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Osobnosti: 
Často jsem se zamýšlel nad podivuhodnou skutečností, 

že se skauting stal – bez vůle zakladatelů – vpravdě světo‑
vým hnutím mládeže a že našel v počátcích  

tolik nadšených organizátorů a propagátorů, že se hnutí 
mohlo rozvíjet bez výrazného zájmu veřejnosti, bez její 

materiální podpory, bez závislosti na oficiálních institucích 
(zejména ve školách) a bez státních subvencí.  

Odpověď jsem našel v postřehu, že je ‑li doba těhotná ur‑
čitým poznáním, proklamují je často – přibližně v týž čas 

a nezávisle na sobě – různí myslitelé v různých končinách 
světa, a že se pak nové poznání šíří lavinovitě a stává se ma‑

jetkem širokých vrstev. | Rudolf Plajner
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Už na počátku druhého desetiletí bylo patrné, že v čes-
ké kotlině se ze země klube hned několik výhonků 
skautingu. Ovšem teprve, když Antonín Benjamín 
Svojsík při návštěvě Anglie viděl ušlechtilé vystupová-
ní skautů, jejich kázeň a vzorný pořádek, a uvěřil v sílu 
skautské výchovy mládeže, pustil se nadšeně do práce, 
která se stala základem pro vznik a rozvoj skutečného 
skautingu i u nás. 

Výhonky u Vorlovské myslivny

Léto 1911 strávil A. B. Svojsík ve Vorlovské myslivně, 
kde se věnoval praktickému i teoretickému skautin-
gu. Kdo ví, zda se inspiroval Thoreauem, či Setonem – 
dobrovolně však odmítl pohodlí zděné budovy a začal 
žít jako zálesák. V těsné blízkosti myslivny s pomocí 
místních chlapců a lesních dělníků postavil březovou 
chatku. V chatě spal, ve dne četl, překládal B.-P. Scou-
ting for Boys, pracoval a toulal se krásným okolím, 
koupal se v rybníčku a přemýšlel, jak to vše, co poznal 
v Anglii a nyní sám na vlastní kůži, přetavit do smyslu-
plné práce s mládeží. 
Dokladem těchto idylických počátků je fotografie, 
na které sedí před chatkou u březového stolku se sedm-
náctiletým švagrem Adolfem Stránským - Dolfíčkem. 
Ten byl zdatnější v angličtině, a proto Scouting for Boys 
překládali společně. Svojsík písemně požádal Baden-Po-
wella o povolení vydat jeho dílo v češtině. Hned uvedl, 
že nepůjde jen o překlad, ale o jeho úpravu. Již tehdy 
byl rozhodnut převzít z Baden-Powellova systému jen 
to, co bude pro české poměry nejpřijatelnější. Chtěl 
zdůraznit Setonův směr a navíc přidat národní prvky. 
Nastalo dopisování s londýnským nakladatelstvím, ale 
nakonec vše ztroskotalo na finančních podmínkách. 
Svojsík však šel nezadržitelně dál vlastní cestou. 

Po prázdninách v září 1911 sestavil A. B. Svojsík z ně-
kolika žáků žižkovské reálky „pokusnou“ družinu a za-
čal s nimi praktikovat skauting tak, jak ho viděl, vyčetl 
a vycítil. Jako „samouk“ v tomto směru se sám učil 
a vstupoval i do slepých uliček. Byla to však zcela zásad-
ní zkušenost! Začal intenzivně informovat osobnosti 
tehdejší české společnosti, např. univerzitní profesory 
Františka Čádu a Františka Drtinu, zemského inspekto-
ra Josefa Klenku i zemského a říšského poslance Karla 
Kramáře, aby je získal pro myšlenku skautingu. Jeho 
nadšení nezůstalo bez odezvy. Všichni slíbili přispět 
svým podílem k novému směru výchovy české mládeže.
Na přelomu září a října 1911 počal A. B. Svojsík s pro-
pagací skautingu mezi učiteli. V tělocvičně staroměst-
ské reálky vysvětloval na kurzu pro učitele tělocviku 
35 pedagogům, že nejde o doplněk tělovýchovy, ale 
o nový, ucelený výchovný systém postavený na dob-
rovolné účasti mládeže a samosprávě malých skupin – 
družin. Jak silně a inspirativně přednáška zapůsobila, 
dokázal učitel berounského gymnázia Pakosta, který 
hned 6. října 1911 organizoval skautskou vycházku 
na Tetín za účasti sta žáků. 
Posléze následovaly Svojsíkovi přednášky v pražském 
Sokole nejen pro činovníky, ale i pro nejširší veřejnost. 
Zároveň začal přednášet na schůzích různých společ-
ností a komisí, kde vyprávěl o cestě do Anglie a o vý-
chově mládeže v přírodě. Jedním z posluchačů byl i Ja-
roslav Novák – pozdější významný skautský činovník. 
Skauting šířil Svojsík nejen slovem mluveným, ale i tiš-
těným: 15. prosince 1911 vyšel v Národních listech 
Svojsíkův rozsáhlý článek Feuilleton o výchově mladé 
Anglie. Časopis Sokol posléze přinesl článek Nové prou-
dy ve výchově anglické, který mimo jiné odstartoval 

