Hurarara-hury-rahy –

Do čela! Nepovol!

junáci jsme, skauti z Prahy.

Bij se vpřed!

Čigoligo, čigoligo, čau, čau, čau,

Pět, pět, pět!

pomalago, pomalago, pau, pau, pau.
Čigoligo, pomalago, vis, pom, pej,
druhý oddíl – ra-ro-rej.
Ahoj!
2. oddíl Praha, 1923

5. oddíl Praha, 1927

2. a 5. pražský oddíl Junáka
Jaroslav Foglar a Jaroslav Novák

1913–2013

Roman Šantora (ed.)

Věnováno všem klukům a holkám,
kteří v dětství vyslyšeli volání po dobrodružství s kamarády
a v dospělosti se ho rozhodli poslat dál.
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Drobná skautská práce
Léta plynou i nám, skautům, s úžasnou rychlostí.
Už i jednotlivé oddíly slaví svá jubilea. Jsou to tiché
vzpomínky na dobrou skautskou práci, beznáročnou,
veřejností sice nedoceněnou a přehlíženou, ale přece
jen činnost ve skautingu nejzáslužnější.
S nejhlubším přesvědčením psal jsem, že základním
pilířem skautování je život v oddíle, že nikoli spolek, ale oddíl je živým nervem skautského organismu.
Je zajisté i organisace a spolkového zřízení třeba, ale
ty buďte strážcem ideje, jejími průkopníky, jichž ale
první starostí budiž, aby mohlo se klidně pracovati
v oddílech, aby tam mládež mohla úspěšně s vůdcem
v pravém skautském duchu pracovati o svém povznesení. Život oddílu – toť ta pravá výheň, kde se tvoří
skautský charakter.
Skautský oddíl, dobře vedený, stává se chlapci nebo
dívce druhou rodinou, která dá jim i to, co nedala
a často ani nemohla jim dáti rodina vlastní. S oddílem
jdou vstříc bezpočtu chvil radostných, tam dolehne
však na ně též tuhá práce i odpovědnost. Často teprve
ve skautském životě naučí se ceniti práci svých rodičů,
zvláště matky, uvědomí si a jasně pocítí opravdovou
dětinnou lásku. A mnoha dětem oddíl dokonce nahradil lásku a péči rodinnou, neboť jí nepoznaly. Takových
ubožáků je dnes hojně mezi chudými i bohatými.

A v době dospíváni, kdy mládež nejvíce potřebuje opory
a cítí se nejopuštěnější, bývá skautský život dnešnímu
jinochu nebo dívce lepší oporou než sama rodina nebo
náboženství. Skautský oddíl i družina nejsou útvary
umělé, násilné. Jejich vzorem jsou hloučky, jak je mládež sama tvořívá pro své hry, práce a romantické tužby
a podniky. Šťastná mládež, která v létech, pro tvorbu
povahy nejdůležitějších, odbývá si boje s vlastním nitrem pod ochrannou záštitou vznešených ideí skautských. Miliony duší vedou bezpečně k vyššímu životu.
A šťasten také, kdo pochopí duši mládeže a přilne
k ní opravdovou láskou! Mládí je samo o sobě krásou,
nad přírodu a mládí nic ve světě není krásnějšího a radostnějšího. Dobrý skautský vůdce se rodí, hlásám
již po léta. Dobrého skauta vychováme, vůdce sotva.
To však neznamená, že nemá žádoucích podmínek,
kdo má mnoho potíží v počátcích. Právě z těchto viděl
jsem vyrůstati nejlepší naše vůdce, jen když nechybělo jim lásky k mládeži a skautské myšlence. A skauting dal také jim nesmírně mnoho; ukázal se dobrou
životní školou nejen pro skauty, ale i pro vůdce. Také
za ten kmen mužů čestných a přísných, kteří dnes
po celé republice stojí v čele skautingu, mnoho vděčíme skautské idei.
A. B. Svojsík, 1924. Zakladatel a první náčelník
československých skautů a skautek.

Výprava družiny Kamzíků, ze které vznikl 2. oddíl, vlevo budoucí starosta Svazu skautů J. Charvát, 1913. | (Z) SI
Vícedenní výprava Dvojky, květen 2014. | (A) MŠ
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Skautský oddíl
Když na podzim 1913 ustavil A. B. Svojsík prvních
devatenáct pražských oddílů, patrně netušil, že dva
z nich se dožijí celé stovky let. Potřeboval tehdy více
zorganizovat rozrůstající se počet samostatných družin, a tak je podle anglického vzoru sloučil do větších
celků. Oddíl pod vedením Vaška Jelena dostal číslo 2
a oddíl pod vedením Jaroslava Nováka číslo 5. A tím
se začala psát historie dvou dnes nejstarších skautských uskupení.
Oddíl se zároveň stal novou formou, jak přinášet dětem náplň pro volný čas. Se svébytným uspořádáním,
kulturou, vedením i podmínkami členství. Rozšířil
se i do mnoha jiných organizací a dnes v něm nachází program, ale často i druhý domov statisíce kluků
a holek. Liší se tak od sportovního klubu či zájmového kroužku. Nejde v něm pouze o zajímavý obsah, ale
především o společenství, vzájemné vztahy a výchovu.
Skautský oddíl si ve svém pojetí zachoval mnohé odlišností od jiných organizací, z nichž jednou je hledání
historických souvislostí. Navazování na minulost, objevování přetrhaných vazeb, a tím své vlastní identity.
Díky třem zákazům si jen málokdo může připomínat
spojité trvání a i v případě oddílů majících sto let to neznamená, že jsou ušetřeny tápání a hledání sama sebe.
Svoboda v případě Pětky a vyrovnání se s odkazem

Jestřába v případě Dvojky přinesly v posledních dvaceti
letech krize, které ovšem oba oddíly překonaly a našly
své místo, k němuž patří i blízká spolupráce se sesterskými Děbenkami a Sluníčky.
Ač cíle máme jako skauti stejné, k jejich naplnění vede
mnoho cest a Dvojka s Pětkou jsou toho jasným důkazem. Jejich nejdéle sloužící vůdcové, Jaroslav Foglar –
Jestřáb a Jaroslav Novák – Braťka, jim vtiskli nezaměnitelnou tvář, která patřila po většinu svého bytí
do výkladní skříně skautingu. Ale každý k ní docházel
jinými prostředky, což je inspirativní a připomínající,
že skauting je otevřený systém.
Příběh Dvojky a Pětky se zároveň prolíná s příběhem
snad každého oddílu. Pokud na táboře skládáte orlí
pera, bodujete, používáte černou skříňku, hrajete celotáborové hry, pronásledujete na pramici velrybu či
dáváte táborům jména, pak to vše a mnoho dalšího děláte právě díky těmto dvěma oddílům a jejich vůdcům,
kteří se o nápady s námi podělili. Proto je život Dvojky
a Pětky i životem většiny z nás.
Roman Šantora – Bobo, 2014.
Neprošel ani Dvojkou, ani Pětkou, ale 4. oddílem Jeleni
z Říčan, který také několik let vedl. Zabývá se výchovným
programem skautingu, historií a publicistikou.

Setkání všech generací Pětky při oslavě sto let oddílu, květen 2013. | (A) SN
Pětka na výpravě do Prokopského údolí, 1916. | (Z) AU
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Kniha příběhů
Námět na knihu Skautský oddíl mi vytanul na mysli
před třemi lety, při přípravě publikace Skautské století.
Uvědomil jsem si, jak tzv. velké dějiny skautingu jako
celku zobrazují pouze jeden pohled na skutečnost. Ten
druhý je skrytý v malých dějinách jednotlivých oddílů,
kde jsou, více než data, podstatné příběhy. Zároveň
jsem chtěl zachytit stoletou stopu, kterou útvar pojmenovaný oddíl zanechal, a co vše znamenal pro život
hocha, jak by řekl Jestřáb a kluci z Pětky by se tomu
asi trochu uchechtli.

Opakovaně se v knize setkáte se dvěma jmény a přezdívkami – s J. Foglarem – Jestřábem, který Dvojku
vedl šedesát let, a s J. Novákem – Braťkou, jenž byl
s Pětkou padesát let. Stejně tak se opakují názvy oddílových časopisů 2. oddílu Čigoligo, popřípadě Pomalago
a názvy časopisů 5. oddílu Veslo, Kormidlo a Plaváček.
Podrobné údaje ke všem použitým zdrojům najdete
na konci knihy. Pokud si chcete pro začátek či během
četby udělat přehled o základní oddílové posloupnosti,
nalistujte si stranu189, kde začínají stručná kalendária.

Vybral jsem si dva asi nejznámější a určitě nejstarší
skautské oddíly – Dvojku a Pětku, které shodou okolností oslavily v roce 2013 sto let své existence. Ale
kniha, kterou otevíráte, není chronologickou studií
o jejich dějinách. Je souborem původních, neupravovaných osobních vzpomínek, dojmů či reportáží, tak,
jak je tehdy či s odstupem zachytili oddíloví účastníci.
Má role byla dát je do souvislostí, vytvořit k nim průvodní slovo i obrazový doprovod a zarámovat je do několika celků. Výběr je to jistě subjektivní a nechtěl
jsem ho zatížit náročnou interpretací, spíš nechat působení na čtenáři a jeho vlastním výkladu.

Abych spojil naše dva konkrétní oddíly se všemi ostatními, požádal jsem J. Zachariáše – Pedra, ať každou
kapitolu doprovodí povídkou ukazující, že každý další
oddíl přikládá k popisovanému tématu svůj vlastní
příběh. Je ovšem třeba zároveň přiznat, že mnoho událostí z Dvojky a Pětky patří k těm výjimečným. Většina
ostatních oddílů nejezdila do dalekého světa, neměla
každou neděli výpravu plnou neustále nových her. Ale
to neznamená, že to není pro nikoho dalšího možné.

Ač se publikace snaží obsáhnout celých sto let, hlavní
důraz je zde na období od počátků do devadesátých
let. Byla to jak doba, kdy oddíly byly vedeny pod vlivem svých zakladatelů a dlouholetých vedoucích, což
skýtá zajímavá srovnání (a navíc je tu již odpovídající
odstup), zároveň jsou bohužel devadesátá léta chudá
na dostatek kvalitních podkladů.
Vzhledem k tomu, že Dvojka si našla již několik velmi zdařilých interpretů své minulosti, jak samotného J. Foglara, tak J. Zachariáše v knize Stoletý hoch
od Bobří řeky, je trochu více prostoru věnováno Pětce.
Ta s výjimkou dvou interních almanachů svou minulost zachycenu nemá. Ale hlavní část knihy se snaží
ke stejným tématům přiřadit pohled obou oddílů.
Pro zpřehlednění je obsah rozdělen do pěti tematických kapitol, i když i zde platí, že vše souvisí se vším.

Knihu Skautský oddíl by nikdy nebylo možné vytvořit
bez archivu obou oddílů a bez pomoci a paměti desítek
členů Dvojky a Pětky. Všem za to velmi děkuji. Stejně tak Památníku národního písemnictví a Archivu
města Ústí nad Labem. Zvláštní úlohu, nejen pracovní, ale i symbolickou, sehrála Dorka Lábusová, u které
se po sto letech spojení Dvojky a Pětky dovedlo k dokonalosti. Jako pracovnice Památníku národního písemnictví upořádala totiž Jestřábovu pozůstalost a tudíž
i větší část archivu Dvojky, a zároveň ve své dobrovolnické roli působila jako dlouholetá vedoucí 5. přístavu
vodních skautů.

Roman Šantora – Bobo.

Pro počáteční naladění do oddílové atmosféry se ponořte do fotografie
Luďka Bartoše z tábora Pětky – Okluze, konaného roku 1971 u Orlického jezera.
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Pestrý program
Pouť
Poprvé jsem o Pouti, ve spojení s našim oddílem, sly‑
šel v podivném, nesrozumitelném náznaku. Bylo to
před lety, na mé první vánoční nadílce. Když jsem byl
ze všeho ještě vyjevený nováček, netušící, že slovo
Pouť se v našem oddíle píše zásadně s velkým P.
Velká hořící koule, vytvořená z obalů, co zůstaly po dár‑
cích, plula zvolna a majestátně tmou po hladině jedno‑
ho z ramen Velké řeky, u něhož máme klubovnu. Nesl
ji malý vor zhotovený z dřevěné přepravky na ovoce.
Vyběhli jsme z vyhřáté klubovny na břeh shlédnout tu
nebývalou scénu. V balíku papírů, vedle plamenů, občas
třepotavě zazářila některá z prskavek. Vzhůru k tmavé‑
mu nebi z něho co chvíli vylétaly barevné petardy. V jed‑
nom okamžiku, když hladina řeky nejvíc pableskovala,
pronesl některý z našich roverů – říkají si Staré pušky
a tu ohňovou plavbu pro oddíl ostatně uspořádali‑ cosi
čemuž jsem měl porozumět až po nějakém čase: „Je to
dobrý, žádný kravín, jaký se ukázal o Kenově Pouti,
není na obzoru. A kdyby, vody tu máme dost“. Většina
mužstva Starých pušek se tomu upřímně a s pochope‑
ním zasmála. Spolu s ostatními se smál i Ken, tenkrát
jeden se zástupců našeho vůdce. Jasně, že jsem znal
význam slova pouť. Co ale měla tahle rozeřvaná kolo‑
točářská a popíková veselice, jak jsem ji vnímal a chápal,
společného s kravínem, hořící koulí z vánočních papírů
na řece a Kenem? S tím, který hrával a zpíval u ohňů
na výpravách Nebeské jezdce, Kalifornii nebo Cimaron
jako nikdo na světě?! Brzy na to jsem se, jako každý
nováček, dostal k Portýrovi. To je mezi novými členy
oddílu kolující příručka. Také se ji říká, a ne nadarmo,
dveře do velké společnosti. Z jejich stránek se dozvíte
hodně o historii oddílu, jeho vůdcích, družinách, pro‑
gramu i zvycích. A v tomhle Portýrovi jsem nalezl další
zmínku o Pouti. Byla až na konci dlouhého seznamu
tradičních oddílových akcí. Pouť, vysvětloval text pří‑
ručky, je osmačtyřicetihodinová akce pro muže souhla‑
sící s tím, že hledání hrdiny v sobě samém je pro něho
etapou minulosti, důležitějším se mu stalo objevovat
hrdiny v jiných. Z toho jsem nebyl ani o trochu moud‑
řejší. Ke Kenově pouti, a kravínu mě to také nijak ne‑
posunulo. Popravdě, bylo mi to tehdy dost jedno. Nové
otázky bezpečně a dokonale překryly bohaté děje oddílu,
kterých jsem si tehdy naplno užíval.

Čas v oddílu mi pádil přes výpravy do lesů s umně nadi‑
tými dobrodružnými zážitky. Potom se rukávy mé třetí
skautské košile v pořadí ukázaly být už zase krátkými.
Tahle okolnost, vedle jiných, vylučovala, abych s informa‑
cemi o Pouti zůstal na stejném stupni nedotčenosti jako
o své první vánoční nadílce. Kromě toho, že mě samotná
akce přitahovala, jsem měl pocit, že rozumím jejímu po‑
slání. Také jsem již věděl, že Ken, který se stal mezitím
vůdcem, kdysi při své Pouti zachránil před požárem ustá‑
jené velké stádo krav. Zpozoroval plameny na střeše kra‑
vína z vysokého lesního posedu v němž chtěl přenocovat.
Byl u požáru o celou čtvrt hodinu dříve než hasiči. Z vy‑
právění a starých kronik jsem znal i jiné příběhy a prožit‑
ky z Poutí. Věděl jsem také, že Pouť provází oddíl od jeho
začátků. Zavedli ji do jeho programu samotní otcové za‑
kladatelé. Určili ji jako jeden z kvalifikačních prostředků,
při výběru jejich pokračovatelů. A Pouť takovou skutečně
byla. Také díky ní přežil ve zdraví a síle oddíl i dlouhá ob‑
dobí katakomb. Snad proto, s vděku a úcty, si dodnes za‑
chovala svůj archaický název.
Pouť, řekl mi Ken, není určena všem i když všichni o ni
vědí. Je to čtyřicet osm hodin putování krajinou, potká‑
vání se s lidmi, především však je Poutí v sobě samém. Ne
každý, dodal, kdo byl pro ni vybrán a absolvoval ji, dobře
pochopil její smysl, i když měl za to, že mu rozumí. Seděli
jsme nad táborem, který tmavnul večerem. Z kuchyně
se začaly ozývat první tóny kytar. Někdo tam rozsvítil
velkou lodní lampu. Ken mi ještě jednou ukázal mou
osmačtyřicetihodinovou trasu a znovu připomněl, čemu
a komu bych se na ni neměl vyhnout. Předně nemám vy‑
nechat sám sebe. „Budeš mít čas promyslet si důkladně,
o čem jsme hovořili.“ Do tváře jsem Kenovi už pořádně
neviděl, ale cítil jsem, že se mi dívá do očí. „Pouť“, po‑
kračoval, „není čundr pro vybrané, ale cesta pro ty, kteří
chtějí v oddíle pracovat na plný úvazek. Pouť poskytuje
prostor uvědomit si svou novou úlohu a povinnosti, kte‑
ré přináší. Chceš se na něco zeptat?“ Řekl jsem, že ne.
Že bych si šel rád zabalit tornu, abych mohl zítra ráno
před budíčkem vyrazit. Taky musím ještě teď večer s klu‑
ky ze své služby probrat jejich zítřejší vaření a nákup
ve vsi beze mne. Ken mě přátelsky, jako starý, dobrý ka‑
marád, bouchnul do zad a řekl: „Jasná věc“.
J. Zachariáš – Pedro o jiných a přesto stejných oddílech.

Tábor
nad vodopády
„Snad nejzálesáčtejší tábor, o jakém jsem kdy
slyšel“ – tak charakterizoval Jiří Zachariáš
výzkumnou výpravu se základnou v Tomanově
dolině (Vysoké Tatry, 1 500 m n. m.), kterou
Pětka uskutečnila v létě roku 1949. Oddíl byl již
půl roku vyobcován z Junáka a jen jeho malou
část mohl Braťka převést pod křídla Českého
Yacht Klubu. Tábor byl návratem do zapomenuté
části slovenských velehor, kde Pětka tábořila
v roce 1920 (viz XXX), ale počasí ji z hor vyhnalo
do nížin. S více zkušenostmi zamířila výš, plnit
výzkumné úkoly Národního muzea v Praze. Tedy
nejenom tábořit v nehostinných podmínkách,
ale především být vědeckou expedicí. Je shodou
okolností, že ve stejný rok se na svůj první tábor
na Slovensku vydala i Dvojka. Jen pár dní před
Pětkou přijela do stejné výchozí stanice Liptovský
Mikuláš, ale zamířila do podhůří o téměř osm set
výškových metrů níže, k „Zelené říčce“. <ED
1

Nebude to jenom hra
Ještě chvíli je Braťka napínal, než jim přečetl úkoly,
které mají v Tomanově dolině splnit. „Za prvé: napíše‑
me seznam rostlin, které najdeme a které podle Klíče
určíme a zakreslíme do mapy místa, kde roste protěž.
Za druhé: najdeme a prozkoumáme jeskyně, které jsou
v severních vápencových úbočích. Za třetí: nakreslíme
mapy Pribylinských ples v horní části Tomanové do‑
liny. Naposled byla zaměřena před osmdesáti lety, ale
prý ne dost spolehlivě. Za čtvrté: budeme pozorovat
sviště a zakreslíme do mapy jejich stanoviště. Za páté:
zjistíme, jak je to v Tomanové dolině s medvědy. Poku‑
síme se je vyfotografovat.“
Braťka skončil a kluci pochopili, že to opravdu nebu‑
de jen hra a že je před nimi tábor, který bude jiný než
všechny ostatní v dlouhé historii Pětky, jiný než ty,
kterých se zúčastnili i než ty, o kterých četli ve starých
kronikách a o kterých jim Braťka vypravoval u táboro‑
vých ohňů. „Za Champlainem museli připlout po řece
svatého Vavřince přírodovědci a teprve potom byly
krajiny kolem Champlainova jezera opravdu objeveny,“
řekl ještě Braťka.Ta věta nebyla určena Toníkovi, ale
všem klukům, kteří seděli kolem dlouhého stolu v klu‑
bovně pod Vyšehradskou skálou. „Budeme na to mít
jen sedm týdnů,“ pokračoval. „Jen?“ podivil se Toník.
„Jen… Stavba tábora nám bude trvat týden. Možná, že
deset dní. A někdy bude lejt. A někdy bude sněžit. Ko‑
lem nás budou velehory a tam bude všechno jiné než
u Staňkovského rybníka.“
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Ukázka z knihy Tábor nad vodopády, kterou
pod názvem Tomanova dolina napsal Braťka,
ale vydání se dočkala až v roce 1994, v úpravě
Otto Janky – Ropima (člena vodní Dvojky).
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Mezi úkoly tábora patřil průzkum vápencových jeskyní v severních úbočích nad dolinou. | (Z) AP
Přístřeší, které si táborníci zbudovali pro pobyt v náročných klimatických podmínkách. | (Z) AU
Dvojka, již bez krojů, na nádraží v Lipt. Mikuláši. V krojích jejich přátelé z ještě nezrušeného oddílu W. Stárky. 1949. | (Z) PNP
Skupinová fotografie účastníků Tábora nad vodopády, 1949. | (Z) AU
Pokus vyfotografovat medvědy jistě patřil mezi nejnáročnější úkoly tábora. | (Z) AU
Kresba pořízená během pozorování svišťů. | (Z) AU
Mapa Tomanovej doliny, jak ji zakreslili účastníci tábora. | (Z) AU
Lístek z kartotéky rostlin a živočichů vedené na táboře. | (Z) AU
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Vítězství
a prohry
První republika byla přímo žňovým obdobím
skautských závodů. Především Praha jich měla
celou soustavu – skautské, ideové, sportovní
mnoha disciplín, šachové, umělecké, …
Významnou roli v jejich pořádání a organizaci
měl Sláva Bursík, jeden z vůdců předfoglarovské
Dvojky. 24. dubna 1927 se na pražském Stadiónu
dokonce závodilo v oddílových pokřicích. Vyhrála
Dvojka s „Čigoligem“ a Pětka se svým zbrusu
novým „Do čela, nepovol!…“ obsadila čtvrtou
příčku. Ale podstatu tvořily soutěže sportovní,
neboť atletika, plavání, míčové hry a další byly
tehdy běžnou součástí programu a závody jejich
vyvrcholením.
Oba oddíly se aktivně účastnili všemožných klání a pře‑
devším Pětka si vedla velmi úspěšně ve sportovních
disciplínách a na svých výhrách si hodně zakládala.
Ale ani Dvojka nezůstávala pozadu. Oddíly se často
na startech závodů potkávaly a ve výsledkových listi‑
nách můžeme číst jejich vzájemné skóre. Ovšem asi
nejvýznamnější úspěchy obou oddílů se odehrály bez
toho druhého. Pro Pětku to bylo vítězství v prvním roč‑
níku Závodu přes tři jezy v roce 1939, kde porazila své‑
ho velkého rivala a pořadatele závodu – Vodní Třinácku
vzešlou z Dvojky. A 2. středisko opanovalo první ročník
Svojsíkova závodu v roce 1946. Tehdy se ještě soutěžilo
za oblasti a vítězné družstvo vzniklo spojením sucho‑
zemské a vodní Dvojky.
Že nešlo pouze o závody samotné, ale i o pečlivou pří‑
pravu na ně, se můžeme dočíst níže. Pětka dokonce
do atletického tréninku zapojila na konci třicátých
let i trenérskou legendu „Otce Janderu“, mimo jiné
bývalého člena Dvojky. Po takové námaze se nemůže‑
me divit zklamání, když výsledky nebyly dle představ.
V roce 1940 o tom čteme v pětkařském časopise Veslo:
„Náš oddíl poprvé za řadu let poražen! … Blahopřeje‑
me upřímně našim soupeřům k vítězství. Zaslouží si
ho svým cílevědomým úsilím. Jednou musilo zvítězit.
Překvapením jen je, že je to tak brzy a nenadále. Pro
nás je to poučením ve dvojím směru: připravit se lépe
na závody po stránce taktické i osobní. Býti nemilo‑
srdný k těm nezodpovědným v oddíle, kteří svou ne‑
spolehlivostí maří úsilí ostatních.“
Vlčata Pětky na koloběžkových závodech, 1927. | (Z) AP
Valda z Dvojky čeká na štafetu
při Dnech mládeže, 7. 5. 1944. | (Z) PNP
1

2

3 Zahájení kanoistických závodů před klubovnou
Pětky u Smíchovské věže, 1936. | (Z) SI
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Kromě účasti na závodech byly oddíly i jejich pořa‑
dateli. Byla to Dvojka, která v roce 1923 pořádala
první dálkový skautský vodácký závod Cholín–Praha
na 60 km. Později organizovala hry ve městě, okrskové
soutěže a roveři Dvojky se podíleli pražské i ústřední
kolo prvního Svojsíkova závodu. Pětka připravovala
městské hry, vodácké závody 30. let a jejich hausbó‑
tová klubovna byla základnou mnoha vodních akcí
na Vltavě. Éra mezioddílových potýkání skončila ná‑
stupem komunismu. Dvojka ještě v 50. letech zápolila
na různých dnech Sokola, pod jehož hlavičku patřila,
ale posléze se zapojovala jen sporadicky. Pětka se pro‑
gramově stáhla do ústraní a ven ji vyvedla pouze účast
v jacht klání a obnovení závodů Přes tři jezy, které pod
názvem Pražská pramička od roku 1972 spolupořáda‑
la. Po roce 1990 se počet závodů výrazně zmenšil a ani
jeden z oddílů na svou původní slávu nenavázal. <ED

4
5

6

4 Vítězná štafeta Pětky na závodě
o Pohár hospodářské výstavy,
20. 5. 1928. | (Z) AP
5 Diplom člena Pětky Arno Paříka
z kanoistických závodů, 1936. | (Z) AP
6 Trofeje ze závodů v pětkařské
klubovně u Smíchovské věže,
1930. | (Z) AU

Vítězství nad držitelem
zlaté olympijské medaile
A 28. 9. odpoledne byl závod odstartován – na háčku
Kulinda s Áňou za ním já a Šutr, vzadu Jarda Demel
i Karlík, kotrčoval lehká váha Vupi. Vyrazilo se a lodě se
držely na stejné výši – výborně – a ve šlajsně jsme byli
první, ale Vupi zle zakormidloval, moc jsme nabrali, ale
nepotopili – klení, láteření, zadní vylévali, ostatní ho‑
nem dřeli. Přišla zpráva, třetí vodní taky nabral a jede
dál. Na staroměstském jezu jsme již nabrali méně. Tak
v pohodě, ale s vypětím všech sil jsme jako první do‑
jeli do cíle. Na pramici třetího vodního oddílu pádlo‑
vali staří mazáci, i Felíček s Felixem (Brzákem), který
v roce 1936 získal zlatou olympijskou medaili. A já na tu
svou malou medaili z tohoto závodu pohlížím s velkou
hrdostí a vás mladé, ať to tehdejší vítězství zavazuje.

Vzpomínka pětkaře Svaťky Starocha na závod
Přes pražské jezy v roce 1933.

Korunka Preininger
Má-li někdo smůlu, tak jsem to vždycky jen já. Jen jedu
na první výlet a již jsem zvolen do „manšaftu“, který
má jít na závody. Jaké neštěstí, jaká tragédie. Ještě, že
mám tu útěchu, že nejsem sám, že ještě tři nešťastníci
mimo mě, hodlají podstoupit tato muka pekelná. Jsme
to: Sopka, Pepík H., Zub a Koloušek. Nebudu zde po‑
pisovati onen neblahý týden, kdy každý večer chodíme
trénovat do klubovny morseovku, šití, první pomoc
a jiné potřebné věci. Korunkou a zakončením každé‑
ho večera byl „Preininger“. Tomu, kdo ještě neví, co
to je, bych chtěl krátce vysvětlit. Jest to souhrn cviků,
které se musí provádět s ohromnou přesností, jenž jde
na body. Když už je každý ušoupán jako pětník, má si
ještě dát několik podporů s takovými strašlivými kudr‑
linkami. Kdo tohle opravdu udělá, ten zaručeně padne
a zcepení. To je teda prosím „Preininger“.

Kronikový záznam Dvojky z přípravy na okresní závody
konané 16. září 1934.
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Hokej s mistry světa
V roce 1935 bylo v Praze mistrovství světa v ledním
hokeji. Velká sláva, a prim vedli v těch letech Kanaďa‑
né a Američané. – V zimě, když Vltava zamrzla, musel
se sekat led kolem klubovny, aby ji (led) nerozdrtil.
Do vody se kolem dokola sypala červena sůl, aby se
zpomalilo zamrzáváni. A na Vltavě se samozřejmé
bruslilo, i když časem se musel shrabávat s kluziště
sníh. Když jsme měli kluziště, tak jsme samozřejmě
hráli hokej. Branky byly dva kabáty na každém konci
a hrálo se. Myslím, že to bylo jednoho nedělního dopo‑
ledne, hrálo se strašně vážně a najednou, kde se vzali,
tu se vzali, zpod Jirásková mostu vyjelo na bruslích
a s hokejkami několik mladíku, kteří vypadali velmi
opravdové, protože byli oblečeni v pravý hokejový dres
s javorovým listem na prsou! Jak známo, jazykové
obtíže ve sportu nejsou uznávány za překážku a tak
ve chvilince byli Kanaďané na našem kluzišti, několik
na každé straně, a hrálo se dál! Pětka hostila Kana‑
ďany, což nezůstalo utajeno chodcům na Jiráskové
mostě a chodník byl plný diváků, kteří, jak pamatuji,
dokonce fandili; komu, to už nevím. A kdo by také ne‑
fandil, když se může zadarmo dívat na Kanaďany, což
na Štvanici stálo těžké peníze a stejně bylo vyprodáno.
Vzpomínka neznámého Pětkaře.
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Debakl?
Krásným pochodem za zpěvu a hry obligátní harmo‑
niky dorazili jsme na modřanské náměstí jako první
závodníci zatímco většina ostatních přijela autobu‑
sy – a ještě k tomu pozdě. Škoda, že vítězíme vždy jen
v takových věcech. Hned byla bodována úprava hlídek
a jich nástup, byly velké bodové ztráty, na štěstí u naší
hlídky ne dosud největší. „Mínusy“ například způsobi‑
lo také to, že členové hlídky kráčeli s hlavou skloněnou,
na místo vzpřímeně, hrdým pohledem do světa, jak se
sluší na mladé, zdravé chlapce. Z jednoho boje do dru‑
hého šly hlídky. Zpočátku se jevily výsledky pro naši
Dvojku neobyčejně příznivě. Ale jako obyčejně, i dnes
v rozhodujících závodech hoši povolili. Když se k tomu
připočte ještě asi 10 dkg oddílové smůly, dále 15 dkg
nerozhodnosti hochů a trémy i rozčílení, víte asi, jak
taková věc může dopadnout. Umístili jsme se na před‑
posledním místě. – Když jsme šli za tmy domů mod‑
řanským údolím povídali hoši: „Ale to nevadí, hlavně
když nám to v oddíle klape.“ A poukazovali na to, jak to
vypadá uvnitř v některých takových oddílech, které dle
výsledků župních závodů měly by být vlastně mnohem
a mnohem lepší, než my. Tento fakt nás sice velmi těšil,
ale kdyby při tom vítězství ve vnitřních oddílových po‑
měrech zvítězili bychom i v župních závodech, těšilo by
nás to ještě více. Snad příští rok?
Kronikový zápis J. Foglara – Jestřába o účasti Dvojky
na župních závodech v září 1935.
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Start zachráněn!
Předepsaný věk hlídek je přísně kontrolován, soudcové
jsou neoblomní. Jeden z chlapců pražské hlídky nemůže
prokázat svoje stáří a proto nemůže nastoupit k závo‑
du. Ale nevadí. Jiří N. nemešká a už startuje ve svém
autíčku ke Praze. „Ťakra, ťakra, to sou mety,“ ulevil si
jeden dědeček v příkopě u cesty, kam uskočil před letí‑
cím strojem. A než sluníčko prokousalo mlhu, už tu byl
Jiří N. zpět a vítězně mával křestním listem výše zmí‑
něného hříšníka. Start hlídky číslo 26 byl zachráněn!

11
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Tom Atom (Josef Starec), Junák č. 8, 1946.

Vítězství na Třech jezech
Startujeme a Honza bezvadně projíždí Jiráskovu šlaj‑
snu. Jedeme levým bortem sotva několik centimetrů
od zdi. Nebereme skoro žádnou vodu. Ale to už jedeme
tempem dále, až přejíždíme ke staroměstskému jezu.
Baby stojí na koze a ukazuje nám, abychom jeli přes jez,
že je šlajsna skoro nesjízdná. Honza stáčí loď nalevo,
my si dáváme „amoky“, rozjíždíme ji, náraz, loď se oka‑
mžik dře po dně, stříknutí přes příď a již nám nelidský
řev ze záchranných pramek zvěstuje, že jsme šťastně
přejeli. Řítíme se dál a v dálce se objevují předchozí
pramky. U holešovické šlajsny je vidíme právě projíždět.
Bob nám přichází po navigaci naproti a znovu na nás
volá, že je šlajsna zavřená. Dobře, skočíme ji. Honza
jede podél pravé zdi šlajsny, Louskák a Diavolo zůstá‑
vají s ním v lodi a Bůra, Klaboch, Melounek a já v plné
jízdě vyskakujeme a běžíme s pádly po zdi – pramka
skočí, projíždí šlajsnou a my do ní, aniž Louskák a Dia‑
volo sníží rychlost, skáčeme s výše asi 1,5 m. Dopadlo
to dobře, jen Melounka taháme z vody, protože skočil
vedle. Během jízdy vylito trocha vody pak pohánění
Diavolem nasazujeme tempo, bereme třináctku, bere‑
me Binga a nebezpečně dotahujeme Zdeňka, který se
zatím se svou pramkou dostal na první místo. Do cíle
vjíždíme asi tři délky za ním. Jsme první časem 49 mi‑
nut 31 sec. a celou dráhu jsme vydrželi klečet.
Deníkový zápis pravděpodobně Karla Rohlíčka – Rohlase
z prvního ročníku závodu Přes tři jezy konaného
21. května 1939.

7 Pražské župní závody v Modřanském údolí
za účasti Dvojky i Pětky, 22. 9. 1935. | (Z) PNP

Hlídka Pětky před župními závody 22. 9. 1935. | (Z) PNP
Hlídka Dvojky nastupuje - župní závody 22. 9. 1935. | (Z) PNP
10 Cvičení Dvojky před závody, Dračí louka, 1930. | (Z) PNP
11 Pětka na turisticko-branném závodě, 1983. | (A) TR (Z) AP
12 Kronikový zápis Dvojky z roku 1956. | (Z) PNP
8
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Svojsíkovské vítězství
Nebudu nikoho dlouho napínat a oznamuji, že jsme to
zase vyhráli, ale měli jsme zatracené štěstí. Wolkerova
oblast udělala nulu na stanech, my jsme stany vyhráli.
To nás zachránilo. Byli jsme tedy první, ale druzí ne‑
byli Wolkerovci nýbrž nenápadní Chrudimáci. Vyhráli
jsme putovní cenu, cenu br. Řeháka, nějaké kroniky
a hlavně byli jsme zaplaveni slávou. Co to dalo ven‑
kovským soudcům namáhání, aby nás poškodili a jak
to nakonec dopadlo? Chachá!! Ti musejí mít skutečně
zlost. Oni to také byli, kteří vznesli nedůvěru do řad
soudců, tajemníků a funkcionářů. Je to za námi a ne‑
chtěl bych takové napětí prožívat častěji, poněvadž
bych při tom přišel jistě o nervy.“
Zápis z kroniky roverského kmene Dvojky popisující vítězství
v ústředním kole Svojsíkova závodu, 29. září 1946.
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Kafčo
Snad jedna z nejstarších „tělocvičných
a tělomorných“ hříček Dvojky, objevená kdysi
Vítrem a hraná dodnes. Stejně tak byla oblíbená
v Pětce: Kafčo – ne, to není šotek ani úmyslná
chyba. Je to hra. <ED

Ať kosti praskají
Narozdíl od kopané se v ní smí hrát rukama, což je nej‑
spíš dáno tím, že se též nehraje míčem1. Od disciplíny
hod kladivem na OH se liší kafčo tím, že závodí mezi
sebou dvě přibližně šestičlenná družstva2, čímž se nená‑
padně podobá hokeji, „Družstevníci“ se však z pochopi‑
telných důvodů nedělí na brankáře, obránce a útočníky3,
kterýžto prvek dodává kafču ráz lukostřelby. Kdo ještě
z tohoto nepochopil principiálně podstatu Kafča, nutno
mu to (polopatisticky) doložit. Družstva označíme pro
jednoduchost výkladu P a J (odborná literatura, hlavně
starší, používá i F a Ň, hotentotská i křovácká i B a Ž).
Družstvo P postaví (nemovitá pomoc) kozu. Je to, jako
kdyby fotbalisté stavěli zeď a přitom se otočením ko‑
lem své osy o 90° sehnuli. Rozdíl oproti fotbalu je tu ale
opět: Druhé mužstvo nestřílí trestný kop (viz pozn. 1 a 3,
nýbrž mužstvo, viz pozn. 2, J celé na tuto zeď zvanou
Koza – jako Kafčo – opět nemovitá pomůcka – naskáče.
Nyní je napjatý okamžik. Kosti praskají. Tekou nervy.
Spadne‑li někdo z mužstva J s kozy (neb se jen dotkne
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země) toto mužstvo prohrává. Podlomí‑li se koza, pro‑
hrává mužstvo P a vznikne řež. Po těchto jatkách odne‑
sou se zranění vlkům a supům, mužstva se doplní no‑
vými silami a hraje se znovu s tím rozdílem, že mužstvo
J staví kozu (nemovitá pomoc – JiStěže) a družstvo P
na ně (kombinací skoku dalekého, vysokého a trojsko‑
ku) naskáče.
Plaváček č. 1, 1965.
1 Dvojka hraje Kafe na své první výpravě do Zaječí rokle,
letí Kabar, 2. 4. 1939. | (Z) PNP
2 Dvojka předvádí Kafe jako ukázku oddílového programu
na Dnech sportu v Radlicích, červen 1953. | (Z) PNP

Kafe na výpravě Pětky, 1968. | (A) LB
Zimní výprava Pětky s Kafem, 1972. | (Z) AP
5 Kafe Dvojka včlenila i do divadelní hry
Tábor ve Sluneční zátoce, Pražské dětské divadlo,
leden 1940. | (A) HU (Z) PNP
3

4

6
7

Dvojka s Kafem středních vah, 1972. | (Z) PNP
Kafe v Modřanech, 18. 6. 2005. | (A) AV
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Jamboree
„Aspoň jednou v životě vykonati pouť
do Mekky, vystoupiti na posvátnou Fudži,
zavítati do tajuplného Benaresu, je po staletí
zbožným přáním každého Mohamedána,
Japonce, Inda. A snahou každého skauta měla
by být účast na světovém Jamboree,“ napsal
v roce 1932 náčelník Svazu A. B. Svojsík.
Pětka hostila už od dvacátých let mnoho
zahraničních skautů, prožila oba Tábory
slovanských skautů v Praze i ve Spale, jezdila
do ciziny, ale na světové skautské jamboree
se vydala až v roce 1937 – do Holandska, kde
měla vlastní vodácký tábor. Následujícího,
válkou odsunutého jamboree, se v roce 1947
účastnila pouze pětkařská odnož Devítka,
neboť kmenový oddíl natáčel film na Seči.
Dvojka za Jestřábova období na světová
jamboree ani jinam do ciziny nikdy
nevycestovala. Na největším skautském
svátku ji vždy zastupovali pouze jednotlivci,
jako například J. Čmelák – Čmeli na prvním
jamboree, J. Zachariáš – Pedro při tajné účasti
v Norsku roku 1975, či T. Osladil – Sup v daleké
Koreji po sametové revoluci. <ED

1

2

Švojšík na jamboree
Když jsem začal o tom čenžování tak vám musím říci
také něco o „Švojšíkovi“. Totiž, abyste věděli, jedná se
o Svojsíkův štít. Málo kdo ho měl před tím, než odjel
na Jamboree, natož aby ho měl sebou. A to rozhodlo!
Bylo jich málo a proto se za ně dávaly všechny možné
odznaky a když chlapci poznali jejich cenu tak za ně
žádali všelijaké věci jiné jako nože, čepice, šátky. Kolo‑
vala fáma, že někdo za něj dostal stan, jiný celou uni‑
formu atd. Něco na tom přehnaného je, ale je jisté, že
za SVOJSÍKA byli nabízeny hodnoty přímo královské.
Hůře bylo těm, kteří tento odznak neměli. Těm bylo
opravdu do pláče, protože při čenži se ptali nejdříve
po Švojšikovi (tak si totiž všichni národové pokroutili
našeho Svojsíka). Ale přece někdo cítil s těmito nebo‑
žáky, co Svojsíka neměli – byl to bratr Nebeský, hos‑
podář výpravy. Přivezl totiž z Československa celou
bednu těchto odznaků. Někdo říká 1 000, někdo 2 000,
někdo až 30 000 kusů, čísla tedy velice rozdílná. Tyto
odznaky dal tedy bratr Nebeský do prodeje za cenu
poměrně nízkou (2,50 Kčs). Nasytil se trh, nabídka
stačila krýti poptávku, cena klesala – klesala, až klesla
úplně. A skutečně, ke konci Jamboree měl „Švojsíka“
každý a běda kdyby někdo chtěl nějaký odznak a dával
za něj krásný Svojsíkův štít.
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Když jsme se takto povrchně seznámili s táborovým
životem, vrátili jsme se k nám na ostrov ke svým po‑
vinnostem, Museli jsme totiž postaviti do začátku dvě
pramičky. Také tento počinek byl zdrojem všelikého
divení a vyptávání, protože Francouzové nikdy nevidě‑
li pramičku plavat, natož pak stavět. Když jsme poprvé
přišli, nesouce si prkna na stavbu, ptali se nás, co jako
to bude a my nedbale prohodili, že bato jako loď. A oni,
prý že petit bato, mysleli, že budeme z toho dělati
malé modely lodí. A my že né, že boku bato, jako, že
hodně velké lodi. A oni nás plácali po zádech jako by
chtěli říci: no tak dobře, ale po druhé nelžete! Tak my
je při tom nechali, protože jsme tolik francouzsky neu‑
měli, abychom jim vysvětlili jak to bude. Když pak lodě
dostávaly svůj tvar to bylo okukování a chválení. Hned
jsme jim musili dávati plánky a návod stavby. Kam
jsme to všude posílali to nevím, ale vím, že to bylo
do Argentiny, Indie atd.

Z pamětí účastníka jamboree 1947 ve Francii Kokra,
otiskovaných v časopise Kormidlo
v únoru a březnu 1948.
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Tábor Pětky na Táborech slovanských skautů, 1931. | (Z) SI
Vystoupení Dvojky
na Táborech slovanských skautů, 1931. | (Z) PNP
1

2

Pětkařky na jamboree ve Švédsku v roce 2011. | (Z) AP
Devítka z 5. přístavu na pramicích při jamboree
ve Francie, 1947. | (Z) AP
3

4

Braťka v obležení skautů na jamboree, 1937. | (Z) AP
Pětkaři plují po kanálech na jamboree
v Holandsku, 1937. | (Z) AP
5

6

7 Několik členů Dvojky se zúčastnilo jamboree
v Holandsku, 1937. | (Z) PNP
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Vzhůru, plavci!
Tak zní název oblíbené pětkařské písně.
Touha po moři byla Braťkovi blízká a umocnila
se přechodem oddílu k vodním skautům.
Ale konkrétní impuls přinesla až plavba
15. a 47. oddílu Praha na plachetnici po Jadranu.
V lodní knize Pětky z ní najdeme fotografie
s připojeným povzdechem: „Kdypak my, vodní
skauti, něco podobného provedem.“ Stačil
k tomu jeden rok. V létě 1934 odjíždí 26 členů
oddílu vstříc asi největšímu dobrodružství svého
života. Ve Splitu je čeká trabakul – tradiční
dvoustěžňová plachetnice – s názvem Gospa
Poišana. V ní tříčlenná posádka a pět neděl
dobrodružství na cestě od italských k albánským
břehům. S námořním výcvikem, koupáním,
vařením, hrami i společenskými událostmi.
O rok později Pětka plavbu zopakuje, tentokrát
po Jaderském a Jónském moři z Jugoslávie
přes Albánii do Řecka a zpět. Braťka obě cesty
zúročil i literárně. Cestopisně v knize Pod bílými
plachtami a beletristicky v knihách Mořská
hvězda a Ve stopách Odysseových. <ED
1
2
3
4
5
6
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Plachetnice Gospa Poišana, 1934. | (Z) AU
Lodní deník z plavby v roce 1934. | (Z) AU
Ilustrace Mariquity ke knize Pod bílými plachtami. | (Z) RŠ
Na palubě plachetnice, 1935. | (Z) AP
Odvážný námořník v lanoví, 1934. | (Z) AU
Společný oběd s posádkou, 1935. | (Z) AP
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Sny a skutečnost
V úvodu ke knize Pod bílými plachtami, kterou později
Braťka o plavbě napsal, čteme: „…jedné krásné noci,
kdy pod rudým sloupovím borovic hořel oheň, a nad
jezerem stál plný měsíc, rozhodli jsme se, že budeme
námořníky.“ Skoro se zdá, že tím už to nejdůležitější
bylo hotovo. Pak už jen sehnal plachetnici a vyplul se
svým oddílem – bylo to 30. června roku 1934 – z Rije‑
ky na opuštěné ostrovy Jaderského moře, do staroby‑
lých přístavů a napomenutých lagun a dál podle pobře‑
ží až k albánským hranicím.
Někdy skutečnost neodpovídala snu. – Vlastně dost
často. Třeba bouře jsou v písničkách o moři o hodně
jiné, než ve skutečnosti. Tenkrát u Osičenice se majitel
plachetnice modlil k Panně Marii, aby do nich netřískl
blesk, a dobře udělal, ale stejně si uvědomovali, že jim
na stožáru chybí hromosvod a že s hromosvodem by
ta modlitba byla třeba účinnější. Moře kolem nich se
rozsvěcovalo a zhasínalo, pásy blesků, je obkličovaly,
loď tancovala na vlnách a lilo. V podpalubí bylo vedro
a nemohli tam skoro dýchat, chyběl jim vzduch, proto‑
že museli uzavřít příklop, a na palubě bylo zas najed‑
nou tolik vzduchu, že by je třeba odnesl někam do tmy.
V námořnických písních, které měli rádi, nebylo také
nic o mořské nemoci. Na palubě Gospy se s ní sezná‑
mili. A třeba jen uvařit čaj, když kamínka před nimi
uskakovala, bylo dost těžké, a strefit se s ním pak
do jídelních misek, když se moře pořádně rozhoupalo,
bylo umění, kterému se jen pomalu učili. Drhnout pa‑
lubu taky nebyla činnost, o které by stálo za to snít.

