stavitelem Rádlem měl rozpočet 14.000 Kč. 

Byl i v probíhající hospodářské krizi únosný a proto jej předsednictvo spolku schválilo a 

ustavilo „Stavební výbor“ vedený br. Příhodou s členy Kolešem, Hejčlem a Hanušovou. 

Stavební parcela byla vyhlédnuta a získána vedle školní botanické zahrady na místě, které se 

uvolnilo přeložkou silnice na Štěnkov a tvořilo pruh 7 m široký a 70 m dlouhý. Městská rada 

chtěla parcelu jen pronajmout, ale pak souhlasila s odprodejem. Za 418 m
2
 bylo  zaplaceno 

2.090 Kč. 

Přípravné práce začaly již v polovině roku 1933, kronika zaznamenala: 

- ČERVENEC: za Štěnkovem zhotoveno 180 betonových tvárnic a uděláno 200 pohlednic 

   s obrázkem projektovaného Domova. 

- SRPEN: vytištěno a rozesláno 120 provolání s žádostí o pomoc při výstavbě Domova. 

- ZÁŘÍ: okolním lesním správám rozeslány žádosti o levné stavební dřevo. Hradecké polesí 

   nabídlo slevu 33%, to spolu s dobrou zkušeností skautů ze Dvora Králové n.L. vedlo         

   k rozhodnutí  postavit Domov ze dřeva. 

- LISTOPAD: Městská rada schválila prodej pozemku s datem 3.11.1933, o tři dny později se  

   již začalo s jeho oplocením (stavitel Hnilička), 20.11. byla na budoucím staveništi skácena               

   lípa, 23.11. vykopána zkušební sonda pro kontrolu spodku a staviteli Rádlovi zadáno     

   zhotovení definitivních plánů. 

- ZIMNÍ MĚSÍCE 1933/34: svážen stavební materiál (tvárnice, písek, škvára), povozy  byly 

   většinou zdarma. 

Vlastní stavba Domova se uskutečnila v jarních měsících roku1934  

-  BŘEZEN: poté co obecní stavební komise  prohlédla a schválila místo a plány stavby, byla 

   1.3.1934 předsedou Stavebního výboru Příhodou a sborovým vůdcem Kolešem podepsána              

   notářská smlouva. „Dnem D“ stavby Domova byl 10.3., kdy začalo brigádní kopání                 

   základů. První placený dělník (p. Škop) a zedník (p. Janeček) přišli 21.3. a již za deset dní    

   zednické práce ukončili. 

-  DUBEN: z dříví dovezeného 4.4. začali  9.4. pracovat tesaři a za čtyři dny byla už slavena 

   „glajcha“. 

Slavnostní otevření Skautského domova 
K popisu dvoudenních „slavností otevření skautského domova“ užíváme novinovou zprávu v 

„Kraji Královéhradeckém“, kde se psalo (mírně zkráceno): 

„Večer dne 12. května 1934 se konala ve Skautském domově SLAVNOSTNÍ  VALNÁ HRO- 

MADA SPOLKU za přítomnosti starosty města Rudolfa Vitouška a městských radních,  zakla- 

datele místního skautingu Františka Barvíře, bývalých skautů, četných příznivců a hostů. 

Předseda „stavebního výboru“ učitel Josef Příhoda vysvětlil přítomným vznik a způsob stavby 

- beton a dřevo, které byly pro spolek nejlevnějším materiálem. Poukázal na solidnost 

podnikání, takže spolek nebude zadlužen. Dvěma členům spolku, MUDr. O. Klepetářovi a 

manželům Rejchrtovým udělil za vynikající podporu čestný diplom a jmenoval je zakláda- 

jícími členy spolku. Vůdce sboru František Koleš přečetl pozdravné dopisy a podal  
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retrospektivní přehled vývoje spolku od jeho založení v listopadu 1912. Učitel František 

Skřivan ocenil dílo ušlechtilého zakladatele Františka Barvíře, který v roce 1912 spolek 

úředně ustavil a získal znamenitou a obětavou vůdkyni skautek učitelku Slávku Šubrtovou, 

která získala spolku velké sympatie veřejnosti. Starosta města Rudolf Vitoušek vyslovil 

potěšení z rozkvětu spolku a popřál mu do jeho další činnosti mnoho zdaru. Po schůzi 

vzpomínali bývalí skauti na romantické příhody z dob svého skautování, kdy je vůdce Barvíř 

vedl pod hvězdnou oblohou a zasvěcoval do tajů a krás přírody. Za Skautským domovem na 

břehu rybníčku zažehli pak mladší skauti táborový oheň a zpěvem bavili přítomné. 

SLAVNOST OTEVŘENÍ SKAUTSKÉHO DOMOVA se konala pod záštitou městské rady  

v neděli 14. května 1934 odpoledne za účasti všech místních spolků, četného občanstva a 

krojovaných skautů z celé župy. Průvod u Skautského domova uvítal předseda  stavebního 

výboru Josef Příhoda, za město promluvil učitel František Skřivan (předseda našeho spolku 

1919-1923), za skautskou župu prof. Preininger, za místní Osvětový sbor paní Svobodová. 

Načež předseda Josef Příhoda předal klíče ke Skautskému domovu sborovému vůdci Fran- 

tišku Kolšovi s přáním, aby se v něm vychovávali řádní lidé a občané, ku prospěchu města i 

republiky. Po slibu, který vůdce František Koleš učinil, byly hrány státní hymny, načež se 

průvod odebral na sousední hřiště DTJ k veselici. 

Slavnostní den byl ukončen  táborovým ohněm za Domovem, při čemž skauti, především  

hradečtí, znamenitě bavili přihlížející obecenstvo. Za krásné pohody byl ukončen významný  

den, ve kterém se konečně splnil sen „Místního sdružení Svazu junáků-skautů RČS“ mít 

vlastní spolkový objekt“. 

Tuto novinovou zprávu považujeme za vhodné doplnit o pár zajímavých podrobností.  

V čele průvodu šla městská rada se starostou Vitouškem, následoval pěvecký spolek Oreb, zá- 

stupci místních spolků  a krojovaní skauti z okolních měst. Průvod vedla kapela pana Matušky 

a uzavíral sbor  třebechovických skautů a skautek v počtu 52 osob. Na pronajatém hřišti DTJ 

byl postaven ukázkový tábor s bránou, nechyběl skautský bufet a kavárna. Předváděly se 

skautské hry a  dovednosti a tancovalo se při reprodukované hudbě. Bohužel na oslavy 

nepřijel zakladatel českého skautingu prof. A.B.Svojsík, kterého omluvil a zastoupil župní 

zpravodaj prof. Preininger. Do rámce slavností patřilo10.5. divadelní představení 

„Kocourkovští mudrlanti“ v hotelu „Černý kúň“. Divadlo nacvičili Hanušová a Koleš, který 

také řídil dětský orchestr. 12.5. byla valná hromada spolku a sraz bývalých skautů, kteří 

přivedli i br. Barvíře. Koleš přečetl pozdravné dopisy těch, kteří se nemohli dostavit. Šlo 

zřejmě o první (!) spolkové  využití Skautského domova. 13.5. byl  dostavěn ukázkový tábor 

na pronajatém hřišti DTJ. 

  

Další osudy Skautského domova 
Od roku 1939 sloužila horní místnost Skautského domova jako provizorní učebna obecné 

školy, což v podstatě zabránilo jejímu užívání Němci a jejich přisluhovači. Na slušné zachá- 

zení nebojácně dohlížel „strejda“ Podolník. Po jeho úmrtí roku 1953 nebyla již  funkce do- 

movníka a údržbáře obsazena a jeho „kamrlík“ začal sloužit jako malá klubovna.      

Po válce připravovaná přístavba Skautského domova vypadala velice slibně. Podle plánů 

zpracovaných  (jako v roce 1934 ) opět  stavitelem  Ondřejem Rádlem by se plocha domova 

zdvojnásobila a protože i rozpočtovaná cena 147.000 Kč byla na tu dobu příznivá a problémy 

s povolením stavby se nepředpokládaly,  začal se hned kupovat a svážet materiál a hotovily se 

betonové tvárnice. Po únorovém komunistickém puči bylo však všechno jinak. Krajský 

národní výbor dopisem z 13.10.1948 přístavbu nepovolil se zdůvodněním, že stavba není pro 

budovatelské úkoly dvouletky potřebná. A o dva roky později okupovali Skautský domov 

na dlouhých čtyřicet let  svazáci a pionýři, kteří se nejen o jeho údržbu nestarali, ale právními 

kličkami jeho vrácení zdržovali plných sedmnáct let! 
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2.10 – Skaut-letec, poručík František Hanuš                                    
 

Bratr HANUŠ byl v létech 1928-31  úspěšným a oblíbeným vůdcem oddílu, tak na něho ve 

svém životopise vzpomíná i budoucí střediskový vůdce Sláva Steinwald a dodává, že po od- 

chodu Hanuše na vojnu (k letectvu do Banské Bystrice) činnost oddílku upadla. Stal se letec- 

kým navigátorem a také zakladatelem a vůdcem oddílu leteckých skautů ve Zvolenu. Při cvič- 

ném letu jeho letoun havaroval a poručík Hanuš (spolu s pilotem) tak tragicky zahynul před 

očima svého oddílu. Pohřeb v Třebechovicích byl 11.7.1937. 

 

V 30. létech minulého století bylo letectví státem velmi podporováno s heslem „Vzduch je 

naše moře“. Jako organizace tzv. leteckého dorostu byla zřízena MASARYKOVA LE- 

TECKÁ LIGA. Ta však mimo kurzů leteckého modelářství a  bezmotorového létání neměla 

žádný výchovný program, a tak skauti přišli s návrhem  zřizovat oddíly leteckých skautů (jako 

obdobu vodních skautů). Autorem návrhu na skloubení skautingu s teoretickou i praktickou 

stránkou létání byl spolu s pplk. Pavlem Ventem „náš“ br. Hanuš se svými praktickými zkuše- 

nostmi oddílového vůdce a lesoškoláka. Roku 1935 vznikl první takový oddíl v Nitře a v září 

toho roku br. Hanuš založil a vedl oddíl leteckých skautů ve Zvolenu, který se dva roky 

zdárně rozvíjel. 

Dne 8.července 1937 však došlo u lázní Kováčová nedaleko Zvolena při polním vojenském 

cvičení vinou nesprávné pilotáže k tragické letecké nehodě (střemhlavý pád z výšky asi 50 

metrů), při které letec-pozorovatel poručík Hanuš spolu s pilotem  vojenského letadla typu  

LETOV Š-328.120 zahynul před očima celého svého oddílu, který byl ve vzdálenosti 

necelých 100 m nastoupen. Zvolenský letecký oddíl nenašel nového schopného vůdce a 

rozpadl se, tragedie deprimovala i nitranský oddíl. Zásluhy br. Hanuše o letecký skauting 

popisuje studie br. Androviče-Štuky, vydaná 52. klubem OS v Trenčíně v lednu 1991, 

nekrolog uveřejnil i časopis Skaut-Junák č.1, ročník 1937/38, který zde opisujeme: 

„11. července 1937 byl v Třebechovicích pohřbem letec-pozorovatel por. br. František 

Hanuš, který zahynul při letecké katastrofě u Zvolena. Zvěčnělý br. Hanuš byl skautem od 

svých deseti let, až se stal skautským vůdcem. Byl vůdcem energickým, ale spravedlivým. Ve 

skautingu nacházela jeho idealisticky založená duše životní náplň. Byl poctivý ve studiu  i ve 

výkonu vojenské služby. Oblíben byl u podřízených i nadřízených, byl vzorem řádně 

vychovaného skauta. O svých dovolených se  vždy rád vracel do skautské klubovny a názorně 

skauty přesvědčoval o správnosti výchovných metod skautingu. Ještě letos  se chystal 

vypomoci ve vedení tábora, leč služba tomu zabránila. Budeme s láskou vzpomínat na milého 

bratra poručíka Hanuše a stavěti jej za vzor“. 
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2.11 – Byl jsem skautem DTJ                                                              

 
Vedle tzv. „svazových skautů“, tedy skautů registrovaných ve Svojsíkově spolku  „JUNÁK-

ČESKÝ SKAUT“, byli v Třebechovicích i „nesvazoví“ skauti DTJ. Nějakou konkurencí pro 

nás však nebyli. Krátkou dobu k nim docházel i br. Karel Hovorka, z jehož vzpomínek 

čerpáme.  

 

Dělnická tělovýchovná jednota (zkráceně DTJ) byla dělnickou obdobou Sokola. Jako „žák“ 

(cvičenec školního věku) jsem se jako osmiletý  přihlásil i do skautského oddílu DTJ. Bylo to 

v roce 1935. Oddíl tehdy vedl Ludvík Černý a schůzky jsme měli v altánu před budovou DTJ. 

Bylo nás jen asi deset, staří i mladí, žádnou zkoušku či slib jsem neskládal. Byl jsem tam ale 

jen krátce. V létě jsme chodili tábořit k rybníku u Nové Vsi. O nějakém prázdninovém táboře 

nevím, zřejmě žádný nebyl. Myslím, že taková činnost byla spíše podobná trampingu. Na 

veřejnosti vystupovali skauti jen s výstupy u táborových ohňů pořádaných před veřejnými 

tělovýchovnými vystoupeními DTJ.  

Naše sborová kronika uvádí, že v průvodu k otevření Skautského domova bylo několik nekro- 

jovaných skautů DTJ, lehkoatletické soutěžení s DTJ zmiňuje kronika jen v roce  1923. Pokud 

si br. Hovorka vzpomíná, skauty DTJ byli také Fred Klemmer, Franta a Standa Mackovi, jeho 

bratr, V.Šesták, J.Barvíř, B.Runštuk  a další,  které si již nevybavuje. 

Slyšel , že po odchodu Ludvíka Černého do Zlína vedl skauty DTJ  B.Runštuk, ale to byl již 

„svazovým“ skautem. 

O tom kdo a kdy třebechovický oddíl skautů DTJ založil a jak a kdy skončil  (DTJ nebylo 

totiž nacisty rozpuštěno jako Junák či Sokol) se zjistit nepodařilo. Souhrnně lze konstatovat, 

že se skauti DTJ nějakou viditelnou veřejnou aktivitou  alternativou  a konkurencí 

„svazových“ junáků nestali.   
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2.12 – Jubilejní oslavy „25 let třebechovického skautingu“ ( 1937) 
 

Oslavy tohoto „půlkulatého“ výročí místního skautingu byly podstatně menší než župní sraz 

k oslavám patnáctiletí v roce 1927. O důvodech této skromnosti kronika nepíše a nevysvětlili 

to ani pamětníci. Nebyl vydán odznak ani žádná pamětní publikace či  plakáty. Zmiňovaný 

archivní zápis  neměl autor bohužel  k dispozici. 

 

4.září v 7 hodin večer byl pochodňový průvod městem na hřiště Sportovního klubu v Boře, 

kde byl slavnostní táborový oheň k poctě zakladatelů. Při něm župní zpravodaj br. Neuman 

z Dobrušky připjal na náš prapor pamětní stuhu župy. Po projevu vzpomněl sborový vůdce 

Koleš na začátky místního skautingu, načež obětavému župnímu zpravodaji předal  upo- 

mínkový dárek. Pak již následoval veselý program. 

5.září přijeli ještě další hosté,  na náměstí byla přehlídka župy a pak defilé skautů před pří-

tomnými skautskými hodnostáři. Odpoledne  po průvodu městem byla skautská veselice, 

atrakce, ukázky dovedností, koncert a tanec na parketu. 

Počasí slavnostem nepřálo, ale přesto bylo u nás asi 350 skautů a hostů. Ubytování byli ve 

Skautském domově, v domě Sociální péče, v  kabinách sport. klubu, v hostinci na Bědovicích 

a také v soukromí. Jako zástupce Svazu byl přítomen br. Šimánek z Prahy. Došla nám řada 

blahopřání, průvod byl filmován. Pomáhala nám celá řada  ochotných osob. Finanční zisk byl 

asi 1600 Kč, o celé slavnosti je v archivu uložen podrobný popis. 

 

Tento zápis převzatý z kroniky sboru končí přáním „Hodně zdaru do dalších 25 let!“, ale  

splnit toto přání nám nebylo dopřáno, již tři roky poté byl JUNÁK nacisty rozpuštěn a jeho  

majetek zkonfiskován. 
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2.13 – Naše Orlické hory - tábořiště v Dobrém                                     

 
Od  Klubu českých turistů došel v roce 1925  dopis, který třebechovickým skautům  děkoval 

za PROBUZENÍ ZÁJMU VEŘEJNOSTI O ORLICKÉ HORY. Tehdy se totiž turistika ještě 

nepěstovala, po přírodě se potulovali jen divocí trampové a organizovaně jen pár turistů a my-

skauti. 

 
Po táborech na Sutých Březích a na Vysokém Újezdě zamířily v roce 1921 všechny čtyři teh- 

dejší oddíly  tábořit do Orlických hor. Zda šlo o náhodnou nebo  promyšlenou a koordinova- 

nou akci se již nedovíme, nezjistíme ani  důvody, proč příští tři roky chlapecké  oddíly již v 

Orlických horách netábořily. Zřejmě jim chyběla  řeka a koupání, a tak jejich tábory byly opět 

na řece Orlici na Sutých Březích a u rybníka v Nové Vsi u  Týniště n.Orl.  Ale dívky zůstaly 

Orlickým horám věrné a  našly si v Antonínově údolí, nedaleko Kuldova hostince, opuštěnou 

roubenou chalupu (Tisovec čp. 17), kde tábořily poprvé v roce 1924 a naposledy v roce 1931, 

kdy byla jejich „chaloupka“ (jak ji něžně říkaly) zbourána. Náhradu  našla vůdkyně Šubrtová 

v nedalekém Hluckém údolí, kde v létech 1932 a 1933 tábořily v pronajaté chalupě mlynáře 

Poláčka. Provdáním a odstěhováním Slávky Šubrtové do Hradce Králové rokem 1933 období 

táboření dívek v chalupách skončilo, nástupkyně Neda Hanušová volila i pro dívky táboření 

pod stany, zkušebně v roce 1934 u rybníka v Nové Vsi, ale příští rok 1935 už opět v Orlic- 

kých horách, tentokrát v Josefově údolí. 

Vůdci chlapeckých oddílů odcházeli na vojnu, měli také problémy s uvolňováním ze zaměst- 

nání (krátká placená dovolená byla totiž uzákoněna až v roce 1924), a proto byli naši skauti 

v roce 1928 hosty  skautů z Holic (tábor u Brandýsa n.Orl.) a v roce 1929 skautů z Brna (tábor 

na Sutých Březích). Dva tábory ve Štěnkově byly pak ryze pracovní: v roce 1931 tam skauti 

stavěli srub a v roce 1933 zhotovovali tvárnice pro stavbu Skautského domova. 

Po zabydlení Skautského domova (postaveného v roce 1934) bylo radikálně vyřešeno i letní 

táboření. Chlapci i dívky se dohodli, že bude vyhledáno vhodné tábořiště, které bude na více 

let smluvně pronajato  a o prázdninách tam bude postaven tábor, který postupně využijí jak 

chlapci, tak dívky, což podstatně sníží náklady. 

Vybrány byly Orlické hory u Dobrého, na břehu Zlatého potoka, horního toku řeky Dědiny, 

protékající naším městem. 

 

Tábořiště u Dobrého v Orlických horách 

Dobré je malá podhorská obec o které se v textové části turistické mapy Orlických hor píše: 

„V létech 1837-77 se v okolí dolovala železná ruda. Dům  čp. 1 je stará roubená rychta, ba- 

rokní kostel z roku 1739 vznikl přestavbou původního kostela ze 13. století. Jeho barokní 

plastiky jsou z 18. století.“ 

První tábor u Dobrého zmiňuje kronika v roce 1930. Vedl jej R.Horák a lze se jen domnívat, 

že mohl být na místě budoucích táborů pořádaných u Dobrého v letech 1936-39. 

Kdo tábořiště u Dobrého po šesti létech znovuobjevil již věrohodně nezjistíme, byl to nejspíše 

v té době velmi agilní sborový vůdce Koleš, který byl též iniciátorem v roce 1934  dokončené 

stavby Skautského domova. Tábořiště bylo přilehlé k Zlatému potoku, který byl náhonem 

tzv. Panského mlýna. Jeho majitel byl i vlastníkem pronajaté louky a ve své vstřícnosti skau- 

tům nabídl  i nouzové ubytování v případě nějaké přírodní kalamity. Přízeň měli skauti i u 

místního obyvatelstva, o čemž svědčí to, že obec na jedné ze svých pohlednic zobrazila náš 

dívčí skautský tábor z roku 1936  s popiskou: DOBRÉ, skautský tábor u Panského mlýna.  

Myšlenka postavit stanový tábor, který postupně využijí jak chlapci, tak děvčata, se poprvé 

uskutečnila v roce 1936 a natolik se osvědčila , že bylo rozhodnuto v tomto trendu pokra- 

čovat. 
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V roce 1937 bylo tábořiště smluvně zajištěno na další roky, ke kuchyňskému přístřešku byla 

přistavěna kůlna na dříví  a opakovaně užívané skládací  podsady. 

Dochovala se fotografie datovaná 26. května 1938, kdy byl za Štěnkovem poprvé postaven a 

skautské i ostatní veřejnosti představen stan týpí, o jehož ušití a výzdobu se postaral Egon 

Sucharda. 

Na fotografii je také tzv. Příhodův stan, což byl velký hangárový objekt (asi 3x8m), darovaný 

dlouholetým příznivcem a sponzorem skautů Příhodou. Užíval se jako jídelna a společenský 

stan a byl zřejmě již ve výbavě tábora roku 1937.  

V roce 1939 se na tomto tábořišti postupně uskutečnily tři tábory:  vlčat,  skautek a  

skautů s několika hosty z Holic. Bylo to již po nacistické okupaci, na stožáru vlála ještě čes- 

koslovenská vlajka (tehdy již nezákonná) a netušili jsme, že další tábor nebude příští rok, ale 

až za šest let v roce 1945  a jeho místem nebude opět Dobré, ale Julinčino údolí u Rokytnice 

v Orlických horách. 

Egon Sucharda ve svých vzpomínkách vypráví, jak po likvidaci JUNÁKA v roce 1940 navští-

vil se Standou Koubou tábořiště v Dobrém a z kůlny odvezli kamna  a palivové dřevo do pro- 

najaté opuštěné kovárny u lomu v Bílém Újezdě, která se jim stala útulkem v době války. 

Po válce bylo tábořiště v Dobrém užito jen jednou. V roce 1948 tam účastník shora vzpome- 

nutého tábora  roku 1939,  br. Olda Michera,  uskutečnil tábor vlčat a spolu s dalšími oddíly 

skautskou činnost na dlouhých dvacet let přerušil.  
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2.14 – Přehled uskutečněných táborů let 1919-1940 

 

Letní (prázdninové) tábory se pořádaly každoročně, chlapecké od roku 1918, dívčí od 1920, 

oblíbenými (vícekrát užitými) tábořišti chlapců byly Suté Břehy a Nová Ves u Týniště n.O. 

Dívky byly věrné (celkem 8x) „své chaloupce“ v Antonínově údolí Orlických hor. Od roku 

1936 byly jak dívčí, tak chlapecké tábory pořádány pod stany u Dobrého v Orlických horách. 

Nedostatek vedoucích chlapeckých táborů vedl dvakrát k hostování na táborech (Holic 1928 

a Brna 1929), dvakrát byl u Štěnkova „pracovní“ tábor (stavba srubu 1931, výroba tvárnic 

na Skautský domov 1933).  Děvčata podobné problémy s vedoucími táborů neměla. 

 

 

ROK 1919 

- chlapci:   Suté Břehy (Klepetář, R.Kilingr) 

ROK 1920 

- chlapci:   Suté Břehy (Klepetář, R.Kilingr) 

- dívky:     VysokýÚjezd, školní budova (Svobodová) 

ROK 1921 

- chlapci:  1. oddíl: u Žamberka, stany (R.Kilingr) 

                 2. oddíl: Hluky v Orlických horách, stany (Klepetář) 

- dívky:     1. oddíl: Sedloňov v Orlických horách, chalupa  (Svobodová) 

                 2. oddíl:  Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK 1922 

- chlapci:  1. oddíl:  Vysoký Újezd v postavené boudě (R.Kilingr) 

                 2. oddíl:  Suté Břehy, vorařská chata (Klepetář) 

- dívky:    Suté Břehy, stany (Šubrtová) 

ROK 1923 

- chlapci:  Nová Ves u Týniště n.Orl., stany (Koleš) 

- dívky:    Mužský u Mnichova Hradiště, stany (Šubrtová) 

                 Ostrov Krk v Jugoslavii, desetidenní zájezd (Šubrtová) 

ROK 1924 

- chlapci:  Suté Břehy, stany (vedoucí nezjištěn) 

- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK 1925 

- chlapci:  Josefovo údolí Orlických hor, stany (vedoucí nezjištěn) 

- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa  (Šubrtová) 

ROK 1926 

- chlapci:  Suté Břehy, stany (Hejčl) 

- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK 1927 

- chlapci:  Suté Břehy, stany (Hanuš) 

- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK 1928 

- chlaoci:  v táboře Holic u Brandýsa nad Orlicí, stany 

- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK 1929 

- chlapci:  v táboře Brna na Sutých Březích, stany (Milota Fanderlik) 

- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 
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ROK 1930 

- chlapci:  Dobré v Orlických horách, stany (R.Horák) 

- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK 1931 

- chlapci:  stavba srubu u Štěnkova 

- dívky:    Antonínovo údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK 1932 

- chlapci:  Josefovo údolí Orlických hor, stany (Šebestík) 

- dívky:    Hlucké údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK 1933 

- chlapci.  Srub u Štěnkova, hotovení tvárnic na Skautský domov 

- dívky:    Hlucké údolí Orlických hor, chalupa (Šubrtová) 

ROK1934 

- chlapci:  Nová Ves u Týniště n.Orl., stany (Koleš, Šebestík, Hofman) 

- dívky:     Nová Ves u Týniště n.Orl., stany (Hanušová) 

ROK 1935 

- chlapci:  Nová Ves u Týniště n.Orl., stany (Hejčl) 

- dívky:    Josefovo údolí Orlických hor, stany (Hanušová) 

ROK 1936 

- chlapci:  Dobré v Orlických horách, stany (Koleš) 

- dívky:    Dobré v Orlických horách, stany (Hanušová) 

ROK 1937 

- chlapci:  Dobré v Orlických horách, stany (Koleš, Uhlíř, Kreitner) 

- dívky:    Dobré v Orlických horách, stany (Bichlbauerová) 

ROK 1938 

- chlapci:  Dobré v Orlických horách, stany (Koleš) 

                 Cyklistický putovní tábor roverů po Slovensku (Sucharda) 

- dívky:    Dobré v Orlických horách, stany (Hanušová) 

ROk 1939 
- chlapci-vlčata:  Dobré v Orlických horách, stany (Koleš) 

- chlapci-skauti:  Dobré v Orlických horách spolu s Holicemi, stany (Sucharda) 

- dívky:               Dobré v Orlických horách, stany (Bichlbauerová) 

 

Náklady na stravování byly v těch předválečných létech kolem 5,50 Kč na osobu a den, takže 

poplatek za dvoutýdenní tábor byl do 100 Kč. V některých létech středisko přispívalo částkou 

10 Kč na táborníka, táborový poplatek se snižoval nebo odpouštěl dětem ze sociálně slabých 

rodin. Že táborový poplatek platili i vedoucí tábora bylo samozřejmostí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82  

 

 

 

 



 83  

 

 

 

 

 



 84  

 

 

 

 

 



 85  

 

 

 

 

 



 86  

 

 

 

 

 



 87  

 

 

 

 

 



 88  

 

 

2.15 – Nacistická okupace ČSR a první likvidace Junáka 
 

Mnichovský diktát v září 1938 znamenal rozvrácení Československa. České země ztratily 

pohraniční území Sudet a  Slovensko prosadilo svoji autonomii a profašistický režim. Zbytek 

naší vlasti okupovala hitlerovská vojska v noci 15.března 1939, následoval  tzv. Protektorát 

Čechy a Morava. Naše tři poslední tábory pořádané o prázdninách roku 1939 byly tedy již za 

německé okupace. V roce 1940 už tábor pořádán nebyl, unikli jsme tak asi  jeho násilné 

likvidaci. Svou aroganci  nám však gestapáci předvedli v Třebechovicích  4.listopadu 1940, 

když zkonfiskovali všechen náš spolkový majetek. 

 

Po zřízení Protektorátu bylo jasné, že skauting ve stínu hákového kříže dlouho existovat ne- 

bude. V Německu byl skauting zlikvidován a nahrazen povinným členstvím ve spolku  tzv. 

„Hitlerovy mládeže“ Hitlerjugend  v roce 1935, tedy dva roky po nástupu Hitlera k moci. Že 

je skauting neslučitelný s jakýmkoliv totalitním režimem se mohl přesvědčit  i A.B.Svojsík 

při své návštěvě SSSR v roce 1938. Zemřel krátce  po návratu 17. září  1938,  takže  proces   

„národního sjednocení“ již nezažil. Důsledkem tohoto vývoje byl i mimořádný valný sjezd 

„Svazu junáků skautů a skautek RČS“ pořádaný 10. a 11. prosince, který ukončil období  

„Svazu“ a připravil sjednocení skautingu v novém  spolku Junák, a to již bez  autonomního 

Slovenska, jehož profašistická vláda na podzim 1938  všechny skautské organizace rozpustila 

a povolila jen Hlinkovu mládež (obdobu Hitlerjugend). Zákonem z 28.4.1940 bylo pak 

nařízeno, že výchovu občanů ve věku 6-19 let  provádí Hlinkova mládež a občanů ve věku 

20-60 let nechvalně známá Hlinkova garda. 

Skautské tábory v roce 1939 probíhaly ještě normálně,  ale v září, po přepadení Polska  a za- 

čátku 2. světové války, bylo vše jinak. Došlo k rozsáhlému zatýkání rukojmí, k zavření vyso- 

kých škol. Byly také  první zákazy nošení skautského kroje. (Celostátní zákaz je datován 

28.8.1940). V tomto ovzduší se proto tábor v roce 1940 již nepořádal, a tak jsme  naštěstí 

nezažili násilné ukončení tábora jednotkami Gestapa a SS, které proběhlo 11.července 1940. 

Poslední veřejnou akcí třebechovických skautů byl  7. května 1940 uskutečněný průvod do 

Štěnkova k otevření nového srubu vlčat. Akce musela být již ohlášena a schválena německým 

velitelem města. 

Skautští historici vypověděli, že po15. březnu 1939 (kdy Němci okupovali zbytek Čech a Mo- 

ravy) se registrace členstva skoro zastavila a ústředí Junáka ji ani neurgovalo, vázla také 

realizace změn v organizaci středisek podle usnesení ustavujícího sněmu JUNÁKA , konané- 

ho 22.1.1939. 

V roce 1940 měl JUNÁK na 35.000 členů registrovaných a nezjištěný počet členů neregistro- 

vaných. Dokladem našeho podílu je v příloze zobrazený  seznam chlapeckého kmene, 

registrace minimálně jednoho (prvního) oddílu byla provedena a také ústředím JUNÁKA                           

potvrzena zvláštním dekretem. Zda to byl obvyklý způsob potvrzení registrace nevíme.  

Jmenný seznam je historicky zajímavý množstvím bratří, kteří se po válce stali zakladateli a 

vůdci třebechovických oddílů. 