Počátky skautingu v Čechách

foto Windy | © | 

foto 15 | © | 
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polemickou diskusi s představiteli Sokola. Právě pro 
jeho dorost měl být skauting největším obohacením. 

Plnou parou vpřed

V roce 1912 nabírá pomyslný vlak skautingu rychlost. 
Svojsík aktivně pokračuje v práci. Schází se s mnoha 
osobnostmi a přáteli, kteří se tak ocitli spolu s ním 
u kolébky českého skautingu. V jeho diáři bychom 
našli jména Dolfíček, Jirásek, Masaryk, Bílý, Lion, 
Powell, Klenka, Gregr, Rohlena, Drtina, Scheiner, 
Čáda, Springer, Meilbeck, Procházka, Weigner, Kra-
mář a mnoho dalších. 
Na konci prvního měsíce nového roku – 29. ledna 
1912 – se v diáři objevuje poznámka: „Bílý – juná-
ci“. Toto pojmenování pro české skauty navrhl právě 
prof. František Bílý – významný bohemista, ředitel 
žižkovské reálky a poté zemský školní inspektor. Bílý 
skauting plně podporoval, a když Svojsík hledal od-
povídající český název (další návrhy zněly Stopaři, 
Všezvědové, Chodové, Psohlavci, Kozáci, Svojané) na-
vrhl JUNÁK. Slovo převzal z Holečkova podání života 
slovanských hrdinů – černohorských junáků, tělesně 
i mravně zdatných mladých mužů. Název Junák i ter-
mín junáctví se ihned ujaly a neseme ho dodnes – vy-
jadřují krédo členů českého skautingu: krásné mravní 
a tělesné vlastnosti.
Do skautské historie se výrazně zapsalo datum 1. úno-
ra 1912, kdy vyšla u Josefa Springera brožura Český 
skaut jako 1. svazek Knihovny Junáků (českých skau-
tů). Svojsík využil již zmiňovaný článek z Národních 
listů, který rozšířil a doplnil o úvahy, jakým směrem se 
ve skautingu vydat u nás.
V březnu 1912 požádal Svojsík Mikoláše Alše, aby na-
vrhl českým junákům – „moderním Chodům“ vhodný 

znak. Aleš nabídl štítek s černou hlavou chodského 
psa na bílém poli. V době velké obliby Jiráskových ro-
mánů a Alšových kreseb byl tento znak přijat bez vý-
hrad. Alšův chodský pes je odrazem vlastenectví, ná-
rodní hrdosti a zároveň symbolem věrnosti – v tomto 
případě věrnosti skautským ideálům. Svojsík se snažil 
hledat i další prvky, kterými by skauting více počeštil 
a rozvinul symboliku národního junáctví (uvažoval 
např. o chodském klobouku a plášti, ale zůstalo jen 
u představ), anglický vzor rozvinutých listů lilie však 
nakonec zvítězil.
Svojsík měl výrazný zájem o zavedení skautingu pro so-
kolský dorost. Věstník sokolský otiskl 25. dubna 1912 
jeho článek Scouting a Sokolstvo. Vyšel v době příprav 
na sokolský slet, což Svojsík považoval za vhodnou pří-
ležitost. Sokolové však rozhodnutí o skautingu odložili 
až po skončení sletu, ovšem Svojsík nechtěl nadále jen 
čekat. Bylo potřeba najít organizaci, která by byla ochot-
na vzít první junáky pod svá křídla. Řešení bylo nako-
nec snadné – Svojsík byl jednatelem a jeho přítel Josef 
Klenka místostarostou Svazu českých spolků a přátel tě-
lesné výchovy mládeže (zkráceně Svaz spolků). Na jaře 
1912 začal Svaz spolků skauting podporovat hlavně 
propagací a v přípravách na tábor.
A. B. Svojsík nezapomínal ani na aktivní činnost s mlá-
deží. Se svou družinou vyrážel do Prokopského údolí 
a na jiná místa v okolí Prahy. Většinou postavili velký 
stan „zvoňák“ a dvě áčka. Mimo toho, že si skauti va-
řili v kotlíku a provozovali další tábornické disciplíny, 
také hodně cvičili; je to pochopitelné – Svojsík byl pře-
ci tělocvikář a navíc musel naplňovat i tu druhou část 
kalokagathie – nejen rozvoj ducha, ale i rozvoj těla!

