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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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Nadšení, které zavládlo po vzniku Československé 
republiky, bylo příslibem i pro budoucnost skautingu. 
Mělo-li se ovšem junáctví stát významnou součástí 
společnosti, muselo posílit svou základnu a upevnit 
organizaci. Proto už 4. listopadu 1918 na výborové 
schůzi Junáka - českého skauta J. Rössler-Ořovský na-
vrhl, aby se spolek přetvořil na svaz skautských orga-
nizací působících na území nově vzniklého státu.

Zápas o čistý štít

Návrhem, který obsahoval nástin organizace, krojů, 
legitimací atd., se zabývala spolková valná hroma-
da 28. listopadu za účasti téměř 90 činovníků. Zú-
častnil se jí i zástupce Čs. obce Psohlavců 
Bořivoj Müller. V té době byla obec stejně 
silnou organizací jako Junák, už od roku 
1915 sdružovala Děti Živěny pod vede-
ním M. Seiferta a Psohlavce J. Hořejšího. 
Za mocnářství však působila ve stínu 
spolku, nebyla výrazně na očích veřej-
nosti a proto i do nových poměrů vstu-
povala „s čistým štítem“.

Podle zástupce Psohlavců nebyl mezi 
oběma organizacemi zásadní ideový 
rozdíl. Na adresu vedení spolku však 
B. Müller uvedl, že „… za války neob-
stálo a vykazovalo toliko služby pro širší vlast 
(Rakousko-Uhersko)“. K tomuto hodnocení se přidalo 
několik kritiků z řad Junáka, kteří napadli Svojsíkův 
příliš opatrný postoj v letech války. Přestavitelem 
opozice byl zástupce vrchního vůdce E. Roubal, který 

intrikami a líbivými proklamacemi hledal spojence 
hlavně mezi mladými členy.

Vyhrocená situace rozdělila členstvo na dva tábory 
a ovlivnila následné volby. Pro zvolení do čela organi-
zace bylo třeba nadpoloviční většiny hlasů. Br. Svojsík 

s 32 hlasy, ani E. Roubal, který získal 
o tři méně, tak ve volbách neuspěli 
a spolek se ocitl bez vedení. Opozice byla 

vyzvána k sepsání výtek, a situaci měla 
vyřešit mimořádná valná hromada. Když 
kritici až s velkým zpožděním a anonym-
ně předložili své výhrady, Svojsík je v pro-
hlášení podporovaném celým výborem vy-
vrátil: „Skauti se za války zúčastňovali akcí 
dobročinných – ve prospěch invalidů, raně-
ných, vdov a sirotků, Jedličkova ústavu atd… 
Spolek po dobu války národnostně ničím se 
neprovinil a odmítá s rozhořčením pomluvy 

a lži jako těžké poškozování myšlenky skautské.“
Na mimořádné valné hromadě 17. února 1919 opo-

zice ustoupila. Vrchním vůdcem byl již s dostatečnou 
podporou zvolen A. B. Svojsík, a zástupcem se stal 
E. Štorch - Sachem, zatímco intrikán Roubal získal jen 
jediný hlas. Sémě zla však bylo zaseto a dlouhodobě 
ovlivnilo hnutí překotným vznikem celé řady skaut-
ských organizací i nepříznivým obrazem na veřejnosti. 
Bouřlivé společenské proměny a skautské jitření rovněž 
zavinily, že časopis Junák od srpna 1918 nevycházel 
a první číslo 5. ročníku bylo vydáno až v únoru 1919.

Jako houby po dešti…

Zatímco do roku 1918 byly v několika spolcích re-
gistrovány jen stovky skautů, v nových podmínkách 
se skauting začal spontánně šířit prakticky do všech 
koutů země. Velký rozmach byl patrný v samotném 
Junáku: Oproti roku 1918, kdy měl členy jen v Praze 
a deseti dalších městech, registroval v polovině násle-
dujícího roku už 162 oddílů.