V mnohém však skutečnost sny předčila. – Když
za teplých nocí spali na palubě přikrytí jen hvězdnatou
oblohou. Když drželi v rukách kormidlo a řídili loď.
Když už uměli „lavírovat“ a když klikatě pluli proti vě‑
tru, který je vytrvale přemlouval, aby pluli tam, kam
nechtěli. Když se naučili svinovat plachty jako ten ná‑
mořník v písni, kterou měli rádi, vlastně líp, protože
nikdo z kluků nesletěl do moře. Když zakotvili v opuš‑
těných zátokách. Když bloudili neobydlenými ostrovy
a svět se zdál najednou daleko. Když pozorovali hry
delfínů kolem jejich plachetnice. Když si uvědomovali,
že to dokázali. Naučili se řídit loď podle busoly. Naučili
se určovat na moři směr jako jugoslávští námořníci.
Tramontana – sever, Greco – severovýchod, Levante –
východ ... Vedli po celou dobu plavby lodní deník. Četli
námořní mapy a zakreslovali do nich plavbu Gospy.
Naučili se uhýbat ráhnu – naučili se říkat mu „dolní
pelon“, když při nárazech větru někdy nečekaně pro‑
letělo nízko nad palubou. Poznali všechny plachty Go‑
spy – kosatku, velkou plachtu, pomorac a vrcholovou,
které se na Jadranu říkalo „kontraranda“. Pochopili, že
každý sen se dá uskutečnit. Chce to jen – opravdu se
probudit. Nikdy na to nezapomněli.

Podle vyprávění Louly – kormidelníka družiny Vlků
z roku 1934 – napsal Otto Janka – Ropim.
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My plujem dál
Dva roky bez moře byly k nevydržení a tak
Pětka míří v roce 1937 na okružní cestu
na jamboree v Holandsku (viz s. XXX),
do Anglie a Francie. Tentokrát střídá lodě
a pluje po holandských kanálech, k ostrovu
Brownsea, trénuje na lodích námořních skautů.
Dvě následné totality jí pak už na dlouhá
desetiletí umožní cestovat pouze do blízkého
Polska. Hned po válce vylovil oddíl z vltavské
zátoky odstrojený německý kutr a vytvořil z něj
funkční dvoustěžník. S ním se vydal (1948),
navzdory zákazu akčního výboru Junáka,
k šedesátidenní plavbě po Visle z Krakova až
do Baltského moře. Do Polska se Pětka vrátila
v letech 1964 a 1986, ale plavba po moři je
tentokrát nečekala – jen nahlédnutí do lodního
života také k polským harcerům. <ED

S plachetnicí Pětka
Noviny psaly (polsky): Loď pod československou vlaj‑
kou připlula do Varšavy! My jsme byli pyšní, byli jsme
vlajková loď! Nezapomenu na chvíli, kdy Chingo hrál
na harmoniku, bylo krásně, tak půl páté odpoledne,
slunce svítilo, vítr byl boční, takže jsme nemuseli kři‑
žovat. Všichni jsme se povalovali po palubě. Na břehu
se pásli koně a my očekávali chvíli, kdy konečně spatří‑
me moře. Byli jsme „river scouti“, nikoliv „sea scouti“.
A teď jsme toužili po moři, které bylo pro nás toužeb‑
ným cílem naší plavby. Na přídi byly dvě služby. Jeden
měl tyč, kterou měřil hloubku. Druhý s triedrem hlásil
mělčinové boje a eventuelně větrné poryvy. A to oko
na přídi najednou zařvalo: „Konec řeky se mně ztra‑
til!“ Řeka šla až nahoru, až do obzoru. Všichni jsme
ztichli. Zacloumala s námi, aniž jsme o tom mluvili, ta
zvláštní hodnota cíle. Nesměli jsme rovnou na moře.
Museli jsme nejdříve plout do Gdyně. Přístav Gdyně
je po levé straně od ústí, takže jsme museli odbočit
do mrtvého ramene Visly a brzy jsme zakotvili. Necha‑
li jsme jednoho z posádky jako hlídku na lodi a šli jsme
na pobřeží. Moře nebylo vidět, mezi lodí a pobřežím
byla písečná duna a rostly na ní borovice. Nejdřív jsme
šli, pak jsme utíkali, a když jsme prošli borovým háj‑
kem, objevilo se před námi moře zblízka. Bylo půl šes‑
té, slunce už bylo níž, vítr hnal po vodě vlny s bílými
čepicemi a my jsme strnuli. A pak jsme strhli se sebe
šaty a všichni jsme s řevem běželi do vody. Polsko bylo
tady ještě bez pláží, takže jsme nejen ochutnávali sla‑
nou vodu, ale v písku nacházeli jantar a mušličky. Když
jsme druhý den vjížděli čistě upraveni do přístavu, jed‑
na převeliká loď začala houkat a její vlajčička – byla to
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norská loď – šla dolů a nahoru. A my jsme pochopili:
ona nás zdraví! Potom se rozhoukal celý přístav, lodi
nás zdravily a my jsme v tu chvíli, utrmácení po čty‑
řech nedělích, kdy jsme většinou měli protivítr a měl‑
činy, kdy jsme si mysleli, že nedojedeme, jsme začali
taky tu naši vlaječku spouštět a znovu nahoru – a byli
jsme v tu chvíli šťastní, že jsme to dokázali.
Pak jsme se musili naučit námořnímu plachtění, aby‑
chom dostali příslušná povolení. Nejdřív jsme dostali
pilota, ten s námi jel z Gdaňska do Gdyně. Tam jsme
měli přístav v bazénu pro plachetnice. Jednou jsme
pluli po širém moři a potkáme úplně stejný kutr. Byly
to lodi v Německu běžně vyráběné jako záchranné
čluny, dvojstěžníky se vším všudy. Na lodi byli frek‑
ventanti polské školy pro námořní kadety. My jsme
pozdravili ve vší úctě a pak jsme si řekli: kdo bude dřív
v přístavu! Hoši polští – kam na nás! My jsme totiž
měli nejen lehčí plachty, které byly při daném větru
výhodou, ale i nemalé zkušenosti s velmi náročnou
plavbou. Závody dopadly tak, že my byli dávno zakot‑
veni, když oni přijížděli. Takže „river scouti“ porazili
polské „mořské vlky“. A v tu chvíli – opět bez deklara‑
cí – jsme věděli: něčemu jsme se naučili.

Vzpomínka Radima Palouše – Dima, Braťkova
oddílového zástupce, na cestu po Visle v roce 1948.
Vystudovaný filosof, podepsal chartu 1977 a dva roky byl
jejím mluvčím. V roce 1990 se stal prvním polistopadovým
rektorem Karlovy univerzity.
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Z cesty Pětky po Holandsku a Anglii, 1937. | (Z) SI
Kutr Pětky na cestě po Visle, 1948.| (Z) AP
3 Z putovního tábora Pětky po Polsku, 1985. | (A) HJ
4 Bob Klika řídí člun na cestě Pětky k ostrovu Brownsea
v Anglii, 1937. | (Z) AP
1

2

5 Novinový výstřižek o pomoci Pětky zničené Varšavě
při cestě po polské Visle, 1948. | (Z) AP

Harceři – turisté či pionýři?

5

Kdybych vypsal všechny své zážitky z Polska, popsal
bych jimi celou kroniku Racka z let 1979–86, a ta byla
pěkně objemná. Proto píšu jen jeden z nich. Ten, nad
kterým se nejvíce pozastavuji. Je jím podivné chová‑
ní polských Harcerů: oni jdou městem, dalo by se říct
v pozoru a beze slov, svého vedoucího poslechnou tak
řečeno na slovo, no prostě udržují železnou kázeň, ale
na druhé straně dělají oheň ze zelených větví a ani si
na něm neumí uvařit třeba snídani nebo večeři, jejich
program se podobá programu našich pionýrů. K jakým
oddílům, které jsou tady v Čechách, k jakým oddílům
je přirovnat? Turistické oddíly neudržují sice tak že‑
leznou kázeň, ale zato si běžně vaří na ohni, jehož pa‑
livo nejsou zelené větve a mají vyčerpávající program.
Vlastně by se dalo říct, že turistické oddíly jsou opa‑
kem oddílů harcerských. A pionýrské oddíly? Kázeň
neudržují skoro žádnou, ale jejich program se, jak už
jsem dříve uved, shoduje s programem harcerským.
Na ohni si sice oběd uvařit umí, ale zelenou větev
do něj přiloží běžně. Ke kterým oddílům lze tedy Har‑
cery přirovnat? K turistickým či k pionýrským?

Na základě putovního tábora Pětky po Polsku v roce 1985
napsal J. Vorlíček – Štolmír pro časopis Plaváček, 1986.
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Odjezdy
a návraty
Táborové odjezdy a návraty v sobě mají protipól
radosti a smutku, očekávání a vzpomínek. Jsou
předělem spojeným s chůzí, jízdou vlakem, lodí,
povozem, autem, traktorem či autobusem. I když
dopravní prostředky se mění, pocity, tužby, sny
i stesky jsou stále stejné. <ED

1

Togene, přidej!
Do odjezdu vlaku zbývala poslední minuta. Výprav‑
čí se zastavil jen několik kroků před vagónem Pětky
a obřadně se podíval na hodinky. Věděl, že ho sledují
stovky pohledů z oken vagónů pro obyčejné lidi a také
z dobytčáku, kde se utábořila Pětka. „Braťko, řekni mu
ať počká,“ škemral Jarbor. Pan výpravčí studoval hodin‑
ky na zápěstí. Musely mít hodně složitý ciferník. Potom
zvedl plácačku a… „Tamhle je! Už si to mete!“ vykřikl
Vočko. „Togene, přidej!“ „Pozor, sirka!“
Nástupištěm letěl nějaký kluk k vagónu Pětky. Z dál‑
ky nebylo vlastně jisté, že je to Togen, ale nemohl to
být nikdo jiný. Na hlavě měl bílou plátěnou čapku, ja‑
kou dávají maminky na hlavu malých dětí, dokud si
ještě hrají na pískovištích s kyblíčkem a lopatičkou.
Také američtí námořníci nosí podobné čapky. A kluci
z vodní Pětky. Nemohl to být nikdo jiný než Togen,
ale byla z něho vidět jen ta čapka, protože měl na pr‑
sou italskou tornu s postranními kapsami – nacpanou
k prasknutí – na zádech batoh, kolem krku fotogra‑
fický aparát a vysoko v rukách držel veliký bochník
chleba. Skoro se zdálo, že ten bochník někdo vystřelil
z děla směrem k vagónu vodní Pětky a teď, že letí a To‑
gen se ho jenom drží. „Hip – hip – hip!“ povzbuzoval
z otevřených dveří vagónu Švígo.

3

Výpravčí už zamával plácačkou a vlak se dal pomalu
do pohybu. „Trochu života do toho umírání, Togene!“
posmíval se Měsýc. Už byl u vagónu. „Přihraj!“ ozval
se Braťka. Už mu hodil bílý pecen, jako míč, jako na‑
hrávku na smeč, už se držel zasunovacích dveří a už
ho kluci táhli na palubu – za tornu, za batoh, za límec
košile a za řemínek fotografického aparátu. Konečně
přistál na podlaze.

4

Jaroslav Novák – Otto Janka,
Tábor nad vodopády, výňatek.
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Pětka cestou na tábor do Jugoslávie, 1923. | (Z) MV
Přeprava věcí Pětky na tábor roku 1946. | (Z) AP
3 Traktor přiváží vybavení Dvojce, 50. léta. | (Z) PNP
4 Loď Atolanta, na níž se část Dvojky vracela
z tábora u Vltavy v roce 1916. | (Z) SI
1

2

Pětka zapřahá přívěs na lodě, 1970. | (A) BA (Z) AP
Odjezd Dvojky oddílovým vagónem z Liptovského Mikuláše,
6. 8. 1949. | (Z) PNP
5

6

7

Dvojka při odjezdu na tábor, 2006. | (A) AV

Tábornické moudrosti
• Zabalte si drobné věci už den před bouráním
(takové, které již nebudete potřebovat).
• Nebourejte ve stanu nic napřed, dokud není dán
povel k bourání tábora!
• Obujte si zase koženou obuv. Nebezpečí hřebíků
je obrovské.
• Zasypte všechny otvory po kůlech vašeho stanu,
vyndejte ze země všechny kolíky od kavalců i ty
kolíčky upevňovací, které trčí nad zem třeba
i jen 3–4 cm.
• Ukliďte co nejpečlivěji místo, kde stál váš stan,
ani tříska nebo papírek či dokonce hřebík tam nesmí
zůstat. Pomozte také při úklidu celého tábora.
• V den bourání zápasíme o minuty! Nebude-li vše
včas zbouráno, vše uklizeno, odvezeno a odneseno,
máme mrzutosti s netrpělivými šoféry nákladního
auta – a hrozí i nebezpečí zmeškání vlaku s naším
vagonem! Proto je v ten den zvýšené pracovní tempo,
neztrácejte ani minutu. Neprovokujte tím, že si zaba‑
líte jen svoje věci a o oddílové se nestaráte, že všech‑
no děláte pomalu, ležérně.

• Úpadek nálady? Samozřejmě, že bourání tábora
není tak radostné, jako je jeho stavění. Tehdy jsme
měli před sebou řadu týdnů krásného táboření, teď
už je konec všemu – a až zase za rok. Přesto se nikdo
netvařte omrzele, vynasnažte se nekazit sobě
ani druhým a ani mně poslední hodiny našeho
Velkého dobrodružství.
• Nerozutíkávejte se po nádraží jako malé děti
po cukrářstvích, zatím co já vyjednávám dopravu.
Čekejte ukázněně na mne, pak podnikneme společně
poslední prohlídku okolí, než nasedneme do vagonu.
• Nespěte ve vagonu za dne, nečtěte si knížky apod.
Jedeme krajem, který jste neviděli, když jsme
za tmy jeli sem!
• V Praze nemůžete jít z nádraží hned domů!
Je zapotřebí dopravit do klubovny oddílové bedny
a kufry, snést je z „navážky“ ručně, atd. Každý si
musíte zařídit svůj případný odjezd na zbytek
prázdnin tak, abyste nemuseli hned od nás z nádraží
běžet domů a hurá na jiné nádraží. Vaší povinností
je pomoci při stěhování našich věcí. Tábor končí,
až když je poslední bedna v klubovně a klubovna
je uklizena!

Jaroslav Foglar, Tábornická moudrost aneb Tábor –
podnik pro celé muže, 1952, výňatek z oddílové publikace.
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Pramka
První skautskou pramici postavila Dvojka
na táboře v roce 1913 a hned s ní splula
z Kácova do Prahy. Ale až o dvacet let později
stvořila Pětka z pramičky vlajkovou loď všech
vodáckých oddílů, kterou zůstala dodnes. Pětka
povýšila pramici na výchovný nástroj, jenž spolu
s družinovým systémem vytvořil ideální spojení
pro skautsko-vodácký výcvik.
Dvojka stavěla svou první šestimetrovou loď po‑
dle stručného návodu v Základech junáctví a na její
konstrukci to prý bylo znát. Ale i přes to s ní spluli
přes sto kilometrů Sázavy a Vltavy a na nich desít‑
ky jezů. V deníku na to vzpomínali: „Sjeli jsme jez
u Kamenného Přívozu, ale pod ním uchopil nás pří‑
šerný proud, který nás unášel mezi žulovými balva‑
ny. Klečel jsem na předu lodi a bidlem odrážel přídu
od žulových kvádrů, které množily se jako houby
po dešti. Šlo to, ale dvou očí je příliš málo na všechny
překážky a tak – drc, temný náraz, loď bleskurych‑
le otočila se o 90 ° a my stejně rychle octli se na dně
loďky. »Sedíme«. Sázava není tu příliš hluboká, a pro‑
to mžikem octli jsme se ve vodě a hledíme loď dostati
z »vidličky« dvou balvanů. Marně – v tom loď sebou
trhla – »poposedla« a již mocný proud vody hrne se
do nitra, rve a unáší uchopené v dál. Rychle každý
chopil se svého balíku a těžce se proudem prodírajíce,
odnášíme je na suchý balvan. Farka nejdřív shání se
po balíku s párky – leč ten už v dáli jako bílý bod nám
unikal a s ním i jiné „drobnosti«. »Vidíš, měli jste po‑
slechnout mé rady a snísti to hned!« ulehčuje si Farka
tak zoufalým tónem, že i v neblahé situaci trosečníků
vypukli jsme v hlasitý smích.“
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3

Na začátku 30. let si začal Braťka uvědomovat, že Pět‑
ka potřebuje nový impuls a programovou náplň. Zhlé‑
dl se ve vodáctví, které navíc hojně praktikovali teh‑
dejší oddíloví roveři a spolu s bývalým členem oddílu
Mirko Vosátkou, začal tento zásadní přerod připravo‑
vat. Jak k tomu došlo, popisuje právě Mirko: „Braťka,
který byl zarytý zastánce družinového systému, odmí‑
tal běžnou praxi vodních skautů.

4
5

6

1 Družina Skokanů (zárodek Dvojky) staví první
skautskou pramici, 1913. | (Z) SI
2
3
4
5
6

Ti převážně používali buď kajaky, nebo kanoe. Pramice
byla trpěna spíš pro nádenickou práci a cvičný prostor
pro nováčky. Právě Braťka chtěl zkusit používat pramici
jako základní plavidlo pro veškerou vodáckou činnost.
Propočítali jsme, kolik bude potřeba pramic pro stávají‑
cí stavy družin, kolik pádel a další výstroje. To všechno
vyžadovalo jiný přístup k vodáckému programu, včetně
výcviku, metodiky i obsahu zkoušek a odborných zkou‑
šek. Místo kanoe nastupovala pramice, místo dvojice
v kanoi sedmičlenná posádka. Byly družiny, které po‑
sádkově obsadily dvě až tři pramice. Bylo nutno vymys‑
let vlajkový signálový systém. Kdyby Pětka vyplula, byla
by to celá eskadra pramic. Čím podrobněji jsme probí‑
rali všechny potřebné otázky pětkařského vodáctví, tím
zarytějším se stával Braťka vodákem.“

Jarní oprava pramic, 1946. | (Z) AP
Pětka loví sledě, 1934. | (A) LI (Z) AU
Pětka na první vodácké výpravě Písek–Praha, 1934. | (Z) AP
Pětkaři s lítostí likvidují staré pramice, 1970. | (A) LB
Na pramice při táboře Pětky, 1969 | (A) LB

V roce 1933 se oddíl oficiálně stal vodáckým a začal
určovat směr ostatním. Pramice se pomalu stávala
skautsko-vodáckou normou a jejímu prosazení napo‑
mohlo i vytvoření zvláštní kategorie v tehdejších oblí‑
bených, vodáckých závodech. Braťka rozvíjel metodiku
propojení pramice, družinového systému a skautského
programu. Jeho součástí byly jak stále oblíbené hry
Na sledě či Na velrybu, tak práce na stavbě a opra‑
vě pramic, jenž v době dnešních laminátových P550,
ustoupila do pozadí. <ED
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Roverské poutě
Na konci 20. let dorostla generace Pětky do věku
dospívajících a vzniklo z ní roverské společenství.
Kromě pomoci oddílu byla jeho hlavní náplní
expediční činnost. Vysoké hory, zimní táboření
a daleké řeky, včetně prvosjezdů divoké vody.
I tady najdeme zárodky budoucího vodáckého
zaměření oddílu. Jezdili po celé Evropě,
od rakouských Alp po chorvatské řeky a jejich
expedice byly inspirací pro tehdy nepočetné
československé roverstvo. Silná roverská
společenství se dále objevovala s železnou
pravidelností a jejich akce se vyznačovaly
směsí náročnosti a recese. <ED

1

2

Prvosjezd Driny
V roce 1931 byli roveři Pětky již zkušení vodáci, kteří
sjeli většinu řek v Čechách. Proto naplánovali velkou
a odvážnou zahraniční výpravu na alpské řeky do Ně‑
mecka a Rakouska, a průkopnické sjetí divoké řeky
v Bosně – Driny – která předtím nebyla ještě sjeta
v otevřených kánoích. Protože jsme správně očekáva‑
li, že otevřené kánoe nebudou příliš vhodné na peře‑
je alpských řek, postavili jsme již v Praze primitivní
„vlnolamy“ ze dvou prkýnek a celty na špičku, které
jsme v čas potřeby namontovali na přední sedačku,
a „háček“ seděl na lodním pytli. Kánoe jsme poslali
vlakem do Chámu, což je na řece Řezná na německé
straně Šumavy, a sami jsme jeli na začátku července
1931 vlakem přes Domažlice do Chámu. Řeka Řezná
má ráz podobný jako Berounka, točí se mezi zalesně‑
nými kopci, má řadu „šlajsen“. Dva dny a 100 km jsme
jeli do Řezna, kde se vlévá řeka do Dunaje. Dunaj je
zde již mohutná řeka s prudkým proudem. Nebylo
téměř třeba pádlovat, jen udržovat lodě ve správném
směru. Abychom získali čas, svázali jsme všech pět
kánoí do jakéhosi voru, a chtěli jsme takto jet přes noc.
V úplné tmě na nás téměř narazil parník jedoucí proti
proudu, protože jsme nebyli podle předpisu osvětleni.
Mohlo to dopadnout tragicky hned na začátku ces‑
ty. V Linci jsme kánoe naložili na dráhu a poslali přes
Alpy. Sami jsme jeli vlakem na Hallstattské jezero a od‑
tud pěšky přes ledovec na Dachstein (2995 m), kde
jsme se rozdělili: „alpinisti“ (Staroch, Čovrda, Jarda
a Kulinda) šli přes Ankogel (3260 m), „turisti“ šli přes
pas Katschberg (1739 m). Sešli jsme se v Spittal an der
Drau, tedy na divoké řece Drávě. Její horní tok byl za‑
těžkávací zkouškou našich vodáckých znalostí, a stál
několik „udělání“. Po přejezdu rakouských hranic před
Mariborem se již řeka klikatila a rozdělovala na mno‑
ho ramen, až jsme po 500 km opět přijeli do Dunaje
pod Osijekem, a Dunajem po dalších 200 km do Bě‑
lehradu. Po prohlídce města jsme i s loděmi nasedli
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1
3
4

2 Roverský puťák po Nízkých Tatrách, 1933. | (Z) PNP
Pod pětkařskou vlajkou po Dunaji, 1930. | (Z) PNP
Zajíčkův memoriál, 1970. | (A) LB

na úzkokolejnou dráhu (která již neexistuje) a jeli a jeli
vysokými bosenskými horami, až jsme dojeli do Više‑
gradu na řece Drině. Nevím, kdo to tehdá vymyslil, že
pojedeme tuto divokou bosenskou řeku zaříznutou
v hlubokém kaňonu, ale byl to prvý sjezd kánoemi
(předtím tam byli jen Rakušani na jacích). Byly to ne‑
zapomenutelné zážitky, těch 150 km projet v hlubo‑
kém kaňonu se stráněmi přes 1000 m vysokými. Stálo
to řadu „udělání“. Obtížné bylo se dostat na břeh, pro‑
tože skály spadaly kolmo do vody. Nejtěžší peřej, spíš
vodopád, „Dolní pád“, jsme musili přenést. Divoká
řeka končila ve Zvorniku, malebném městečku s řadou
minaretů. Za dalších 100 km jsme vjeli do řeky Sávy.
Zde končila naše kanoistika. Lodě jsme poslali vlakem
do Nového Sadu na Dunaji, naložili na parník jedoucí
proti proudu, přes Budapešť a Bratislavu až do Vídně.

Ze vzpomínek Zdenka Votavy – Kulindy.

4

Zajíčkův memoriál
Rád bych hned z kraje konstatoval, se zcela plnou od‑
povědnosti za toto tvrzeni, že fořti ještě nevymřeli
a bohdá hned tak nevymřou. Není mnoho lidí, kteří
dávají své jméno ještě za svého života nějakému me‑
moriálu. Náš oddíl se však může pochlubit dvěma
takovýmito muži, Po Pacíkově memoriálu, kde se sou‑
těžilo v softballových disciplinách o kvalifikaci zdat‑
ného softballisty, přišel na svět i Zajíčkův memoriál.
Kromě toho, že tento memoriál nese jméno dosud ži‑
jícího Hakima, vyznačuje se ještě další zvláštností a to,
že se vůbec o nic nesoutěží. Chtěli‑li bychom se snažit
formulovat obsah Zajíčkova memoriálu, zněla by nej‑
přesnější definice (jedna z mnoha dalších), že se v pod‑
statě jedné o přepísknutou okarínu v čemž právě výše
uvedená osoba tak dokonale vynikala. Význam této
události jen potvrzuje i přítomnost populárního Pi‑
rilíka bez něhož je každý podnik jako slané tyčinky
bez soli. Oč tedy šlo. Skupina odrostlíků z obou oddílů
se nechala přesvědčit, že je naprosto nezbytné
28.–29. listopadu 1970 jet vodu.
Započali jsme s cestou kdesi mezi Poříčím/Sázavou
a Čerčany. Lidé v zimnících kroutili hlavou a ti nejvlez‑
lejší se tázali, co že jedeme na vodu v prosinci. Zřejmě
šlo o satiru, neboť byl stále ještě listopad. Máme‑li ja‑
kýkoliv podnik zváti správným, je třeba, aby tento ne‑
byl fádním. Tento nebyl. Cesta ubíhala vesele, což činil
i čas. Tu cestu jsme ještě stačili registrovat, s tím časem
už to bylo horší. Pozapomněli jsme jaká je roční doba
a sebekriticky přiznávám, že jsme nebrali, jak se pozdě‑
ji ukázalo zcela neoprávněně, Pirilíkovo neustálé vybí‑
zení k spěchu příliš vážně.

Jestliže jsem na počátku napsal, že fořti ještě nevymřeli,
podám nyní na podporu tohoto tvrzení důkaz. Všichni
jsme dobře věděli, že jez v Kameném přívozu se jede asi
tak ve prostřed, kde je protržen, leč nevěděli jsme, jak
to vypadá nyní a pro tmu nebylo pochopitelně nic vidět.
Rozhodli jsme se, že to risknem. A dali jsme střižbu o to
kdo pojede první. Stříhal jsem v životě o lecos, ale mohu
vám říci, že mi v tomto případě jaksi bylo těsno u žalud‑
ku. Pochopitelně jsem prohrál. Mezi tím se Tychovi poda‑
řilo získat nějakého domorodce, který přijel se svým Pi‑
onýrem na břeh, tůroval stroj a snažil se nám osvětlit jez.
Moc platné to nebylo. Jen asi jako morální útěcha. A vyje‑
li jsme. Díky zázračné intuici Médi jsme se strefili do prů‑
rvy. Viděl jsem, jak příď mizí ve vlnách a jak se o nás tříští
metrová, Pionýrem krásně osvětlená vlna. A pak jsem
ležel na přídi a řval na Puka na kotrči opět vpravo a vlevo
jak pakůň. Vyjeli jsme z peřejek aniž bychom – s mimo‑
řádnou přízní osudu – někde narazili a s lodí do polovi‑
ny plnou vody jsme přistáli. Druhá pramka byla méně
úspěšná. Druhé pořadí, jak se ukázalo, bylo zcela k niče‑
mu, takže se na poprvé nestrefili. Podařilo se jim ještě
vycouvat a částečně se strefit na podruhé. Při líčení této
události potom Ježura mluvil cosi o vodě zastavované
napřič položeným pádlem, divoce koulel očima a měl třes
nápadně připomínající tanec svátého Víta. Nicméně i jim
se podařilo projet bez udělání.

Luděk Bartoš, Plaváček 1970, kráceno.
Hakim alias Zajíc spoluzaložil na konci 60. let v Pětce roverský
kmen a v roce 1969 emigroval do Německa. Memoriál nazvaný
na jeho počest si v Pětce zachoval tradici až dodnes, i když
od 90. let již v mnohem měkčí podobě.
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Vyzvědači
a Detektivky
Jsou nejznámějšími hrami ve městě, které se
v obou oddílech zrodily a staly se legendami
hrajícími se již desítky let. Do svého repertoáru
je přejaly stovky oddílů a obohatily jimi
svou činnost. Městská hra jako osobitý druh
programu pochází od Braťky a Jestřáb svou
invencí a knižní popularizací zase přispěl
k jejich významnému rozšíření.
V roce 1917 uspořádala Pětka hru „Kurýr ve měs‑
tě“, zaměřenou na tehdy velmi oblíbené pozorování,
ke kterému měl Braťka navíc blízko díky své práci po‑
licejního úředníka. Různé obměny této hry pořádala
Pětka celá 20. léta a často i pro jiné oddíly. Postupně
se právě z nich vyvinuly jednodušší pátrací detektivky
s otázkami typu: „Odkud přijel Křiklavý kohout“ nebo
„Kdy bude Karlův most vyhozen do povětří.“ a pokra‑
čovalo se k detektivkám složitějším s rozsáhlými zá‑
pletkami, mnoha osobami, šiframi, únosy apod., často
překračující hranice města. Legendy byly různorodé,
mířící od minulosti k budoucnosti a např. poslední de‑
tektivka z roku 2013 byla laděná do hororového stylu.
Dvojka začala své městské hry v roce 1929. „Zákon pro‑
ti zločinu“ byl předchůdcem „Vyzvědačů“, jejichž záplet‑
ka tkví ve zjišťování informací na území protivníka a zá‑
roveň bránění svého území před ostatními protivníky.
Hra se postupně vyvíjela, ale základní rámec „Vyzvěda‑
čů“ je stále stejný. Pozoruhodnou obměnu připravil pro
Dvojku na podzim 1939 Jumbo a nazval ji „Boj na ba‑
rikádách“, kdy místo zjišťování informací měli útočníci
ničit objekty na území nepřítele. Jumbo také zorganizo‑
val velkou detektivní hru Společnost třinácti klíčů, kde
více oddílů odhalovalo tajemství záhadného sdružení
vědců a umělců. Ale Dvojka sehrávala postupně i jiné
městské hry, z nichž dlouhou tradici si vybudoval ještě
závod „Napříč městem“, při kterém družiny plnily řadu
postupných úkolů na cestě starou Prahou. <ED

1 Sraz k vyzvědačům 19. 11. 1934, chlapec v popředí
v čepici a s nahými koleny je Iason Urban, v 70. letech
československý velvyslanec v Albánii. | (Z) PNP
2 Kurýr ve městě pořádaný Braťkou
pro pražské oddíly, 20. léta. | (Z) AP
3
4
5
6
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Plánek ke hře Boj na barikádách, 1939. | (Z) SI
Napříč městem, 3. 2. 1985. | (A) ŘE
Tajné sledování v Detektivce Pětky, 70. léta. | (Z) AP
Vyzvědači v roce 1976. | (Z) PNP

1

2
3

4
5
6

7
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9

10

9 Zápis k Vyzvědačům v deníku
Dvojkaře Odyma, 14. 11. 1943. | (Z) SI
10 Ilustrace ke kronikovému zápisu
Vyzvědačů z 25. 11. 1951 | (Z) PNP
11 Reportáž Luďka Bartoše z Detektivky 1970,
Plaváček č. 6, 1970. | (Z) AP
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11

12
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14

Z kroniky Dvojky k Vyzvědačům z 25. 11. 1951. | (Z) PNP.
Z kroniky Dvojky k Vyzvědačům z 24. 11. 1957. | (Z) PNP
14 Z kroniky Dvojky k Vyzvědačům z 30. 11. 1958. | (Z) PNP
12

13

49

Píseň úplňku
Je asi nejznámější neznámá píseň v české hudbě.
Četl o ní téměř každý chlapec, toužil ji slyšet,
ale nebylo mu to dopřáno. Díky ní ovšem víme,
jak mocným výchovným nástrojem píseň může
být. Své by o tom mohli vyprávět jak Dvojkaři,
tak Pětkaři, kteří podobné okouzlení zažívali
u písně „My pluli dál a dál“ – pravděpodobného
předobrazu Písně úplňku.
Jak Braťka, tak Jestřáb si byli síly písní vědomi, proto
spoluutvářeli repertoár, hlídali jeho kvalitu, hledali
nové písně a některé i sami psali či překládali. Snaži‑
li se o tematický i výchovný náboj písní, což nejlépe
bylo vidět po přechodu Pětky k vodákům, kde se cílený
sběr soustředil na námořnické písně. Zároveň si Pětka
i Dvojka svůj zpěvník střežila před ostatními, což jim
umožnilo jak vítězit ve skautských zpěváckých kláních,
tak tím budovat jistou oddílovou výjimečnost posilu‑
jící sounáležitost členů ke svému společenství. Proto
mnoho z jejich písní od nikoho jiného neuslyšíte.
Zpěváckou úroveň posilovaly i pravidelné oddílo‑
vé turnaje ve zpěvu, které se ve Dvojce drží dodnes.
A významně jí pomohli dobří hudebníci, kteří zde vy‑
rostli. Ať to byl u Dvojky Jarmil Burhauser – Jumbo,
profesí skladatel a dirigent Národního divadla, nebo
Jaroslav Čvančara – Jáček, zakladatel a vedoucí sku‑
piny Taxmeni, u Pětky hudebník Jiří Stivín – Kačka
nebo Jan Lejsal – Selim. Oba oddíly také své písně
nazpívaly na CD. a zpěv je jednou ze spojnic generací
při společných setkáních. <ED

1

Zpěvácký turnaj
Zachmuřené nedělní odpoledne, chvílemi drobně prší.
V klubovně je už plno, ač ještě není půl třetí. Schází
jedině Modřín. Na židlích posedávají nervózně a vy‑
plašeně vypadající Gambusini, kteří se honem ještě
učí texty přihlášených písní k dnešnímu turnaji. Když
se potom dozvídají, že mohou zpívat z listu, nezná
jejich radost mezí. Brzy po zahájení přistupujeme
k losování přihlášených družin. Ve sborovém zpěvu
si odnášejí vítězství Modří, na druhém místě je Ze‑
lená družina, na třetím Červená. Rozhodčí přihlíželi
k nástupu, čistotě zpěvu, sezpívanosti, přednesu, vý‑
běru písně, vícehlasému zpěvu a dalším různostem.
Podobná kritéria platila i při zpěvu jednotlivců. Soud‑
covali: Jumbo, Odym, Jestřáb. Každý sám, neodvisle
od druhých, výsledky se pak sčítaly. Překvapila mne
poměrně velká účast přihlášených i jejich dobré vý‑
kony. U jednotlivců nebojácné vystoupení, svědčící
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Kytarista na táboře Pětky, sedmdesátá léta. | (Z) AP
Braťkův překlad kultovní písně Pětky, 30. léta. | (Z) AU
3 Text Černého muže, jehož autorem je Jumbo. | (Z) PNP
4 Dvojka zpívá pod vedením J. Klepáče. | (Z) PNP
5 Zpěv se ve Dvojce pěstoval od počátků,
o čemž svědčí i snímek z tábora v roce 1918. | (Z) SI
1

2

vlastně o domácím prostředí. Turnaj skončil, Jumbo
vypočítává umístění, a než budou známy výsledky,
oslavujeme Rolfovy narozeniny, třináctiny. Chudinka
musí proběhnout třikrát „uličkou“. Když ho pak vidím,
jak po této oslavě vypadá, je mně ho až líto a říkám si,
že by jedna ulička stačila.

6 Mikulášská besídka Pětky v Yachtclubu, 1957. Zleva Pulec,
Honzulka, Jirka, Láďa.| (A) CH
7 Zpívající Pětkaři na táboře v roce 1938,
na kytaru hraje B. Klika. | (Z) AP

J. Foglar – Jestřáb, kronika Dvojky, 21. listopadu 1943.
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Bezedné
pokladnice her
Dalším velkým vkladem Braťky a Jestřába
do oddílové činnosti i pokladnice skautingu
byly stovky nových her. Od těch drobných
na pár minut po mnohahodinové s náročnějšími
pravidly. Oba dva je vymýšleli, upravovali,
hledali, překládali. A především se o ně dělili
s ostatními – jak prostřednictvím svých knih,
tak v časopisech Junák, Mladý hlasatel a Vpřed.
Hry také oba praktici popisovali po metodické
stránce.
Část her byla šita na míru jednotlivým místům či roč‑
ním obdobím a byly i hry, které měly vyhrazenu vždy
jen jednu příležitost. Pětka tak pokaždé na zahájení
roku hrála v Březovém lomu (viz XXX), po slavnost‑
ním nástupu, Slepého indiána. Hru, při níž se oddíl
snaží ukrást klíče z pod rozkroku jednoho zaslepeného
člena, který se brání pomocí svého sluchu. Jak se ne‑
opomínalo připomenout „vzhledem k tomu, že je vět‑
šinou nahluchlý, nebývá to pro některé jedince vůbec
žádný problém“. <ED
1
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Hra Dvojky s míčem a tyčemi, 1936. | (Z) PNP
Pětka hraje na slepého indiána v Březovém lomu, 1988. | (A) Al
Kimovka made by Jestřáb i s jeho legitimací. | (Z) PNP
Zaslepovací hra Dvojky, 1947. | (Z) PNP
Jestřábovy hry zapsané v kronice Dvojky, 1951–1952. | (Z) PNP
Hra z Braťkova pera, Junák č. 5, 1937. | (Z) RŠ
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Dlouhodobé hry
Asi nejrozšířenější programový prvek
pocházející z Jestřábovy dílny jsou dlouhodobé,
etapové hry. První připravil pro oddíl v roce
1941, nesla název Závěť strýce Jamese, ale šlo
spíše o zkoušku. Ta pravá „etapovka“ přišla
o rok později pod názvem Po stopách Alvareze,
začala na jaře a vrcholila na konci tábora. Díky
popisu v knize Devadesátka pokračuje uvedla
dlouhodobé hry v širší známost a dnes téměř
nenajdeme tábor bez ní.
Dvojka jich od té doby sehrála více než padesát, eta‑
povka nechyběla skoro na žádném táboře. Některé
se po letech opakovaly, ale většinou se objevovaly stále
nové legendy, které často kopírovaly, co mezi dětmi
právě letí. Proto v těch novějších slyšíme cinkat zbraně
v Hobitovi či Bratrstvu oceli nebo Templářích. Obsah
her má ovšem velmi často podobné, opakující se prvky,
ale právě díky legendě i úplně jinou atmosféru. Na hrá‑
če dýchne už z názvu: Po stopách Alvareze, Zlaté údolí,
Výprava na yucatan, Zlato v Saskačevanu, Lov na re‑
vinoko, Stavba kanadské pacifické železnice, Poklad
černého delfína, Za poklady starých inků, Ostrov šesti
pokladů, K pramenům neznámé řeky, Výzkumy v Ka‑
lérii, Dobrodružství na Riu Maraňon… <ED
1
2
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Stavba kanadské pacifické železnice, 1949. | (Z) PNP
Výprava na Yucatan, 1944. | (Z) PNP
Zlaté údolí, 1946. | (Z) PNP
Zlaté údolí, 1950. | (Z) PNP
Poklad Černého delfína, 1952. | (Z) PNP
Výstavba nového zemědílu, 1954. | (Z) PNP
Tábor na plošině Palmira, 2001. | (Z) PNP
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9

Jestřáb píše

10

Na velké čtvrtce, kterou jsme složenou a náležitě opa‑
trovanou nosili na každou výpravu, byla nakreslena
mapa divokého kraje s vodními toky, nepřekročitel‑
nými skalami, propastmi, lesy, bažinami atd. A v této
mapě byla vyznačena všelijak se klikatící trasa stavby
železnice, běžící přes celý kontinent (celou čtvrtku).
Tato velká hra má vždycky jinou legendu a pokaždé
Pro každý kilometr trati bylo třeba jiného počtu a jiné‑
se při ní jinak sestavuje závěrečná zpráva. Někdy do‑
ho seskupení „materiálu“, například 500 pražců, 2 lo‑
konce usilují soupeřící skupinky o něco jiného než
komotivy, 4× voda, 10× potraviny apod. A hlídky mu‑
o vyluštění textu. V Pokladu Černého delfína pěti‑
sely tento materiál kupovat ve formě poukázek za her‑
členné táborové služby bojovaly o písmena do zprávy,
ní peníze, získávané v těžkých úsecích hry – jako byly
podle níž měly dojít k pokladu. V jiné hře zápasily
o velké množství ústřižků starodávné mapy, které mu‑ úseky Alvareze nebo Černého delfína – když chtěly
na mapě postoupit o kousek dál. Ceny materiálu neby‑
sely sestavovat a luštit v nich různé šifry. (To byla hra
K pramenům neznámé řeky). Při Zlatém údolí si chlap‑ ly stálé! Když dlouho nepršelo, stoupla cena poukázek
„voda“ do závratné výše. Běda hlídkám, které je neměly
ci vydělávali peníze na nákup zlatonosných pozemků.
V dlouhodobé hře Stavba Kanadské pacifické železnice v zásobě pro další postup na mapě. Když za ně nemoh‑
ly zaplatit vysokou cenu, ne‑měly možnost postoupit
usilovaly hlídky o získání stavebního i jiného materiá‑
lu ve formě poukázek s nápisy „kolejnice“, „50 pražců“, dále – a jiné hlídky, prozíravější, mající dostatečnou
zásobu vody, je předháněly.
„vagón“, „lokomotiva“, „potraviny“, „voda“, „dřevo“,
„uhlí“, „dynamit“ atd.
V pražské Dvojce hrajeme každý rok kromě řady ma‑
lých her i jednu hru dlouhodobou, jako byl například
Alvarez, popsaný v knize Devadesátka pokračuje, nebo
Poklad Černého delfína ze stejnojmenného románu.
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A což teprve na táboře! Když hlídka (tvořící samostat‑
nou pracovní službu) neměla dostatek dřeva v kuchyni,
byly pro ni zvýšeny ceny „pražců“. Každý den, kdy ni‑
kdo nezaslechl houkání lokomotivy na trati, vzdálené
od tábora řadu kilometrů, stoupaly ceny „lokomotiv“.
V parných dnech klesaly ceny „potravin“, protože
se rychle kazily, ale stoupala cena „vody“. Bouře sníži‑
la cenu „dynamitu“, pozdní příjezd nákupních služeb
z městečka zvýšil cenu „potravin“. A tak se hra prolí‑
nala s tvrdým, pracným životem tábora, učila hráče
nejen předpovídat počasí, ale i uvažovat, přesně a do‑
konale pracovat.

Alvarez, 1951. | (Z) PNP
Alvarez, 1942. | (Z) PNP
10 Záhada velikonočního ostrova, 1990. | (Z) PNP
11 Tajemství slunečního kamene, 1970. | (Z) PNP
12 Lodní úsek, 1958. | (Z) PNP
13 Záhada velikonočního ostrova, 1990.| (A) MŽ
8

9

Jestřáb v knize Hry Jaroslava Foglara.
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Boj družin

1

Potýkání mezi družinami tvořilo a tvoří
jeden z hnacích motorů oddílového programu.
Proto mezioddílová klání (viz str XXX)
ve skautských disciplínách přenesl Jestřáb
i na půdu samotného oddílu a nazval je prostě
Boj družin. Na desítky let se stal předtáborovou
prověrkou dovedností a znalostí nabytých během
celoroční činnosti, ale i oceněním spolupráce
a rádcovského vedení. Jméno vítězné družiny
se po další období skvělo na čestném
klubovním místě. <ED

Květen 1943
Dnes dojde k senzační události, o které se mluví už
řadu týdnů. Po dva dny se bude konat v Zeleném, údo‑
lí Boj družin. Ráno na 1. máje svítí slunce, aleje děsná
zima. Družiny zatím využívají volna k poslednímu tré‑
ninku. Na každé planince vidíte hlídky, jak si opakují
ranní cviky, uzly atd.
Pískám nástup a zahajuji dnešní podnik kratičkým
nástinem historie Boje družin a žádostí o dvojkařský
způsob soutěžení. Družiny potom hlásí sestavy svých
hlídek a Jumbo losuje pořadová čísla. Brzy nato se za‑
číná. Nejdříve ranní cvičení, zákony a uzly. Pak je chvíli
přestávka, která se pozvolna mění v přehlídku výstro‑
je. Vedení se ujímají 1., 4. a 5. hlídka (Žlutí a Modří).
Odpoledne je na pořadu vaření. Vidíme různé typy oh‑
nišť, uplatňují se všelijaké znalosti a vynálezy. Napětí
stoupá, a po skončení každého jednotlivého závodu se
gambusini tlačí nad mou kartičkou výsledků a přetřá‑
sají situaci. Prófova hlídka se statečně bije s hlídkami
Žlutých, chvíli vede ta, chvíli ona. Je to rozhořčený boj
rovnocenných soupeřů o každou půlku bodu. Líbí se
mi, že Boj družin letos probíhá celkem v klidném du‑
chu, ač zápasy jsou urputné. Jaký je to rozdíl proti Boji
předloňskému, kdy tehdejší Hnědá družina dokonale
pokazila celý podnik!
Chladný večer se snáší do Zeleného údolí. Na progra‑
mu máme právě stopovačku, a už je skoro tma. Noc
na podlaze hostinského sálu proběhla klidně. A ráno
slyším zprávu, která na takových výpravách vždycky
zkruší naše srdce: „Jestřábe, leje jako z konve!“ A taky
jo. Ale brzo se déšť mírní. Využíváme psího počasí
k tomu, abychom zde v sále provedli další část Boje
družin – testy. Mezitím úplně přestalo pršet. Po desáté
hodině opouštíme přístřeší a jdeme na obvyklé místo
do Zeleného údolí.
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Modrá družina dělá nosíka pro Šušíka, 30. 4. 1944. | (Z) PNP
Soutěžní záplata Jirky H., 1940. | (Z) PNP

Odym zkouší první pomoc a dokončujeme stopovačku.
Pak je vyhlášen závod v panoramatizaci a šití záplaty.
Napětí se stupňuje. Ani značný počet disciplín neroz‑
dělil tři nejlepší hlídky, mají skoro stejný počet bodů.
Teprve pozdě odpoledne začíná dlouhá, únavná cesta
podle mapy, další součást Boje.
Při panoramatizaci vylezl Vláďa nahoře v Rokli hradů
na skalní římsu a nemohl pak zpátky. Museli ho za‑
chraňovat pomocí lana. Bylo to děsně napínavé, také
ten provaz byl hodně napnutý! Sluníčko už dávno zmi‑
zelo z louky v Zeleném údolí. Boj končí. Vítězí Žlutí
(Balů) se 123,03 bodu. Na druhém místě jsou opět Žlu‑
tí (Flik) 120,84 bodu. Třetí Modří (Prófa) 120,55 bodu.
Čtvrtí Modří (Šmudla) 111,86. Pátí Zelení 110,26.
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Výsledky jsou velmi těsné a pořadí prvních tří hlídek
vlastně nepřesvědčivé. Dělí je od sebe jen několik málo
bodů, mezi druhou a třetí hlídkou je odstup dokonce
jen 29 setin bodu. A přece to rozhoduje o hrdém ti‑
tulu vítěz Boje družin, ten nepatrný rozdíl odsunuje
jednu z hlídek až na třetí místo. Přitom víme, že tyto
tři hlídky byly zcela rovnocenné. Cítím, že ztrátu těch
29 setin nebo i 2,48 bodu (což je diference mezi prv‑
ním a třetím místem) nezavinila Prófova hlídka, která
byla třetí. Spíš to je následek neodstranitelné nepřes‑
nosti ve výkonu nás rozhodčích. A je mi tak divně,
jako kdybych ty Modré úmyslně poškodil.