A 47 14 (Plzeň)  | © | 

43| © | 
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Základy junáctví

Na základní knize českých skautů pracoval Svoj-
sík sám velice intenzivně, ale získával pro ni i řadu 
 přispěvatelů. Nekopíroval Scouting for Boys, vo-
lil spíše čítankový styl knihy. Na rozdíl od Baden-

-Powella se snažil oslovit spíše dospělé než chlap-
ce. Některé hotové části vydával samostatně jako 
další svazky Knihovny Junáků (českých skautů). 
Svazkem č. 2 bylo Táboření, číslo 3 neslo název 
V přírodě a v dubnu vyšlo č. 4 Umění pozorovati. 

V květnu 1912 konečně vyšly knižně Základy junác-
tví – bible českých skautů. Není dílem jen A. B. Svoj-
síka, přispěvovatelů do 724 stránkové knihy bylo rov-
ných třicet: Většinou se jednalo o významné pedagogy, 
spisovatele, skladatele, ba i poslance říšského sněmu.
Pozoruhodný je fakt, že se Svojsík autorsky vyhnul ob-
lasti Skautování a militarismus, napsali ji říšští poslanci 
V. Klofáč (člen vedení antimilitaristické národně-soci-
ální mládeže) a K. Kramář (vůdce mladočeské politiky). 
Zatímco v okolních státech se založení a rozběhu skau-
tingu věnovali vojáci, u nás ho směrovali pedagogové 
přesně v Baden-Powellově duchu antimilitaristicky. 
Na významné místo knihy zařadil Svojsík statě objed-
nané u povolaných autorů, posilující národní a slo-
vanskou myšlenku. Za vzor vybral našim junákům 
Chody – historické postavy českých dějin „ze žuly te-
sané, železného zdraví a vůle, lví statečnosti v obra-

ně rodné půdy, přitom vroucí něžnosti v přírodě 
i v rodinách, nechť záhy ožijí v naší 

mládeži ku prospěchu 
a bezpečnosti 

celého našeho národního života“. Důležitý je i fakt, 
že již v Základech junáctví postavil vedle R. Baden-

-Powella osobnost E. T. Setona, což naprostá většina 
zahraničních skautských organizaci neučinila.
V závěru knihy nalezneme i prvně zveřejněnou píseň 
Junácká, kterou s nepatrnými změnami zpíváme jako 
junáckou hymnu dodnes. Na Svojsíkovo přání napsal 
text spisovatel František S. Procházka a zhudebnil ji 
kapelník Národního divadla Karel Kovařovic.
Kniha byla veřejností přijata příznivě, ale našli se 
i kritici. Svojsík byl dokonce u C. K. místodržitelství 
zažalován a měl být vyslýchán, proč organizuje českou 
mládež protidynasticky a protiklerikálně. Poslanci 
Kramářovi a místodržícímu Thunovi se však podařilo 
zažehnat hrozící nebezpečí. Kniha byla o rok později 
(1913) doporučena rakouským ministerstvem kultu 
a vyučování pro školy měšťanské a střední. 

První tábor 

Příručky jsou jistě dobrou pomůckou, ale skauting žije 
hlavně praxí – a samozřejmě nejlépe v přírodě. Svojsík 
se na jaře 1912 pečlivě připravoval na první tábor. Ob-
rátil se na Zemskou komisi pro ochranu dětí a pro tá-
bor získal podporu 300 korun (průměrný měsíční plat 
byl tehdy 40–50 korun). Stačilo to na nákup nádobí, 
nářadí, vozíku (po vzoru anglických skautů – dvouko-
láku) a potřebné literatury. Důležité vybavení – stany 
půjčila armáda a sportovní náčiní žižkovská reálka. 
Svojsík pozval na tábor i mimopražské zájemce, aby 
byla skupina chlapců pestrá a práce s ní o to zají-
mavější. Přihlásili se odvážlivci ve věku 11 až 18 let 

Obálky prvních skautských 
příruček pro české 
skauty a skautky. 

