
3. kapitoly

Ohlédnutí:

Od počátků výchovy po rok 1911

Fenomény: Skautský slib,

zákon, heslo a denní příkaz

Osobnosti: Ernest Thompson Seton

a Robert Baden Powell

Příběhy: Vzdát se? Nikdy! |

Poslední poselství | Stoupání na horuČasto 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

Nadpis
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Čeští skauti otiskli první samostatné stopy na skaut-
ské stezce 15. června 1914 v sále Umělecké besedy 
v Jungmannově ulici v Praze, kde se konala ustavující 
valná hromada spolku Junák - český skaut. Dosavad-
ní junácký odbor se osamostatnil a stal se oficiální 
organizací s vlastními stanovami. Prvním starostou 
byl zvolen MUDr. Čeněk Klika a vrchním vůdcem 
A. B. Svojsík. Předními činovníky byli většinou ti, kte-
ří Svojsíkovi pomáhali od prvopočátků – vládní rada 
František Bílý a zemský školní inspektor Josef Klenka, 
dále František Čáda, E. Roubal, V. Eliášek, ze sportov-
ních kruhů J. Guth a náčelník pražské sokolské župy 
J. Kavalír. Hned po skončení valné hromady se na prv-
ní schůzi výboru jednalo o náboru členů a nutnosti 
kurzu pro vůdce. Zazněl také Svojsíkův návrh, aby 
chudí hoši byli přijímáni „do kolonií“ zdarma.

V žáru válečného ohně

Nadějný rozjezd bohužel zbrzdil už za měsíc počátek 
první světové války. Částečná mobilizace byla vyhláše-
na 26. července a o pět dnů později vyhlásilo Rakous-
ko-Uhersko válku Srbsku. Řada vůdců oddílů musela 
narukovat a někteří se ke svým chlapcům již nevrátili.

Vlivem událostí se druhá schůze výboru konala až v lis-
topadu. Náhradou za odvedence muselo být kooptová-
no několik nových činovníků. Svojsík referoval o prázd-
ninových táborech, které byly většinou předčasně 
ukončeny. Po návratu z táborů se skauti zapojili do Po-
mocných akcí českých skautů a studentů – pomáhali při 
žních, v hospodářství i domácnostech. Hlavně však Čer-
venému kříži a jinde, kde bylo třeba – vždy však v hu-
manitární oblasti. Některé oddíly přišly o dospělé vůdce 
a tak pro ně výbor Junáka připravil alespoň náhradní 
cyklus přednášek, divadelní, hudební a recitační večery.
Listopadová schůze se rovněž zabývala vydáváním ča-
sopisu (jak bylo zakotveno ve stanovách spolku schvále-
ných koncem května), ale jeho přípravu ovlivnila válka. 

První dvojčíslo časopisu Junák vyšlo proto až 15. led-
na 1915. Časopis byl měsíčníkem, sloužil všem – jak 
mládeži, tak dospělým. Přinášel zprávy o akcích oddílů 
a také články nového výchovného směru pro činovníky. 
Měl formát přibližně A5 a stál 20 haléřů, o distribuci se 
starali skauti z několika oddílů. Od té doby časopis vy-
cházel vždy, když skautská organizace existovala.
Významným bodem byl i Svojsíkův referát o dívčím 
skautingu a úvaha o jeho začlenění do junáckého spol-
ku. Daná problematika přivedla na následující jednání 
výboru 7. prosince 1914 Popelku Biliánovou. Ta zevrub-
ně popsala činnost dívčího dorostu a nastínila plány 
dívčí organizace, ale přimlouvala se za její samostatnost. 
Po rušné debatě bylo ale doporučeno, aby dívčí skauting 
byl odborem spolku Junák – český skaut.
Ustavující schůze odboru se konala 11. ledna 1915. Ve-
dle sedmnácti dam, např. P. Biliánové, A. Berkovcové, 
E. Müldschützové (později se psala Milčicová) či mla-
dičké Vlasty Štěpánové (později provdané Koseové), se 
jednání zúčastnilo i šest mužů v čele s A. B. Svojsíkem. 
Po informaci vrchního vůdce o tom, jak pracují americ-
ké a anglické skautky a rušné debatě byl jednomyslně 
schválen Svojsíkův návrh, aby pro dívčí skauting byl 