Účastníci Boje družin šijí, 23. 5. 1954. | (Z) PNP
Rysova hlídka měří, 25. 5. 1952. | (Z) PNP
Modří cvičí, 29. 5. 1949. | (Z) PNP
Boj družin na Větráku, 1955. | (Z) PNP

Cestou domů si s Jumbem umlouváme, že příště, až
zase bude Boj družin, nesmíme brát v úvahu při ko‑
nečném počítání dílčích výsledků rozdíl do tří bodů
mezi jednotlivými hlídkami.

Jaroslav Foglar, z kroniky Dvojky, 1. a 2. května 1943.
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Dobré činy
Pomoc druhým byla od počátku nedílnou
součástí skautingu – od denních dobrých skutků,
po větší osvětové a charitativní akce. Mnohé
z nich pořádal Junák a staly se tak společnou
náplní obou oddílů, jak dokazují fotografie či
kronikové záznamy. Jiné vymýšlel každý oddíl
sám. Rytířské pochůzky při kterých členové
5. oddílu hledali po Praze chudé lidi a snažili
se jim pomoci a akce 2. oddílu Jak se stát otcem
hrocha na podporu zvířat v ZOO, od sebe dělí více
než sedmdesát let, ale obě mají jedno společné –
pomoc druhým. <ED
1
2
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Jak se stát otcem hrocha, 2003. | (Z) AD
Dvojka při sbírce pro nezaměstnané
na Staroměstském náměstí, 21. 10. 1934. | (Z) PNP
1
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Z kroniky Pětky o sbírce pro nezaměstnané, 1933. | (Z) AP
Z kroniky Dvojky o sbírce pro nezaměstnané, 1933. | (Z) PNP
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Pětka učí Pražany chodit vlevo, 1924. | (Z) PNP
Dvojka učí pražany chodit vpravo, 1939. | (Z) PNP

Postavme školu v Africe
Během středy 6. a čtvrtka 7. 9. se naše středisko účast‑
nilo sbírky Postavme školu v Etiopii, kterou pořádal
Junák ve spolupráci s Člověkem v tísni. Cílem této
akce bylo získat prostředky na výstavbu školy v Etio‑
pii – 3. nejchudší zemi světa, kde do škol může chodit
méně než polovina dětí.

Záchrana života
I sama situace, že jsme byli nad jezem a měli jsme
„šlajsnu“ vzdálenou nějakých 100 metrů, nám umož‑
ňovala skvělý trénink na kánoích a pramicích, které
jsme stavěli, každá družina jednu, pod dohledem Svat‑
ky, Karlíka a Wupiho. Každým jarem se stala šlajsna
velmi nebezpečnou, rychlou, na konci s obrovskými
„zábaláky“. A nebylo to žádnou vzácnosti, že jsme ta‑
hali z vody, pravě pod šlajsnou, kajakáře a kanoisty,
kteří se tam „udělali“. Vzpomínám si, že při jednom
sjezdu pražských skautů v paláci Merkur v Pařížské
ulici byl dekorován Svatka za záchranu lidského života
ve zvlášť divoké jarní vodě.

Č. Pražák – Akela ve vzpomínce na pětkařskou
klubovnu jako stvořenou pro pomoc druhým, 30. léta.

Výběrčí z našeho střediska se pohybovali hlavně v oko‑
lí stanice metra I. P. Pavlova, kde byl také umístěn
malý informační stojan. Když jsem se přišel na místo
podívat, abych sbírku přiblížil i vám, kteří jste se ne‑
účastnili, byly na místě zrovna Králík, Broskev, X‑ka
a Mája. Statečně lovily v proudu chvátajících lidí a je‑
jich kasičky už byly opravdu zatížené. Práce to byla
opravdu nelehká, někteří lidé na výzvu ani neodpově‑
děli, jak nám přiblížila Broskev: „Většina lidí nás igno‑
ruje, ani neodpoví… z osmi dotázaných pánů v saku
nám odpověděli jen tři. Ti mají dost špatnou bilanci.
Přispívají matky s dětmi a mladé slečny.“ Ale statečné
Dvojkařky se nenechaly otrávit a našly si i svoji zábavu,
jak nám prozradila Lenka: „No, my jdeme specielně
po mladých pěkných klucích.“ A nejlepší úlovek? „Do‑
staly jsem dvoustovku od jedné studentky… a Eura
od nějakých cizinců.“ prozradily Lenka a X‑ka.

Aleš, Čigoligo č. 1 ročníku 2004/05.
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Manévry
Většinu tradičních oddílových akcí popsal
Jestřáb v knize Náš oddíl, ale na Manévry
se nedostalo. Možná proto, že jejich zlatý věk
byl ve 30. letech minulého století. Tehdy velmi
populární klání jak v samotných oddílech, tak
v župách a jiných uskupeních je ale inspirativní
dodnes a po drobných úpravách se z nich znovu
může stát podnik na který se nezapomíná.

Bitva na Melechově
Když se u nás v oddíle řekne slůvko manévry, vyvolá
to u všech náležitou úctu a vážnost. Ať je to starý zá‑
lesák, který je již pět let v oddíle a pětkrát proháněl
svoji kostru v okolí slavného Melechova, nebo úplný
greenhorn – nováček s nevyhrnutými rukávy v nej‑
větším horku, všem vstanou vlasy pod kloboukem
a na noze se jim dělají již při pouhé myšlence samočin‑
ně puchýře…
Letos o táboře byly manévry také ale trochu zaona‑
čené. Začnu povídat, jak se to pozná, že „přijde den,
kdy manévrovat budeme spolu“. Je již tradicí, že před
tímto dnem jede vůdce, br. Jestřáb na kole do Ledče
pro vuřty a že musí býti zásoba brambor. Letos tam jel
Jestřáb v sobotu, ale přivezl jen maso na zítřejší oběd.
V neděli jel opět, ale přivezl tornu podivně splasklou.
„Ha!“, zvolalo táborové osazenstvo a vydalo se všemi
směry marně hledati po lese ukryté vuřty a podobné
pochoutky.
Večer sešli jsme se na náměstíčku před „vůdcákem“
a Jestřáb tajuplně prozrazoval: „Kdyby snad byly ně‑
kdy manévry, tak..,“ – a teď vysvětloval, že bude všech‑
no mužstvo rozděleno ve dvě skupiny po osmi členech,
jedna že má písmeno „R“, druhá „M“, každý člen má
číslo na prsou, které je jeho největším pokladem (ov‑
šem vedle torny, ve které má proviant…). Vysvětloval
i ostatní podrobnosti a také řekl, že každá skupina
musí mít svého vedoucího a heslo. Vybídl nenápadně
obě skupiny, aby si zvolily svá hesla raději ihned. Co
kdyby…? Teď nastal zmatek. Mužstvo každé skupiny
sešlo se v jednom stanu a radilo se. „M“ volili svého
vedoucího lístky a jeden „technik“ vyhodil je po volbě
před stan. Ó, ta radost špionážní služby skupiny „R“
když mohla „nasaditi fousy“ (s „karamelami na konci“)
skupině „M“ tím, že z nalezených lístků zjistili jejich
vedoucího! Pozdě se šlo spát. Každý měl totiž vše, co
se dalo, zabaleno v torně, a táborem se veřejně šuška‑
lo: „Zítra jsou manévry!“
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A nebyly! Ráno se vstávalo v 6.20 jako jindy a oddílový
trapič Sopka zase předcvičoval, proklínán všemi nejen
proto, že se musí cvičit, ale hlavně proto, že nejsou
manévry, které každý určitě čekal. Později si někdo
vymyslil, že „to“ asi neměli (Jestřáb a Sopka) připra‑
veno a když Jestřáb při nástupu říkal, že žádný nesmí
do Sopkova stanu, zavládlo všeobecné přesvědčení,
že Sopka to musí dnes dodělat a že manévry budou
zítra v úterý. Ale tábor míní a Jestřáb mění: manévry
nebyly opět. Mezi pracující lid byla pod rouškou ná‑
hodného prozrazení puštěna zpráva, že manévry bu‑
dou ke konci týdne. Proto spal na středu každý „klidně
a tiše“ jako nikdy jindy.
Trará‑trá‑tytydá! Ve 3.45 ráno se troubí, ve 3.50 ná‑
stup, kde bylo oznámeno, co se kdy bude dělat. Ve 4.10
byl již každý umyt, obléknut v kroji – a tradiční oddílo‑
vá smůla: začíná pršet! Tábor se halí do celťáků a i ten
často zneuznávaný skautský klobouk přichází ke cti
a jsme mu povděčni za to, že nám neteče za krk. Tak
tedy v dešti a v poplachovém tempu hoši snídali, dosta‑
li věci na cestu, balili do toren, uklidili si stan a ve 4.45
otevřela každá strana svou obálku, dle které se měla
řídit v první etapě své cesty. Instrukce byly psány in‑
koustovou tužkou a v tom lijáku brzy hlídky luštily, co
by asi mohlo být na tom flekatém, fialovém papíru
napsáno. – 4.55 nástup, hold vlajce, odchod – a déšť
houstne. V 5 hod. opouštíme všichni až na hlídku tá‑
bor v dešti více než nepříjemném. Zkuste to někdy
vypraviti tak rychle a v tak nepříznivém počasí celý
tábor ze suchých a pohodlných stanů! A ti kluci si ještě
hvízdali do pochodu! Myslíte, že by tak šli jindy? Kde‑
pak! To by špačkovali a šli by rozmrzelí, ale dnes jsou
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Sopka na táboře bez Vítra, 1935. | (Z) PNP
Nástup před odchodem na manévry, 1934. | (Z) PNP
3 6. župní manévry na Slivenecku byly zakončeny
„tunýlky“, 1935. | (Z) PNP
1

2

manévry – a to stačí! Počasí nám přálo: za půl hodiny
již nepršelo a v 7 hodin svítilo již krásně sluníčko. To
byly již obě skupiny v krátkém časovém rozdílu na Me‑
lechově. Je to hromada kamení a hlíny 709 m vysoká,
ale ovládá celý kraj. Zde se strhne bitva: „M“ přišli
od východu, byli již na rozhledně a měli jíti nyní na zá‑
pad. Slezli – a tu přišli od západu „R“, kteří měli úkol
včas vystoupit na rozhlednu. Zazní povely „K zemi“ –
„Do úkrytů“! Každý se snaží zachrániti holý život
(neboť zjištění čísla, které má na prsou, znamená při
konečném účtování smrt). „R“ „zastřelili“ čtyři muže
skupiny „M“, v boji se vzájemně obešli a „M“ mohli po‑
kračovat v cestě na západ a „R“ vystoupiti na rozhlednu.
V 7.20 otvírají obě skupiny rozkaz č. 2: „R“ se dovídá,
že nepřítel je v přesile, ale že nemá munice, která je
ve Mstislavicích ve škole. „M“ právě s hrůzou poznali,
že nemají, čím střílet. Obě skupiny útočí na Mstisla‑
vice. Vesnice je vzhůru, domorodí kluci jsou na rychlo
verbováni do služeb obou stran. Snad dodnes jsou
Mstislavice rozděleny na „R“ a „M“. Tenkrát aspoň
byly… Skupina „M“ byla tam o tři minuty dříve. Ale
chyba lávky, vlastně chyba Sopkova, že napsal, aby
obsadili školu, protože ve Mstislavicích škola neby‑
la a není. Nic nevadí, zmýlená neplatí: „M“ obsadili
náměstí, zapíchli tam své dvě vlajky a sami se ukryli
ve stodole s výhledem na náměstí, aby mohli po‑
střílet neopatrné mužstvo „R“. Ti však již věděli

od domorodých zvědů o stavu obležení a „páchali“ dle
dalších instrukcí v tempíčku pryč, protože není přec
možno zdolati nepřítele, který je zabarikádován ve vsi
a má velké množství střeliva. „R“ zašli do lesa a snaži‑
li se dobře se ukrýt, protože jejich život visel ne sice
na vlásku, ale na naříznutém lase. A také že ano! „M“
zvedli brzy torny, narachané střelivem (t.j. Slámou),
a pronásledovali je. Věděli sice směr, ale místo niko‑
liv. Vylezli tedy na kótu a pozorovali okolí, není‑li tam
někde nepřítel, aby ho mohli „zničit do štětky“. „R“ se
zatím zavrtali do malého bočního údolíčka a unikli
zrakům krvelačných pronásledovatelů. „M“ tedy odešli
s nepořízenou na druhý konec lesa a tam vařili oběd,
odpočívali a konali všelijaké povinné práce, které měla
každá skupina společné a které jí mile znepříjemňo‑
valy odpolední odpočinek, jako např.: nasbírat plné
dva šálky jahod, trénovat semafor, ranní cviky, po‑
chody a obraty, psáti si deník, vyfotografovat se, určit
13 stromů nebo keřů a přinést jejich listy aj. Tak krás‑
ně v tichu a míru uplynulo odpoledne. Na 16. hod. byl
nařízen odchod obou skupin z ležení a návrat do tábo‑
ra. Šlo se to veseleji a klidněji, protože nepřítel již ni‑
koho nepronásledoval. Před táborem si všichni sundali
svá čísla a spojili se v jeden proud. Příchod do tábora
byl přesně v 19.00 za zpěvu „Hola, hoši“, a po hlášení
obou skupin byly manévry v 19.05 odtroubeny.

Sopka, 2. oddíl Praha, Junák č. 1, září 1935.
Jiří Dvořák – Sopka byl ve 30. letech členem Dvojky
a Jestřábovým zástupcem, posléze založil svůj 24. oddíl,
který se rozrostl na středisko. Působil také jaké činovník
ústředí Junáka a redaktor turistických časopisů.
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Velká potýkání
Pětka až do devadesátých let žádné dlouhodobé
hry nehrála, ale její tábor byl složen z několika
velkých her, dlouho očekávaných a většinou
každoročně se opakujících. Ať to byly Rogersárny
(viz XXX), Sledě, Pátá kolona, Modrá stuha,
Velryba a především Poklad.
„Pokladovku“ zavedl do Pětky ve třicátých letech Brať‑
ka a následně s ní seznámil skautskou veřejnost v ro‑
mánu Zelené jezero. Několikadenní hra s legendou
hledání aztéckého a mayského pokladu se stala každo‑
ročním vyvrcholením tábora (a inspirací Jestřábovu
Alvarezovi). Probíhá vždy s různou legendou, ale po‑
dobnou náplní. Posádky vyrážejí do kraje hledat indi‑
cie, jejichž spojením je dosaženo pokladu. Tedy každý
za sebe a zároveň spolu, ideální herní princip na závěr
tábora. <ED

Velký poklad
Magické slovo, které dokáže rozpoutat dohady mezi
kormidelníky i plavčíky, hra, na kterou se nezapomíná.
Poklad dokáže rozproudit krev i senilním pamětníkům,
kteří si vyprávějí zážitky z této neopakovatelné hry.
Neopakovatelné proto, protože každý poklad je jiný.
Navíc se zahájení každého pokladu uchovává v tajnos‑
ti, což mu dává kouzlo tajemnosti. Mužstva sice vždy
tuší, že se cosi chystá, ale nikdy neví, kdy to vypuk‑
ne. Letos spali chlapci před pokladem klidně. Nikdo
nevzbudil službu, neboť sám kapitanát vařil a v sedm
zapískal budíček. Místo obvyklé rozcvičky však byli
hoši pozváni do jídelny, kde kapitanát roznášel jídlo.
To už i všichni plavčíci tušili, oč běží. Po snídani každé
mužstvo dostalo zprávu. Přesněji řečeno, poslední vůli
slavného náčelníka Inků Moquasy, který zemřel v roz‑
vrácené a válkami zničené zemi. Zanechal po sobě vel‑
ký poklad a čtyři syny. Ve své poslední vůli nabádá své
syny ke svornosti a znovuvzkříšení kdysi slavné říše.
K tomuto účelu jim odkazuje poklad, ale připravuje
pro ně těžkou zkoušku, která má dokázat jeho důvě‑
ru. Mužstva v rychlosti balí nejnutnější věci, mapu,
jídlo, luští první šifru a mizí v kraji. Každá zpráva je
ukryta na zvláštním a zajímavém místě, každá má část
textu zašifrovánu jinou šifrou. Hoši putují dva dni
po kraji, ale druhý den večer se opět ocitají u tábora
v tajuplných skalách, kde nacházejí slepý plánek a lah‑
vičku s neznámou tekutinou. Hezký Tudorův snímek
zachycuje Matrixe, jak suší plánek pokladu, vyvolaný
močí posledního Inky. Po značené stezce došli synové
posledního Inky až k pokladu. K postavení nové říše
nestačil, ale k oslazení života táborníka určitě.
Petr Bašta – Hekloš, Ročenka Plaváčka 1978, 1980.
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Pátá kolona
To se jedno dopoledne rozdají kormidelníkům čtyři pa‑
pírky, na dvou z nichž je napsáno obránci, na jednom
útočnici a na jednom pátá kolona. A na tom papírku
útočníků je hned napsáno, jakou lumpárnu mají v tá‑
boře provést. Vždycky je to odnesení nějakého neza‑
nedbatelného předmětu – letos třeba špinavého hrnce
od pudingu a jedné klády, sloužící jako Wikingská sedač‑
ka v jídelně. Takto tedy hra začne. Pak nastane zdánlivý
klid, při kterém každý dělá něco zbytečného a po očka
pozoruje ostatní. A nedělá to zbytečně. Za chvíli za‑
čnou provokovat útočníci, aby zjistili, která mužstva
tábor brání a budou se jim tedy snažit zabránit v únosu
předmětů, a aby také ujasnili páté koloně, kdo je kdo.
Letos útočící Žraloci začali krást sekyry. A jako obvykle
to přešlo v topení pramic – to je taktika obránců. Vidět
je to konečně na přiložených dokumentech. Jenomže
letos byl průběh páté kolony tak nečekaně rychlý, že Lu‑
děk nestačil zachytit, jak Brafa, a v závěsu za ním Reyp
skákají nejen v plném oblečení, ale i s heatem na hlavě
do hlubin jezera. Mezi živými také zůstal i Kóťa, který
s kradenou kládou přeplaval přes jezero.

3
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Pátá kolona, 1972. | (A) RY
Pátá kolona na táboře Pětky 1969. | (A) LB
Přepalování provázku na táboře Pětky, 1970. | (A) BA

Do pytle, nedejchat!
2

Grandiosní náčum byl na potěr všech čtyř mužstev, kte‑
rý se vzájemně svazoval, přivazoval ke stromům, přepa‑
dal a jinak se fysicky ničil. Ho, povídat víc než já může
Kurt, kterého svazovali hned tři obránci vcelku dost
bezohledně, nebo Kugo, který jenom zatnul zuby, když
ho na oplátku přivazovali ke stromu malí Žraloci. Nebo
když mu Skafus kroutil ruku, aby ho přinutil k přiznání,
že je pátá kolona. Od stromu odvázaný Kazík neztrácel
čas kročejemi, vymrštil se a ze tří metrů skočil na krk
Kablovi. Když tohoto setrvačností obrotoval, spadli oba
na zem, kde dobojovali pěstním zápasem.
Leč i tato hra měla svůj konec. Jako ostatní roky, aspoň
pokud paměť sahá, tak i letos dopadla pátá kolona jako
tehdy v Madridu – vítězstvím útočníků a páté kolony.
Zaneprázdnili řady obránců uměle vyvolaným zmat‑
kem a pak celkem v klidu dopravili hrnec i kulánek přes
jezero. Sluníčko do toho vesele svítilo, takže mokrý
invazní oděv byl suchý dříve, než služba uvařila oběd.

Sirka sjela po škrtátku krabičky, navlhlá hlavička prsk‑
la a chvíli bylo napjaté nic, a pak vzplál malý plamínek.
„Do pytle, nedejchat…“ ozvalo se lesem. Nepřesvědči‑
vě hořící sirka, v prokřehlých a třesoucích se rukách,
se blížila k vrcholu až příliš vratké pyramidy. Dolejší
polínko, které tvořilo základnu, hrozilo co chvíli odejít
na zdravotní procházku. Hranička z jemných štěpinek
stačila za malou chvilku nepěkně navlhnout drobným
mrholením, které se už od oběda snášelo z nevlídné
a studeně šedé oblohy. Pomalu se setmělo, ačkoli byl
teprve čas na svačinu. Plamínek se ze sirky pomalu
přesouval na dřívečka. Ohýnek se rozhoříval a pomalu
dosáhl na provázek, jenž jako kdyby se vysmíval, visel
a nehořel. (Ano byl to solidní motouz „Made in Swi‑
tzerland“ zaručeně vodotěsný, prachotěsný, nárazu‑
vzdorný a NEHOŘLAVÝ!) Nebo snad přece jen?! Čas
se v tu chvíli zastavil, nikdo nedýchal, i ten drobný
déšť jako by ustal. To byla ta chvíle… A prsty vytáhly
desátou sirku…
Ivan Kasalický – Reyp, Ročenka Plaváčka 1972.

Georg Daneš – Hakim, Ročenka Plaváčka 1969.
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Olympiády
„Dodnes tak propaguji i mezi vámi ve Dvojce
ten tělesný kult, konáme soutěže tělesné
zdatnosti, máme «Pero pružnosti». V každé
své knížce píšu o nějakém chlapci, který cvičil
a dbal o své tělo, neboť vím z vlastní zkušenosti,
jak tato věc může pomoci chlapci udržet se
před tím vším špatným, co ho obklopuje, když
ji správně pochopí a když se pro ni nadchne,“
napsal Jestřáb v knize o Dvojce. A jelikož
svátkem sportu je olympiáda, nemohla v obou
oddílech chybět. Pořádaly se pravidelně
a jejich náplní byla většinou atletika. Pětka
se jim oddávala obvykle na sportovištích,
někdy pod olympijským názvem, jindy pod
skromnějším pojmenováním Atletika. Dvojka
volila přírodní – táborové prostředí a jemu
uzpůsobené disciplíny. Nechyběl sportovní
slib, pečlivé měření a zapisování výsledků
a samozřejmě stupně vítězů. <ED

1
2

Královna sportu
Konečně nadešel den, o kterém každý z nás tajně sní.
Při správném větru, termice a příznivé gravitaci by
se totiž mohly zrodit dva či tři světové rekordy. Sešli
jsme se v Braníku v buňce, kterou jsme pečlivě pokli‑
dili. Spálili jsme vše nepotřebné a hned potom jsme
se vydali na druhou stranu Vltavy do Chuchelského
háje. Zde jsme nejdříve rozcvičili svá statná atletická
těla, zocelená dvoufázovými až čtyřfázovými trénin‑
ky, radost pohledět. Rozdělení do družstev již byla
maličkost.
Odstartování dlouhých i krátkých tratí proběhlo
letos bez problémů, všichni borci odstartovali včas
i správným směrem. Skok do dálky z místa i vrh kou‑
lí probíhal bez zranění. Koule byla po jednotlivých
hodech vždy, k velkému překvapení, nalezena. Závě‑
rečná štafeta, které se zúčastnili všichni borci, byla
přímo požitkem pro nepřehledné davy přihlížejících.
Za neustálého skandování odběhla mužstva na Le‑
tenskou pláň, kde jsme se pocvičili ve hře zvané soft‑
ball. Přihlížející lanaři kubánského reprezentačního
mužstva si vybírali nové adepty. Pak následovalo vy‑
hlášení vítězů.
Všichni jsme pochopili, proč se říká atletice
královna sportu.

Jakub Kerhart – Ponek, Plaváček, 1985.
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Štafeta
Úvodem bych chtěl říci, o co se tu vlastně jedná, šta‑
feta je, byla, a vždycky bude nejkrásnějším lehkoat‑
letickým odvětvím, plným radosti i zklamání, člověk
se po takovém závodě cítí moc dobře. Nejen rychlost,
dobrý start, ale také dobrá předávka je důležitý faktor
v závodě. Tento pohyb má každý atlet, běhající štafetu,
dobře nacvičen. Během závodu je na trati podezřelý
hluk, ryk, halas, tartér či zkrátka řev. Ale i v této situ‑
aci je nutno se orientovati. Nezkušení závodníci jsou
nervózní, zkušení se pro změnu vytahují se svými vě‑
domostmi. Ale k závodu.

6

1 Vytahování olympijské vlajky
na táboře Dvojky, 1949. | (Z) PNP
2
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Atletika v Pětce, 50. léta. | (Z) AP
Atletika v Pětce, 50. léta.| (Z) AP
Olympiáda na táboře Dvojky, 1990. | (A) MŽ
Pětkařská atletika, 1984. | (A) LZ
Atletika v Pětce, 50. léta. | (Z) AP

Stojím na startu a vyčkávám příležitosti k redaktoři‑
ně. Konečně se dočkávám. Je odstartováno, Závodníci
rychle běží, co jim síly stačí. Zkrátka jako když mají
v hýždi štětinu. V půli čekají čerstvé síly. Konečně do‑
šlo k tolik očekávané předávce. Mužstva to mají dobře
připraveno a tak vše probíhá hladce. V tuto chvíli mám
výtečnou příležitost také zasáhnout do boje. Běžím, co
to dá. Ale v polovině jsou čerstvé síly a tak nastávají
problémy. Necelých 50 m před další předávkou mne
předbíhá Oin. Vtom jsem zakopl a tak tak, že jsem do‑
běhl za lajnu. Musím říct, že ostatní mužstva běžela
opravdu výtečně. Každý se snažil o co nejlepší výkon
a dařilo se to. Nakonec jsme byli druzí. S dobrou nála‑
dou jsme se rozcházeli.
Daniel Frey – Jor, Plaváček, 1986.
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Když zavolají
múzy
Vystupovat na veřejnosti, pořádat akademie,
hrát divadlo patřilo k bontonu už od počátků
skautingu. Dvojka i Pětka se do kulturních
akcí hned pustila s výjimečným nasazením –
a neopustilo je dodnes.
Rok po vzniku se Dvojka představuje loutkovým di‑
vadlem v Malostranské besedě. Po jeho úspěchu staví
v klubovně vlastní pódium a pořádá komponované
pořady. Na ně naváže i Jestřáb pořádáním veřejných
veselých odpolední, pro která píše program i je režíru‑
je. Například v roce 1933 láká diváky na „hrůzostrašný
případ detektiva Slepičky, který v boji o tvrdou skývu
chleba, je nucen oblékati na sebe vlčácký stejnokroj,
jede „na černo“ ve vlaku pod lavicí, je omylem poklá‑
dán za očekávaného hraběte Uršulína, stopuje skaut‑
ský oddíl, atd. atd., aby pak nakonec si zachránil holý
život jen napřaženým revolverem.“ Dvojka to nakonec
dotáhla i k několika vystoupením v opravdovém diva‑
dle, rozhlase či na gramofonových deskách (viz XXX).
Ale pěstuje umění i pouze pro sebe, ať to byly tradiční
reje masek, převleků a scének o 13. táborových nocích
nebo pravidelně se opakující podnik Sami sobě, kde
každá družina připravuje pro druhé všemožné divadel‑
ní, hudební, recitační i jiné výstupy. Až do současnosti
se zachovala tradice Akademií, poslední léta pořádaná
v gymnáziu J. Keplera a přivádějící na pódium všechny
oddíly střediska Dvojka.

1

Divadelní akademie II. oddílu

Dne 12. března 1916 ve vlastní klubovně na Letné.
K podobným účelům proměnil oddíl část svých klu‑
bovních místností v divadlo, správně řečeno v intim‑
ní, domácí divadélko, do jehož hlediště se hlediště
se sice vejde (i s místy k stání) jen 30 osob, které však
je za to vypraveno a vyzdobeny přímo vzorně; rozumí
se, že hoví se tu hlavnímu požadavku junáckému: vše
pořízeno vlastní silou, od jeviště po skioptikon. Aka‑
Pětka začala svou uměleckou dráhu na táboře v roce
demie se konala před domem téměř vyprodaným. Stří‑
1916, kde každou neděli sehrávala divadelní před‑
dala se tu hudební čísla (Charvát a Rössler) s deklama‑
stavení pro okolní obyvatelstvo: scházelo se prý
cemi (Filip ml.), byla tu i žertovná stínová hra (Fárka,
až 150 diváků. K velkému rozkvětu došlo ve třicátých
Brada a Bursík) i zajímavá přednáška (Röschenthaler)
letech pořádáním Námořnických hodinek, Braťka píše „O zvířatech“, doprovázená projekcemi. Vše bylo vel‑
knihu Skautské divadlo a vše vrcholí reprezentačním
mi zdařile provedeno. Že při volbě písní doporučuje
večerem v Obecním domě roku 1940. Že se příprava
se čerpati co nejvíce z nepřeberných pokladů písně
brala vážně, připomíná Braťka angažováním baletního národní, není třeba junákům připomínati. Konec aka‑
mistra Macharovského: „Útulné místnosti jeho studia
demie tvořila aktovka „Corpora delicti“, jež byla sehrá‑
v hradební ulici byly téměř denně svědkem, jak naši
na velmi svižně znamenitě pobavila obecenstvo. Co
mladí piráti pozvolna se stávají proslulými taneční‑
se jednotlivých účinkujících týče, není věru ani třeba
ky, jak zpěvácký sbor postupně ovládá své písně, sílí
uvádět, že svým uměním vynikali Karel Slánský; slib‑
a sehrává se s tanečníky.“ V době nesvobody se kultura
ně se osvědčil Charvát a Gaston. Nejslabší stránkou
přesunula mezi členy a blízké, většinou na Mikuláš‑
ochotnických představení bývá obsazování ženských
skou besídku a velkou revue při táborácích i pro rodiče. úloh; v aktovce byla jediná ženská úloha charakteris‑
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let uspořádala
tická v rukou slečny Jarešové, jejíž výkon zapadl tak
Pětka několik velkých představení v pražských diva‑
skvěle do rámce hry, že mohu jen doporučiti slečnu
dlech a později Akademie přístavu. Do stejné oblasti
angažovati na stálo za jakékoli gáže. Režii, již vedl
by patřilo současné pořádání plesů a aktivní zapojení
p. Slánský, opatřila pro akademii vkusné dekorace.“
bývalých členů, kteří stále sepisují nové scénky a diva‑
délka. <ED
Julius Fediov, Junák č. 6, 1916.
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Jak se dělá výpravná revue
Ráno kapitanát schválil uvolnění všech herců na celé
dopoledne ke zkouškám. Začalo se vážně a pilova‑
lo se do všech detailů. Střelený arab oběhl táborový
kruh nejméně desetkrát, než se podařilo dát mu ten
pravý výraz obličeje i šípu zabodnutého do protějšku
této části těla. V poledne jsme měli již představu, jak
asi by měly vypadat první dva obrazy (asi z desíti),
zato však vznikl spor o to, jak má hra vlastně pokra‑
čovat – a to už jsem vůbec neprotestoval proti svému
židovskému generálovi! Jen skladatel hudby a hlavní
dirigent Slunce seděl flegmaticky na kraji kruhu a če‑
kal, až se někdo z ochraptělých tvůrčích duchů, po‑
bíhajících po scéně, přiřítí s pokřikem: „Hudba, teď
potřebujeme nějakej slaďáček – jen tak kytary podma‑
lovat ty verše – co? – výborně, napiš do partitury! Boja
totiž v roli egyptské dívky Fatimy recitoval hlubokým
basem kus Máchova Máje – a partitura byl kus papíru
počmáraný hesly, kterým nikdo nerozuměl.

Třináctá noc na táboře Dvojky, 1943. | (Z) PNP
Divadlo na táboře Pětky, 1916. | (Z) RŠ
Akademie Pětky, 1982. | (Z) AP

Tak hra krystalovala v bouřlivém uměleckém kvasu
pouze ve dvou poledních klidech a chvilce před tábo‑
rákem. Dva hrdinní izraelští bojovníci prožívali svůj
výstup tak, že by byl vystačil na celý večer; jejich ge‑
nerál zanikl ve stínu příkazníka Erlebschteina a mo‑
hutné postavy Eschusy (včetně vycpávek). Zuřivý
reportér Kchoo‑shnitz‑kcha vedl svou skupinu foto‑
grafů za mocného zpěvu „pčiletí ptáček, pčiletí ptáček“
a dva Marťané tančili nejnovější figury a la fantasia
s takovou vehemencí, že jsme se obávali, aby nespadli
do ohně. Nejlepší herecký výkon byl ovšem zazname‑
nán v charakterní roli generálního ředitele mezipla‑
netární společnosti Stratoluft. A což teprve hudba!
Nezapomenutelný „Noodle‑fox“ na text „Zaměstnané
hospodyni – báájaja – třívaječné těstoviny – báájaja…“,
zaručoval, že v publiku nezůstane jedno oko suché.
Nejhorší bylo, že někteří sólisté si nemohli zapamato‑
vat texty svých písní (o melodii ani nemluvím) a že ně‑
které rekvisity hrály za večer několikrát v různé funkci
(většina herců také).

-gen-, Plaváček č. 1, 1956.
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Vůdcovství
Vítej na lodi
Když si Swed věšel v předsíni kabát, objevilo se, že má
pod ním tmavý oblek s kravatou. Na černých polo‑
botkách mu nezůstala ani stopa blátivé cesty vedoucí
od tramvajové zastávky na mostě, zahrádkářskou ko‑
lonií k naší klubovně. To se vznáší, blesklo mi hlavou
a podíval jsem se přitom na své boty. Jenomže doko‑
nalý oblek našeho vedoucího, napadlo mě v zápětí,
jasně znamená, že se po schůzce oddílové rady nebude
moci ani chvíli zdržet. Někam jde. A já bych potřebo‑
val, aby právě dnes měl čas. Abych mu mohl říct, co
se stalo Patovi.

rány do dveří. To už se Pat vzpamatoval a začal do umy‑
vadla vylévat jeden náš hrnek čaje po druhém a ty
koláčky házel do odpadkového koše. Za dveřmi, když
otevřel, byl jeho opilý otec s partou kamarádů. Jak jsme
se všichni tak rychle protáhli kolem těch rozkurážených
chlapů vůbec nevím. Ale nechali jsme v tom Pata sa‑
motného. S jeho ponížením, studem, trapností. Proč si
myslíte, že ho už čtrnáct dnů v klubovně nikdo neviděl,
když tady, co víme, býval pečený vařený a má tu spoustu
rozdělané práce, na kterou býval tak nafoukaný?

Swed ze mě nespustil oči a napjatě, bez přerušování,
poslouchal. Potom sáhl do kapsy a na klávesnici mobi‑
Pokřik oddílové rady, jimž svá jednání tradičně zaha‑
lu vymačkal nějaké číslo. „Zlato“ řekl do telefonu a po‑
jujeme, mě přiměl k úvaze o tom, jak se jeho k obraně
přátelství vybízející slova promítají do dnešní Patovy si‑ díval se na hodinky, „do toho divadla přijdu, možná
tuace. „Druh co druh, v pevný kruh, nikdo nás nezdolá!“ s menším zpožděním. Neděs se a čekej u pokladny. Ko‑
nečně lístky máš ty. Já se k tobě nějak probiju, kdyby
Potřeboval by, myslím si, aby ten kruh byl kolem toho
bylo nejhůř. Měj se, lásko. Přijdu.“ Byl by to rozhovor
kluka fakt ocelový. „Co se děje?“ Probral mě Swedův
jako z nějakého amerického bijáku. On však v zápětí
hlas a kmitání jeho ruky před mýma očima. Rozvažoval
zavolal telefonem taxi a řekl mu, aby čekal na mostě.
jsem zřejmě dlouho a především na úkor probíhajícího
Klukům přikázal, aby se nehnuli z klubovny. Mě řekl:
programu schůze. Swed při mém procitnutí totiž stáhl
„Fofrem, člověče“. Navlékl na sebe kabát a mazali jsme
ze stolu novou gepeesku o níž klukům zřejmě vyklá‑
tím blátem k silnici. Byl to takový kalup, že jsem si ne‑
dal. Já si nepamatoval z jeho přednášky ani slovo. Tak
všiml, jestli se vážně umí vznášet. Pat byl zase doma
jsem mu to řekl. Tedy nejen jemu. Vlastně všem klu‑
sám. Otevřel nám až když Swed zazvonil po třetí. Mu‑
kům, co tvoří radu našeho oddílu. Předminulý týden
sel nás vidět špehýrkou ve dveřích. Promýšlel co má
vyšla družinová schůzka na Pata. Konala se u něj doma.
s námi udělat. „Patriku, chlape bídná“, řekl mu Swed
Domácnosti všech kluků se už o schůzky podělily. Pat
pozvání dlouho odkládal. Od září, kdy byl projekt Jedna se svou obvyklou laskavostí v hlase, „co je s tebou? Mě
družinovka v měsíci u někoho doma vyhlášen, se schůz‑ začínají za chvíli taneční a musím pro tebe přes půl
města. Těmhle levákům“, ukázal na mně, „padá nářadí
ce u nich vyhýbal, jak mohl. Teď vím, proč se mu do ní
z rukou. Nechceš jim, prosím tě, ukázat jak se přibíjí
nechtělo. Nikdo doma nebyl. Čekal a vítal nás jen Pat.
ty palubky. Hele, do hrobu si to nevezmeš“. Zasmál se,
Od počátku se zdál nejistým, nervózním. Roztržitě tlu‑
vzal Pata kolem ramen a táhl ho dolů se schodů k čeka‑
mil naše hlasy a smích. Uvařil nám čaj. Na papírové tác‑
jícímu taxíku. Nejprve jsme jeli k divadlu. Swed se ně‑
ky před nás položil koláčky, co určitě koupil někde v ob‑
kolikrát kouknul na hodinky. Když vystupoval, všiml
chodě. Doma pečené nebyly, to poznám. Snažil se, mys‑
jsem, že jeho boty už nejsou tak dokonalé. Bylo mu
lím si, aby se družinová schůzka u něj podobala těm, co
zažil v rodinách ostatních kluků. Včetně té starostlivos‑ to zjevně jedno. Nepohlédl na ně. Podal Patovi ruku
a řekl „Vítej na lodi, starej zbrojnoši.“ Pat se konečně
ti maminek s jakou nám nachystaly všelijaké dobroty.
usmál, pootevřel dveře a zavolal za Swedem: „a ty spe‑
cielní hřebíky na palubky jste koupili“. Swed se chytil
Zrovna jsme rozložili desku stolního hokeje když
za hlavu a Pat řekl jako za starých časů: „No, jasně“.
se ozvaly z chodby domu ty hlasy. Nikdo z nás si jich
zpočátku nevšiml. Jen Pat je okamžitě vnímal. Podí‑
val jsem se na něj. Stál strnule vzpřímený a bledý. Pak
se ozval ve dveřích kovový zvuk klíče a chvíli potom
J. Zachariáš – Pedro o jiných a přesto stejných oddílech.

60 let s Dvojkou
Jestřáb přišel do Dvojky „nedobrovolně“
v roce 1925, kdy se spojila s jeho tehdejším
18. oddílem, a jako vůdce ji začal vést roku 1927.
Přijal ji za svou a neopustil ani za 2. světové
války, ani v období dalších zákazů. V každé
době dokázal kromě celoročního programu
zorganizovat a vést letní tábor. V polovině 80. let
předává oddíl svým nástupcům.<ED
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JF na Táboře Svazu třinácti 1927. | (Z) PNP
JF na Táboře Dvacáté míle, 1933. | (Z) PNP
3 JF na Táboře třinácti orlích per, 1934. | (Z) PNP
4 JF na zemském sjezdu SJSS RČS v Praze, 1936. | (Z) PNP
5 JF na výpravě u Drtinovy rozhledny, 1941. | (Z) PNP
6 JF na výpravě, 1950. | (Z) PNP
7 JF před srazem na tělocvičnu, 1959. | (Z) PNP
8 JF na Táboře návštěv, 1965. | (Z) PNP
9 JF na výpravě, louka proti Roztokám, 1970. | (Z) PNP
10 JF na výpravě, Myší plácky, 1986. | (A) ŘE
1
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50 let s Pětkou
Braťka Pětku založil a začal vést v roce 1913.
Počátkem 30. let ji převedl k vodním skautům
a postupně rozšířil v přístav. Za 2. světové
války byl vězněn a musel se skrývat před nacisty,
přesto s částí oddílu udržoval občasný program.
Po nuceném odchodu do severních Čech založil
filiálku Pětky v Ústí nad Labem a u ní setrval
až do roku 1963.<ED
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JN, tábor pod Plešivcem, 1916. | (Z) RŠ
JN, tábor, 20. léta. | (Z) SI
JN na plachetnici Gospa, 1934. | (Z) AP
JN s Pětkou v Anglii, 1937. | (Z) AP
JN, tábor Slovenský ráj, 1938. | (Z) AU
JN ve 30. letech píská nástup. | (Z) SI

10

JN na vodě v Lenoře, 1952. | (Z) AU
JN v Praze s pětkaři, 50. léta. | (Z) AU
9 JN, tábor Holná, 1956. | (Z) SI
10 JN, u Havírny – klubovny Pětky
v Praze, 1964. | (Z) AP
7
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Jaroslav Novák –
Braťka
31. 1. 1894–14. 3. 1965

Spisovatel, tajemník Svazu skautů, šéfredaktor
časopisu Junák, dlouholetý vůdce 5. oddílu
Praha. <ED
Jaroslav Novák se ke skautingu přihlásil hned v jeho
počátcích, zúčastnil se prvního kurzu pro vedoucí
a oddílu se věnoval až do konce svého života. V roce
1913 ho Svojsík jmenoval rádcem a svěřil mu družinu,
z které záhy vznikl 5. pražský oddíl. Zpočátku byl su‑
chozemský, ale od roku 1933 se z něj stal známý oddíl
vodních skautů, který se později rozšířil na mnohočet‑
ný přístav s bohatou činností. Dnes patří s pražskou
Dvojkou k nejstarším oddílům u nás. Braťkova Pět‑
ka tábořila v Tatrách i na divoké Podkarpatské Rusi,
účastnila se mnoha mezinárodních skautských akcí,
na lodích brázdila holandské plavební kanály, Jaderské
moře i polskou Vislu. Jen detailně naplánovanou cestu
kolem světa zhatil komunistický puč.
Jaroslav Novák se právem řadí mezi skautské „otce
zakladatele“: Jeho přispěním vzniklo mnoho originál‑
ních metodických vynálezů a her, které prostřednic‑
tvím článků a přednášek předával ostatním vedoucím.
Především v počátcích se výrazně angažoval ve výcho‑
vě činovníků, pořádal letní kurzy, spolu s F. A. Elstne‑
rem stál u kolébky českých lesních škol. Byl velkým
propagátorem družinového systému, který předsta‑
voval nejlepší metodu pro uplatnění jeho výchovného
kréda: „Postupujte tak, aby se vaši chlapci dokázali co
nejdříve obejít bez vás.“ V roce 1919 začal soukromě
vydávat první metodický skautský časopis Listy pro
junácké vůdce, které zanedlouho nahradil spolkový
Vůdce. V něm publikoval množství článků, rad, her
a námětů pro oddílovou činnost. Později se stal dlou‑
holetým šéfredaktorem časopisu Skaut‑Junák.
Braťka patřil k nejplodnějším skautským spisovatelům,
na svém kontě má řadu úspěšných knih. Je autorem
celé řady příruček: Radosti a taje junáctví, Junácká
družina, Skautské divadlo… Velmi populárním se stal
jeho první beletristický román Skautská srdce (později
Statečná srdce), ale i další díla: Zelené jezero, Bílá ruka,
Pod bílými plachtami… Podle jeho námětu také vzni‑
kl celovečerní film se skautskou tematikou Na dobré
stopě, který se natáčel na tábořišti Pětky – ostrově
uprostřed Sečské přehrady. Jako spisovatel nelenil ani
v době komunismu, psal sice „do šuplíku“, ale rukopisy
se zachovaly, a tak mnoho let po jeho smrti vyšly další
romány dochované v jeho pozůstalosti jako Tábor nad
vodopády a Ve stopách Odysseových.
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Braťka ve třicátých letech. | (Z) SI
Braťka na táboře ve Staňkově, 1933. | (Z) AU

K nedožitým Novákovým stým narozeninám vydali
jeho svěřenci sborník vzpomínek a úvah, kde Tomáš
Pačes – Pacík píše: „Braťka byl antihrdina – »Little‑Big
Man«. Když se na Vltavě udělal a jeho systém malých
bedniček a krabiček, do kterých si skládal věci, plul
v peřejích, bylo to pro mnohé vlastníky lodních pytlů
jen dalším důkazem jeho nepraktičnosti… Pro mě byl
ze začátku Braťka vůdce v pozadí, bez ambic. Snad jen
dobrý k tomu, aby vedl schůzku s rodiči, když se začal
připravovat tábor a potřebovali jsme od nich pomoc.
Až později jsem poznal jeho nenápadnou, ale absolutní
kontrolu chodu oddílu. Tu zajišťoval prostřednictvím
přístavných a kormidelníků tak nenápadně, že jsme si
mysleli, že vše děláme sami…“
Václav Nosek – Windy, v knize Skautské století.