Čas skautského zrání, 

Neoznaceno_001s

sdružování i rozkolů

Skauti Hluboká
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Hned po vzniku ČSR však začaly vznikat další orga-
nizace. Učitel Bohumír Halaburda založil Skauty be-
sídkové – asi 300 členů hlavně z řad učňovské mládeže 
rozdělených na Tábority a Legionáře. Podobné volné 
sdružení Děti svobody vytvořili Děti Živěny, Psohlavci, 
Děti Žižkovy a další malé organizace vzniklé na národ-
ním základě. Jejich představitelem byl B. Müller a ráz 
sdružení vystihovalo i názvosloví – družinu vedl vla-
dyka, klubovna se nazývala zádruha, správním výbor 
byla rada lechů atd.

Na skauting, jenž se stával magnetem pro mládež, 
ovšem upřeli pozornost také organizace, politické 
strany i jednotlivci, snažící se svézt na vlně populari-
ty skautingu, nebo jej využít pro své ideologické cíle. 
Sílu skautingu si uvědomoval i samotný A. B. Svojsík. 
Do vytvoření svazu, který by se stal hlavním předsta-
vitelem skautingu v zemi, proto investoval velké úsilí. 
Od března do května absolvoval v Čechách a Moravě 
více než 20 přednášek a činovníkům objasňoval poslá-
ní skautského svazu a jeho význam. Junák se snažil 
i o propagaci skautingu v místech, kde zatím oddíly 
neexistovaly, zakládal nové, ale také rozděloval větší 
oddíly na dva menší apod., aby se postavení spolku 
posílilo. Dílem k tomu přispěl i manifestační večer 
Za český skauting, který se uskutečnil 14. dubna pod 
záštitou prezidenta ČSR. J. Rössler-Ořovský se Svojsí-
kem zároveň T. G. Masaryka požádali, aby přijal patro-
nát nad připravovaným skautským svazem.

Svaz junáků skautů RČS

Po více než čtvrt roce, kdy se od února do května 1919 
ve skautských organizacích vzrušené diskutovalo o no-
vém sdružení, byl počátkem léta – 7. června 1919 – 
založen Svaz junáků skautů Republiky československé. 
Jednotlivé spolky se shodly na potřebě společné orga-
nizace, rozpory však přetrvávaly v názorech na struk-
turu a zastoupení členů.

Vedení svazu tvořil Hlavní stan – ústřední rada 
a náčelnictvo. Starostou byl zvolen J. Rössler-Ořovský, 
náčelníkem A. B. Svojsík a náčelní skautek E. Milčico-
vá. Děti svobody (přestože se voleb nezúčastnily) zís-
kaly ve vedení několik postů včetně místonáčelníka M. 

Seiferta a člena náčelnictva J. Hořejšího. Jako jediného 
zástupce čs. skautingu uznala Svaz skautů i mezinárod-
ní kancelář v Londýně a Svojsíka za „Chief Scouts“.

Ani vytvoření společné organizace však neuklidnilo 
situaci v českém skautingu. Svaz i Svojsík stále čelili 
nejrůznější kritice. Do opozice vůči náčelníkovi se vy-
hranil M. Seifert jako odpůrce baden-powellovského 
pojetí skautingu. Rozpory vyústily už po čtvrt roce od-
chodem Dětí svobody a Skautů besídkových z organi-
zace. V ní se naopak zformoval odbor Baden-Powello-
vých skautů, byť i ten se záhy osamostatnil. Ve svazu 
tak nakonec zůstaly jen oddíly bývalého spolku Junák.

Dalšího tříštění skautingu, po němž vznikla např. 
Obec Baden-Powellových skautů, nebo Sdružení so-
cialistických skautů a skautek, využil B. Müller, který 
v prosinci 1919 dal podnět k založení Federace česko-
slovenských skautů. Do ní pak volně vstupovala, nebo 
zase vystupovala, různá skautská a později i zálesácká 
(woodcrafterská) sdružení. Nezávisle na soupeření 
svazu a federace vznikaly i skautské organizace ná-
rodnostních menšin (německé, maďarské, židovské, 
polské, ruské, ukrajinské). Některé se hlásily do svazu, 
jiné do federace, nebo působily zcela samostatně.