Vykročení po trnité cestě

Tábor Lipnice 1914| ©|

štěpánová Jelen| ©|
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zřízen samostatný odbor. Do jeho čela byla zvolena 
A. Berkovcová. Za čtyři dny na první schůzi komitétu 
bylo ujasněno, že: „cílem dívčího skautství má býti po-
vznesení fyzických i morálních sil české ženy prostředky 
příbuznými skautingu chlapeckému“.
Kvůli názorovým rozporům se s nově vzniklým odbo-
rem rozešla P. Biliánová. Není tajemstvím, že hybnou 
silou dívčího skautingu byl v té době velmi blízký 
vztah mezi Vlastou Štěpánovou a Vaškem Jelenem. 
Byl to ostatně vůdce 2. oddílu, který začal na poradách 
výboru Junáka prosazovat dívčí skauting, a junáci 
Dvojky byli prvními instruktory začínajících skautek.
Na veřejnosti se dívky jako členky spolku Junák před-
stavily poprvé 24. května 1915 v pražské Klamovce 
na Jarních skautských dnech ve prospěch Jedličkova 
ústavu. Tábor byl znamenitou propagací českého skau-
tingu, byl nafilmován a už za 14 dnů se dokument pro-
mítal v Lucerně. Film se naštěstí zachoval a je nejstar-
ším kinematografickým záznamem českého skautingu.
Junák získal i novou kancelář, kterou mu zapůjčila 
městská rada ve fyzikátě na Staré rychtě v Rytířské 
ulici. Zde se vůdcové scházeli každé pondělí. Stará 
rychta poblíž dolní části Václavského náměstí pak 
sloužila skautům po celou válku a sehrála důležitou 
roli při vzniku republiky 28. října 1918.
Kromě Junáka se skautská činnost rozvíjela i v dalších 
organizacích. Koncem roku 1914 humanitární spolek 
Záchrana – ústřední sdružení ženské pro mládež zřídil 

„junácké odbory“. O Velikonocích 1915 se ve Zbirohu 
sešly kmeny z Berouna, Prahy, Příbrami a Plzně orien-
tované na woodcraft a založily Obec psohlavců. Do obce 
se sdružilo 12 jednot s více než 400 členy a právní zášti-
tu získaly právě v junáckých odborech Záchrany. Staros-
tou se stal Norbert Pokorný a náčelníkem Jan Hořejší. 
Psohlavci pracovali podle Setona (indiánský primiti-
vizmus) i Baden-Powella a činnost doplnili o staroslo-
vanskou mytologii. Mezi jednotami byla velká volnost. 

Za odznak Psohlavci rovněž použili Alšovu psí hlavu, ale 
štít měl jiný tvar a byl podložen čakanem.

První tábory dívek

O prázdninách se v důsledku války uskutečnil jen 
menší počet táborů. Místo dospělých vůdců, kteří 
většinou byli na vojně, je museli vést mladší nezkuše-
ní zástupci. Bylo málo táborového inventáře, jídlo se 
shánělo s obtížemi, omezen byl vstup do lesů a někde 
byl i zákaz sběru lesních plodin. Přesto se uskutečnilo 
osm táborů. V táborovém programu byla často i po-
moc při žních, což bývalo odměněno trochou potravin.
Naše první skautky tábořily poprvé od 28. června 
do 14. července 1915 na břehu Vltavy u Živohoště 
poblíž samoty Nouze (dnes už toto místo nenajdeme, 
zmizelo pod hladinou Slapské přehrady). Tábor vedla 
Vlasta Štěpánová. Nad táborem držel ochrannou ruku 
F. Drtina a skautky navštěvovala i spisovatelka Broni-
slava Herbenová, pozdější předsedkyně dívčího odboru. 
Po táboře byl oficiálně založen 1. dívčí oddíl a V. Štěpá-
nová se stala jeho vůdkyní. Oddíl přijal název Sasanky.
Dívčí tábory se během válečných let konaly opět u Ži-
vohoště a úrovní překonaly ten první – pokusný. Stany 
už byly na podsadách, uvnitř pěkně zařízené (na stol-
cích nechyběly ani vázičky s kytičkou), kuchyň byla 
krytá a sklep na nejchladnějším místě blízkého okolí. 
Táboru vévodil vlajkový stožár.