. 

Podobný jmenný seznam děvčat se nezachoval, ze sborové kroniky však ještě víme, že roku 

1940 byl předsedou (starostou) reorganizovaného spolku Josef Příhoda, vůdcem (velitelem) 

střediska František Koleš, oddíl skautů vedl Rudolf Hejčl, l. oddíl vlčat František Koleš,  

2. oddíl vlčat Josef Hájek, světlušky vedla Marie Bichlbauerová a skautky Neda Hanušová.  

Počet třebechovických skautů a skautek všech věkových stupňů byl v roce 1940 kolem stovky  

aktivních členů, nejvíce za všechna meziválečná léta. 

Konkrétní průběh  likvidace střediska a konfiskace všeho majetku se zjistit nepodařilo, podle  

životopisné výpovědi br. Hejčla  převzali náš majetek opilí gestapáci 4. listopadu 1940. 

Zda byl tomu smutnému aktu přítomen ještě jiný činovník střediska se zjistit nepodařilo. 
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2.16 – Trocha skautování i za války 
 

Období druhé světové války (1939-1945) bylo dlouhé a kruté. Totální nasazení s dvanácti- 

hodinovou pracovní dobou včetně sobot (72 hodin týdně), nucená práce ve zbrojovkách bom-

bardovaného Německa,  válečné přídělové hospodářství, ulice bez osvětlení se zatemněnými 

okny, rozhlasový přijímač s povinnou cedulkou „Poslech zahraničního rozhlasu se trestá 

smrtí!“, zavřené vysoké školy,  koncentrační tábory plné „nepřátel Říše“, červené plakáty se 

jmény popravených za schvalování atentátu na Heydricha, vyhlazení Lidic a Ležáků, systema-

tické vyhlazování Židů, všudepřítomný strach z udavačů a všemocného Gestapa. Junák byl 

nacisty zlikvidován v říjnu 1940, následoval Sokol a další organizace a platil zákaz shromaž- 

ďování. Ale ani v těchto podmínkách plamen skautingu v našem městě podle pamětníků zcela 

neuhasl.  

 

Alena Sakařová a Irena Horáková vzpomínají na schůzky každou středu u Sakařů. Schůzky 

nás a několika chlapců vedl pan Barvíř, který miloval přírodu a vše co s ní souviselo. Vděčí- 

me mu za to, že nás naučil znát přírodu a vyprávěl nám různé příběhy ze života. Nezůstalo 

však jen u středečních schůzek, v neděli jsme chodili na vycházky do přírody, kde jsme poz- 

návali v praxi brouky, ptáky,  rostliny, stromy. Při večerních vycházkách jsme sledovali noční 

oblohu a  dostalo se nám vysvětlení, kde se nacházejí jednotlivá souhvězdí. Pod vedením pana 

Barvíře jsme se naučili i Morseovu abecedu, kterou jsme si vyzkoušeli vysíláním praporky na 

lukách. V zimě, kdy příroda spala, jsme chodili společně bruslit na jezírka za Krňovice, kde 

jsme nejprve museli „kluziště“ odmetením sněhu upravit. I po létech, když se potkáme, vzpo- 

mínáme na obětavého a moudrého p. Barvíře a  hezké dětství, které jsme jeho zásluhou i ve 

válce prožili.   

 

Egon Sucharda si společně se Standou Koubou a Járou Boškou (z Kuklen) pronajali malou 

chaloupku u Bílého Újezda v Orlických horách, kam přestěhovali část inventáře z našeho bý- 

valého tábořiště u Dobrého. Chaloupka ležela rovněž na Zlatém potoku a stala se jim skaut- 

ským útočištěm  v době války. 

 

Rudolf Hejčl ve svém životopise uvádí, že  při likvidaci střediska (4.11.1940) skautskou lite- 

raturu neodevzdal a užil ji k výchově několika zdatných chlapců svého bývalého oddílu. Ne- 

zklamal se v nich, stali se  vedoucími poválečných oddílů. Od roku  1942 byl zapojen do pro- 

tinacistického odboje a s několika chlapci svého oddílu vytvořil skupinu, připravenou pro 

strážní službu a případně i sabotážní akce. Dne 22. dubna 1945 dostal konkrétní pokyny, po- 

slední pak 4. května s tím, že dnem akce bude 7. květen 1945, ale přišlo to dříve. Stal se čle- 

nem revolučního národního výboru v Třebechovicích a již dopoledne 5. května velký plakát 

na náměstí vyzýval skauty  do služby vlasti, kterou poslechlo 42 bývalých skautů, kteří konali 

služby strážní a spojovací. 
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2.17 – Jaké byly „předválečné“ Třebechovice 
 

Prostředí a podmínky skautování v předválečném Československu byly s dnešními možnost- 

mi a stylem života nesrovnatelné. Lepšímu  pochopení,  jak vaši dědové a otcové v létech do 

vypuknutí 2. světové války v Třebechovicích žili a skautovali by mohly přispět tyto vzpomín- 

kové řádky, sepsané podle dobových pramenů. 

 

Třebechovice se v mladé Československé republice staly moderním a pohledným městem, vy-

hledávaným i k letnímu pobytu. Známý a uznávaný kunsthistorik prof. V.V.Štech v roce 1937 

poslal Městské radě tento pochvalný dopis, který bez jazykových úprav opisujeme: 

„Měl jsem příležitost dvakrát projet Třebechovice. Užasl jsem, když jsem shlédl vzornou ú-

pravu ulic – čistý vzhled budov veřejných i soukromých – zelené pásy u chodníků – květiny 

v oknech – ladné zahrádky – dokonale pěstěné stromoví  -  pořádek  života v prostorách ve-

řejných. Jsem tím nesmírně dojat a musím dáti výraz  svému smýšlení o tom,  protože jako 

pracovník veřejný – dlouholetý pozorovatel české samosprávy a starý spisovatel vím, co 

námahy dá takové pořádání vzhledu obce – jak těžce se u nás leckdy dobré věci prosazují – 

jak velkých peněz je třeba na pořízení sadů, dlažby, zdravotních nutností – a jak těžce se 

udržuje, co krásného, jen mravní zisk přinášejícího, si obec opatří. 

Pokládám za povinnost já neznámý, co cítím vůči Vám, pánové velmi vážení, ač mi neznámí, 

poněvadž tak krásné a čistě jevící se  město je pýchou naší vlasti. Avšak pýchou naší je i ob-

čanstvo, které tak krásného zjevu města památného je bedlivo a dovedlo si ke správě věcí 

veřejných zvoliti radu a zastupitelstvo tak vkusně obec upravující. Pln úcty Vám tisknu ruce – 

mužové vzácní a prosím Vás, abyste nepolevovali. Do Třebechovic měla by jiná česká města 

vysílati ušlechtilé hospodáře svých věcí veřejných, aby poznali, že krásný vzhled ulice vycho-

vává  všechny občany k nejlepším ctnostem, k pěstění veřejného statku – k dobrému počínání 

si mládeže, a tím i k jemnému cítění pro život vůbec. 

Ať kvetou dále  krásné Třebechovice, ať se Vám, pánové vzácní, daří vše v městské radě i 

v zastupitelstvu, a ať slovutný starosta – rovněž mně úplně neznámý – kráčí s ostatními vůdci 

města ve všem ke zdaru obyvatelstva. Nic od Vás nechci – jsem Vám dalek – ale musel jsem si 

uleviti těmito řádky, když jsem tak spořádané město zjistil a takovou radost z toho měl. Pln 

úcty jsem Vám oddán – vzácní a vážení pánové. Nikdy mi Třebechovice z mysli nevymizí.“                                                                                                                                  

                                                                                                                     V. V. Š t e c h 

O 20. století se  mluví jako o století techniky, v jeho první polovině to však byly jen začátky 

nesrovnatelné s dneškem. Byly to roky elektrifikace, začátku  automobilové a letecké dopra- 

Chvála pana profesora Štecha se bude zdát přehnaná, ale ono v té době skutečně nebylo ob- 

vyklé, aby město naší velikosti mělo svůj „územní zastavovací plán“ (návrh  arch. Zakrejse 

schválený 1927), zrealizovalo vodovod a kanalizaci za necelý rok (konec v listopadu 1931), 

navíc „chytře“ při jednom rozkopání ulic, aby pracovalo s bankovním úvěrem, za který se 

svým majetkem zaručil jeho starosta, továrník Rudolf Vitoušek. Úřady bylo konstatováno, že 

není znám podobný případ tak rázného a úspěšného řešení vodního hospodářství. Byla 

regulována říčka Dědina, upraveno náměstí, vydlážděny chodníky. V roce 1928 bylo otevřeno 

hřiště v Boře, v roce 1925 postavena sokolovna, v roce 1933 otevřeny říční lázně na Orlici, 

a rok po Skautském domově byl v roce 1935 postaven i Společenský dům DTJ. 

Jen postavení nové měštanské školy se pro začátek války zrealizovat nepodařilo, a tak i náš 

Skautský domov  byl od roku 1939 provizorní školní učebnou. Občané také využili velkorysé 

státní pomoci ve financování stavby rodinných domků, z nichž vznikla na východě města, 

vedle  obecních činžovních  domů, celá nová čtvrť. 

O 20. století se  mluví jako o století techniky, v jeho první polovině to však byly jen začátky 

nesrovnatelné s dneškem. Byly to roky elektrifikace, začátku  automobilové a letecké dopra- 
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vy, rozhlasu a filmu, ale snad hlavním pokrokem (pokládaným i za druhou průmyslovou 

revoluci) byl nástup elektromotorů na střídavý proud, který umožnil individuální pohon strojů 

v továrnách. V domácích spotřebičích (pračky, chladničky, vysavače, gramofony, holící stroj- 

ky  apod.) se elektromotory začaly masově užívat až po 2. světové válce. A tak předválečný 

gramofon  byl s pérovým strojkem, který se natahoval klikou, také u telefonu se točením 

kličkou spojoval volající s manuální ústřednou pošty. Předválečný skauting nelze tedy 

hodnotit dnešním světem počítačů, mobilních telefonů, digitální fotografie, či možnostmi 

cestování. Byl to vpravdě jiný svět, kdy automobil měl jen ten, kdo jej ke svému povolání 

potřeboval, respekt u dětí měl nejen učitel, ale i školník či domovník,  terorizmus a řada dnes 

běžných druhů kriminality byla tehdy neznámá, krádež v kostele nebo poničení hřbitova bylo 

prostě nemyslitelné.  

Neznámými pojmy byla televize, počítač, ale i samoobsluha, bankomat, posilovna, ochranka, 

bezdomovec,  satelit, antibiotika a řada dalších,  nebyla hrozba terorizmu, drog, AIDS. 

Nebyl také dnešní problém odpadků, protože se topilo v kamnech, igelit, silon, PVC  a další 

(nezničitelné) plastické hmoty ještě nebyly vynalezeny, stejně jako pesticidy a další přírodu 

poškozující chemikálie, nebyly kyselé deště, a tak v mnoha potocích byla pitná voda, krajina 

nebyla poškozena meliorací, rozoráním mezí a rušením remízků. Bez televize bylo rozhodně 

více času a chuti k aktivní zábavě a spolkové činnosti. Byla však i omezení, která se nám dnes 

zdají neuvěřitelná: placená dovolená existovala totiž až od roku 1924 a pracovalo se také 

v sobotu, a to až do roku 1968. (První volná sobota byla 15.6.1968). 

Skautům  výdělečně činným to účast na táborech značně komplikovalo, a byly i dva roky, kdy 

se nenašel pro tábor volný vedoucí a třebechovičtí skauti museli být hosty cizích táborů.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95  

 

 

 

 

 



 96  

 

 

 

 

 

 



 96  

 

 

3.00 – Historický souhrn let 1945-50 

 
Naše město a celý náš východočeský region  nezažil  krvavé válečné operace, nepřešla přes 

nás fronta, nezažili jsme  ani letecké nálety. Ale i bez těchto hrůz bylo pět let života v okupo-

vané vlasti plné omezení a nebezpečí. Začalo to zatemněním oken, neosvětlenými ulicemi, 

přídělovým (lístkovým) hospodářstvím, byly zavřeny vysoké školy, rušeny podniky nedůle-

žité pro válku, pracovní úřady přesunovaly lidi nuceně do zbrojního průmyslu u nás, ale de- 

setitisíce i do bombardovaného Německa, což postihlo celý ročník 1921. Končilo to vyhláše- 

ním totálního pracovního  nasazení v roce 1944, kdy byly zavřeny i vyšší třídy středních škol 

a i tito mladiství pracovali 6 dní v týdnu 12 hodin (pracovní týden měl 72 hodin). Byly 

zakázány taneční zábavy, doma na radiu byla povinně umístěna karta s varováním 

„Poslouchání cizího rozhlasu se trestá smrtí“ a také k tomu docházelo. Gestapo plnilo 

věznice a koncentrační tábory, kde zahynula většina  našich židovských spoluobčanů  (také 

dva naši skauti: Klepetář a  Kreitner). 

Němečtí vojáci, ubytovaní od roku 1944 v budově měšťanky a koncem války i v sokolovně, je 

opustili 8. května 1945 a v ranních hodinách příštího dne již městem projížděly motorizované 

sovětské jednotky na pomoc bojující Praze. Válka  tím pro nás skončila. 

Konec války přinesl pocit uvolnění, radosti ze začátku nového života. Tušili jsme, že 

osvobození Československa Rudou armádou bylo účelové, že tím budeme patřit do  jejich tzv. 

„sovětského bloku“, ale doufali jsme, že Rusové nebudou horší než Němci, ale oni horší byli, 

měřeno počtem  politických vězňů, úpadkem morálky, kultury a ekonomiky. Nakonec i sami 

Rusové přiznali, že Stalin byl větším masovým vrahem než Hitler. V područí Moskvy jsme 

žili dlouhých čtyřicet totalitních let. 

Londýnská exilová vláda se vrátila do vlasti (symbolicky) přes Moskvu s tzv. Košickým vlád- 

ním programem, nastolujícím lidově demokratické zřízení.  

JUNÁK se aktivizoval okamžitě a na dotaz, zda má  na osvobozených územích obnovit svou 

činnost, odpověděla vládní místa z Košic „Obnovte předválečný stav“, ale tajnou snahou KSČ 

bylo mít vedení spolků mládeže ve svých rukou. A tak si komunisté vynutili, aby se JUNÁK 

stal kolektivním členem SČM. Ten však přestával být nepolitický a nábožensky tolerantní a 

stával se zřetelně „zálohou KSČ“. Připravovaný junácký sněm ve Zlíně měl odsouhlasit 

řešení, které by nadvládě SČM zamezilo, ale v den zahájení sněmu došlo k únorovému 

komunistickému puči, na pokyn KSČ se ustavil Akční výbor JUNÁKA, který začal skauting 

systematicky likvidovat.  Proto  i dějiny poválečného třebechovického skautingu jsou  krátké 

a smutné. 

Strach komunistů ze skautingu byl oprávněný. Oficiálně podporovaný a protěžovaný SČM, 

vydávaný za začátek budoucí  jednotné organizace dětí a mládeže, viděl v JUNÁKU značně 

silného konkurenta a KSČ tak viděla v zachování samostatnosti JUNÁKA nebezpečný pre- 

cedens, jenž by mohl vést k rozbití SČM. Kolem JUNÁKA se tak vytvořila značně složitá 

situace. 

A co naše město? Hlavními organizátory našich prvních poválečných měsíců byl staronový 

střediskový vůdce Rudolf Hejčl a jeho zástupce Egon Sucharda. Zvládli nábor a evidenci   

521 členů, zorganizovali je v 18 oddílech a pro jejich vedoucí uspořádali již koncem 

července 1945 (necelý čtvrtrok od konce války) třítýdenní výcvikový tábor v osvobozeném 

pohraničí v Julinčině údolí Orlických hor a koncem  roku 1945 se ustavilo i agilní SPJ 

(Sdružení přátel Junáka). Na stejném místě se tábořilo i v roce 1946, nejprve chlapci, po nich 

děvčata. Krásné tábořiště jsme v roce 1946 a 1947  zapůjčili k pořádání Oblastní lesní školy. 

Stany zakoupené z přebytků americké armády v létech 1946/47 umožnily uspořádat v roce 

1947 pět táborů, většinou oddílových (3., 5. a 7. oddíl).  Koncem roku 1945 vrcholily snahy o 

ukončení samostatnosti JUNÁKA. Dvacetičlennou delegací jsme podpořili pražskou 

demonstraci za zachování JUNÁKA a v roce 1947 jsme využili slibně se otvírajícího  
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skautského světa k návštěvě skautů-Harcerů v polském Walbrzychu. A náš Egon Sucharda 

absolvoval i prestižní vůdcovský kurs v anglickém Gilwellu. Ten rok jsme byli také úspěšní 

v různých soutěžích, okrskové  závody hlídek vyhráli skauti 3. oddílu opakovaně a získali 

velký křišťálový pohár. Skromnou oslavou jsme vzpomenuli 35. výročí třebechovického 

skautingu  a projektovali přístavbu Skautského domova. V příštím  roce  bylo ale vše jinak. 

Začátkem roku 1948 vrcholil střet demokratů s komunisty, tajně vyzbrojené dělnické milice 

vyšly do ulic, došlo k únorovému převratu a nastolení totalitní vlády „lidové demokracie“. 

Na 28.2.1948 do Zlína svolaný 3. junácký sněm byl zrušen a jeho heslo: „Samostatný a silný 

JUNÁK do služeb mládeže a republiky!“ zůstalo jen snem. Převládl názor radikálních 

svazáků, že JUNÁK je imperialistickou organizací. Komunisty ovládaný Akční výbor 

JUNÁKA oznámil, že SČM ve své dětské organizaci JUNÁK soustředí všechnu naši mládež 

do 15 let, starší členové se musí stát přímými členy SČM. A krátce na to oznamuje zřizování 

pionýrských oddílů JUNÁKA. Většina oddílů a někdy celá střediska reagovala na tyto 

reformy ukončením činnosti a tisíce skautů emigrovaly do svobodného světa. Také 

v Třebechovicích p.O. většina oddílů ukončila svoji činnost, takže roku 1948 pořádal tábor již 

jen 3. oddíl skautů, vlčata a světlušky a poprvé i ten rok ustavený oddíl vodáků (bývalý 11. 

oddíl oldskautů). Akcí na rozloučenou se stal oblastní sjezd v Králíkách, s viditelně větší 

účastí než dřívější sjezd v Josefově (1946) a v Přeloučí (1947).  

V roce 1949 byly oddíly registrovány již podle nových „poúnorových“ pravidel. Registraci 

podal už jen 3. oddíl skautů, jako vedoucí byli uvedeni bratři dělnického původu. Totéž se 

dělo při schvalování tábora, kdy nahlášený (a schválený) vedoucí na táboře vůbec nebyl. Tak 

absurdní to byla doba a bylo i hůře. Podle jistě neúplné evidence bylo v republice 687 skautů 

vězněno a 11 popraveno. Z toho první tři již v roce 1949 (!). I poslední u nás v roce 1960  

popravený politický vězeň  byl sedmadvacetiletý pražský skaut Vladivoj Tomek. 

Na rok 1950 již ani registrační formuláře vydány nebyly, a tak TROJKA (3. oddíl skautů) 

nahlásil pokračování své činnosti dopisem. Uskutečnila putovní tábor po středním Slovensku 

„Slovač 50“ a po prázdninách  zahájila  další skautský rok. Ten však trval jen do 3. října 1950, 

 kdy na oddílovou schůzku přišel předseda místních svazáků a vyhrožoval udáním pro nedo- 

volené spolčování. Až po létech jsme se dozvěděli, kolik svazáků bylo pověřeno hlídáním, 

zda  v práci s dětmi nepokračujeme. 

To jsme naštěstí tušili, a tak se dvou ilegálních putovních táborů TROJKY v roce 1951 

(Jeseníky – Beskydy – Váh) a v roce 1952  (Malá Fatra – Pieniny – Vihorlat) zúčastnili jen 

roveři, mezi nimi i br. Bartoš-Budha, který se jako politický vězeň vrátil z trestného tábora 

v Jáchymově. 

Za poslední veřejnou akci třebechovických skautů je pokládán společenský ples 4. února 

1950, na který zvali „ČSM, SPJ a JUNÁK v ČSM v Třebechovicích p.O.“. Spolupráce byla 

ovšem jen na papíře. O ples se zasloužili samozřejmě jen skauti a „směli“ si to zopakovat až 

po dvaceti  létech v roce 1969.   
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3.01 – Kalendárium událostí let 1945-1950 

 
Středisková kronika, vedená léta obětavým br. Kolešem, nebyla bohužel po válce obnovena. 

Br. Koleš povýšil na funkci „vůdce okrsku“, většina činnosti se odehrávala v početných oddí- 

lech, které pracovaly ve složitých  politických poměrech, jež skautingu nepřály, a tak na vede- 

ní kroniky tak říkajíc „nebyl čas ani chuť“. Následující soupis skautských událostí je proto jis- 

tě neúplný a k pochopení dramatičnosti té doby jsou odlišným písmem (kurzivou) zapsány i 

klíčové politické události té doby. 

 

 
ROK 1945 

9.-15.5.:  Předváleční skauti vedení Standou Koubou byli poslíčky a  strážnými ve službách 

               Revolučního národního výboru města, zatím co Ruda Hejčl organizoval přijímání  

               členů a zakládání oddílů JUNÁKA. 
10.5.:  Čs vláda přijíždí z Košic do Prahy a zveřejňuje  svůj socialistický program. 

11.5.: Písemný doklad o svolání schůzky 6. oddílu br. Hejčla, pracují již i další oddíly. 
2.8.:  Postupimská konference vítězných mocností souhlasí s odsunem sudetských Němců. 

26.8.:  Ministerstvo vnitra informuje o ustavení SČM jako jednotné a výlučné organizaci mládeže. 

6.9.:   Uzavřena dohoda o kolektivním členství JUNÁKA v SČM. Slíb, že SČM bude organizací celonárodní, 

           demokratickou, nadstranickou a nábožensky tolerantní nebyl dodržen. 

29.7.-19.8.: Uspořádán výcvikový tábor pro skauty i skautky v Julinčině údolí Orlických hor. 

9.9.:  Dvacítka skautů a skautek se zúčastnila „demonstrace síly JUNÁKA“ v Praze, která 

         byla plná  letáků protestujících proti likvidaci samostatnosti čtvrtmilionového hnutí.   

září:  Střediskový vůdce Ruda Hejčl odešel do Mimoně, jeho 6. oddíl proto zaniká. 
listopad:  ČSR opustily armády SSSR a USA. 

5.12.: Ustaveno SPJ (Sdružení přátel Junáka), které převzalo zodpovědnost za hospodaření 

           a finance střediska. 

25.12.: Středisková vánoční besídka v DTJ. 

28.12.: 11. oddíl (oldskauti) se loučil  na plovárně s branci,  táborák s programem, skautský  

            slib nováčků. 

 

ROK 1946 
6.3.:  Projev W.Churchilla ve Fultonu rozdělil Evropu „železnou oponou“ na dva  mocenské bloky (na Západ a 

          Východ). O tom, že ČSR je v zájmové sféře SSSR rozhodla ovšem již roku 1944 jaltská konference. 

13.4.:  Velká středisková hra po městě. 

11.-12.5.:  Oslavy  prvního výročí obnovy JUNÁKA.  Sobota večer:  průvod městem, táborák  

                 za skautským domovem. Neděle:  hlídkové závody, promenádní koncert na   

                 náměstí,  průvod na hřiště DTJ a skautská veselice, taneční večer.  

3.6.:  Prodány první pletené turbánky (nápad Ferkova, tehdy ještě 8. oddílu). 

8.-10.6.:  Oblastní sjezd v Josefově (6. a 14. místo v závodě hlídek),  11. oddíl oldskautů se   

                tam inspiroval  k přeměně na oddíl vodních skautů. 

15.-30.8.: Tábořiště v Julinčině údolí půjčeno Oblastní lesní škole (OLŠ). 

prázdniny:  Pořádány dva střediskové tábory v Julinčině údolí (chlapecký a dívčí), 

                   Borůvkové brigády na Šumavě jsme se nezúčastnili.  

22.9.:  Návštěva Lady Boden-Powell v Hradci Králové. Máme její autogram. 

9.10.:  Velká polní hra středisek Třebechovice, Hradec Králové a Josef  (východiskem byly    

           Libřice, z Třebechovic účast na 100 osob). 
24.10.:  Byl v podstatě ukončen odsun sudetských Němců. 
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ROK 1947 

únor:   Pořádán první skautský ples (v DTJ). 

13.3.:  Vznik agilní TROJKY (3. oddílu skautů) na společné oddílovce u Volejníků, kdy se 

           ochablý 5. oddíl spojil s agilním 8. oddílem,  převzal zbytek členů 3. oddílu a jeho    

           číslo.  

27.4.:  Zájezd 21 členů na skautské oslavy do polského Walbrzychu, účast v průvodu, návště-  

           va  kluboven místních Harcerů, z Hradce Králové vypraven zvláštní vlak. 
27.4.: Vyhlášena „Junácká dvouletka“ s povinností každého člena odpracovat 70 hodin brigád,  zapisovaných  

           do „Budovatelského průkazu JUNÁKA“. 

10.5.:  Pěvecká skupina „Veselá čtyřka“ vystoupila ve Východočeském rozhlase s pásmem           

            k nadcházejícím oslavám, vysílal se v 17,45 hod. 

17.-18.5.:  Oslavy 35 let třebechovického skautingu:  průvod, výstava, táborák. 

6.5.:  Oblastní sjezd v Přelouči s naší malou účastí. 

červen: v Julinčině údolí pořádána opět Oblastní lesní škola (OLŠ). 

prázdniny: uskutečněno pět táborů (3., 4. a  7.  oddíl skautů,  světlušky a  skautky).  
9.7.:  Stalin zakázal ČSR účast na Marshallově plánu obnovy Evropy. 

září:  Egon Sucharda absolvoval Gilwell. 
listopad: SČM se obával, že připravovaný 3. Junácký sněm zruší kolektivní členství JUNÁKA v SČM a vyzval 

                skauty-komunisty, aby tomu zabránili. Tak vznikl v Brně tzv.“Junácký manifest“ (navrhl i úpravu   

                skautského  zákona v duchu socialismu). 

 

ROK 1948 
zač. roku: SČM  viditelně přestal být organizací stranicky nepolitickou a nábožensky  tolerantní a stal se jasnou 

                  zálohou členství v KSČ. 

leden-březen:  registraci podalo již jen pět oddílů a oldskauti (11. oddíl), poprvé jako 1. oddíl  

           vodních  skautú v Třebechovicích p.O. 
únor:   Ministerstvo vnitra vyměňuje oblastní velitele SNB za komunisty, vláda žádá  o zrušení tohoto rozhodnutí    

            a když ministr vnitra Nosek nevyhověl, podává šest  nekomunistických ministrů demisi v očekávání, že tak  

            dojde k předčasným volbám.  Odpovědí byly výhružné akce: založení Lidových  milicí z ozbrojených děl- 

            níků- členů KSČ, nátlakové sjezdy dělnických Závodních rad, vyhrožování generální stávkou, zastavení  

            dodávek papíru nekomunistickému tisku. Dne 25.2. president Beneš demisi ministrů přijal, začalo  

            dlouhých  čtyřicet let kruté „třídní“ totality s tragickými důsledky pro statisíce „politicky méněcenných“.    

25.2.: Vytvořen „Ústřední akční výbor JUNÁKA“ (ÚAVJ), který svou  revoluční činnost zahájil násilným obsa- 

           zením ústředí a zrušením skautského sněmu, svolaného do Zlína na 28.2.  

           Zvěřejněno PROVOLÁNÍ AKČNÍHO VÝBORU JUNÁKA.. 

29.2.:  4. oddíl pořádal turnaj ve stolním tenisu. 
10.3.:  Nevyjasněné úmrtí Jana Masaryka. 

 16.-17.5.:  Oblastní sjezd v Králíkách , slavný, velký, poslední. 

pázdniny: uskutečněny dva oddílové tábory (3. oddíl skautů a vodáci) a dva střediskové 

                  tábory (vlčata a světlušky). 
4.8.:  Konference představitelů mládežnických a dětských organizací v Budapešti doporučila  

         důsledný boj proti čs skaitingu. 

13.10.:  Krajský národní výbor nám zamítl žádost o povolení přístavby Skautského domova,                 

             protože stavba není důležitá pro plnění budovatelských úkolů dvouletky. 

 

ROK 1949 

leden:  registrována již jen „TROJKA“ (3. oddíl skautů), vodáci „přestoupili“ do bývalého    

             Sokola, tehdy TJ Kožena, kde založili sekci kanoistiky. 
19.2.: Popraven oběšením třiadvacetiletý Slavoj Šádek, první z jedenácti skautů popravených komunisty. 

30.5.: První nesvobodné parlamentní volby (jednotná kandidátka nebo bílý lístek). 
prázdniny:  již jen jediný tábor, a to TROJKY.  Po táboře dobudována  v kůlně Skautského   

                   domova  krásná oddílová klubovna (s klíči pro každou družinu), družinový a  

                   oddílový život byl bohatý, k oddílovému časopisu BATYK přibyl  ormigovaný 

                   měsíční věstník HOWGH. 
1.9.:  Časopis „Junák“ nahrazen časopisem „Junáci vpřed“. 
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25.10.:  Přijat zákon o táborech nucené práce (TNP). V roce jejich zrušení (1954) jich bylo v  ČSR 104 a prošlo  

            jimi přes  200 tisíc osob.     
ROK 1950 

leden:  formuláře pro registraci oddílů nejsou, TROJKA proto jen oznamuje dopisem, že  

            pokračuje ve své práci.  

4.2.:  uskutečněn v pořadí již čtvrtý ples; byl  společným plesem  ČSM, SPJ a Junáka v ČSM. 
27.6.:  Popravena Milada Horáková. 

prázdniny:  TROJKA uskutečnila dvoutýdenní putovní tábor po Slovensku „Slovač 50“. 

říjen:  TROJKA zahájila oddílovou schůzkou další skautský rok . 
15.9.:  Úřední list ze dne 15.9.1950, č.214 oznámil  zánik spolku Junák. 

3.10.:  TROJKA zastavuje činnost po svazácké výhružce udáním pro nedovolené spolčování. 
28.10.:  zatčena skupina hradeckých skautů (Lubka Školoud, Jirka Pašta), soud byl 16.3.1951. 
podzim:  nedělní roverské vycházky a výlety, oprava střechy srubu za Štěnkovem. 

prosinec: vánoce roverů TROJKY ve srubu za Štěnkovem. 

                                       - - - - - - - - - - - - 

Po roce 1950 se hledaly cesty, jak ve skautování pokračovat, povahu ilegální morganizace 

však neměly. 

 

ROK 1951 

3.3.:  Za účasti SNB předán majetek TROJKY pověřenci ČSM Salačovi.  Majetek SPJ byl  

         předán již v polovině února 

2.4.:  Plánovaná ustavující schůzka turistického odboru TJ Kožena se nekonala, protože 

         KSČ tuto aktivitu pokládala (oprávněně) za způsob, jak ve skautingu pokračovat. 

Celoročně:  občasná setkávání roverů TROJKY, oprava polorozpadlé chaty Skipi s častým    

                   přespáním, zprovoznění havarované kanoe „Čochtan“. 