Jaroslav Foglar –
Jestřáb
6. 7. 1907–23. 1. 1999

Spisovatel, šéfredaktor časopisů Mladý hlasatel,
Junák a Vpřed, významný metodik, dlouholetý
skautský vůdce 2. oddílu Praha. <ED
Jaroslav Foglar si jako kluk skautování příliš neužil:
Ve třinácti letech mu ho maminka zakázala, protože
se nachladil při prodávání junáckých losů. O několik
let později se k hnutí vrací vstupem do oldskautského
klubu Jestřábi, který založil a vedl jeho bratr Zdeněk.
Slávek v něm ale nebyl spokojen, a tak v roce 1924 pře‑
stoupil do 34. oddílu Ohnivci, kde získal svou přezdív‑
ku Jestřáb. Stal se zástupcem vůdce a už v roce 1925
vedl svůj první tábor v blízkosti legendární Sluneční
zátoky na Sázavě. Následně došlo ke sloučení s 2. od‑
dílem, a tak se začala psát slavná historie pražské
Dvojky pod Foglarovým vedením. Dvojka nepřestala
žít během celého zbytku 20. století. V době zákazů
skautingu fungovala v ilegalitě, ukrytá v jiných orga‑
nizacích s vůdcem Jestřábem v čele. Ten vedl oddíl
celých 60 let: Novému vůdci jej předal až v roce 1987,
kdy oslavil osmdesátiny.
Foglarovou doménou nebyly náročné a daleké výpravy
za obzor, ale schopnost vykouzlit dobrodružství, kte‑
ré může za pomoci fantazie a kamarádů zažít každý
kousek za městem či ve vedlejší uličce. Skautský pro‑
gram obohatil kromě množství her desítkami nápadů,
které přinesly šťávu do tehdy poněkud fádního oddí‑
lového života.
Své zkušenosti, nápady a programové tipy nabízel
ostatním prostřednictvím časopisů a později knih
na pomezí příběhu a metodické příručky jako byly Kro‑
nika Ztracené stopy či Náš oddíl.
Kromě vedení Dvojky se Foglar plně věnoval spisova‑
telské dráze, a to i v době, kdy byla jeho tvorba na in‑
dexu. První povídka Vítězství mu vyšla ve Skautu
‑Junáku již v prosinci 1923. O deset let později
ve stejnojmenném časopise publikoval na pokračování
román Boj o první místo. A pak v rychlém sledu ná‑
sledovali Hoši od Bobří řeky, Přístav volá a dvě desítky
dalších. Ty se spolu s mnoha povídkami a komiksy
v čele s Rychlými šípy staly nejpodstatnější četbou pro
několik generací mladých lidí. Foglar se i v nelehkých
dobách nesvobody věnoval spisovatelské a redaktor‑
ské práci, přestože v padesátých i sedmdesátých letech
byla jeho tvorba na „černé listině“ nežádoucích autorů.
Po roce 1989 se jeho dílo dočkalo kompletní reedice.

3
4

3 Jestřáb na táboře
u Krumlova, 1953| (Z) PNP
4 Jestřáb ve Sluneční zátoce,
1932. | (Z) PNP

Ve třicátých letech přišel Foglar s nápadem, jak ovliv‑
nit i mládež, která nemá možnost věnovat se skautin‑
gu. Pod hlavičkou vydavatelství Melantrich uskutečnil
svou myšlenku dětského časopisu Mladý hlasatel, kde
v roce 1937 připravil půdu pro zakládání tzv. čtenář‑
ských klubů. Náměty pro jejich program čerpal pře‑
devším z prostředí oddílu či skautingu jako takového.
Například bobříci svou inspiraci odborkami a třemi
orlími pery nezapřou. Skautingu tím ovšem neudělal
žádnou medvědí službu, právě naopak stal se jeho nej‑
významnějším propagátorem.
Jaroslav Foglar zemřel po dlouhé nemoci 23. led‑
na 1999, pochován je na Vinohradském hřbitově
v Praze. Jeho životopisec a pokračovatel Miloš Zaple‑
tal o něm píše: „Jaroslav Foglar – od druhé světové
války nejčtenější český spisovatel, redaktor ve své
době nejúspěšnějšího časopisu pro mládež, tvůrce nej‑
populárnějšího seriálu, nejdéle sloužící skautský vůd‑
ce. Literární kritikou většinou zatracovaný, totalitním
režimem po desetiletí zakazovaný.“
Václav Nosek – Windy, v knize Skautské století.
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Vodní vábení
Příběh Pětky a Dvojky se dá také vyjádřit slovy
změna a tradice, alespoň v Jestřábově a Braťkově
období. Zatímco Jestřáb byl tradicionalista
a jeho změny spočívaly spíše v přidávání nového
než v odklízení starého, Braťkovy změny měly
radikálnější povahu. Ať to byla různorodá místa
tábora, rozšíření oddílu na přístav, nebo změna
největší – přechod od bačkorářů k vodákům.
Braťka začal po téměř dvaceti letech vedení oddílu
hledat nové impulsy. Zároveň se v 5. oddíle utvořila
silná roverská družina vodních skautů, která vyjíž‑
děla mimo jiné splouvat řeky do zahraničí (viz XXX).
V roce 1932 do ní přistoupil i zkušený vodák Mirko
Vosátka – Grizzly. Pak už zbýval jen krok k přecho‑
du Pětky k vodním skautům. Upravený program
oddílu připravil M. Vosátka, jehož Braťka jmenoval
kapitánem. Změnu odsouhlasil oddílový parlament
v září 1933, a o tom, jak silný tomuto kroku přiklá‑
dal Braťka důraz, svědčí zápis, ve kterém je uvedeno:
„Přesně o deváté hodině uzamčeny dveře. Kdo přišel
včas, zůstává v oddíle.“ Každá družina byla povinna
si postavit pramici, všichni členové se museli naučit
plavat a pořídit si nové kroje. V těch se Pětka poprvé
představila veřejnosti 28. října 1933 a už v nich „zů‑
stala“ až do dnešních dnů.
Po nuceném uchýlení se pod křídla Yacht klubu po‑
čátkem padesátých let se část, především starších
členů, začala více věnovat plachtění. Braťka v tom
viděl velký posun do budoucna, který popsal v jed‑
nom ze svých dopisů Švígovi, tehdejšímu vůdci Pětky:
„Začali jsme pěstovat vodáctví v roce 1933, kdy teh‑
dejší vodní skauting byl na rozpadu (zbýval jen oddíl
o 12 členech, usínající). Podařilo se nám tehdy celou
věc rehabilitovat a přivést k rozkvětu. Proč bychom
neměli i dnes se pokusit postavit výchovu jachetního
dorostu na zdravý a rozumný základ podle zkušenos‑
tí, které nemá nikdo v takové míře jako my.“ Proto se
ve svém ústeckém oddíle jachtingu věnoval naplno,
ale Pětka sama zůstala spíše u pramic.
Jen ze členů starších patnácti let ustanovila
v roce 1959 družstvo účastnící se i mnoha závodů
a mistrovství. Asi největších sportovních úspěchů
dosáhl poválečný pětkař I. Englich – Chingo, který
se svým kolegou Vl. Vopálenským vyhrával mistrovství
ČR a byl zařazen do výběru na olympiádu v Japonsku
(1984), přednost ovšem tehdy dostali fotbalisté. <ED
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„Zvodačení“ Pětky
Braťka jako citlivý pedagog a vůdce oddílu pozoroval,
že dosavadní programová náplň používaná v činnosti
oddílu již nestačí. Vedli jsme spolu řadu pohovorů, co
s Pětkou. Braťka přišel s nápadem Pětku „zvodačit“.
Žádal mne, abych mu jednak vypracoval námět vodác‑
ké činnosti a jednak projednal, jakou formou provést
převedení, neboť jsem absolvoval vodácký výcvik. Pro‑
gram jsem mu vypracoval na půl roku. Další by se upra‑
vil podle toho, jak Pětkaři přijmou převedení na jinou
výchovnou i cvičnou základnu. Velký prám s budovou,
kde měla být klubovna, čítárna, dílna, záchod, kancelář
vedoucího, menší klubovna, pramice, pádla, vše dostala
za úkol vybudovat firma Šílený. Mne Braťka jmenoval
kapitánem oddílu. V té době totiž oddíl vedl dál vůdce
oddílu a kapitán plnil funkci dnešního přístavného a byl
současně zástupcem vedoucího oddílu. Na oddílové
schůzi Braťka vysvětlil příčiny převedení Pětky do řad
vodních skautů, uvedl, jaký bude kroj, a já jsem začal
se školením kapitánů, to je rádců a podrádců družin.
Kurzy byly každý týden 2–3 hodiny. Nastal výcvik pád‑
lování, nejdříve kapitánů, aby rádcové a jejich zástupci
na lodi ovládali práci s pádlem.
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Kolem plovoucí klubovny bylo stále vodní rojení, křik,
smích, stříkání, pohyb pramic i pětkařských plavčíků.
V rámci „zvodnění“ jsem vytvořil také oddílovou vlaj‑
ku podle předpisů. Pro vlajky oddílů vodních skautů
jsem volil pořadí barev červená-žlutá-červená. Vybral
jsem barvy města Prahy. Na modrých šátcích, patří‑
cích k vodáckému kroji, jsem zavedl žlutý terč červeně
lemovaný s červenou pětkou, který se našíval do cípu
šátku špičkou ležícího na zádech. Nadešel pak 28. ří‑
jen 1933, kdy pražský Pátý oddíl vyšel v čele skautské‑
ho průvodu v krojích vodních skautů i s novou oddílo‑
vou vlajkou, kterou nesl Fousek, rádce družiny Lišek.
A Vodní Pětka byla na světě.

Klubovna Pětky na Vltavské náplavce, 1933. | (Z) RS
První kapitanát vodní Pětky, třetí zprava nahoře
M. Vosátka, 1933. | (Z) RS
1

2

3 První vystoupení Pětky na veřejnosti v nových krojích,
vpředu kráčejí M. Vosátka a Braťka, 28. 10. 1933. | (Z) RS

Mirko Vosátka – Grizzly v knize Jak jsem skautoval.
Grizzly vstoupil do 5. oddílu v roce 1920, později z něj odešel
a věnoval se vodáctví, které ho do Pětky znovu přivedlo.
Stal se jedním z nejvýznamnějších představitelů vodních
skautů a autorem několika příruček na toto téma.

Kresba Č. Pražáka v Almanachu Pětky, 1973. | (Z) AP
Plachetnice Chinga a Vl. Vopálenského na Mistrovství
Evropy v Holandsku, kde skončili čtvrtí, 1962. | (Z) CH
4

5
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Šest chyb
při vedení oddílu,
který má sto let
Hrdost je asi to správné slovo, které vystihuje,
co by většina z nás cítila, kdyby mohla vést oddíl
se stoletou tradicí. Jenže ono je něco jiného
nahlížet zvenčí a něco jiného pobývat uvnitř.
Protože tradice nemusí být pouze výhrou,
ale i břemenem. Své vyrovnání s ní popisuje
jeden z posledních vůdců Dvojky. A jeho
přemýšlení se netýká jen těch, kteří působí
v podobně starých oddílech. <ED

1
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1 | Nechat se historií
ovládat
Váš oddíl žije a funguje tady a teď. Není jiný oddíl než
vy a současné členstvo. Zodpovědnost je na vás, koneč‑
né slovo je vaše a každý to musí respektovat, nebo začít
vést oddíl sám. Je pravděpodobné, že máte v oddíle
nebo blízkém okolí řadu lidí, kteří vám radí a svůj ar‑
gument opírají o historii a tradice („Tak to bylo vždyc‑
ky…“, „To by se Jestřáb v hrobě obracel…“). Je nutné
si dokázat stanovit o kterých věcech a jak dlouze jste
ochotní diskutovat. My jsme například chtěli, oproti
tradici jednodenních Vánočních výprav do klubovny,
zavést vánoční akce vícedenní a ven, za sněhem. O této
banální změně jsme s našimi oldskauty prodebatova‑
li snad desítky hodin. Zpětně myslím, že jsme prostě
měli říct „Tak to bude“ a věnovat se důležitějším věcem.

2 | Poslouchat jen ty,
kteří mluví
V našem oddíle se utvořila skupinka cca 2–4 oldskautů,
kteří nám dvacetiletým cápkům intenzivně, pravidel‑
ně a dlouze „radili“. Nutno říct, že kromě rad i často
dobře pomáhali, ale hlavní pocit je, že jsme prodeba‑
tovali snad stovky hodin nad stále stejnými otázkami.
A přitom oddílem prošly stovky lidí, kteří by nám měli
co říct (a často možná úplně opačný názor). Jenže my
jsme se bavili jen s těmi, co přicházeli za námi. Sami
jsme aktivně jiné „oldskauty“ neoslovovali a nevyhle‑
dávali. Například velmi citelně vnímám chybějící vliv
střední generace třicátníků/čtyřicátníků. Možná by
dokázali do naší komunikace dvacátníci vs. šedesátníci
vnést trochu jiný pohled.
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1 Jestřáb, vůdce Dvojky 1927–1987, s Dvojkaři při oslavě
narozenin, 5. 7. 1970. | (A) UZ (Z) SI
2 Bobr Ryšavý, vůdce Dvojky 1925–1927, na Mohykánském
táboře u Libíče, 1926. | (Z) PNP
3 Sláva Bursík, Dvojkař od roku 1913, vůdce 1923–1925,
na táboře z počátku 20. let. | (Z) ŘE
4 Vašek Jelen, první vůdce Dvojky 1913–1919 (s přestávkami),
na výletě v Prokopském údolí 1912. | (Z) SI

3 | Stavět se do opozice
Když už jsem tedy se zástupci „starší generace“ jednal,
bylo to často s nepříjemným pocitem neporozumění,
nevděku a nesouhlasu. Stavěl jsem se vůči nim výrazně
do opozice a neschopen kompromisu vlastně zmíněné
hodinové debaty jen podporoval. Přeci neustoupím,
když jsem přesvědčen, že mám pravdu. Jenže zpětně
vidím, jaký nevyužitý potenciál nám zůstal skryt. Do‑
vedný vyjednavač by dokázal třecí plochy decentně
obejít („O tom, zdali by měl být tábor společný s hol‑
kama nebo ne, se zřejmě neshodneme…“) a najít po‑
tenciál ke spolupráci („…, povězte mi radši o té legen‑
dární hře na táboře Alvareze, šla by použít?“). Ostatně
vím, že uvnitř vidíme všichni stejný cíl – co nejlepší
oddíl, který bude vychovávat co nejlepší lidi, takže to
chce jen najít společnou řeč a využít společný potenci‑
ál. To se mi nikdy nepovedlo.

5
6

7

Prokop Drtina (vpravo nahoře), vůdce Dvojky 1920–1923, na táboře u Příběnic, 1922. | (Z) SI
Aleš Vitinger, vůdce Dvojky 2008–2011, na táboře v Novohradských horách, 2011. | (Z) AD
7 Milan Žaloudek (vpravo), vůdce Dvojky 1988–1993; Tomáš Navrátil – Katel (třetí zprava),
vůdce 1997–1999; na táboře z počátku 90. let. | (Z) AD
5
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5 | Odrazovat nástupce
4 | Hledat stále nová
a lepší řešení
Nadšen vůdcovskými kurzy a vzdělávačkami, plánová‑
ním, SMART cíli a cíleným programem jsem věnoval
hodně energie do vymýšlení nových aktivit, programů
a řešení. Staré, prosté oddílové hry nám už často při‑
šly příliš triviální a bezúčelné. Oddílové prvky, které
se zrovna nevešly do cílů, prostě vyšuměly („KPZ ani
pracák již v programu nepoužíváme, tak proč je mít
v povinné výbavě, pryč s nimi. Vlastně už nemáme
v povinné výbavě nic, pryč s ní“). Bohužel až zpětně
oceňuji výhody těch „tradičních“ postupů – klasické
oddílové hry nestojí žádný čas na přípravu a nakonec
v nich ty cíle také najdete, možná ne úplně na povrchu,
ale jsou tam. Jenže na to, abyste si zahráli „Vynášení
čísel“, by si členstvo muselo nosit ta „čísla“. Ale aby si
nosili čísla, musela by být povinná výzbroj. A pravidel‑
ná kontrola povinné výzbroje by vlastně byla celkem
dobrý nástroj k tréninku zodpovědnosti. Možná to
bylo dobře vymyšleno „už tehdá“.

Aleš Vitinger, vůdce Dvojky v letech 2008 – 2011.

Pražská Dvojka má posledních cca 15 let vedoucí, kte‑
ří vedou oddíl maximálně 3–5 let. A i takové je velmi
těžké v oddíle najít. Čím to, že nikdo nechce vést tak
prestižní oddíl? Samozřejmě, že lze vinit větší angažo‑
vanost mladých lidí, více aktivit, méně času. Ale věřím,
že právě stoletá historie oddílu má na tom lví podíl.
Kdo by si chtěl na svůj dvacetiletý hrb vzít devadesá‑
tisedmiletý oddíl a říct „Nebojte se kamarádi, vzorně
a zodpovědně ho budu vést minimálně 3 další roky“.
Obzvlášť, když od svých starších kamarádů předtím
neustále slyšel, jaká řehole to vedení oddílu je, jak nic
nestíhají, prodlužují školy, ale oddíl má přednost! To
není zrovna dobrá reklama. Doporučoval bych tedy
nedémonizovat a nestrašit, ale motivovat. Koneckon‑
ců, každý oddíl může „umřít“. I kdyby mu bylo 99.

6 | Hned zapomenout,
jaké to bylo
Pomalu se přesouvám do role externího a přihlížejícího
oldskauta. A s hrůzou zjišťuji, jak se začínám podo‑
bat těm, se kterými jsem se před pár lety tak usilovně
hádal. Jak začínám kritizovat a rozdávat „dobré rady“.
Doufám tedy, že snad i ten svůj přesun „do historie“
zvládnu se ctí a tak, abych byl snad oporou a ne opozicí.
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Zákony a slib
Už v roce 1913 měli členové obou oddílů
před očima skautský zákon a neopustili ho ani
v dobách temna, kdy byl nahrazován podobným
kodexem. Ovšem skládání slibů se až na výjimky
zachovalo pouze ve svobodných časech. Kromě
hlavního zákona se Dvojka i Pětka řídila mnoho
nepsanými pravidly, tvořícími neviditelný
spojovatel oddílového života. <ED

Skautský slib
6. 4. odpoledne skládalo sedm hochů slib. Za tím úče‑
lem sešli jsme se odpoledne u Slávy. „Náš“ koutek v po‑
koji byl pěkně vyzdoben. Na bíle prostřeném stole leží
stará vlajka oddílová – vybledle hnědá hlava statného
jelena na bílém poli. Vlajka pod níž náš oddíl žil a tvořil
již 11 let, kterou nesl hrdě ve svém čele, jako zástavu
a připomínku idejí skautských. Vedle ní leží rozevře‑
né Základy junáctví a Základové skautingu, otevřené
u skautského zákona. Sláva zahajuje naši dnešní oslavu,
vítá všechny a posléze promlouvá k oddílu celému vů‑
bec a k těm, kteří mají skládat slib zvláště.
„Dnes skládáte slib, dnes stáváte se našimi skutečnými
bratry. Známe se dosud někteří jen málo, jiní již déle
jsou mezi námi, ale doufám, že společná práce radostná
sblíží nás, utuží naše přátelství, dá nám vzájemně se po‑
znati, sblížiti. Skládáte slib. Tímto přijímáte na sebe
mnoho, co plniti stává se vaší povinností pro celý život,
neboť kdo stal se skautem z přesvědčení, ten jím zůstá‑
vá po celý život, ať již třeba dávno není organisován, ať
je životem odvát daleko od svého domova, svých dru‑
hů. Skládáte slib, a já bych rád, abyste skutečně vážně
si uvědomili co tím na sebe přijímáte. Já bych rád, aby
si to uvědomili i ti kdo již dříve slib složili, aby s novou
chutí se zase chopili práce. Vy, kteří dnes vstupujete
i v naše duševní bratrství, buďte vítáni námi všemi.
Uvědomte si co slibujete, také nám všem, a slibte si
každý sám v sobě, že skutečně budete vše plnit, nejen
proto, že se na Vás ostatní dívají, ale protože sami před
sebou na prvém miste jste zodpovědni za své činy.
Byl bych rád, kdyby dnešní den utkvěl vám v paměti,
aby po čase, až život předloží vám otázky a sliby, kdy
budete váhati, jak se rozhodnouti, vzpomněli jste si
na tento den a aby ve vás vždy jen dobro a pravda zví‑
tězily. Hleďte jít životem tak, aby na jeho konci mohli
býti taky vaše poslední slova podobná oněm, jež pro‑
náší umírající Cyrano v Rostandově tragedii:
Z kroniky Dvojky a z proslovu vůdce oddílu Slávy Bursíka
(kráceno), 6. dubna 1924.
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Zákon
správného hocha
Nebudu nikdy lháti a budu vždy čestným
a poctivým hochem.
2. Nezklamu nikdy důvěru ve mne skládanou.
3. Budu užitečný svému okolí a ochráním slabší.
4. Budu si vážiti každého přátelství.
5. Nebudu neslušně mluvit, budu vždy
zdvořilý, uhlazený.
6. Dovedu ocenit krásu přírody i práce lidské.
7. Vyhovím přání starších a odpovědných lidí.
8. Neztratím nikdy náladu při neúspěchu
ani v nesnázích
9. Nebudu zbytečně utrácet.
10. Budu pečovat o čistotu a zdatnost
svého těla a úpravnost svého zevnějšku.
11. Rozšířím své vědomosti a znalosti.
12. Budu snášenlivým a nedám se unášeti hněvem.
13. Budu vykonávat co nejlépe své povinnosti.
1.

Ach, vše mi berete, můj vavřín i mou růži!
Jen berte, jedno přec vždy zůstane tu muži,
co s sebou odnesu, co večer vrátím Bohu,
až s dvorným pozdravem se vznesu na oblohu
co nemá trhliny, ni skvrny v triumf jistý,
na vzdor to odnesu. To je… (co?) Znak svůj čistý!
Snad by bylo mnohé ještě, co bych měl a chtěl vám
říci, ale kdyby toho bylo mnoho, nepamatovali byste
si na konec nic. Proto končím a věřím, že budete vždy
pracovati ku povznesení oddílu, aby se přiblížil oné
výši, kde byl dlouho jeho členy udržován, aby se zase
ještě a dlouho mohlo o něm říkati, že je z nejlepších,
ne‑li, že je prvým. A aby všechna práce naše, i všechny
naše zábavy, našeho soužití mohlo dospěti k onomu
cíli, vždy Buďte připraveni!“

2

Kodex muže
Muž je pravdomluvný.
2. Muž se vždy řídí svým svědomím.
3. Muž je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Muž je přítelem všech lidí dobré vůle.
5. Muž je zdvořilý.
6. Muž je ochráncem přírody a cenných
výtvorů lidských.
7. Muž poslouchá své představené.
8. Muž je veselé mysli.
9. Muž neplýtvá věcmi ani silou.
10. Muž je čistý ve smýšlení, slovech i skutcích.
1.

Zvyklosti a Nepsané zákony
Během dlouholeté existence našeho oddílu se v něm
nahromadila celá řada různých ustanovení, kterým
říkáme Nepsané zákony, a všelijakých zvyklostí, které
jsou méně důležité a vznikají při vytváření oddílové
tradice. Přísné dodržování zvyklostí se nevyžaduje.
Netrváme tedy například na tom, že se musí říkat Jar‑
ní robinzonáda, nebo na používání přesných názvů
našich tábořišť a táborů, ale zvyklostí je i sdružování
tří a více hochů na několikadenních výpravách do sku‑
pinek zvaných barbuchy, které dávají dohromady své
zásoby a z nich si společně vaří, nebo pamatování si
čísel tramvají, kterými jsme jeli, či třeba používání vži‑
tých okřídlených výroků.
Nepsané zákony naproti tomu pomáhají v oddíle udr‑
žovat pořádek a slušnost, bezpečnost při naši činnosti
a vůbec hladký chod celého oddílu a jeho dobrou úroveň.

Jaroslav Foglar, v knize Náš oddíl.

1 Long z Dvojky skládá tajný skautský slib na sněmu kmene
Konestoga u Rakovníka, 24. 11. 1984. | (Z) ŘE
2 Pětka v Nižboře, kde se v letech 1968–1970 opět skládaly
skautské sliby, 1970. | (Z) AP

Jedním z prvních a nejzávažnějších Nepsaných, ale
přece jen už sepsaných zákonů je Zákon o členství
v našem oddíle. Doslova se v něm říká: Náš oddíl vy‑
chovává už po mnoho let celé generace chlapců ve sluš‑
né, čestné a užitečné občany naší republiky. Proto ka‑
ždý, kdo je do něj přijat, by si to měl pokládat za čest
a svého členství si vážit. Nemělo by mu zevšednět,
neměl by jím nikdy opovrhnout, to jest bezdůvodně
a předčasně z oddílu odejít. Ani v dospělém věku by
na oddíl neměl nikdy zapomenout, ale měl by ho ob‑
čas navštěvovat a jakýmkoliv způsobem mu pomáhat.
Z dalších Nepsaných zákonů vybírám na ukázku:
• Říkáme si jen přezdívkami nebo křestními jmény.
• V oddíle se neloudí!
• Na „technické“ věci se nesahá! Míníme jimi cizí drahé
předměty, které jsou choulostivé a snadno se poško‑
dí, jako kola, fotoaparáty, hodinky, hudební nástroje
apod. Bez svolení majitele je do rukou nebereme, ani
tvrdošíjně nevyžadujeme jejich zapůjčení.
• „Dej to dál!“ Kráčíme‑li za sebou ve tmě nebo v nepře‑
hledném terénu, ten, kdo si všimne nějaké překážky
(pařezu, výmolu, kamene či kořenu), upozorní na ni
dalšího a připojí formuli „Dej to dál“. S touto výzvou
si pak všichni předávají zprávu o překážce a nikdo ne‑
smí na formulku zapomenout, aby zpráva nezanikla
v hovoru nebo kvůli nepozornosti.
Na základě takových i jiných zkušeností postupně
vznikaly a dodnes vznikají další a další Nepsané záko‑
ny. Hoši je většinou ovládají, a zapomene‑li se někdo
a některý zákon přestoupí, hned se ozve celý sbor hla‑
sů, který mu ho připomene. Nepsané zákony mi spolu
s oddílovou tradicí významně pomáhají v práci oddílo‑
vého vedoucího.
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Průvodci
I když vůdce oddílu je nejvíce na očích a většinou
bývá také tahounem a hybatelem dění, málokdy
stojí celé vedení pouze na něm. Jsou zde jeho
zástupci i další pomocníci a u fungujícího
družinového systému, o který se Dvojka i Pětka
vždy snažila, rádcové družin.
V počátcích Dvojky se u ní vedoucí běžně střídali
a až s příchodem Jestřába začalo nepřerušené období
jednoho muže v čele. Snažil se sice najít spolupracov‑
níky, ale vzhledem k jeho osobnostnímu nastavení to
neměl jednoduché. Na druhou stranu ti, se kterými
našel vzájemné souznění, mu zůstali věrni po mno‑
ho let. Ať to byl Fr. Šrédl – Vítra, A. Hobza – Srdíčko,
J. Burhauser – Jumbo, Vl. Janík – Dan a mnozí další.
Jeho snem ovšem byla celá družina aktivních spolu‑
pracovníků, kterou se ovšem dařilo vybudovat a pře‑
devším udržet pouze v některých obdobích. Nazýval
ji nejdříve Bílá družina, později Pracovní kruh a jak
ukazuje Jestřábův dopis z roku 1939, neobešla se bez
obtíží: „Hoši z Bílé družiny, dozvěděl jsem se z obsahu
Vaší poslední schůzky, na které jste místo práce pro
oddíl drbali Jestřába o stošest. Nevím, zda se Vám
mám dříve divit, nebo se na Vás zlobit za ty Vaše vý‑
tky, že Vás málo zaměstnávám. Myslil jsem, že se ra‑
dostí zblázním, když jste se mně nabídli k větší a hlub‑
ší práci pro oddíl, než snad provádějí ostatní hoši v od‑
díle, kromě rádců a zástupců, každému jsem se, s tím
chlubil, jaké že to vychoval náš oddíl dobré spolehlivé
chlapce – a teď najednou takováhle výtka z Vaší strany.
Cožpak nemáte v Bílé družině dostatek možností a vol‑
nosti využít každý svůj nápad, propracovat ho a uplat‑
nit v oddíle? Číhám přímo po Vašem výkonu, vítám
ho s otevřenou náručí.“ Kruh spolupracovníků kolem
vůdce se ve Dvojce zachoval dodnes a často se v něm
setkávali i příslušníci různých generací. Jemu vděčí
oddíl i za překonání mnoha nesnází, také v době, kdy
Jestřába již trápily zdravotní potíže a na vedení oddílu
a především táborů se osobně tolik nepodílel.
Pětka měla období jednoho muže dlouhodobě v čele
od počátku, ale Braťka byl hybatelem mnohem více
v pozadí, věřil družinovému systému a hlavní práci
nechával na rádcích. Ani on by se ovšem neobešel bez
spolupracovníků, neboť především v době Braťkou
vedených zahraničních táborů ve třicátých letech ved‑
li právě jeho zástupci tábory pro ty, co zůstali doma.
Proto je zvláštní, že se o nich téměř nic nedochovalo,
známe jen jména jako Polda, Svaťka, Karlík a další.
Vodní skauting přinesl zřízení tzv. kapitanátu a také
zavedení nového názvosloví jako mužstva, kapitán,
kormidelník, člunař, plavčík. A zároveň upevnění dru‑
žinového systému a posílení role rádců, tedy kormi‑
delníků. Ti v Pětce byli většinou starší, mezi šestnácti
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1
2

Jestřábovi pomocníci - Prófa, Dan, Jumbo, 1945. | (Z) PNP
Kapitánát Pětky na táboře v Polsku, 1986. | (A) HJ
3 Švígo se svou Pětkou, 1966. |(A) SM
4 Kapitanát Pětky – zleva Bobánek, Obden, Tudor,
Ejhle, 1981. | (Z) AP
1

2

až osmnácti lety. Pro usnášení se také s oblibou pou‑
žívalo celoddílové shromáždění zvané parlament. A co
se na něm například projednávalo? „Kapitán Vejvara
předložil oddílovému parlamentu návrh odd. soutěže
našich mužstev nazvané O Svojsíkův štít. Návrh byl
přijat v plném znění, i když se o jednotlivých bodech
živě rokovalo. Za zmínku stojí, že je to dvouměsíční
soutěž družstev v provádění družinového programu.“
Po Braťkově odchodu z Prahy v roce 1953 se střídalo
období silných kapitánů a společného vedení v jakém‑
si „X‑umvirátu“. Aby byla zajištěna kontinuita, zřídila
Pětka v polovině šedesátých let funkci komodora ma‑
jícího za úkol dohled a pomoc zvlášť v době předávání
vedení. Dlouhodobě ji zastávali J. Švec – Švígo, Standa
Stanovský a po něm Luděk Bartoš. <ED

3

4

Test kormidelníků a člunařů

Převrácený den
Název „Převrácený den“ nezasvěcenému asi mnoho
neřekne, v nejlepším případě to, že se jedná o den,
ve kterém je všechno převráceno – a takových zná
jistě dost. Celkem vzato je to zcela správná definice,
v oddíle ale nabývá do jisté míry specifického vý‑
znamu. Převrátí se jen hodnosti v mužstvech, a tak
kormidelníci se stávají plavčíky a naopak – ať také
vědí, jaké to je. Kromě toho z nejschopnějších plavčí‑
ků rekrutuje se kapitán a přístavný, takže i program
záleží jen a jen na nich. Nově zvolené vedení nemá
většinou ještě dostatek zkušeností, dopouští se chyb
a k večeru nespokojenost plavčíků dosáhne vrcholu
a nezbývá, než vzpourou vše vrátit do starých kolejí,
často i za použití mírného násilí.

Martin Srp – Badýs, Plaváček – ročenka 1975.

Vezměte si papír a tužku a zkuste napsat odpovědi
na několik následujících otázek, nespěchejte,
ale promýšlejte.
• Umí si váš plavčík zabalit bágl a má pádlo
a výzbroj na tábor?
• Kolik umí váš plavčík písmen morseovky?
• Který uzel dělá plavčíkovi nejvíc obtíží?
• Kolikrát jsi se, za dobu svého kormidlování,
neomluvil na podnik?
• Jak dlouho předem připravuješ mužstvový program?
• Nemluvíš občas s plavčíky a many hrubě?
• V čem je který člen tvého mužstva dobrý
a v čem slabý?
• Proč nevydržel váš plavčík?
• Baví tě strašit plavčíky „hrůzami“ oddílu,
jako jsou rodgersárny nebo převrácený den?
• Zkoušel jsi někdy sehnat pro oddíl nováčka?
• Má váš plavčík pádlo a výzbroj na tábor?
• Volá váš člen bez telefonu pravidelně
před každým podnikem, a funguje u vás
bezpečně mužstvová štafeta?
Možná sami zjišťujete, jak málo toho víte o členech
svého mužstva. Zamyslete se sami nad svými odpo‑
věďmi a zkuste napravit stav ve svých mužstvech.
Michal Klíma – Tudor, Plaváček č. 2, 1982.
Počátkem osmdesátých let kapitán Pětky, profesí manager
vydavatelství (Lidové Noviny, Economia, Tablet média).
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Družina
„Oddílový způsob výchovy vychází ze stanoviska
dospělých, je pro ně nejpřirozenější, ale v podstatě
odporuje tomu, čím vlastně junáctví je: hnutím,
životem mládeže podle jejích potřeb a možností.“
Píše Braťka ve výtečné a nadčasové příručce
Junácká družina. V Pětce to on i jeho následovníci
dodržovali – družina pro ně byla základ.
Jistě jim to usnadňovaly pramice, jejich druhý „společ‑
ný domov“. Ale i velká část ostatního programu, včet‑
ně několikadenních výprav, se konala právě po malých
skupinkách, stejný důvod mělo i netypické uspořádání
podsad do družinových podtáborků. Dvojka šla jinou
cestou - vyváženosti, jak dokládá Jestřáb v knize Náš
oddíl: „Družiny se mohou samostatně a vnitřně vyžít
během týdne na samostatných schůzkách s vlastním
programem, ale o víkendech se zapojují do celoodí‑
lového programu,a tak je zachována rovnováha: mají
svůj samostatný družinový život, a přitom se neodci‑
zují ostatním družinám a oddílu jako celku.“ <ED

Přátelství
Jedu z výletu. Všichni ostatní již kdesi přestoupili
a mně nezbývá než přežvykovat dnešní výsledek na‑
šeho mužstva – ztratili jsme 11 bodů proti mužstvu
za námi a už nás dohánějí. Pochopitelně: stará firma
Honza nepřišel ani se neomluvil, Petr samozřejmě zase
špatně dopadá ve škole a nováček Láďa vůbec nestojí
za nic. Aby byla pohroma úplná, kormidelník dostal
angínu: vedl jsem zbytek mužstva jako člunař sám
a takhle to dopadlo. Copak skutečně nedokážu to, co
můj kormidelník? (…) Jdeme podél nábřeží a diskutu‑
jeme o mužstvu. Teď už nejsme kormidelník a člunař,
ale ti dva, kteří tu káru táhnou nejvíc. Nijak nás to ne‑
tíží: viděli jsme právě dobrou veselohru a máme náladu,
která nezná obtíží. Svým osobním starostem, o kterých
občas, když nás to popadne, mluvíme dlouze a vážně,
se dnes jen usmíváme. Potkáváme dvojice i větší sku‑
pinky kluků stejně starých, jako jsme my, kteří právě
dokončují utloukání odpoledne a začínají zabíjet večer.
Mužstvo je v pořádku: my dva bychom měli být v mno‑
hém lepší, ale Jindra je výborný a spolehlivý kluk a Mi‑
rek táhne také dobře. Kormidelník pohovoří s rodiči
toho nešťastníka Honzy a já zjistím nenápadně ve ško‑
le, jak je na tom Petr. Od řeky stoupá sympatická mlha
a tramvaje se vesele klouzají kolem nás. Bude to ještě
chvíli trvat, než si v některé z nich povezu domů pocit:
My dva to dokážeme.

Plaváček č. 4, 1957.
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1 Družinové volno Zelené o velikonoční výpravě Dvojky
na táboře Seton, 28.–30. 3. 1959. | (A) IN (Z) PNP

Družinový minitábor Pětky na táboře 1975. | (A) MD (Z) AP
Atletické závody Pětky, 50. léta. | (Z) PNP
4 Družinový výlet Medvědů Dvojky do Modřan,
Donald hází do terče, 6. 3. 1938. | (Z) PNP
2

3

3
4

Medvědi
o své družinové výpravě
Ve čtvrt na devět odchází od konečné stanice pětky
v Hlubočepích směrem k Chuchli tito hoši: Kabar, Jen‑
da, Odym, Valda, Kobra, Jang. Nepřišli: Míra, jehož
nechtějí pustit doma, Donald, který má výron v koleni
a Sláva, jenž onemocněl. V Chuchli odbočujeme napra‑
vo do lesa, procházíme lesním divadlem a zahýbáme
doleva na kopec. Nahoře zastávka, využitá k praktic‑
kému cvičení orientace v terénu. Přecházíme pole a na‑
stává děsuplná cesta na silnici. Zde se zase řadíme a do‑
cházíme do Míčáku. Začíná program: Cvičíme morse
ve dvou družstvech, též na čas. Pak rugby s tenisákem,
„děsný maso“ s padáním do bodláčí. Zkoušíme stojky
na rukou i na hlavě. Obhlížíme terén a šplháme po ska‑
lách. Odym vynašel prima klouzandu. Pak hra na babu,
velmi povedená zejména rozšlápnutím buřtů. Odpole‑
dne opět zahajujeme morseovkou a dohráváme druhou
část rugby. Házíme ze skály svinuté praporky, cvičíme
hod kamenem. Míříme tenisákem do živých terčů. Pak
hra Na národy. Kdo měl deset čárek, běžel uličkou. Byla
sice malá, ale naše! Děsná vybíjenda mezi Samojedy,
Kirkizy a podobnými národy! Zakončujeme oddílovým
pokřikem, odchod. Celou cestu zpívá celé mužstvo.
V souhrnu možno říci toto: Počasí skoro dostatečné,
účast chvalitebná, nálada výborná.

Čigoligo č. 6, 1938.

Proč není mýval obut
Začátkem šedesátých let jsem při náhodné procházce
zaslechl větu, která mi dnes nejen posloužila jako ná‑
zev tohoto povídání, byla mi také, a stále je vrcholem
skautského vůdcovského umění. Byla mi vzdáleným,
stále unikajícím cílem. Díky ní jsem však věděl, že je ho
možné dosáhnout. Za drátěným plotem lehkoatletické‑
ho stadiónku jsem tenkrát pohlížel na asi třicetičlenný,
klukovský kolektiv. Běhali zde ti kluci, skákali i vrhali
koulí. A to podle všech pravidel. Byli tam nejen kluci
závodníci, ale i časoměřiči, zapisovatelé a další pomoc‑
níci. Všichni nějak patřili k těm klukům a oni k nim.
Brzy jsem rozpoznal, že jde o druh oddílu, v jakém jsem
vyrůstal i já. A jaký dokonce už několik měsíců vedu.
Tento oddíl byl však, na rozdíl od mého, který dosud
setrvával v kojeneckém věku, propojen tím jemným
avšak pevným předivem tradice a ducha. S užaslým
nadšením jsem poměřoval chování členů oddílu, jejich
samostatnost. V jednu chvíli se ze skupiny mladých
mužů, kteří závody řídili, ozvala věta vyslovená rázně,
ale klidně: „Proč není Mýval obut?“ Jeden z chlapců
běhal po škvárové dráze bos. Na vzdálenost asi stovky
metrů od místa odkud věta zazněla, se zvedl snad šest‑
náctiletý chlapec. Došel k bosému Mývalovi a odvedl ho
k šatnám v rohu hřiště. Za okamžik se vrátili do ruchu
závodů. Starší hoch potom přiběhl ke společnosti mla‑
dých mužů a řekl: „Už je to v pořádku. Obul se.“ „Není
to v pořádku“, odpověděl mu jeden z nich klidně a ne‑
vzrušeně. „Kormidelníci jsou, mimo jiné, muži povin‑
nosti. Postřehnout, že jim neobutý plavčík lítá po place,
by měla být pro ně maličkost.“
To co jsem před těmi dávnými lety za plotem onoho
sportovního hřiště viděl a slyšel, stalo se mi zkoncent‑
rovanými přednáškami skautských vůdcovských kursů
i Lesních škol dohromady. Ta parta kluků se svými
vedoucími, kteří mně toho dne dali nepřímo mnoho
podnětů k přemýšlení, byl pátý oddíl vodních skautů.
Slavná pražská Vodní Pětka. V té době působící jako
oddíl vodní turistiky.
J. Zachariáš – Pedro, Čin č. 1, 1993.
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Škola zkušenosti
Nejen si na něco hrát, nejen si povídat, nejen
snít, ale především zkoušet, žít, pracovat.
Hodnoty silně přítomné jak ve Dvojce, tak
ještě významněji v Pětce. Snad se dají shrnout
pod slovo opravdovost a není podstatné, jestli
znamená vystěhovat za pár minut bedny
z vlaku ve Sluneční zátoce nebo vynášet několik
dní vybavení do Tomanovy doliny (viz XXX).
Důležité je dělat věci skutečné, praktické –
a dělat je dobře. <ED

Váš život
Nedávno jsem se koukal na partu kluků, kteří si v kou‑
tu jednoho parku stavěli z prkýnek a šutráků takovou
barabiznu. Hráli si při tom na zlatokopy a partyzány
a já nevím na co ještě. Tak vidíš, myslel jsem si, ty si
můžeš jít hrát s nimi a večer můžeš číst knížky, které
hltá většina kluků, jako jsou tady ti před tebou. Kníž‑
ky o cestách na lodích, o stavbě zlatokopeckých chat
a o dobrodružstvích drsných horalů. Já totiž s vámi
na tábor jet nemohu.
A najednou jsem viděl vás, jak opravdu stavíte srub
a v třicetistupňovém horku se hmoždíte s dřívím,
které rozdírá spálená záda, anebo po kolena v bahně
kopete drenáž, zatímco vám za límec pršáku stříká
větrem hnaný horský liják a pak se ještě na vás kormi‑
delník rozzlobí, že máte mokro ve stanu a já nevímco
letos všechno prožijete. Mnoho kluků o tom jenom
čte a chtěli by něco takového podniknout. No nedivte
se jim. Nepoznali, jaké je to spát v mokrém spacáku,
nemít suché ani jedny boty, jíst jídlo buď připálené
anebo studené. Oni však také nepoznali měsíc jak lí‑
vanec nad tiše plynoucí vodou, polední klid po obědě,
neviděli táborový oheň a nejedli ulepené kyselé bonbo‑
ny, které se vyhrají při pokladu.
A to všechno bude příští měsíc váš život. Nebudete mít
s sebou kuchařky, nikdo vám stany nepostaví. Bude
to snad míň dokonalé, ale tím spíš na to později bu‑
dete vzpomínat. No nedá se nic dělat, já při tom letos
nebudu. Nezbývá mi nic jiného, než vám přát šťastné
prázdniny, šťastnou cestu a hodně legrace. Ahoj!

1

Piráti na obzoru
V oddíle máme dva staré piráty, které leží už rok v lo‑
děnici. Chemička odhlasovala, že nám zakoupí prkna
na opravu, ale na tom zůstalo. Rok se pokoušeli členo‑
vé klubu tuto věc „vymámit“, ale prý marně. Já s Che‑
mičkou nejednám, protože si mysleli, že mi dělají osob‑
ně milost, když něco chci a v klubu si zase mysleli, že
okrádám dospělé členstvo, když něco vymůže pro mlá‑
dež. Tři hoši, podle iniciativnosti pořadě: Všepuntík,
Pikulík a Bob si usmyslili, že to musí prosadit a proto šli
s mým souhlasem, ale bez mé pomoci na předsedu TJ
Chemička, takto hlavního účetního Chemičky a přinesli
si na něj ze sešitu vytržený list papíru, kde tužkou bylo
nadepsáno „Smlouvá“ a text zněl asi: „Výbor Chemičky
slibuje, že pro žactvo jachetního oddílu obstará v nej‑
bližších dnech slíbené dříví“. Za žactvo ti tři králové
a předseda Homolka si dál říci a podepsal. Druhý den
už v sedm hodin ráno byli u něho znovu, protože říkal,
že musí odjet do Prahy a tak postupně, ohánějíce se
touto „smlouvou“, prkna vymohli a doufám také odvez‑
li do dílny (dozvím se dnes).

Braťka v dopise Švígovi, 50. léta.
Tomáš Pačes – Pacík, Plaváček č. 10, 1958.
Pacík, profesí geolog, byl členem Pětky od 50. let.
Dnes vydává pro odrostlé členy zvané Prvostředníci
opět časopis Plaváček.
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Pětkaři opravují okenice v Havírně, 1964. | (Z) AP
Vaření na táboře Dvojky u Zelené říčky, 1950. | (Z) PNP
3 Gnóm nese svou budoucí podsadu na táboře Pětky
Vosumec, 1978. | (Z) AP
1

2

2
3

Podnik pro celé muže
Ale podnik všech podniků, PODNIK PRO CELÉ
MUŽE, přichází až nakonec, po skončení celého ob‑
dobí – a tím velkopodnikem je TÁBOR. Tábor – slovo
kouzelné, plné vzrušení a slastných předtuch příhod
a pocitů, jež nelze prožít nikde jinde než právě na tá‑
boře! Nejsou to žádná prázdná slova, říkám‑li tábo‑
ru „podnik pro celé muže“. Kdo jste s naším oddílem
na táboře už byl, jistě mi potvrdíte, že tábor není jen
samá zábava, koupání, hry a legrace, ale že je to také
notná dávka práce, mnohdy velmi těžké (například
topení pod kotly ve štiplavém čmoudu a v nesnesitel‑
ném žáru slunce, cesty za nákupy v lijavci, přenášení
metráků zavazadel a dřeva, vaření, mytí kupy nádobí
atd. atd.). A k tomu vůbec ještě různé jiné svízele, jež
zvládnout s klidem a úsměvem, bez zuření a bez pláče,
se často jen ztěžka podaří!
Tábor by byl pernou zkouškou a tréninkem našich
schopností, vytrvalosti, pevnosti, trpělivosti, odpo‑
vědnosti a kázně i tehdy, kdyby všechny okolnosti
byly táboru příznivé – tj. kdyby například bylo ideál‑
ní zásobování, stále báječné počasí, snadná doprava,
chlapci kdyby byli vzorní, pracovití, povahově napros‑
to dokonalí atd. Ale všechny tyhle ideální podmínky
k dokonalému táboru NIKDY NEJSOU! Jak víte, zá‑
sobování bývá mizerné. Počasí nevyzpytatelné, někdy
nás slunce dohání svým žárem až k podrážděnosti
a otupělosti, pak se zase topíme v lijavcích a klepeme
se zimou. Doprava vázne. Kola jsou rozbitá. Potra‑
vinové lístky hrozí propadnutím. Služba vyklopila

do popele kotel s obědem, mlékárna pro nás nedodala
mléko, ve sklípku někdo šlápl do pekáče se čtyřiašede‑
sáti vejci, vedoucí služby se pře s líným členem služby,
nákupčí zvorali nákup, zmeškali autobus, skoro nic
nepřivezli, ve stanu skučí a zvrací takytábomík – oběť
opičí rodičovské lásky, která ho zásobuje třikrát týdně
desetikilovými balíky – a ve svém deníku mě proklí‑
ná, a na mne se vzteká almarář, který musel „za al‑
maru“ v tropickém žáru slunce uhánět na kole do vsi
pro něco, co nákupčí zapomněli. Tak to je opravdu jen
malý výčet z těch stovek nesnází, jež tábor – beztak
již podnik velmi obtížný a složitý – dělají ještě těžším
a ještě složitějším. A někdy ho i velmi citelně pokazí.