Skautky Klamovka| ©|

Sasanky| ©|
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V polovině 20. let dozrála i nutnost spolkové symbo-
liky. Symbolem Junáka - českého skauta zůstala Al-
šova hlava chodského psa z roku 1912. Vlajka nebyla 
přesně definována, a tak ať to byl praporec nebo štít, 
vždy byl bílý s psí hlavou uprostřed. Byly vydány legi-
timace a zavedeny první členské odznaky. Měly tvar 
rovnoramenného trojúhelníku (stylizace hrotu šípu), 
uprostřed atletická postava junáka se sedícím sokolem 
u boku a text Junák Český skaut. Odznak měl tři vari-
anty – vůdcovský (zlatý), prvotřídní (stříbrný) a dru-
hotřídní (bronzový).
Velmi důležitá byla činnost vůdcovského sboru. Vůd-
cové, jejich zástupci a časem i starší rádci, kteří na-
stoupili na místa vůdců, jež museli narukovat, se 
po celou válku pravidelně scházeli na Staré rychtě. 
Sbor vůdců se aktivně zabýval skautskou praxí i te-
orií junácké výchovy, ale často také vypomáhat osla-
benému výboru spolku. Podle anglického vzoru byly 
nutné ideové prověrky (zákon, heslo, slib) i technické 
zkoušky stupňů zdatnosti. Již tehdy bylo vrcholným 
činovníkům jasné, že cíl skautského snažení je skrytý 
v mravní hodnotě a praktická složka je prostředkem 
k dosažení cíle. Junáci vstupovali na skautskou stez-
ku jako nováčci, následoval junák druhého a prvého 
stupně, pak rádce a nakonec vůdce. Ve svízelné váleč-
né době krystalizovaly stupně junácké zdatnosti. Také 
byly zavedeny odznaky odborných zkoušek – odborky.

Ve prospěch dobročinnosti

Skautování za války nebylo jednoduché – zna-
telný byl úbytek školených vůdců i nedostatek 
kluboven. Pokud se skauti měli kde scházet, ne-
měli často uhlí do kamen, chyběly peníze na po-
traviny, natož na pořizování kroje. Vlaky jezdily 

se zpožděním, nebo byly zrušeny, což mělo vliv 
na výlety.
Přes tyto překážky vzniklo několik dalších oddílů, 

včetně dívčích (v roce 1916 jich už bylo pět) i mimo-
pražských. V Brně byla založena Moravská družina 
skautů, kořínky skautingu se zapustily v Hradci Králo-
vé, Českých Budějovicích, Jevišovicích, Mladé Bolesla-
vi, Kladně, Turnově, Ostravě, Čáslavi, České Třebové, 
Přerově, Jilemnici a Náchodě. Některé oddíly však záhy 
zanikly, hlavně na venkově. V důsledku nedostatku 
kvalitních vůdců rostla nekázeň a nováčci se do oddílů 
nehrnuli. V Praze v té době, koncem května 1916, při-
spěl k propagaci skautingu i stmelování oddílů sjezd 

 pražských junáků v oboře Hvězda za účastí 16 chlapec-
kých a dvou dívčích oddílů s více než 300 účastníky.
Vzdor vlastním problémům Junák během celé války ak-
tivně pomáhal v dobročinnosti. Spolupracoval s charita-
tivním sdružením České srdce. Byl založen fond na po-
moc dětem a pro chudé zřizovány vývařovny a ohřívár-
ny. Junáci navštěvovali zámožné rodiny a sbírali vše, 

co dárci mohli postrádat a mohlo ještě posloužit 
potřebným. Tyto dary pak rozdělovali učitelé a kněží. 
V rámci charity bylo v roce 1916 postaveno několik 
propagačních táborů na Střeleckém ostrově, na smí-
chovské Santošce a Závěrce. Návštěvníci přispívali 
do sbírek, které sloužily Červenému kříži a ve pro-
spěch zraněných vojáků vracejících se z bojišť. Skauti 
dělali také pořadatele na kulturních akcích, jejich vý-
těžek šel rovněž na dobročinné účely (např. v Rudolfí-
nu a na Žofíně byly uspořádány koncerty ve prospěch 
nervově postižených vojáků), jindy zase skauti připra-
vili vlastní vystoupení. Odměnou i symbolem skautské 
dobročinnosti se stal malý odznáček – granátové srdce.