29.7.-11.8.: sedm  roverů  TROJKY na putovním táboře „VÁH 51“ (Jeseníky, Beskydy, Váh). 

prosinec: Silvestr roverů TROJKY  ve srubu za Štěnkovem. 

 

ROK 1952 
17.5.:     Souzeni funkcionáři JUNÁKA  „skupina dr. Průchy“ s tresty 6-15 let. 

9.-23.8.: pět roverů TROJKY na putovním táboře „VIHORLAT 52“ (Velká Fatra, Belanské  

              Tatry, Pieniny, Vihorlat). 

Odchodem roverů na vojnu (v září 1951  ročník 1929) se počet setkávání snižoval, až ustaly. 
27.11.:  Skončil proces se „spikleneckým centrem“ Rudolfa Slánského a spol.  (11 trestů smrti). 

 

ROK 1953 
březen:  Zemřel J.V.Stalin a také president Kl.Gottwald, nahradil ho Ant. Zápotocký 

30.5.:  Měnová reforma - výměna peněz 1:5 pro prvních 500 Kč s a 1:50 pro ostatní částky. Z poválečné reformy    

           byly zrušeny „vázané vklady“,  zrušeno přídělové hospodářství (potravinové a jiné lístky). 

1.10.:  Vyšla publikace Aloise Poledňáka „Skauting ve službách podněcovatelů války“.  

 

ROK 1956 
únor:  XX. sjezd KSSS ostře kritizoval kult osobnosti J.V.Stalina a zveřejnil jeho zločiny proti lidskosti.  

 

ROK 1957 
listopad:  Zemřelého presidenta Zápotockého nahradil Antonín Novotný. 

 

ROK 1961 
18.8,:  Postavena „Berlínská zeď“. oddělující NDR od Západního Německa. 

 

ROK 1962 
květen:  Vyhlášena rozsáhlá amnestie, propuštěna většina politických vězňů z padesátých let.   
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ROK 1963 
22.11.:  Atentát na  amerického presidenta J.F.Kennedyho.  

 

ROK 1965 

5.1.:  Ve věku  85 let zemřel zakladatel třebechovického skautingu František Barvíř. 

ROK 1966 
19.12.:  Senát pražského soudu zrušil rozsudky nad skautskými činovníky, odsouzenými v květnu 1952 (Průcha).  

 

ROK 1967 
5.-9.6.:   V. sjezd ČSM schválil pluralitu v organizaci mládeže, kritizoval práci Pionýrské organizace. 

 27.-29.6.:  IV. sjezd  Svazu čs.spisovatelů kritizoval politiku KSČ, spisovatelé se stali „svědomím národa“ – 

                   zpochybnili morální právo KSČ na vedení společnosti a  odsoudili její úlohu v padesátých létech. 

21.12.:  Na  zasedání ÚV KSČ řada jeho členů kritizuje A. Novotného a žádá kádrové změny v  orgánech strany. 
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3.02 – Bylo nás přes pět set, osmnáct oddílů 

 
Název kapitoly není přehnaný. Podle dochovaného hlášení vstoupilo do třebechovického 

JUNÁKA  v poválečném roce 1945 celkem 521 skautů a skautek a v roce  1946 bylo 368 

registrovaných členů, tedy čtyřnásobek předválečného počtu, oddílům chyběli zkušení 

vedoucí. 

 

Organizační struktura třebechovického střediska v hektickém roce obnovy JUNÁKA, jakým 

rok 1945 bezesporu byl, není bezpečně známa. Protože se registrační listy oddílů nedochovaly 

a vzpomínky pamětníků se občas neshodují,  přebíráme níže uvedený seznam oddílů a jejich 

vůdců  z almanachu, vydaného v roce 1992, k jehož pravdivosti nebyly připomínky.  

Zakladateli a vůdci níže uvedených oddílů byli vesměs  „předváleční“ skauti, kteří si skautskě 

ideje a dovednosti osvěžili na výcvikovém táboře v Julinčině údolí Orlických hor, pořádaném 

necelé 3 měsíce po osvobození. Jeho vedoucími a instruktory byli Egon Sucharda, Ruda Hejčl 

a Marie Bichlbauerová. 

 

Středisko Junáka Třebechovice p.O . mělo v roce 1945 tyto oddíly:  

1. smečka vlčat MICHERA Oldřich,   KOLÁŘSKÝ Miloš 

2. smečka vlčat SUCHAČEV Jiří 

3. oddíl skautů MARTINEC Arnošt, STEINWALD Lumír  

4. oddíl skautú DVOŘÁK Josef,  STEINWALD Miloslav 

5. oddíl skautů SEDLÁČEK Josef, UHLÍŘ Jan 

6. oddíl skautů HEJČL Rudolf 

7. oddíl skautů KOUBA Stanislav, BOUKAL Jan 

8. oddíl skautů KUBEŠ František, BĚLKA Milan 

11. oddíl oldskautů ŠULC Zdeněk, REJCHRT Josef 

1. roj světlušek KEPRTOVÁ Věra, HANUŠOVÁ Antonie 

2. roj světlušek MORAVCOVÁ Růžena, KÁNSKÁ Dagmar, VOLEJNÍKOVÁ Alena 

3. oddíl skautek DVOŘÁKOVÁ Anna,  PROCHÁZKOVÁ Božena 

4. oddíl skautek BICHLBAUEROVÁ Marie, MICHÁLKOVÁ Marta 

5. oddíl skautek ADÁMKOVÁ-HANUŠOVÁ Neda, JAVŮRKOVÁ Libuše 

 

V roce 1945 existoval  také 12. oddíl skautů a 6. oddíl skautek v Blešně, v  roce 1946 bylo 

však Blešno již samostatným střediskem. 

 

Osvobozením a obnovením Československa v jeho předválečných hranicích (bez 

Podkarpatské Rusi, která byla připojena k Sovětskému svazu) a tzv. Košickým vládním 

programem „lidové demokracie“ se mnohé změnilo. Je osídlováno pohraničí, odkud byly 

odsunuty více než dva miliony Němců, jsou znárodněny doly, těžký průmysl, některé 

potravinářské podniky, banky, otevřely se vysoké školy, skončila zaměstnání nařízená pra- 

covními úřady, armáda povolávala první brance.  To vše ovlivnilo práci střediska v podstatě 

negativně. Mimo školáků a studentů si všichni hledali zaměstnání, budovali svou novou 

existenci, odcházeli splnit základní vojenskou službu. To bylo hlavním důvodem postupné 

redukce počtu chlapeckých oddílů. (Data a důvody redukce dívčích oddílů nezjištěny). 

V září 1945 odešel do Mimoně Ruda Hejčl, jeho 6. oddíl nástupce nenašel a zanikl. Téhož ro- 

ku se z Třebechovic odstěhoval i Egon Sucharda. Protože br. Koleš byl jmenován okrskovým  

vůdcem a  br. Standa Kouba učiteloval a bydlel mimo město, byl do funkce střediskového ve-

doucího registrován br. Josef Hrubý-Kámoš, který jako ročník 1921 na vojnu nešel. 

Armáda totiž nelenila a již v říjnu 1945 povolala na vojnu ročníky 1922 a  1923, a tak o svého 

vůdce přišel 4. oddíl br. Josefa Dvořáka-Amáda, kterého nahradil br. Sláva Steinwald a také 
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3. oddíl br. Erny Martince, kterého  v roce 1946 nahradil br. Lumír Steinwald . V roce 1947 

již tento oddíl registrován nebyl, jeho číslo však nezaniklo, převzal ho v březnu 1947 

ustavený oddíl – budoucí legendární TROJKA, jejíž páteří byl agilní 8. oddíl br. Ferky 

Kubeše, k němuž se přidal 5. oddíl br. Cihláře-Oskara. 

V roce 1946  odešli na vojnu další tři vůdci oddílu (ročník 1924), a to br. Jirka Suchačev, 

jehož vlčata 2. smečky přešla do 1. smečky br. Oldy Michery, vedení 5. oddílu br. Josefa 

Sedláčka  převzal br. Josef Cihlář-Oskar a vedení 7. oddílu br. Jana Boukala převzal br. Karel 

Hovorka. 

V roce 1947 vypadala registrace chlapeckého kmene takto :  

1. smečka vlčat, „nový“3. (bývalý 8.) oddíl , 4. oddíl, 5. oddíl (zaniklý ten rok včleněním  do 

 3. oddílu), 7. oddíl a oldskauti 11. oddílu. Došlo ke změnám ve vedení oddílů, konkrétně: 

vedení 4. oddílu převzali bratři Steinwaldové (Lumír a Slávek) a vedení 11. oddílu manželé 

Horákovi. 

Toho roku pořádané tábory byly všechny oddílové, ne tedy společné (střediskové). To byl 

významný posun vpřed a příslib do budoucna. Ta slibná budoucnost však trvala jen krátce,  

ukončily ji únorové události 1948.  

V roce 1948 byly  registrovány již jen čtyři chlapecké oddíly a oldskauti, poprvé (a 

naposledy) jako l. oddíl vodních skautů, děvčata registrovala zřejmě oddíl světlušek (vedoucí 

Věra Keprtová) a oddíl skautek  (Anna Dvořáková, Marta Michálková). 

V roce  1949 vodní skauti přestoupili do tělovýchovy a v TJ Kožena založili odbor kanoistiky. 

V JUNÁKU byla registrovaná již jen TROJKA (3. oddíl) a jako její vedoucí byl uveden  

br. Josef Marek-Mour, protože nebyl „buržoazního  původu“; byl nahlášen i jako vedoucí tá- 

bora, i když na táboře vůbec nebyl. Taková to byla doba, tak rychle  jsme se učili jak  totalitní 

režim přelstít. 

V roce  1950 již JUNÁK registrační formuláře nevydal, TROJKA tedy nahlásila pokračování  

v práci jen dopisem, uspořádala dvoutýdenní putovní tábor „Slovač 50“, ale po pohrůžce sva- 

záků, že již nebudou trpět „nedovolené spolčování“, byla 3. října 1950 činnost oddílu zastave- 

na. V občasném scházení pokračovali však ještě roveři, kteří uskutečnili i dva další putovní 

tábory v roce 1951 a 1952. 

 

           Přehled táborů pořádaných v poválečných létech: 
1945 – společný      výcvikový tábor pro vedoucí oddílů 

                                 Julinčino údolí Orlických hor (vedli E.Sucharda a M.Bichlbauerová) 

1946 – chlapecký    Julinčino údolí Orlických hor (vedl Hrubý) 

         – dívčí             Julinčino údolí Orlických hor (vedla Boháčová, roz. Šubrtová) 

1947 – chlapecké:   3. oddíl – Česká Cikánka na Českomoravské vysočině (vedl Kubeš) 

                                4. oddíl – Stará Huť v Orl. horách (vedl L.Steinwald) 

                                7. oddíl – Stará Huť v Orl. horách (vedl Hovorka) 

         – dívčí:           světlušky – Stará Huť v Orl. horách (vedly Moravcová a Kánská) 

                                (tábory ve Staré Huti měly společnou kuchyni) 

                                skautky – Říčky v Orl. horách (vedla A.Dvořáková) 

1948 – chlapecké:   3. oddíl – Lukov u Znojma (vedli Kubeš a Vlačiha) 

                                vodáci – na Chrudimce u Seče (vedli Horákovi) 

                                vlčata – Dobré v Orl. horách (vedl Michera) 

         – dívčí:           světlušky – Dobré v Orl. horách (vedla V.Keprtová) 

                                (tábory v Dobrém měly společnou kuchyni) 

1949 – chlapecký    3. oddíl – Smrčná nad Sázavou (vedli Vlačiha a Cihlář-Pep) 

                                vodáci – putování po Sázavě (vedla Michálková) 

1950 – chlapecký    3. oddíl – putovní tábor střední Slovensko „Slovač 50“ (vedl Vlačiha) 

1951 – chlapecký    3. oddíl – putovní tábor „Jeseníky-Beskydy-Váh 51“ (vedl Vlačiha) 

1952 – chlapecký    3. oddíl – putovní tábor východ Slovenska „Vihorlat 52“ (vedl Vlačiha) 
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3.03 – Skautská stezka střediskového vůdce Rudy Hejčla          
 

Ruda Hejčl patřil vedle Františka Koleše k nejznámějším a nejaktivnějším vůdčím osobnos- 

tem třebechovického skautingu. Vycházet dobře s  dominantním br. Kolešem nebylo snadné, 

navíc si něčím znepřátelil župního zpravodaje, ale Ruda byl bojovník. Jeho chlapecký oddíl 

byl v létech 1938/39 tak velký a aktivní, že ve vedení střediska br. Koleše vystřídal a byl 

v čele střediska i v jeho bouřlivé poválečné obnově. Nechme ho o tom vyprávět. 

 

Skautovat jsem začal v devíti letech dne 1. září 1919 v družině Bobrů 1. oddílu, kde jsem již 

několik měsíců zastával funkci pokutáře. Složil jsem zkoušku nováčkovskou, která tehdy 

obsahovala jen znalost morseovky. Pamatuji se, že jsem tehdy neznal jenom „Y“. Poté jsem 

složil  skautský slib a později  zkoušku druhotřídní [pozn.: po roce 1945 bylo pořadí zkoušek 

změněno] a v roce 1922 se stal rádcem družiny Racků. Téhož roku jsem se zúčastnil  

Národních skautských slavností v Praze a o prázdninách pak i letního tábora třebechovických 

skautů. Postupně jsem složil řadu odborných zkoušek: truhlář, obuvník, drvoštěp, první 

pomoc, zpravodaj, stopař, botanik, astronom, atlet, plavec, cyklista, táborník i ta oblíbená “Tři 

orlí pera“. 

Od roku 1924 jsem byl oddílovým rádcem a po složení prvotřídní zkoušky v roce 1925 jsem 

se stal zástupcem vedoucího oddílu. V roce 1927 jsem absolvoval Ústřední lesní školu u 

moravského Holešova, kterou vedli bratři Hora, Fanderlici, Elstner a Štefan. Tam jsem také 

dostal skautské jméno “Strače“, protože jsem byl nejmenší z družiny Strak. Od roku 1927 

jsem již vedl oddíl samostatně, až do nástupu vojenské presenční služby 1.10.1931. Stihl jsem 

ještě navštívit „Tábory slovanských skautů“ v Praze. 

Po návratu z vojny v lednu 1933 jsem se do vedení oddílu vrátil a založil při oddíle i smečku 

vlčat, která měla brzy 70 členů. Vedení skautů jsem postoupil jinému bratru, kterého jsem si 

vychoval a věnoval se vedení vlčat s pomocí mojí manželky a dvou instruktorů. Po mnohých  

nedorozuměních, hlavně pro neskautské jednání tehdejšího župního zpravodaje Neumanna 

z Dobrušky, jehož tehdy podporoval člen náčelnictva a bývalý náš župní zpravodaj 

Preininger, jsem se vedení vlčat v roce 1937 vzdal, ale bez skautingu jsem dlouho nevydržel a 

zjara 1938 jsem s několika oddanými bratry založil 2. oddíl junáků v Třebechovicích, při 

němž byla opět smečka vlčat (pamětníci vzpomínají hlavně na br. Elišáka, u něhož měli i 

klubovnu). 

V několika týdnech jsme měli na 120 členů (což není věrohodně potvrzeno), které jsme, mys- 

lím dobře vychovávali. Paradoxně nám tehdy nebylo povoleno užívat Skautský domov, na 

jehož výstavbě jsme měli nemalý podíl. Tento stav, vyvolaný hlavně župním zpravodajem 

Neumannem, trval déle jak rok. Pracovali jsme poctivě, předčili jsme ostatní třebechovické 

oddíly, až konečně naše pravda a poctivá skautská práce byla uznána a vše se urovnalo. 

V roce 1939 jsem byl zvolen vůdcem (velitelem) střediska Třebechovice p.O. a tuto funkci 

jsem zastával až do 4. listopadu1940, kdy jsem za velkých nesnází a  surovém jednání opilých 

gestapáků předával veškerý majetek střediska a místního sdružení. Ale odbornou skautskou  

literaturu  jsem neodevzdal a schovával ji po celou dobu německé okupace. Shromáždil jsem 

kolem sebe  několik zdatných chlapců a i pomocí té literatury je připravil pro budoucí vedení 

oddílů v obnoveném JUNÁKU. Byli jsme připraveni, a tak již dopoledne 5. května 1945 

velký plakát na náměstí zval chlapce do práce pro republiku heslem „JUNÁCI VZHŮRU – 

VOLÁ DEN !“ 

Této výzvy uposlechlo 42 bývalých skautů, kteří konali spojovací a strážní službu. Pak se již 

hlásili noví a noví členové. A tak bylo třebechovické středisko JUNÁKA po  20. květnu 1945 

obnoveno a byl jsem zvolen jeho vůdcem. „Předváleční“ skauti se ujali vedení oddílů a 

zdokonalili se na prázdninovém „výcvikovém“ táboře v Julinčině údolí u Rokytnice v Orlic- 

kých horách. V červnu 1945 mělo středisko přes 500 členů ve 20 oddílech. Středisko jsem 

vedl až do konce září 1945, kdy jsem po výzvě Ministerstva průmyslu odešel za prací do 
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pohraničí jako národní správce firmy Karel Pietsch, továrna na usně v Mimoni. Vedení 

střediska jsem předal br. Egonu Suchardovi. 

V Mimoni jsem od října 1945 vedl kurs pro rádce a vedoucí tamních oddílů a byl jsem tam 

v lednu 1946 zvolen vůdcem střediska. Za mého působení vzrostlo středisko z původních 2 na 

12 oddílů. Vedle funkce střediskového vůdce jsem byl i zástupcem vůdce okrsku Česká Lípa 

a instruktorem Severočeské oblastní lesní školy. 

 

Po složení vůdcovské zkoušky jsem dostal vůdcovský dekret č.11579 ze dne 14.12.1934.  Je 

podepsaný A.B.Svojsíkem, i proto si ho vážím nejvíce. 

Všechna moje práce za 27 let (psáno v roce 1946) ve prospěch  ČESKOSLOVENSKÉHO 

JUNÁKA je zde stručně shrnuta. Jsou to vzpomínky veselé, příjemné i trpké, ale jsou to 

vzpomínky, které ze srdce nikdy nevymizí. Od roku 1922 jsem se zúčastnil skoro všech 

táborů třebechovických  junáků, z nichž jsem později mnohé samostatně vedl. A na nich jsme 

se všichni poznali nejlépe. 

Děkuji všem skautským vůdcům, kteří mi ukazovali cestu, po které jsem věrně šel. Ač z velmi 

chudé rodiny, vychoval mne skauting v platného člena naší československé vlasti a k lásce 

k mládeži, které jsem až dosud věnoval všechen svůj volný čas. 
 

Rudolf Hejčl.  v Mimoni dne  2.11.1946 

 

P.S. 

Ruda Hejčl se v  důchodovém věku do Třebechovic p.O. vrátil a v roce 1968 pomáhal 

při obnově skautingu ve funkci tajemníka a pokladníka střediska. 

Narodil se 12.února 1910 v Třebechovicích p.O., kde ve věku 78 let 16.července 1988 také 

zemřel a byl za účasti svých odchovanců-skautů pochován. 
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3.04 – Kouzelné Julinčino údolí 
 

Louka s potůčkem u opuštěné hájovny v hustém lese  Orlických hor nedaleko Rokytnice byla 

místem dvou našich poválečných táborů v roce 1945 a 1946 a místem dvou oblastních lesních 

škol (OLŠ) v roce 1946 a 1947. Další pokračování již „únor 1948“ nedovolil. 

Všichni, kdo tam tábořili, na tu přírodu a pohodu nostalgicky  vzpomínají. 

 

 

Pár dnů po skončení války navštívil Egon Sucharda  Rokytnici v Orlických.horách, aby zjistil 

v jakém stavu je rodinný dům, který jeho rodiče museli po  nacistickém záboru Sudet v roce 

1938 opustit. Při majetkoprávním jednání s revoluční správou města se dozvěděl o opuštěné 

hájovně v nedalekém Julinčině údolí. Protože přilehlá louka splňovala požadavky pro táboře- 

ní, neváhal ji spolu s objektem hájovny získat pro naše skauty.   

A tak necelé tři měsíce po skončení války byl ve dnech  25.7.- 19.8.1945 uspořádán třítýdenní 

výcvikový tábor pro „předválečné“ skauty a skautky k získání vědomostí a dovedností pro 

vedení oddílů, kterých bylo  tehdy v Třebechovicích p.O. osmnáct. Uskutečnit tábor v tak 

krátké době bylo natolik výjimečným činem, že je zaznamenán i v Břečkově „Kronice čs. 

skautského hnutí“, z níž citujeme: 

„Třebechovičtí junáci uspořádali ve dnech 29.7.-19.8. první poválečný tábor v Julinčině údolí 

u Rokytnice v Orlických horách, zaměřený na výchovu nových vedoucích oddílů. Skauti spali 

ve vypůjčených trofejních stanech-maskáčích a skautky v opuštěné hájovně. V okolních 

chalupách bydleli ještě Němci čekající na odsun,  okolní lesy nebyly nijak klidné, proto tábor 

dostal tři vojenské pušky na zastrašení záškodníků. Platily ještě protektorátní peníze a 

potravinové lístky. Každý táborník odevzdal lístky na 60 dkg masa, celý tukový lístek a na 

mouku 4 kg ústřižků „R“ a  2 kg ústřižků „A“, v naturáliích pak 1 kg cukru, balíček kávoviny 

a 5 čerstvých vajec. Táborový poplatek byl 300 K.“ 

Tábor o šedesáti účastnících vedli Egon Sucharda a Marie Bichlbauerová a jeho program byl 

podobný náplni lesní školy. Absolventi se skutečně podělili o vedení oddílů, ale nějak se 

nedomyslelo, že mužskou populaci čeká vojenská služba, takže jejich vůdcovská aktivita byla 

krátká (ročníky 1922 a 23 rukovaly již v září 1945). Skautskou teorii a praxi doplňovala na tá- 

boře pomoc při sklizni obilí, protože Němci se již o pole nestarali. Hodně se sledovaly noviny 

plné zpráv o zvěrstvech nacistů v koncentračních táborech a o  poválečném uspořádání  světa 

a naší republiky. 

Tábor je dodnes pro všechny jeho účastníky nezapomenutelný svou atmosférou konce války, 

obnovy republiky a skautingu. Bylo hodně radosti, zásluhou Egona a jeho kytary se i hodně 

zpívalo.  Písně tábora 1945  (konkrétní sled písní jednoho z táboráků): 

l) Uvítání „Pěkně Vás vítáme, rádi Vás tu máme, haló, haló, haló!“ 

2) Červená se line záře                                    11)  Isabel 

3) Státní hymna                                               12)  Dobrou noc 

4) Junácká                                                       13)  Zambezi 

5) Jen dál za skautskou vlajkou spějme          14)  Rokytnický rychlovlak   

6) Rozmilá písnička                                        15)  Neděle v lese                                                         

7) Tipperary                                                    16)  Indický chorál 

8) Zvadla růže                                                 17)  Je v dáli jedna zem 

9) Tábore starý náš                                         18)  Klondike 

10) Vasiljev                                                    19)  Sosna 

                                                                        20) Znělka 

 
V roce 1946 si oddíly na samostatné tábory ještě netroufly. Bylo i málo stanů, proto se zorga-

nizoval jeden velký společný (střediskový) tábor opět v Julinčině údolí s využitím objektu há- 
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jovny. Tábora se mohli  zúčastnit všichni registrovaní skauti a skautky. Sešlo se jich kolem 

stovky. Úspěšný tábor vedl frekventant loňského výcvikového tábora, čerstvě zvolený 

střediskový vůdce br. Josef Hrubý-Kámoš, který vzpomíná na návštěvu Miloty Fanderlika. 

Ten tábor pochválil a nazval jej mamutím. 

 

O prázdninách 1946 a 1947 bylo tábořiště zapůjčeno pro pořádání Lesních škol Jiráskovy 

oblasti Junáka. V jejich cvičné družině byl nezjištěný počet třebechovických skautů. Víme,  

že OLŠ 1947 absolvovali br. Sláva Steinwald a Honza Vlačiha-Šizma, OLŠ 1946 pak zřejmě 

Ferka Kubeš. 

Kursisty v roce 1947 navštívil starosta Junáka br. Velen Fanderlik, který hájovnu  se stany 

cvičné družiny zobrazil realistickým akvarelem. Kursistům OLŠ 1946 poslal tento omluvný 

dopis: 

„Milí bratři, nepodařilo se mi letos dostati se do vlasti v době, kdy se konají kursy, jak bych si 

přál. Nezbývá, nežli napsat několik slov, abyste viděli, že na vás někdo myslí, kdo je daleko a  

přece vám tak blízko. Jistě se snažíte všichni  ze všech sil naučit se a odnésti si co nejvíce do 

svých oddílů. Vím, že využijete každé chvilky ke svému zdokonalení a  bratři instruktoři vám 

nedovolí zahálet.  Až budete doma číst své zápisníky, bude se vám zdát, že v nich něco chybí, i 

když jste si vše pečlivě zapisovali. A právě na to, co v nich chybí, nezapomínejte. 

Jsou to vzpomínky na  krásné prostředí, které jste zde prožili. Přeneste si je do svých oddílů, 

naučte hochy žít podle zásad, které se nepíší do deníku, ale do srdcí. Vytvořte si doma ve 

svých oddílech ovzduší pravdy, přímosti a upřímnosti, která všude tak chybí mezi mládeží. 

Válka naučila lidi podvádět, lhát a přetvařovat se, švindlovat a šmelit. Dnes již nepoznávají, 

kde je hranice dobra a zla. Najděte ji  zase a ukažte jim cestu kudy jít, ale naučte je také po ní 

chodit.  Aby se jim lépe šlo a cesta nebyla jednotvárná, naučte je semtam  nějaký nový uzel, 

něco z vaření a všechno to skautské umění, které je jenom prostředkem, jak vésti nládež po 

cestě k dobru. Přeji vám šťastnou cestu.  

    Londýn v srpnu 1946, váš Velen,  starosta JUNÁKA“ 
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3.05 – Pomocníci ze Sdružení přátel Junáka 

 
SPJ (Sdružení přátel Junáka) bylo podle předválečného vzoru a stanov (z léta 1939) ustaveno 

5.12.1945 a převzalo zodpovědnost za hospodaření a finance střediska. Zápisy jejich výboro- 

vých schůzí končí bez vysvětlení 5.6.1946, takže hlavní aktivity SPJ, nákup stanů z výprodeje 

americké armády, ale také jejich společenské akce (výlety),  nejsou písemně dokumentovány.  

Proto působení  SPJ v létech 1947/49, sepsané jen podle vzpomínek, bude nutně neúplné.  

   

 
Kniha zápisů výborových schůzí SPJ je jediným dochovaným písemným dokumentem, nejsou 

žádné inventurní seznamy, pokladní knihy a doklady hospodaření, není seznam členů SPJ, ne-

jsou záznamy a fotografie z jejich společenských akcí. Všichni funkcionáři SPJ z let 1945-50 

zemřeli dříve, než mohli být vyzpovídáni. A tak, po vyčerpání zápisů ze schůzí, jsou vypsány 

konkrétní vzpomínky, jak SPJ pomáhalo TROJCE (3.oddílu skautů).  

Podle shora vzpomenuté „Zápisové knihy“ bylo SPJ právně ustaveno 5.12.1945 a přítomných 

16 členů si zvolilo  toto předsednictvo: 

             předseda čestné rady            Růžička (evangelický farář) 

             předseda výboru                   Kubeš (štábní strážmistr) 

             místopředseda výboru          Kolářský (obchodník)  

             jednatel                                 Bidlo (krejčí) 

             pokladník                              Metzl (účetní) 

             hospodáři                              J.Kilingr (krejčí), Koleš (holič) 

             správce Skaut. domova         Moravec (kamnář) 

Poslední zápis je z výborové schůze konané 5.6.1946. Celkově je v tlustém sešitu zapsáno 11 

schůzí a nejsou známy důvody, proč zápisy končí oznámením příští schůze -  23.7.1946, ze 

které již zápis nebyl proveden. 

Z významnějších bodů jednání uvádíme: 

- sdělení Národní banky o výměně peněz. Rozhodnutí:  každý oddíl dostane 500 Kčs a musí 

vést pokladní knihu (5.12.45) 

-  získány dvě chaty, Svobodova a Petráškova,  poděkování Chudému za obstarání polní ku- 

chyně, je nutno opravit srub a zdvojit okna Domova, nepoužívat Domov jako skladiště,      

oddíly si ponechají 25% zisku z jimi pořádaných kulturních podniků (27.12.45)     

- zvolen „zábavní výbor“: Metzl, Kubeš, Suchačev, Sedláček, Cihlář-Oskar,  zemřelé Marii 

Bichlbauerové zakoupen věnec za 600 Kčs (2.1.46) 

- jednáno o postavení dřevníku  a opravě plotu Domova, o rozprodání  přebytků dek  (6.2.46) 

- valná hromada s účastí 48 členů (27.2.46) zvýšila členský příspěvek na 25 Kč, z výboru ode-    

šel Koleš, výbor doplněn o:     zapisovatele                Vlasák 

                                                 revizory                       Chudý, Michálek 

                                                 správce chat                Dvořák J., Suchačev 

- jednáno o získání  pianina zabaveného  Němci, o koupi pingpongového stolu  (27.3.46) 

- Škodovka již dřevěné baráky rozprodala, schváleno  provedení plotu a vrat (13.3.46) 

- obložení klubovny dřevem přijde na 14.300 Kč, úkol pronajmout sál DTJ a náměstí na    

 květnové skautské oslavy (20.3.46) 

- ústředím Junáka zamítnuta žádost na uvolnění vázaného vkladu na opravy Domova, vzata 

na vědomí informace ústředí o slučování tělovýchovy (12.4.46) 

- zakoupeno 38,7 m plátna na stany, bude zaplacena  požární pojistka na Domov a srub,  

splacen dluh spořitelně a Příhodovi (5.6.46) 

 

Zápisy touto schůzí končí, překvapivě nebylo vůbec jednáno o hájovně a tábořišti v Julinčině 

údolí (kdo tedy byl správcem hájovny?).  Protože další dokumenty nejsou, svými vzpomínka- 
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mi  pokračuje jeden z vůdců TROJKY (Cihlář-Pep): 

Ve výboru SPJ došlo ke změnám. Předsedou SPJ se stal br. Chudý, budoucí politický vězeň. 

Jeho nástupce již asi ani zvolen nebyl, protože rokem 1948 většina oddílů končila a svoji akti- 

vitu logicky omezilo i SPJ. Třeba říci, že jsme (jako oddíloví vedoucí) s výborem SPJ nikdy 

nejednali, stýkali se jen s trojicí (zbylých) funkcionářů: s hospodářem Kilingrem, jednatelem 

Bidlem a pokladní Michálkovou. Jejich vztah k nám byl doslova „rodičovský“. Vedle podpo- 

ry hmotné a morální to bývala i prostá starost,  zda jsme na něco nezapomněli. Stáli vedle nás  

věrně až do úplného konce v říjnu 1951. Vedle těchto funkcionářů vzpomínáme i na řadové 

členy – aktivisty, zvláště na obětavého Láďu Koubu, ale i na pana Adamce,  Klapala a další,  

kteří pomáhali s opravami Domova, na požádání i se stavbou a bouráním tábora.  