Z organizací podporovaných politickými stranami 
se výrazně profilovali zejména Skauti volnosti s vaz-
bou na národně socialistickou stranu. Organizace 
vznikla odchodem části oddílů ze Svazu skautů so-
cialistů a zpočátku se orientovala na Setonův směr. 
Po třech letech změnila název na Čs. obec junáků 
volnosti (ČOJV) a společně s Rakouskou obcí junáků 
volnosti a jihoslovanským Zvezom slovinskih taborni-
kov utvořily Federaci socialistických junáků. Zatímco 
jiné organizace postupně upadaly, ČOJV měla v roce 
1935 již přes 10 tisíc členů. Ve vztahu ke Svazu skautů 
se výrazně nevyhraňovala a později, v napjaté předvá-
lečné atmosféře, sehrála významnou roli při slučování 
skautských organizací.

popisek popisek popisek popisek popisek popisek 
popisek popisek popisek popisek popisek 

skauti DTJ
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Specifická větev skautingu se rozvíjela mezi dělnic-
kou mládeží. Na jejím počátku byly Skautské sbory 
Dělnických tělocvičných jednot (DTJ) s kořínky v době 
světové války. K rozmachu došlo až v roce 1920. Před-
stavitelem skautů DTJ byl B. Halaburda, již dříve za-
kladatel Skautů besídkových a poté organizace Spoje-
ných sborů junáků sokolských. Základna skautů DTJ, 
kteří se svazovými skauty žili ve vzájemném respektu, 
značně kolísala. V průběhu prvních let bylo v oddílech 
přes čtyři tisíce členů, ale následkem krize a útěku 
starších členů (stejně jako v jiných organizacích) k „di-
vokým skautům“ – k trampingu – se počet snížil.

V roce 1920 vstoupili na scénu Skauti práce – začal se 
formovat „rudý skauting“. Organizace spřízněna s Fe-
derací dělnických tělocvičných jednot i nově založenou 
KSČ však do Svazu skautů nevstoupila, protože neuzna-
la předepsaný slib věrnosti republice (z jejího pohledu 
buržoazní) a vyznávala zákoník výrazně třídního zamě-
ření. Ve Federaci čs. skautů však našla otevřené dveře. 
V roce 1924 se spojila se Spartakovými skauty do nové 
organizace Spartakových skautů práce a ze skautské 
federace vystoupili. Ve druhé polovině 20. let měli 
na 350 oddílů s 8000 členy. Do dalšího rozvoje zasáhla 
hospodářská krize. Organizace skomírala a většina pro-
letářské mládeže se oddala trampingu. Zbytky rudého 

skautingu byly rozpuštěny v roce 
1938.

Na pevných základech

Navzdory všem problémům, politikaření a neustálému 
„spolkaření“ se založením Svazu skautů a jeho činností 
podařilo skauting výrazně zkonsolidovat a posílit. Už 
na první schůzi Hlavního stanu 27. června 1919 byl za-
veden odznak – mezi symboly českého skautingu se po-
prvé objevila lilie doplněná o štítek s psí hlavou. V pro-
sinci 1919 začal pro činovníky vycházet časopis Vůdce. 
Mimořádně významným počinem bylo vydání Svojsíko-
vy příručky Organizace. Vyšla v roce 1921 a ukotvila vět-
šinu předpisů a norem, které provázejí skauting dodnes – 
slib, zákon, odborky, stupně zdatnosti, věkové kategorie, 
kroje apod. Skauting dostal komplexní řád, který se stal 
jeho páteří. Dařilo se rozvíjet skauting na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi, stejně tak i charitativní působení. 
Dotvořením celého systému skautingu svaz posílil svou 
pozici vůči ostatním organizacím, ale i „divokým skau-
tům“ – trampům, kteří zejména v počátcích kazili obraz 
skautingu, a bylo nutno se proti nim ostře vymezit. Toto 
vše se odrazilo v nárůstu členské základny svazu: během 
dvou let se rozrostl na více než 500 oddílů.

Symbolickým vrcholem dvouletého úsilí o vybudo-
vání silné organizace se 9. května 1920 stalo setkání 
3000 skautů a skautek z celé republiky na Pražském 
hradě. Při této příležitosti vyhlásil T. G. Masaryk svůj 
protektorát (ochranu) nad Svazem junáků skautů RČS 
a věnoval mu slavnostní vlajku. Její originál se sice 
ztratil za 2. světové války, ale naštěstí byla ve 30. le-
tech pořízena přesná kopie, která existuje dodnes.