Ukázka rukopisu překladu 
Scouting for Boys do češtiny.
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z různých měst a společenských vrstev. S tábořištěm si 
nelámal hlavu. Se svými junáky se vydal do známých 
míst vorlovské hájovny, kde u svého tchána rytíře 
Stránského ze Stránky a Greifenfelzu strávil předchozí 
léto, kdy se se skautingem aktivně seznamoval.
Tlupa 13 až 14 chlapců (prameny se v počtu účastníků 
různí) vyrazila v civilu (kroje ještě nebyly) v sobotu 
13. července 1912 od žižkovské reálky pěšky ve směru 
na Vysočinu. Cestou se střídali v tlačení dvoukoláku 
vážícího s nákladem 300 kg. Svojsík, jako jediný do-
spělý, samozřejmě s nimi. Trasa vedla přes Uhříněves, 
Říčany, Kostelec nad Černými lesy, Zásmuky, Suchdol, 
Kutnou Horu, Čáslav, Horku, Golčův Jeníkov, Habry, 
Světlou nad Sázavou, Dolní Město a Kejžlici. K mysliv-
ně dorazili po čtyřdenním putování večer. Druhý den 
začali stavět tábor a ten pak trval čtyři týdny. Na tá-
bořišti stály stany zvoňák a čtyři áčka, dále polní ku-
chyně, sklípek a také dvě lávky přes potok. Tábor byl 
postaven podél cesty k Bratroňovu, ale kde přesně, se 
dnes neví. Těžbou dřeva se les velmi změnil a ani pa-
mětníci místo po letech nenašli. Mějme tedy za to, že 
legendární první tábor byl někde mezi dnešním pa-
mátníčkem Jiřího Wolkera a vorlovskou myslivnou.
Na tomto místě je třeba připomenout spisovatelku Po-
pelku Biliánovou, která ve stejný čas jako A. B. Svojsík 
uskutečnila v Chodouni u Prahy první letní prázdnino-
vý výchovný pobyt pro dívky. Nespaly ještě pod stany 
a nevedly skutečný táborový život, ale pro zpestření 
programu využívaly různé skautské prvky. Žily velmi 
skromně, spaly sice pod střechou, ale na slámě, kou-
paly se v rybníce, konaly vlastivědné vycházky, hrály 
hry, ale také pracovaly na poli, cvičily, zpívaly a tančily 
národní tance. Popelka Biliánová znala a pochopila 
skautskou myšlenku a jako první se pokusila o její za-
vedení mezi dívkami. V roce 1914 dokonce vydala pu-
blikaci O dívčím skautingu. 
Svojsíkův tábor ve Vorlovských lesích byl v roce 1912 
prvním a jediným stálým táborem. Ovšem ještě bě-
hem prázdnin putoval Miloš Seifert s deseti chlapci 

foto 83| © | 

z Domažlic do Sušice. Na Čerchově postavili svůj prv-
ní stan, ve kterém přenocovali. Tuto událost můžeme 
nazvat prvním táborem putovním. Družina se později 
scházela v Berouně a konala vycházky do okolí. Seifert 
se věnoval hlavě ideovému zaměření činnosti a přírodě, 
jeho školní kolega Maixner řemeslným dovednostem 
a organizaci. Oba byli ještě ovlivněni Svojsíkem, ale 
když na přelomu let 1912 a 1913 získal Seifert literatu-
ru E. T. Setona, začali se více přiklánět tomuto vzoru. 
Táborem ovšem Svojsíkovi skautské prázdniny neskon-
čily. Ještě v srpnu uspořádal propagační tábor v Tróji. 
Skauting propagoval nejen v Praze, ale vyjížděl do dal-
ších měst, kde zaséval semínka skautingu – a některá 
opravdu vyklíčila. Byl například v Domažlicích, Brně či 
Jičíně. Psal do časopisů Sokol, Sokolský věstník, Sokol-
ské besedy, Časopis turistů, Výchova tělesná, Pedago-
gický rozhled a všude propagoval skauting. První foto-
grafie ze života družin se objevily ve Světozoru a dal-
ších časopisech a novinách. Přes všechnu snahu se ale 
někteří představitelé strachovali, že by děti pod vlivem 
skautingu byly vychovávány podle cizích vzorů, v mili-
taristickém duchu a odcizili se národu a vlasti. 