Přehled o majetku, který ve správě SPJ středisko vlastnilo, se nedochoval. Největším našim 

bohatstvím byly bezesporu stany, nakoupené koncem roku 1946 a v roce 1947 z přebytků  

americké armády. Byly to dvoudílně stany “áčka“, které se výborně hodily k podsadám ve- 

likosti 2x2 m. Byly tmavozelené barvy s černými, asi 10 cm vysokými písmeny „US“ ve 

středu každého stanového dílu. Mít celý tábor sestavený jen z těchto stanů se nám podařilo 

poprvé v roce 1948 a byla to paráda. Měli jsme jich vypůjčeno 12 (tři jsme měli vlastní oddí- 

lové), z toho usuzuji, že SPJ vlastnilo nejméně třicet těchto stanů v celkové ceně 360.000 Kčs 

(měny před peněžní reformou v roce 1953), společenský stan (hangár) a další táborovou výba- 

vu (polní kuchyni, velké kuchyňské hrnce, sekery, pily, řemeslnické nářadí).  To vše bylo v ří- 

jnu 1951 za asistence SNB předáno místním svazákům, zřejmě bez jakéhokoliv písemného 

potvrzení o převzetí. Tak byla předána i pokladní hotovost asi 18.000 Kčs, které se nestihly 

utratit. Kdo a jak tento zabavený inventář užíval a zda vůbec zůstal v Třebechovicích p.O. 

jsme nezjistili, bylo by i zajímavé vědět, jak si poradili s tím nenáviděným „US“ na stanových 

celtách. SPJ mělo kolem šedesáti členů, kteří se, mimo valných hromad, stýkali i na společ- 

ných výletech  do blízkého okolí. Podle dochované fotografie se cestovalo na valníku taženém  

nákladním autem místní traktorové stanice. 

Počet a cíle těchto výletů se zjistit nepodařilo.  Byly jmi prý Adršpach a Potštejn, ale i 

rodičovské návštěvy táborů. Soukromé automobily totiž tehdy prakticky nebyly. 

Poslední písemnou zmínkou o SPJ je pozvánka na ples v únoru 1950, kde je SPJ vedle ČSM  

a JUNÁKA v ČSM uvedeno jako spolupořadatel. Zřejmě se podílelo na financování a tombo- 

le, osobou Ládi Kouby a dalších vodáků pak na výzdobě a službách. 
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3.06 – Potravinové lístky a UNRRA na našich táborech 

 
Válečné přídělové hospodářství (t.j. potravinové a jiné lístky a poukázky) trvalo až do měnové 

reformy v červnu 1953, takže všechny poválečné tábory tím byly postiženy. K velmi štědrému 

přilepšení došlo však v roce 1948 zvláštním přídělem potravin z akce UNRRA (t.j. hospodář- 

ské pomoci OSN). Pamětníci na ty konzervy UNRRA dodnes vzpomínají.  

 

Válečné hospodářství, t.j. maximálně hospodárné a efektivní využívání surovinových a pra-

covních zdrojů,  je nezbytným opatřením nejen válčícího, ale i neutrálního státu, jakým za  

2. světové války bylo Švýcarsko. O druhu práce a zaměstnavateli rozhodoval u každého 

jednotlivce „pracovní úřad“ (Arbeitsamt), který od roku 1942 plnil příkaz „totálního 

pracovního nasazení“. V jeho rámci byly rušeny výroby pro válku nedůležité, příslušníci 

ročníku 1921 museli odjet do Německa a pracovat v tamních zbrojovkách (což postihlo i  

br. Hrubého-Kámoše, poválečného střediskového vůdce), od roku 1944 museli v tuzemských 

zbrojovkách , na zákopových pracech nebo při odklízení trosek po náletech pracovat i studenti 

posledních ročníků středních škol. Nacisté užívali i otrocké práce vězňů a válečných zajatců. 

Zásobování obyvatelstva bylo řízeno a regulováno tzv. „přídělovým systémem“, kdy prodej 

potravin, mýdla, cigaret, textilu, ale i paliva nebyl volný, ale „vázaný“ na odevzdání „odběrní 

poukázky“. Každý občan v místě svého trvalého bydliště obdržel každý měsíc sadu „potravi-

nových lístků“ (jejich ukázka v příloze), příděly nebyly jednotné, tzv. přídavkové lístky do-

stávaly děti, těžce pracující a další specifické skupiny obyvatel. S výjimkou chleba a pečiva 

bylo nutné se přihlásit (registrovat) u konkrétního obchodníka – řezníka, potravináře, ten pak 

na počet zákazníků obdržel zboží, které vám směl prodat až po odstřižení příslušného ústřižku 

vašeho potravinového (u něj přihlášeného) lístku. Bylo to pracné – obchodník musel ústřižky 

vylepit do zvláštních formulářů a tak úbytek zboží doložit. Bylo to složité, ale fungovalo to! 

Potravinové lístky se u nás udržely až do měnové reformy v červnu 1953. Zažily je tak vše- 

chny naše tábory této dějinné éry.  Před odjezdem na tábor bylo tedy nutné, podle jeho délky, 

požadovat odevzdání potravinových lístků. Jimi bylo stravování tábora do značné míry limito- 

váno. Zatím co rok 1947 byl zejména v obilovinách kritický,  rok 1948 přinesl již určitá uvol- 

nění (ve mlýně jsme koupili „přebytek“ mouky, mléko jsme směli kupovat od zemědělců). 

V roce 1948 byla navíc velkou pomocí UNRRA, což byla mezinárodní organizace  OSN pro  

hospodářskou pomoc státům poškozeným německou či japonskou okupací. Obyvatelstvo do-

stávalo občas jako mimořádný příděl „krabice UNRRA“ označené „T Ration“, což byla jakási 

potravinová KPZ (krabice poslední záchrany), určená původně bojujícín vojákům. V ní byly, 

k naší radosti, i americké žvýkačky (!).  Pomoc UNRRA byla sice rokem 1947 ukončena, ale 

naše republika, zřejmě ze zbytků zásob, podpořila tábory mládeže pořádané roku 1948, pokud 

se zavázaly vést docela složitou evidenci spotřeby těchto potravin. Tak se na naše tábory do- 

staly ty legendární konzervy barvy khaki s nápisem HORSE MEAT. Bylo to výborné koň- 

ské maso (na guláš), ale my mu z piety ke koňským obětem říkali „horské  maso“. Kolik jsme 

jich pro 32 táborníků dostali jsme si bohužel nepoznamenali a evidenci v kopii nevedli, ale 

byla to minimálně jedna konzerva na táborníka a také tříkilové plechovky marmelády z voňa- 

vých kalifornských pomerančů. Z ovoce, na které byly jen matné vzpomínky z předválky. 

Tábory v roce 1949 musely opět vystačit jen s potravinovými příděly s možným přilepšením  

nákupy na rostoucím černém trhu.  

Tvrdé přídělové hospodářství bylo i u textilií, tedy za kapesník, kravatu, metr látky či šaty se 

vedle ceny uváděl i počet textilních „bodů“. Na odběrní poukazy vydávanými radnicí byla vá-

zána i celá řada průmyslových výrobků, např. hodinky, rádio, jízdní kolo. To všechno je dnes 

těžko představitelné, ale i v takových podmínkách se skautovalo! 
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3.07 – Skromné oslavy 35 let střediska v roce 1947  
 

Po euforii oslav konce války skautských slavností ubylo, přibývaly existenční starosti a také 

obavy o demokratickou budoucnost republiky. To rozsah našich vzpomínkových oslav jistě 

omezilo, navíc tu byla i snaha „zbytečně neutrácet“ a raději kupovat tolik potřebné stany a 

zabezpečit přístavbu skautského domova.   

 

Slavnosti se konaly v sobotu a neděli 17.-18. května 1947, krátce po březnovém prohlášení 

JUNÁKA, že nevstoupí do Čsl. tělovýchovného svazu. 

 

V sobotu proběhly závody vlčat a světlušek, v neděli dopoledne hlídkové závody skautů a 

skautek, odpoledne byl průvod městem zakončený veselicí a táborákem na hřišti DTJ.  

Veřejnosti se poprvé představil nový střediskový prapor, po celý týden pak trvala propagační 

výstava ve skautském domově. Oslavy měly publicitu v novinách i ve Východočeském  roz-

hlase, kde byla 10. května čtvrthodinová relace vyprávění, ale i písniček „Veselé čtyřky“.  

Ze tří dosud pořádaných výročních oslav  1927 (15 let), 1937 (25 let) a  1947 (35 let), byly 

poslední oslavy programově nejchudší, v podstatě jen „vzpomínka místního významu“, bylo  

zřejmě i málo hostů .  

Z poznámek br. Šilka vyplývá, že se dochovala pozvánka, programový věstník, popis orga- 

nizačního zajištění oslav, novinové výstřižky, ale v archivu jsme nalezli jen skleněné reklamní 

diapozitivy oslav, promítané před filmy v místním kině a fotografie praporu. 
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3.08 – Egon Sucharda absolvoval slavný Gilwell 

 
Egon Sucharda, spolu s bratry Kolešem a Hejčlem, patřil k našim nejzasloužilejším činovní- 

kům konce třicátých a čtyřicátých let min. století.Vedl poslední předválečný tábor (1939) a 

první poválečný (1945). Byl skautem od svých devíti let, charizmatickým skautským všeumě- 

lem a posledním čs. Absolventem slavného Gilwellu. Žil v pardubicích, ale cítil se být stále 

třebechovickým skautem až do své smrti v červenci 2006.   

   
Egon o svém skautování 

Skautovat jsem začal v devíti létech v Lovosicích. Skautský oddíl tam nebyl, tak jsme s partou 

kluků měli družinu, která chtěla žít v duchu knížek E.T.Setona a posléze podle příručky.“Pří- 

rodou a životem k čistému lidství“ od profesora Miloše Seiferta, kterého jsem po přestěhování 

do Sušice poznal i osobně na našich táborech na řece Vydře.V roce 1935 jsem byl jmenován 

rádcem l. oddílu, číslo své legitimace 99930 si pamatuji dodnes. V tamní skautské atmosféře 

woodcraftu jsem skládal skautský slib, stupně zdatnosti, Tři orlí pera a řadu odborek. 

V roce 1936 jsem se přistěhoval do Třebechovic, kde již byl skauting pevně zakotven. Sblížil 

jsem se se stejně starým Standou Koubou, který se mnou  od roku 1938 vedl oddíl a poslední 

předválečný tábor v Dobrém. Za války jsme si se Standou a Jardou Boškou (skautem z Kuk- 

klen) pronajali malou chaloupku u Bílého Újezdu, kam jsme přestěhovali a ukryli inventář z 

tábořiště v Dobrém. I ta naše chaloupka stála u Zlatého potoka a stala se nám útočištěm v do- 

bě války. 

Po válce jsme hned v květnu skautskou činnost v Třebechovicích p.O. obnovili.  

A roky běžely: 

- 1945 jsem se seznámil s Milotou Fanderlikem a společně jsme připravili Oblastní lesní ško-     

           lu na tábořišti třebechovických skautů v Julinčině údolí v Orlických horách. 

- 1946 jsem absolvoval Ústřední lesní školu v Jinošově. 

- 1947 jsme uspořádali další Oblastní lesní školu v Julinčině údolí, kde nás navštívili bratři 

           Velen Fanderlik a Plajner. Téhož roku, po krátké návštěvě jamboree ve Francii, jsem  

           v Anglii absolvoval Wood Badge  kurs v Gilwell Parku a po návratu domů jsem byl 

           jmenován členem  výchovného odboru JUNÁKA.   

- 1948 jsem byl jmenován zástupcem okresního velitele v Hradci Králové. 

-          po roce 1948 jsem se jako skautský funkcionář a zvláště jako absolvent anglického   

           Gilwellu stal „sledovaným objektem“ StB, kde jsem byl několikrát vyslýchán.  

- 1989 jsem se zúčastnil ustavující schůze třebechovického střediska  JUNÁKA a stal se čle- 

            nem jeho kmene Oldskautů.  

- 1991 jsem se zúčastnil  Ústřední lesní školy v Roztokách u Prahy a byl jsem zástupcem                                                                    

           vůdce Oblastní lesní školy v Maršovském údolí u Police n. Metují. 

- 1992 jsem  připravil a vedl Oblastní lesní školu na třebechovickém tábořišti u Štěnkova. 

                                                                               (sepsal Egon Sucharda 14.4.1992) 

  
Egon o Gilwellu 

V poválečném roce 1947 jsem byl jako zástupce vůdce Lesní školy  Jiráskovy oblasti vybrán, 

jako jediný Čechoslovák, k účasti na kurzu v anglickém  Gilwell-Parku. Že do Anglie kon- 

cem srpna pojedu jsem se dozvěděl v lednu.Tím začaly všechny starosti s tím spojené. 

V první řadě to byla znalost angličtiny. V roce 1940 jsem sice maturoval z němčiny a fran-

couzštiny, ale angličtinu jsem nestudoval. Znamenalo to tedy hned začít, protože do Anglie 

jsem jel sám a musel jsem se spoléhat jen sám na sebe. Nepřeháním, že jsem angličtinu 

studoval 6 až 8 hodin denně, a to při zaměstnání. Dalo mi to pěkně zabrat. Ale podmínkou 

přijetí do Gilwell-Parku bylo absolvování teoretické části, což znamenalo podrobně zodpo- 
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vědět 30 otázek, které byly z Anglie zaslány. To jsem zvládl i díky tomu, že mi s překladem  

do angličtiny pomohl br. Milota Fanderlik. 

Nechci popisovat všechny problémy,  které jsem musel překonat při obstarávání pasu, víz, 

potřebných valut atd., což v poválečných létech nebylo vůbec jednoduché. To jsem zvládnul  

s pomocí tehdejšího starosty JUNÁKA dr. Velena Fanderlika a oba bratři Milota s Velenem  

se se mnou také 17. srpna 1947 ráno na Wilsonově nádraží v Praze bratrsky rozloučili a já na- 

stoupil cestu do Anglie. 

Protože v té době probíhalo světové jamboree  skautů ve Francii, využil jsem té příležitosti a 

zúčastnil se alespoň závěrečných slavností v Moissonu a sešel se tam s naší čs. výpravou, kte- 

rá byla populární díky naší hradecké skautské kapele.  Po skončení jamboree jsem měl ještě 

trochu času k prohlídce pamětihodností Paříže a dne 21. srpna  jsem z Paříže odjel do Calais, 

odtud lodí přes kanál do Folkestone a dále vlakem do Londýna, kam jsem šťastně dorazil asi 

v 6 hodin večer a měl jsem první možnost ověřit si své znalosti angličtiny. Trochu jsem se u 

toho zapotil, ale zvládl jsem to natolik, že jsem vyřídil potřebné formality na ústředí anglic- 

kých skautů a ubytoval se na lodi polárního badatele  kapitána Scotta, která se jmenuje „Dis- 

covery“. Loď byla tehdy ve správě anglických námořních skautů a jako cvičná loď kotvila na 

Temži. Zde jsem strávil 4 dny, takže jsem měl možnost prohlédnout si Londýn, který byl v té 

době ještě silně poznamenán válkou. Celé bloky domů byly zničeny bombardováním. Dostal 

jsem se do Parlamentu, prohlédl jsem si Tower, budovu Scotland Yardu, stará skladiště v East 

Endu a dokonce jsem viděl premiera W.Churchilla když vycházel ze svého sídla na Downing 

Street. 

Rok 1947 byl tehdy velmi suchý. Známý Hyde Park a Green Park v Londýně, které jsou vždy 

krásně  zelené a svěží, byly tehdy vyprahlé. Také zásobovací situace byla velmi svízelná, po-

traviny byly ve Francii i Anglii na lístky, takže jsem si někdy připadal, že skládám znovu hla-

dovku „Tří  orlích  per“. Výhodou bylo, že se na Discovery podávaly v důstojnické jídelně 

vydatné snídaně, takže se to dalo do večera vydržet. Dne 26. srpna jsem se rozloučil se 

sympatickým kapitánem lodi Discovery  a odjel vlakem do Chongfordu a odtud pěšky asi  

4 km do Gilwellu. Po uvítání jsme byli rozděleni do družin.  Stal jsem se tak jedním z 11 

členů družiny Vlků, ve které  mimo několika Angličanů byli účastníci z Nového Zélandu,  

Nigerie,  Britské Guayany, Argentiny, Indie a také z exotického Československa. Tam jsem 

poznal nejlépe, jak nás všechny spojuje mezinárodní skautské bratrství a naše spolužití  bylo 

naprosto stejné, jako kdyby byl někdo z Třebechovic, druhý z Hradce Králové apod.  

Ubytováni jsme byli v tropických stanech, samozřejmě bez podsad, protože ty jsou výhradně 

československou specialitou. 

Co říci k vlastnímu kursu. Průběh byl podobný jako v našich lesních školách, snad jen s tím 

rozdílem, že je frekventantům dána větší volnost k plnění jednotlivých úkolů a více se zdů- 

razňuje družinový systém. V Gilwellu např. neexistuje „budíček“, ale v 9,30 hod. jsme museli 

všichni nastoupit k ranní prohlídce stanů. Pokud jsme chtěli mít všechno v pořádku, stejně nás 

neminulo vstávání o šesté.  

Stravování totiž není společné, ale každá družina má svoji kuchyňku,  tzn. malý přístřešek s 

otevřeným ohništěm , kde si připravuje celodenní stravu. Každý člen družiny dělal jeden den 

šéfkuchaře a vařil z přidělených potravin, takže jídelníček byl vskutku světový. Po ranní pro- 

hlídce stanů byl nástup ke vztyčení vlajky a potom následoval vlastní výcvikový program.  

Vše se odbývalo ve volné přírodě a pro případ  špatného počasí byla k dispozici větší místnost 

v zámečku,  kde se také konaly večerní přednášky, pokud nebyl na programu táborový oheň. 

Pro každý táborový oheň si družina připravila vlastní program, zpívaly se písně různých náro- 

dů a velký úspěch měly naše „Rožnovské hodiny“, které se naučil celý kurs – až na tu vý- 

slovnost. Většina účastníků byla ze zemí hovořících anglicky, pro mne byl však nejcennější 

člen naší družiny z Argentiny. Byl totiž profesorem němčiny a angličtiny v Buenos Aires a 

sám hovořil španělsky. Při některých zvlášť obtížných přednáškách jsme to řešili tak, že to, 

čemu jsem nerozuměl, mně přeložil do němčiny, kterou jsem celkem dobře ovládal. Poznám- 
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ky jsem si psal česky, on španělsky a v pohodě jsme to vše stíhali. Během celého kursu musel 

každý účastník zvládnout řadu úkolů ze skautské praxe a byl z nich v průběhu kursu 

vyzkoušen určenými instruktory. V závěru kursu  jsme podnikli dvoudenní výlet s přenoco- 

váním v přírodě podle zadaného plánu putování  a stanovených úkolů, které jsme museli spl-

nit  a o průběhu výletu podat každý písemnou zprávu.  Naše počínání bylo nenápadně sledo- 

váno instruktory a bylo pak předmětem závěrečného hodnocení. Co se mi osobně velmi líbilo 

byl kamarádský vztah jak mezi frekventanty kursu, tak mezi  instruktory. Hezké bylo také 

různé zpestření programu. Například nás  jednou naložili do auta, ze kterého nebyl možný vý-

hled, odvezli nás na neznámé místo, kde nás postupně vysazovali s úkolem vrátit se co nej-

dříve podle mapy do tábora. Nejlepší na tom bylo, že mapa, na kterou jsem tolik spoléhal, se 

ukázala být mapou Řecka. Vrátili jsme se ale všichni. Nelze vylíčit všechny dojmy, které jsem 

si z Gilwellu přivezl a velmi jsem se těšil, jak je uplatním v našich Lesních školách. Bohužel 

přišel rok 1948 a  po něm příliš dlouhá přestávka. Po ukončení Gilwellu jsem  využil ještě 

zbývajícího času k výletu do Skotska a při zpáteční cestě se mi podařilo na letišti v Amster- 

damu získat holandské vízum, takže do odletu letadla jsem si ještě mohl zajímavosti toho 

města prohlédnout.  

Cestoval jsem doslova v polních podmínkách, přesto mi vycházeli vstříc obyvatelé i úřady. 

Skautský kroj tam měl opravdu dobrý kurs. Dnes jsme opět členy Světového skautského hnutí 

(WOSM a WAGGGS)  a přeji vám všem, abyste  navázali přátelství se skauty jiných národů, 

jak se to nezapomenutelně podařilo mně. 

 

Dovětek: 

Egon byl se Šilkem a třebechovickými skauty ve stálém kontaktu až do své smrti  6. 7. 2006 

ve věku 86 let (narodil se 7. 11. 1920). Památkou na něho jsou kožené desky na naše táborové 

kroniky, které hotovil technikou tlačení a vypalování. Pamatujme, že Egon Sucharda, spolu 

s bratry Kolešem a Hejčlem byli trojicí vůdců, která v létech 1930-1950 třebechovický chla-

pecký skauting formovala.                   
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3.09 – Zpíváme si s „Veselou čtyřkou“ 
 
Pamětníci skautování v padesátých létech min. století nezapomenou na táboráky se zpěvem a 

kytarou br. Egona Suchardy. Jeho repertoár převzala a rozšířila čtveřice o generaci mladších 

skautů, která si zvolila název „Veselá čtyřka“ a jako pěvecká skupina vystupovala na skaut- 

ských akcích, později i profesionálně na akcích civilních.  

  
Zakladatelem a neformálním vedoucím skupiny byl br. Cihlář-Oskar, který měl nejen talent a 

erudici, ale i praktické zkušenosti  z Grulichovy kapely. Jeho prvním skautským partnerem 

byl  br. Bartoš-Šotrab a jejich první veřejné vystoupení bylo 28. prosince 1945 na mikulášské 

besídce v sále DTJ  a jako „SB“ (Srandabanda) vystupovali ještě na táboře Svratka 1947. Za- 

choval se dokonce program táboráku  pro veřejnost.  Při slučování oddílů v roce 1947 se 

Oskarův  5. oddíl spojil s 8. oddílem. Vznikl tak silný 3. oddíl - TROJKA, v němž  se sešla již 

kompletní čtveřice: 

       Josef Cihlář-Oskar                  3. hlas + kytara 

       František Bartoš-Šotrab          2. hlas 

       Stanislav Andr-Žalud              1. hlas + konferencier 

       Jaroslav Petružálek-Pižálek    1. hlas 

Zkoušeli u p. Bečičky v Boře, kde Oskar bydlel, a to  ve středu večer a v neděli dopoledne, 

jak vzpomíná Žalud, dle potřeby  zkoušeli  též u p. Pavlíčka, řídícího učitele v Jeníkovicích, 

který hrál na klavír v orchestru Karla Grulicha (dodal Šotrab). 

Oskar byl nejen organizátorem, ale i úspěšným autorem  textu a hudby písní „Pochod třebe- 

chovických junáků“, úvodní písně všech skautských vystoupení, ale také písně „Roverská“ a 

„Oddílová večerka“. Složil též hudbu ke znělce, na jejímž textu se prý podílela celá skupina. 

Zde jsou její slova  

      Veselost je zdraví půl, tak staré přísloví již hlásá, 

      veselost – znak je náš, v něm každého buď spása, 

      s naší písní každý spěj, života svého náplň měj, 

      s Veselou čtyřkou každý z Vás jistě  zazpívá si rád. 

Skupina měla i své logo „okřídlené srdce“, které je v indiánské symbolice znamením vese- 

losti. Takové byly i kožené odznaky, které  při některých vystoupeních  měli na prsou. 

 

Repertoár skupiny byl široký a pestrý. Vytvářel se dohodou a obsahoval jak písně skautské a 

trampské, tak i písně zábavné romantického a sentimentálního žánru, jakými byly evergreeny 

táborových ohňů, ale i tehdy populární hity.  

Skupina si bohužel nevedla žádné záznamy o svých vystoupeních, nejsou tedy známá data a 

názvy akcí, ani jejich repertoár, až na tyto výjimky: 

10.5.1947 vystoupili s dvacetiminutovým programem k 35. výročí střediska ve Východočes- 

kém rozhlase. 

15.7.1947 zpívali u táboráku: Pochod třebechovických junáků, Pochod mladých, Indiánskou 

ukolébavku, Je v dáli jedna zem, Šanghai, Aloha oe, Ve strážním koši a Večerku. 

8.5.1948 zpívali u táboráku za Domovem. 

16.5.1948 na Oblastním sjezdu v Králíkách získali 3. cenu (diplom a plaketu) za písně: 

Pochod třebechovických junáků, Když sluníčko zazáří, Indiánská ukolébavka, Ogaři idú, 

Virginie a Kapitán Bublina. 

Vystoupení na skautských akcích bylo mnoho, Šotrab vzpomenul Týniště n.O., Borohrádek, 

Josefov, Potštejn, Rokytnici v O.h.,  ale i v tomto „skautském období“ skupiny, končící rokem 

1948,  byla i vystoupení civilní, většinou v rámci Grulichovy kapely. 

Časovým předělem byla mezera let 1951-1952, kdy členové skupiny plnili svou vojenskou  
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povinnost. Po návratu z vojny v roce 1952 skupina obnovila svou činnost. Protože  br. Petru- 

žálek zvolil dráhu vojáka z povolání, byl nahrazen br. Josefem Pivoňkou-Pivčou. V tomto slo-

žení vystupovala „Veselá čtyřka“ až do roku 1954, kdy Pivča nastoupil do Škodovky v Hradci 

Králové, kam se i přestěhoval, a Šotrab nastoupil hornickou brigádu v Radvanicích u Trutno- 

va. Poslední  veřejné vystoupení bylo v třebechovické sokolovně na Silvestra 1954. 

Civilní vystupování (původně skautské) skupiny „Veselá čtyřka“ byla na odpoledních čajích, 

silvestrovských zábavách, ale i na školách. Vystoupení nebyla nijak honorována, pořadatel 

uhradil jen dopravu a pohoštění, což v přídělovém hospodářství nemuselo být snadné. Pokud 

vystupovali s Grulichovou kapelou, jezdili s ní na korbě nákladního auta.   
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3.10 – Vodácká aktivita Saši a Mariny Horákových 

 
Třebechovický vodní skauting let 1947-1949 je spojen s manželi Marinou a Sašou Horákový- 

mi. Dokázali to, co se před dvaceti léty, v roce 1928, br. Dvořákovi nepodařilo 

 

Lodě se skautskou posádkou se objevily na Orlici již v roce 1915, když si tehdejší občanský 

spolek „Kroužek skautů“ postavil pramici a několik jednoduchých „maňásků“. V roce 1918 

odplouvala ze Sutých břehů po skončení tábora úplná flotila (napsal hrdě tehdejší kronikář). 

Za Vašíčkovým maňáskem plul jako hlavní loď vor palivového dříví a jako zadní voj naše 

„zelená“ loď, jež měla ve vleku maňáska s naštípaným dřívím. Přímý pokus o založení od- 

dílu vodních skautů byl v roce 1928. Skončil po roce neúspěchem, i když skauti dostali na 

nákup čtyř maňásku 500 Kč. Po roce 1930 se stopa vodního skautingu ztrácí úplně. Důvodem 

zdá se být i přemístění táborů ze Sutých břehů do Orlických hor. 

 

Na oblastním skautském sjezdu v Josefově v červnu 1946 předváděli svou dovednost i vodní 

skauti.  Náš 11. oddíl oldskautů, vedený Zdeňkem Šulcem, hledal tehdy svoji tvář, odpoví- 

dající stáří a zájmu jeho členů a vodáctví se zdálo být to pravé. Chuť tady byla, chyběly ale 

lodě  a  hlavně peníze. Vodáctví je nákladný sport. Tady někde začíná hluboká stopa manželů 

Horákových: Saši (1919-1996) a Mariny (1920-2007). Seznámili se v roce 1941 v hradecké 

Škodovce, kde nedobrovolně pracovali jako „totálně nasazení“. Svatbu měli v prosinci 1946. 

Jejich rodinný domek v ulici W.Churchilla (dnes Orlické ulici) se tak rázem stal „vodáckou  

základnou“, kde se odbývaly nejen schůzky, ale i stavba a opravy lodí. Podle oddílové kro- 

niky získali svoji první loď v létě 1947. Byla to vypůjčená a opravená cestovní kanoe a ani 

trochu nezahálela. Vybavenost oddílu se rychle zlepšovala. Pod dohledem Honzy Uhlíře se 

postavily dvě pramice, koupila se další kanoe a postupně pět kajaků. V roce 1947 získali i 

loděnici. Byla v dnes již neexistujících městských lázních v prostoru pod objekty šaten. A 

poradili si též s problémem financí.  

Nevíme,  kdo přišel s nápadem zakázkové výroby kožených odznaků – přívěsků ve tvaru lilie 

se zlaceným potiskem podle přání. Lilie se začaly prodávat. V zimě  1946 bývalo dost skaut- 

ských oslav a tím i objednávek. Dalším dobrým nápadem byla cesta delegace vodáků do Plz- 

ně na velitelství americké armády generála Pattona s žádostí o materiální pomoc. Uspěli  a 

přivezli si i několik stanů „amerik“ 2x2 m a velký stanový hangár. 

V roce 1948 měli již vodáci postačující vybavení a k naší radosti se ten rok i registrovali jako 

„l. oddíl vodních skautů v Třebechovicích p.O.“. Vedoucím oddílu byl Saša, jeho zástupcem 

mu byla  Marina, protože se vodáctví věnovala také děvčata. Bylo sympatické, že členství 

v oddílu nebylo nutnou podmínkou účasti na vodáckých akcích. O prázdninách 1948 pořádali 

vodáci svůj první oddílový tábor na Chrudimce při ústí do Sečské přehrady. Byly to dva 

oddělené tábory, chlapecký vedl Saša, dívčí vedla Marina s Vlastou Pivoňkovou. Oba tábory 

měly na padesát účastníků. Z toho bylo se svými rodiči dvanáct dětí do 10 let. Myslelo se na 

budoucnost, ta však skautingu nepřála. 

V roce 1949 byly podmínky pro registraci v JUNÁKU radikálně změněny – osoby starší než 

15 let  registrovánými skauty být nemohly, „směly“ však vodáctví provozovat jako svazáckou 

zájmovou činnost. Členství v SČM a účast na schůzích byly ovšem podmínkou. O takovou 

„modrou svěrací kazajku“ skauti-vodáci nestáli, proto si oddíl  dohodl kolektivní přestup do 

místní Tělocvičné jednoty „TJ Kožena“, kde založili oddíl vodních sportů. A ze zbytku 

skautských financí však ještě uskutečnili putovní vodácký tábor po řece Sázavě. Vedla ho 

Marta Michálková, měl osm účastníků , ale tak špatné počasí, že byl po týdnu ukončen. 

Budoucí sportovní úspěchy třebechovických vodáků již se skautingem nesouvisejí, ale sledo-

vali jsme je se zájmem, a tak víme, že měli mezi sebou i několik reprezentantů ČSR, z nichž 

nejúspěšnějším byl Jiří Měchura, patnáctinásobný mistr ČSR ve vodním slalomu. Oddíl byl 
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také úspěšným organizátorem vodáckých soutěží, a to nejen místních,  ale v roce 1987 též 

Světového mistrovství ve vodním slalomu ve Špindlerově Mlýně. 

„Suchozemští“ skauti udržovali s vodáky přátelské styky i po likvidaci JUNÁKA. Byli ví-

cekrát ochotnými pořadateli nebo pomocnými rozhodčími. Vodáci na oplátku pomáhali  s 

pořádáním skautských plesů i v létech 1949 a 1950, kdy již v JUNÁKU  nebyli a řada pamět-

níků pokládá vodáky dokonce za hlavní organizátory plesů a výzdoby sálu, s níž pomáhali i 

oldskauti, např. Václav  Hofman, Vilda Hanzík a Jirka Podolník.    