J. Foglar – Jestřáb v příručce vydané
pro členy Dvojky na přelomu 40. a 50. let.
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Láska k přírodě
Vyrůstala z těch nejméně sedmdesáti dnů ročně,
které v ní oddíly prožily téměř za jakéhokoli
počasí. Příroda byla jak přirozeným výchovným
prostředím, tak místem duchovního a citového
růstu. Z něj vyplýval zájem jí porozumět
i snaha neubližovat jí a chránit. I když
nenajdeme v programu ani jednoho z oddílů
širší ochranářský a poznávací důraz, přesto šlo
o hluboký vztah.
Jestřáb od dětství toužil po krajích, lesích, kopcích
a skalách, které v malém dokázala vykouzlit česká kra‑
jina. Jemu vděčí jak kluci z Dvojky, tak mnozí další
za uvedení na cestu niterného prožívání západů slun‑
ce, úplňkových nocí či vonících luk. Pro Pětku se pří‑
roda stala místem sepětí, možností utkat se s živly
i sami se sebou. A proto k přírodě přistupovala jako
ke ctěnému prostředí a počátkem 50. let změnila i způ‑
sob táboření. Od klasických podsad na louce k táboře‑
ní uvnitř lesa, v souladu s terénem a s využitím blízké
kulatiny. <ED

Všímejte si…
Síť slavných tábořišť Dvojky byla také učebnicí esteti‑
ky a přírody a života v ní. Jaroslav Foglar věděl o oddí‑
1
lových místech jednak to, která z mnoha her se na ja‑
kém z nich nejlépe hraje, kde jsou studánky a kam po‑
„Pozorujte na výpravách,“ píše v jednom z válečných
stavit stany, ale znal i dobu, kdy na protilehlých strá‑
Čigolig. „Všímejte si podzimního kvítí, plodů na keřích,
ních v okolí tábořiště rozkvetou třeba žluté petrklíče.
snažte se porozumět kráse barev, ve kterých příroda
Do Tichého údolí, na Louky proti Roztokům, považo‑
val za vhodné se vypravit, když okolní aleje třešňových usíná. Brzo se začne barvit listí stromů a keřů. Vší‑
mejte si, které počnou nejdříve a jak. Pište si všelijaké
stromů svítily do daleka záplavou bílých květů. Stejně
jako byl pastvou pro jeho vnímavé oči jarní modřínový své zálesácké poznatky do deníků. Někteří chlapci si
nevšimnou ničeho, co je z přírody – ať už doma nebo
les na Dalekém palouku, oceňoval podobně keře roz‑
kvetlých šípkových růží mezi skalními stěnami Lavóru. na výpravě – obklopuje. A přeci je toho tolik a vše do‑
hromady je tak krásné a zajímavé. Můj zálesácký po‑
Znal skrytá místa v prudkých stráních Prokopského
znatek z minulé neděle: Je několik druhů plodů šípku.
údolí, odkud bylo nejlépe pozorovat západ slunce ane‑
Kulaté, podlouhlé špičaté, hruškovité atd.“
bo se nechat okouzlovat velkým měsícem v úplňku.
Na více než třicítku příměstských tábořišť vodil svou
Říkal a napsal, že správné tábořiště má vonět klukov‑
Dvojku také pro jedinečné obrazy, které zde byly v ur‑
ským tajemstvím a fantazií, a jen tomu, kdo se neumí
čitém čase rok co rok přírodou zdarma předkládány.
Neúnavně, i když někdy ne bez trpkosti, je propagoval, dívat, se může zdát být pošetilým tvrzení, že tráva
na tábořišti je modrá. Při uplatňování této metody
nabádaje chlapce k jejich pozorování a vnímání.
nebude překvapením zjištění, že Jestřáb zpravidla ne‑
1 Z tábora Pětky na Slovensku, 1974. | (A) DD (Z) AP
věděl týden nebo čtrnáct dnů dopředu, které z těch tří
2 Žlutá družina sbírá šípky v Tygří džungli,
desítek míst v neděli se svým oddílem navštíví. Vedle
26. 9. 1954. | (Z) PNP
počasí, které mu bylo hlavním ukazatelem, sledoval
3 Kulatinová podsada v prudkém svahu
pohyby přírody a podle nich řídil své kroky.
na táboře Pětky, 1971. | (A) LB

J. Zachariáš – Pedro v knize Stoletý hoch od Bobří řeky.
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Když vločky vířily
Poslední den v roce. — Venku fičí mrazivý vítr a hro‑
madí návěje sněhu na okna chaty. Hoši sedí kol tep‑
lých kamen a předčítají si z knihy. Dopoledne se dosyta
naskákali s můstku za chatou, vyváleli v hlubokém
sněhu a nalokali mrazivého vzduchu… Po příjemném
obědě odpočinek u vlídných kamen lahodí. Mne však
cosi táhne ven. Nahromaděné myšlenky bezděky touží
po samotě, v níž by mohly se jasně projeviti na zrca‑
dle vědomí. Rozum naléhá: tak málo je těch odskoků
z denního života do přírody — važ si jich, nepromarni
jediného! Den je krátký a dnes je poslední den v roce!
Chvíle vhodná k zamyšlení.

Společné žití
Jako skauti jsme věděli, že jsme právě ti, kteří umějí
s přírodou komunikovat a ji šetřit. Skauti vědí, co to je,
nechat za sebou tábořiště, aniž by bylo patrné, že tam
nějaké tábořiště bylo. Ve chvíli, kdy ekologie se „pro‑
vádí“ proto, že chci rafinovaněji exploatovat přírodu,
aby vydržela, jak se říká, dalším generacím, aby lidstvo
ve svém antropocentrismu jaksi lépe a déle žilo, tak to
je při nejlepším ta menší část pravdy. Ta pravá ekolo‑
gie je, že já respektuji bytosti tohoto světa; nerespek‑
tuji strom jenom proto, že mně dá stín, ovoce, krásu,
dřevo – ale že to je bytost, která se mnou žije v tomto
světě. A totéž platí o louce, totéž platí o kameni. Tomu
se říká morální ekologie. To je teprve ta ekologie, kte‑
rá by měla zdobit skautské hnutí.

Radim Palouš – Dim, výňatek z příspěvku
v Almanachu Pětky, 1996.

Za chvíli stojím dobře oblečen před chatou. Zmrz‑
lý sníh sviští kolem mne, vítr se opírá do zad, krev
se hrne do tuhnoucích tváří. Vyrážím rychlým tem‑
pem po větru do lesa. Tam, v hlubokém údolí horské‑
ho potoka, bude klidněji, tam vítr nemůže tak zběsile
dorážet. Skutečně v zavěšeném lese krouží vločky
klidněji, horský potok jednotvárně šumí mezi vyso‑
ko zapadlými balvany a jen hučící vrcholky stromů
na stráních připomínají, že sněhová bouře řádí dále
plnou silou. Nahromaděná energie tělesná i duševní
se vybila, tempo se stává klidnějším, uspokojení těles‑
né i duševní umožňuje vystoupiti myšlenkám k prahu
vědomí. Vznešené dojmy zimní přírody, kouzlo samo‑
ty uprostřed rozkacených živlů, radost ze síly a zdraví
zvolna se krystalisují v problém: proč milujeme tak ne‑
skonale své vycházky z města do volné přírody? Proč
jim obětujeme všechny své volné chvíle?

J. Novák – Braťka, Junák č. 8/9, 1924, kráceno.
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Síla
symbolických
obrazů
Umění porozumět klukovskému světu a mluvit
k němu jeho „řečí“ bylo silnou stránkou Dvojky,
Pětky a jejich vedoucích. Vyprávět a vykreslovat
příběhy, vytvářet symboly, obřady a rituály,
předkládat vzory. Podněcovat tak fantazii, díky
které jsme schopni vykonat s větším zápalem
malé i velké úkoly a spojit je s hodnotami,
k nimž jsme vedeni.
Mistrem obrazů, které otřesou chlapeckou duší, by‑
chom jistě mohli nazvat Jestřába. Legendy ke hrám,
líčení přírody, ale i obyčejné věci, které díky pojmeno‑
vání a legendě získaly neobyčejnost. Jarní robinzoná‑
da, Třináct tužek, Království vody, Tábor nejistot, Pře‑
střelky v Tygřím údolí, Mistr uzlování, Tajná činnost,
Napříč městem, rublony. Kouzelné, inspirativní, někdy
možná až příliš odvádějící od běžného života, na který
se ovšem hlavně v době zákazů, chtělo zapomenout.
Ale i Pětka si především v námořnické symbolice našla
svůj svět, doprovázený krojem i v dobách nesvobody,
tematickými písněmi, kapitánským můstkem či po‑
jmenováním družin na Wikingy, Racky, Žraloky a Je‑
spáky. Když se skautské kroje ocitly na indexu, přejala
jejich barevné označení do tzv. nástupového oblečení.
Například barva Racků byla bílá a modrá – tedy bílé
trenýrky a modré tričko s bílým rackem. Dvojka již
ve válečných časech nahradila barvami pojmenování
podle zvířat, ale stále slavila družinové narozeniny
s datem vzniku těch původních. <ED

Na cestu do Zlatého údolí
Na začátku dvacátého století se dali američtí spisova‑
telé do sepisování barvité historie Divokého Západu.
Ačkoliv o ní napsali hodně knih a já jich přečetl sluš‑
nou řádku, nikde jsem nenašel zmínku o Zlatém údolí.
Je možné, že na ně zapomněli nebo o něm nevěděli.
Anebo si mysleli, že takových příběhů se odehrálo v té
vzrušené době hodně a není tedy nutné o něm psát.
Tohle vysvětlení se mi zdá nejpravděpodobnější, ne‑
boť kdo by mohl zapomenout na Zlaté údolí, kdo by
o něm na Divokém Západě nevěděl? Vždyť historie
tohoto kraje byla tak úžasná, tak vzrušující, naplněná
činy statečných a dobrých, i zbabělých a podlých mužů,
že by sama o sobě stačila na celý román. U ďasa – a byl
by to román jedinečný a kouzelný! Čtenáři, kterým
se v žilách bouří krev nad dnešním všedním životem,
by ten příběh přímo hltali!
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1
1 Dvojka při dlouhodobé hře Zlaté údolí, etapa
Cesta za drahoceným dřevem. Tábor na Zelené říčce, 1950. | (Z) PNP
2 Pětka při výpravě na severu Čech hraje hru Boj o totem
inspirovanou příběhem Rychlých šípů, 1985. | (A) DF

Komu bude nakonec patřit celé Zlaté údolí s jeho hlu‑
bokými lesy, zapomenutými roklemi, náhorními plani‑
nami porostlými sladkou trávou, skalami a průzračně
zelenými jezírky, potoky a říčkami? Kdo se jednou ne‑
bude muset dělit s nikým o pohledy na slunce vychá‑
zející a zapadající nad tímto nádherným údolím? Fla‑
nagan to řekl jasně: „Je tu místo jen pro jednu farmu,
jinak by tady bylo peklo!“ A farma bude patřit tomu,
kdo získá nejvíc podílů!
Jak čas míjel, boj o Zlaté údolí byl stále dramatičtější.
Dílce pozemků šly z ruky do ruky, podle toho, jaké kdo
měl štěstí nebo smůlu, jak bystrá byla jeho hlava a jak
rychle dovedl jednat v horké chvíli, kdy šlo o každou
vteřinu. U Jóviše – někdy to bylo skutečné peklo a vrát‑
ka na hřbitov za osadou se pak už ani nezamykala. Kde
jsou všechny ty vzrušené dny i muži, kteří je prožívali?
Dnes již je ve Zlatém údolí ticho, vykácená místa znovu
zarůstají, sruby se rozpadávají. Kraj, o který usilovalo
tolik mužů, leží zde nevyužitý, liduprázdný, tak jako
kdysi dávno, než sem dorazili první osadníci. Snad je
to tak lepší. Aby podivuhodné události, které se kdysi
ve Zlatém údolí odehrály, nezůstaly navždy zapome‑
nuty, oživíme je příběhy, které jsou pro vás připraveny.
Dovyprávíme je v létě na táboře, tam vyvrcholí dra‑
matickým závěrem. Nevíme, zda se letos dostaneme
do toho krásného kraje, který jsme si pro tábor vyhléd‑
li. Ale copak měli větší jistotu muži, kteří se kdysi uchá‑
zeli o Zlaté údolí? Dejme se do práce s pevnou vírou,
že všechno nakonec dopadne tak, jak si přejeme.

J. Foglar – Jestřáb v úvodu ke dlouhodobé hře Zlaté údolí,
sehrané prvně roku 1943 a opětovně ještě čtyřikrát.

2

Tři dny na severu
Druhého dne vstali s východem slunce. Těžké mraky
se ztratily a obloha byla čistá. Nálada byla o poznání
lepší než večer. Po důkladném rozcvičení, očistě a sní‑
dani se všichni sbalili. Přiblížila se hodina odchodu
a naše jednotka vyrazila opět husím pochodem zprvu
po lesní silničce, potom napříč pralesem podél bahni‑
té strouhy dolů k soutěsce. To byl cíl, předpokládané
místo naší akce. Úkolem bylo vytlačit odsud zdivočelé
indiány, kteří již dlouhou dobu plenili ranče v širokém
okolí. Soutěska je přístupná pouze kaňonem řeky Ka‑
menice, která z ní vytéká. Jinak je ohraničena svislými
stěnami pískovcových skal. Sestup pokračoval strou‑
hou stále do větší hloubky a tmy. Napojili se na indi‑
ánskou stezku a po té sešli až na dno kaňonu. Stezka
končila ve vodě. Kolem se tyčily vysoké skály, které
znemožňovaly únik indiánským bojovníkům. Celé dno
vyplňovalo koryto řeky. Břehy, pokud už jaké byly, po‑
růstaly staré pokroucené stromy. Většinou však skály
spadaly přímo do vody.
Kolem poledne zasvitlo slunce až na dno propasti,
začalo být dusno a nesnesitelné horko. Rychlým tem‑
pem odřezávali kilometr po kilometru nepřátelského
prostoru. Indiáni asi byli daleko vpředu. Bylo to dobře,
protože střetnutí v dravém proudu mezi mnohame‑
trovými skalními stěnami by patrně hrálo divochům
do noty. Stopaři objevili stopu indiánů až po druhé
hodině. Využili úzké pukliny pro svůj únik. Muži si
rychle obuli boty, které díky prozíravosti svého kapitá‑
na ušetřili suché, a nastala honička po souši. Nepřítel
byl zahnán směrem k vlastní vesnici v lesnatém pro‑
storu Všemily – Česká Kamenice. Úkol dne byl splněn.
Druhá jednotka převzala pronásledování.
Přišel čas odpočinku a přesunu na další nocoviště
ve Všemilech. Průzkumy okolí nasvědčovaly tomu,
že nepřítel je opravdu pryč. Přesto nebylo opatrnosti
nazbyt. Kradmé stíny v okolním lese přece jenom zne‑
klidňovaly unavené muže. Několikráte vyšplhali na vy‑
soké vyhlídkové body a pomocí triedru pozorovali

krajinu. Všude byl klid a mír. Pojednou se zmocnil
jednoho muže neklid. Pocítil cizí pohled v zádech.
V nedaleké skalní spáře se mihlo orlí pero prchajícího
indiána. Křikl na druha a oba se vrhli do úzké silně
se svažující pukliny. Tam byla tma, vlhká kyprá půda
se jim svažovala pod nohama do tmy. Rychle postupo‑
vali do stále se zužující štěrbiny. Obklopil je chladný
vzduch a tma. Před sebou slyšeli šustit kroky proná‑
sledovaného. Půda se stále více svažovala. Byli sevřeni
mezi dvěma drsnými stěnami, že se nemohli ani po‑
řádně nadechnout. Půda pod nohama se tratila ve stá‑
le prudším sklonu. Zpředu se ozývalo oddychování
indiána. Také měl potíže sevřen mezi dva bloky. Náhle
se podařilo pronásledovatelům uvolnit se do prostor‑
nějšího oddílu skuliny. Nebe nad nimi se opět otevřelo.
Ve spáře byl mrtvý pokroucený strom. Sešli až na samé
dno. Po indiánovi ani stopy. Pojednou si povšimli
na boku prosvítajícího světla. Spára kolmo zahýbala
a indián musil vyběhnout tudy na druhou stranu skály.
Vysoukali se ven asi o 30 metrů níže, než do pukliny
vstoupili. Indián byl pryč. Nezdržovali se déle a spolu
s přáteli se odebrali na bezpečné nocoviště.
Noc proběhla klidně. Ráno se odpočatí bojovníci obou
jednotek odebrali ke splnění posledního úkolu. Vy‑
pálit indiánskou vesnici a ukořistit totem. Boj s indi‑
ány provozovali poprvé. Jediným teoretickým dílem,
ze kterého se dalo vyčíst, jak postupovat proti indi‑
ánům, byla starší příručka o objevování indiánských
totemů a postupech boje. Tato se později ukázala jako
nezaplatitelný pomocník pro svoji názornost. Vlastní
bitva proběhla velice rychle a na straně naší i protiv‑
níkově nedošlo k velkým obětem. Totem byl nalezen
a vyvrácen, indiáni zahnáni daleko na sever do nepro‑
stupných hvozdů.

Martin Sádlo – Papun, kapitán Pětky v letech 1987–1988,
Plaváček 1985, kráceno.
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Osobní směřování
Práce na sobě a osobní zdokonalování stojí
u základů výchovného systému skautingu, který
k tomu využívá množství zkoušek – především
stupňů zdatnosti a odborek. Dvojka i Pětka
patřily v dobách skautingu otevřených, k jejich
nadšeným plnitelům a v dobách setmělých
si zkoušky přetvářely pod svými názvy a s
vlastními podmínkami.
Mezi prvními nositeli, ale i spolutvůrci odborek z roku
1915 najdeme několik mužů ze sportovní družiny Bob‑
rů 2. oddílu jako byl Pepek Ořovský či Láďa Rašín. Už
o rok později již Braťka s dalšími vedoucími vymýšlí
a zkouší Tři orlí pera, kultovní a dodnes nejznámější
skautskou zkoušku. I Jestřáb na jednom ze svých prv‑
ních táborů přichází se zvláštní, částečně recesistic‑
kou, zkouškou Svazu třinácti, jejíž některé podmínky
později najdeme použité u známých bobříků. Zvláštní
spojení přináší tzv. Přehledy – spojení všemožných
zkoušek do jednoho systému, vyvinutý Jestřábem
a dalšími Dvojkaři po zákazu v roce 1940. Provázaností
s bodováním se z nich stal motivační nástroj osobního
rozvoje. <ED

O tři orlí pera
V junácké organisaci máme řadu zkoušek různých
stupňů a odborných znalostí, které mají býti měřít‑
kem schopností a dovednosti junáků. Kladouce důraz
na mravní stránku junácké výchovy, cítili jsme v na‑
šich oddílech, že není měřítka, dle něhož by junáci
mohli prokázati, pokud už vyspěli v ohledu morálním,
jak se přiblížili ideálu neohroženého, vytrvalého, se‑
bevládného, obezřetného a čestného jinocha: pravého
junáka. K tomu cíli zavedli jsme junáckou zkoušku,
již jsme nazvali dle odznaku (jímž jsou „tři orlí péra“,
vyšitá nad odznakem odborné zkoušky z táboření)
zkouškou „o tři orlí péra“ a jež letos v našem prázd‑
ninovém táboře poprvé byla vykonávána. Byl to prvý
pokus, ale vydařil se nad očekávání! Připisujeme právě
této zkoušce, že letošní tábor byl tak úspěšným a že ju‑
náci odváželi si domů tolik krásných a trvalých dojmů.
Jaká jest ona zkouška? – Má pět podmínek, z nichž
některé na prvý pohled působí dojmem nezvyklým
a pro někoho snad i směšným. Ale při bližším přihléd‑
nutí seznáme, že každá podmínka jest dobře volena
a při provádění jsme se přesvědčili, že některý bod
stal se velmi perným oříškem. Tedy poprvé: junák má
se zdržeti dobrovolně jídla od 10. hod. večer jednoho
dne do 12. hod. polední dne příštího. Dovoleno je piti
pouze čistou vodu. Jedinou kontrolou junáka jest tu
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1 Tábor Pětky pod Plešivcem v roce 1919, v místě,
kde se zrodila Orlí pera. | (Z) RŠ
2 Jestřáb s Dvojkaři loví ondatru nožem Gilwell
na Táboře Svazu třinácti, 1927. | (Z) PNP

jeho čest! Zaručuje se svou skautskou ctí, že vykoná
vše tak, jak v podmínkách žádáno a že sám mužné
se přizná, nezdaří‑li se mu. Zkoušku provádí junák
nejen pro junáckou organisaci, ale v první řadě sebe
zkoušeje. Sám sobě ujasňuje, co dovede, úspěchy ov‑
šem roste jeho sebevědomí a spokojenost se sebou
samým. V tom směru byli junáci poučeni a jsme si jis‑
ti, že nikdy nebylo junáckého slova zneužito, naopak,
vždy přiznali se k nezdaru a jednotlivé body zkoušky
až i třikráte dobrovolně opakovali. Proto také jsme
stanovili, že zkoušky té mohou se podjati pouze junáci
aspoň 12 let staří, kteří dosáhli odznaku zkoušky pr‑
votřídní a odborné zkoušky z táboření, neboť ti si již
ujasnili náležitě význam a váhu čestného slova.
Druhým bodem jest: snésti tři rány prutem přes nahá
záda a nepohnouti při tom ani svalem v obličeji. Učí
‑li prvá podmínka sebezapírání, druhá prokazuje ná‑
ležitou míru sebeovládání a vzdorování bolesti, tak
nutného v životě. Poněvadž bylo stanoveno, že bude
se zkoušeti přísně, aby zkouška měla cenu a význam,
rány prutem, rozdávané rukou vůdcovou, nebyly ni‑
jak milosrdny. – A podivuhodno! Na prvý ráz všichni
snesli statečně bolest, aniž by byli hnuli brvou. Potom
však, když vyplácení bylo skončeno, zasykl si každý,
otřepal se a s hrdostí si juni ukazovali červené pruhy
na zádech.

3
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Přehledy Dvojky z 2.světové války. | (Z) SI
Nezbytná zkouška k vyplutí na moře, 1986. | (Z) AP
Pětka na táboře v Polsku, 1986. | (A) HJ

Svaz třinácti
Junák buď dobré mysli a vesel i za těžkých poměrů!
Tak stanoví náš zákon. Proto třetí podmínka zkouš‑
ky určovala, aby hoch zdržel se po celý den klení,
hněvivých slov, a aby byl i dobré mysli od probuzení
až do ulehnutí. Tento bod zdál se všem snadným –
a hle – téměř všichni musili jej několikráte opakovati!
Tak učili se junáci nutnému sebepozorování, trpěli‑
vosti i sebeovládání. Junák jde lesem a div si neukopl
palce o pařez – ale jen zasykl; jiný spálil se při vaření,
uhodil se kladivem do prstu – ale vždy se včas ovládl.
Měl tolik síly, aby bolest i nevrlost skryl v sobě, aby
povzbudil v sobě mysl neveselou tak, jak je toho často
v životě potřebí!
Konečné čtvrtá podmínka, spojující v sobě dosažení
hned několika junáckých vlastností: přespat sám v lese,
vzdálen nejméně půl km od tábora i od všech lidských
obydlí. Bylo před ní dosti strachu mezi hochy, avšak
všichni si pak přenocování pochválili a těšili se ze zís‑
kaných dojmů i sebevědomí, při tom vyjádřeného.
Poslední podmínkou, nejzajímavější a nejtěžší jest:
prodlíti v lese po celý den, aniž by zkoušený byl kým‑
koliv spatřen. Nesmí s sebou vzíti: knihu, hodinky,
mapu, kompas. Má především pozorovat svoje okolí,
ve volné pak chvíli věnovati se sobě, neboť v samotě
lesní nejspíše k nám promluví naše nitro. Skuteč‑
ně také u některých vyspělejších se toto zahloubání
v sebe podařilo. Všichni však byli ve styku s přírodou
tak bezprostředně jako snad dříve nikdy a s nadšením
vypravovali o svých pozorováních.

Neander neboli J. Novák – Braťka, Junák č. 6/7, 1918.
Ve zprávě z prázdninového tábora V. a IX. oddílu
na Plešivci u Berouna.

V tu dobu opuštění vznikl v táboře spolek, který mu
měl udělati z hochů chlapce odvážné, spolehlivé a ne‑
bojácné. Spolek ten, utvořený na popud Mojův, na‑
zýval se „Sparta‑klub“ a každý, kdo se chtěl státi jeho
členem, musel vykonati 9 těžkých úkolů a co hlavního,
musil míti za pasem bezpodmínečně nůž, zvaný „Gi‑
lwell“ ze skautské prodejny.
Později na můj návrh byl klub překřtěn na „Svaz tři‑
nácti“ a počet úkolů rozmnožen na 13. Členů v tom‑
to Svazu nesmělo býti nikdy více než 13. Tedy – jak
vidno – společek byl to v jádru bohabojný, ušlechti‑
lý a hlavně výchovný, což poznáme z dalších řádků.
Také měl ještě v den svého založení osm nadšených
kandidátů na členství, nepočítaje v to sekretáře Sva‑
zu – totiž pisatele této historie – s platem osm tisíc
korun měsíčně, kromě ošatného vánoční renumerace,
příspěvku na byt a s doživotní penzí po desetiletém
úřadování.
„Úkoly“, které tento mírumilovný sekretář sám roz‑
děloval, byly dosti těžké. Tak například jste se musil
vyspati za tmavé noci daleko od tábora, pod širým
nebem a jen s dvěma přikrývkami a ráno přijít ani ne‑
škytnout, že jste se v noci bál, nebo tak něco… Nebo
zas jste se musil vplížiti v noci do sekretářova stanu,
aniž byste sekretáře vzbudili, což všechno bylo téměř
nemožné vzhledem k jeho signálním opatřením, sestá‑
vající se z rámusivé lžíce, vidličky a jednoho šálku – ne‑
mluvě již ani o lehkém spánku dotyčného gentlemana.

J. Foglar – Jestřáb v deníku Tábor Svazu třinácti
z roku 1927.

93

Ideální oddíl
ak většina z nás ví, ideální oddíl je mýtus, jehož
není možné dosáhnout, ale je třeba ho hledat
a usilovat o něj. Přemýšlet a formulovat tuto
představu nejen pro sebe, ale sdílet ji s ostatními
vedoucími a vhodnou formou se snažit
přetlumočit hlavní body členům i rodičům. <ED

Jak si to v oddíle
představuji
Každý vůdce oddílu má trochu jiné představy o tom,
jak má správný oddíl vypadat a dle těchto představ
oddíl řídí za pomocí těch, kteří s ním tyto představy
sdílejí. Jak si představuji oddíl já? Má to být jednoli‑
tý celek, nerozdělený do více útvarů. Jedině společně
prožitá příhody, výprav, tábory, slasti i trastí pojí od‑
díl v jednu rodinu. Je‑li v oddíle útvarů více (junáci,
vlčata, vodní družiny, starší junáci) má každý útvar
podniky svoje, má své zážitky, kterým druzí v oddíle
nerozumí, hoši se neznají a tím vším se nemůže ideál‑
ní kamarádské ovzduší oddílu vytvořit.
V oddíle má panovat upřímné přátelství každého
ke každému. Nemá být maličkých kroužků, které by
si v oddíle žily jen sami o sobě a kterým do jiných ho‑
chů v oddíle „nic není“ a jsou jim lhostejní. Takovéto
kroužky jsou ničitelem pravého kamarádského ducha
každého oddílu. Většinou vznikají u starších, dlouho
skautujících hochů, kteří když byli menší, byli vděční
za to, promluvil‑li s nimi některý starší člen oddílu,
ale teď oni, když dorůstají, sami toho k menším ne‑
dovedou. Proto také podobné kroužky u nás v oddíle
nepřipouštíme. Každý člen oddílu – dle dalších mých
představ – měl by se zajímat o všechny oddílové zále‑
žitosti, bolesti a měl by se aktivně zúčastňovat jejich
řešení. Debatuji proto o nich s každým z Vás, u něhož
vidím jen třeba i malý záblesk zájmu o tyto věci. A ne‑
hledím při tom na vaše stáří, ani funkci, ani na služeb‑
ní dobu. Ve své snaze zasvětit vás všechny do oddílové
mašinérie svolal jsem několikrát oddílové rady, kam
měl přístup každý, kdo měl zájem na řešení různých
oddílových věcí. Upustili jsme od toho, až když jsme
viděli, jak těžko lze přivést jednání k cíli při tolika de‑
batujících účastnících.

1 Dvojka při pozdravu na táboře
ve Sluneční zátoce, 1939. | (Z) PNP
2

1

Za hrubé porušení kamarádství považuji, jde‑li člen
oddílu do biografu nebo vůbec na jinou zábavu, mís‑
to na náš podnik. Takový chlapec není Dvojkař, toho
jsme ještě nezískali pro sebe a – nebo jsme ho už ztra‑
tili. V oddíle si říkáme přezdívkami nebo křestními
jmény. Sprostá mluva, nadávky a hádky mezi námi, to
jsou věci u nás vyloučené. Vzpomínání dávno minu‑
lých příhod, dávno odešlých hochů, užívání tradičních
úsloví a proslulých výroků, lpění na starých oddílových
zvycích, to vše doplňuje mé představy o oddílovém
ovzduší, tak jak jsme si je v oddíle za pomoci mnoha
generací hochů Dvojkařů vytvořili. Jsou hoši, že toto
ovzduší pochopili, rozumí mu a cítí se v něm šťastni,
i když z chlapeckých let odrůstají. Jiným, zejména těm,
kteří stárnou duševně příliš rychle a nezdravě, zdá
se občas být toto ovzduší příliš těsné, příliš utahující
jejich touhy po úplné svobodě. Odcházejí za ní, ale
ocitnou‑li se v oddílovém prostředí jiném, tajně a čas‑
to i veřejně touží po jeho změně na styl dvojkařský,
v němž prožili svá nejradostnější léta chlapectví a od‑
kud je vypudilo jejich dospívání, nespokojené a hledají‑
cí, až nakonec zklamané.

Pětkaři na táboře v 70. letech. | (Z) AP
Jestřábův úvodník časopisu Čigoligo č. 14, 1939.
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Kapitán a přístavní musí mít program toho, čeho chtě‑
jí s oddílem dosáhnout, co by je samotné těšilo a zauja‑
lo natolik, aby proto získali kluky. Nemyslím, že věcné‑
mu naplnění dosavadního oddílového programu se dá
něco vytknout, ale to neznamená, že se nedá zlepšit.
Důležité je, aby oddíl byl aktivní a aby na kapitánovi
a přístavných bylo vidět, že za programem stojí a ovlá‑
dají ho. Pak už není podstatné, zda se oddíl věnuje
převážně životu v přírodě, sportu nebo hře na kytaru.
Měli bychom však ve všech oblastech udržovat tradič‑
ní minimum.

2

Poselství oddílu
Oddílový program má být hrou kluků, která má za cíl
sebevýchovu. Snahou mladého člověka, chce‑li v ži‑
votě něco dokázat, má být schopnost vyhledat své
vzory, kterým se chce vyrovnat, a to jak v oblasti od‑
borných dovedností, tak i mravních zásad. Přirozená
ctižádost dokázat sobě i jiným, že jsem nebo mohu
být lepším, je obvyklá vlastnost kluků, kteří přichá‑
zejí do oddílu. Oddílový program by měl tento postoj
podporovat. Není obtížné, aby kormidelníci a ostatní
starší kluci v oddíle byli příkladem pro nováčky. Je to
samozřejmé u celého souboru dovedností a zkušeností
patřících do oddílového života. Trochu obtížnější to je
v oblasti výchovy mravní. A přesto to nesmíme ztratit
ze zřetele, protože to patří k podstatě smyslu existen‑
ce oddílu. Mám na mysli přímé a čestné jednání, po‑
řádek, dochvilnost a podobné kvality, kde jeden každý
z nás cítíme, kolik toho na sobě můžeme zlepšit. Vím,
že mezi dospívajícími kluky se o tom nesnadno mluví,
ale to neznamená, že to můžeme vypustit. V praxi to
znamená soustavné úsilí o potírání lenosti a lajdáctví.
Vypěstovat v oddíle soutěživost, která by byla měřít‑
kem hodnot v oddíle uznávaných. To znamená respek‑
tovat ty, kteří jsou snaživí a vynikají svými schopnost‑
mi. Umějí právě tak rozdělat oheň jako přicházet včas,
jsou fysicky zdatní a mají řádně nasazenou sekeru.
Ke všemu je třeba stále hledat cesty v oddílovém pro‑
gramu. Tradičně soutěžíme mezi mužstvy o to, kdo je
nejlepší. Měli bychom se pokusit i o soutěž mezi jed‑
notlivci, kde se nám to dosud nedařilo, protože to je
náročnější v organizaci. To je smysl Plavčíků, Lodníků,
případně všech systémů osobního bodování. Snažil
jsem se o to neúspěšně v minulých letech, ale věřím,
že budete lepší. V zásadě jde o to, aby v oddíle bylo
vidět, že uznáváme iniciativní a schopné a naopak pra‑
nýřujeme líné a lajdáky.

Je povinností kapitána, aby usiloval o to, aby mezi klu‑
ky v oddíle panovalo kamarádství. Každý kluk v oddíle
by si měl být vědom toho, že v mužstvu a v oddíle je
mezi svými, kde ho mají rádi a uznávají ho. V tom je
i smysl oddílových přezdívek, na které by měl být kaž‑
dý hrdý. Kapitán i přístavní musí dbát, aby práce v od‑
díle a v mužstvech byly ukládány přiměřeně schopnos‑
tem a nebylo zneužíváno ve prospěch osobního pohod‑
lí starších. To vážně ohrožuje dobrého ducha v oddíle.
Jsou chvíle, kdy je velmi zdrávo, aby právě kormidelní‑
ci a člunaři příkladem ukázali, co dovedou.
Tím jsem neřekl všechno, ale nechci Ti psát vyčerpá‑
vající příručku nýbrž dopis. Nepochybuji o tom, že ti,
kteří povedou dále oddíl, budou mít úspěch a dají
do vedení kvality své osobnosti a oddanosti ideálům,
které za oddílem stojí. Končím prohlášením, které
bylo kdysi v záhlaví našeho oddílového časopisu Veslo
(1939–40), protože bych to nedokázal říci lépe.
Náš cíl je dát svým hochům radostné mládí uprostřed
ušlechtilých druhů a pod pevným, cílevědomým vede‑
ním. Poskytujeme jim pestrý život plný vzruchu, zába‑
vy a závodu. Tyto radosti vyvažujeme, jak je to jedině
výchovně správné, povinnostmi a to především mrav‑
ními. Splňujeme romantické touhy hochů, ale při tom
vedeme své mladé námořníky k soběstačnosti, odvaze,
praktičnosti a pohotovosti, aby dovedli uchopit pevně
kormidlo svého života. Tak doplňujeme výchovu rodin‑
nou a školní. Dorůstající hochy vedeme k sebevýchově.

Standa Stanovský, člen Pětky od roku 1939,
postupně kormidelník, přístavný, kapitán a komodor
oddílu až do roku 1980. Tento dopis napsal jako poselství
následovníkům, nedlouho před svou smrtí v roce 1984.
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Dokonalý oddíl?
Díky tomu, že v paměti uchováváme spíše věci
dobré či odvážné a ty nepovedené „zapomínáme“,
vytvořila se kolem Dvojky a Pětky gloriola
dokonalých oddílů. Ale těmi ani ve zlatých
časech, či po desítkách let vedení, nebyly. Braťka
i Jestřáb se neustále potýkali s většími a menšími
neúspěchy, které museli řešit. A to nejen osobně,
ale i prostřednictvím psaného slova, z něhož
se tak stával další výchovný nástroj. <ED
1

Stránka neradostná
Snad by bylo možno přejíti věci, o nichž zde budu
psáti, mlčením. To je věc názoru. Moje přesvědčení
je, že v oddíle, kde se vykoná tolik pěkného jako u nás,
nemusíme se obávat poukázat i na zjevy špatné, které
přináší život všude. Je to pravdivější, než kdybychom
si jen stále mazali med kolem úst. Špinavá prádlo má
se však vyprati doma. Proto list s tímto článkem zařa‑
zujeme jen do čísel určených pro naše členy a nikoliv
pro oddíly jiné. Tiskneme jej také na barevném papíře,
abychom zdůraznili jeho výjimečnost. Kéž se objeví
jen zřídka kdy.
Právě, když jsem se chystal psáti tento článek, dostala
se mi do ruky Smolnička č. 6. a můj zrak padl na člá‑
neček: „Přestárlí junáci v našich oddílech“. Nevím, zda
tento článek je přímo psán na náš první případ (ač by
se tím více hodil na druhý), ale má tak velikou sou‑
vislost s věcí, že cituji alespoň několik vět: „Měli jsme
možnost poznat v poslední době v některých zná‑
mých oddílech, jak se neosvědčuje udržovat v oddíle
přestárlé skauty, kteří se chovají naprosto neskautsky
a vůdce si pomáhá tím, že předstírá, že jejich chování
nevidí. Někdy tak činí proto, že se nedovedou odpou‑
tat od těch, s kterými je pojí vzpomínky a sympatie,
jindy proto, aby si zachovali přeborníky závodů. Vůdce
se musí umět rozloučit s hochy, kteří ve své duši pře‑
stali býti skauty, musí se umět s nimi rozloučit po dob‑
rém, po kamarádském a musí je umět udržet i nadále
jako přátele a to svoje i oddílu.“
Dříve, než budu se zabývati vlastní věcí, chtěl bych říci,
že nesouhlasím s výše uvedeným. Starší hoši, když vy‑
vedou něco nesprávného, nepřestali býti v duši skau‑
ty, ale v jejich osobnosti zápasí vlivy školy, kamarádů,
celého okolí s tím, co mravní zásady junáctví jim při‑
kazují. Bylo by příliš snadné pro kapitána, který chce
opravdu vychovávat, kdyby nemocnou větev proto
uťal, místo co by ji pomohl léčit. Jsme zde proto, aby‑
chom hochům v jejich boji za vyhranění vlastní osob‑
nosti pomáhali – nejsme soudci, kteří by jen chladně
soudili. Ale přesto, nebo právě proto, bolí nás, vůdce,
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podobné případy víc, než ty, kdo si to dělají pohodl‑
nější. Vždyť přece čekáme, že skautský život, po léta
na chlapce působící, dá mu morální základnu, na které
může odolat – vždyť si všichni lichotíme, že dny, mě‑
síce a roky, které jsme věnovali s nejlepším úmyslem
svým hochům, přinesou výsledky, které nás konečně
odmění. A stane‑li se pak případ jednání neskautské‑
ho, je nám opravdu hořko. Junák však je optimista
a kapitán musí býti optimistou dvojnásobným. Zno‑
vu a znovu musí věřit, omlouvat, podpírat a ukazo‑
vat cestu, po které hoši touží, ale pro niž jsou dosud
charakterově mnohdy slabí. A k poznámce, že někteří
vůdcové zavírají oči? To není z pohodlí, nebo z nesta‑
tečnosti, ale proto, že chlapec po 16 roce nechce být
již veden jako hoch mladší – a tu vůdce může jen sledo‑
vati mravní boj hocha se sebou samým a nepozorova‑
ně přispívati k tomu, aby se vážky sklonily na stranu
dobra. Náš oddíl má – myslím – největší počet starších
hochů ze všech pražských oddílů. Je to proto pro nás
problém životní. Ale nedovolím si zjednodušovat si jej
tím, že bychom prostě nepohodlné větve uřezávali, ale
u vědomí své povinnosti jak k mladým, tak i k starším
hochům vynasnažím se vésti všechny společně na ces‑
tě za skautským ideálem. A jsem přesvědčen, že v tom
naleznu podporu všech, i těch, kteří snad častěji chy‑
bují než jejich povahově vyrovnanější druzi.
Plavecké závody v Axe. Zvítězili jsme tam úctyhod‑
nou převahou a měli jsme původně z toho všichni
radost. Jaké bylo však moje rozčarování, když za dva
dny nato dostane se mi takovéto zprávy: „Hoši z ji‑
ného oddílu, kteří s vámi závodili, jsou na vás velmi
rozhořčení, že jste švindlovali, není to hezké od tak
velikého oddílu, který přece nepotřebuje k vítězství
nečestných prostředků.“ Nevěnoval jsem bohužel zá‑
vodům takovou pozornost, jakou by zasluhovaly. Ne‑
měl jsem také k tomu ani čas. Br. Klika, kterému to
podle referátu patřilo, přiznává mužně svou chybu,
že i on spolehl se na jiného. Požádal jsem jej za vyšet‑
ření celé věci a sdělil mi, že skutečně došlo ku dvěma
chybám: br. Louskáček startoval, ač 19letý, do 18 let

a rovněž bratra Jurného přihlásil do nižší kategorie,
než proposice připouštěly. Br. Louskáček doznal svoji
vinu a nabídl se, že se 13. oddílu osobně omluví. Totéž
učinil br. Klika, oficielně za oddíl. Dále jsme nabídli
br. Carovi, že se vzdáme mistrovství za takovýchto
okolností dobytého. Br. Car to však odmítl a dohodli
jsme se, že budou pouze skartovány výsledky dobyté
výše uvedenými hochy. Tím by byla věc po formální
stránce vyřízena, ne tak po stránce mravní. Ten, kdo
má ve svém hesle „do čela nepovol, bij se vpřed“, musí
tak činit o všech stránkách, především pak mravní,
neboť mravní zákon skautský jest nade všemi ostatní‑
mi požadavky junácké zdatnosti. Br. Louskáček – jak
sám doznává – provedl tu nerozvážný čin, který zkalil
náš pěkný poměr k 13. oddílu a ohrozil pověst Pětky
do budoucna. Neboť vítězství v jednotlivém závodě
bude zapomenuto za půl roku, ale podezření z možné
nepoctivosti táhne se po léta a omlouvají se jím časté
neúspěchy, třeba sebevíce zaslouženější. Nemohu tedy
jinak, než tuto věc vážně vytknouti jménem všech,
kterým okamžitý úspěch nikdy nemůže vyvážiti úho‑
nu na jejich dobré pověsti.
Případ Velikonoční. Je to trapné intermezzo v řadě
krásných dojmů z tohoto výletu. Bylo by to možno na‑
zvati chlapeckým furiantsvím, kdyby okolnosti nebyly
vážnější. Co se vlastně stalo? Jednoho večera požádal
br. Louskáček jménem družiny Lišek, tj. Fíždi, Pallauše
a Jardy Kokeše, dále br. Honzy, Menelika a Ledeče, aby
si mohli koupit láhev vína. Kapitán odpověděl, že svo‑
lení dáti nemůže, protože by to bylo nevhodným, ze‑
jména když jde o chlapce mladší 18 let. Věc tím zdála
se vyřízena. Avšak večer, když se vše odebralo do ložnic,
koupili si jmenovaní hoši víno přece a způsobili v ložnici
veliký hluk, který donutil kapitána, aby se sem podíval
a při tom shledal, že jeho zákaz nebyl dodržen a jmeno‑
vaní provedli svůj chlapecký úmysl bez ohledu na spolu‑
bydlící ostatní hochy, z nichž mnohé 11 a 12leté. Kapi‑
tán jim věc vážně a klidně vytknul, ale po jeho odchodu
hlučná zábava pokračovala další čtvrt hodiny. Na to ka‑
pitán zakročil rázně, tři zúčastněné kormidelníky a další
hochy suspendoval dočasně z jejich funkcí.
Nutno dodati, že v ten večer (dálo se to mezi 10.
a 11. hodinou noční), zašli tři hoši na svém výletě pří‑
liš daleko, takže se dosud nevrátili a proto kapitán měl
oprávněnou starost, zda se jim nepřihodilo ve skalách
neštěstí. Každý by očekával, že zmínění hoši, kteří
přece s kapitánem výpravu spoluvedli, budou s ním
sdíleti starosti. Jednání výše zmíněných však svědčilo
o opaku a naprostém nedostatku pochopit danou situ‑
aci. Čin nutno odsoudit u starších hochů zvláště proto,
že šlo o lidi, kteří mají sobě svěřené hochy vésti. Je to
starý problém, který nutno stále řešiti: zvítězí obě‑
tavá péče o svěřené mladší druhy po snaze houfovat
se ve skupiny stejně starých a „vybíjet“ s nimi své neu‑
stálé nálady a okamžité nápady? Přemýšlel jsem velmi
dlouho o celé věci a ztrpčila mi valně radost z toho,

že jsme zdárně zdolali nepřízeň počasí. Rozhodl jsem
se konečně na tomto řešení: Nebylo by vhodné zbavi‑
ti mužstva jejich vedoucích právě ve chvíli, kdy mají
před opravou svých lodí a před soutěží mužstev. Bylo
by to nespravedlivé vůči hochům v družině, kteří přece
za nic nemohou. Kapitán však dal jmenovaným váž‑
nou výtku před celou výpravou a výtku tuto opakuje
nyní zde před tváří celého oddílu. Je to výtka jednání
nemužného, bylo to chlapecké uličnictví, které sice
možno prominouti a omluviti, ale proti němuž se třeba
postaviti jako proti nevhodnému pro skauta a tím více
pro skauta staršího a pověřeného funkcí. Po stránce
osobní jest věc bolestná proto, že hoši, kteří mají býti
spolupracovníky kapitánovými, snažili se jej oklamati,
sice způsobem trochu dětským, ale přece jen způso‑
bem, který u přátel zdál se být zcela vyloučen.
Kapitán Braťka v příloze Vesla č. 5, 1940.