Napjaté vztahy mezi Svazem skautů a Federací 
čs. skautů, osobní spory činovníků i další problémy se 
odrazily v poklesu sympatií veřejnosti vůči skautingu, 
ale i ztrátě přízně ze strany státu. Obě organizace se pro-
to v roce 1921 pokusily o sjednocení, ale bez úspěchu. 
Kladem bylo jen rozhodnutí Obce čs. Baden-Powellových 
skautů vstoupit opět do svazu jako samostatný spolek. 
Přispěla k tomu i skutečnost, že většina organizací ve fe-
deraci směřovala pod vlivem politických stran doleva, 
což se o B.-P. skautech rozhodně říci nedalo. Do svazu se 

spartakovi skauti práce Šimánek tábor

Vůdce
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ovšem přihlásila i část Skautů práce, kteří odmítli diktát 
nově vzniklého Svazu komunistické mládeže. Po všech 
rošádách byly koncem roku 1921 ve Svazu skautů vedle 
oddílů Junáka i B.-P. skauti spolu se Spojenými sbory 
junáků skautů a část Čs. obce Psohlavců.

Na skautingu 20. let se neblaze podepsaly i volby, 
po nichž se ministrem zdravotnictví a tělesné výchovy 
(do níž spadal i skauting) stal B. Vrbenský – starosta 
skautů socialistů. Ten jmenoval inspektorem skautin-
gu Svojsíkova odpůrce M. Seiferta. Výsledkem bylo, 
že organizace ve federaci dostávaly značnou finanční 
podporu, zatímco svaz zůstával bez prostředků. To 
brzdilo například získávání kluboven apod. Macešský 
postoj státu se stal červenou nití, která se táhla skau-
tingem po celá 20. a většinu 30. let. Stesky na toto 
téma provázely i všechny svazové sněmy.

Neoznačeno 007

Zaměřeno na výchovu

 Nová etapa svazového skautin-
gu začala Národními skautskými 
slavnostmi – prvním národním jam-
boree od 29. června do 2. července 1922 
na Císařském ostrově v Praze. Slavnosti za-
hájil průvod 7000 skautů Prahou, přehlídka a proslov 
T. G. Masaryka na Pražském hradě. Své tábory zde 
měly i skautky, skauti ze Slovenska a také B.-P. skauti. 
Slavností se zúčastnil ředitel mezinárodní kanceláře 
Hubert S. Martin. Při jeho návštěvě Svojsík domluvil 
účast dvou našich skautů v anglickém výcvikovém 
středisku vůdců – v Gilwellu. Během slavností byl 
založen Svaz slovanských skautů a skautek (ČSR, Ju-
goslávie, Polsko a ruští emigranti, později přistoupilo 
Bulharsko) a prvním prezidentem se stal A. B. Svojsík.

Ačkoliv Svaz skautů přejal v hlavních rysech ang-
loamerický vzor organizace, v mnohém ji přizpůsobil 
 potřebám republiky, principům naší státnosti s větší de-
mokracií a samosprávou organizačních celků. Byly zří-
zeny skautské okresy a župy a jejich zpravodajové s úko-
lem reprezentovat skauting na veřejnosti a pomáhat 
dalšímu budování organizace. Důležité bylo, že svaz byl 
v celé struktuře demokratický – každá složka od ústředí 
až po oddíly byla autonomní a prostřednictvím svých 
zástupců mohla přímo ovlivňovat činnost organizace. 
Charakteristické bylo i to, mezi zpravodaji bylo 40 pro-
cent pedagogů a jen jeden a půl procenta vojáků.

Šimánek 0026
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Od roku 1923 se růst svazu pozastavil na 28 000 čle-
nech, což je po pěti letech až neuvěřitelné číslo. Ústředí 
zvolnilo tempo v propagaci a zaměřilo se na kvalitu čin-
nosti a konsolidaci skautingu. Omezením velkých akcí 
sice skauting přestal „být na očích“, z dlouhodobého 
hlediska to však byl správný krok. Prohloubila se vý-
chovná práce v oddílech. Krédem činnosti se stalo rčení, 
že skautský oddíl může mít dobrou činnost i bez náčel-
níka svazu, ale nikoli bez oddílového vůdce.