Po návratu z vojny se vodáctví věnovala řada poválečných vedoucích oddílů: Jirka Suchačev, 

Honza Boukal, Karel Hovorka, Miloš Kolářský, Joska Dvořák-Permon a další, podobně to 

bylo u děvčat: Marta Michálková, Vlasta Pivoňková, Věra Košvancová a další. 

Vzpomenout třeba i vodácké aktivisty, jakými byl  Láďa  Kouba či Ludva Kraus.  

Vodáci se v roce 1953 dočkali i své plnohodnotné základny, vodácké loděnice na soutoku 

Dědiny s Orlicí, s krásným místním názvem „Brebťák“. To se již tělovýchova reorganizovala, 

vodáci byli „kanoistickým oddílem TJ Jiskra Třebechovice p.O.“. Jejich klubovní řád je i 

jakousi dominantou  aktivity „zasloužilých“ manželů Horákových. 
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3.11 – Vládnou komunisté, oddíly proto rokem 1948 končí 

 
Vize, za kterou bojovay a umíraly tisíce našich občanů (i skautů), že poválečná republika bu- 

de obnovením a pokračováním úspěchů a tradic Masarykovy předmnichovské republiky, se 

nenaplnila. Již návrat londýnské exilové vlády přes Moskvu byl překvapivý a také Košický 

vládní program  kontinuitu s předválečným uspořádáním státu nepřinášel, ale to nejhorší nás 

teprve čekalo – komunistický puč v únoru 1948 a čtyřicet let totalitního režimu. Z toho dvacet 

let ve  vojenské okupaci naším „spojencem a osvoboditelem“ Sovětským svazem. 

 

U nás v Třebechovicích p.O. se v prvních poválečných měsících (květen-červen 1945 ) bez 

propagace a  náborových akcí přihlásilo do obnoveného JUNÁKA na 500 členů a podobně 

tomu bylo i jinde po celé republice. 

JUNÁK měl značnou popularitu a autoritu navazující na jeho předválečnou i ilegální činnost 

za okupace a dosáhl svého rozmachu bez dotací s velmi skromnými prostředky. Oficiálně 

protěžovaný a podporovaný  SČM  (Svaz  české mládeže), vydávaný za zárodek budoucí jed- 

notné organizace dětí a mládeže, viděl v JUNÁKU svého konkurenta. JUNÁK se totiž na roz-

díl od SČM mohl opřít o dlouhodobé tradice, propracovanou výchovnou metodiku a popula- 

ritu v české  veřejnosti a měl i úzké vazby na světové skautské hnutí.  

KSČ viděla v zachování samostatnosti JUNÁKA nebezpečný precedens, který by mohl vést 

k rozbití SČM,  který byl ustaven 12.5.1945 a pod politickým vlivem a záštitou KSČ se již  

postupně stával monopolní mládežnickou organizací. Kolem JUNÁKA se tak vytvořila 

značně složitá situace. 

Vláda 7.9.1945 vydala prohlášení, že junácká výchova bude organizována výlučně v SČM. 

A tak se na přání vlády a Národní fronty JUNÁK začlenil  do jednotné organizace mládeže 

SČM a od 9.9.1945 byl jejím kolektivním členem. Z té doby pochází známý demagogický 

projev ministra školství Zdeňka Nejedlého k činovníkům JUNÁKA: „Nemůžeme si představit 

českou mládež bez JUNÁKA. Máme k vám plnou důvěru a přejeme vaší práci mnoho zdaru. 

Mohu také prohlásit, že pro své potřeby nemůžete najít lepšího přítele a podporovatele než 

máte v dnešní vládě.“  

21.10.1945 vyšlo první číslo 28. ročníku časopisu Skaut-Junák, který míval týdenní náklad 

300.000 výtisků. I z toho je zřejmé, že popularita skautingu mezi mládeží oproti předváleč- 

nému období značně stoupla. Koncem roku 1945 se počet zájemců o členství v JUNÁKU od- 

haduje na  250.000 chlapců a děvčat, postupně však došlo k přirozené výběrovosti dané mo-

rálními požadavky skautingu a plněním stupňů zdatnosti, a tak měl JUNÁK k 30.6.1946 re-

gistrováno 186.386 členů. Tehdejší situaci dokresluje fakt, že časopis „Junák“ musel od září 

1948 změnit  název na „Junáci vpřed“ a ještě  později na název „Vpřed pionýři“. Byl však tak 

neoblíbený, že v roce 1951 zanikl. 

V prvních poválečných parlamentních volbách, konaných 26.5.1945,  získala KSČ a KSS 

spolu jen 31,05 % hlasů ( na Slovensku nebyla ani nejsilnější stranou) a bylo vcelku jasné, že 

příští volby budou pro komunisty ještě horší, proto se rozhodli převzít moc ve státě revoluční 

cestou, politicky ovládli policii a potají vyzbrojili dělnické milice. Nejednotné demokratické 

síly tomuto politickému puči nedokázaly čelit, následovala “první emigrační vlna“ odhado- 

vaná na 50.000 osob a pro ostatní občany nastalo čtyřicet let komunistické  totality, z toho 

plná polovina s okupačním „dohledem“ sovětské armády v režimu „normalizace“.  

Skautsky se dalo pracovat bez většího omezení až do „Vítězného února“, ten přinesl ustavení 

„Akčního výboru JUNÁKA“  a jeho „těžko stravitelné“ příkazy a nekompromisní organizač- 

ní změny: Členem JUNÁKA směly být jen děti do 15 let, starší mohli být jen činovníci 

s legitimací SČM, politicky spolehliví a kádrově bezúhonní. Byla to tak zásadní organizační 

změna, že ji oddíly odmítly respektovat a činnost ukončily. V Třebechovicích rokem 1948 za- 
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nikly všechny oddíly až na TROJKU (3. oddíl skautů), který pracoval až do října 1950 a oddíl 

vodáků, který pokračoval v tělovýchovné organizaci TJ Kožena. Fakticky poslední středisko- 

vou akcí byla mohutná účast na oblastním sjezdu v Králíkách (16.-17.5.1948). JUNÁK byl ale 

ještě v unoru 1950 uveden, vedle ČSM a SPJ, jako spolupořadatel (dříve skautského) plesu. 

Ale znásilňování JUNÁKA pokračovalo: 

V listopadu 1949 zveřejnilo předsednictvo ÚV ČSM „Prozatímní řád JUNÁKA“, kde se 

v úvodní části I. píše (kráceno): 

„JUNÁK je jednotnou organizací československých dětí. Je řízen Československým 

svazem mládeže. V jeho oddílech se dobrovolně sdružují děti ve věku od 6 do 15 let. 

Úkolem JUNÁKA je spolu se školou vychovávat uvědomělé,  tělesně a duševně zdravé 

děti, dobré občany lidově demokratické republiky – budovatele socialismu. Vychovává 

proto v dětech národní hrdost a činorodé vlastenectví tím, že jim přibližuje pokrokové 

tradice našich dějin a ukazuje vzory hrdinů naší doby, hrdinů práce a budování, 

především presidenta republiky Klementa Gottwalda. 

Učí děti znát a milovat našeho osvoboditele – největší záštitu a vzor – Sovětský svaz. 

Celou svou činností připravuje děti pro jejich budoucí vstup do ČSM“ 

Na sjezdu ČSM byl podle Mladé fronty z 10.6.1950 i tento projev (kráceno): 

„Soudruzi a soudružky, jistě jste si povšimli,  že v návrhu nového organizačního řádu našeho 

Svazu mluvíme o pionýrské organizaci, nikoliv o JUNÁKU. Proč je tomu tak. i když dětská 

organizace  JUNÁK byla očištěna od reakčních vedoucích a byla provedena demokratizace a 

změna ideové náplně místních oddílů? Naše praxe i zkušenosti ostatních lidově demokratic- 

kých států potvrzují a ukazují, že jakkoliv demokratizovaný skautský systém a výchovné 

metody nejsou slučitelné s výchovnými cíli a potřebami  lidově demokratické školy, protože 

jakékoliv vzdalování dětí škole neprospívá jejich všestrannému rozvoji a narušuje jednotný 

výchovný systém. 

Dnes je třeba učit děti milovat skutečnou lidově demokratickou vlast, vážit si a ctít její zákony 

a nikoliv zákony skautské, které pod rouškou všelidství děti odnárodňují a vedou k slepému 

obdivu ke všemu, co je z imperialistického západu. Jistě nebude námitek proti tomu, aby naše 

dětská organizace nesla hrdý název organizace PIONÝRSKÁ“. 
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3.12 – Trojka vzdorovala nejdéle, až do října 1950 
 

TROJKA, t.j. 3. oddíl skautů, se scházel a pracoval o celé dva roky déle než ostatní třebecho- 

vické oddíly. TROJKA však svými  nápady a aktivitou vybočovala z řady ostatních  oddílů 

již dříve.  Historii TROJKY popisuje jeden z jejich vedoucích.  

 

Vše začalo v roce 1947, kdy se ve vedení TROJKY sešli tři maturanti: František Kubeš-Ferka, 

Jan Vlačiha-Šizma a Josef Cihlář-Pepča. Skautovali již před válkou a skautingu teď věnovali 

všechen svůj čas. Navíc pochopili a převzali Foglarovo moudré učení o významu oddílové 

tradice a síle „ducha oddílu“. A  to byl ten hnací motor, který nedovoloval vzdát se 

totalitnímu režimu bez pokusu o přežití. 

TROJKA se snažila o co největší soběstačnost. Opatřovala si peníze „podnikáním“, starší čle- 

nové oddílu z odpadků kůže zhotovovali pletené turbánky ke skautským šátkům a prodávali 

je za 3 Kč po stovkách skautské prodejně  JUN . Pořizovali si tak postupně vlastní táborové 

vybavení a směřovali celkově k americkému modelu silného soběstačného oddílu, který má i 

svoje „Sdružení přátel TROJKY“. 

TROJKA měla tradičně  čtyři družiny: Kamzíky, Rysy,  Lišky a Racky, a také silnou a počet- 

nou skupinu roverů  (první v třebechovické historii), ve výhledu byla i vlastní výchova vlčat. 

Základem úspěchu byla samostatná a soutěživá práce družin, program oddílu schvalovala a  

koordinovala oddílová rada (vedoucí oddílu a rádcové družin), která také před prvním oddílo-

vým táborem rozhodla, že tábory TROJKY budou každý rok jinde a dál od domova, podsady 

stanů budou stloukány z prken (krajinek) a při stavbě a bourání tábora nepřijmeme žádnou po-

moc rodičů. A tak jsme si z kamenů, jílu a litinových plátů stavěli i kamna a sami si vařili. 

Táborům jsme dávali jména řek, u kterých jsme tábořili. 

První tábor „Svratka 47“ u  České Cikánky na Českomoravské vysočině měl prověřit naše 

schopnosti a uspěli jsme. Tábor s  32 táborníky  trval tři týdny, většina stanů byly tehdy ještě 

německé maskáče. 

Druhý tábor „Dyje 48“ u obce Lukov  pod Znojmem na hranici s Rakouskem, byl náš největší 

a nejhezčí, již celý  ze stanů „amerik“. Ve vzdáleném cípu louky byl táborový kruh s týpí, ná-

paditá brána. Tábor s 35 táborníky trval měsíc a byl natolik stranou civilizace, že dostal povo- 

lení k nákupu mléka  přímo od zemědělců, a tak povinností nočních hlídek bylo také stloukání   

másla natřásáním mléka v pětilitrové lahvi. Dostali jsme však i signální pistoli k přivolání 

pomoci. Mimo příděl se nám  podařilo sehnat z mlýna pytel mouky a nedá se zapomenout na 

ty UNRRA konzervy barvy khaki s koňským masem a tříkilové plechovky s pomerančovou 

marmeládou. 

Třetím stálým táborem byla „Sázava 49“ u Smrčné nad Sázavou. Bylo nám jasné, že to je po- 

slední skautům povolený tábor, proto táborová brána dostala symbolickou podobu zapadají- 

cího slunce s číslicí 3 (=  konec táborů TROJKY ). Třítýdenní tábor měl jen 19 táborníků a 

jen 6 z nich bylo účastníky loňského tábora na Dyji. Jako vedoucí tábora byl nahlášen politic- 

ky průchodný rover, který na táboře vůbec nebyl – to je výmluvné svědectví té doby. 

V roce 1950 nám již stálý tábor povolen nebyl, uskutečnili jsme proto první putovní tábor po 

středním Slovensku „Slovač 50“ s 10 účastníky. Byly sice  ještě dva putovní tábory v létech 

1951 (Jeseníky, Beskydy, Váh) se 7 účastníky a v roce 1952 (Vysoké Tatry, Vihorlat) s 5 ú- 

častníky, ale to byly již jen ilegální akce roverů. 

Po táborech v druhé polovině roku 1948, kdy oddíly končily svou činnost, postihl i TROJKU 

velký odliv členů. Odešli ti, co nevěřili  v dlouhé trvání JUNÁKA, mnozí i ze strachu, že 

členství v  „buržoasním“ JUNÁKU  bude kádrovou závadou. Tak odešel i oddílový vůdce 

Ferka Kubeš, pro zbylé dva vedoucí  (Šizmu a Pepču) to však byla spíše výzva k ještě větší 

skautské aktivitě. 

Oddílová krize byla překonána příchodem  šikovných nováčků z vlčat, počet družin se sice  
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snížil na tři (Kamzíci, Rysové, Rackové), ale oddíl žil dál, zůstala i většina roverů. V té době 

byla i získána klubovna. To byla obrovská motivace. 

Klubovna byla malá místnost  asi 3,5 x 3,5 metrů v kůlně na dvoře Skautského domova. Bylo 

to takové neuspořádané skladiště. Po vyklizení, a vybílení byla místnost vybavena nábytkem, 

který byl až na kruhovou desku stolu zhotoven svépomocí. Každá družina tam měla skříňku  

na svoji výbavu a tajnosti, v rohu byl br. Švarcem vyřezávaný oddílový totem, strážený druži- 

novými totemy a vlajkami, příslušnost k skautskému hnutí symbolizoval prapor se světovou 

skautskou lilií, vše zhotoveno z obarveného pytle na mouku (protože ani  látky nebyly tehdy 

ve volném prodeji, ale jen „na body“). Na tabuli oznamovatele byly tabulky docházky a bodo- 

vání a různá sdělení či hodnocení (pochvaly a kritiky).  

Členům oddílu byla klubovna volně přístupná (všichni znali skrýš na klíč), mohli si vypůjčit 

sportovní a tábornické náčiní, přečíst (ale neodnášet) v jednom exempláři psaný a kreslený 

oddílový časopis BATYK (= indiánsky sekera), do kterého přispívali všichni a za pět let své 

existence nahrazoval oddílovou kroniku.  

Klubovna měla svůj pravidelný týdenní režim. V pondělí až středu patřila družinám, v pátek 

roverům, ve čtvrtek improvizovaným besedám, v sobotu se sportovalo a neděle patřily druži- 

novým vycházkám či oddílovým výletům. V klubovně se sedělo kolem kulatého stolu, pod 

lustrem z borových větví se zavěšeným sýrem - oštěpkem, který symbolizoval „ducha oddílu“ 

- fungoval náramně.  

V roce 1949 se na ústředí JUNÁKA registrovala již jen TROJKA – podle nových pravidel 

(jen mládež do 15 let). Protože byla obava z politického prověřování činovníků, byli oba 

skuteční vedoucí (Šizma a Pepča) papírově nahrazeni třídně bezúhonnými  rovery (bratry 

Markem-Mourem a  Hofmanem-Kolčavou), přičemž  br. Marek byl uveden i jako vedoucí 

našeho tábora „Sázava 49“ při jeho policejní registraci – i když na táboře vůbec nebyl. Tak 

dobrodružně jsme tehdy skautovali. Po pravdě i proto, že jsme nevěděli, že před několika 

měsíci (19.2.1949) komunisté potrestali oběšením třiadvacetiletého skauta (Slavoje Šádka). 

Po prázdninách aktivita TROJKY ještě zesílila. Roveři sháněli zelený velur na kožený prapor 

své roverské družiny, zmodernizovala se evidence docházky (příchozí si píchl do svého čtve- 

rečku), zdokonalil se systém bodování jednotlivců a družin, předem připravený a oznámený 

program měsíce se provázal s požadavky stupňů skautské zdatnosti.  Každý měsíc měl teď 

svoji hlavní akci, která by se každoročně ve stejný čas opakovala a stala se tak oddílovou tra-

dicí. To nám však již umožněno nebylo. Šlo např. o „Boj družin“ (soutěž ve skautských do- 

vednostech), o sportovní olympiádu, tajnou činnost družin, vánoční besídku, plnění určitých 

odborek (např. cyklisty, plavce, první pomoci). 

Trochu naivně jsme chtěli soutěžit s nastupujícím „školním“ Pionýrem, a tak jsme od listopa- 

du 1949 začali vydávat ormigovaný dvoustránkový věstník HOWGH, který informoval o naší 

práci v minulém měsíci a dalších plánech. Členové oddílu si jej lepili povinně do svých dení- 

ků, ale byl zasílán i předsedovi ČSM a ředitelům škol. Také vývěsní skřínka na náměstí (na 

hotelu U radnice)  přinášela stále čerstvé zprávy o naší aktivitě. 

Z původní trojice vedoucích TROJKY zůstal nakonec na bojišti jen Pepča Cihlář, protože  

Honza Vlačiha odešel za prací na Slovensko, ale dopisy, které dostával, byly tak časté a tlusté, 

že se zas tak moc v kruhu roverů opuštěný necítil. 

Registrace oddílu na rok 1950 být provedena nemohla (nebyly registrační formuláře ani něja- 

ké pokyny z ústředí JUNÁKA), proto jsme členy oddílu nahlásili dopisem, a protože příjemce 

neprotestoval, pokračovali jsme v práci. Stejným způsobem však nešel obejít úřední souhlas 

se zamýšleným táborem v Jeseníkách, proto jsme jej nahradili putovním táborem, který vedl 

po hřebeni Nízkých Tater přes Dobšinou do Slovenského ráje. 

Sjezd ČSM konaný v červnu 1950 pod heslem „Všechnu péči ČSM pro rozkvět pionýrského 

hnutí“ odsoudil „buržoazní“ skauting k likvidaci. Na třebechovické frontě se však zdálo být 

klidno, proto TROJKA (po měsíci čekání) zahájila další skautský rok, který však trval jen do  
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9. října, kdy na oddílovou schůzku přišel předseda místního ČSM Vašek Salač a vyhrožoval 

udáním pro nedovolené spolčování. To jsme již museli brát vážně, nezbývalo než na dveře 

klubovny dát smutnou vývěsku tohoto znění: 

„Bratři, zastavujeme až na další veškerou oddílovou činnost -  DRUŽINOVKY, VYCHÁZKY, 

BESEDY, ODDÍLOVKY ODPADAJÍ !!  Prosíme vás také, abyste ani jinak klubovnu nena-

vštěvovali, nic neodnášeli a nepůsobili nám tak nepříjemnosti. Buď připraven! 

Za oddílovou radu: Pepča Cihlář“. 

Klubovnu a oddílový majetek, (který jsme nemohli obhájit jako soukromý) jsme za policejní 

asistence předali ČSM až 3. března 1951, střediskový majetek předalo SPJ již v únoru. 

Až po létech jsme se dověděli, kolik svazáků bylo pověřeno sledováním, zda ve schůzkách 

s dětmi tajně nepokračujeme. Komunisté byli bohužel bdělí i při našem pokusu následovat 

vodáky a založit v TJ Kožena turistický oddíl. A tak v nepravidelném setkávání pokračovali 

již jen roveři. Jejich základnou se stal srub za Štěnkovem, který ač skautským majetkem, 

unikl svazácké pozornosti, darem jsme dostali polorozpadlou chatu „Skipi“ u Sutých břehů a 

také hodně poškozené kanoe. Opravy spotřebovaly mnoho dní, ale bylo to přesně to, co jsme 

pro překonání pocitu vzteku a bezmocnosti potřebovali.  

Vedle několika setkání ve srubu za Štěnkovem (hlavní byly vánoční)  pořádali roveři  řadu 

výletů a hlavně dva, již vzpomenuté, putovní tábory. Ten v roce 1952 mohl skončit nedobře, 

když na Pústevnách skupina sedmi krojovaných roverů se skautským praporem potkala suitu 

obávaného ministra Čepičky, v níž bylo jistě i dost přičinlivých fízlů.  

V roce 1952 již jen pětice roverů putovala přes Strečno, Velkou a Malou Fatru na Oravu, pře- 

jezd do Belanských Tater a Pienin k cíli, jimž byl Vihorlat, nejvýchodnější sopečné pohoří 

Slovenska. Nezapomeneme na putování divokou přírodou, ale i na vyprávění br. Bartoše-

Budhy o jeho zážitcích z vězení v jáchymovských uranových dolech za „nedovolené opuštění 

republiky“ (v místech našeho tábořiště na Dyji v roce 1948). 

To již byla doba procesů s činovníky JUNÁKA s tresty kol 15 let, kdy titulky novin hlásaly, 

že „Skautská výchova je cestou do tábora imperialistů“ nebo „Nechceme vychovávat z našich 

dětí smečku vlčat“. Roverská setkání pokračovala do ztracena, protože roveři  odcházeli na 

vojnu, ženili se a zakládali rodiny, v roce 1954 odešel do Prahy studovat i Pepča Cihlář, tím 

se poválečná historie TROJKY uzavřela. 
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3.13 – Vzpomínky střediskového vůdce br. Hrubého-Kámoše 

 
Josef Hrubý-Kámoš byl střediskovým vůdcem v poválečných létech 1945-49. Jako příslušník 

ročníku 1921 prožil poslední tři roky války na práci v Německu.  Skautoval od vlčáckých let, 

v roce 1939 byl spolu s Egonem Suchardou zástupcem oddílového vůdce Rudy Hejčla, v roce 

1946 byl vedoucím veletábora (120 táborníků) v Julinčině údolí Orlických hor. 

Text kapitoly je kompilací obsahu Kámošových dopisů z 11.7. a  6.12.2006. 

 

Střediskový vůdce Rudolf Hejčl, který organizoval a řídil poválečnou obnovu střediska, byl 

Ministerstvem průmyslu pověřen funkcí národního správce jedné továrny v Mimoni, kam se 

v září 1945 přestěhoval (a samozřejmě založil a vedl místní skauting). Vedení třebechovické- 

ho střediska předal svému zástupci Egonu Suchardovi, ale i ten se záhy přestěhoval do Pardu- 

bic. Skauti schopní funkce střediskového vůdce houfně odcházeli na vojnu, která byla celému 

ročníku 1921 odpuštěna, a tak byl zvolen br. Josef Hrubý-Kámoš (narozený 16.2.1921). 

Měl dlouholetou skautskou praxi,  poslední jeho předválečnou skautskou funkcí byl zástupce 

Rudy Hejčla. Po válce absolvoval „výcvikový tábor“ Egona Suchardy, od kterého také v říjnu 

1945  vedení střediska převzal, a to zcela neformálně, bez nějakého písemného záznamu, bez 

jmenovacího dekretu ústředí JUNÁKA. Takové formality v té době prostě nebyly, činovnická 

funkce se jen oznámila registračním listem a ůstředí JUNÁKA vydalo příslušnou činovnickou 

legitimaci. Střediskový vůdce tehdy ani nepotvrzoval registrační listy (jemu podřízených od- 

dílů), to příslušelo okrskovému vůdci, jímž byl tehdy náš br. Koleš. 

Podle vzpomínek br. Hrubého začala  administrativní likvidace Junáka  již koncem roku 1949, 

kdy byl pozván do kanceláře sokolovny a jednal (bez jakéhokoliv zápisu či protokolu) s pově- 

řencem ČSM (jeho jméno neuvedl), přičemž již tehdy bylo ze Skautského domova odvezeno 

10 amerických stanů, indiánský stan týpí, vojenská polní kuchyně a další táborové vybavení. 

Rokem 1949 jeho činovnická funkce skončila  (protože oddíly rokem 1948 ukončily činnost), 

nebyl proto již k fyzickému  předání objektu a pozemku Skautského domova a táborového vy- 

bavení  přizván. To provedl hospodář SPJ br. Kilingr v únoru 1951, ten byl také  přítomen i 

předání oddílového majetku TROJKY, ke  kterému za asistence SNB došlo 3. března 1951. 

Je vcelku zajímavé, že k procesu začleňování JUNÁKA do SČM a jeho poúnorové politizaci 

nebyl nikým kontaktován, nedostával žádné pokyny po linii skautské, ani politické. 

Práce střediska byla koordinována formou střediskových schůzek, konaných každý týden za 

účasti všech vedoucích oddílů. Jednalo se o programu na příští týden, o společných aktivitách 

(účasti na sjezdech a soutěžích, o zajištění táborů atd.). Zápisy ze schůzí se nedochovaly, 

vzpomíná na vítané a milé návštěvy zakladatele třebechovického skautingu br. Barvíře s jeho 

nezbytnou hůlčičkou. 

Poslední velkou střediskovou akcí byla účast na oblastním sjezdu v Králíkách, kde br. Kámoš 

šel v čele průvodu třebechovických skautů, jak to zvěčnila fotografie. Doufali jsme, že od ně- 

ho získáme další fotografie a možná i písemnosti, ale odpověď byla negativní: 

„Svoji (civilní) fotku přílohou posílám, je asi 40 let stará, žádnou v kroji nemám, vše co jsem 

měl mně po skončení činnosti známí kluci rozebrali (kroj, klobouk, slibák, odznaky odborek, 

Tří orlích per a všechno ostatní včetně fotek“   

 

Dovětek: 

Br. Hrubý-Kámoš se koncem padesátých let oženil a přestěhoval za prací do Hradce Králové, 

na obnově našeho střediska v roce 1968 se proto nepodílel a střediskovým vůdcem byl zvolen 

br. Sláva Steinwald. 
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4.00 – Historický souhrn let 1968-70 a dále do roku 1989  

 
Šedesátá léta přinesla viditelné zmírnění totalitního režimu. V listopadu 1960 byla vykoná- 

na poslední poprava politického vězně (byl jím pražský skaut Vladislav Tomek), po amnes- 

tii skončilo utrpení tisíců dalších vězňů, další vykonstruovaná zatčení a soudy již nehrozily, 

uvolnilo se individuální cestování na Západ (na devizový příslib nebo na pozvání), bez 

větších problémů docházely zahraniční časopisy a korespondence, přijímali jsme návštěvy 

zahraničních přátel, jen styk s emigranty byl stále ostře sledován a trestán. 

Vedle koruny se staly druhým platidlem tuzexové bony. Za ně šlo koupit zboží z „kapitalistic- 

ké ciziny“ v síti obchodů TUZEX. 

Na pionýrských a svazarmovských táborech se začaly používat skautské prvky v takové míře, 

že si toho začaly všímat i noviny, které to zdůvodňovaly vleklou krizí uvnitř ČSM (Českoslo-

venského svazu mládeže) a hlavně jejich  pionýrských jednotek. 

19.12.1966 senát pražského soudu zrušil rozsudky nad skautskými činovníky odsouzenými 

17.5.1952 (šlo o tzv. skupinu dr. Průchy). 

V témže roce (1966) nakladatelství Mladá fronta vydalo po mnoho let nežádoucí  Foglarovu 

knihu „Hoši od Bobří řeky“ a náklad 30.000 výtisků byl v hodině vyprodán, barevný obrázko- 

vý seriál „Rychlé šípy“ vycházel jako příloha Ostravského kulturního zpravodaje.  

Ke skautingu se hrdě hlásila  většina trampů, řada z nich nosila veřejně skautskou lilii, která 

byla často i ve znaku trampské osady.  

A turistický odbor ČSTV začal zakládat Turistické oddíly mládeže – TOM, které skautské 

prvky užívaly již veřejně, studijně navštívili dokonce i anglický Gilwell, středisko výchovy 

skautských vůdců. 

Do této „skautsky rozjitřené“ doby přišlo Dubčekovo „Pražské jaro“ se sliby reforem v duchu 

„socialismu s lidskou tváří“. Byla zrušena censura, začaly se houfně obnovovat spolky zruše- 

né po únoru 1948.  JUNÁK byl mezi prvními a venkov často předstihl Prahu. Tak i my jsme 

obnovili činnost již 28.března 1968, o den dříve než byl v Praze JUNÁK obnoven oficiálně. 

Zopakovalo se poválečné nadšení jak v počtu členů, tak i v rychlosti s jakou byly uskutečně-

ny tři prázdninové tábory. Významnou pomocí byli pováleční skauti, dnes oldskauti – OSJ. 

Po dvacetileté nucené přestávce chyběly dvě generace vůdců. Ty mohli „skautští dědové“ 

zastoupit jen krátkodobě, proto se školení rádců a přípravě na vůdcovské zkoušky věnovala 

značná pozornost.  

Srpnová invaze „spřátelených“ armád, které přišly potlačit „kontrarevoluci“, skautování 

v roce 1969 ještě nijak významněji nenarušila, nedobré politické poměry na ústředí JUNÁKA 

nebyly známy a jako vážné varování nebyla (bohužel) vnímána ani výměna Dubčeka za 

Husáka ve vedení strany a státu, i když jím byla opět zavedena cenzura a omezována svoboda 

všeho druhu. A tak se v relativní pohodě uskutečnil o prázdninách 1969 velký, organizačně 

náročný dvojtábor pod zříceninou hradu Talmberka a oddíly dobře pracovaly i po návratu z 

tohoto „historicky největšího“ tábora třebechovických skautů.  

Jako blesk z čistého nebe působilo proto Prohlášení Ústřední rady JUNÁKA z 1.2.1970, které  

oznámilo bezvýhradný souhlas s KSČ na ukončení činnosti Junáka, navíc s výzvou, aby 

střediska a oddíly přestoupily do Pionýra. A navíc bezvýhradný souhlas se zcela negativ-

ním hodnocením-analýzou skautské výchovy, považované za protisocialistickou. 

V té době vrcholily prověrky straníků KSČ, ale i hodnocení nestraníků, jak se postavili k so- 

větské okupaci, takže prostor k nějaké polemické diskuzi ani nebyl. 

Rok 1970 byl zahájen bez optimizmu, bylo registrováno opět sedm oddílů, i když trochu pro- 

řídlých. O přestupu do Pionýra se vůbec neuvažovalo, vedle přípravy prázdninového tábora, 

tentokráte na Skalce u Dobrušky, byla snaha ocenit dlouholetou  skautskou aktivitu několika 

činovníků navržením jejich vyznamenání „Medailí díků“, což se podařilo. Do data  likvidace 

se navíc stihlo zhotovit a prodávat odznaky „60 let třebechovického skautingu“, které 
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připadne (až) na rok 1972, chtěli ho proto oslavit v předstihu. S tímto vysvětlením se však 

orgány StB nespokojily a považovaly je za produkt ilegální skautské skupiny. Proto byl 

další, již skutečně ilegální odznak  k 75. výročí,  pořizován v přísném utajení. 