legitimace 1916 a znak | ©|

pohlednice 02 | ©|

foto 2a | ©|
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Na jaře 1916 byla založena společnost Přátelé skau-
tingu, která sdružovala všechny věkové kategorie. V té 
době šlo o unikátní podporu myšlenky vícegeneračního 
skautingu, protože ten byl vnímán (a mnohdy i dnes) 
jen jako organizace pro mládež do 18 let. Odbor byl za-
členěn do Junáka – českého skauta se zvláštním řádem. 
Jeho vůdcem se stal Eduard Štorch - Sachem. Přátelé 
skautingu měli pravidelné schůzky, pořádali výpravy 
i tábory, navštěvovali památky. Později se činnost roz-
vinula i do místních sdružení Přátel Junáka. Spisovatel 
Štorch už ovšem rozvíjel rámcové formy skautingu před 
válkou, kdy založil skupinu několika rodin s menší-
mi dětmi a mimo jiné tábořili i v zahraničí, u Jadranu 
v Dalmácii. Z těchto aktivit se později vyvinuly odbory 
táborníků a oldskautů i rodinný skauting.

Stopa Jiřího Wolkera

Historicky významnou událostí byl Svojsíkův tábor po-
stavený opět ve Vorlovských lesích. Mezi účastníky byl 
i šestnáctiletý Jiří Wolker, naprostý nováček, kterého 
na tábor přihlásila maminka. Jirka si psal na táboře de-
ník, ve kterém na 116 stránkách popisuje vše od kruš-
ných začátků nováčka až po opojení skautskými idejemi. 
Jiří Wolker byl opravdu výjimečný chlapec, dokázal 
na táboře složit nejen skautský slib, ale i druhotřídku 
a prvotřídku a dokonce i rádcovskou zkoušku. Jeho 
první deník vyšel později knižně dokonce čtyřikrát a je 
i dnes poutavým a oblíbeným čtením. Jiří vynikal nejen 
ve tvorbě scének u táborové vatry. Verše nejen psal, ale 
i působivě přednášel, vyprávěl, diskutoval, uměl i pěkně 
kreslit a pozoruhodné byly také jeho sportovní výkony.
Nadšení z tábora přenesl po návratu do Prostějova, 
kde založil družinu z místních studentů. Sám zůstával 
členem Svojsíkova 18. oddílu složeného ze studen-
tů, kteří sice nebyli z Prahy, ale chodili zde do školy. 
Není divu, že vrchní vůdce si nadšeného skauta oblíbil 

a dokonce si jej na táboře v roce 1917 – když musel ob-
čas tábor opustit, aby sehnal potraviny, nebo navštívit 
jiný tábor – vybral za svého zástupce. I na tomto tábo-
ře si Jiří psal deník, ale již jako zamilovaný student ho 
věnoval dívce svého srdce. Tento deník vyšel společně 
s prvním v Edici skautských deníků vydávané Tisko-
vým a distribučním centrem Junáka v roce 1997.
Kromě mnoha organizačních potíží, s nimiž skauting 
ve válečných letech zápasil, čelil Junák i politickým 
problémům. Úřady stupňovaly tlak na sjednocení 
skautských organizací jednotlivých území mocnářství 
pod jednu střechu. Svojsík se tomu bránil a opakovaně 
odmítal vstup Junáka do Österreichischer Pfadfin-
derbundu (Rakouského skautského svazu). Jindy byl 
vrchní vůdce vyslýchán policií, když u zajatých ruských 
důstojníků byly nalezeny naše skautské opasky. Svojsík 
vysvětloval, že na přezce není hlava českého lva, ale psa, 
a tyto opasky jsou volně v prodeji. Do Ruska se dostaly 
pravděpodobně legálně s jiným tělocvičným a sportov-
ním vybavením. Přesto v zájmu Junáka Svojsík písem-
nosti a dokumenty, které mohly být problémové, ukryl 
a část dokonce spálil. Tak poprvé zmizely některé důle-
žité a nenahraditelné artefakty z počátků našeho skau-
tingu. Smutnou událostí pro Svojsíka bylo v roce 1917 
úmrtí staršího bratra Aloise, nadšeného cestovatele 

foto 11 | © | 

Wolker tábor | ©|
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i propagátora junáctví. Byl mezi skauty velmi oblíben, 
uměl je zaujmout vyprávěním, svými zkušenostmi i vel-
mi kamarádským vztahem.