Z Gilwellu na lesní školu

Generace zakladatelů junáctví byla ve 20. letech na vr-
cholu svých fyzických i psychických sil. Nastal čas, aby 
hledala své nástupce. Nebylo to nijak obtížné, ne-
boť právě tehdy profesně i skautsky dozrávali mnozí 
z těch, kteří prošli skautingem od nováčků až k ve-
dení oddílů. Z prvních skautů vzešla plejáda nových 
myšlenkově i prakticky vyspělých metodiků junácké 
výchovy – František Alexandr Elstner, Bohuslav Ře-
hák, bratři Milota a Velen Fanderlikovi, dokonce celá 
čtveřice sourozenců Večerkových a mnozí další. Ze 
schopných a přemýšlivých lidí napříč generacemi se 
vytvořil tzv. mozkový trust svazu, uznávaný a s důvě-
rou všech členů. Členové trustu zformulovali soubor 
návrhů na zlepšení činnosti, psali články do časopisu 
Vůdce, sestavovali metodické příručky. Zároveň však 
tam, kde bylo třeba, nastupovali do služby jako okres-
ní a župní zpravodajové apod.

Jedním z návrhů 
mozkového trustu 
na zlepšení činnosti 
bylo (podle anglického 
vzoru gilwellské školy) 
zřízení „vysokého učení 
skautského“. Jak již bylo 
zmíněno, díky Svojsíkovi 
byli dva skauti – Erni Dick 
a F. A. Elstner – vybráni na gi-
lwellský kurs v kolébce skau-
tingu. Po ukončení kursu přivezl br. Elstner z Anglie 
v duchu gilwellských zásad pochodeň v podobě povin-
nosti připravit podobný kurs pro vůdce u nás doma.

Oheň z této pochodně vzplanul 6. července 1923, 
kdy byla v Jemčinské (Holenské) oboře u Jindřichova 
Hradce zahájena první čs. lesní škola. F. A. Elstner ji 
vedl společně s Jaroslavem Novákem, trvala osm dnů 
a zúčastnilo se jí 22 frekventantů. Další lesní školy vedl 
Elstner ještě v letech 1924 a 1925 v Drhlenském údolí 
u Mnichova Hradiště. To se již rozjížděla i Moravská LŠ 
(1924 u Medlovského rybníka) a v roce 1926 byla uspo-
řádána 1. dívčí lesní škola u Paršovické myslivny u Hra-
nic na Moravě. Vedla jí Lída Sobotová a zúčastnilo se jí 
21 posluchaček. V roce 1926 měl svaz již 60 absolventů 
lesních škol. Br. Elstner se vzdal vedení LŠ a na jeho 
místo nastoupil kolektiv Moravské lesní školy s pracovi-
tým sborem instruktorů.

Bratrství bez hranic

V době, kdy se u nás formoval Svaz skautů, začaly z Lon-
dýna přicházet zvěsti o přípravách založení mezinárod-
ní organizace. Svojsík a jeho blízcí spolupracovníci se 
o dění za hranicemi živě zajímali a také proto čs. skau-
ting nechyběl u zrodu světových organizací a na meziná-
rodní scéně zaujal i celkem významnou pozici.

Na přelomu července a srpna 1920 se v londýnské 
Olympii konalo 1. světové skautské jamboree za účasti 
8000 skautů z 34 zemí. Československo zastupovala 
delegace devíti skautů. Na první mezinárodní konfe-
renci, která proběhla v rámci jamboree, B.-P. dekoroval 
A. B. Svojsíka britským Řádem stříbrného vlka.

V červenci 1922 se v Paříži konala další konferen-
ce, na níž bylo založeno mezinárodní skautské ústře-
dí (dnes WOSM). Československo se stalo jedním 
z třiceti zakládajících členských států. Na návrh H. S. 
Martina, který se krátce před tím vrátil nadšený ze 
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skautských slavností v Praze, byl do mezinárodního 
výboru zvolen i A. B. Svojsík.

