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Vážení přátelé, bratři a sestry, dárci a příznivci Skautského archivu,
přinášíme vám třetí číslo zpravodaje a s ním novinky léta a podzimu 2018. Děkujeme všem 

dárcům, pomocníkům a příznivcům a těšíme se na osobní setkání na akcích, jež chystáme.
Roman Šantora – Bobo, vedoucí archivu

představujeme:  
   Moravskoslezská expozitura

Odkdy vaše expozitura funguje?
Moravskoslezská expozitura funguje od 

roku 2012, starší historii má okresní expozi-
tura města Ostravy, která je nyní s krajskou 
spojená. Působíme ve skautském domě, takže 
máme výhodu, že jsme ve vlastním.

Shromažďujete kromě dokumentů i jiné věci?
Kromě archivních dokumentů a spisovny, 

obhospodařujeme i knihovnu okresní rady 
s  knihami a časopisy. A samozřejmě tříroz-
měrné předměty s vazbou na kraj či osobnos-
ti u nás působící. Ať jsou to vlajky, odznaky, 
nášivky, placky, razítka apod.

Kolik materiálů asi máte?
Odhadem cca 30 běžných metrů materiálů 

a třírozměrné předměty.

Jaké zajímavosti, které vlastníte, bys uvedl?
Fotokopii deníku Antonína Heythuma od 

roku 1916, zakladatele skautingu v Ostravě. 
Rozsáhlou sbírku vlajek z Orlové Bořivoje 
Holuba. Máme také velkou sbírku fotografií 
od roku 1918 do současnosti.

Pořádáte i nějaké akce, jako jsou výstavy 
apod.?

Naší výjimečností je stálé minimuzeum, 
které pořádá několik tematických výstav 
do roka, věnovaných regionálnímu skautingu 
či akcím jako je např. tradiční výstup na Ivan-
čenu. Nyní je muzeum z technických důvodů 
zavřené, ale na jaře příštího roku se můžete 
těšit na výstavu 100 let skautingu na Ostrav-
sku. Více na: fb.com/skautskeminimuzeum

Jak je expozitura přístupná pro badatele 
a kde ji najdeme?

Expozitura se nachází na adrese Sylla-
bova 16, Ostrava-Vítkovice a je přístupná 
po dohodě se Staňou Kučinským na mailu:  
expozitura.ms@skautskyinstitut.cz.

Staňa Kučinský,  
vedoucí moravskoslezské expozitury



přírůstky za květen-září 2018
¬ Bratr Ivo Slavíček nám předal svou roz-
sáhlou dokumentaci z doby svého působe-
ní v  ústředních orgánech. Děkujeme za dar 
a za odvoz Četníkovi.

¬ Panu Vojtěchovi Krásovi děkujeme za vel-
ké množství ročníků časopisu Skaut-Junák 
z první republiky po jeho tatínkovi.

¬ Ladislav Kůrka nám věnoval drobnosti 
po svém skautování ve 22. oddíle v Kolíně.

¬ Vítězslav Čermák nám předal další část 
svých deníků ze skautování z Příbrami.

¬ Eliška Trnková - Upírek nám předala své 
předměty ze Světového skautského Mootu 
2017 na Islandu.

¬ Elektronicky jsme získali další různorodé 
materiály k poště českých skautů od jednot-
livých dárců.

¬ Stejně tak k nám doputovalo množství ma-
teriálů o skautech působících v USA od jejich 
potomků.

¬ V elektronické podobě došly také audio 
vzpomínky zakladatele skautingu v Kuřimi 
br. Kamzíka s dobovým filmem.

¬ Za další drobné přírůstky děkujeme Bob-
rovi, Dodýšovi, Jističovi, Windymu, Čáryfu-
kovi a dalším.

nové tituly v knihovně

¬ Švýcarské etudy (Petrklíč, 2018) 
Kniha vzpomínek na švýcarský exilový pobyt a 
také na exilový skauting naší významné dárkyně 
Danky Seidlové – Pirátky.

¬ Klub zvídavých dětí – Jaroslav Foglar 
a protektorát (Nakladatelství Zdeněk 
Bauer, 2018)
Kniha s podrobným poznámkovým aparátem 
popisující působení nejen Foglarovo, ale i dalších 
skautských oddílů v Kuratoriu za 2. světové války.

¬ Duchovní rozměr fenoménu Foglar 
(Dingir, 2018)
Sborník několika autorů zamýšlejících se nad spi-
rituálním aspektem Foglarova výchovného i umě-
leckého díla. 

¬ Almanach střediska Platan (Platan, 
2018)
Vydaný u příležitosti 50 let vzniku, popisující ob-
dobí 2008 – 2018 včetně fotografií a evidence čle-
nů.
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List Svazu junáků skautů Republiky Československé 
(a v něm sdružených org. B P. skautů a Psohlavců),

Z o d p o v ě d n ý  r e d a k t o r

A. B. SVOJSÍK,
náčelník Svazu.

R e d a k č n í  r a d a :

Jan Novák, Jar. Novák, F. Růžička (za 
B, P. sk.), Dr. Jos. Šimánek, Ed. Šlorch.