  

Vyškrtnutí JUNÁKA z registru spolků k likvidaci českého skautingu nevedlo. Za krátkou do- 

bu jeho obnovy se podařilo vydat řadu příruček, které šířily jeho ideje a praxi nadále. Naráz tu 

byly tisíce tzv. „osamělých“ skautů (což je oficialní název pro okolnostmi vynucené indivi- 

duální skautování), skautský program převzaly turistické oddíly, ale i prázdninové tábory 

ROH a často i Pionýra. Ke skautingu se viditelně hlásila i část trampů. A skutečným fenomé- 

nem té doby se stalo „skautské sběratelství“. Na jeho podporu začaly vycházet první skautské 

ilegální občasníky ZIPSS (1973) a ZPRAVODAJ (1980), brněnský br. Škaroupka po důvěrné 

skautské linii nabízel za režijní ceny na třicet xero-reprintů skautských titulů (mezi nimi také 

texty Plajnerových Pamětí), ostravský regionální časopis začal otiskovat Foglarův seriál 

„Rychlé šípy“, Sokol Silůvky přišel s reedicí skautských pohlednic kreslíře Salače s postava- 

mi komicky zbavenými skautských klobouků.  Skauting dával o sobě vědět mnoha různými 

způsoby, nejoblíbenějšími knihami byly navíc stále Foglarovky.  

Založení Charty 77 znamenalo začátek éry občanské aktivity, která  vedla k petičním akcím a 

narůstajícím pouličním nepokojům. Totalitní režim znervózněl a proti demonstrantům 

brutálně zasahoval. Rok 1988 zahájil  tzv.“Palachův  týden“ lidového nesouhlasu se sovět- 

skou okupací. Skauti se ozvali 24. dubna 1988 vydáním prvního čísla ilegálního skautského 

časopisu ČIN, v červnu vyšlo jeho druhé číslo, z té doby je i manifest „Několik vět“ 

budoucího prezidenta Havla. A pak už tu byl listopad a „sametová revoluce“ a  rychlá, 

v pořadí již třetí, a doufejme konečná OBNOVA JUNÁKA v rámci světového skautského 

společenství.  

Zaznamenáváme ještě, že od roku 1987 byl br. Cihlář-Pep v kontaktu s emigranty, čs. 

exilovými skauty ve Švýcarsku, dostávali jsme jejich čtvrtletník TAMTAM a sběratelské 

předměty, br. Prášil pro ně pořizoval razítka a Božka Procházková jim dokonce (podle 

předlohy) zhotovila spolkový prapor.  

Léta  Husákovy  bezohledné normalizace se zdála být „doživotní“ a je smutné a jaksi i nespra- 

vedlivé, že bratrům Hejčlovi,  Kolešovi a Slávku Steinwaldovi nebylo osudem dopřáno, aby 

se radostné a věříme i konečné obnovy třebechovického skautingu v roce 1989 dožili. 
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4.01 – Kalendárium událostí let 1968 – 1970 

 
Těžko uvěřit, ale za toto krátké a vcelku nedávné období v podstatě chybějí věrohodné infor- 

mace o skautském dění. Písemné dokumenty se nezachovaly, hlavní aktéři té éry, Jirka Prášil 

a Božka Procházková zemřeli a nikoho dalšího nenapadlo si dělat konkrétní poznámky. 

Na vině je ovšem i vojenská okupace a následná politická „normalizační“ opatření, jež měla i 

úkol JUNÁKA zdiskreditovat a potupně zlikvidovat (viz poznámky kursivou).   

 

 

ROK 1967 
21.12.:  Na zasedání ÚV KSČ kritizována činnost Ant. Novotného a žádány kádrové změny v nejvyšších 

orgánech strany 

ROK 1968 
3.1.:  Pohřbu B.Řeháka  se zúčastnily stovky skautů (někteří i v krojích), po mnoha létech se veřejně hrála 

skautská hymna a večerka. 

5.1.:  Plénum ÚV KSČ odvolalo z funkce prvního tajemníka Ant. Novotného a jeho nástupcem jmenovalo  

Alexandra Dubčeka; tím začalo tzv. „Pražské jaro“ s pokusem socialistický stát zreformovat (zlidštit). 

28.3.:  Schůzkou bývalých činovníků obnovena činnost třebechovického skautingu. 
29.3.: V sále holešovické Domoviny se sešlo přes tisíc skautských činovníků a rozhodli se obnovit JUNÁKA, 

jehož činnost byla násilně přerušena v roce 1950. 

8.4.: Slavnostním táborákem za Skautským domovem zahájen nábor členů střediska. 
20.6.: Po dvaceti létech znovu vyšel  časopis „Skaut-Junák“ (nulté číslo 31. ročníku). 

červen:  JUNÁK byl přijat do Národní fronty a vstoupil do SODM  (Sdružení organizací dětí a mládeže). 

červenec:  Sovětský tisk ostře odsuzuje 2000 slov a dělá z nich platformu kontrarevoluce. 

prázdniny: Uskutečněny tři tábory, dva chlapecké oddílové (3. a 7. oddíl) a společný dívčí. 
21.8.: Krátce před 23. hodinou dostává předsednictvo ÚV KSČ zprávu, že „na území republiky vstoupila vojska 

pěti států Varšavské smlouvy a začínají obsazovat republiku“. 

28.8.: Vedení JUNÁKA (Plajner, Koseová, Němec) vystoupilo veřejně proti okupaci. 

16.10.:  V Praze podepsána dohoda o podmínkách  dočasného pobytu sovětských vojsk u nás, ostatní armády 

odcházejí. 

prosinec: ÚV KSČ zamítl žádost JUNÁKA o členství ve světové skautské organizaci WOSM. 

25.10.:  Ministerstvo vnitra schválilo stanovy Českého Junáka. 

říjen:  Skautský domov vrácen středisku do užívání, ne však do vlastnictví. 
28.10.: Skauti a pionýři zasazují, každý zvlášť, „lipku svobody“. 

1.12.:  V Kulturním domě DTJ uskutečněno „Přátelské setkání třebechovických junáků se 

všemi přiznivci skautingu“. 
1.12.:   Ustavující schůze Čsl. Junáka v Bratislavě. 

ROk 1969 
10.1.: Dopisem  na MěNV oznámena potřeba kluboven, nejlépe formou přístavby Skautského 

domova, ovzduší normalizace záměr zmrazilo.  
19 1.: Zemřel Jan Palach, který se upálil na protest proti okupaci.    

15.2.: Obnovena tradice skautských plesů, již 5. ples. 

březen-květen: Zorganizován úspěšný  kurs pro družinové rádce. 

květen:  Pomoc městu (nátěr laviček a odpadních košů). 
7.4.: Alexandr Dubček odvolán z funkce. 

16.4.: Gustav Husák zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ. Byla znovu zavedena cenzura, začaly čistky ve sdělova- 

cích prostředcích, byl zakázán Svaz vysokoškolského studentstva. 

prázdniny: Uspořádán velký střediskový dvojtábor pod zříceninou Talmberka. 
21.7.:  První člověk na Měsíci (skaut  Neil Armstrong). 

23.9.: Rozesílána politická „Analýza činnosti  Junáka od obnovy v březnu 1968“. 

27.9.: Dubček a Smrkovský byli vyloučeni z Předsednictva ÚV KSČ, konzervativní komunisté posilují. 

29.10.: Předseda stranické skupiny na ústředí Junáka se začal účastňovat zasedání předsednictva, aniž měl 

k tomu mandát, plnil zřejmě stranický úkol. 

17.11.:  Usnesení předsednictva ÚV KSČ o postupném  vytvoření jednotné dobrovolné masové organizace dětí a 

mládeže v ČSSR. Tímto rozhodnutím odsoudila KSČ Junáka k likvidaci. 
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1.12.: V Kulturním domě DTJ uskutečněno „Přátelské setkání třebechovických junáků se  

 všemi příznivci skautingu“. 

7.12.:  V DTJ další veřejná schůzka (vyhodnocení tábora, plány do budoucna). 

ROK 1970 
leden:  V stranických čistkách KSČ bylo 71.000 členů vyloučeno, 391.000 členů vyškrtnuto, 147.000 členů 

vystoupilo samo, masově postiženi a různě trestání byli nestraníci. 

1.1.:  Junák ztratil ekonomickou samostatnost, hospodaření zajišťuje hospodářská rada SODM. 

31.1. :  Federální rada Dětských a mládežnických organizací (DOM) schválila „Základní ideově-politické prin- 

cipy SSM a předpoklady pro vybudování jednotné dětské organizace obnoveného pionýrského hnutí. 

únor: Uspořádán skautský ples (v pořadí šestý). 
4.3.:   Ustaven „Svojsíkův čestný oddíl“. 

24.4.: SLOVENSKÝ SKAUTING ukončil činnost. 

5.4.:  Otřesný pokyn Ústřední rady Junáka, aby odešli ti, kteří nové principy nechtějí nebo nemohou prosazovat. 

Dále pak ti, kteří se angažovali na straně pravicově oportunistických a antisovětských sil. 

30.5.: Účast v Kuklenách na „Závodu vlčat a světlušek“.  

prázdniny: Uskutečněn střediskový dvojtábor na Skalce u  Dobrušky. 
1.9.: Ukončení činnosti ČESKÉHO JUNÁKA. 

15.9.: Dopis na ministerstvo vnitra oznamuje ukončení činnosti ČESKÉHO JUNÁKA. 
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4.02 – Slibnou obnovu ukončily tanky 

 
Po pronásledování všeho skautského v padesátých létech nastalo v šedesátých létech určité 

uvolnění, když prvky skautské výchovy byly trpěny již nejen v turistických oddílech TOM, 

ale i v Pionýru. Naděje na obnovu skautingu však svitla až po personálních změnách v ÚV 

KSČ v lednu 1968, které předcházely událostem „Pražského jara“. 

 

O několik dnů dříve, 3.ledna 1968, se na pohřbu bývalého náčelníka JUNÁKA  br. B. Řeháka 

sešlo mnoho bývalých činovníků, dychtících po obnově skautingu. 

K ní došlo 28.března 1968 v sále holešovické „Domoviny“, kdy v čele JUNÁKA stanul opět 

br. Rudolf Plajner a Vlasta Koseová spolu s dalšími osvědčenými spolupracovníky, z nichž 

mnozí byli po vykonstruovaném obvinění léta neprávem vězněni. 

Týž den jako v Praze, tedy 28.března 1968,  obnovil svou činnost i třebechovický skauting na 

schůzce bývalých  činovníků JUNÁKA a dalších pozvaných hostů ve Skautském domově. 

Vzpomínky na skautskou minulost a důvěra v budoucnost vytvořily krásnou atmosféru, k níž 

přispěla i účast předsedy MNV Karla Hofmana, bývalého člena 11. oddílu oldskautů, který 

slíbil brzké předání Skautského domova a morální i finanční podporu naší činnosti. Byl 

zvolen vedoucí střediska a jeho zástupci pro chlapecký a dívčí kmen a odsouhlasena 

organizace náboru nových členů. 

Nábor byl zahájen 6. dubna 1968 slavnostním táborovým ohněm za Skautským domovem, 

který rukou společnou zažehli nejstarší a nejzasloužilejší činovníci střediska br. František Koleš 

a Neda Adámková-Hanušová. Na rok 1968 bylo registrováno 172 dětí a činovníků v této organizační 

struktuře střediska: 
       Vedoucí střediska   Steinwald Miloslav    

 Zástupce pro chlapecký kmen           Cihlář Josef-Oskar, Frencl Karel 

 Zástupce pro dívčí kmen                Procházková Božena, Hanušová T. 

 Tajemník a pokladník střediska         Hejčl Rudolf 

 Hospodář střediska   Prášil Jiří 

 Revizoři účtů    Čadek Luboš, Michera Oldřich 

 Předseda SPJ    Kubeš František 

 1. roj světlušek        Hanušová Tonča, Dernerová Jitka, Tučková  Marie                                       

 2. smečka vlčat       Vlasák Petr, Boukal Josef, Rous Antonín 

 3. oddíl skautů         Prášil Jiří, Adamec Jaroslav 

 4. oddíl skautů         Herold Jiří, Frencl Karel 

            7. oddíl skautů         Derner Vladimír, Heřmanský Václav, Bárta Jaroslav 

 5. oddíl skautek       Adámková Neda, Hájková Julie  

 6. oddíl skautek       Procházková Božena, Hovorková Marie 

   

 

Začínalo se s prázdnýma rukama a bez jakékoliv naděje na vrácení v roce 1950 zabavených 

stanů, táborového vybavení a dalšího inventáře, problematický byl i návrat vlastnictví Skaut- 

ského domova (objektu i pozemku). 

Začaly se ihned pořizovat stany a další táborové vybavení, něco se vypůjčilo a stalo se 

neuvěřitelné – necelé čtyři měsíce  po obnovení činnosti střediska byly uskutečněny tři 

prázdninové tábory. dva chlapecké oddílové (3. a 7.oddíl) a dívčí společný (5. a 6. oddíl). 

       Chlapci:  3. oddíl – tábor Nová Ves u Orlického Záhoří 

                                       vedli: Cihlář-Oskar, Prášil, Frencl, Čadek 

                      7. oddíl –  tábor Říčky v Orlických horách 

                                       vedli: Derner, Bárta, Heřmanský 

       Dívky:   spolu 5. a 6. oddíl – tábor Luisino údolí v Orlických horách 

                                                      vedly:  Procházková, Adámková, Hanušová, Hájková  
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Radost z úspěšných táborů trvala jen krátce, protože v noci na 21.srpna 1968 vojska pěti států 

Varšavské smlouvy obsadila naši republiku, aby zastavila proces demokratizace, který byl o-

značen za „kontrarevoluci“. Východní Čechy obsadila zprvu polská armáda, ke  kontaktu 

okupačních sil s občany našeho města prakticky nedošlo ani po říjnu 1968, kdy okupaci 

zajišťovali již jen Sověti poté, co vůdčí osobnosti reformy  násilně přepravili do Moskvy, kde 

byli donuceni podepsat dohodu o „dočasném pobytu sovětských vojsk“. V prohlášení z října 

byl sice ještě národ ujišťován, že bude pokračováno v cestě nastoupené v lednu, ale to již 

koloval hořký vtip, že jednotkou dočasnosti je jeden „furt“.  

 

V říjnu 1968 se nám vrátil do užívání (ne do vlastnictví) Skautský domov, v tomto měsíci také 

skauti zasadili „svoji“ lipku svobody spolu s lipkou pionýrů. Byly zakoupeny další stany a 

výhodně byly získány i stanové přířezy. Aktivita střediska a SPJ viditelně stoupala. Dopisem  

z 10. ledna 1969 byla na MNV oznámena potřeba minimálně tří nových kluboven, nejlépe 

formou přístavby Skautského domova, kde by se během čtyř let zřídila i truhlářská a 

zámečnická dílna a společenský sál. Protože možnost této přístavby mohla znemožnit 

plánovaná přeložka silnice, byla předložena náhradní alternativa samostatné srubové stavby 

tří kluboven. MNV byl žádán o rozhodnutí alternativy a hlavně o příděl investičního limitu na 

rok 1969, který jak u přístavby, tak u srubové stavby činil 40.000 Kč. Postupující normalizace 

celý záměr umrtvila. K nerealizovanému projektu přístavby z roku 1948 přibyl tedy další 

z roku 1969. To mělo asi vliv i na vydavatele střediskového věstníku „Informační zpravodaj“, 

který po třech číslech přestal vycházet. Také 3. oddílu skautů se nepodařilo obnovit oddílový 

časopis „Batyk“, jeho pátý ročník skončil po prvním čísle. 

Při přípravě táborů roku 1969 převládl názor na účelnost pořádání několika paralelních táborů 

se společnou kuchyní, tedy obdobu poválečného tábora v roce 1946. Tak vznikl v krásném 

údolí pod zříceninou hradu Talmberka (okres Kutná Hora) dvojtábor pro 120 dětí (27 

světlušek,  29 skautek, 25 vlčat, 39 skautů) a 15 dospělých. Byl to v historii třebechovického 

skautingu bezkonkurenčně největší stanový prázdninový tábor, při jehož stavbě a likvidaci 

pomáhali vydatně i rodiče. 

Vedoucími spojených táborů „Talmberk 1969“ byli: 

      chlapecký tábor:       Frencl, Adamec, Cihlář-Oskar, Prášil, Boukal Josef 

      dívčí tábor:                Procházková, Adámková, Hanušová, Adamcová  

      společná kuchyně:    Kotrman, babička Krbová   

 

Tábory 1970 se připravovaly opět společné podle loňského osvědčeného vzoru, tentokráte na 

Skalce u Dobrušky a jeho vedoucími byli: 

  chlapecký tábor:  Kubeš-Ferka, Frencl, Bárta, Boukal-Atom, Vlasák, Adamec  

  dívčí tábor:          Procházková,  Adámková, Hanušová, Tučková, Hovorková, Adamcová                                 

  společná kuchyně:  Kotrman, babička Krbová 

 

Tyto úspěšné tábory byly bohužel poslední akcí třebechovického střediska, protože ústředí 

JUNÁKA po několika trapných „politických sebekritikách“ vyhlásilo (zcela v rozporu se 

stanovami)  ukončení činnosti všech organizačních složek JUNÁKA ke dni 15. září 1970. 

A tak opět, po válce již podruhé, byl třebechovický skauting zlikvidován komunistickým 

režimem a přišel o všechen svůj majetek, tentokrát to bylo 57 stanů typu „Osada“ s dřevěnými 

podsadami a další táborové vybavení v zůstatkové hodnotě 52.781 Kčs a peněžní hotovost 

5450 Kčs. Horší než tato opakovaná majetková ztráta je zjištění, že dva a půl roku skautské 

činnosti byla přiliš krátká doba na to, aby vznikla nová generace skautů a skautek. 

Příští začínání, ve které se věřilo, nebude asi tak snadné a spontánní, jako bylo to v roce 1968. 

Všudepřítomná atmosféra beznaděje z „normalizace“ způsobila, že 31 třebechovických rodičů 

s datem 14.9.1970 dalo písemný souhlas k převodu jejich dítěte do PO ČSSR. Kdo tuto akci  

vyvolal a zorganizoval nevíme. 
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4.03 – Historicky největší letní tábor „Talmberk 1969”                                     

 
Dá se říci, že tímto táborem byla založena tradice - pořádat každoročně jen jeden velký tábor, 

společný pro všechny oddíly střediska. Ale tábor „Talmberk 69“ měl v poválečném roce 1946 

svého (málem stejně velkého) předchůdce v Julinčině údolí Orlických hor. Vedl jej středisko- 

vý vůdce br. Josef Hrubý-Kámoš a Slávka Šubrtová-Boháčová. 

 

Tento střediskový tábor byl v údolí asi 3 km od Talmberka směrem na Rataje n. Sázavou. 

Údolím protéká potok. Dívčí tábor (světlušky a skautky) byl na horní louce, uprostřed kuchyň 

a jídelna a na dolní louce byl tábor chlapecký (vlčata a skauti). Vzdálenost obou táborů asi 

400–500 metrů, kuchyň a jídelna blíže chlapeckého tábora. Studánka s pitnou vodou asi 100 

metrů od kuchyně. Potok umožňoval mytí pro všechny. Oba tábory byly od sebe dostatečně 

vzdáleny, aby nebyl narušován samostatný program. Denním řádem bylo určeno,  že si jsou 

vzájemně cizí. 

V dívčím táboře bylo 27 světlušek a dvě vedoucí, 25 skautek a tři vedoucí, z nichž jedna 

vykonávala funkci zdravotníka pro oba tábory. Vedoucí celého dívčího tábora byla sestra 

Božena Procházková. 

V chlapeckém táboře bylo 25 vlčat a 2 vedoucí a 36 skautů s 2–4 vedoucími, přičemž 

vedoucím chlapeckého tábora a zároveň vedoucím  obou táborů po stránce materiální, tedy 

pro zásobování potravinami apod., byl bratr Karel Frencl. 

Kuchyň byla obsazena kuchařkou paní Krbovou a kuchařem br. Pavlem Kotrmanem, službu 

obstarával střídavě dívčí a chlapecký tábor jednou družinou o 8–9 členech. 

Zásobování zajišťoval vedoucí celého tábora. Chléb, pečivo a mléko pravidelně dodávala 

přímo do tábora rozvážková auta mlékárny a pekárny. Ostatní potřebné potraviny byly 

dováženy podle možností z okolí osobním autem nebo motocyklem. Vybavení obou táborů 

bylo celkem dobré. Zejména stany a skládací podsady se plně osvědčily. Nutno však zajistit 

větší počet drobného inventáře a dát je přímo do táborů. U kuchyně byl zařízen inventární 

stan, což se však neosvědčilo. Vojenská kuchyně byla pro daný počet strávníků dostačující. 

Velmi se osvědčily vypůjčené velké vojenské stany, i když nebyly  zcela využity. 

Cílem táborů bylo prohloubit a prakticky ověřit vědomosti získané během roku, upevnit kázeň 

a získat pocit příslušnosti ke kolektivu, dát všem možnost pobytu v přírodě, vychovat 

k samostatnosti a odpovědnosti. 

Organizace tábora: 

Chlapecký tábor byl společný pro  vlčata i junáky se společným táborovým náměstím, denním 

rozkazem, službami a hlídkami. 

Dívčí tábor byl podobně společný pro světlušky a skautky, rovněž se společným táborovým 

náměstím, denním rozkazem, službami a hlídkami. 

Přitom však vlastní náplň denní činnosti byla rozdílná, samostatná pro vlčata, světlušky, 

junáky a skautky. Společné  byly některé vycházky a hry (vlčata s junáky, světlušky se 

skautkami). Brambory se škrabaly vždy po táborech, včetně vlčat a světlušek. Služby 

v kuchyni vykonávali však pouze junáci a skautky, přítomnost vlčat a světlušek se 

neosvědčila. 

Výstavba vlastního tábora (ubytování) byla hotova již v den příjezdu za vydatné pomoci 

rodičů. Hotové podsady se velmi osvědčily. Druhý den bylo nutno přeorganizovat družiny 

s ohledem na služby v kuchyni, hlídky a  celkovou ostatní činnost družin. V prvním týdnu 

tábora byl zhotoven stožár, oznamovatel, táborový kruh, sklípek, koše na odpadky, umývárny, 

ohniště pro kotle, latrina pro kuchařku. 

Značnou  ztrátou času a energie byla likvidace bláta, a to jak v prostoru vlastního tábora, tak 

v prostoru kuchyně. Zpočátku bylo použito chvojí, později jehličí a kameny. Bylo nutno 

zhotovovat podlážky do stanů, lávky, odvodňovací stružky, jámy pro odvod vody apod. Vina 
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je v tomto případě na nepříznivém počasí před táborem a také neposečených loukách s 

částečně jílovitým terénem. 

Přes tyto práce  bylo možno již v prvním týdnu zahájit i jinou činnost: střelbu ze vzduchovky, 

měření vzdáleností, lasování, vycházky, ruční práce, nácvik na táborák. A tak již 6.7. byl 

slibový táborák vlčat s programem. 

V druhém týdnu bylo nutno  přestěhovat stany junáků na suché místo. Byla zahájena tajná 

činnost družin, postavena brána, upraven táborový kruh u dívčího tábora  pro táborák s rodiči, 

totem, přístřešek  nad jídelnou. Po příjezdu br. Herolda pořádány „Dny lesní moudrosti“. 

Poslední týden, díky počasí, byl věnován  převážně vycházkám, koupání a hrám. V tajné 

činnosti družin bylo zhotoveno křeslo, ukázky ohnišť, zapalovač k táboráku a upomínkové 

předměty. Družiny vařily maso v Setonově hrnci a pekly „hada“. Byl noční poplach, noční 

vycházka. Poplachu a noční vycházky se vlčata a  světlušky nezúčastnili. Střelba z luku, 

turnaj v kopané, skládání odborek, „Tří orlích per“,  lovení bobříků. Při táboráku složilo slib  

6 chlapců, v tom týdnu skládaly slib i světlušky a skautky. 

Program vlčat a světlušek byl přizpůsoben jejich věku. Skládal se převážně z her, vycházek, 

přípravy na stříbrnou stopu a z ručních prací. Mezi jednotlivými šestkami vlčat byl sehrán 

turnaj v kopané. Na vycházkách sbírala vlčata se světluškami houby a léčivé byliny. Vlčata se 

zúčastnila i  některých Dnů lesní moudrosti. 

Likvidace tábora byla zahájena v pátek před odjezdem bouráním brány, úklidem okolí tábora  

a likvidací cest dlážděných kameny.Vše ostatní bylo zbouráno v sobotu vlastními silami, 

téměř bez pomoci rodičů. Likvidace skončila ve 14 hodin. 

Finanční stránka celého tábora není zatím uzavřena, protože nejsou dosud uhrazeny všechny 

faktury spojené s odvozem. Je už ale jasné, že složených 560 Kč na jednotlivce nebude 

vyčerpáno. O využití zbylých peněz rozhodne středisková rada, případně rodiče. Vliv na nižší 

náklady mělo rozhodně společné  hospodářské zajištění obou táborů, společná kuchyně a tá-

bořiště včetně dopravy. 

Z předchozího  vyplývá, že přes některé nedostatky byla úroveň táborů dobrá.  Potvrdilo to i 

velmi kladné hodnocení kontroly z ústředí Junáka (br. Brych a Vaněk) a OHS Kutná Hora. 

Zejména nutno vyzdvihnout materiální připravenost a dobré vybavení táborů podsadami, 

stany, hospodářskými stany a vybavení kuchyně. S ohledem na danou situaci a  personální 

obsazení bylo dosaženo dobrých výsledků, což se projevilo v upevnění kázně, samostatnosti a  

pospolitosti. Nedostatky se projevily zejména v nejednotné připravenosti oddílů na tábor,  ne- 

dostatečném zajištění zásobování, byly nedostatky v personálním obsazení a v nedostatečné 

praxi ve vedení táborů. 

DOPORUČENÏ: 

V rámci střediska je nutno koordinovat činnost oddílů zejména v jarních měsících  s ohledem 

na společný tábor. Zásobování je nutno zajistit předem pečlivěji a detailněji, protože je možná 

dohoda s velkoskladem o dodávkách až do tábora a to se slevou až 11%. Při provozu tábora to 

již není možné zajistit. Pro vedení tábora je nutno počítat s větším počtem vedoucích 

(nejméně 3,3,1 pro vlčata, junáky a zásobování a totéž pro dívčí tábor), protože zkušenosti a 

tábornická praxe je u dětí malá a vyžaduje při každé činnosti dozor. Vlčata nutno rozdělit do 

dvou věkových skupin s rozdílnou náplní. 

Nedostatkem také bylo, že ačkoliv se táborová rada scházela pravidelně, schůzky vedoucích 

konané v prvním týdnu denně se v dalších týdnech již nekonaly. 

Je bezpodmínečně nutné  alespoň měsíc předem  sestavit písemně program celého tábora v 

alternativách pro příznivé a nepříznivé počasí, aby se omezila nutnost improvizací. Každý, 

kdo pojede na tábor jako výpomoc, musí vědět předem jaký je jeho úkol, co tam bude dělat. 

Rovněž nutno připravit jídelníček, aby zásobování bylo plynulé a plánovité již od začátku. 

 

(Tuto závěrečnou zprávu  sepsali vedoucí tábora Frencl a Procházková). 
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4.04 – Skautská zpověď střediskového vůdce br. Slávy  Steinwalda 
 
Sláva Steinwald prošel od vlčete všemi skautskými funkcemi a v roce 1945 vystřídal ve 

funkci střediskového vůdce br. Hejčla, který se odstěhoval do Mimoně. Naše středisko vedl i 

v bouřlivých létech 1968-1970. Byl moudrým a spolehlivým činovníkem spíše administrativ- 

ního zaměření, dekretu instruktora lesních škol již využít nestihl, nedožil se bohužel ani 

osvobození a  poslední (věříme, že konečné) obnovy JUNÁKA. 

   

Skautovat jsem začal asi v roce 1928 jako vlče v oddílu br. Františka Hanuše. Po jeho nástupu 

do armády k letectvu a jeho tragické smrti nastal v tomto oddíle útlum činnosti, ze kterého se  

již do nacistické likvidace Junáka v roce 1940 jeho členové nevzpamatovali. Po druhé světové 

válce jsem se do Junáka opět zapojil a byl jsem registrován v 11. oddílu oldskautů, vedeného 

br. Zdeňkem Šulcem, jehož jsem byl zástupcem. Ten později z oddílu vystoupil a přijal 

zaměstnání v Mimoni, kde se sešel a spolupracoval s br. Rudolfem Hejčlem. Bylo se mnou 

počítáno na funkci br. Egona Suchardy,  který se z Třebechovic p.O. odstěhoval. Abych si 

alespoň částečně doplnil skautské vědomosti, absolvoval jsem roku1947 OLŠ u Rokytnice 

v Orlických horách a byl jsem posléze zvolen  vůdcem střediska. V roce 1968 jsem se jím 

opět stal a tuto funkci jsem zastával až do zastavení činnosti JUNÁKA v roce 1970. 

 

V Národní frontě jsem zastupoval středisko. Z toho důvodu jsem byl prověřován panem 

Vokounem a Dostálem za MNV Třebechovice p.O. Později jsem byl vyšetřován v Hradci  

Králové  příslušníky StB, jejichž jména neznám. Různé návrhy na spolupráci  jsem  odmítnul. 

 

Svojsíkův oddíl mne přijal za člena a udělil mně právo nosit lípový lístek za 40 let činnosti. 

Jako jmenovaný instruktor lesních škol jsem se již neuplatnil. Junáckou Medaili díků jsem 

obdržel  21.5.1991 a také 9.5.1970. Řád Čestné lilie v trojlístku, stříbrný stupeň, mi byl 

udělen 28.10.1993. 

 

Závěrem musím podotknout, že mé jednání bylo vždy zdrženlivé, neboť můj blízký příbuzný 

emigroval a pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa v Mnichově a  jeho prozrazení by 

mělo zlý dopad  nejen na moji rodinu, ale jistě i na práci JUNÁKA. 

 

Vážná choroba mně už zabránila zapojit se aktivně do obnovy svobodného JUNÁKA v roce 

1989. Byl jsem jmenován čestným vůdcem střediska a moc si této důvěry vážím a nikdy ji 

nezradím. 

                                                           - - - - - - - - 

Bratr Miloslav Steinwald se narodil 12.10.1917 a zemřel 15.8.1995 ve věku nedožitých 78 let. 
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4.05 – Jak nás komunisté znovu zlikvidovali 

 
Proces opětného násilného „sjednocení“ mládeže do „masové organizace“ a tím i nové potla- 

čení skautského hnutí  započal brzy po 21. srpnu 1968. Byl to jeden ze stěžejních úkolů tzv. 

politické „normalizace“, který si KSČ naplánovala a s neobyčejnou proradností a bezohled- 

nou tvrdostí uskutečňovala. 

 
1. dějství: Omluva za nezákonnou likvidaci ZVENČÍ v roce 1950 

 
27.3.1968  ÚV ČSM  odvolal v plném rozsahu původní administrativní rozhodnutí o zrušení 

JUNÁKA z padesátých let a konkrétně přiznal: „Po roce 1948 došlo k administrativnímu 

nezákonném přerušení činnosti zásahem ČSM. JUNÁK tak nebyl ani rozpuštěn právoplatným 

rozhodnutím příslušných právních orgánů (Ministerstva vnitra), ani nebylo rozhodnuto 

jediným kompetentním orgánem podle stanov – tj. junáckým sněmem – o jeho dobrovolném 

rozpuštění (s čímž musí souhlasit tři čtvrtiny přítomných)“. 

 

2. dějství: Vylepšená metoda likvidací ZEVNITŘ v roce 1970 

 
Období nadějí a víry v budoucnost „socializmu s lidskou tváří“ skončilo 21.srpna 1968, kdy 

naši vlast v noci napadla a okupovala vojska pěti „spřátelených“ armád. 