Krize uvnitř Junáka

Nekončící válečné útrapy i složité podmínky pro práci 
vyvolaly v Junáku první vážnější krizi. Někteří činov-
níci navrhli ukončit činnost spolku, Svojsík se však 
postavil proti. Naopak burcoval k pokračování činnos-
ti, získávání dalších zkušeností i zlepšení programu 
vhodného pro české poměry. Vrchního vůdce podpořili 
známé osobnosti (Kramář, Rašín, Klika, Drtina a dal-
ší), ale vnitřní napětí neustoupilo. Uvnitř spolku za-
čaly kolovat různé fámy a lži a proti Svojsíkovi za jeho 
zády intrikoval jeho zástupce E. Roubal, který s mla-
dými vůdci vedl líbivou politiku.
V roce 1917 dosud samostatný skautský kroužek v Tře-
bechovicích pod Orebem vstoupil do Junáka – českého 
skauta. Přesto členská základna trpěla: Armáda povolá-
vala další zálohy včetně sotva osmnáctiletých studentů – 
tedy i skautské vedoucí. Proto tábořilo jen 12 chlapec-
kých oddílů a dva dívčí. V době, kdy podle pohlaví bylo 
důsledně rozděleno i školství, se objevil první pokus 
o koedukaci ve skautingu. Učitelka M. Müllerová, která 
propagovala společnou výchovu hochů a dívek, přičle-
nila svoji družinu skautek k 6. chlapeckému oddílu ve-
denému Ladislavem Filipem – Bráchou. Vedení Junáka 
to ale neschválilo. Přesto o prázdninách 1918 skautky 
6. dívčího oddílu tábořily u Županovic pouhých 300 me-
trů od tábora 6. chlapeckého oddílu. K tomuto soused-
ství však musely získat výjimečné povolení…

V roce 1917 byl schválen poměrně volný krojový před-
pis: široký klobouk, zelená košile, šátek (bez předepsa-
né barvy, vázaný na kravatový uzel) a šedé manšestro-
vé kalhoty. Mnozí skauti však chodili v civilu, nebo 
měli jen nějakou součást kroje. I v jedné družině větši-
nou nešlo docílit jednotnosti. Někteří měli peníze jen 
na to, aby si pořídili opasek se skautskou přezkou, jiní 
si alespoň v lese uřízli hůl.
V únoru 1918 došlo k osamostatnění dívčího odboru, 
který od založení v roce 1915 působil v Junáku ve spo-
lečném ústředí s chlapci. Tím byla rozdělena chlapecká 
a dívčí výchova. Nový odbor měl charakter zcela samo-
statného spolku, ale bez právní subjektivity. Do čela 
byla zvolena Bronislava Herbenová.
Stejně jako Junák - český skaut klopýtali trnitou ces-
tou i další skautské spolky. Vedle Seifertových Dětí Ži-
věny a Psohlavců se v roce 1917 objevil na scéně v Plz-
ni i první oddíl skautů DTJ (Dělnických tělocvičných 
jednot). Rovněž v Plzni vznikli ještě Horní chlapci, ale 
ti byli včleněni do Obce psohlavců.

foto dodám později | ©|
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Roman
Poznámka
Foto Alois Svojsík, nutno doskenovat.
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Aktivní Psohlavci se v červnu 1918 v Praze blýskli vel-
kým propagačním táborem s přednáškou a výstavou 
rukodělných prací. Na trávníku žižkovského Unionu 
tábořilo přes 200 skautů z Prahy, Jindřichova Hradce, 
Příbrami a Berouna. Berounskému podtáboru vévodilo 
velké týpí a indiánský totem. A. B. Svojsík se o této akci 
vyjádřil pochvalně článkem v Junáku, ale nadále nabá-
dal k jednotě všech proudů jdoucích za stejným cílem.