V létě 1924 bylo svoláno světové jamboree do Dán-
ska. Vinou tehdejší čs. vlády, která činnost svazu fi-
nančně vůbec nepodporovala, nebylo možné vyslat 
na jamboree větší výpravu mládeže. Čs. skauting proto 
zastupovali jen čtyři činovníci – zahraniční zpravodaj, 
jeden vodní a jeden B.-P. skaut a zástupce Středočeské 
župy. Ekonomické i organizační problémy však měli 
i skauti dalších zemí, a tak druhé světové jamboree 
vstoupilo do dějin jako nejméně obsazené – a současně 
tím, že skoro celé propršelo.

Ambice svazu být aktivním členem mezinárodního 
společenství se přetavily i do kandidatury na pořádání 
světové jamboree 1928. Na světovém sjezdu v Kan-
drestegu v létě 1926, kde se o pořadatelství rozhodo-
valo, však J. Rösler-Ořovský navrhl, aby se jamboree 
posunula o rok a nekryla se s olympijskými hrami. 
Celosvětové setkání skautů tak bylo přeloženo na rok 
1929 – ale vzhledem k tomu, že mělo být „manifestací 
a vyvrcholením životního díla B.-P.“, byl jako hostitel-
ské město zvolen Londýn. Pro Prahu bylo „rezervová-
no“ hned následující jamboree. Vinou dalších okolnos-
tí se však naše metropole této pocty už nedočkala…

Stranou mezinárodního dění nestály ani naše skaut-
ky, přestože doma zápasily s velkými problémy: Chy-
běly členky i vůdkyně (v polovině dvacátých let stály 
vedle 17 tisíců skautů jen necelé dva tisíce skautek) 
a ani veřejnost nepřála dívčímu táboření. Přesto když 
na světové konferenci 1926 bylo navrženo, aby se 
den společných narozenin Roberta a Olave Baden-Po-
wellových – 22. únor – slavil jako Thinking Day (Den 
přemýšlení, Den díků, Den sesterství), celosvětovou 
tradici tohoto svátku pomáhaly vytvářet od roku 1927 
i skautky u nás. Na 5. mezinárodní konferenci skautek 
v Maďarsku v roce 1928 byla založena světová asocia-
ce skautek – WAGGGS. Československo bylo jednou ze 
26 zakládajících zemí.

Ohňové poselství

V roce 1926 se uskutečnil valný sjezd svazu, který 
analyzoval spory, jež provázely skauting v první po-
lovině 20. let. Zvláštní komise (A. B. Svojsík, Jan No-
vák, Josef Šimánek a Rudolf Plajner) připravila zprávu, 

ve které s přihlédnutím ke všem skutečnostem náčel-
nictvu svazu navrhla, aby:
 – považovalo všechny skautské organizace za bratr-

ské, nevyhledávalo s nimi žádné spory a bylo vůči 
nim krajně tolerantní i v případech, kdy ony z ja-
kýchkoliv důvodů tolerantní nebudou,

 – respektovalo právo rodičů rozhodovat o zařazení 
svých dětí do skautské organizace, i o tom, mají-li 
být při provádění skautského programu vedeny též 
k plnění náboženských povinností,

 – zaměřilo úsilí na získání a výchovu bezpartijních 
rodičů, pro něž byl svaz jedinou přijatelnou skaut-
skou organizací, a veřejně vyhlásila, v jakém duchu 
je povede.

Tyto hlavní body byly zapracovány do prohlášení, 
v němž byl skauting jasně definován jako hnutí obrod-
né, národní, demokratické, otevřené všem vyznáním, 
politicky nestranné, ne militaristické, ale obranné, 
a přátelské k ostatním organizacím. Tohoto poslání se 
svaz až do doby svého prvního zrušení držel.

Symbolickou tečkou za nelehkým, leč pro čs. skau-
ting nakonec posilujícím obdobím 20. let, bylo vybu-
dování první skautské rezervace v Měsíčním údolí 
u Vlašimi. A. B. Svojsík ji slavnostně otevřel v červenci 
1928. Skauti důstojně oslavili i 10. výročí vzniku re-
publiky ohňovou štafetou z Podkarpatské Rusi do Pra-
hy. K hlavní trase se přidávaly boční větve a tak toto 
ohňové poselství, které navečer 28. října dorazilo 
do cíle na Bílé Hoře, jakoby vyjadřovalo i sílu plamene 
našeho skautingu, který přečkal mnohé poryvy větru 
a nebyl uhašen.

Jamboree 1920

DLŠ 1927