 ̂ _

O b s a h  1. č í s l a :  Návrat z lesů. Po našich slavnostech. Skautský klobouk. Život a sen. Z Hlavního 
stanu. Říjen. Náčelník — skautům. Zástupce světového náčelníka o našich národních skautských slavnostech. 
Skautská dílna. Veselý koutek. Náš nový starosta. Jak se kde pracuje. Mezinárodní úspěch českosloven. 
skautingu. Za skautem hrdinou. Táborový motýl. Ze života junaček. Mezinárodní tábor v Argeronne. Naše 
Jamboree. Stín za záclonou. Old skauti. Ze skautského světa. Z amerického skautingu. Sportovní hlídka. 
Výsledky lehkoathletických závodů našich slavností. Oznamovatel. Tábor na Adrii. Hlasy o skautingu

Ze života junáků.

číslo l '8 0  KJÍ. obsahuje 36  obr.



projekty skautského archivu
Skauti a vznik republiky

V tomto osmičkovém roce jsme připravili 
sadu tematických projektů a spolupracovali 
na několika dalších.

¬ Výstava Pošli to dál! v Poštovním mu-
zeu, která potrvá do 28. října 2018.

¬ Na ni navazuje výstava v ulicích Prahy, 
na místech spoje-
ných s Poštou čes-
kých skautů, opět 
do 28. 10.

¬ Zkusit svou 
rychlost si můžete 
při běžecké výzvě 
100x100 kroků ke 
100 letům repub-
liky, která vede po 
trase pražských ku-
rýrů a můžete v ní 
vyhrát ceny z edice 
JUNshopu k  výročí 
republiky.

¬ Pro skautské družiny jsme připravili jak 
pracovní listy na výstavu Pošli to dál!, tak hru 
v ulicích Prahy – Kurýrem skautské pošty, 
v níž mohou vyhrát kurýrní placky.

¬ Do konce roku spustíme také online 
výstavu ke skautské službě republice, kde se 
můžete těšit i na filmové záběry a načtené 
vzpomínky tehdejších aktérů.

¬ S tématem výstavy je spojená i letoš-
ní soutěž, kterou připravujeme s časopisem 
Skaut-Junák, věnovaná sto letům republiky. 

Pro výherce je připraven speciální příleži-
tostný odznak. 

Významnou pomocí nám v tomto byli 
br. Nosek - Windy a Mareš - Bonzo, kterým 
velice děkujeme.

>> www.skautskyinstitut.cz/1918

Čeští skauti v USA
V sídle SI na Staroměstském náměstí 

můžete až do poloviny listopadu navštívit 
výstavu česko-amerických skautských osob-
ností. S  jejich podrobnými osudy vás sezná-
mí v  průběhu podzimu internetový portál  
Aktualne.cz.

Nepokořená svoboda
Výstava fotografií R. Berauera ze srpna 

1968 úspěšně proběhla na Staroměstském ná-
městí a nyní putuje do Skautského institutu v 
Brně. Byl jí věnován i rozsáhlý článek v letním 
čísle časopisu Reflex.



Jak můžete pomoci
	Budeme moc rádi, když se rozhodnete podpořit uchovávání a připomínání skautské 
historie a další aktivity Skautského institutu drobným příspěvkem v Klubu podporovatelů  
>> skautskyinstitut.cz/podporte-nas

	Hledáme dobrovolné pomocníky pro pořádání archiválií v pražském archivu i elek-
tronické pořádání a popisování dokumentů z domova odkudkoli, stačí počítač s interne-
tem.

	Hledáme vedoucí krajských expozitur pro Vysočinu, Středočeský, Jihomoravský 
a Zlínský kraj.

na čem dále spolupracujeme
¬ Mediálně jsme vystupovali v příspěvcích k výročí vzniku republiky, především v něko-
likastránkových reportážích pro Lidové noviny a časopis Lidé a země.

¬ Zapůjčili jsme také rozličné předměty a fotografie Skautskému muzeu, které připravil 
Klub skautských sběratelů Junáka na setkání VS Navigamus.

¬ Zapůjčili jsme drobnosti pro skautskou výstavu v Hlinsku, která právě probíhá.

kontakt
Ústřední skautský archiv
Čimická 780, 180 00 Praha 8
tel. 777 663 996
archiv@skautskyinstitut.cz
www.skautskyinstitut.cz/archiv
www.facebook.com/skautskyarchiv
vedoucí: Roman Šantora – Bobo

Děkujeme Klubu skautských sběratelů Junáka  
za možnost vkládání tohoto zpravodaje do ZIPSS.