foto 07| © | 

Nahoře skautky Popelky Biliánové 1912| © |  
Dole Seifertův putovní tábor na Šumavě 1912| © | 
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Rozmanitost skautingu

Hned po prázdninách v září 1912 byl založen při Sva-
zu spolků junácký (skautský) odbor. Naši první skauti 
tak získali v tomto svazu právní ochranu, jakési záze-
mí a neomezenou vnitřní samostatnost. Od léta 1912 
je český skauting organizován – i když ke své samo-
statné organizaci musel ještě dva roky dozrávat. Čeští 
junáci začali používat své legitimace, měli svoji kance-
lář ve Spálené ulici i razítko se štítkem s hlavou psa. 
Rok 1912 byl i rokem prvních pokusů o vodní skau-
ting. Josef Rössler-Ořovský na olympiádě ve Stock-
holmu viděl švédské skauty-vodáky a ihned se pro ně 
nadchl. Po návratu zavedl vodní skauting pro dorost 
Českého Yacht Klubu, mezi prvními vodními skauty 

byly jeho děti Máša a Josef. Také dr. František Drtina 
v Praze ustavil skupinu vodních skautů Vysokoškol-
ského sportu a ještě v tomtéž roce pluli na vorech 
z Českých Budějovic do Prahy.
Nezávisle na Svojsíkově propagaci, pod vlivem Hof-
meisterovy Americké kolonie, založil 8. prosince 1912 
mlynář František Barvíř v Třebechovicích pod Orebem 
Kroužek skautů a to dokonce se schválenými stanova-
mi. Byl to vlastně první samostatný skautský spolek 
v Čechách. Kroužek existoval několik let a v roce 1917 
vstoupil do spolku Junák – český skaut.
Prameny uvádějí, že koncem roku 1912 bylo v Praze 
kolem padesáti skautů, kteří se scházeli k družinovým 
schůzkám. Měli nadšení, ale téměř žádné zkušenos-
ti, žádnou praxi. První družiny mimo Prahu vznikaly 
v Berouně, Nymburce, Domažlicích, Benešově a Jičíně. 

Stezka se rozšiřuje

V následujících letech dominovaly v propagaci skau-
tingu kurzy, přednášky a další tábory. Na jaře 1913 
Svojsík uspořádal kurz pro budoucí vůdce skautských 
oddílů. Přihlásilo se na 60 posluchačů. Na kurzu se již 
mohl opřít o zkušenosti z prvního tábora. Pomáhali 
mu nejen někteří jeho účastníci, ale i další studenti, se 
kterými od roku 1911 podnikal vycházky do Prokop-
ského údolí i jinam. Kurz končil přenocováním v hlu-
bočepském údolí. 
Velký ohlas měl večer v Obecním domě v Praze, který 
se konal 29. března 1913 pod záštitou Svazu spolků. 
Úvodní slovo přednesl univ. prof. Dr. Čáda; jeho vy-
stoupení vyšlo o měsíc později pod názvem Význam 
skautování a patří mezi nejzdařilejší popisy skautingu 
i po 100 letech. Pak si vzal slovo A. B. Svojsík. Jeho 
přednáška byla doprovázena „světelnými obrazy“ – 
kolorovanými diapozitivy ze skautské činnosti.
O prázdninách 1913 Svojsík opět vedl tábor ve Vorlov-
ských lesích, ale navštívil i další tábory. Pod hlavičkou 
junáckého odboru Svazu spolků tábořilo již 15 oddílů. 
Na táborech se učili všichni – jak zatím málo zkušení 
vůdci, tak samotní chlapci, kterých bývalo 8 až 32. 
Počátkem podzimu, 28. září 1913, se uskutečnil velký 
ukázkový tábor na Císařském ostrově a pro velký zá-
jem se po týdnu opakoval. Junáci zde již tábořili v plné 
parádě – v nových krojích. Poprvé se však skauti před-
stavili veřejnosti v krojích už před prázdninami 1913, 
jako pořadatelé při divadelní hře Jan Výrava v Divoké 
Šárce, kde hlídali hlavně nově vysázené stromky, aby 
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je nezašlapali diváci, strážili místa nad nebezpečný-
mi skalními srázy a po skončení pomáhali s úklidem. 
Osvědčili se a tak dostali další příležitost koncem té-
hož roku při letecké akrobacii francouzského aviatika 
Pégouda na Letné, kde navíc prodávali pohlednice.
Na úspěšnou pražskou prezentaci skautingu z jara 
1913 navázala další přednáška v Obecním domě 
5. května 1914. Na programu se podíleli tři činovníci – 
MUDr. Čeněk Klika (téma Názor lékaře na skautování), 
A. B. Svojsík (téma Dnešní stav skautské výchovy, opět 
doprovázeno kolorovanými diapozitivy) a MUDr. Mi-
loš Klika (líčení přírody a života skautů s pomocí krás-
ných autochromů). I touto přednáškou bylo vytvářeno 
příznivé klima ke zrodu samostatného spolku Junák - 