Proti okupaci vystoupilo 28.8. veřejně vedení JUNÁKA, R.Plajner, Vl.Koseová a F.Němec. 

Ústředí JUNÁKA pracovalo zpočátku svorně a nepoliticky, ale v květnu 1968 se komunisté 

začali separovat a v červnu, zcela proti idejím skautingu, založili stranickou skupinu, kde po 

srpnové invazi převládli konzervatisté. Když se předseda stranické skupiny Hála začal od 

29.10.1969 v rozporu se stanovami účastnit jednání předsednictva (PÚR), tak  komunisté 

svoji nadvládu v ústředních orgánech JUNÁKA dovršili a o všem „stranicky“ rozhodovali. 

Ještě v říjnu 1968  protagonisté „Pražského jara“ (Svoboda, Dubček, Smrkovský, Černík, ale i 

Husák)  v tiskovém „Provolání  představitelů všemu československému lidu“ ujišťovali:  

„Chceme a budeme pokračovat v cestě nastoupené v lednu, nikdy nedopustíme deformace a 

porušování našeho právního řádu“. Skutečnost byla však jiná. 

Gustav Husák byl 16. 4.1969 zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ poté, co byl Dubček 7. 4. 

z této funkce odvolán.  Byla znovu zavedena cenzura, začaly čistky ve sdělovacích prostřed- 

cích, byl zakázán Svaz vysokoškolského studentstva. Tak začal proces NORMALIZACE, 

který měl zemi vrátit do poměrů před lednem 1968 a potrestat všechny, kdo s konzervativní 

politikou KSČ a sovětskou okupací nesouhlasili. 

Komunisté ovlivnili významně již i přípravu III. junáckého sněmu a výběr kandidátů, takže 

sněm, pořádaný 23.-24.11.1968,  bez protestů schválil: 

- zrušení  zemí, oblastí a okrsků a vytvoření krajů a okresů s příslušnými KRJ a ORJ. 

- spolupráci s Pionýrem a členství ve „Sdružení organizací dětí a mládeže“ (SODM) . 

- ukončil činnost Duchovní rady a zrušil homogenní oddíly. 

Sněm také bez výhrad přijal zásady programu socialistické výchovy mládeže v duchu 

marxismu-leninismu a přihlásil se k politice KSČ. Toto vše ovlivnilo další osud našeho 

hnutí zcela zásadně. 

Byro ÚV KSČ dne 17.11.1969  projednalo a schválilo podrobný „POSTUP při budování jed- 

notné masové dobrovolné organizace dětí a mládeže ČSR – Socialistického svazu mládeže 

(SSM). V rámci tohoto dokumentu bylo rozpracováno rychlé rozbití naší skautské organizace. 

V druhé kapitole tohoto plánu je podrobně popsán postup, jak organizaci JUNÁK ještě před 

úplným zničením rozvrátit  ideově i morálně. Bylo požadováno, aby v Junáku byly pro 
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sjednocení vytvořeny předpoklady,  především politicko-ideové, ale také kádrové, a to 

konkrétně: 

1. Realizovat politicko-ideové principy, k nimž se  vedení JUNÁKA v poslední době přihlásilo, 

zejména uznání socializmu a komunizmu jako celospolečenského cíle a plné promítnutí této 

zásady do výchovné činnosti junáckých kolektivů. Konkrétně tedy: 

- uznání a plné uplatnění marxismu-leninismu jako ideového a pedagogického základu vý-        

  chovného systému organizace; 

- přihlášení se k revolučním tradicím našeho a mezinárodního dělnického a dětského hnutí. 

Z těchto pozic provést zásadní kritickou analýzu a přehodnocení československého skautingu,  

veřejně se distancovat od světového skautingu a skautských organizací buržoazního typu. 

2.  Na těchto politicko-ideových principech zajistit proces vnitřní diferenciace v orgánech a 

mezi vedoucími, rozejít se s těmi, kteří neskýtají záruku jejich důsledného uplatňování a ne- 

jsou ochotni se aktivně podílet na budování jednotné dětské organizace. 

Ústřední rada Junáka ve svém prohlášení z 1.2.1970 tento diktát KSČ neodmítla a pod- 

robila se jeho požadavkům, akceptovala jej plně i při nekompromisním vyhánění ideo-

vých odpůrců komunismu. V pokynu ÚRJ z 5.4.1970 se o tom píše: 

 „…není možné, aby v dětském a mládežnickém hnutí pracovali ti, kteří se buď svou minu-

lostí nebo v posledních dvou létech aktivně postavili proti straně, socialismu a našim spojen- 

cům. Jedná se především o ty, kteří se dostali na protistranické pozice, pracovali aktivně 

v KANu, v K231 atd. Jejich další činnost je neúnosná a z hnutí musí odejít. V budoucí pionýr- 

ské organizaci nemohou rovněž pracovat ti, kteří by usilovali v duchu svého přesvědčení o 

výchovu dětí v idealistickém světovém názoru ať již náboženském nebo filozofickém, jakož i 

organizátoři bývalých homogenních oddílů. 

Dnem 1.1.1970  ztratil Junák ekonomickou samostatnost, hospodaření zajišťovala hospodář- 

ská rada SODM. 

V dokumentu „Postavení Pionýrské organizace ČSSR v rámci Socialistického svazu 

mládeže“, kterou vydala 4.5.1970 Federální rada dětských a mládežnických organizací, není 

už o Junáku ani zmínka. 

V červenci 1970 vyšel v časopise „Junácký činovník“ článek Rudolfa Plajnera „Junáctví – 

radost věčně zelená“. V jeho textu jsou slova:  
„Slovenský junák svou činnost již skončil. I když je již všeobecně známo, že český Junák pře- 

stane existovat jako samostatná právní jednotka někdy na podzim letošního roku, osvědčené a 

pokrokové metody junácké výchovy budou určitě uplatňovány i v organizaci nové. Junáctví 

není přece závislé na existenci samostatné  organizace, ani na širáku, šátku či barvě košile, 

ani na počtu stpňů zdatnosti či užívané symbolice. Podstatou junáctví je přece radostný, plný 

život pod přirozeným mravním zákonem a slibem. Je to služba všem kdo pomoc potřebují a o 

ni stojí, je to příprava na šťastný život  svobodného občana budujícího a rozvíjejícího sociali- 

stickou republiku Československou v duchu zásad stanovených v článku 4. a 16. naší ústavy“. 

V deníku Mladá fronta bylo ještě 6. října 1970 zveřejněno prohlášení  bývalých  16 vedoucích 

funkcionářů Junáka s názvem „Plnou podporu pionýrské organizaci ČSSR“, kde autoři tohoto 

prohlášení také servilně říkají: 

„Jsme přesvědčeni, že pro poctivou práci při socialistické výchově dětí je dostatek prostoru 

pro každého, kdo se chce podílet na výstavbě socialistické vlasti v duchu úsilí a cílů strany. 

Junák ukončil svou činnost 15. září 1970 a k tomuto datu byly povinny ukončit práci ty oddíly 

a střediska, které do Pionýrské organizace  ČSSR nevstoupily. Přesto však některé oddíly, ač 

se do PO ČSSR nepřihlásily, na veřejnosti  dále vystupují, a to někdy i způsoby, s nimiž nelze 

v žádném případě souhlasit.“ Prohlášení pak končí slovy:„Jsme členy Pionýrské organizace 

ČSSR a za základní princip považujeme její politickou, ideovou a organizační jednotu, z níž 

teprve vycházejí diferencované formy práce s dětmi. Nevstoupili jsme do PO ČSSR s cílem 

vytvářet organizaci v organizaci a budeme důsledně bránit její jednotu. Znovu vyzýváme ke  
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spolupráci v PO ČSSR každého, kdo se chce angažovat v socialistické výchově našich dětí a 

dosud váhá. Naproti tomu nemůžeme být na jedné lodi s těmi, kteří nepochopili nebo nechtějí 

pochopit a stavějí se proti našemu společnému úsilí – vybudovat takovou Pionýrskou 

organizaci ČSSR, která bude přitažlivými formami přibližovat dětem myšlenky socializmu, 

poskytne jim mnoho šťastných a krásných zážitků a vytvoří prostor pro bohatou neformální 

činnost. Pro takovou socialistickou organizaci chceme a budeme pracovat.“                   
Politické hrátky na ústředí JUNÁKA neměly naštěstí vliv na práci oddílů a střediska, zpoliti- 

zovaná nebyla ani hradecká Okresní rada JUNÁKA (ORJ), ale o to horší, bolestnější a těžko 

stravitelné bylo nařízené „dobrovolné“ ukončení veškeré skautské činnosti, zvláště když se to 

stalo po velkém a úspěšném táboře na Skalce u Dobrušky. 

Středisko ani žádný oddíl do Pionýra nepřešel, rodiče se měli k přechodu svého dítěte vyjád- 

řit na dotazníku.  Kým to bylo nařízeno, zda to nebyla jen místní akce, se nepodařilo zjistit. 

Byla to doba tak skličující, že se na možnost další a trvalé obnovy skautingu již ani nevěřilo.  

Tato deprese vyvolala zájem o skautskou minulost, o skautské sběratelství, k němuž  jsme 

v roce 1987 přispěli ilegálním odznakem a pohlednicemi k 75. výročí třebechovického skau- 

tingu. Že o dva roky později přivítáme svobodu národa i skautingu tehdy nikdo tušit nemohl. 

 

Dovětek: 

Kapitola byla zpracována podle „Zprávy historické komise Junáka“ z února 1992,  která po- 

psala a analyzovala krizové období let 1968-70 velmi podrobně a srozumitelně. V zájmu ob-

jektivity také uvedla: 

� U smutného „Prohlášení“ není jasné, zda všech 16 uvedených činovníků dokument skuteč- 

ně podepsalo. 

� V písemné pozůstalosti náčelníka R. Plajnera byl nalezen originál dopisu z 5. 2. 1970 (tedy 

čtyři dni po ostudné schůzi), kde píše: “Po mnohadenním tvrdém a tím i bolestném zpytování 

svědomí jsem došel k závěru, že nemohu nadále vykonávat funkci náčelníka Českého Junáka a 

rozhodl jsem se rezignovat. V materiálech, kterými se nedávno zabývalo byro ÚV KSČ  a 

které pak přijala i Federální rada  DMO ČSSR, je obnova Junáka hodnocena politicky jako 

nežádoucí pluralita dětského hnutí s tím, že budoucnost patří dětské organizaci důsledně 

leninského pionýrského typu. Veřejný a politický pracovník musí mít odvahu vyvodit ze 

své politické prohry nezbytné důsledky. Byl jsem exponovaným pracovníkem Junáka v období 

desintegrace mládežnického hnutí  a nemohu se proto ve funkci náčelníka podílet na jeho 

nové integraci.“ S tímto originálním dopisem je však problém. Není totiž na ústředí evidován 

a nebyl ani na nejbližší schůzi PUR 10.2.1970 projednáván. Byl tedy vůbec oficielně podán, 

či byl bratrem náčelníkem stažen, za jakých okolností, kdo a jak mu to rozmluvil? To se již 

nedovíme. 

 

Podle tehdy platných stanov Českého Junáka  měl právo ukončit činnost spolku pouze řádný 

junácký sněm, provedli to však nezákonně vedoucí funkcionáři ústředí Junáka, přesněji skupi- 

na straníků KSČ, která ústředí Junáka z příkazu ÚV KSČ ovládla a demoralizovala způsobem, 

který nebyl užit u žádného jiného spolku. Zřejmě jsme byli jako demokratické hnutí režimu 

velmi nebezpeční a uznáni za s komunismem neslučitelní. 
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4.06 – Rozruch kolem odznaku k 60. výročí střediska 
 

Úkolem normalizace sedmdesátých let byla likvidace zbytků svobody (ale i vzpomínek), na- 

bytých za tzv. „Pražského jara“ v roce 1968. Skautingu se věnovala zvláštní jednotka 

všemocné Státní bezpečnosti (StB), které se dostaly do rukou odznaky k šedesátému výročí  

našeho třebechovického skautingu v roce 1972,  a  tak StB „začala jednat“. Svoje zážitky s ní  

popisuje  obviněný a stíhaný br. Prášil-Šilek.  

 

Podstata problému. 

Odznaky byly sice objednány, vyrobeny a hradeckým družstvem ZNAK dodány ještě před 

15. září 1970, dnem potupné sebelikvidace JUNÁKA jeho zbolševizovaným ústředím a  

byly zájemcům také hned prodávány. Dostaly se však o něco později i do rukou StB, která 

podle roku 1972 vyraženého na odznaku usoudila, že v Třebechovicích pracuje nějaká ilegální 

skautská skupina a estébáci začali tvrdě jednat. Vyšetřovateli byli kpt. Koutný a Rychlý 

z hradecké úřadovny Státní bezpečnosti.  K výslechu předvolali Františka Kubeše, Rudolfa 

Hejčla, Jiřího Prášila, Slávu Steinwalda, Boženu Procházkovou, Jaroslava Adamce a Karla 

Frencla. Obvinění se nakonec soustředilo na bratry Rudu Hejčla a Jirku Prášila, kteří byli 

podrobeni opakovaným výslechům, domovní prohlídce a byli hrubě zastrašováni. 

.  

Obviněný br. Prášil-Šilek podal o tom toto svědectví. 

Chystal jsem se do práce, když u branky zazvonili dva muži a představili se, že jsou od 

Bezpečnosti a potřebují si se mnou něco ověřit, aniž uvedli o co se jedná.. Připravoval jsem se 

právě na odpolední směnu, na kterou jsem si vozil naši vodu jak na kávu, tak k pití. Ta mne 

vlastně zachránila od kolapsu, když jsem při výslechu odpovídal na nesčetné otázky s lam-

pami bolestivě svítícími do očí. Byl to kolotoč  typu:  v Pionýru jste se připravovali zavádět 

skautské metody -  sešel jste se s Cihlářem a domlouvali se, jak to udělat - byl jste u Kubeše 

dvě hodiny, o čem jste mluvili, jistě opět o tom, jak zavádět skautské metody do Pionýra. 

(Ferka Kubeš byl totiž v létech 1970-72 členem Krajské rady Pionýra v Hradci Králové). Pak 

následovaly otázky:„Kde máte doma ty odznaky,  které jste si koupil a proč jste je dali razit 

již v roce 1970?“ Když ze mne nedostali to, co chtěli slyšet, začali mi vyhrožovat: „Půjdeme 

do sklepa a tam nám už povíte, co chceme vědět!“ Odpověděl jsem:“Vím, co bude následovat. 

Vezmete obušky a vymlátíte ze mě co potřebujete. Nezapomeňte, že jsem na vojně v Bánské 

Bystrici  sloužil jako řidič u vojenské kontrarozvědky, a tak vím, co ta vaše slova znamenají!“ 

Tak toho nechali a když jsme byli asi v polovině výslechu, přinesli všem kávu a já jim řekl, že 

ji pít nebudu, že tam je jistě nějaký oblbující prášek. Kávy se vyměnily,  vyšetřovatelé  začali 

být protivní a co si to prý o nich myslím, viditelně znervózněli. Potřeboval jsem nutně jít na 

WC, a tak jeden z nich mi ukázal cestu a já tak z chodby viděl, že v sousední místnosti sedí 

dozorčí se sluchátky na uších a před sebou magnetofon, kde celý výslech nahrával. Už mi 

bylo jasné, kam některý z vyšetřovatelů odcházel a proč mi po příchodu dával otázky, které 

jsme již dříve probrali. Když jsem si výslech doma rekapituloval, mohl jsem jednotlivým 

otázkám přiřadit KONKRÉTNÍ OSOBY, KTERÉ JAKO POMAHAČI StB MŮJ ŽIVOT 

SLEDOVALY! 

Prvním vyslýchaným byl Ferka Kubeš. Zřejmě proto, že měl být náměstkem ředitele pardu- 

bické firmy Unichem a pro tuto tzv. „nomenklaturní“ funkci musel mít povolení a schválení 

KSČ. V té době v našem městě v podstatě neomezeně vládl pověstný Jan Vokoun, ředitel ško- 

ly, ale též předseda MNV a předseda MV KSČ.  Funkce získal po návratu z koncentračního 

tábora. Podle důvěryhodných pramenů nebyl politickým vězněm, byl zavřen pro šmelinu  a 

svou znalost němčiny uplatnil jako kápo (pomocník dozorců) holandských vězňů. 

Je známo, že si Vokoun vedl poznámky o všech nepohodlných obyvatelích města, kteří by mu 

mohli uškodit, třeba jen vyptáváním na jeho minulost. Měl proto své informátory-donašeče  
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z řad důchodců a milicionářů, kterým dával instrukce koho a co sledovat a neprodleně mu 

hlásit. Tak  hlídal „nepřátele režimu“ (i své osoby). Založil si k tomu kartotéku a pak už jen 

přikazoval koho a jak šikanovat či existenčně zničit. Tak tomu bylo i v mém případě.  Mohu  

tak řadu udavačů konkrétně jmenovat: krejčí Zuch, důchodce Kalousek, poručík Malý, 

strážmistr Jakubec a jistě i další, kteří  sledovali s kým se stýkám, ke komu jdu na návštěvu, 

jak dlouho jsem tam byl atd. Ty osoby ke všemu ochotných udavačů se mi jako ve filmu 

vybavovaly při výslechu toho 18. února 1972. 

Bohužel nečestně se zachovali i někteří naši skauti. Nemohu pominout jednání Jirky Herolda, 

který byl před výslechem za mnou několikrát v práci a snažil se ode mne získat informace, 

kolik odznaků bylo vyrobeno. Při poslední návštěvě Herolda v tiskárně jsem mu donesl jednu 

sérii tří barevných variant odznaku a když mne požádal, že lépe než v hale bude lepší jednat 

někde venku, sedli jsme si na trávník u keřů a Jirka stále naléhal, že by koupil větší počet 

odznaků. Po rozchodu a mém návratu do dílny jsem zjistil, že jsem na trávě zapomněl svůj 

zapalovač. Došel jsem pro něj a najednou slyším za keři Jirkův hlas: „Tak vidíte, že odznaky 

nemá!“ Mluvil k pracovníkům StB Koutnému a Rychlému.  Viděl jsem je všechny tři odjíždět  

v autě.  Že Jirka Herold sloužil u PS VB (Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti) jsem v té době 

ještě nevěděl. 

Ferka Kubeš  z otázek vyšetřovatelů usoudil, že  vyšetřování bude pokračovat a  nabádal mne, 

abych byl opatrný a varoval i Rudu Hejčla a ostatní před možným výslechem. Upozornil jsem 

i Karla Frencla, a to byla moje chyba. Karel si vymyslel alibi a při výslechu vypověděl, že 

jsem od něho koupil odznaky za 900 Kč  (ty jsem si tehdy vypůjčil od matky a dluh ještě 

nesplatil, takže jsem mohl tvrdit, že žádné odznaky nevlastním). Řekl ale také, že mám doma 

skautské materiály, kroniky, příručky a další věci. Zasloužil se tak u mne o domovní 

prohlídku. Naštěstí jsem byl na ni připravený. Žádný majetek střediska a skautské památky 

nenašli, zabavili a odvezli jen deníčky a kresby dětí a pár časopisů. 

Můj výslech trval od 13 do 19 hodin. Jeli jsme pak do skladu tehdejšího pionýrského oddílu, 

kde hledali totemy, vlajky a jiné skautské archiválie. Našli však jen staré ročníky časopisu 

Junák-Skaut. 

Zajímavý průběh měl i výslech Rudy Hejčla na místním oddělení VB. Jeho první slova byla: 

„Tak tady jsem byl v roce 1940 na výslechu u Gestapa a také pro skauting.“ 

Vyprávěl jsem o nesmyslnosti obvinění a jednání StB  příteli-ornitologovi Pazderovi z Pardu- 

bic, příslušníku SNB.  Ten mi poradil, abych se odvolal k náčelníkovi Krajské správy StB a 

vše mu popsal, včetně stížnosti na chování vyšetřovatelů. Sepsal jsem to a na udanou adresu 

odeslal (podobně tak i Ruda Hejčl) a naše pronásledování bylo skutečně ukončeno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 174  

 

 

4.07 – Ilegální odznak k 75. výročí střediska v roce 1987 

 
Inzerát “Sbírám vše skautské“ se začal objevovat v osmdesátých létech  20. století jako projev 

jakéhosi „soukromého skautování“, když to „organizované“ bylo (již 10 let) zakázáno. Na 

bázi skautského sběratelství vznikala i společenství, začaly vycházet časopisy a katalogy. 

 

V Třebechovicích p.O. byl takovým sběratelem „všeho skautského“ br. Jirka Prášil-Šilek, u 

něhož se, tak nějak samozřejmě, soustřeďovaly písemné i jiné archiválie třebechovického 

skautingu, které by se jinak jistě poztrácely. Archivní fond postupně rozšiřoval pátráním a 

získáváním soukromých archivů z pozůstalosti bývalých skautů. 

Byla to činnost režimem nevítaná a zřejmě  i trestná, jak vyplynulo z domovních prohlídek 

provedených orgány StB při vyšetřování existence pamětního odznaku k 60. výročí třebecho- 

vického skautingu, na němž byl uveden rok 1972. Tím, že JUNÁK  v září 1970 ukončil svoji 

činnost, byl odznak pokládán za ilegální.  

Ve zmíněných osmdesátých létech přestávali být sběratelé skautských předmětů anonymní, 

začínají se písemně i osobně kontaktovat a vyměňovat svoje přebytky i zkušenosti. V roce 

1973 začal br. Nosek vydávat informační zpravodaj pro skautské sbětatele „ZIPSS“, který vy- 

chází dosud, v roce 1980 začal br. Molík, specializovaný na skautské odznaky a vyznamenání,  

vydávat nepravidelník „ZPRAVODAJ“ a hlavně katalogy, na kterých se br. Prášil podílel.  

 

V tak příznivé atmosféře bylo nemožné nereagovat na 75. výročí třebechovického skautingu, 

které připadalo na listopad 1987. Po zkušenostech s StB z roku 1974 byl záměr zcela utajen, 

věděli o něm jen realizátoři br. Prášil a Cihlář-Pep, jehož syn Michal zhotovil návrh pohlednic 

i odznaku, Jirka Prášil jako typograf a Hradečák zajistil černobílý tisk pohlednic a 

s důchodcem p. Klánem zhotovení raznice odznaku. Cihlář-Pep pak využil služebních cest po 

strojírenskýc podnicích VHJ PRAGO-UNION a opatřil mosazný plech (n.p. ZUKOV Praha), 

odznakové jehly (n.p. MINCOVŇA Kremnica) a ražbu odznaků (n.p. MIKOV Mikulášovice), 

kterou provedl sám technický náměstek ředitele Ing Osip. Odznak musel být tvarově 

jednoduchý, aby nebyla potřeba drahé okrajovací raznice, s velikostí jsme to trochu přehnali a 

použitý materiál-tombak byl pro hlubší ražbu příliš tvrdý. Odznak, který dostal katalogové 

číslo 8711 se spolu s dvojicí pohlednic prodával a měnil na sběratelských burzách, několik 

desítek nám známí vyvezli i za hranice. 

Ve výročním roce žádné vzpomínkové setkání uskutečněno nebylo, skauti byli totiž stále 

považováni za nepřátele socializmu a jako takoví sledováni. 
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4.08 – Životaběh oldskautky Julinky Hájkové-Dvořákové                  

 
Julinka Hájková byla v době sestavování tohoto sborníku  nejstarší žijící třebechovickou 

skautkou a fakticky jedinou skautkou, která nám dva příspěvky napsala a byla i užitečnou 

konzultantkou předválečného skautského dění. Je pro nás opravdovým příkladem naplnění 

hesla „Skautem jednou, skautem navždy!“. Kéž by se svým „skautstvím“ stala vzorem i pro 

současnou generaci!  

 
Vyrostla jsem „Na Obci“, hrála si ve škarpě podle silnice a ve strouze  s pulci a rybičkami a 

žila na dvoře mezi slepicemi a husami, ve chlévě  s dobytkem  a také v naší stále zakouřené 

hospodě, s níž sousedila naše kuchyně, kde jsme všichni s maminkou vařili, jedli, spali, 

koupali se.  Tak jsem byla připravena pro život, šťastná, že všechno mám při ruce a  že na 

mne nikdo nemá čas. 

Do školy jsem šla dříve, naštěstí jsme dostali slečnu učitelku Šubrtovou již od první třídy. 

S panem řídícím Píšou a školnicí paní Dostálovou si vyjednala  používání  třídy na  skautské 

schůzky a začaly jsme skautovat,  připadalo mi, že celá  třída. Také jsme se neodnaučily říkat 

jí i na skautských schůzkách  „slečno učitelko“. 

Ta troufalost od ní, že vzala nás tehdy sedmileté na tábor. Když přijela na návštěvu maminka 

se dvěma mladšími bratry,  tak mně s brekem musela vzít domů. Pak jsem jezdila na tábor do 

Antonínova údolí každý rok. Ve Skuhrově čekal pan Kouba s žebřiňákem a nás malé s kufry 

naložil. Je pravda, že s námi bylo pár starších skautek, které šly vedle vozu, na místě  

pomáhaly nacpat slamníky v malé chaloupce. Pod Kuldovou hospodou vedlo koryto říčky 

Bělé, ve které jsme si hrály. Já jsem se opírala o samorost a chodila po vyčnívajících 

kamenech. Nejšťastnější léta. Prezentovaly jsme se v krojích, když jsme šly přes město na 

vycházky. Pak na schůzkách  jsme vzpomínaly, čeho jsme si všimly,  hrály Kimovu hru. Jsem 

poznamenaná na celý život. Když vidím papír, tak ho seberu a hodím do koše, když vidím 

cikána, který nemůže utlačit sběr, tak  mu pomůžu. 

Sestra Šubrtová nás zradila, protože se vdala. Pracně jsme to pak táhly s Nedou Hanušovou. 

Moje družina byla Vlaštovky: Andrová, Keprtová, Hejčlová… A tak jsem se  v roce 1938 

rozhodla  přihlásit se do „Slovenské dívčí lesní školy“ u horního Hodrušťského jezera u 

Baňské  Štiavnice. Nádherná cesta hlubokým lesem nahoru, kde bylo ukryto tmavé jezero. 

A pak již metr, krajinky, pila a hřebíky, z kterých se musela udělat stanová podsada a postel. 

Za pomoci dvou vedoucích sester jsme to zvládly a pak už byly přednášky čtrnáct dní od rána 

do  odpoledne.  Ještě mi zní ty krásné citlivé  slovenské písničky se kterými jsme nemohly 

soutěžit. Přepsala jsem na stroji všechny těsnopisem zaznamenané přednášky, poslala je  

vedení LŠ do Brna a dostala šátek lesní školy. 

V roce 1942 jsem se vdala za skauta, učitelského mládence, spolu jsme  vyrůstali, prodávali 

„cihly“ na Skautský domov, přibíjeli tyčky na jeho plot. On byl jedním z rebelantů v oddíle 

Rudy Hejčla, chlapců soutěžících s oddílem Franty Koleše. 

V roce 1943, 1945 a 1947 přišly děti, skautky to musely zvládnout beze mne. 

V roce 1968 moje děti dorůstaly, stavěly si dům, dělala jsem maltu, zdila, to vše při tvrdé 

práci v koželužně. I tak jsem obětavé Božce Procházkové vypomohla s táborem na Sázavě  i 

v Orlických horách. 

Jsem moc ráda,  že dnes chodí do skautu již moje pravnoučata. Mám jich pět a doufám, že si 

dobře povedou. 

Před naším domem máme asi stopadesát let starý jasan. Protože jsem o polovinu mladší, tak 

mi semtam zašeptá, co mu vyprávěli skauti, kteří už mezi námi nejsou. 

Tak Antonín Barvíř, strážník v Třebechovicích, si mu posteskl, že skauti to neměli v žádné 

době lehké, a to ani v našem městě. 
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Pamatoval také, jak kluky čutající mičudu (hadrák) po ulici „Na Obci“ oslovil v létě 1912 

nenápadný človíček malého vzrůstu (snad si jako děcko zlomil nohy při pádu ze stromu), ale  

obdařený velkou až neskutečnou láskou k mládeži: „Hoši, měli byste skautovat!“ A tak se pár 

uličníků chytlo a ten človíček František Barvíř je nenápadně vedl a odpovídal na jejich 

zvědavé otázky. Je s podivem, jak on, nenápadný pekař, mohl k takovým vědomostem o 

přírodě a skautingu přijít. Rozhodně vše vyrostlo z jeho velké lásky k dětem (protože  vlastní  

neměl), kdy tiše naslouchal jejich potřebám. „Jděte do lesa pod stan! Maminka vám jistě 

s sebou něco dá, něco dostanete, když někomu pomůžete a přijďte ke mně večer a já vám dám 

pod vrata nějaký ten pytlíček hrachu, krupice či krup“. Bral to sice ze svého, z malého krámu 

který vlastnili, ale tak, aby to manželka nevěděla. 

Přežili jsme první světovou válku, pět let utrpení a strádání. Po válce se v podmínkách 

svobodné republiky skautské hnutí rozrostlo. Jsem přesvědčena, že to bylo viditelným do–

držováním skautského zákona, kázní a hlavně dobrými skutky. A pak to přátelství kolem 

ohně, soutěžení ve hrách a vědomostech,  tím se žádná jiná organizace nemohla  pochlubit. 

Ten skautský ohýnek se rozhořel, přibývalo nám skautů a  skautek, stavěl se Skautský domov, 

pak byl nacisty udušen, znovu vykřesán z popela  a  komunisty  dvakrát znovu likvidován.    

A  v roce 1989  úsilím mnohých opět oživen. 

Část Třebechovic zvaná „Na Obci“ je skautingem poznamenaná. S Barvířovým malým 

pekařstvím sousedila totiž Marie Svobodová, zakladatelka a první vedoucí třebechovických 

skautek, rodina Prášilových a další „Obečáci“, a přitom stačí jen přeskočit plot a stojíme u 

Skautského domova, kde byl původně rybníček, kolem kterého jsme uličkou běhali do školy.  

P.S.   
Je mi přes osmdesát a toužila jsem se po dlouhé době podívat do lesa k Bělči, až se tam  naši 

pojedou vykoupat. To už ale nebyl můj les, to bylo smetiště. Skoro celé odpoledne jsem 

sbírala krabičky od cigaret, plastové lahve, papíry... „Vždyť pod tím papírem může něco být!“ 

styděli se za mne mladí. „Však si má každý při potřebě vyhrabat dolíček a pak to zakrýt 

k nepoznání!“ Sebrala jsem plné tři velké igelitové tašky odpadků a odnesla to do nedalekých 

kontejnerů. Tak skončila moje touha po lese, ale udělala jsem „skautský“ dobrý skutek. 

Už raději zůstanu doma u svého jasanu.                                                                                       

 

(Napsala Julinka Hájková–Dvořáková , ročník 1919,  

která se stala skautkou v roce 1926).                                              
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4.09 – Zápis v městské kronice z roku 1972 
 
V městských kronikách, i v těch starých, uložených v Okresním státním archivu, jsme hledali 

pilně, ale marně nějaké záznamy o skautingu. Ve výčtu spolků existujících v  1. světové válce 

(1914-18) nebyl ani spolek KROUŽEK SKAUTŮ uveden, chyběly i meziválečné záznamy o 

otevření Skautského domova v roce 1934 i o skautských slavnostech v roce 1927 a 1937. A  

tak vlastně jediným  kronikářským záznamem skautského života ve městě je  souhrnná infor-  

mace, kterou si v roce 1972 od Koleše vyžádal  a zapsal  tehdejší  kronikář učitel Kabašta.  