Lze naučit velrybu
hře na mandolínu?
Pořád mám touhu mít vás všechny chlapecky džen‑
tlmenské, rytířské, přitom ale jemné a pěkně uhlaze‑
ně se chovající, takové jako byl třeba Luděk z Hochů
od Bobří řeky, nebo Fanek Jelínek z „Dubna“, či Mirek
Dušín a jeho kamarádi z Rychlých šípů. Proto jsem ty
všechny knížky vlastně psal, abych chlapcům a děvča‑
tům v celé naší republice dal takové vzory. Aby věděli,
jaké bych si přál je mít – a jakými by měli být! Nenávi‑
dím projevy obhroublosti, hulvátství, sekáctví, neu‑
rvalosti, nekamarádského počínání, rabiatství. A ne‑
dávno na oddílové radě jsem se o jednom z vás zmínil,
chtěl jsem jej dát tak trochu za vzor – zdál se mně být
schopen stát se vzorem takového ušlechtilého chlapec‑
tví dle mých představ. Asi se na táboře ale nějak změ‑
nil či co, protože mně bylo řečeno s údivem: „Ten??
Měl jsi ho slyšet, jak na kohosi, kdo přišel k němu
do stanu, volal mrzoutsky: Vypadnííí‑táhníí—koukej
zmizet…“. A tak mne – s lítostí a beznadějí – napadlo,
že je opravdu více než těžko nějak vám vysvětlit, jaké
bych vás chtěl mít – a že bych spíš naučil velrybu hrát
na mandolinu, než abych naučil vás tomu, co by mělo
být v našem oddíle běžné, jak tomu bývalo dříve, abys‑
te byli k sobě vzájemně slušní, ohleduplní, společenští,
vlídní, kamarádští, oproštění od všech projevů hulvát‑
ství Obyčejných Kluků. Abyste byli CHlapci s velkým
CH na začátku!
J. Foglar – Jestřáb v kronice Dvojky 13. 9. 1977.
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Literární
vnuknutí
Vedení oddílu vytvářelo pro Braťku i Jestřába
přidanou hodnotu v podnětech pro jejich
spisovatelskou a redaktorskou dráhu. Většina
tvůrců má svou múzu, tou jejich byl oddíl a jeho
chlapci. Poskytovali jim nepřeberné množství
příhod, zápletek, podnětů, ale i zpětné vazby
k jejich práci.
Nevíme co bylo podnětem k literární dráze u Braťky,
ale psát a publikovat začal už v roce 1915 v Junáku
a Malém čtenáři. Zároveň se na základě příhod z tá‑
borů pod berounským Plešivcem pustil do románu
Skautská srdce. Když v roce 1921 vyšel poprvé, začali
díky němu kluci toužit po skautingu. Je pravděpo‑
dobné, že i k dobrodružným cestám Pětky přispěla
Braťkova snaha získat inspiraci pro další romány. Na‑
značuje to ve vzpomínce na cestu s Pětkou po Podkar‑
patské Rusi D. Medl: „Nevím, proč jsem to byl zrovna
já, kdo byl do této malé skupiny vybrán. Můj dojem
je, že v té době měl Braťka ještě dosti literárních plánů
a že se chystal využít příhod z tábora pro chystaný ro‑
mán. Zřejmě potřeboval mít ve skautské skupině také
jednoho ještě malého kluka. A tak jsem se octl jako
nejmladší, vždy poslední a často nešťastný, na krásné,
ale pro mne únavné cestě přes doly a hory.“ Jisté je,
že příhody z oddílu tvořily nejlepší základ Novákova
díla, ale jelikož mu chyběla Foglarova silná předsta‑
vivost a imaginace, doháněl ji někdy na pohled uměle
působícími historkami o tulácích, záchraně životů a se‑
tkání s hrabaty. Jaké ovšem bylo mé překvapení, když
jsem narazil na fotografii, kde popisovaný hrabě ze Ze‑
leného jezera opravdu stojí na táboře Pětky. Takže kdo
ví, možná se opravdu vše přihodilo.
I jeho díla z mimoskautského světa staví na důkladné
znalosti reálií, i když se odehrávají ve světech, jež ni‑
kdy Braťka sám nenavštívil, ať to byla Polynésie (Atol
Palmyra) nebo vesmír (Závod o Měsíc). Učil se kvůli
nim polynésky i se seznamoval detailně s místními
reáliemi. Nevíme, jak to bylo se zkušeností u jedno‑
ho na svou dobu zvláštního tématu, a to u příběhu
handicapovaného chlapce s názvem Bílá ruka. Že jde
o zdařilý Novákův počin, dokazuje i tehdejší Jestřábův
zástupce Jumbo, který po vydání v roce 1944 Brať‑
kovi píše: „Musím hned říci, že jsem byl doslova nad‑
šen. Jsem opravdu na rozpacích, nemám‑li ji označit
za Tvou nejlepší knihu.“
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1

Braťka psal až do konce života, ale jak doba zákazu
Junáka, tak i osobní nespokojenost s výsledkem způ‑
sobily, že poslední díla zůstala v rukopise. I on sám
cítil, že slova mu již nejdou jako dříve a proto velmi
stál o zpětnou vazbu od členů oddílu. Jeho schopnost
sebereflexe byla v tomto udivující, když v roce 1964
píše: „…až jsem začal poznávat, že kritici mají v mno‑
hém pravdu. Opravdu jsem nasadil postavy podle mo‑
delu z roku 1908, opravdu jsem použil způsobu tehdej‑
šího vypravování. Opravdu jsem použil dialogů, které
měly vysvětlovat reálie, jak se to dělávalo dřív atd.,
atd.“ Část knih tak vyšla až po Braťkově smrti a v nové
jazykové úpravě.
Zvláštní kapitolou jsou metodické publikace vycházejí‑
cí z bohatých oddílových zkušeností. Nejde o rozsáhlé
knihy, ale o to cennější shrnutí v jasné formě. Zvlášť
Skautská družina se takto dočkala několika vydání.
Dělit se o zkušenosti bylo ostatně blízké i Jestřábo‑
vi (viz XXX) a opět zde oddíl zafungoval jako nejlepší
zdroj podnětů. Ovšem v literární tvorbě byla Foglaro‑
va schopnost úpravy zážitků do románových zápletek
lepší a přitažlivější. I když i on využívá ve svých dílech
zážitků, jmen a skutečných postav, z nichž k nejzná‑
mějším asi patří Jindra Hojer z Dvojky.

2

3
4

Jisté je, že starší a zkušenější Braťka, mj. dlouholetý
redaktor časopisu Junák, byl v raných dobách pro Jes‑
třába vzorem a navíc prvním redaktorem jeho textů
publikovaných právě v Junáku. Měli ostatně hodně
společného, oba pcházeli ze skromných poměrů, ne‑
měli žádné vyšší vzdělání, v oblasti literární byli samo‑
ukové, nebyli ženatí (Braťka až ke konci života) a veš‑
kerý svůj volný čas věnovali oddílu. Až po 2. světové
válce se situace obrátila. Jestřáb ve funkci šéfredakto‑
ra „školil“ zase Braťku. V lednu 1946 mu píše „Úvod‑
ník do 9. čísla jsi zase hrozně přetáhl, právě tak jako
román. Rozbouralo mi to opět celé stránky.“ Bohužel
v té době dostal vztah mezi oběma autory vážné trh‑
liny, které skončily Foglarovým odchodem z časopisu
Junák a opětovným nástupem Nováka na jeho místo.
Ač se Jestřáb vypracoval na mnohem známějšího au‑
tora než Braťka, především díky své lepší schopnosti
stavět uvěřitelný a imaginativní příběh, je jisté, že oba
autoři jsou nejvýznamnějšími skautskými spisovate‑
li první poloviny dvacátého století. A skauti Dvojky
i Pětky jim v tom byli klíčovými pomocníky. <ED

Braťkův rukopis románu Mořská hěvzda. | (Z) AU
Jestřábův rukopis Hochů od Bobří řeky. | (Z) PNP
3 Modelování postav pro Braťkův román
Úžasná pozvání. | (Z) AU
1

2

4 Jirka Bělohlávek a Pepík Hůrků jako předloha pro ilustraci
Hochů od Bobří řeky, 17. 1. 1932. | (Z) PNP
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Společenství
Firma Jistota
Mládencům, co ke společnosti Jistota dali v kamen‑
ných dobách našeho oddílu popud, se říkalo Jíva a Sto‑
žár. Bystří, čiperní a šikovní hoši. Není divu, že pojme‑
nování své živnosti měli hotové raz dva. Použili k němu
několik začátečních písmen svých přezdívek. Vzniku
společnosti dala impuls jedna z vícedenních předtábo‑
rových výprav dávno v minulém století. Ve skutečnosti
za ní stálo nesnesitelné horko, únava a snad osm me‑
trů dlouhá smrková tyč ležící v hranici s podobnými
u lesní cesty. A nápad. Na tyč navěsil Stožár s Jívou tor‑
ny mladších chlapců a nezkušených nováčků. Nebylo
těch toren málo a málo nevážily. Oba konce tyče si po‑
sadili na ramena a donesli torny, klinkající se sem tam,
jako ulovené zvíře, až k nádraží vzdálenému pět šest
kilometrů. Cestou jejich břemeno převzali několikrát
starší hoši. Některý z nich přišel na to, že je úlevné vy‑
podložit smrčinu tížící a drtící ramenní kosti složeným
trikem. Tenhle nápad významně obohatil první a byl
jeho průkopníkovi vstupní legitimací do Jistoty. Neboť
ideou Jistoty se staly nápady, vynálezy a šikovnost ko‑
řeněná dávkou sympatické a potřebné recese.
Oba zakladatelé Jistoty zanesli postupně do tábornic‑
kých a zálesáckých tradic oddílu mnoho prvků, které
v něm žijí dodnes. Uměli vyplést rám táborové postele
provazovou sítí. Oni první vytvořili přesný pravoúh‑
lý a přenosný základ stanové podsady, do jehož rohů
bylo možné bez obav z pozdějších následků zatlouci
nosné kolíky. Cibuli nazývali „jablkem zálesáků“ a do‑
poručovali její užívání do všech druhů potravin včetně
pudinku a ovesné kaše. Jejich torny byly vždycky do‑
konale zabalené, nic k táboření v nich nechybělo a nic
nepřebývalo. Nože a sekyrky měly schopnost jim oholit
nesměle rašící knírky. Takového se jim od nich dostalo
ostrobřitu. Jídelní misky, kterým se říkalo „ledviny“
nebo také „kochmašiny“ (jezdívalo se pro ně do Polska
či NDR) brzy tihle muži opatřili plátěnými obaly a pev‑
ná zavěšovací oka nahradili lehkými řetízky ke splacho‑
vadlům na toaletách. Nápady od nich rychle okoukával
celý oddíl. Všichni chtěli vozit na výpravy miniaturní
prkénko, podobné jaké viděli u mužů Jistoty, na němž
se dobře krájel chléb, cibule či na kostičky slanina pod
vajíčka. Každý také obdivoval a chtěl podle nich umět

rozdělávat oheň třením dřev. Ne všem se to podařilo,
ale všichni to horečně zkoušeli. Jistota udávala i tón
noční módy. Její členové se na noc převlékali do jedno‑
litých teplých spodků kombinovaných s trikem. Z toho‑
to oděvu, okoukaného v jakémsi westernu, se stal záhy
noční stejnokroj oddílu.
Bylo snadné se nápadů firmy Jistota zmocnit. Ostatně
ona je sama a ráda veřejnosti popřávala. Byl to koneč‑
ně její jediný a navíc radostný výdělek. Avšak snadné
nebylo stát se členem Jistoty. Podmínka vstupního vy‑
nálezu nebo zlepšovacího návrhu, byla otci zakladateli
přísně posuzována. Takový nápad předně musel zapad‑
nout do oddílové pokladnice k ostatním, ale ani potom
neměl uchazeč zdaleka vyhráno. Čekala jej ještě „Kozí
daň“. Odbývala se, zpravidla, stejně jako samotný při‑
jímací akt, na letních táborech. Tam bylo totiž nejblíže
k dosažení důležitého produktu potřebného ke koneč‑
nému zasvěcení nových členů. Každý z nich musel to‑
tiž vypít čtvrt litru kozího mléka. To bylo třeba leckdy
složitě a dobrodružně opatřit. Nedostávalo se jej vždy
a všude. Na českých vsích koz ubývalo. Proces završo‑
vala závěrečná formule, kterou Jistota převzala, jak
tvrdila, od rodiny britského premiéra Winstona Chur‑
chila spolu s jeho nedokouřeným doutníkem. Dědeček
zmíněného politika, pravily ustavující dokumenty
Jistoty, býval vysokým koloniálním úředníkem v Indii.
Každý den po večeři, když dámy, tedy maminka a ba‑
bička malého budoucího šéfa Albionu, odešly do svého
pokoje, oba pánové osaměli. Dědeček si nalil z lahve
svou oblíbenou skotskou a sotva desetiletý mladý muž
dostal sklenici výživného kozího mléka. Pozvedli sklen‑
ky k ústům a dědeček pravil: „Milý Winstone, na zdra‑
ví krále“. Vlajka civilizace se v těch chvílích vznášela
vysoko i v drsných a nehostinných podmínkách Indie.
Uchazeči o podíl ve firmě Jistota pozvedali své hrnky
s mlékem, které dvakrát nevonělo, bylo plné droboun‑
kých krupiček a chuti vábné tak, že slabším povahám
vlnilo žaludkem. Bylo avšak zdravé a bylo pravým ná‑
pojem hrdinů, ne jako mléko kravské, hodné rozmaz‑
lenců říkali spolu s novými adepty Stožar s Jívou a po‑
zvedali také své hrnky ke zdravici králi.

J. Zachariáš – Pedro o jiných a přesto stejných oddílech.
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Nováčci
a plavčíci
Stejně jako k udržení ohně je třeba stále nové
palivo, tak podobné je to i s oddílem, jen palivem
není dřevo, ale noví členové. Byly doby, kdy
Dvojka i Pětka měla paliva nazbyt a musela
podnikat všemožné pokusy o jeho získání.
Ale většinu doby tomu bylo naopak, na přijetí
do oddílu se čekalo a na mnohé se nedostalo.
Oddíl si tak mohl vybírat a vzít jen ty s opravdovým
zájmem a ochotou ho prokázat. Švígo, vůdce Pětky
v 50. letech, k tomu tehdy řekl: „Největší důraz kladu
na přijímání nováčků. Osvědčily se zejména přijímací
pohovory, které odhalí zájem o sport a celkový roz‑
hled. Dále dvouměsíční zkouška, kde se projeví nováč‑
kův zájem o práci v oddíle a v naší loděnici. Postupu‑
jeme snad někdy tvrději, ale spravedlivě. Kapitánská
rada řeší sama i nepříjemné případy, které by neodpo‑
vídaly úrovni v našem oddíle.“
1

I Dvojka měla podobné nároky, jen zkouška byla třímě‑
síční a po ní se nováček stal plnohodnotným členem
oddílu. V Pětce získal postavení plavčíka, z čehož plynu‑
ly některé další povinnosti, například mytí ešusů ostat‑
ním členům družiny. Celý postup tak více připomínal
námořnickou hierarchii (viz XXX). Novým členům byla
věnována náležitá pozornost a přechod do oddílového
stavu byl spojen s vážností a různými rituály. <ED

2

Kerkův kámen
U tohoto balvanu jsme si navykli jistému obřadu, kte‑
rým se stal kámen památným: nejenže se na něm po‑
hodlně sedělo při psaní kroniky, ale byli zde zapisová‑
ni – a to vždy jen při červeném západu slunce, na který
bylo nutno čekat – do zvláštního „táborového lejstra“
nováčci, kteří s námi byli na Zelené říčce poprvé! Ni‑
kde jinde a nikdy jinak než v takový červený večer
se zapisování nesmělo konat. Byl to obřad, na který
se čekalo! Tak sloužil Kerkův kámen před nálezco‑
vým stanem po několik táborů, než jej zas jarní voda
odnesla. Ale vyvalili jsme z řeky podobný, stejného
objemu, a zase jej posadili na místo, kde kdysi trůnil
ten Kerkův, a zase jsme mu neřekli jinak, i když Kerk
s námi už několik roků netábořil. Takovými drobnost‑
mi se udržuje oddílová tradice. Kerkův kámen pro
pražskou Dvojku tolik znamenal, že jej skupina oběta‑
vců převezla v říjnu 1994 do Prokopského údolí.

1 Dobývání Kerkova kamene na táboře
na Zelené říčce, 1949. | (Z) PNP
2 Jestřáb na Kerkově kameni a Kerk musí číst
ve stanu, 19. 7. 1949. | (Z) PNP
3 Skupina nováčků Dvojky na Velikonoční výpravě,
14. 4. 1952. | (Z) PNP

Jestřáb v knize Život v poklusu.
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4

Pětkařští nováčci se učí s pramicí, 1963. | (Z) AP

3

4

Slavnostní nástup
My jsme se za tebou Čamčo vypravili z redakce Plaváč‑
ka. Vysvětli, prosíme tě, našim čtenářům, proč jsi vlastně
dnes tak slavnostně naladěn a proč jsi dnes dostal ten sýr
(sýr = vodácká čapka)? Byl jsem dnes přijat do oddílu.
Není to snadné stát se plavčíkem a je to pro mě velké
vyznamenání.

Co soudíš o tom, že jste si stavěli pramičku sami? Je dva‑
krát naše. Je to lepší, když víš, jakou dala práci. Aspoň
si na ni dáme lepší pozor.

Věděl jsi, že budeš na dnešní schůzce přijat? Nevěděl jsem
o tom, jen jsem zaslechl Švíga vyslovovat mé jméno.

Jako každý Žralok máš i ty už jistě svou Krapozu. Prozraď
nám něco z jejího tajemného obsahu. Mám tam malé kar‑
ty od strýčka. A taky papír a tužku, drát a všechny po‑
třebné věci. Jinak po kapsách mám vždycky ještě nůž
a zápisník.

Když se jednalo na kapitanátě o tvém přijetí, všichni
konstatovali, že jsi splnil úspěšně všechny úkoly, klade‑
né na tebe zkušebním dvouměsíčním obdobím. Bylo to
pro tebe těžké, co myslíš? Celkem nebylo. Měl jsem však
tuto zkoušku již podruhé, v té první se o mě snad ma‑
mina trochu bála.

Karty jsou výborná specialita. Jsi‑li profesionál, jsou jistě
nepostradatelné. V deštivých dnech na táboře jich jistě
použiješ při hře v pohrabáč. Jak se tedy těšíš na letošní
tábor? Ne snad kvůli kartám, ale rozhodně se těším.
Bude dobře, že na brzké rodičovské schůzce se mami‑
na dozví přímo všechny podrobnosti tábora.

No a nyní k tvým prvním krokům v oddíle v hodnosti plav‑
číka. Jak se ti líbí v mužstvu Žraloků, kam jsi byl zařazen?
V mužstvu se mi všichni líbí. Je to prima společnost.

Tábor bude také trochu finanční zátěž pro rodiče. Snažíš
se už sám teď šetřit? Mám 230 korun na knížce. Kromě
toho mám na opravu Skočky již skoro splněný limit.
Vydělal jsem si sběrem. U nás v mužstvu sbírá každý
sám. Mám tím i lísteček do školy a tím zabíjím dvě
mouchy jednou ranou. Hodně peněz mě bude stát spa‑
cák a pádlo. Jsou to drahé věci.

Úspěch celého mužstva závisí na schopnostech každé‑
ho muže. Proto je třeba, abys něco znal! Jak se potýkáš
na příklad s morseovkou, která je základním kamenem ne
úrazu, ale našich her!? Morseovku již trochu umím, ale
musím ještě hodně cvičit. Na příští schůzce mužstva
Cancítko uspořádá něco s vysíláním. Mně se lépe luští
morseovka na papíře.
Zanedlouho budeš jistě přijímat stodvacítkou. A co uzlo‑
vání, námořníku? Uzlování? To jsem slabší. Umím jen
ambulantní a lodní smyčku.
Postupuj však při učení opatrně! Lano je zákeřná a jíz‑
livá věc. Ještě ti toho hodně tedy zbývá. Byl jsi přistižen
při stavbě pramice. Jak dalece se na ní konstruktérsky
podílíš? Zatloukal jsem kováky, zametal a topil. Mám
z toho takovýhle svaly…!

Musíš prostě navštěvovat častěji příbuzné, kteří tyto věci
vlastní. Bude ti to školou diplomacie. Při nákupu se poraď
s kormidelníkem, nebo s někým starším, abys nekoupil
zajíce v pytli. No, hodiny nám rychle ubíhají a je čas, abys
pelášil domů. Děkujeme ti za rozhovor a dodatečně gratu‑
lujeme k tvé plavčické hodnosti a přejeme mnoho úspěchů
v prvních krocích a rychlý služební postup. Ahoj!

Plaváček č. 8, 1958, kráceno.
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Oddílová
(sub)kultura
Dvojka i Pětka si za roky fungování vytvořila
svébytný styl jazyka, humoru, akcí, pravidel,
označení či rituálů, které z nich vytvořili
jedinečné společenství, jemuž zvenčí nebylo
často rozumět, dýchalo tajemstvím i jistou
uzavřeností. Což bylo na jednu stranu velmi
přitažlivé a naplňující, ovšem na druhou vedlo
snadno k výlučnosti, pro které se v Pětce vžil
pojem „pašáctví“. <ED

Tradiční podniky a akce
Celý náš oddílový rok, shodný se školním rokem, je
rozčleněn na asi měsíční údobí, která vrcholí vždy ně‑
jakým mimořádným podnikem, na který se všichni
těší a intenzívně připravují.
Září a říjen bývají ve znamení příprav na tradiční
soutěž Mistr uzlování, která se uskutečňuje koncem
října. V listopadu nás čeká každoroční vzrušující hra
Vyzvědači v uličkách a průchodech Staré Prahy. Hraje‑
me ji už víc než čtyřicet let a dosud nám nezevšedněla
a nebyla překonána. V tomtéž měsíci a ještě v prosinci
se připravujeme na nejkrásnější podnik roku, Vánoční
nadílku. Každý člen oddílu chystá pro všechny ostatní
dárky a zároveň družiny tajně po celé týdny vyrábějí
svůj dar oddílu, který má do poslední chvíle zůstat
tajemstvím a překvapením. Všechno to snažení má
dobrodružný název Tajná činnost. V lednu nás čeká
pěkný klubovní podnik Sami sobě. Je to něco na způ‑
sob hrátek nebo estrády s náležitým řádem a pravidly.
Připravovat a nacvičovat program začínáme už v listo‑
padu a prosinci. Únor nás každoročně zastihuje opět
v ulicích Prahy při podniku Napříč městem. Zároveň
probíhá akce Modrý život, čtyři týdny příkladného
a po všech stránkách vzorného života. V březnu mívá‑
me tradiční první jarní celodenní výpravu do Údolí od‑
vahy. Poprvé stavíme stany, a je‑li jen trochu vhodné
počasí, jdeme už v krojích a v kraťasech. Je to přelom
mezi zimou a jarem. Na této výpravě také začíná tří‑
měsíční akce Soutěž tělesné obratnosti. Duben! Jarní
robinzonáda! Těšíme se na ni už od Vánoční nadílky.
Tři dny dobrodružství a příhod! A navíc tam vždy začí‑
nají dvě akce – dlouhodobá oddílová hra a Soutěž těles‑
né obratnosti. V květnu se koná událost roku, celoden‑
ní závod v tábornických dovednostech, zvaný Boj dru‑
žin. Jméno vítězné hlídky pak celý rok až do dalšího
Boje družin visí na čestné vývěsce v klubovně. Družiny
se na závod, který má patnáct disciplín, připravují

1
2

už někdy od ledna. Je to závod všech závodů a jde
v něm o dobrou pověst celé družiny! A pak už zbývá
jen červen s horečnými přípravami a přímo bláznivým
těšením na závěrečný podnik celého oddílového roku,
na „podnik pro celé muže“ – tábor!
Jaroslav Foglar – Jestřáb v knize Náš oddíl.
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4
1 Fanynky pětkařských softballistů,
nad nimi Švígo, 1949. | (Z) AP
2
3
4

Z kroniky Dvojky, 1943. | (Z) PNP
„Pašáci“ z Pětky, co se umí hecnout, 1965. | (A) LB
Tradiční jarní robinzonáda Dvojky, 31. 3. 1945. | (Z) PNP

Pašáctví

C’est la vie
Ještě malou omluvu alias vysvětlení těm, kteří nero‑
zuměli některým zde uvedeným slovům. Oddíl má, jak
by taky ne, svůj slang, který má jednak stálý mnoha‑
letý základ, jednak se na táboře a někdy i během roku
rozšiřuje či pozměňuje. Na jednom táboře bylo všech‑
no parodie, na jiném řízek, loni se zase pod Pirilíko‑
vým vedením kmehalo. Z toho kmehání vznikl letos
kmuhung. A to vyměnování „u“ za jinou samohlásku
v normálních slovech dalo vznik umeletě a páté kulo‑
ně – proto jsem si na to vzpomenul. Taky se často něco
házelo, třeba roura na Flusárně. Další novotvarů ne‑
třeba vzpomínat – buď se uchytí, a nebo se napřesrok
místo nich vymysleli nové – inu ledacos se za rok může
změnit. A zůstane jenom C’est la vie.
Jiří Daneš – Hakim, Ročenka Plaváčka 1969,
jako dodatek k článku Pátá kolona (viz XXX).

Výrazným dlouhodobým a poněkud rozporuplným ry‑
sem oddílu je jev, který Alexandr Michl – Bobánek na‑
zval příznačně „pašáctví“, neboli „hra na pašáka“. Je to
jev, kdy je v uzavřené společnosti udržována předsta‑
va, jak je takováto společnost výborná. Tento jev má
samozřejmě jak velmi pozitivní, tak velmi negativní
aspekty. Mezi ty druhé patří uzavřenost před vnějším
světem, malá snaha změřit sílu s jinými lidmi a potvr‑
dit či vyvrátit někdy mylnou představu o vlastní kvali‑
tě. Nesporným kladným aspektem téhož však na stra‑
ně druhé je skutečnost, že členové a absolventi oddílu
pociťují ve velké většině určitou stmelující hrdost
nad kolektivní příslušností ke stejnému společenství
a mají tak k sobě velmi blízko, bez ohledu na případ‑
ný generační rozdíl. Stejný způsob uvažování, stejný
žebříček oddílových hodnot a stejný typ prožitků, ať
už při oddílových hrách, zvycích či zážitku různého
stupně oddílové odpovědnosti, umožňují oddílovým
absolventům velmi rychle mezi sebou navazovat kon‑
takt a společnou řeč, aniž by se před tím třeba znali.
Tato soudržnost je tak silná, že je běžné, aby oddíloví
absolventi navázali a udržovali letité přátelské styky,
nebo aktivity u zcela neoddílových činností. Je zřejmé,
že tato strategie našla právě v totalitní společnosti ne‑
obyčejně živnou půdu
Luděk Bartoš, Almanach Pětky, 1996.
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Ha, ha, ha
Humor a zábava jsou nejlepším tmelem
oddílového života a úkolem vůdce je vytvářet
prostředí, které mu přeje. Dvojka i Pětka
měla štěstí na vůdce probudilé, kteří nejen
že podporovali spontánní zábavu, ale i cíleně
budovali příležitosti, kde se mohla rozvinout –
různé veselé závody a soutěže, táborové výstupy
či prolnutí příhod do kronik a časopisů. Každý
oddíl si tak postupem času vytvořil i svébytný
druh, pro něj charakteristického humoru.
Žertovná témata plně využil jak Jestřáb tak
Braťka i ve své spisovatelské dráze, především
v knihách Tábor smůly a Hoši na řece. <ED

1
2

Když se člověk může smát
Jedna z dobrých vlastností udržovaných v naší Dvoj‑
ce, je umění přizpůsobit se situaci a humor a nálada,
i když tzv. „teče do bot“. Kronikář vždy pláče, nepo‑
daří-li se mu zachytit různé vtipy a průpovídky, které
obvykle udávají celý ráz výpravy, nebo jiného našeho
podniku. Takové „situační vtipy“ jsou pověstné a dove‑
dou udeřit jako puma, rozchechtat „mančaft“ a potom
zmizet kdesi v prostoru – zapomenuty. Svou krátkou
trvalost mají proto, protože je jich mnoho a obvykle
v jiné souvislosti, nebo k jiné příležitosti již nejsou vů‑
bec ničím k smíchu.

3

Jaroslav Foglar – Jestřáb v kronikovém zápisu z roku 1941.

Klub I
Dvojkaři, kteří spolu začali navštěvovat výstavy, cho‑
dit na koncerty a do divadel a psát básničky, své spole‑
čenství z vrozené skromnosti a jemnocitu nepojmeno‑
vali Klub inteligence – už proto, že by takový namyš‑
lený název určitě vadil Jestřábovi, jemuž se to celé tak
jak tak zvlášť nezamlouvalo. Začali si říkat Klub Idiotů.
(v tom byl ten vtip, že sami). Měl své stanovy, stupně,
funkce, hodnosti a pozdrav a v jeho čele stál Velký Idiot
Jumbo – později po klubovém převratu Jeho Idiot‑
stvo Jumbo I. Členství nebylo lze dosáhnout jen tak.
Uchazeč se musel podrobit přijímací zkoušce: zaprvé
měl vymyslet nějakou tzv. „kolosální kontaminaci frá‑
zí“ – jako například „Banditi vtrhli do městečka a strhli
masky a povyk.“ Nebo „Utřel si nos a bábovku!“ (ta žije
dodnes). Dále musel vydržet určitý čas sedět tváří tvář
Jumbovi, a to aniž by se usmál. To napoprvé málokdo
Jiří Navrátil v osobní vzpomínce, 2014.
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vydržel. Po zkoušce získal stupeň „hňup aspirant“.
Další stupně pak byly moron, těžký moron, imbecil,
debil a těžký debil (pro běžný ddílový lid platilo ozna‑
čení „polointeligenti“). Za mimořádné zásluhy byl udě‑
lován řád „Blbouna Vltavského“ – jeho další stupně:
„s rytířským křížem“ a „s meči a brilianty“ bylo nutné
utajit s ohledem na německou Wehrmacht.

4
5

„Zábavy“ na táboře
Chtěl bych vám něco říci o tom, jak různí lidé prožívají
své volné chvíle na táboře. Tyto lidi můžeme rozdělit
do několika skupin: hlavičkářů, šachistů a podivínů.
Hlavičkáři jsou strašně obávaná sekta. Pořádají turnaje,
na něž se předem připraví a pak udivují vysokými ví‑
tězstvími, jako 2 × 13:0. Ty stálé údery na hlavu se však
potom projeví na jejich duševním stavu. Další sekta
jsou šachisti. Tento sport už není tak oblíben, protože
je velmi drahý. Stalo se totiž, že dvěma vášnivým hrá‑
čům vyhořel za deště stan nad hlavou. Třetí a poslední
sekta podivínů je jak už jak název napovídá velmi po‑
divná. Stává se, že její členové oblékají psy do nástu‑
pového svého mužstva, chtějí, aby táboroví fotogra‑
fové jim za deště vyfotografovali užovku atd. Doufám,
že na příštím táboře se žádná z těchto sekt neobjeví
a budou založeny nové a aspoň o něco inteligentnější.

Tomáš Pačes – Pacík, Plaváček č. 3, 1956.

Roveři Pětky na Skočce, 50. léta. | (A) LO
Venda M. dělá „moroně“, Jestřábův oblíbený
„obličej“, 1956. | (Z) PNP
1

6

2

3 Klub Idiotů jmenuje Jumba Blbounem Vltavským,
9. 11. 1942. | (Z) SI

Dvojkaři při výletě na Rabyni, jaro 1959.| (Z) PNP
Pes oblečený do nástupového kroje
na táboře Pětky, 1956. | (Z) AP
4

5

6 Jedna z disciplín Veselé desítky
na táboře Dvojky, 14. 7. 1964. | (Z) PNP
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Nááááááá-stup
Pískaný signál k nástupu je jeden ze zvuků, které
důvěrně zná každý skaut. Ač jde v oddílovém
programu o časovou drobnost, Dvojka i Pětka
kladly na jeho provedení velký důraz. Věděly
totiž, že nástup je osou programu – místem
zklidnění, očekávání, vyjevení budoucnosti,
pochval i trestů. <ED

Tři oddílové nástupy
Nástup 1. – Píše se rok 1957. Je to rok mého prvého
letního tábora v Pětce. Pořádá se na přehradě Souš
v podhůří Jizerských hor. Stavíme podsady, budujeme
kuchyň, jídelnu, latriny, táborový kruh, lodní můstek se
stožárem. Ten je napodobením lodních stěžní s příčným
ráhnem pro oddílové vlaječky a vlajkou oddílu a vrati‑
ráhnem pro státní vlajku, která se bude vztyčovat každý
den.
Třetí den jsme hotovi. Ozývá se třikrát krátké zahvízd‑
nutí, které je znamením nástupu. Vybíháme od našich
stanů, v slavnostním úboru a poprvé se stavíme na stra‑
ny čtverce nově zřízeného stanoviště před stožárem
a lodním můstkem. Pod ním již stojí přístavní (jsou
starší, zkušení a my k nim vzhlížíme s úctou). Velí po‑
zor, začnou pískat a zvonit na lodní zvonec. Přichází
kapitán Švígo a zakladatel našeho oddílu Braťka. Oba
v námořnických uniformách, ale jinak každý zcela jiný.
Švígo urostlý, ramenatý, svalnatý, atletický, ani kilo
navíc. Braťka spíše menší, nenápadný, mírně nahrbený,
má brýle, spíše jako stavitel lodi, který její kormidlování
svěřil jiným. A ono tomu tak asi je!
Nikdo nepochybuje o jeho díle, jehož projevem je i dneš‑
ní nástup. Zkrátka jsem součástí určitého ceremoniálu,
parádiček, zevně projevované kázně, poslušnosti, tak,
jak jsem si vždy představoval, že patří k námořnictvu.
A my jsme přece vodní skauti. Braťka k nám promlouvá.
Děkuje nám, že jsme dokončili stavbu tábora a nyní nás
již čeká jen bohatý a zajímavý program. Jsem nadšený.
Splnily se mi tajné sny zrozené z knih Foglara, Nováka,
Maye, Londona, Setona. Za těch pár měsíců jsem však
poznal i negativa života v klubu. Za nejzřetelnější jsem
vždy považoval určité elitářství jeho členů. Mezi tzv.
kofry jsem nikdy nepatřil. Asi jsem nikdy nebyl první,
nehrál jsem výborně softbol, špičkově nelyžoval, skvě‑
le neplaval, nevynikal v uzlování, morseovku znal jen
průměrně, nebyl jsem ani vtipný ani výmluvný. Přesto
se na mě obrací Braťka. Na kluka, kterého sotva zná.
„Kofři“ poslouchají a on hovoří o mých kruzích pod oči‑
ma jako důsledku vyčerpávající práce. Těch několik vět
se vrývá do mé mysli a já na ně pravděpodobně nikdy
nezapomenu.
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Nástup 2. – Jsme asi v jedné třetině táborového běhu.
Abychom alespoň trochu zabránili rozpínavosti tzv.
mastňáků, vyvěsili jsme v okolí tábora výstražné cedul‑
ky o žloutence v táboře. Dnešní nástup je zase ve zna‑
mení počínajícího letního slunečného dne. Stojíme
na nástupišti a ranní ceremoniál se opakuje. Po schůd‑
kách můstku pod lodním stěžněm stoupají kapitán Šví‑
go a Braťka. Nejprve hovoří kapitán Švígo.
Dovídáme se o programu dnešního dne. Nevím přes‑
ně, co nás čeká, vše poznávám poprvé a moc se těším.
Pak se ke slovu dostává Braťka. Přeje nám pěkný den,
ale současně nás varuje. „Blíží se bouřka. Přijde velmi
brzo. Tak do čtvrt hodiny.“ Je bezvětří, obloha je zcela
bez mráčků, jako vymetená. Nikde žádné barometry,
termografy, hydrografy, žádné depeše vzdálených me‑
teorologů, ale ani rosnička v láhvi. Jaká je teplota, tlak,
vlhkost vzduchu? Jen ten sporý pán, kterého si sice
velmi vážím, ale odmítám mu věřit tu úplně nelogickou
a absurdní předpověď. Rozcházíme se a já se převlé‑
kám do pracovního obleku. Právě přetahuji tričko přes
hlavu, když slyším zahřmění. V 10 minutách se nebe
zatáhne a spustí se hustý déšť.

Nástup do třinácti vteřin,
kdyby hrom bil!
To už je u nás v oddíle odpradávna taková zásada čili
nepsaný zákon, jak my říkáme: dostavit se včas na pís‑
kaný nástup si každý člen oddílu pokládá za věc své
osobní cti. Neexistuje loudání, předstírání, že písknutí
nebylo slyšet, nebo jiné výmluvy, jako například „já
teď jím“, „já nemám čas“, „mně se nechce“, „my teď
máme rozehraný volejbal“ apod.
Na písknutí písmena N morseovkou (nástup) každý
všeho nechá a bez ohledu na svůj věk, na svůj oddílový
stupeň a funkci letí na nástup, kde musí být do tři‑
nácti vteřin od zapískání signálu, kdyby hrom bil! Já,
vedoucí oddílu, který signál pískám, abych chlapcům
oznámil to či ono nebo třeba vyložil pravidla hry, vět‑
šinou tomu, kdo se o pár vteřin opozdí, nic neřeknu.
Nemusím nic říkat, nic vytýkat! Opozdilec se stydí už
tak dost sám před sebou i před celým oddílem a umi‑
ňuje si, že se mu to už nikdy nesmí stát.
A teď ještě jak nastupujeme: stojím v čele čtyřhranu,
za mnou moji pomocníci, kteří nepatří do žádné dru‑
žiny a jimž říkáme PéKá (to je zkratka názvu Pracovní
kruh). Bokem ke mně po mé levé ruce se seřadí Modrá
družina, proti mně čelem ke mně Zelená a po mé pra‑
vé ruce bokem ke mně družina Žlutá.

3

Nejprve všichni stojí v pozoru, ale když dám »pohov«,
Nástup 3. – Bouřka není jen tak obyčejná. Odstartuje
může se začít hovořit, třeba se zeptat na podrobnosti
deštivé období, které nekončí ani po dvou ani po pěti
či nejasnosti mého výkladu. Nikdo se nemusí hlásit
dnech. Nastává období dešťů. Název Souš je skuteč‑
o slovo, tolik nás není, abych musel hovor ovládat
ným výsměchem letošního roku. Již nemám ani jednu
udělováním slova. Po skončení je opět „pozor“ a hned
věc suchou. Před týdnem na chvíli přestalo pršet a my
nato „rozchod“.
jsme sušili jako vzteklí. Ale zbytečně. Pouze se změnil
promočený oděv na svršky vlhké. Navíc jsou zatuchlé
Své nástupy si mohou pískat i vedoucí jednotlivých
a zapáchající od mocného kouře, málo mocného ohně.
družin, ale jejich píšťaly mají jiný zvuk, aby nedochá‑
Po několika hodinách znovu trvalý a beznadějný déšť.
zelo k omylům. Navíc se každá družina svolává svým
Naším stanem teče dnes regulerní potok, který plně
vlastním signálem: u Modrých je to morseovkou pís‑
ignoruje odvodné stružky kolem podsady. Na stano‑
meno M, u Zelených Z a u Žlutých V, protože v morse‑
višti stojíme již ve stojaté vodě, která nám sahá nad
ovce, jak známo, písmeno Ž neexistuje.
kotníky a u lodního můstku je to ještě horší. Kapitán
se pročochtává ke schůdkům. Již po nich stoupá a hla‑
Oddílový nástup (N) může z mého pověření pískat
dinu rozlitého jezera nechává někde dole. Stále prší.
kterýkoli, i ten nejmladší člen oddílu, svěřím-li mu,
Oznamuje nám: „Situaci musíme hodnotit jako kritic‑
aby něco oznámil. A jeho signál respektují všichni stej‑
kou a naděje na zlepšení je nulová. Nezbývá nám, než
ně, jako kdybych ho pískal já. Neboť tenhle signál je
si přiznat, že počasí nás přemohlo a my musíme tábor
předčasně ukončit.“ Velí rozchod a nakonec jsou to oni, „tabu“!
kteří sestupují z lodního můstku a odcházejí z nástu‑
pového prostranství až po nás. Je to pro mě silný záži‑
Jaroslav Foglar – Jestřáb v knize Náš oddíl.
tek, plný emocí. Loď se potápí, kapitán ji opouští jako
poslední. Na nás je, abychom si přiznali porážku, ale
1 Nástup na táboře Pětky na Souši, 1957. Mluví Švígo,
nikoliv, abychom se vzdali. Dokážeme to? Jde o pro‑
vlevo
od něj Braťka.| (Z) AU
hru nebo vítězství?
Nástup Dvojky na táboře ve Sluneční zátoce, 1939. | (Z) PNP
Jestřáb píská nástup na táboře ve Sluneční zátoce,
1. 8. 1945. | (Z) PNP
2

3

Bohuslav Konopásek – Bob, Plaváček č. 5, 2011.
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Síla mýtů
a legend
Každý oddíl má své tradované příběhy
o událostech a lidech, které si časem
a předávaným vyprávěním žijí svůj vlastní
život, ale významně přispívají k sepětí
se společenstvím, ke sdílení společných
hodnot, následování vzorů a přijetí pravidel.
Zkušený vedoucí je vhodnou formou využívá,
míchaje z nich výchovný koktejl působící již
bez jeho účasti.

1
2

Mistrem spřádání mýtů byl Jestřáb, rozený vypravěč
a snovač příběhů vědomý si jejich síly a účinku. Jeho
nejznámější legendou je příběh o Láďovi Velebilovi,
členovi Dvojky přelomu 20. a 30. let. V jeho podá‑
ní mýtická postava ozdravující život oddílu a spolu
se Skukůmem vzor přátelství. Připomínal je mimo jiné
opakující se Výpravou za Láďou Velebilem. O síle le‑
gendy svědčí i vzpomínka Vráti: „Jednou ve věži jsem
šel po zazvonění otevřít, stál tam nějaký pán a pouze
se ptal, jestli jsi v klubovně. Zavolal jsem Tě, Tys ho
však nepřivedl dovnitř, zůstali jste delší dobu venku
a Ty ses pak vrátil sám. – Teprve později jsi řekl: «Víte,
kdo to byl? Láda Velebil!» Měl jsem tehdy pocit, jako
bych dostal posvěcení!“ Obě postavy se staly také in‑
spirací i pro tisíce dalších, díky Jestřábově zvěčnění
v knize Pod junáckou vlajkou a Devadesátka pokračuje.
Jaká byla skutečnost, vyniká na úryvku z dopisu obje‑
veného P. Vyletou v Památníku národního písemnictví.
Jestřáb v něm roku 1946 píše již dospělému K. Šípkovi,
generačnímu druhovi Láďi V.
„Ještě Tě prosím o jednu věc: Během let jsem vytvořil
takovou legendu, celý nimbus okolo postavy Ládi Ve‑
lebila. Zidealizoval jsem jej hochům, v jedné své knize
také o něm píši – a hochům je něčím takovým jako sva‑
tý patron Dvojky, nebo tak něco! Když některý dneš‑
ní hoch není zrovna «na výši», nechová se ukázněně,
správně atd., stačí jen připomenout jméno legendár‑
ního Ládi Velebila – a hned je vše zase v pořádku. Láďa
Velebil byl zkrátka nejlepší a nejvzornější chlapec, jaký
kdy žil – taková je fáma. Hoši z Tebe budou o něm vy‑
tahovat rozumy (ne v nějakém poťouchlém úmyslu,
ale ze žhavé touhy něco více se o něm dozvědět, pro‑
tože já jsem v detailech úmyslně skoupý. Neříkej tedy
nic, než to, co se shoduje s tou legendou. Nejvzornější,
nejčestnější atd. – Posledně jsi říkal něco o tom, jak
jste s ním stříleli flobertkou, když já jsem nekoukal.
Řekl jsem pak hochům, že jsi se asi spletl, že to byl ně‑
kdo jiný. Láďa by přece nedělal něco za mými zády!!!
Doufám, že mně také v tomhle pomůžeš.“
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Ani Pětka ovšem nezůstávála bez legend, i když Brať‑
ka byl v tomto ohledu větším realistou než snílkem
(viz XXX). Podstatnými se pak stávaly především
příběhy z dalekých cest a náročných táborů. Po roce
1948, kdy bylo třeba oddíl zachránit odstřihnutím
se od skautingu, zvítězilo heslo: „Není důležité, pod
jakou vlajkou oddíl existuje, ale jakými principy
se řídí a jakou činnost vykonává“. A tomu se podřídil
i oddílový mýtus, že Pětka se vlastně skautingu vždy
nějak vymykala, byla jiná a svá. Ovšem tuto skuteč‑
nost nic z období první republiky nedosvědčuje, právě
naopak. I to byl pak jeden z důvodů obtížného návra‑
tu ke skautingu po roce 1989. Legendou se ovšem stal
i samotný Braťka a to především v době jeho nucené‑
ho vystěhování do severních Čech. Každý ho toužil
spatřit. Jaké překvapení to ovšem pak bylo, vzpomíná
Luděk: „Starý pán malé postavy s bekovkou na hlavě
a obutý v keckách, jimiž mladí muži z Pětky hluboce
opovrhovali.“ <ED

3
1 Láďa V. vpravo dole na táboře u Bobří řeky v roce 1929,
nad Jestřábem vlevo Skukům. | (Z) PNP
2

Skukům, Láďa V., Fanda a Ruda M. na nádraží ve Vráži,
15. 6. 1930. | (Z) PNP
3

Starší Pětkaři na výletě do Úžína za Braťkou, 1963. | (Z) AP

Kdo to byl Láďa Velebil?
Před mnoha lety – 9. května 1929 – jsem se vydal
do Vršovic s velkým lukem a šípem na lov chlapců.
Jak to? Ptáte se asi udiveně. Snad jsi po nich nechtěl
střílet? Nechtěl, střelbou z luku jsem se jen pokoušel
získat zájem hochů o náš skautský oddíl. Tehdy byla
hrozná nouze o nováčky, kteří by toužili žít naším způ‑
sobem, a Dvojka na nedostatek členů přímo umírala.
A v ten památný den jsem díky lukostřeleckému ma‑
névru získal do oddílu Láďu Velebila. Byl to chlapec
docela obyčejný, průměrný, ale ve Dvojce se po něko‑
lika týdnech vypracoval na jednoho z nejušlechtilej‑
ších, nejschopnějších. Opravdu pro naše sdružení žil
a dodával chuti do všeho mně i ostatním. Později Láďa
přivedl do Dvojky další hochy a utvořil s nimi družinu.
Když potom vstoupil do oddílu Skukům, navázali tito
dva chlapci krásné, vznešené přátelství.
Láďa u nás už není, květ jeho chlapectví dávno roz‑
kvetl a odkvetl, mnoho let přešlo od těch dob, ale
vzpomínky na Láďu Velebila u nás nezemřely. Světlá
památka na toho vzorného, duševně krásného chlapce
žije mezi námi podnes, dědí se z jedné generace Dvoj‑
ky na druhou.
J. Foglar – Jestřáb v kronice Dvojky, 15. září 1943.