- Český skaut. 
Předběhneme-li trochu sled událostí, zmiňme, že 14. 
května 1914, měsíc před založením Junáka, pořádal 
Český olympijský výbor na Malé Straně zahradní pár-
ty. Skauti na akci konali pořadatelskou službu a po-
stavili zde i malý propagační tábor. Tábor navštívil 
místodržitel království Českého kníže František Thun-

-Hohenstein a další přední osobnosti. Představitelům 
rakousko-uherské státní moci se tábor líbil. Paradoxně 
po několika letech byl Svojsík svými odpůrci za tuto 

„prorakouskou kolaboraci“ ostře kritizován. 
S propagací nové výchovné formy mládeže pomáhal 
Svojsíkovi také zemský školní inspektor Josef Klen-
ka. Pořádal výcvikové kurzy pro učitele a pomocí her 
je seznamoval s výchovnými prostředky skautingu. 
Účastníci kurzů pak přenášeli získané poznatky přímo 
mezi studenty a tak informace o skautingu pronikaly 
do českých škol tehdejšího Rakouska-Uherska.
Ač byly Čechy a Morava součástí Rakousko-Uherska, 
skauting se v jednotlivých zemích vyvíjel nezávisle. 
V letech 1913 a 1914 usilovala Vídeň o sjednocení 
skautingu v celé říši, ale Svojsík i přes nabízené funkce 
a státní subvence toto odmítl. I přes to přijala koncem 
května dvacetičlenná výprava našich junáků pozvání 
vídeňských pfadfinderů. Přijetí bylo opravdu bratrské, 
byla dokonce hrána budoucí Československá hym-
na Kde domov můj. Vídenští se o naše starali vzorně 
a loučení se neobešlo bez slz. 
K získání další zahraniční zkušenosti vyslal Svojsík 
dva pražské junáky do Birminghamu na sjezd a vý-
stavu anglických skautů. Bratři Röschenthalerovi 
však neuměli anglicky, a tak se jich ujali polští skauti. 
Po návratu líčili své dojmy na několika besedách, uká-
zali řadu fotografií a skautskou literaturu. 
I když jsme v této kapitole sledovali především Svojsí-
kovu stopu, vraťme se ještě k dalším zmíněným osob-
nostem: V květnu 1913 vydala dvojice Seifert – Maix-
ner Kapesní knížku českých junáků se stručným pře-
hledem nejdůležitějších a potřebných skautských zna-
lostí. Úvod končí slovy: „U nás se zdarem uvedl v život 

junáctví a organizuje je prof. A. B. Svojsík, jemuž buď-
tež oznámeny nové odbory. V jednotě síla!“. V srpnu 
ale Seifert tábořil se svým berounským kmenem pod 
Plešivcem po Setonově indiánském vzoru. Zde posta-
vili první týpí v Čechách, přijali indiánský a staroslo-
vanský styl a dohodli se na pojmenování Děti Živěny.
Na podzim 1913 založili Jan Hořejší a Bořivoj Müller 
skautské sdružení Psohlavci (oba ještě o prázdninách 
tábořili pod junáckým odborem Svazu spolků). Český 
skauting se začal tříštit. Hořejšího pražští Psohlavci 
se setkávají s berounskými Dětmi Živěny a uvažují 
o sloučení, nebo alespoň užší spolupráci. 
Skauting se od roku 1913 rozšířil také do Kutné Hory, 
Jaroměře, Čáslavi a Vlašimi. Když se pak 15. června 
1914 uskutečnila ustavující valná hromada spolku Ju-
nák - český skaut, začala další etapa českého skautingu. 
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