 
Podnět k založení skautské organizace v Třebechovicích.p.O. dal leták „Americké kolonie pro 

mládež“ v Rožmitálu pod Třemšínem, vydaný inž. Hofmeisterem. Dostal se do rukou  

místnímu občanu Františku Barvířovi, který byl vyučený mlynář, ale člověk velmi sečtělý, 

znalec a milovník přírody. Připadl na  myšlenku založit v Třebechovicích  podobný skautský 

kroužek. Prvními jeho členy byli mládenci většinou z té části  Třebechovic, které se říkalo 

„Na Obci“ (byla v blízkosti jeho bydliště) a byli to: Josef Svoboda, jatecký Svoboda, Žídek, 

Falta, Prášil, Mánek a Bidlo. Zprvu se scházeli neoficiálně, ale v roce 1912 se rozhodli podat 

Okresnímu hejtmanství v Hradci Králové žádost o povolení spolku „KROUŽEK SKAUTŮ 

V TŘEBECHOVICÍCH“. 

Prvotní jejich činnost spočívala ve vycházkách do přírody, které byly  polodenní i celodenní, 

kde botanizovali,  poznávali ptactvo i jinou zvířenu, cvičili se v orientaci a pěstovali také 

různé  hry, hlavně kopanou a pokud nemohli ven improvizovali různé kursy, jako kurs první 

pomoci, kreslení, fotografování, ale i esperanta. Stali se také členy Pomocného sboru místních 

hasičů. 

Kroužek nebyl tehdy výlučně organizací mládežnickou, protože sdružoval  tzv. DOROST od 

10 do 14 let a ČLENSTVO od 14 let výše. Kroužek působil na své členy i mravní výchovou, 

pokutoval vulgárnost, užívání německých výrazů, za nekázeň volal k odpovědnosti a za hrubé 

prohřešky i vylučoval. 

Zvláštní kroj začali nosit od roku 1914 s tradičními širokými klobouky, které zhotovoval 

místní kloboučník  Jiří Mach. První léta žil  Kroužek bez jakéhokoliv styku  s jinými  skauty a 

nadřízenými skautskými složkami. Teprve katecheta Alois Svojsík (bratr A.B.Svojsíka), který 

měl v Třebechovicích p.O. přednášku, zapříčinil, že došlo ke styku s Prahou, kde již existoval 

spolek „JUNÁK– ČESKÝ SKAUT“. Prvním větším podnikem místních skautů byl 14 denní 

prázdninový tábor na Sutých Březích, kterého se zúčastnilo asi 15 chlapců pod vedením 

studentů  Otty Klepetáře  a Rudolfa  Kilingra. 

 

K rozšíření činnosti dochází v prvních létech republiky, kdy místní skautská organizace 

pořádala veřejné lehkoatletické závody na hřišti v Boře v roce 1920, které vedl hradecký 

YMCAř Souček. Vedle pěstování lehké atletiky, kopané a  házené přibývají i hojně pěstované 

vodní sporty. Od roku 1920 organizace mohutní, neboť spolek  JUNÁK-ČESKÝ SKAUT se 

rozrůstá kromě mládeže o rodiče a příznivce skautingu. Na nový organizační základ  staví 

místní organizaci tehdy mladý učitel František Skřivan. Pro svou činnost nacházejí skauti 

útulek i ve školních budovách. Až 8. května 1934 si otvírají vlastní budovu „Skautský 

domov“,  který byl vybudován za 36.000 Kč vedle školní zahrady Na Katovně. Za okupace je 

činnost skautské organizace zastavena, ale po roce 1945 se obnovuje a živelně narůstá, neboť 

čítá 600 členů, z toho 300 mládeže. Byla to v Třebechovicích p.O. nejpočetnější organizace a 

její plesy patřily k nejnavštěvovanějším. Při poválečném slučování organizací tělovýchovy a 

sportu přechází skautská organizace do Československého svazu mládeže (ČSM). Pokus o 

obnovení samostatné činnosti Junáka se projevoval v létech 1968/69, ale  vlivem politické 

konsolidace byla jeho činnost převedena do obnoveného Pionýra. 
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4.10 – Sobota 9. prosince 1989 - začínáme počtvrté! 
 
Politické události způsobily, že třebechovický skauting byl od svého založení v roce 1912 tři- 

krát organizačně a materielně zlikvidován (nacisty v roce 1940, komunisty v roce 1950 a 

1970. Dokázal však vždy rychle a úplně  obnovit svou činnost, a tak i almanachem vymezený 

záběr jeho dějin, končících prosincem roku 1989, popisuje i „nový šťastný začátek“. 

 

V roce 1989 náš totalitní režim viditelně znervózněl. Dařilo se mu sice potlačovat pouliční 

demonstrace, ale podpisovým akcím typu „Několika vět“ a rostoucí občanské neposlušnosti 

již úspěšně čelit nedokázal. Skautskou část veřejnosti aktivizoval od dubna 1989 vydávaný 

ilegální časopis ČIN, ale i zprávy z Maďarska, kde byl již skauting obnoven. Podobný cíl mě- 

lo mít připravované jednání s předsedou SSM (Socialistického svazu mládeže) Mohoritou, 

události měly však rychlejší spád. 17. listopadu došlo v Praze k brutálnímu zásahu policie 

proti pokojnému průvodu studentů a následným událostem, nazvanými „sametovou revolucí“. 

O několik dní později byl v novinách Jiránkův vtip s postavou skauta, který oznamuje 

přerušení dvacetiletého mlčení a posléze i zpráva o svolání činovníku JUNÁKA na sobotu  

2. prosince do Městské knihovny v Praze, kde došlo k vyhlášení  obnovené činnosti 

JUNÁKA. Za okny sálu však ještě rozhodnuto nebylo. Premiér Adamec sice svou komuni- 

stickou vládu zrekonstruoval, ale tak skandálně, že občané opět masově demonstrovali a po 

ustavení Občanského fora boj o svobodu a demokracii vyhráli. 

Třebechovičtí skauti se sešli o pouhý týden později, v sobotu 9. prosince 1989 a obnovili čin- 

nost střediska. Přišli opět činovníci éry „Pražského jara“, o dvacet let starší a zpohodlnělí, ta 

mladší generace se v krátkém období obnovy 1968-70 nestihla „vyučit“, to tehdy bylo obec- 

ným problémem.  Byli zvoleni činovníci střediska, za vůdce střediska byl vybrán Jiří PRÁŠIL 

-Šilek. Více se do konce roku již nestihlo. 

Vlastní budování střediska mělo tento časový  sled: 

- 1. března 1990  byl ustaven oddíl oldskautů (OSJ), který byl podmínkou pro získání právní 

   subjektivity střediska. Vedoucími OSJ byli zvoleni HÁJKOVÁ Julie  a  UHLÍŘ Jan.  

   Středisku bylo přiděleno IČO 483885. Téhož dne byl z průčelí Skautského domova sejmut 

   znak Pionýrské organizace. 

- 6. března 1990 byl objekt Skautského domova převzat, ale jen do užívání, protože jeho ma- 

   jitelem je od roku 1952  ÚV SSM. Opravy zdevastovaného objektu byly nutné, provedly se 

   svépomocí a bezodkladně:  v roce 1990 vyměněna střešní krytina a její oplechování,  v roce     

   1991 provedeny vnější nátěry, opraveny klubovny, upravena havarijní instalace. 

   A také zahájeno jednání s úřady o navrácení objektu a pozemku  Skautského domova zpět     

   do vlastnictví střediska, což není dodnes uspokojivě dokončeno. 

 - 15. března 1990  byla  ukončena náborová akce mládeže a ustaveny tři oddíly chlapecké, 

     tři oddíly dívčí  a  oddíl oldskautů. 

-  24. dubna 1990 proběhlo slavnostní zahájení činnosti střediska táborovým ohněm za Skaut- 

   ským domovem, jeho program byl ze záznamu vysílán Východočeským rozhlasem.   

   

Ale to již jsme za časovým horizontem tohoto almanachu.   
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         ZASLOUŽILÍ ČLENOVÉ STŘEDISKA (léta 1912-1989) 
Klíčem výběru osob bylo aktivní plnění funkce minimálně zástupce vedoucího oddílu, věro- 

hodně  doložené registrací nebo zápisem v kronice. Míra zásluh byla ovšem různá, ale nalézt 

objektivní hodnocení se  nepodařilo. 

 
OBSAH A  KÓDY ZÁPISU:   (N)  Rok narození;  (P) Povolání;  (S) Skautem, členem  JUNÁKA od  (rok);        

(SF) Skautské funkce (kdy), absolvování  LŠ (rok);  (SV) skautská vyznamenání (název, rok), (SO) čestný člen  

Svojsíkova oddílu (od roku);  (OBČ) Významná občanská aktivita ; (A) Aktuální stav osoby  v době vydání 

sborníku  (žije-kde, zemřela-rok).  Bydliště Třebechovice p.O. je kráceno na Třebe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

Praskauti: 

BARVÍŘ František (náčelník 1912-18), žil 1879-1964   

BIDLO Arnošt (jednatel 1913), žil 1896-1958 

CEJNAR Rudolf (náčelník 1916, místonáčelník 1917), žil 1875-1953 

FALTA  Karel (místonáčelník 1913) 

HÁJEK Karel (jednatel 1916-17, vůdce  nováčků 1917), žil 1901-1985 

KILINGR Josef (knihovník 1913), žil  1899-1963 

KILINGR Rudolf (jednatel 1917), žil  1902-1972 

PODOLNÍK Václav (jednatel 1914-15)  

PRÁŠIL Josef (jednatel 1913), žil 1897-1973 

PROBOŠT František (místonáčelník 1915), žil 1879-1963 

ŘEHÁK Vincenc (jednatel 1912) 

SVOBODA Antonín (místonáčelník 1914) 

SVOBODA Josef (místonáčelník 1912), žil 1892-1979 

VESELÝ František (místonáčelník 1914), žil 1899-1974 

ZEMÁNEK Karel (knihovník 1912) 

---------- 
 

ADAMEC  Jaroslav-Brouček   (N) 1935  (P) technik ČSD   (S) 1945  (A) +1999 (64) 

(SF) zást. ved. 3. odd. skautů  (1968-70)                                                                 

 

BÁRTA  Jaroslav    (N)  1928     (P) ozdobník    (S) 1945    (A) Třebe 

(SF) ved. 7. odd. skautů  (1968-70)                                                 

 

BARTOŠ  František-Šotrab   (N) 1928   (P) ozdobník, politolog   (S) 1945   (A) Praha 

(SF) zást. ved. TROJKY (1948)                                                                  

 

BARTOŠ Josef-Budha  (N)  1931   (P) typograf, horník   (S) 1945   (A) +1995 (64) 

(SF) člen TROJKY (1947-50)   (PS) politicky  vězněn v Jáchymově, PTP  

 

BOUKAL Jan   (N) 1925   (P) technik-stavař   (S) 1937    (A) + 2005 (80) 

(SF)  zást. ved. 7. odd. (1945-48), člen OSJ (1968-70)  

                                                                                                                                                      

BOUKAL Josef-Atom   (N) 1934    (P)   automechanik   (S)  1945   (A) Třebe 

(SF) zást. ved. 2. smečky vlčat (1968-70)                                             

 

BROŽ Miroslav   (N) 1928    (P) zásobovač    (S) 1945    (A) +2001 (73) 

(SF) hospodář střediska (1968-70)                                                       
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CIHLÁŘ Josef-Oskar   (N) 1928)   (P) technik topenář, hudebník   (S) 1936   (A) +1992 (64) 

(SF)  zást. ved. 8.odd. (1945-47)  zást. střed. vůdce (1968-70) , OLŠ 1946 

(SV)  Medaile díků (1970)                                                                                                         

 

CIHLÁŘ  Josef-Pep    (N) 1927   (P) technik-projektant    (S) 1939    (A) Praha  

(SF) zást. ved. TROJKY (1947-48), vedoucí TROJKY (1949-50), člen Historické komise 

JUNÁKA (1989-2007), člen SO (1991)  (SV) Tři pruty bratrství (1997), exil. Řád stříbrného 

lva (2001), Medaile díků (2008)             

 

ČADEK  Luboš-Šimeš    (N) 1929    (P) účetní    (S) 1938    (A) Třebe 

(SF) rádce druž. Kamzíků TROJKY (1946-48), revizor účtů (1968-70),  

pokladník (1989-2002) 

                                                                                                       

DERNER Vladimír    (N) 1934    (P)  ekonom JZD    (S) 1945    (A) +1986 (52)               

(SF) ved. 7. odd. skautů (1968-70)  

 

DVOŘÁK Josef-Amád    (N) 1922   (P) technik-strojař    (S) 1933   (A) +1989 (67)   

(SF) ved. 4. odd. skautů  (1945-46)                                                                                                          

 

DVOŘÁK  Josef-Permon    (N) 1906    (P)  soustružník    (S) 1921   (A)  +1991 (85) 

(SF) ved. odd. vodáků (1928-29), vodák (1948-50), člen OSJ (1968-70)                                                 

 

FORMAN Miroslav   (N)  asi 1915    (P) drogista   (S) 1927   

(SF) ved. odd. skautů (1931)  (OBČ) vězněn nacisty v koncentračním táboře  

 

FRENCL Karel-Kaštan   (N) 1930    (P) technik-strojař     (S)1938    (A) Třebe 

(SF) rádce druž. Rysů TROJKY (1945-48), ved. 4. odd. skautů  a zást. ved. střediska  

(1968-70)  (SV) Medaile díků (1970),  Medaile díků II. Stupně (1991) 

                                                                                                                    

HÁJEK Jan    (N) 1917    (P) učitel    (S) 1925    (A) +2000 (83) 

(SF)  ved. odd. skautů (1931-32), OLŠ (1933) 

 

HÁJEK Josef    (N)  1911    (P)  zámečník    (S)  1924    ( A) +1969 (58) 

(SF) zást. ved. 2. smečky vlčat (1939-40) 

                         

HÁJEK  Miloš   (N) 1931  (P) lékař-chirurg   (S) 1945  (A) Praha       

(SF) člen TROJKY  (1947-50)  (OBČ) univerzitní profesor, předseda  České chirurgické 

společnosti                                                                                    

 

HANZÍK Vilém   (N) 1909   (P) ozdobník-podnikatel   (S) 1924  (A) + 1980 (71) 

(SF) zást. ved. 11. odd. (1945-47)  aktivista OSJ (1968-70)                      

  

HANUŠ František    (N) nezjištěno  (P)  voják-letec   (S) 1924,   (A) +1937 trag. 

(SF) ved. oddílu skautů (1928-29),  zakl. a ved. odd. leteckých skautů ve Zvolenu (1935-37)                                                                            

(OBČ) pokládán za zakladatele čs. leteckého skautingu 

                                                                                                           

HEJČL Rudolf    (N) 1910    (P)  úředník, správce nár. podniku    (S) 1919    (A) +1988 (78) 

(SF)  ved. oddílu (1926-27, 1931-38)  ZLŠ (1927) vůdce srřediska (1939, 1945), tajemník 

střediska (1968-70), instruktor OLŠ (1946),  zást. ved. ORJ Česká Lípa (1948)                                                                                                                  

(SV) Medaile díků (1970), Řád skautské vděčnosti in memoriam (1990) 
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HEROLD Jiří    (N) 1933    (P)  právník    (S) 1945 Sázava    (A)  Borohrádek 

(SF) ved.4. odd. skautů  (1968-70)                                                            

 

HEŘMANSKÝ Václav    (N) 1928     (P) obuvník     (S) 1945   (A) +1995 (67) 

(SF) zást. ved. 7. odd. skautů (1968-70)                                                       

 

HOLD Jiří – Amatér   (N) 1923   (S) 1933   (P) zvukový technik   (A) Praha 

(SF)  vlče v Třebe (1933-34), vlče a skaut vodáckého 5. oddílu Praha (1934-1939), oldskaut 

vodácké „Pětky“ Praha, pracovník Hlavního kapitanátu vodních skautů (1968- dosud), 

ÚLŠ vodních skautů (1947),   instruktor vodáckých LŠ (1992) 

(SV)  Řád čestné lilie v trojlístku, zlato (1990),  Stříbrný bobr (1990), SO (1991) 

(OBČ)  tajemník Ústřední rady JUNÁKA  (1992-93) 

  

HORÁK Alexandr-Saša    (N) 1917    (P) bankovní úředník    (S) 1945    (A) +1996 (79) 

(SP) zakladatel a ved. 1. odd. vodních skautů (1948)                                       

 

HORÁK Robert    (N) 1911     (P) koželuh    (S) 1919     (A) + 1995 (84) 

(SF)  ved. odd. skautů (1930-31)                                                                      

 

HOVORKA Karel     (N) 1928     (P) technik-strojař     (S) 1936     (A) Třebe 

(SF) vedoucí 7. odd. skautů (1947-48)                                         

 

HRUBÝ Josef-Kámoš    (N) 1921     (P)  technik-strojař    (S) 1930     (A) Hradec Králové. 

(SF) zást. ved. oddílu skautů (1939-40), vůdce střediska (1945-50)                                                

 

CHUDÝ František   (N) 1903    (P) inspektor ČSD    (S) 1945    (A) +1962 (59) 

(SF) předseda SPJ (1945-48)   (OBČ) politicky vězněn                          
   

KLEPETÁŘ Ota   (N) 1900   (P) student mediciny   (S) 1915   (A) +1943 (43) 

(SF) vůdce táborů 1917-1921   (OBČ) oběť holokaustu 

 

KOLÁŘSKŸ  Miloš    (N) 1926     (P)  technik-strojař     (S)  1937    (A) +2007 (81) 

(SF) zást. ved. 1. smečky vlčat (1945-48)                                                   

 

KOLEŠ František    (N) 1902      (P) holič     (S) 1914     (A) +1985 (83) 

(SF)  ved. odd. skautů/vlčat  (1920-39), sborový vůdce (1930-40), okrskový vůdce  (1946-48)  

ZLŠ (1928)  (SV)  Svastika bronz (1930), Medaile Sv. Jiří (1939),  Medaile díků (1970),  

člen SO (1970)                                                                                                                    

 

KOUBA Ladislav    (N) 1910    (P) strojvůdce ČSD    (S) 1945   (A) +1986 (76) 

(SV) zást. ved. oldskautů 1946-48)  hospodář střediska (1968-70)    

 

KOUBA Stanislav    (N) 1920     (P) učitel      (S) 1930     (A) Třebe 

(SF) zást. ved. oddílu skautů (1938-39)  (SV) Medaile díků (2005)                                                              

                                                                                                                       

KREITNER-Khon  Richard      (N)  1918     (P)  medik    (S)  1928     (A) +1945 (27)                                            

(SF)  zást. ved. oddílu skautů (1931)  (OBČ) oběť  holokaustu                                                                                       
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KUBEŠ František-Ferka    (N) 1925    (P) technik strojař    (S) 1938     (A) +1989  (64) 

(SF) ved. 8. odd skautů (1945-48), ved. SPJ (1968-70) , OLŠ 1946   

(SV) Medaile díků (1970), Řád skautské vděčnosti in memoriam (1991) 

 

MAREK Josef-Mour     (N) 1930     (P) úředník     (S) 1945     (A) +1990 (60) 

(SF) rádce druž. Lišek TROJKY (1946-48), fiktivní vůdce TROJKY (1949) 

 

MARTINEC Arnošt     (N) 1923     (P)  technik-stavař     (S) 1935     (A) Třebe 

(SF) ved. 3. odd. skautů (1945-46)                                                              

 

METZL Stanislav     (N) 1933     (P)  sklář     (S) 1945    (A) Třebe    

(SF) zást. ved. 4. odd. skautů  (1968-70)                                             

 

MICHERA Oldřich      (N) 1928     (P) účetní     (S) 1938     (A) Třebe 

(SF) ved. 1. smečky vlčat (1945-48), předseda revizní komise (1968-70)        

 

PÍŠA Antonín    (N)  nezjištěno   (P) učitel     (S) 1925     (SF)  starosta spolku (1927-28)                                                                    

 

PODOLNÍK  Josef-Strejda    (N) 1885     (P) nástrojař    (S) 1930   (A) +1953 (68)    

(SF)  domovník a správce Skautského domova                            

   

PRÁŠIL Jiří-Šilek    (N) 1931   (P) typograf   (S) 1945    (A) +2005 (74) 

(SF) rádce druž. Racků TROJKY (1947-48),  ved. 3. odd. skautů (1968-70), střediskový 

vůdce (1990-2002), předseda ORJ (1991-2005), OLŠ (1992), instruktor OLŠ (1993-2005) 

(SV) Řád čestné lilie v trojlístku, stříbro (1990), Syrinx bronz (2002), Medaile díků (2004), 

člen SO (1999)                                                                                                   

 

PŘÍHODA Josef     (N) 1879      (P)  řídící učitel     (S)  1921     (A) +1971 (92) 

(SF) vedl vlčata (1921-22), vedl  kroužek knihařský, fotografický, pěvecký (1926-32),  

starosta spolku (1929-40), předseda staveb. výboru  (1933-34), čestný předseda SPJ (1945), 

štědrý mecenáš spolku                                                                        

 

REJCHRT Josef    (N) 1919      (P) řezník    (S)  1932    (A) +1997 (78)         

(SF) zást. ved. 11. odd. OS  (1945-47)                                                             

 

ROUS Antonín     (N) 1931     (P)  technik     (S) 1945 Klášterec n.O.    (A) +1998 (57) 

(SF) zást. ved. 2. smečky vlčat (1968-70)  (OBČ) politicky vězněn                             

 

ROZKOVEC Jan     (N) 1917     (P) truhlář,  škol. inspektor     (S) 1927     (A) +1965 (48) 

(SF) zást. ved. oddílu skautů (1939-40) 

 

RŮŽIČKA Tomáš-Šamot     (N)  1936     (P) matematik, kotelník     (S) 1946     (A) Praha 

(SF) člen TROJKY  (1949-50)   (OBČ) perzekvovaný signatář Charty 77 

 

SEDLÁČEK Josef     (N) 1924     (P)  ozdobník,   (S) 1936    (A) +1981 (57) 

(SF) ved. 5. odd. skautů (1945-48)                                                       

 

SKŘIVAN František    (N) 1892     (P) odborný učitel    (S) 1919   (A) +1968 (76) 

(SF) starosta spolku 1919-1924                                                           
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STEINWALD Lumír    (N) 1924     (P) ozdobník     (S) 1936     (A) +1986 (62) 

(SF) zást. ved. 3. odd. skautů (1945-47)                                              

 

STEINWALD  Miloslav     (N) 1917     (P) úředník     (S) 1928     (A) +1995 (78) 

(SF) zást. ved. 4. odd. skautů  (1945-48), ved. střediska (1968-70) , OLŠ 1947 

(SV)   Medaile díků (1970), Medaile díků II. stupně (1991), člen SO (1970)                                                                               

 

SUCHAČEV Jiří    (N) 1924     (P) ozdobník     (S) 1936     (A) +2004 (80) 

(SF)  ved. 2. smečky vlčat (1945-47)     

 

SUCHARDA Egon    (N) 1920      (P)  úředník     (S) 1929      (A) +2006 (86) 

(SF) ved. oddílu (1938-40), absolvent Gilwellu (1947), instruktor OLŠ (1946-2002),    

(SV) člen SO (1991),  Medaile díků (2005) 

 

ŠEBESTÏK Antonín     (N)  1918      (P)  dělník, policista     (S) 1929      (A) +1993 (75) 

(SF) ved. odd. skautů (1931-34)                                                                                              

            

ŠTOREK František-Kanón     (N) 1933     (P) kameník     (S) 1945    (A) +2000 (67) 

(SF) člen TROJKY (1945-50)   (OBČ) významný český sochař                

 

ŠULC Zdeněk   (N) 1919   (P) zahr. obchod   (S) 1937)   (A) +1995 (76) 

(SF) vedoucí 11. odd. OS (1945-48)                                                                       

 

UHLÍŘ Jan    (N) 1925     (P) truhlář    (S) 1934     (A) Třebe 

(SF) zást. ved. 5. odd. skautů  (1945-48) , člen OSJ (1968-70), ved. OS (od 1989 )                                                    

 

VLAČIHA Jan-Šizma     (N) 1929     (P) stavař projektant     (S) 1938     (A) Bratislava 

(SF) zást. ved. TROJKY (1947-50), OLŠ 1947                                     

 

VLASÁK Petr     (N) 1935     (P) chemik     (S) 1945     (A) +1989 (54) 

(SF) ved. 2. smečky vlčat (1968-70)     

                                 

------ 

             
BICHLBAUEROVÁ-JELÍNKOVÁ  Marie    (N) 1919    (P) učitelka   (S)  1930    

(A) +1945 (26) (SF) vedoucí táborů (1938/39), ved. 4. odd. skautek (1945-47)                                                         

 

DERNEROVÁ Jitka    (N) 1937     (P) úřednice    (S) 1945    (A) Třebe 

(SF) zást. ved. 1. roje světlušek (1968-70)                                       

 

DVOŘÁKOVÁ Anna     (N) 1924     (P) úřednice     (S)  1935    (A) +1965 (41) 

(SF) ved. 3. odd. skautek (1945-48)                                                        

 

DVOŘÁKOVÁ-HÁJKOVÁ Julie   (N) 1919     (P) úřednice     (S) 1926     (A) Třebe 

(SF)  zást. ved. oddílu (1938-40), zást.ved. 5. odd. skautek  (1968-70), ved. OS (od 1989),  

Slovenská dívčí LŠ (1938)                                                                                           

 

HANUŠOVÁ Antonie    (N) 1921     (P) úřednice     (S) 1927     (A) +1979 (58)                

(SF) zást. ved. l. roje světlušek (1945-48), ved. 1. roje světlušek (1968-70) 
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HANUŠOVÁ-ADÁMKOVÁ Neda    (N) 1911     (P) úřednice     (S) 1920      (A) +1982 (71) 

(SF) vedoucí skautek (1930-40), ved. 5. odd. skautek (1945-48) , ved. 6. odd. skautek   

(1968-70), DLŠ (1931)  (SV) členka SO (1970), zřejmě i nezjištěná vyznamenání         

                                                                                                                  

HORÁKOVÁ Marie-Marina   (N) 1920    (P) úřednice   (S)  1945    (A) +2007 (87)         

(SF) zakladatelka a vedoucí vodních skautek (1947-48)                                       

 

HOVORKOVÁ-MATYÁŠOVÁ  Marie     (N) 1932    (P) zdrav. sestra    (S) 1945    

(A) Třebe    (SF) zást. ved. 6. odd. skautek  (1968-70)                                           

                                                                      

KÁNSKÁ Dáša   (N) 1930  ostatní údaje nezjištěny    

(SF) zást. ved. 2. roje světlušek (1945-48)                                 

 

KEPRTOVÁ-PRAŽÁKOVÁ Věra    (N) 1925    (P) úřednice     (S) 1936     (A) Žamberk         

(SF) ved. 1. roje světlušek  (1945-8)                                                                

                                                                                               

MICHÁLKOVÁ-DVORSKÁ Marta    (N) 1928    (P) zdravotnice    ( S) 1945     

(A) +2006 (78)    (SF) zást. ved. 4. odd. skautek(1945-48)                                                      

 

MORAVCOVÁ-ŠTRÉGLOVÁ  Růžena    (N) 1925    (P)  učitelka     (S) 1936     

(A) + 1986 (61)    (SF) ved. 2. roje světlušek  (1968-70)                                                             

 

MRÁZKOVÁ Marie  (N)  nezjištěno  (SF)  zást. ved. skautek (1931-34),  DLŠ (1930) 

 

PROCHÁZKOVÁ Božena  (N) 1930    (P) úřednice    (S) 1936   (A) +2000 (70) 

(SF) zást. ved. 3. odd.  skautek (1945-48), ved. 6. odd. skautek  a zást. ved.  

střediska (1968-70),  OLŠ 1947    (SV)  Medaile díků (1970), Řád čestné lilie v trojlístku 

bronz (1991)                                                                                                                                                                                                         

                                                                              

SVOBODOVÁ Marie  (N)  nezjištěno   (SF) zakladatelka a vůdkyně skautek (1918-20)  

                                      

ŠUBRTOVÁ- BOHÁČOVÁ Miroslava  (N) 1897   (P) učitelka    (S) 1920    (A) +1980 (83) 

(SF)  vůdkyně skautek (1920-26)   DLŠ (1930) , zást. ved. DLŠ (1931)             

 

TUČKOVÁ-Eliášová Marie  (N) 1936   (P) úřednice    (S) 1945   (A) Třebe 

(SF) zást. ved. 1. roje světlušek (1968-70)                                                       

 

VOLEJNÍKOVÁ Alena  (N)  nezjištěno    SF) zást. ved. 2. roje světlušek (1945-48)                                       
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NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM 

 
Poslední stránky almanachu jsou dopsány. Uvažovaná forma sborníku faktografických výpo- 

vědí a vzpomínek  mnoha pamětníků nenašla bohužel u oldskautů pochopení. Tři  (z osmi) 

dosud žijících účastníků posezení k osmdesátinám br. Koleše si z celého odpoledne prý „nic 

nepamatují“. Nepopsán zůstane projektový záměr přístavby Skautského domova a podobně 

neúspěšné bylo i naplnění mnoha dalších plánovaných kapitol. Že se nepodaří zjistit životo-  

pisná data mnoha zemřelých osobností se očekávalo, překvapil však nedostatek archiválií ob- 

dobí 1968-1970, když se nenašly ani fotografie ze zahájení činnosti v březnu 1968 či z tábora 

na Skalce o prázdninách 1970 a vcelku žádné písemnosti. Proto je tato část almanachu méně 

rozsáhlá a podrobná. 

Jedno z mála příjemných překvapení přišlo až po uzávěrce almanachu, když jsme v Týnu nad 

Vltavou našli vnučku průkopníka třebechovického skautingu, br. OTY KLEPETÁŘE, vůdce 

našich prvních táborů v roce 1917 a 1918, oběti holocaustu. Získali jsme kopie jeho skaut-

ského deníku a nám zcela neznámé fotografie, z nichž zde dvě portrétní zveřejňujeme. Vzdá- 

váme mu tak dík a uznání za jeho skautskou aktivitu a vyjadřujeme lítost nad jeho krutým 

osudem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolek „Kroužek skautů“, který br. Barvíř založil v roce 1912, byl z dnešního pohledu „jen“ 

čtenářským klubem se skautskými výchovnými prvky. Skautským oddílem se stal právě 

zásluhou br. Klepetáře a nastupující Kolešovy a Hejčlovy generace. 

Vzpomínáme také s vděčností a úctou na stovky sester a bratří, kteří prošli třebechovickým 

skautingem, zasloužili se o jeho trojí obnovu v letech 1945, 1968 a 1989 a jeho dnešní 

svobody se nedožili. 

Věřím na dobrou budoucnost třebechovického skautingu. Přesvědčila mě o tom profesionál- 

ní realizace a obsah webové stránky www.juntrebech.com,  která je novodobou formou po 

válce zrušené střediskové kroniky. Zpracovatelé příštího almanachu budou mít svoji práci 

usnadněnou. To jim moc přeji. 

 

Praha, červen 2009 

Cihlář-Pep 

http://www.juntrebech.com/