Ve službách republiky

Neutěšená situace císařských vojsk na válečných bojiš-
tích a napětí uvnitř Rakousko-Uherska posilovaly touhu 
jednotlivých národů v područí monarchie po  svobodě 
a samostatnosti. U nás již v lednu 1918 proklamovali 

zástupci veřejnosti ve Smetanově síni Obecního domu 
právo na sebeurčení. 13. dubna byla slavnostně složena 
národní revoluční přísaha, kterou přečetl Alois Jirásek. 
Za Junáka se významného aktu oficiálně zúčastnili 
A. B. Svojsík a J. Rössler-Ořovský a krojovaní skauti 
konali pořadatelskou službu. Velkou vlasteneckou akcí 
za účastí skautů byly i oslavy 50. výročí položení základ-
ního kamene Národního divadla.
Rozklad monarchie se blížil. Naše legie bojovaly v Rus-
ku, Itálii a Francii a 18. října zveřejnil T. G. Masaryk 
ve Washingtonu prohlášení nezávislosti. A co skauti? 
Byli připraveni?
Na přelomu roku 1917/18 byl na valné hromadě zvolen 
starostou Junáka - českého skauta J. Rössler-Ořovský. 
Na podzim 1918 se stal iniciátorem pomoci skautů 
nové vládě. Společně se Svojsíkem jednali s představi-
teli Národního výboru: Uvažovalo se o dozorčí a strážní 
službě, nebo zajištění místní doručovací služby. V sou-
vislosti s tím už v září Rösler-Ořovský navrhl zhotovit 
pro plánovanou kurýrní službu speciální skautské doru-
čovací známky. Návrh byl schválen 20. října.
Když 28. října 1918 nadešel památný den „D“ a vrchní 
vůdce Junáka ve skautském kroji procházel ulicemi Prahy, 

hned se k němu hlásily desítky skautů. Tentýž den vyšla 
v novinách výzva: „JUNÁCI! Volám Vás vykonati povin-
nost! Přijďte v úterý ráno pokud možno v kroji na Starou 
Rychtu (Praha 1, Rytířská ulice). A. B. Svojsík, vrchní 
vůdce!“. Následujícího dne ráno se na dvoře Staré rychty 
sešlo několik set skautů a skautek. Velitelství skautské 
služby tvořila trojice Svojsík, Roubal a Rössler-Ořovský. 
Po přísaze nové republice se rozešli do služby. Byla růz-
norodá: Někteří společně se sokoly vykonávali ve dne 
i v noci strážní službu na nádražích, radnicích a dalších 
důležitých místech. Mladší skautky šily československé 
kokardy pro důstojníky a policisty, starší pomáhaly jako 
úřednice, telefonistky nebo tlumočnice.
Do dějin se však nejvýrazněji zapsala skautská služba 
doručování zásilek. V revoluční době, kdy dřívější úřady 
a instituce včetně pošty přestaly fungovat, nebo nebyly 
důvěryhodné, doručovala stovka skautských kurýrů dů-
ležité zprávy, dopisy a telegramy mezi členy Národního 
výboru a novými úřady. Skautská služba byla po dohodě 
zastavena 25. listopadu, kdy už spolehlivě pracovala 
čs. armáda, nová pošta i další státní orgány.
Zajímavé je, že do této doby si ještě skauti mezi sebou 
i se Svojsíkem a dalšími činovníky vykali. Ve společ-
nosti to bylo tehdy běžné, děti například tradičně vy-
kaly rodičům. Na výborové schůzi 29. října 1918, kdy 
vedoucí skautští činovníci vítali lepší budoucnost čes-
kého národa, starosta Rössler-Ořovský navrhl, aby si 
členové Junáka navzájem tykali a oslovovali se „sestro“ 
a „bratře“, což bylo jednohlasně přijato.
Celý národ včetně skautů se svobodně nadechl. A i když 
svojsíkův skauting měl při zrodu Československé re-
publiky jen skromnou pozici (oddíly byly pouze v deseti 
českých městech mimo Prahy), junáci svým nasazením 
a obětavostí v převratné době předvedli svoji vnitřní 
sílu. Ta se stala příslibem, že skautské hnutí v nových 
poměrech nebude stát na okraji veřejného života.
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