Výprava za Láďou Velebilem
V neděli jsme si o výpravě ještě nic neřekli. Teprve
v úterý 11. 3. při psaní dodatků jsem si uvědomil, že zí‑
tra bude úplněk a tak jsem se rozhodl výpravu uspořá‑
dat. Ovšem – všichni hošani se už o ní nemohli dově‑
dět, ale to nevadí, bude pro ně uspořádána ještě jednou.
Sešli jsme se v 7 hodin večer u vinohradské vodárny,
jako před 2 lety v lednu. Ale místo úplňkového jasu je
silně mlhavo a blátivo, ráno napadl sníh, který ovšem
během dne roztál. U školy pod vodárnou je naše první
zastávka. Zde vyprávím o tom, proč jsem chtěl sídlo
oddílu tehdy v dávných dobách přenést z Letné někam
jinam. V mlze není dnes bohužel vidět moře světýlek
ve vršovické dolině. Pak dole těsně nad hradbou domů
je zastávka druhá – a pak už se noříme do tajemných
útrob vršovických uliček, zapadáme do tmy a mlhy.
Tady byla schránka, k té mně Láďa a ostatní hoši z vr‑
šovické družiny vždy doprovázeli. A zde v té jámě –
v tom hluboko posazeném dvoře na pavlači umřel člo‑
věk, několik minut po našem rozhovoru s ním (1929),
když jsme zde tehdy sháněli klubovnu. A dál a dál
pokračujeme v cestě za vzpomínkami. Stínadelská zá‑
koutí, podivné schody do tmy, domky podivně stavěné,
výhledy do tajemných dvorečků, plynové starodávné
lampy… Tam v té uličce jsme tehdy svedli bitvu s par‑
tou ničemů, kteří nás obklíčili ze dvou stran. Brožíko‑
va ulice číslo 390. Tady bydlel Špalík, tam dál pak Fan‑
da Just, Ruda a Štefka Machart. A zde – tady je dům,
v němž bydlel Láďa Velebil. A loučka, na které jsem ho
našel. Jsme u cíle výpravy.
J. Foglar – Jestřáb v kronice Dvojky, 12. března 1952.
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Odchody
a rozepře
Život člena skautského oddílu má svůj přirozený
běh od nadšeného nováčka přes ostříleného
borce po muže přistřižených křídel. A právě
v době, kdy se mladý muž chce rozletět, je oddíl
s jeho pravidly a zákonitostmi tím, co mu překáží.
Buď se mu nabídne jiná perspektiva v roverském
kmeni či podíl na vedení, nebo odchází.
Pětka často uměla to první. A díky společenství, které
žilo dál (viz XXX), přerůstal oddíl v celoživotní přátel‑
ství se zajímavou náplní. Samozřejmě ne u každého,
ale pokud odchody, tak v poklidu a s návraty. Odcho‑
dy s pachutí ovšem znala i ona, přicházely však dřív
a souvisely většinou s tvrdým životem, který ne každý
dokázal přijmout (viz XXX).
U Dvojky za Jestřábovy éry ovšem odchody s pocity
ukřivděnosti a hněvu patřily k těm běžnějším. Souvi‑
sely s osobností vůdce, který uměl dokonale splétat
dobrodružství pro chlapecký věk, ale jakmile se z něj
někdo vymanil, Jestřáb se s tím velmi těžko smiřoval.
Neuměl pro nastávající mladé muže najít vhodný pro‑
gram, nerozuměl jim a do jisté míry se jimi cítil ohro‑
žen. Připravil hochům krásný a snový program pro ně‑
kolik let života, ale neumožnil jim jinou formu pokra‑
čování a tím i možnost společně dospět. Proto okolo
Dvojky nenajdeme téměř žádné společenství, které by
soustavněji pokračovalo v dalších fázích života. Snad
s výjimkou Dvojky vodní, které právě tyto rozporupl‑
né pocity a zážitky daly vzniknout. a nejen jí.
Vznikla tak Vodní Třináctka, či celé středisko Javor
a další. 24. oddíl odešel vést z Dvojky Jiří Dvořák –
Sopka, kterému v roce 1937 J. Foglar píše: „To, co dnes
dělám, je výsledek desetileté praxe, kterou Ty nemáš,
s mnohými poznatky, úspěchy i neúspěchy. Kolik star‑
ších hochů bylo před Tebou, kteří když se u oddílu tro‑
chu otrkali a lecčemus se ode mne přiučili, najednou
chtěli mít o věci větší rozum a rozhled, než já. Typický
příklad Radko a Car. a přesto oddíl podle mého systé‑
mu, podle mých drobných i velkých opatření po léta
je morálně na velké výši, přes všechny ty pochyby do‑
růstajících Vás hochů, z nichž většina pák přijde za pět
šest let a dá mně dodatečně za pravdu. To je už úkaz,
doprovázející duševní dospívání, chtít všemu rozumět
než náš učitel...“ <ED
1 Vlevo Odym, z Dvojky odešel a založil svůj oddíl, a Dan,
který se stal dlouholetý zástupce Jestřába, 1943. | (Z) PNP
2
3
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Pětka na táborovém nástupu, 70. léta. | (Z) AP
Indiánský boj J. Halase na táboře Dvojky, 1960. | (Z) PNP

1

Omamná vůně cigaret
Do turistického oddílu TJ Dynamo Radlice (pod touto
hlavičkou tento tajný skautský oddíl v oněch letech
přežíval) jsem chodil tři roky a zúčastnil se tří táborů.
Krátce po vstupu do oddílu mi zemřela maminka, tátu
už jsem neměl, a tak si stále více uvědomuji, co pro
mne oddíl v kritických letech dospívání znamenal. Co
jsem se Žlutou družinou vlků i s celým oddílem proží‑
val, si víceméně můžete přečíst na stránkách Foglaro‑
vých knížek. Žil jsem s Alvarezem i s hledáním pokladu
Černého delfína. S politováním však musím konstato‑
vat, že jsem se po čase příliš nesnažil stát se druhým
Mirkem Dušínem, a můj oddílový osud spíše připomí‑
ná osudy méně kladných Foglarových hrdinů. Jedno‑
duše řečeno – zlobil jsem čím dál víc a na svém posled‑
ním táboře pod Kriváněm jsem byl dokonce usvědčen
z tajného pokuřování omamných cigaret značky Detva.
Jestřáb mi pak taktně naznačil, že bych už v září neměl
přijít na zahajovací schůzku. Nic jsem nenamítal a bylo
to pochopitelné. Vzpomínám, že jsem v té době už ne‑
ležel v Rikitanových dobrodružstvích, ale měl jsem ro‑
zečten Bolestný život Baudelairův.
Hlavní svědek proti nám (byli jsme v maléru čtyři),
vzorný a přičinlivý hoch jménem Ríša, chodil pak
do oddílu ještě dlouhé roky. Přičinlivý byl do té míry,
že na počátku normalizace se mu téměř podařilo zničit
nejen Jaroslava Foglara, ale i celý oddíl. Nebylo to při‑
tom z hlouposti, ale z obyčejné konjunkturální zášti.
Je to jistě hřích, ale když jsem se to dozvěděl, určitý
pocit satisfakce jsem pocítil. Přílišná horlivost je pros‑
tě někdy škodlivější než nikotinismus. Já jsem sice bo‑
hužel od té doby kouřit nepřestal, s Jestřábem se však
přátelsky vídal poměrně často, i když jsem mezi vášni‑
vé čtenáře jeho knih už dávno nepatřil.
Jan Halas – Jenda H, syn básníka Františka Halase,
z knihy Jestřábe díky, kráceno.

2

3

Emigrace
Vždycky jsem byl proti jakékoli emigraci. Emigrace, to
pro mě znamenalo zbabělý útěk od nějakého problé‑
mu, z nějaké společnosti, která nepotřebuje útěky, ale
činy, které by se snažily o její nápravu. Jenže tohle jsou
jenom fráze, pouhá slova. Člověk toho napovídá. Ale
to, co si předsevzal, je těžké, velmi těžké. Zrovna tak
to bylo se mnou. Když utekl z tábora Ceník, myslel
jsem si: „Nemusel utíkat, dalo se to přece řešit jinak.“
Na druhou stranu jsem ho chápal. Neměl to u Žraloků
lehké. A to je řečeno velmi mírně. „Já bych ale nikdy
neutekl. To bych byl pěknej srab.“
Byl čas dívčího táboráku. Jako obvykle kormidelníci
odjeli. Zůstal jen Tudor. Využil jsem situace a jako
horlivý křesťan jsem Tudora požádal, zda bych mohl
jít od 9 hod. do Bečova na mši. Bylo mi to umožněno.
Při cestě nádhernou přírodou jsem se „pevně“ rozho‑
dl, že neuteču. Vždyť je tu tak krásně. Ale přesto, když
jsem šel z kostela, zastavil jsem se na nádraží, abych
se podíval, v kolik hodin jede příští den ráno vlak.
Zjistil jsem, že z Bečova vyjíždí v půl páté. Třeba se to
bude hodit, ne? Poprvé se projevila lidská nespoleh‑
livost a náladovost. Když jsem zašel do lesa, udělalo
se mi krásně a znovu jsem byl přesvědčen, že zůstanu.
Když jsem přišel do tábora, slyšel jsem hrozné kletby
a nadávky. Podle hlasu jsem poznal, že to je Pleno.

Když mě uviděl, zaúpěl: „Karlo, ty…, cos to proved?!“ –
„No co je?“ – „Eště se ptej! Mám všechno vod petrá‑
ku. Ty… Jak si tam tu petrolejku dal?!“ – „Tak promiň
Meno, přece jsem to neudělal schválně.“ Doufal jsem,
že se teď kormidelník trochu uklidní, ale kdepak, na‑
dávek nebylo konce. A tu se už potřetí projevila straš‑
ná a blbá lidská náladovost. Mé rozhodnutí viselo zase
na vážkách. Přiklánělo se ve chvíli ticha na misku, kte‑
rá byla označena slovem zůstanu, v záplavě nadávek
na misku druhou. Na jednu z nich se konečně musela
převážit. Stalo se. Bohužel to byla ta miska zbabělosti,
miska útěku.
Karlo, Plaváček č. 2, 1977.
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Tvrdý život
Pětka nikdy nebyl oddíl pro mazánky.
„Do čela nepovol, bij se vpřed, pět, pět, pět!“
neznamenalo pouze libozvučné souvětí, jako
v případě mnoha jiných pokřiků, ale esenci
oddílové filosofie – jeho směřování, výchovných
výsledků i konkrétní náplně. Nešlo o hru jako
v případě Jestřábova „Alvarez potřebuje jen
statečné a silné“, ale o život, který z chlapců
dělá muže.
1

2

Buď statečný
Styl života Pětky – její náročné tábory, akce, hry a vo‑
dácký výcvik – vyžadoval nezbytnou nutnost se překo‑
nat, vydržet útrapy a být lepší. To vše jistě znamená
výborný vklad do života, ale zároveň skrývá i nebezpečí.
Co je pro jednoho hračkou překonat, pro druhého může
znamenat značné utrpení. Příznačnou ukázkou bylo
vyřizování si vzájemných rozporů. K tomu sloužily už
od dob první republiky boxerské rukavice a ring, jak je
vidět i ve filmu Na dobré stopě. Později se hodilo i spo‑
lečné trávení Silvestra na chalupě, jak vzpomíná Cyril:
„Fungovalo navíc, že prvních pět minut v roce se vyřizo‑
valy účty tím způsobem, že kdo měl si s kým co vyřídit,
tak mu rozbil hubu v těch pěti minutách a po pěti minu‑
tách to jakoby skončilo a mělo se na všechno zapome‑
nout a začít znova.“
Ač popis nováčka na této dvoustraně je psán v recesi‑
stickém slohu, najdeme v něm pohled, který část čle‑
nů sdílela a je dodnes předmětem pří a dohadů. Jistě
se na něm podepsal i v 50. letech, pod vlivem četby
námořnických románů s H. Honblowerem, zavedený
kastovní systém s tělesnými tresty jako kopanec, če‑
líčko, podtažení pod pramicí apod. Někdo díky tomu
odešel (viz XXX), někdo se překonal, někomu to ne‑
přišlo a jinému zůstala pachuť křivdy. I když dnes už
takové tresty v Pětce nenajdeme, hledání té přijatelné
cesty, jak dostát svému pokřiku a nezpůsobit újmu,
zůstává před Pětkaři stále. <ED
1
2
3

114

Box na táboře ve filmu Na dobré stopě, 1947. | (Z) AU
Meňo na Skočce, 70. léta. | (Z) AP
Ranní rozcvička na Skočce, 70. léta. | (Z) AP

Vystoupí člověk na kolbiště a zápasí o vavříny. Dosta‑
ne spoustu ran a někdy i výsměch od vítěze i od di‑
váků. Rány bolí a porážka pálí a hlodá v duši. I jde
člověk do nového zápasu, pohněván prvním neúspě‑
chem. Ale hněv je špatný rádce a ještě horší pomocník.
Znovu doražen odchází člověk ze zápasu a jeho hněv
se stupňuje. Bije se opět, slepý vztekem a nenávidějící
vítěze. A znovu klesá pod ranami protivníků. Zatrpk‑
lý a se zlobou v duši konečné odchází. Opouští ho
poslední špetka rozvahy, kterou ještě měl, propadne
malomyslnosti, lhostejnosti a uvěří, že porážky jsou
jeho osudem. Zbytek života tráví v klidu a tupé ode‑
vzdanosti. Nikdy se nevzepře, nevzchopí, přijímá vše,
jak samo přichází.
Nezůstávejte stát! Stojatá voda hnije, hnije voda bažin
a tůní. Voda moří a bystrých řek nehnije. Krev člověka,
který zůstal stát, však hnije. Nechoďte zpět! Vrátíte‑li
se přece k včerejšku, pak jen proto, abyste se poučili
zkušenostmi. Nejvzácnějším dnem budiž nám dnešek.
Využijte každého okamžiku, každé chvilky, pracujte
a tvořte, aby ti, kteří přijdou po vás, věděli, kdo jste
byli, že jste tvořili. Využijte dnešního dne. A zítřek
nechť je dnem splnění všech vašich ušlechtilých snah,
cílů a tužeb. Zítra dozrají plody zkušeností i včerejška.
Kromě těchto zkušeností nám nemůže včerejšek nic
jiného dát. Nechoďte tedy zpět, když můžete jiti vpřed.
Pryč je včerejšek, zkušeností jsme nabyli, ale zítřek je
před námi. Jděte pevným krokem vstříc zítřku a věřte
v sebe. Tato víra v sebe vám dá sílu, která přináší vítěz‑
ství. A vítězové jdou vždy radostně vpřed.
Švígo, Plaváček č. 1, 1963.

3

Jak jsem se dal ke skautům
Vloni na podzim jsem vstoupil do jistého junáckého
vodáckého oddílu. Ale jsou to nějací špatní junáci, ne‑
boť nemají ani klobouky, ani šátky, ba ani skautské
tyče. Ale jen jsem vstoupil do tohoto oddílu, hned jsem
byl zmaten různými divnými slovy, jako skočka, meňo,
morna a podobně. Časem jsem se dozvěděl, že Skoč‑
ka je nějaká chata v Krkonoších. A že na ní musím jet,
nebo že mě nepřijmou. Tak jsem jel. Maminka mi sba‑
lila věci do batůžku, a odvezla mě autem na náměstí
Republiky. Nastoupili jsme do autobusu a jelo se. Seděl
jsem vzadu, zavalen báglíky.
V poledne jsme přijeli do Špindlu. Odevzdaně jsem
navlékl bágl na ramena, vzal lyže a po chvíli jsem byl
dokopán pod lanovku. Vyjeli jsme nahoru a šli jsme
cestou, na které jsme se po kolena bořili ve sněhu.
Po chviličce jsem už nemohl, ale několik kopanců mě
povzbudilo. Doklopýtal jsem až do chaty. Ačkoliv jsem
byl unaven, přesto jsem musel jít ještě lyžovat, což
mě dorazilo. Večer se kormidelník zeptal: „Víš, co je to
meňo?“ Odpověděl jsem, že ne. „Tak se svlékni do tre‑
nýrek a pojď za mnou.“ Byl jsem jat neblahým tušením,
ale šel jsem. Šli jsme kamsi dozadu. Najednou jsem
před sebou uviděl vanu, plnou vody. „Vlez tam“, řekl
mi kormidelník, „to je meňo“. Zeptal jsem se, jakou
má voda teplotu. Odpověděl mi, že moc pod nulou
ne. Odmítal jsem tam tedy vlézt tak dlouho, než jsem
byl k tomu donucen. Ztuhla mi krev v žilách a rychle
jsem utíkal na mornu. Honem jsem se utíral, ale vtom
někdo přišel a ptal se „Kdo to tady tak dupal?“ Odpo‑
věděl jsem, že asi já. „Tak si dáš meňo.“ Namítl jsem,
že jsem si právě jedno dal, ale on řekl, že to na věci nic
nemění. Tak jsem si dal druhé meňo.

Ráno se ozval takový divný zvuk, jakoby někdo mlá‑
til do kusu plechu. Všichni rychle vylézali ze spacáků.
Vylezl jsem také. Vtom někdo zapískal a všichni běželi
ven. Ozvalo se: prvá, druhá, třetí, čtvrtá… Utíkal jsem
taky ven. V lyžárně už byli všichni v trenýrkách. Rych‑
le jsem se taky svlékl a už jsem byl vyhnán ven. Venku
byla strašná zima, ale musel jsem běžet s ostatními
hrozně daleko po cestě, pak zas zpátky a potom ještě
cvičit u chaty. Když jsem přišel dovnitř, visely ze mě
rampouchy. Oblékli jsme se, nasnídali, byla prohlíd‑
ka, za 3 mínusáky jsem dostal stejný počet kopanců,
ale ani to už mi nevadilo. Šli jsme lyžovat. Celý den
jsme jezdili u chaty, druhý den se šlo na nákup, ale
protože měli zavřeno, šli jsme zase zpátky. Další den
se šlo zas na nákup. Tentokrát měli otevřeno a nesl
jsem zpátky plný batoh věcí. Na Skočku jsem se takřka
doplazil. Další den se šlo na výlet. Z něj si pamatuju
jen to, že jsme šli po nějaké cestě lesem, které se říká
vodovod a pořád jsme nemohli dojít na konec, už jsme
nemohli, ale vtom jsme ten konec uviděli. Ani nevím,
jak jsme sjeli dolů na Skočku.
Večer jsem slyšel něco o nějakém poplachu. A taky
něco o vzpouře. Viděl jsem, jak někdo přivazuje dve‑
ře provazem ke sloupu a staví pod kliku židli. Několik
hochů zas napínalo provazy přes mornu. Ale nakonec
nic nebylo. Ale tu noc jsem plně poznal význam slova
„morna“. Jestliže tam nemrzlo, tak do toho moc ne‑
scházelo. Druhý den večer se opakovalo totéž, co před‑
tím, jen s tím rozdílem, že pod dveřmi byl stůl. A v noci
to začalo. Ozvalo se nějaké pískání a asi o 15 minut
později mlácení do kravského zvonce. Trvalo tak dlou‑
ho, že jsem měl podezření, že nás někdo chce ohluch‑
nout. Potom jsem slyšel slova jako „vzpoura‑y“. Ozvalo
se dupání po schodech a za chvíli začaly povolovat
dveře. Utvořila se štěrbina a bylo slyšet krvelačný hlas:
„Podejte mi nůž!“ Byl jsem připraven na nejhorší. Ale
nůž sloužil jen k přeříznutí lana, které drželo dveře. Ty
se otevřely a hned byla morna plná zlých lidí, kteří nás
tahali ze spacáků, po schodech a házeli nás do meňa.
Myslel jsem, že vzápětí na morně zmrznu, neb na okně
byl nafoukaný sníh a netál.
Za několik dní byl Silvestr. Večeře i cukroví mi chutna‑
lo, dokonce jsem i zpíval, ale o půlnoci jsem byl přinu‑
cen skočit z okna, ač pod ním nebyl skoro žádný sníh.
Skočil jsem. V tom někdo skočil na mě a začal mě mlá‑
tit. Rozhod jsem se, že nedám život zadarmo a začal
jsem se bránit. Všichni okolo se prali a já nevěděl o co.
Za chvíli to skončilo a šlo se dovnitř, jedl se puding,
prý loňský. Což mě trochu vylekalo, pak jsem si uvě‑
domil, že ještě před čtvrt hodinou bylo loni a upokojil
jsem se. Potom už Skočka tak nějak skončila a pomalu
se jelo do Prahy. Tramvaje byly už za korunu. Ale mě
zbylo po dražbě jen 80 haléřů, tak jsem šel domů peš‑
ky. Došel jsem až k ránu s omrzlýma nohama.

Podle vyprávění nováčka napsal Zitron, Plaváček č. 6, 1969.
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Starostové,
akademici
a ministři
Jiří Navrátil, člen Dvojky kdysi pravil, že Pětka
má víc předsedů Akademie věd a Dvojka zase
víc starostů. Je s podivem, že Dvojkou prošli
tři budoucí starostové Junáka – Josef Charvát,
Jarmil Burghauser a Jiří Navrátil a také jeden
předseda Akademie věd Rudolf Zahradník.
A Pětkou dva další předsedové téže instituce –
Helena Illnerová a Václav Pačes. Dvojka vedla
ještě v ministrech – Prokop Drtina a Antonín
Peltrám, Pětka měla Otakara Motejla. I tyto
počty ukazují na výjimečnost obou oddílů
a znovu otevírají otázku, jestli skauting
přitahuje ty dobré nebo ty dobré „vytváří“… <ED

1
2

Dvojka u ministra Drtiny
Ve čtvrtek večer jsme se sešli před budovou Autoklubu.
Uvnitř, v myslivně, jsme se vybalili z civilu, pod kterým
jsme měli kroje. Myslivna je totiž místnost, kde se pra‑
videlně schází „stará Dvojka“. Na zdích parohy, obrazy
zvěře, prostřené stoly uprostřed místnosti. Podepi‑
sujeme Rapem malovaný gratulační arch, Séva se učí
proslov. Přicházejí bývalí Dvojkaři a konečně též on, br.
ministr spravedlnosti dr. Prokop Drtina, dvojkařsky
nazývaný Popek. Odevzdáváme gratulaci, načež má
br. Popek krátký proslov, v němž zdůrazňuje význam
skautingu zvláště pro městské hochy. Pak nás vybídl,
abychom něco zazpívali. Hlavně chtějí české národní
písně. Poté jsme nabídli kytaru a br. Popek s ostatními
Dvojkaři zpívali staré písně tehdejší Dvojky. Při odcho‑
du jsem odpověděl za Dvojku a poděkoval za jeho slova.
Bratr ministr při odchodu stiskne každému z nás ruku.
Na dlani nás hřeje jeho pevný stisk. Ať žije.

Kronikový zápis Dvojky z října 1945.

1 Prokop Drtina – Popek (uprostřed) v roce 1923
s Dvojkou v Dánsku. | (Z) SI
2 Rudolf Zahradník – Jiskra prohlíží kroniku
na táboře Dvojky v roce 1945. | (Z) PNP
3 Václav Pačes – Cancidlo běžící s vlajkou
a s Jiřím Stivínem při oddílové hře. | (Z) AP
4 Josef Charvát (vpravo dole) na oddílové výpravě
s Dvojkou, 1914. | (Z) SI
5 Jiří Navrátil (vpravo) na táborové výpravě s Dvojkou
v roce 1942, sedící vlevo Jestřáb.| (Z) PNP
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6 Jestřábův kronikový zápis a fotografie
Jarmila Burghausera – Jumba, 1939.| (Z) PNP

Helena Illnerová se svými Sluníčky, 70. léta. | (Z) AP
Antonín Peltrám (vlevo) na táboře vodní Dvojky,
poválečná léta. | (Z) RŠ
7

8
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Oběti
Skauting s sebou nepřinášel jen hezké chvíle,
ale i ty smutné, způsobené většinou zásahem
zvenčí. Ať tím Božím či zlovolně lidským – a těch
bylo ve 20. století nepoměrně víc. Dotkly
se samozřejmě i Dvojky a Pětky, ale i skautingu
samotného, který se stal sám obětí. <ED
1

Pod křížem

2

Náš celý shluk skautů činí dojem vystěhovalců – nic‑
méně veselo. Jsem u Máči. V Davli však dovídám
se zvěst smutnou, Matouškův bratr Frantík utonul při
koupání v Sázavě. Naši junáci měli práce veliké však
v hlubině „pod křížem“ nedostali se k potápějícímu –
a až přišla loď bylo pozdě… Matoušek teprve na par‑
níku se dozvěděl… a ten úkol přijíti domů a říci rodi‑
čům… znám obdobný případ… zábavy utichly… jen
vážně debatují junáci… Praha-Vyšehrad… Na nábřeží
prof. Svojsík, Kouba, Jelen, Guth radí se jak oznámiti
úmrtí – vyslán potom Jelen a Gaston…
Z deníku Pepky Ořovského, 17. 5. 1917.
K utonutí došlo na výpravě Dvojky na Sázavu, Matoušek st.
zůstal v oddíle i po této události.

1
2
3
4

Bingův memoriál
Bingo byl členem předválečné Pětky a pokud
se na něho pamatujete, máte ho jistě ve svých vzpo‑
mínkách jako dobrého a veselého kamaráda. Byl jed‑
ním z nejstarších členů známého mužstva Delfínů
vedeného bratrem Bobem. Voda byla jeho druhým živ‑
lem, uměl dobře plavat a známé byly jeho zkušenosti
ve sjíždění šlajsen jeho oblíbeným telemarkem. Mimo
vody bylo ještě jeho vášní vaření a fotografování. Před
válkou zúčastnil se fotografické soutěže a krásná cena,
indián v canoi po mnohých strastech přečkala doby vá‑
lečné a soutěž, která se má nyní obnoviti ponese název
BINGŮV MEMORIÁL, jako vzpomínka na kamaráda,
neboť žel nebylo mu dopřáno osudu jako jeho putovní
ceně; zemřel někde v koncentračním táboře v Polsku.
Kormidlo č. 4, 1947. Bingo, vlastním jménem Zdeněk
Fischer, byl spolu s rodinou deportován v roce 1942
do Terezína a dále do Izbice, již sám pak pokračoval
do Majdanku, kde byl 2. 8. 1942 zavražděn.
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Dvojka na výletě na Sázavu, 17. 5. 1917. | (Z) RS
Bingo na portrétu z pohlednice Pětky, 1936. | (Z) AP
Cíla, 30. léta. | (Z) RS
Lágrová kresba K. Čečka – Teddyho. | (Z) RS

Odymova přemlouvání
Courám se ještě městem a konečně v půl šesté přešla‑
puji u Anděla, kde mám s Kenem rande. Mám s ním jít
ke Karlíkovi Šmirousů na schůzku ilegálních pracovní‑
ků ve skupině Boj mladých. Jelikož nevím, kde Karlík
bydlí (pouze ulici), má mne tam Ken dovést. Dlouho
však nejde a hle po šesté přichází Cíla. Divím se, co zde
dělá. Sděluje mi, že zde má v půl sedmé rande s Tu‑
leněm za týmž účelem co já. Mluví o nějakém letáku,
který vlastní a slibuje mi jej půjčit. Je to o „Skutečných
poměrech v SSSR“. Divíme se, kde kluci jsou. O Tule‑
ňovi jsme přesvědčeni, že přijde, neboť je znám svou
přesností. Je třičtvrtě na sedm a jelikož mží, nechceme
dále čekat. Cíla chce jít domů, ale přemlouvám jej, aby‑
chom zkusili vyhledat Karlíka sami. Že znám ulici. Je
už úplná tma. Vpadáme ve Fibichově ulici do prvního
domu a marně hledáme visitku Šmirous. V tom při‑
chází nějaká dáma a na naši otázku nám říká, že bydlí
v rohovém domě. Tápeme tmou na ulici a Cíla vrazil
do rolety domnívaje se, že je vchod do domu. Uvnitř
pak debatujeme nad visitkou, co asi znamená ten knof‑
lík vedle a konečně se rozhodujeme, že to asi telefon
není, že půjdeme nahoru pěšky. Zvoním u bytu. Otvírá
nám jeden pán a na mou otázku, zda je Karlík doma

Skautská hra
Není to právě nejpříjemnější pocit, mít najednou
v půl druhé v noci revolver na břiše. Člověka zrovna
nic vtipného nenapadne, jako třeba „peníze žádné ne‑
mám“ nebo podobně. A taky není moc veselé, být pak
dokopán do jakési chodby jakési budovy na Vítězném
náměstí – jak se vlastně tenkrát jmenovalo? – kde už
stála u zdi řada lidí s rukama nad hlavou… Právě tohle
se stalo 17. května 1949 spoustě skautíků a mezi nimi
i Dvojkařů.

3
4

nás zve dovnitř. Sotva bouchly dveře vytáhli oba páni
(za dveřmi byl totiž druhý) pistole a prý „ruce vzhůru“.
Byli jsme v pasti. Pečlivě nás prohledali, aktovky také,
nasadili pouta a telefonovali na Gestapo. Teď jsem už
věděl proč Tuleň ani Ken nepřišli. Bylo však už pozdě.
Po chvíli jsme se s oběma gestapáky (byli to Češi) bavili.
Zjistili jsme, že Karlíka zatkli už v sobotu. Projevil jsem
obavy, že mám noční směnu v továrně, ale oba mne
ubezpečili, že budu omluven. Tvrdili jsme jim, že jsme
nevinní, ale neuvěřili nám ani slovo. Asi za půl hodiny
přijelo Gestapo, naložili nás do osobního auta (předtím
nás ještě k sobě spoutali) a už v cestou začalo vyptává‑
ní. Vezli nás do „Pečkárny“ v Bredovské ulici.

Tuto vzpomínku na 23. 10. 1944 si do deníku zapsal Dvojkař
V. Trejbal – Odym později a k ní dovětek, že jeho otec ho
ze spárů Gestapa po několika měsících dostal. Dál už byla jen
fotografie s popiskou: Cíla 9. 4. 1945 Terezín…

Začátkem roku 1949 se Jiří, Čil a Rakša napojili
na skupinu majora Čančíka a čekali jsme na převrat,
který by nás zase vrátil do normálních poměrů. Jenže
se čekalo nějak moc dlouho. Termíny akce se dvakrát
odsouvaly. Jenže šestnáctého května v osm hodin
přišla přece jen štafeta, sraz na skautskou hru v Ba‑
chmačské ulici v klubovně. Před půlnocí jsme prošli
s Jendou od Špejcharu po Dejvické do Bachmačské
ulice celkem bez komplikací. To jsme nevěděli, že část,
která měla sraz před kavárnou Daliborka, je už po‑
chytaná. V Bachmačské jsme vlezli do místnosti plné
skautů a ptali se, jestli jsou nějaké pokyny. Pokyny
nebyly žádné. Nebyl taky žádný zadní východ, prostě
dobrá past. Řekli jsme si, že na ulici jsme přece jen po‑
hyblivější a vydali se směrem k náměstí. Jednou se nás
nějaký civil ptal, kam jdeme. To jsme zřejmě už podru‑
hé prošli uzavřeným kruhem kolem náměstí. Netušili
jsme, že jsme měli sraz téměř v centru dění, a že odsu‑
ny termínů umožnily StB dobrou přípravu akce. O nás
ale zřejmě nevěděli. Přece jen skautská konspirace cvi‑
čená za války, se trochu uplatnila. Pak se začlo trochu
střílet někde u Stromovky. Vrátili jsme se do klubovny,
ale velitel pořád žádný. Rozhodli jsme se, že tady ne‑
budeme a šli k náměstí.
Tramvaje jsme se ovšem kvůli výše zmíněnému nasa‑
zení pistole na břicho nedočkali. To už zřejmě někomu
došlo, že je tam víc lidí, než počítali, a tak začli brát
všechno. Na chodbě štábu se octli hudebníci, co šli
z tancovačky, študáci z kolejí, ale ovšem i ti, na které
byla past připravená. Akce „převrat“ se zřejmě nějak
nepovedla. Z pohledu dalších dvaceti let bylo zřejmé,
že se ani povést nemohla. Ta síla, proti které stála, byla
léta cvičená, brutální a bezohledná. Takže těch pár ra‑
men dělnické třídy nás pochytalo s tím, že si to později
nějak přeberou. To mohla být i šance pro nás. Těch
podezřelejších bylo zřejmě víc a ty si vybírali nejdřív
do kanceláří, ze kterých se pak ozýval nepěkný řev.

Záviš Bozděch – Brácha, Historie vodní Dvojky 1943–1993.
Brácha byl členem Vodní Dvojky, a v letech 1968-70 ji
spoluvedl. V roce 1949 zatčen za pokus o státní převrat
a odsouzen v procesu s „Dagmar Skálovou a spol.“ na dva roky.
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Drátěný ohrady
I když někteří členové obou oddílů zmizeli
do exilu již před 2. světovou válkou, hlavní
vlna přišla po roce 1948 a 1968. Z Dvojky jich
takto neodešlo mnoho, ale z Pětky několik
desítek. A na Pětku nezapomněli – scházeli se,
psali, vzpomínali, pomáhali třeba s vánočními
balíky pro Braťku nebo se softballovou výstrojí
a po roce 1989 se vraceli. Základnou ve
vyhnanství se jim stal švýcarský lom u Akely,
který každoročně vítal Pětkaře z celého světa
na tzv. sympósiích. Zde vznikl i almanach k 60.
letům založení oddílu či časopis Boulletin. <ED

Rohlíkovo
neobvyklé orlí pero
Byl pořádán II. Representační ples na Tetřevkách.
(19. 2.1949), tehdá snad již na papíře boudy přešly
na VK Blesk. Tzím se ovšem nic nezměnilo, dveře byly
otevřeny Pětkařům.
K tomu plesu – hudba: V klubu bylo staré harmoni‑
um, a tak jsme se rozhodli, že to bude náramný zdroj
hudby. Doprava ve sněhu z Černého Dolu – povinný
trening primátorské osmy: Tento nástroj poklusem
přinésti! Harmonium však mělo jenom dvě velké ru‑
kověti, aby se na kolečkách mohlo strkat po podlaze.
Ke každé rukověti byli postaveni dva muži a jeden
náhradník, dva prošlapávali cestu před nástrojem.
Rozběhli jsme se do kopce, a když bolest, způsobená
držadlem, už přesáhla míru, volal jsi „vystřídat!“ a ná‑
hradník jako ve štafetě převzal tvoje místo, ty jsi běžel
prošlapávat – a tak to šlo dokola. Za chvíli jsme byli
nahoře, úplně vyčerpáni, ale za zvuků našeho harmo‑
nia, a když nám ošetřili do krve zřízené ruce, jsme se
zotavili. Bylo to v předvečer plesu, Pretty vyhrával
na harmonium, zpěv burácel zasklenou verandou.
Ti, kteří přijeli o den dříve, topili a vonělo to náram‑
ně – vánočky a grog a vaselina v dlaních.

1

Vrátil jsem se z Francie, kde jsem studoval, na Váno‑
ce a na ten ples, že potom pojedu zpět. Že jsem byl
ve spojení s protikomunistickým odbojem za hrani‑
cemi i doma, to jsem ovšem nikterak nerozhlašoval.
Můj anděl strážný, který mne vytáhl již z tolika rýží,
mi řekl: „Koukej, ať nejdou fízlové pro tebe! Vem to
přímo za rohy a jdi těm příchozím otevřít!“ Váhal
jsem, zda mám jít nahoru pro boty, ale otevřel jsem
dveře: „Pojďte dál“, říkám četníkům s puškou a bodá‑
kem na rameni. Hned za nimi dva chlapi v kloboucích:
„Jsou to Tetřeví boudy?“ „Ano, ale pojďte dovnitř, je
zde teplo a oni se o vás hoši postarají, jdu zrovna na la‑
trinku.“ Zavřel jsem za nimi dveře a viděl, jak omezený
mozek StB mělo. Mysleli si, že jedou do Špindlu do ho‑
V této atmosféře se objevily čtyři postavy ve světle mě‑ telu – v polobotkách po té rozšlapané cestě z Černého
Dolu to musela být legrace. Ti ozbrojenci, to čekali,
síce na okraji lesa. Bacil volal: „Další čtyři hosti jdou
že po nich budu střílet. Měl jsem zbrojní pas, proto‑
od lesa, ale mají klobouky a nesou hůlky přes rame‑
na!“ – tak se totiž leskly nasazené bodáky v záři luny... že jsem s Láďou Páralem zůstával jako správce sám
na boudě (a byla to záminka k mé zmíněné činnosti).
Zasmáli jsme se tomu, že mají klobouky, a že nesou
Samo sebou, že jsem s pistolí u pasu nikdy nechodil.
nějaké tyčky na ramenou.
Oběhl jsem chalupu a pustil se lesem k Návrší a Praž‑
ské boudě. Na rozcestí jsem udělal stopy směrem
k Lesní boudě a zpět k Tetřevkám. To jsem slyšel hlasy,
proto jsem vylezl na strom u cesty vyšlapané na Lesní
boudu. Když hlasy ustaly (myslím, že to chodili čet‑
níci, které – jak mi Milada, tehdá jenom moje láska,
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řekla – poslali do té mlhavé noci mě hledat), seskočil
jsem se stromu. Ve sněhu jsem při tom ztratil tenisku
a ve tmě jsem se nezdržoval ji dlouho hledat a běžel
jsem k Návrší, kde jsem čekal ve stínu budovy, zda se
mohu nepozorovaně dostat dovnitř. Štěstí mně přá‑
lo a dvě děvčata šla do jednoho z přilehlých stavení.
Přesvědčil jsem je, že jsem zabloudil, ztratil botu, a že
se potřebuji usušit. Jistě mi nevěřily, ale usušil jsem
se u nich a druhý den šly na Tetřevky, aby vyřídily, že
jsem v suchu u nich, a že mě četníci nenašli – byl jsem
přesvědčen, že budou tvrdit, že jsem již zatčen. Přines‑
ly zprávu, že Miladu povezou tajní do Prahy k výsle‑
chu, a tak jí hoši řekli, že mě nenašli a že jdu ku Praze.
(Druhý den také chodili četníci po chalupách a bou‑
dách a vyptávali se, zda mne tam nikdo neviděl.)
Třetí den brzy ráno – ve 4 hodiny – jsem šel pěšky
v obou teniskách do Janských Lázní. Nahoře na sjez‑
dovce s Černé hory jsem našel lopatu u lanovky a na tu
jsem si sedl, topůrko dopředu a jel jsem šusem po sjez‑
dovce dolů. V Janských Lázních byl Laďka Hec, které‑
ho jsem našel v hotelu – věděl jsem, že přijede na ples.
Vzbudil jsem ho, krátce jsem s ním promluvil, vzkaz
rodičům, kam mají poslat šaty v Praze a Laďka mně
dal své civilní boty č. 46 – Laďka měřil 192 cm a byli
jsme „vysočanské spojení“ (odbojové) s Láďou Páralem.
V těch jeho „lodích“ a kalhotech, které v hotelu pro
mne někde sehnal, jsem se pustil k Novému Bydžovu.
Bylo předjaří a cesta mi ubíhala. V Bydžově jsem sehnal
autostop – cisternu s mlékem pro mlékárnu v Praze.
Elektrikou jsem dojel pak do Vodičkovy ulice, kde bydlí
do dnešního dne Louskák, a tam jsem čekal na příleži‑
tost k přechodu hranic. K přechodu stejným způsobem,
jaký jsem zprostředkovával druhým. Louskákova sestra
Jarmila mi přebarvila vlasy na černo, ani mě vlastní
matka nepoznala. Známý zubař mi udělal do úst formu,
která změnila tvar obličeje. Po měsíci čekání u Wihanů,
kterým nemohu být více vděčen za pohostinství – sta‑
rali se o mne jako o vlastního syna, bylo to nejen bratr‑
ství, ale i samaritánství bez bázně – jsem mohl odejít.

3

Přecházel jsem s Josefem, který jezdil na č. 7 primá‑
torské osmy, já na č. 2. Vlastní přechod trval 9 hodin.
Byl to pochod podél hranic, obcházela se přeoraná
pole a věže s reflektory, nakonec přes vodu po prsa
ve vodě. Potom asi 200 metrů rovného pole ke stavení
na německé straně. Formality s americkými okupační‑
mi a německými orgány, lístek na vlak do Würzburgu
do sběrného tábora. Tam jsme s Josefem však nešli.
Měli jsme jídlo na 5 dní, chleba, uzené maso, skládací
Primus, čaj, cukr. Spali jsme po opuštěných stodo‑
lách a přešli opět ilegálně francouzské hranice. Pěšky
a autostopem jsme byli za 5 dnů v Paříži. Deset dní
jsme spali pod mostem. První zaměstnání bylo nosit
čtvrtky masa ve starých tržnicích. A jsem hrdý na to,
že jsme se udrželi mezi těmi lidmi v podsvětí, drob‑
nými zloději, kapsáři a chudáky propadlými alkoholu.
Díky ovšem i síle Josefa, který ubránil místo ke spaní.
Avšak – většina z nich měla zlaté srdce a pomohli nám
se postavit na nohy – se slovy, že pod most nepat‑
říme. Ocenili naši snahu, nebýt příživníky. S penězi
za 10 dnů dřiny jsme našli malý hotelový pokoj, a tak
to vše začalo. Rád na ty začátky vzpomínám – vážíš si
zdraví a svobody.
P. S.: „Hlavně napiš, že to bylo mnoho šťastného osu‑
du a rozhodně se mi netajil dech.“

Karel Rohlíček – Rohlas, v době útěku mu bylo 23 let.
Pětkař, člen Zbojníků. Malíř a grafik žijící v Kanadě.

1 Exiloví Pětkaři Akela, Láďa, Švígo, Ludva, Čamča a Hakim
na hoře Matta ve Švýcarsku o Velikonocích 1973. | (Z) AP
2 Sraz exilové Pětky, rodin a přátel v lomu u Akély,
Švýcarsko 1972. | (Z) AP
3 Čeněk Pražák – Akéla hraje na housle při srazu
exilové Pětky, v 80. letech. | (Z) AP
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Středisko
a přístav
Sdružování oddílů do větších, přesto ještě
vzájemnou blízkost zajišťujících celků, se pod
názvy středisko či vodní přístav více ujalo
po 2. světové válce. Pomáhal tomu jak obrovský
zájem o skauting, tak nová organizační
struktura Junáka. Už tehdy se rodilo pojetí
střediska jako rodiny či seskupení více
nezávislých oddílů. Pětka i Dvojka zosobňovaly
oba přístupy.
1

Pětka už před válkou sdružovala více než sto mladých
lidí v samostatných skupinách, ale pod hlavičkou
jednoho oddílu. Po druhé světové válce se rozrostla
do více oddílů (viz druhá strana) ale stále z jedné líh‑
ně. To ovšem netrvalo dlouho, neboť režim skautingu
dopřál jen krátký nádech, 5. přístav zrušil a zůstalo
z něj opět pouze původní uskupení. Braťka byl nucen
vystěhovat se do severních Čech, kde založil ústeckou
filiálku Pětky. Ač oba oddíly působily odděleně, měly
společné akce i některé tábory a hlavně velmi podobný
styl. V době druhého nadechnutí (1968-70) se přístav
obnovil spolu s Devítkou a nedávno vzniklými Děben‑
kami (viz XXX), aby se opět zanořil pod křídla tělový‑
chovných jednot. Devítka se přejmenovala na Orbis
a aktivně se mimo jiné podílela na pořádání Pražské
pramičky, následovníka Třech jezů. Po roce 1989 pří‑
stav zůstává v rodinném uskupení vzájemně se pod‑
porujících chlapeckých a dívčích oddílů spojených stej‑
ným pokřikem.
Kdyby bylo na Jestřábovi, Dvojka by se po válce
do žádného střediska nehrnula, oddíl měl v té době
jasně stanovený maximální počet 45 členů a s tím si
vystačil. Iniciativa byla na jeho odchovancích Jiřím
Navrátilovi a J. Ebelovi – Robinovi, kteří vedli Vodní
Dvojku zrozenou z válečné 13. skupiny KČT. K nim
se přidala Sluníčka (viz XXX) a roverský kmen stojící
mimo jiné za mnoha pražskými skautskými akcemi.
Středisko se obnovilo i v krátkém oteplení šedesátých
let a znovu po sametové revoluci – s později zaniklou
Vodní Dvojkou a Čičorkami, Tygříky (viz XXX), Sluníč‑
ky a nově přijatým Wakanem. <ED
1 Devítka na táboře na Slovensku, vedle motorky
vlevo J. Stránský, 1948. | (Z) RS
2 Medvěd při vyhlášení výsledků Pražské pramičky,
70. léta. | (Z) AP
3
4
5
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Ústečáci kotví s jachtou v Kralupech, 60. léta. | (Z) AUP
Nástup na táboře vodní Dvojky, 1946. | (Z) SI
Vodní Dvojka na táboře v Jaroslavicích, 1969. | (Z) SI
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Pátý přístav
Válečná léta, doba nucené nečinnosti v junáctví, byly
dobrou příležitostí, abychom si rozmyslili jak jsme
pracovali v minulosti a jak se zařídíme v budoucnos‑
ti. Bylo dost času na to, abychom ocenili dobré a po‑
zastavili se nad nedokonalým, provedli spravedlivou
kritiku své dosavadní práce a narýsovali zlepšený plán
do budoucna.
Pokud mne osobně se týče, uvědomil jsem ni, že je tře‑
ba dát více příležitosti, aby se starší naši členové mohli
samostatněji zúčastniti práce. Proto jsem se rozhodl
vzdáti se kapitánství 5. oddílu a na místě naší histo‑
rické jednotky zříditi několik oddílů. O tomto návrhu
měli jsme od roku 1940 s několika bratry řadu po‑
rad, z nichž vyšel propracovaný návrh na organisace
5. vodního přístavu, který má zahrnovati oddíly vlčat,
vodních junáků i starších vodáků. Jak víte, základ byl
položen letos na jaře a zatím je v našem přístavu jedna
smečka vlčat, vedená br. Langem, čtyři oddíly mlad‑
ších vodáků, vedené bratry Vejvarou, Polívkou, Pallau‑
šem a Šobšou, a konečně oddíl starších vodáků, jemuž
stojí v čelo br. Loula. Smyslem celé věci jest vytvořiti
silné středisko, které by ulehčilo po stránce hospodář‑
ská a organisační kapitánům práci tak, aby se s plnou
soustředěností mohli věnovati především výchovné
činnosti. Proto starost o klubovny, tábořiště, materiál,
pokladnu, zastupování před úřady má obstarávati ve‑
lení přístavu, které má mít k ruce kancelář s tajemní‑
kem. Za druhé návrh sleduje myšlenku, abychom se my,
kteří jsme tolik dobrého i obtížného v Pětce prožili,
abychom se nerozcházeli, ale společnou a umocněnou

silou pracovali pro zdar všem nám drahé myšlenky ju‑
nácké. Proto naše činnost má býti jednotně řízena ka‑
pitánskou radou přístavu. Budou to ovšem jen směrni‑
ce rámcové, protože nechceme omezovati podnětnost
jednotlivých oddílů a jejich vedoucích.
V příštích číslech budu míti více příležitostí, abych
vám program uvedl v jednotlivostech. Dnes chtěl bych
především se odvolati k vaší lásce k hnízdu, ze kte‑
rého jste se rozešli do nových oddílů, připomenouti
slib věrnosti a požádati vás, abyste nadšení, s nímž
jste pracovali ve staré Pětce přenesli do své nové práce
ve prospěch mládeže, která nově přichází a ke cti dob‑
ré pověsti oddílu, který po více než třiceti letech ustu‑
puje potřebám nové doby.
Na dobrou a svornou práci s vámi všemi se těší
Váš Braťka.

J. Novák – Braťka, Kormidlo č. 1, 1945
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Rodiče
Bez rodičů by nebylo oddílu. V době, kdy
malá společenská známost a odsudky vůči
skautingu šly ruku v ruce, byli to právě osvícení
rodiče, kteří svým dětem umožnili skautovat
a v případě Dvojky i sami významně podporovali
rodící se hnutí. Šlo o výkvět tehdejší generace
a jména jako Rösller‑Ořovský, Rašín, Drtina,
Guth, Kotěra, Laichter, Nušl dodnes nacházíme
v učebnicích mnoha oborů.

1
2

Účinek spojenectví mezi rodinou a oddílem byl znám
už začínajícímu vůdci Jestřábovi, když již ve 20. letech
připravoval pro rodiče výroční zprávu a umožňoval
jim i návštěvu tábora. Význačné postavení, jistě i kvůli
jeho vlastní rodinné situaci, u něj měly maminky – ni‑
kdy neopomněl chlapcům připomínat, aby dokázali
jejich péči ocenit. Nešlo ovšem pouze o ocenění, ve‑
doucí si byli samozřejmě vědomi, že rodiče mohou být
také významnými mecenáši oddílu. Zvlášť Braťka toho
umně využíval a ustavil i spolek organizovaných pod‑
porovatelů, který pomáhal financovat náročnější akti‑
vity a cesty. Zároveň mu jeho funkce tajemníka Junáka
skýtala velké možnosti ve výběru nových členů. Na to
si v Knize o Dvojce u roku 1928 postěžoval Jestřáb:
„Ve Svazu přišli hoši – skautingu dychtiví – vždycky
nejdříve k tajemníkovi J. Novákovi a ten, když nováč‑
ci byli ze zámožné a vlivné rodiny, nebo tělesně velmi
vyspělí, sbalil je pro svůj oddíl, ať bydleli, kde bydleli.
Toto počínání bylo všeobecně známo a jemu zazlíváno
všemi oddíly, které hynuly na nedostatek členů.“
Především v období nesvobody přicházelo mnoho
nových členů Pětky z rodin odchovanců a často
v sourozeneckých spojeních a v návazných generacích.
Proto můžeme slyšet přezdívky jako Loula – Loulín –
Loulínek – Lázek či ve Dvojce Vítr – Větřík – Větérek.
Vše umocňovaly i společné pobyty otců s dětmi
na horské chalupě, které pak mimo jiné posloužily
Marii Poledňákové jako námět filmové komedie
S tebou mě baví svět. Její dvorní kameraman Petr
Polák – Loulín z Pětky byl totiž jedním ze zmíněných
otců. I dnes jsou rodiče hlavními spojenci vedoucích
a nová, již opět skautská generace zase přivádí
do 2. i 5. oddílu své děti. <ED
Maminka se synem na táboře Dvojky, 1939. | (Z) PNP
Dopis Dvojkařů maminkám k svátku, 1930. | (Z) PNP
3 Výroční zpráva Dvojky pro rodiče, 1928. | (Z) PNP
4 Otec Univ. Prof. František Drtina se přišel podívat
na tábor svého syna Prokopa, 1916. | (Z) SI
1
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Tatínci byly také vedoucími a pomocníky u Pišišvorů. | (Z) AP
Josef Kemr při rozhovoru pro Plaváček, 1959. | (Z) AP
Snímek z filmu s tebou mě baví svět. | (Z) RŠ
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Interwiev s hercem
Josefem Kemrem
7

Jak se díváte na náš oddíl? Podívejte se. Já mám to štěs‑
tí, že v něm mám svého kluka. Vím, co pro každého
kluka znamená život v přírodě a život na vodě. To jsou
všechno kluci, kteří jsou v letech, kdy člověk úžasně
přijímá všechno, co jej obklopuje. V letech kdy se orga‑
nismus vyvíjí. V této době se jim může nejvíce dát, to
je to, co se vám daří. Jirka měl tenkrát dodatečné přijetí, o které se úplně sám zasloužil. Z toho mám radost.
Myslíte si, že je někdy na hochy kladeno trochu moc náro‑
ků? Není to jistě špatně míněno. Vede to k určité otu‑
žilosti. Pokud vím, ještě se u vás nic zlého nestalo. Pa‑
matuji se na svůj sportovní život. Měl jsem to trochu
jiné než vy. Jezdil jsem hrozně rád na kole. V létě jsem
sbalil stan a deku a jezdil jsem za romantikou na kole.

Plaváček č. 6., únor 1959.
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Oddílové
časopisy
Provázely Dvojku i Pětku po většinu času jejich
stoleté historie. V Pětce měly své proměnlivé
názvy (Aršík, Veslo, Kormidlo, Plaváček),
ve Dvojce se dlouhodobě ustálilo Čigoligo a jeho
krátkodobé obměny (Pomalago, Gonio). Během
let se měnil rozsah i obsah, který střídal tu více,
tu méně informační, zábavnou a výchovnou
rovinu. Vždy však časopisy zůstávaly důležitým
spojovníkem mezi oddílem, kluky a jejich rodiči.
První časopis ale začala vydávat Pětka pro ostatní,
jmenoval se Listy pro junácké vůdce a v roce 1919
vyšla nejméně dvě čísla plná zamýšlení nad skautin‑
gem a metodických článků. Pak už přišla éra Aršíku,
informačního věstníku především o akcích, psaného
Braťkou a cyklostylovaného pro rozdávání členům i ro‑
dičům. Podobný oběžník vydával a psával ručně pro
Dvojku i Jestřáb. V roce 1938 se ve Dvojce a o rok poz‑
ději v Pětce zrodí dva již opravdové časopisy s širším
přesahem. Přinášet texty nejenom vůdců, ale od všech
členů oddílu a ve větší tematické šíři. Dvojkařským ča‑
sopisů této éry se říká indiánská Čigoliga (pro kresbu
indiána na obálce) a pětkařská mají název Veslo. Čísla
dosahovala deseti až dvaceti tištěných stran a šířila
se i mezi ostatní oddíly. Čigoligo se především věnova‑
lo oddílovému životu, Veslo se zaměřovalo i obecněji
na vodní skauting a vypisovalo různé literární soutěže.
K publikování je samozřejmě využívali i členové oddí‑
lového vedení. Oddílová vydávání ukončil zákaz Ju‑
náka. Pětka se k tomuto modelu vrátila po válce v pří‑
stavním Kormidle, které prý mělo náklad i sedm set
kusů. Dvojka nadlouho zůstala u věstníku, k širšímu
časopisu se ale i ona opět dopracovala v devadesátých
a pozdějších letech, a to v tištěné i elektronické formě.
Za dob dalších zákazů v padesátých letech se v Pětce
zrodil Plaváček, časopis opět složený z příspěvků více
autorů, ve kterém velké místo získaly originály foto‑
grafií. Což bylo možné především díky velmi dobrým
pětkařským fotografům (viz XXX) a i z technického
hlediska, neboť časopis měl pouhý jeden či dva výtis‑
ky. Za čtyřicet let tak vyšlo přes stotřicet čísel, včetně
graficky koncipovaných táborových ročenek složených
z velkoformátových fotoreportáží. Plaváček se pak
znovu proměnil v Kormidlo, aby se opět narodil jako
Plaváček už do elektronického věku. <ED
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1 Slavnostní hostina u příležitosti 1. výročí vydání Plaváčka,
zleva Pacík, Chingo, Strašidlo, Autogen. | (Z) API
2
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Listy pro junácké vůdce a rádce, 1919. | (Z) SI
Indiánské Čigoligo Dvojky, 1939. | (Z) RŠ
Ročenka Plaváčka Pětky, 1978. | (Z) AP
Veslo Pětky, 1939. | (Z) AP
Komiks z Plaváčka, 1956. | (Z) AP
Dvojkařské Čigoligo, 1989. | (Z) AD
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Společně
životem?
Braťka říkal, že smyslem je, aby se kluci
naučili „obejít bez nás“. A měli bychom ještě
dodat: „…a spolu“. Protože síla přátelství,
která se ukuje v dětství, ale především v mládí,
je tím, co trvá a pomáhá prožít naplněný život.
Skauting tak i v dospělosti může být zdrojem
spoluprožívání, setkávání, sdílení – záleží
na přístupu a založení každého jednotlivce,
co si z této jedinečné možnosti dokáž vzít.
1

K setkávání a propojování odrostlých členů v obou
oddílech docházelo téměř od jejich počátků. Oslavo‑
vala se výročí, potkávalo se na společných sezeních.
Dvojka v roce 1971 založila tradici pravidelných se‑
tkání vždy 13. ledna, která se od té doby bez přeruše‑
ní ctí. V devadesátých letech k tomu přibyly pravidel‑
né srazy Jestřábových příznivců ve Sluneční zátoce.
Pětka pořádala výroční akademie, společná splutí řek
a další akce. To vše je ovšem v případě skautingu spí‑
še samozřejmé.
Zatímco ve Dvojce nenajdeme až do posledních let
žádnou partu, která by spolu i v dospělosti šla živo‑
tem, v Pětce jich v rámci jednotlivých generací vznik‑
lo hned několik. Jistě je to výsledek pětkařského
prodloužení činnosti až do roverského věku, které
Jestřáb ve své Dvojce neuměl. Odtud pochází dnešní
spojenectví, utužované rodinnými setkáváními, dlou‑
hodobě pěstovanými vazbami a společným trávením
volného času. Vytvoření dívčího oddílu neslo také své
ovoce, a to v podobě spojených „oddílových rodin“.
Při oslavách staletí Pětky se potkalo čtyřista účastní‑
ků – a to už je nějaká síla. <ED

Oslava šedesáti let Pětky v Semaforu, 1973. | (Z) AP
Softballová utkání byla vítanou příležitostí k setkání
pětkařů, 1976. | (Z) AP
1

2

3 Start Slavoj Relí, které pořádala skupina WEAREHERE,
generace pětkařů 60. a 70. let, a jejich přátel, 1980. | (Z) AP
4
5
6
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Setkání dvojkařů, 1933. | (Z) SI
Setkání dvojkařů 13. 1., devadesátá léta. | (Z) PNP
Oslavy sto let Pětky, 2014. | (A) SN
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Magická místa
Tajné tábořiště Bíkej
Vícedenní výpravy Šestačtyřicítky směřovaly často
do lesů pod brdskými hřebeny. Za známou obcí Voznice měl oddíl své Údolí vstavačů. Mnohokrát zde tábořil.
Na jaře toho roku, který u nás přestával být pro skauting a skauty bezpečným, postoupil Dany Pergler
z Údolí vstavačů se svými rádci družin – členy oddílové
rady – poněkud hlouběji do brdské divočiny. Chystali
se někde v klidu, mimo ruch oddílu, společně probrat
záležitosti blížícího se letního tábora. Uprostřed rozsáhlé hradby těžko prostupné smrčiny nalezli palouk,
jemuž dominoval mohutný dub. Svými doširoka rozloženými větvemi jakoby varoval mladé jehličnaté stromky před odvahou postoupit loukou přes stín obvodu
jeho koruny. Panoval tam hledaný klid a ticho. Tráva
byla hebká a zelená jako na kašírovaných pohlednicích.
Skrze svěží listy dubu si hledalo cestu slunce. Prohřívalo zem lákající k ulehnutí. Od prvního okamžiku, kdy si
Danyho chlapci sklepali z košil jehličí, kdy přejeli rukama hrubou kůru vévodícího dubu, kdy nasáli smolnou
vůni mlází, shodili se zad torny a konečně usedli do vlahé trávy, věděli, že tohle je to místo, které hledali.
Tábořišti se od nich dostalo jména B. C. neboli Bílé komando. Což bylo pro tu krásnou loučku vysoké vyznamenání. V poválečném období se u nás totiž promítal
stejnojmenný film. Bílé komando byla skupina odhodlaných, čestným mužů, stojících na straně dobra a práva. Ve filmovém příběhu byli protiváhou komanda černého, páchajícího, jak jinak, skutky nedobré. Mladíci,
soustředění kolem Danyho Perglera, tvořící vůdcovský
sbor Šestačtyřicítky, se snažili mužům Bílého komanda
velmi podobat. Brzy potom, co bylo nalezeno, získalo
tábořiště B. C., vyslovující se zakrátko jako Bí-Kej, cejch
zvláštního, posvěceného místa. Ne každý člen Šestačtyřicítky je totiž mohl spatřit. Tenhle fakt nebyl ovšem
nijak diskriminační. Naopak ladil s romantickou a dobrodružnou povahou skautingu, pro niž byl mládeží
vyznáván a milován. Ačkoliv se o tom příliš nemluvilo,
každý v Šestačtyřicítce věděl, že se takový tajný kemp
někde v hlubinách brdských lesů nachází. Neboť nešlo
si nevšimnout, že někam, do neznámé dálky, vůdce
Dany se spolupracovníky a rádci družin vždy odchází
na své porady. V jejich společnosti tam někdy byli odváděni chlapci, kteří se potom, zvláštně proměněni, navraceli do hlavního ležení oddílu. Od té chvíle si mohli

tisknout s Danym a jeho nejbližšími levé ruce. Stali
se skauty v nebezpečné době. Každý chlapec Šestačtyřicítky si přál být v kůži těch, jimž se poštěstilo Bíkej vidět. Už to podivné, záhadou vonicí jméno povzbuzovalo chlapeckou fantazii. Ti, kteří odtud přicházeli, se jevili být zvláštními vyvolenci, zasvěcenými do krásného,
tajného poselství. V oddíle nebyl jediný hoch, který by
se jim v tomto ohledu nechtěl vyrovnat.
Zprávy, které o Bíkeji občas mezi členy Šestačtyřicítky
prosákly, byly rozhodně pravdivé v jednom ohledu; oči
návštěvníka, který přišel na tábořiště poprvé, nevěděly,
kam dříve pohlédnout. Kolem táborového kruhu byla
rozestavena zálesácká sedátka a křesílka, svou kvalitou
jakoby vypadlá z nejlepší skautské příručky. Vysoký totem pokrytý symboly srozumitelnými každému vyznavači lilie stál nedaleko silného dubu, jediného listnatého
stromu v okolní záplavě mladých smrků. Jeho kmen
byl do výše dospělého muže ověšen zvířecími lebkami
a kostmi posbíranými v okolních lesích. Na dosah od totemu se tyčil v zemi zapuštěný špalek s vytesaným číslem 46. Do něho bývala zatínána velká kanadská sekyra,
když porada vůdcovského sboru oddílu započala.
Byla a stále jsou taková podmanivá místa podobná
tábořišti Bíkej. Místa, která na sebe v určitou chvíli
berou kouzelnou moc. Mají schopnost zásadně vstupovat do života a být součástí skautského výchovného
procesu. Jejich metodika je bohatě posvěcena mládím
a zázrakem přátelství. Takovým místem může být oddílová klubovna s otevřenými dvířky od kamen, kdy
rudé odlesky jejich ohně ruší tmu. Přebíhají mihotavě
po stěnách a tvářích kamarádů. Do toho zní slova písní při nichž přebíhá mráz po zádech a chce se plakat
dojetím. Nebo také noc na táboře, kdy se zdá, že déšť
dopadající na plachty stanů nikdy nepřestane. A ráno
nějaká ruka pootevře dvířka podsady a vsune dovnitř
šálek s kakaem a namazaný chleba. „Snídaně do postele“ řekne kdosi, „rozcvička dnes tamtéž“ a je slyšet
čvachtavé kroky a vrznutí dalších dvířek.
Ať takových míst v našich srdcích neubývá.
J. Zachariáš – Pedro o jiných a přesto stejných oddílech.
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Cíle výprav
V počátcích skautingu zabíral většinu času
výprav přesun z místa na místo se zastávkami
na program. Až Jestřáb rozšířil jinou praxi –
prožívat většinu dne na místě jednom. Umožnilo
mu to více se věnovat hrám a skauskému výcviku.
Určitou jednotvárnost spočinutí vyvažoval
schopností nacházet místa plná zapomenutých
údolíček, skal a ďolíků, které tolik vyhovovaly
dětské fantazii. Dvojka si tak postupem času
našla desítky tábořišť, která během roku
střídala, a k většině z nich patřily i na místo
šité hry a program. Pětka takováto dlouhodobě
udržovaná místa měla pouze dvě. Pro podzimní
zahajovačku Březový lom na úpatí Brd a Nižbor
(viz XXX). Jejich výpravy zůstávaly většinou
věrny putovnímu pojetí. <ED

Naše tábořiště
V okolí Prahy máme řadu míst, kterým říkáme tábořiště. Všechna jsme si nějak pojmenovali. Máme například
Vlčí skály, Dýmové jeskyně, Ještěrčí jámy, Myší plácky,
Větrné údolí, Opičí stromy, Lesní dolík, Tygří džungle
atd. Názvy dáváme těmto místům podle různých příhod nebo třeba podle jejich vzhledu. Kdysi dávno jsme
objevili jedno nové údolí, které mělo podle mapy docela
obyčejný střízlivý název. Ale v údolí panoval náramný
vichr, a když jsme tam přišli za několik týdnů, bylo to
stejné! A už jsme měli název – Větrné údolí. Naše jsou
místa celkem málo známá, na kterých by se dospělý
„skalní“ turista ani nezastavil! Jsou to osamělé rokliny
se stráňkami, údolíčky a plácky, skalkami a loučkami
bez užitkové trávy, ze kterých nás nikdo nevykáže,
a s hájky a lesíky plnými houštin. Všude ale musí být
alespoň potok nebo rybník, když už tam není řeka. Potřebujeme terén zarostlý, divoký, stromy nepěstěné,
silné, aby se na ně dalo lézt a šplhat bez obav, že je poškodíme, a někde v téhle divočině musí být volné místo
na táboření a postavení stanů i na drobné hry v době
mimo hlavní program. V takovém prostředí se nejlépe
daří našim dobrodružným hrám, při nichž se hoši často pod pláštíkem nějakého romantického příběhu jako
legendy hry tělesně i duševně zocelují. Po proslavených
turistických místech může putovat každý sám s partnerem nebo s rodinou, až už v oddíle nebude. Ale to, co
může prožít a získat jako chlapec na našich oddílových
výpravách jedině za účasti celého houfu svých kamarádů, k tomu už nikdy později a nikde jinde nebude mít
příležitost. A proto dáváme přednost našemu typu programu před ryze turistickým a poznávacím.
Jaroslav Foglar v knize Náš oddíl, kráceno.
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Březový lom
Již po devětadvacáté jsme se setkali „U stolu“ k tomu,
aby starší členové oddílu završili svoji činnost, a aby
mužstva s novými sestavami úspěšně zahájila novou
sezónu. Březový Lom se rozkládá v rozrůstajícím
se vojenském pásmu Brd, a tak jsme byli naplněni
pocitem, že Lom možná vidíme naposledy. Stoupajíc
po čtyřproudové asfaltce známým hvozdem se v očích
některých zaleskla i slza. Šli jsme svižným tempem,
a tak jsme brzy odbočili po známé lesní pěšince. Vyšplhali jsme z hustníku, ale cestu dál nám uzavřel plot
potažený ostnatým drátem. V plotě však byly vždy
po 150 metrech průchody. Tak jsme v 12.35 pronikli
bránou č. 26 do oploceného vojenského pásma. Konečně jsme dorazili na místo. Kapitanát vyhlásil nová
mužstva, staří kormidelníci nám popřáli mnoho zdaru.
Vše se konalo v tichu. Pohráli jsme hru na „slepého
Indiána“ a v 13.05 jsme opět bránou č. 26 opustili Březový Lom. Brdský Franta nám zanechal zprávu v troskách své chajdy. Mistrně nás vyvedl z okolí vojenského
pásma, ale pak jsme bohužel jeho stopu ztratili. Myslím, že i když toto místo už asi nebudeme navštěvovat,
měli bychom na ně vždy vzpomenout jako na místo,
které mělo pro oddíl, a dodnes má, veliký význam.
Jakub Kerhart – Ponek, Plaváček, 1986.
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Pětka v Březovém lomu, 1959. | (Z) AP
Tygří džungle, dobývání skály, 29. 4. 1945. | (Z) PNP
Zelené údolí, etapa ze hry Alvarez, 7. 6. 1942. | (Z) PNP
Tygří džungle, modelování z hlíny, 21. 5. 1944. | (Z) PNP
Skalní hřišťátko, 25. 1. 1959.|(A) IN (Z) PNP
Ještěrčí jámy, 18. 3. 1945. | (Z) PNP

5
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Prokopáček
Prokopské údolí bylo prvním tábořištěm, kam
mířily kroky „skautů-průkopníků“ pod vedením
A. B. Svojsíka. Jedním z nich byl i Vašek Jelen,
první vůdce Dvojky. A oddíl jeho šlépěje již sto let
následuje. Na Staré tábořiště, Opičí stromy,
Lavór, Dýmové jeskyně… I když dnešní podoba
údolí se s divočinou minulosti nedá srovnat,
přesto stále skýtá „malé paloučky, pískové dolíky
i nízké borové lesíky“. <ED

Opičí stromy | 3. října 1942
Opičí stromy! Tak jsme pojmenovali asi před rokem
jedno místo v Prokopáčku. Dříve jsme mu asi třináct
roků říkali Nové tábořiště, na rozdíl od Starého tábořiště, které je o kus cesty dál, na kopci zvaném Kalvárie.
A proč jsme tomu místu začali říkat Opičí stromy? Protože v pozadí jsou nízké staré borovice se silnými větvemi až skoro na zem. Takovým stromům říkala v jedné knížce Svorná sedma Opičí stromy. Teď se toho
někdo chopil a dal stejný název i našemu místu.
Je to pro nás skoro posvátné tábořiště. Odsud běžel
Tonda Ort před mnoha lety pozdě večer za tmy pro
šňůru z oběšence (byl to úkol Svazu Třinácti), tady jsme
prozpívali kolik večerů při táborových ohních, zde spal
Moja Kalous poprvé pod stanem, byl tu s námi na své
první výpravě Mýval, prožili jsme zde nesčetné veselé
i vážné příhody na mnoha výpravách. To místo tady
znali všichni chlapci z našeho oddílu… Místo se celkem
nezměnilo, snad ani žádný strom za těch skoro dvacet
let nezmizel, jen tráva je tu vydupaná.

Prokopák – Lavór | 27. ledna 1963
Jdeme k lázním a do Lavóru. Spousty sněhu, nelze tu
nic dělat, a tak pokračujeme pořád dál, k Řeporyjím,
podle trati, až na konec Prokopáčku. Zde v hlubokém
sněhu chvíli hrajeme Dobývání pahorku, ale brzo končíme a vracíme se k tunýlku pod lázněmi. Tam hrajeme
asi dvakrát Boj o tunýlek, pak tam sebou pěkně sekl
při jednom odvážném úniku před nepřítelem Jíra, který se vyznamenal tím, že se pořád kryl za roh tunýlku.
Ztratil přitom rukavici. Našel ji později zadupanou
ve sněhu. Jo, jo, co všechno z člověka neudělá strach!

První tři texty jsou úryvky z kronik Dvojky.
Skalní hřišťátko z Čigoliga č. 4, 2003.
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Objevili jsme nové
tábořiště – Dýmové
jeskyně | 22. dubna 1945
Dnes nejdeme z místa srazu přes trať po silnici a pak
obvyklou cestou. I to to! Míříme pořád kolmo od kolejí
do kopců a skal, s křovisky a borovými lesíky, a dostáváme se na pravou stranu Prokopského údolí. Jsme
nadšeni stále novými a novými místy, která jsou pro
naše účely jako stvořená. Tu malé paloučky, tam zase
pískové dolíky, nízké borové lesíky, kde se bude krásně
hrát na plíženou, skály – zkrátka místa k nezaplacení,
zvláště v dnešní době, kdy ze starých tábořišť ztrácíme
jedno za druhým.
Je zde také plno květin a hoši si některé trhají pro herbáříky. Sluníčko, které krásně svítilo ještě ráno na srazu, se schovává a začíná fičet studený, rvavý vichr. Hledáme krytější místo a nacházíme je v ideální kotlince,
kde jsou také dvě jeskyně. Na skále u jedné z nich stojí
psáno: Dýmové jeskyně. Hned nadšeně rozbalujeme
torny a vrháme se statečně do jeskyní. Naši radost kalí
jen vědomí dnešní malé účasti, hned ráno byl malý
letecký poplach, což je teď, před koncem druhé světové války, každý den několikrát, a tak někteří hoši
nemohou přijít na sraz, starostlivé maminky je prostě
nepustí. Malá účast je tím nepříjemnější, že dnes měla
být poslední možnost k tréninku na Boj družin, který
bude příští neděli. Ale neklesáme na mysli a družiny
nacvičují i s neúplnými hlídkami. Těžce je postižena
zejména Žlutá, které chybí Šušík. Vidím zkoušení
morseovky, semaforu, první pomoci, ranního cvičení.

Skalní hřišťátko | 5. dubna 2003
Hledali jsme nějakou skalní rokli, nejlépe s železnými
bodáky a hladovými krokodýli na dně. Kdybychom
takovou rokli našli, udělali bychom nad ní hrozně vysokou lanovou lávku, na kterou bychom museli i Vaška přemlouvat. Jenže se v okolí žádné takové rokle
nevyskytovaly, takže jsme museli vzít za vděk mělkou
proláklinou. Na dně měla sice hrozně ostré, nabroušené jehličí, ale nebylo to ono. Ostatní už mezitím
dorazili k Šikmé skále (nevím jak lépe to místo nazvat) a chvíli ji vylézali, chvíli slézali, chvíli se kydlili
v blízkém lesíku a nakonec se šli naobědvat. Po obědě
přišel na řadu Mrávův cvičný Svojsíkáč, který vyhrála
Žlutá. Pak jsme se znovu přesunuli, tentokrát na Skalní hřišťátko, kde se jedna družina upalovala pomocí
nejrůznějších polních vařičů a druhá zkoušela vytvořit fungující padák.
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Opičí stromy, 4. 10. 1942. | (A) WS (Z) PNP
První Dvojkaři v Prokopáku, 1913. | (A) MK (Z) BK
Na klouzačce, 21. 2. 1932. | (Z) PNP
Opičí stromy, přetahovanda, 4. 10. 1942. | (A) WS (Z) PNP
Lavór, 21. 10. 1984. | (A) ŘE
Hraní na stráních, 2009. | (A) AV
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Nižbor je
nesmrtelný!
Na Berounsko vedli Pětku kroky již v letech 1916
až 1918, kdy zde blízko vrchu Plešivec prožívali
své letní tábory, které Braťka zachytil v knize
Skautská srdce. Jednu neděli počátkem 30. let
zavedl Standa Lang, syn výpravčího v Nižboře,
Braťku do údolí Výbrnice. A díky tomuto objevu
malebného místa, zde Svaz skautů postavil
junáckou rezervaci, kterou využíval především
pro pořádání lesních škol. Jejím poznávacím
znamením se staly malé domečky z valašské
vesnice převezené z Táborů slovanských skautů.
Každý oddíl má svá kultovní místa a pro Pětku se jim
stalo údolí Výbrnice. Jezdila tam na víkendy, v trpasličích srubech trávila silvestr a jiné svátky. Členy oddílu
se staly jak Braťkův průvodce Standa Lang, tak synové
správce rezervace pana Nepila (viz také XXX). I po zákazu skautingu komunisty se roveři vydávali tajně na památná místa. Od roku 1968 se začala Pětka do Nižbora
vracet již jako středisko. Louka i její okolí zažila skautské sliby, velké pokladovky a především pravidelné
táboráky – druhou sobotu po první červnové středě –
jejichž tradice trvá dodnes. Své silné pouto měly především v dobách normalizace, kdy ve stejný den své ohně
zapalovali i exiloví Pětkaři. Ač roztroušení po celém světě, byli v jeden okamžik opět spolu. <ED

1

Nižborský táborák, 24. 9. 1969. | (A) LB
Braťka před chatkou po jejím přivezení na místo
v roce 1931. | (Z) AP
1

2

3 Kresba v oddílové kronice z návratu z Nižboru
o Velikonoích 1934.| (Z) AP
4 Mirko Vosátka (druhý zprava) s kamarády
před chatkou, 30. léta. | (Z) MV
5 6 Reje u Nižborského táboráku v roce 1989,
mezi oldskauty čtvrtý v řadě Fr. Nepil. | (A) SN (Z) AP
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Řekne-li se Nižbor…
…okamžitě se dostaví pocit blaha, klidu a štěstí. Byly
doby, kdy šípy svistěly všemi směry, oštěpy létaly
někdy až příliš směle (Áňa, Pařík a Akela), zuřivě se
hrál softball, woleball, házená, běhalo se, hrál se poklad, toulali jsme se po lesích a stopovali zvěř a večer
jsme usedali k táboráku, zpívali a Braťka vypravoval
své napínavé příběhy, v nichž jsme všichni účinkovali. Somnambulici nerušeně vycházeli ze svých stanů
a procházeli kolem ohně a zpět do svých stanů. Znali
jsme tam vše tak důvěrné, že jsme se cítili naprosto
bezpečně, i ta souhvězdí a hvězdy, zářící nad údolím,
nám byla přáteli. Srostli jsme s tímto údolím a nikdy
na ně nezapomněli, i v letech zákazu jsme je navštěvovali a v tichu samoty jsme se vraceli do těch slastných
let. Byla to skutečnost, nebo jen sen? Za ta dlouhá léta
se přehnalo mnoho bouří přes naše údolí. I ta vesnička zmizela, ale Nižbor z našich srdcí nevymizel nikdy.
A znovu se probudil k životu. Znovu ožily lesy kolem
údolí a stávají se svědky naší věrnosti a ti nejvěrnější
volají do vesmíru: „Nižbor je nesmrtelný“.

Ze vzpomínek Čeňka Pražáka – Akély, kráceno.

4

5

6

Skautů ráj –
nižborská rezervace
„Příští sobotu jedeme do nové skautské rezervace!“ Tato
věta, pronesená z úst Braťky na oddílové radě, zněla
pro nás tajemně i povzbudivě. Skautská rezervace –
výraz trochu nadnesený, ale v tehdejší době moderní.
A tak u toho označeni zůstalo. Jelo se vlakem do Berouna-Závodí a zde se přesedalo na vlak směrem na Křivoklát. V Nižboru se vystupovalo. Šlo se potom po modré
značce do údolí potoka Výbrnice. Zde byla rozlehlá louka mezi tímto potokem a lesní cestou vedoucí skoro až
k Chyňavě. Správcem této nové skautské rezervace byl
pan Nepil, otec budoucího slavného spisovatele Františka Nepila. Ten měl ještě staršího bratra Slávka.
Tato skautská rezervace se stala místem, kam jezdila Pětka nejvíce. Přístupových cest do rezervace volil
Braťka několik. Ta, kterou jsem výše popsal, byla jednou z nich. Do Nižboru jsme však také chodívali z Unhoště přes Podkozí a Chyňavu. Při nočních cvičeních
v orientaci jsme se tam „probíjeli“ z Loděnice. Když
jsme do rezervace chodívali jako roveři se skládací
károu, tak se jezdilo z Ruzyně po silnici do Jenče, dál
na Ptice, Libečov a Chyňavu. Po lesních a polních cestách. Po svahu nahoru a dolů se prověřovala životnost
naší káry v divokém terénu.

Výbrnice byl pstruží potok s všelijakými rybkami, raky
a jinou vodní žouželí. Na svahu kóty Koš, ležící směrem
k hájovně Krkavčí hora, byla naše „japonská zahrádka“, jak jsme nazvali část borového lesa s fantasticky
pokroucenými kmeny borovic Přes kopec bylo podobné
údolí Vůznice, podle kterého vedla lesní cesta až ke zřícenině Jinčov. Vůznice byla také pstružím potokem.
Pan Nepil se o nás staral velmi pečlivě. Pani Nepilová vařila. U Nepilů jsem býval jako doma, jak o tom
konečně napsal Frantík do mých „Skautských toulek
přírodou“: „…Jeho jméno jsem už znal před 55 lety
od tatínka. Měl tehdy starost, jak to, že tu letos ještě
nebyl Mirko Vosátka. Usuzoval, že k narušení tohoto
pravidelného přírodního cyklu mohlo sice dojít, ale
jen tak, že Mirka něco přejelo…“. Pan Nepil měl o mne
tedy starost a malý František si to zapamatoval. Pan
Nepil měl také psa. Takového zrzavého špice, který rád
chytá hraboše. Jeden rok jich bylo neobyčejné mnoho
a pes „myšák“ je chytal a žral a tloustl, až se sotva pohyboval. Pan Nepil měl o něj strach a tak mu na radu
hajného z Nižbora dal rum. No jo, pes to vychlemstal,
olízl se a šel spát pod postel. Rum mu však zachutnal
a tak potom každý večer panáčkoval u stolu, v hubě
držel víčko od jídelní misky a slabě kňučel, dokud nedostal rum. Stal se z něho pes – alkoholik.

Ze vzpomínek Mirko Vosátky – Grizzlyho, kráceno.
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Chalupa v horách
Je „jakýmsi zhuštěným obrazem a symbolem
celého oddílu. Nedostupná, namáhavá a osamělá.
Společná, krásná a tajemná“, napsal ve své
sociologické práci o jednom spřáteleném oddíle
Pavel Říčan. Pro Pětku se na desítky let po druhé
světové válce stala chalupa druhým domovem.
Nejdříve Tetřevky, pak Skočka a nakonec
Petráška, všechny v Krkonoších. <ED

kozí hřbety
aneb boj se slovem
A byl zas ten čas, kdy list na zem spad. Tak už to je, že
v ten čas zve nás do hor hlas. I šli jsme. Leč kdo tu byl?
Pět krát tři a pak já. Nu, to je nás dost. Tak šel ten houf
či dav tam, kde Hřbet hor se pne a tak se též zve. Výš
a výš, krok co krok, až náš houf byl tam, co výš už moh
jen pták. To byl náš bod. Cvak, cvak děl stroj, co měl
hoch To-ne-br (či jak se zve ten kluk). Ni sníh, ni déšť,
ni mrak, jen jas. Tak to má být. Ten den nám přál sám
hor král. a už je to tu! Pne se tu hřbet, jde výš, pak níž,
cik cak. Ten hřbet je náš sok. My chcem přes něj jít a on
nás na boj zve. Hřbet je jak nůž, já ut kleč jak vous, co
měl kdys chlap. Tak jdem tam. Krok co krok, sem tam
skok, výš, níž, jsem jak had co na strom vlez. Však
hřbet řek ne! a hned je tu kmen, co plet se a zas a zas.
Ach, ta kleč, to je běs. Jen ne pád z těch skal. Dech máš
jak měch, na nás pot, leč jde se dál. Za čas už se šlo
lip. Tak náš sbor si dal stop a na zem kles. Chtěl by pít,
chtěl by jíst, však co. Je tu jen chléb a nic naň. Tak, jde
se dál, též už níž, je tu sráz jak chřtán, co čert měl, když
řval jak tur. Jdem níž a níž, skok co skok, sem tam let,
též i pád a pak smích. Už ne kleč, je tu smrk, to je les. I
zdroj všech vod tu je. Já si lok a houf též. Však už je po
všem, je tu ves, kde kdys stál mlýn a teď je náš cíl. Je tu
též bar, kam mi pro dort a mls šli. Však čas, to je zlost,
je též náš sok. Jdem na bus, tam, co stál. Však, co je
to za div? Bus je pryč a klid náš též. Bav se pře: Co teď,
kam jet. Snad jen za roh jel, děl kdos. Ano, je to tak. Byl
tam a vši už v něm a to už je snad end.

Petr Bašta – He-kloš o jedné cestě ze Skočky.
Hekloš byl v 70. letech kapitánem Pětky.
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Krkonošské hřebeny v okolí Skočky, 50 léta. | (A) LO
Jarda a Pacík na střeše Skočky, 50. léta. | (A) LO
Velikonoce na Skočce, 1958. | (Z) AP
Skočka v celkovém pohledu, 50. léta. | (A) LO
Doprava dříví na Skočku, 1971. | (A) BA
Okno do večerního světa Skočky, 50. léta. | (A) LO
Večerní deskovka na horách v roce 1994. | (Z) AP
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Teplo
Vyjeli jsme v pátek 2. října, jako vždy z náměstí Republiky, a večer kolem osmé hodiny nás lanovka za silnějšího deště vynášela na Pláň. Tam už čekal trolejbus
s tratí Vrchlabí–Pelhřimov–Stoh a zpět. Takováto
atrakce nás nemůže zlákat, proto jdeme pěšky, teď
právě se nad námi klene hvězdná obloha, snad říká:
„Dobře hoši, dobře,“ a my docházíme k cíli. To už není
skutečnost, nýbrž sen, vždyť je noc.
5

6

Otevíráme oči a vidíme bílé světlo, v dálce černé ohořelé zbytky Klínovky, všude kolem sníh. Je rozcvička, nad Stohem se líně převaluje chuchvalec mrzuté
mlhy. Marně hledám včerejší trolejbus. Pak je snídaně
a nástup, při kterém komise kontroluje sekery a zda
pily dobře pnelí. Beaeing. Jdeme do lesa kácet stromy
a rozřezávat na kulébry. Pěkná práce. Já vím, vy si řeknete – to je toho, dělali dřevo. My se veselíme. Řežeme
si každý svůj kus tepla, ale i pro jiné a je vlastně jedno
pro koho. Výsledek se projeví – teplo. Máme snad jinde takovou možnost? Nějak ani ne. Můžu já například
přijít a říct: „Vidíte, jak tu tak pěkně sedíte kolem, tak
tamhle ten kus tepla, zhruba okolo Kedula, ten je můj.
Já jsem ho přinesl.“ Pak přisednu, do tepla, venku padá
sníh, oheň vesele v kamnech chrastá a zrak spočine
na netěsnícím oknu na Morně. Právě vytéká ven můj
kus tepla, dívám se a je mi z toho zima. Tak Mám teplo
pryč, teď akorát zahřívá pocit, že Zitronovo teplo také
mizí, no ano, už je venku a otočím se, abych mohl zavolat do větráku na Mahdího: „Mahdíku, kdepak je tvé
teplo? Těká, těká, utěkává, huhu!“

Ondřej Vaculík – Děd, Plaváček, 1970
7
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Sněhová
království
„Zimní táboření má půvaby téže krásy jako letní
a spojíme‑li je se sportem lyžařským, vyrovná
se vodnímu táboření, zvláště je‑li to v krásných
našich horách,“ napsal v roce 1916 průkopník
zimního táboření, první nositel odborky
lyžař a vedoucí družiny Bobrů pražské Dvojky
J. R. Ořovský ml.
Dvojka tehdy propadla kouzlu lyžování a pravidelně
se v něm zdokonalovala jak v okolí Prahy, tak především v Krkonoších v blízkosti Jilemnice. Ale nezůstalo
jí to dlouho, za Jestřábových let se na hory vyrazilo
pouze několikrát a před lyžemi se dávala přednost sáňkám. Až v posledních letech se opět Dvojka k horám
vrátila na zimních expedicích, kde nechybí ani sněžnice. Pětka začala v zimě jezdit na hory od 20. let, ale
zůstala jim věrná po celou dobu své existence, staly
se neoddělitelnou součástí programu, spojené navíc
s „oddílovými“ horskými chalupami. <ED

Rackové hory
„A nezapomeňte si skafandr“, tak a nebo podobně končily rozhovory s přáteli a příbuznými před odjezdem
na hory. Nedbajíce uštěpačných poznámek, připravovali jsme si přece jenom lyže s nezlomnou vírou,
že sníh bude. Ještě se narychlo zabalily vánoční dárky
do batohů a už to pomalu začínalo.
Neradi jsme se loučili s příjemným prostředím v autobusu, ale když jsme viděli před sebou tu krásná cesta
k chatě, neváhali jsme, nasadili jsme si „chlebníčky“
na záda, vyjeli lanovkou a během chvilky jsme byli
konečně doma. A pak teprve začaly všechny ty slasti
horského života. Každý se v rámci svých možností
ubytoval. Výběr byl velký: venku bez stanu, venku
se stanem, na půdě, v pokojíku a několik vyvolených
v komodorovně. Také roztřídění masy nadšených lyžařů proběhlo hladce. Až na několik málo automatů
se neukázal nikdo nevěrný naší staré dobré francouzské škole.
Pak se před chatou začal formovat podivný zužující se trychtýř. Proslýchalo se, že to má být „srdečné“
uvítání ústeckých hochů. A doopravdy, od lesa se již
rychle přibližovaly jakési body. Úžasnou rychlostí produněly trychtýřem a dole elegantně zakončily svou jízdu. Po chvilce, když se usadil zvířený sníh, viděli jsme
hromadu jakýchsi sněhuláků a po bližším pozorování
jsme zjistili, že jde o naše milé hosty.
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Za chvilku jsme na Skočce uvítali Braťku. Tak počet
obyvatel dostoupil vrcholu a začal normální program.
Výcvik, služba, pohrabáč, výcvik, služba…
Při výcviku šlo o to, aby, si každý osvojil perfektní styl
rakouských automatů. Podívaná na toto osvojování
byla velice zábavná a veselá. Horší už to bylo provádět.
Ale i to se ve zdraví přečkalo a tak se každý těšil, jak si
večer hodí partičku pohrabáče. Ovšem, že zbraně bylo
nutno odložit v šatně. Byly však i jiné, lepší programy,
které bylo možno sledovat.
Jedenáct mokrých myslivců se bije o Žernov, a z houbí
doubí jasnovid krystaly vzdutých slov, NE NEMOHU…
Všichni diváci seděli tiše a hleděli napjatě na postavy osvětlené kroužícími mnohobarevnými reflektory,
Básně, hudba, povídky, moderní sugestivní umění.
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A tak pomalu ubíhaly dny vánočních radovánek a blížil
se Silvestr. Všude se něco kutilo, připravovalo, zkrátka
přípravy na MUMLAJLAJ vrcholily, vrcholily až vyvrcholily. Ve 14 hodin se ven vyhrnuli zástupci tisku
(Plaváček), filmu (Pacifilm) atd. A najednou Skočka
začala chrlit množství pitvorných postaviček a postav.
Byli mezi nimi mušketýři, kominíci, ostří hoši, černošky, klauni, hasiči a jiné postavy historické či hlavní
hrdinové z děl našich klasiků. Všichni uspořádali přehlídku, pak skoky a nakonec se ta pestrá směsice barev
dokutálela dolů k lesu.

Pepek Ořovský ml., vedoucí družiny Bobrů, 1916. | (Z) RŠ
Mumlajlaj, Skočka, 50. léta. | (Z) AP
Mumlajlaj, Skočka, 50. léta. | (Z) AP
Skoky na Skočce, 1970. | (A) LB

MUMLAJLAJ skončil a všichni se těšili na večer. Program začal podáváním naší stále oblíbeně GOGENKY.
Pak přišly na řadu hry a scénky amatérů i profesionálů. Při této příležitosti jsme vytvořili celou řadu
zapomenutelných postav. Hodiny rychle ubíhaly a tak
nastala brzy chvíle dlouho očekávaná – PŮLNOC.
Malý skok oknem a už jsme byli v roce 1959. Zahráli
jsme kozičky a na obvyklé přátelské projevy bude jistě
mnoho lidí dlouho vzpomínat. Obešli jsme Skočku
a juchy juchy do chalupy, kde teprve nastalo oficiální
blahopřání. A pák se každý s chutí odebíral na tu svoji
barevnou televizi.

Plaváček č. 5, 1959.
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Vodní ráj
u Vltavy
Snad nejznámější klubovnou 5. oddílu
se stal velký hausbót ukotvený pod Jiráskovým
mostem. V létě 1929 s ním skupina roverů
splula Vltavu z Týna do Prahy a na deset let
se stal středobodem nejen pro Pětku, ale
i pro mnoho vodáckých závodů. Spolu s vedlejší
Malostranskou vodárenskou věží plnou
skautských kluboven, včetně dvojkařské.
Bohužel při velké vodě v roce 1939 byl hausbót
zaplaven a nepodařilo se ho již obnovit. <ED

Jiný svět
Muselo se sestoupit po schodech téměř k hladině Vltavy a pak po strmém dřevěném můstku přímo do klubovny. Ta vůně dehtu a světlo petrolejových lamp,
družiny sedící kolem stolu, Karlíkova hlava vykukující
z „kanceláře“, Sidi, který mě do klubovny uvedl, zůstal v předsíni a čerpal vodu z prámu, Braťka chodící
od družiny ke družině, Svatka se svou asketickou tváří,
pablesky světelných reklam na vodní hladině od Mánesa a nábřeží – to bylo kouzlo předčící všechna moje
očekáváni. Uprostřed velkoměsta naprosto jiný svět –
ten, který jsem pudově vždy hledal.

1

V tomto vodním ráji jsme vlastně trávili většinu času
a neomezovali jsme se jen na družinové schůzky. Mnoho hochů tam studovalo na střeše nebo na verandě
nebo v čítárně – nalezli tam mnohdy klid, který jim
doma scházel. I sama situace, že jsme byli nad jezem
a měli jsme šlajsnu vzdálenou nějakých 100 metrů,
nám umožňovala skvělý trénink na kánoích a pramicích… Ta voda, ten neustálý styk s ní, tvrdý trénink
na pramicích, při němž nám Braťka ani Svatka nic neodpustili, nás nakonec převtělil ve vodní skauty.

2

Vzpomínky na této dvoustraně pocházejí z pera Čeňka
Pražáka – Akely. Grafika, malíře, ilustrátora, spisovatele,
který po svém odchodu do emigrace v roce 1968 byl jednou
z duší exilových Pětkařů. Jeho tvorbu oddílové prostředí
silně inspirovalo, jak dokládá i Akelův obraz staré Prahy
evokující právě místa mládí.

3
1 Hausbót zakotvený vedle věže s několika klubovnami
pražských oddílů, od roku 1938 i Dvojky, 1932. | (Z) AP
2 Klubovna v roce 1933 získala nadstavbu, která sloužila
jako skladiště lodí. | (Z) AU
3 Od hausbótu se pravidelně vyjíždělo k tréninkům
na pramicích, březen 1934. | (Z) AP
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4

Tam nahoře na nábřeží, kde začínaly schody ke klubovně, byly velké elektrické hodiny. K těm hodinám
jsem jednou večer viděl přijet ohromnou luxusní limusinu Lincoln. Přijela tiše – zastavila. Nejdříve se objevil
livrejovaný šofér. Přistoupil k zadním dveřím, chvíli
postál v pozoru a pak je rutinovaným, profesionálním
pohybem otevřel. Vypadlo něco malého – byl to Gibian. Rozběhl se bez poděkování ke schodům a zmizel.
Když jsem vstoupil do klubovny spatřil jsem jen jeho
stín tratící se zadním východem a nakonec rozplynuvší
se v prostoru.

5

Hned u klubovny, přímo na nábřeží, byla malá parcela, kde jsme mohli na „pevné zemi“ spravovat lodě,
ale kde bylo právě také dost místa pro publikum, když
byly vodní závody. Tam na té plošince byl postaven
nádherný, lovecký stan, 3 × 3 m, který nechala kněžna
Lobkowiczova sem dopravit pro svého syna Zdenka.
Uvnitř byl vyložen nádhernou, hedvábnou květovanou
látkou, s okénky, a před vchodem stříškou. Hotový zázrak. Všichni jsme poloslepí nevídanou nádherou stáli
s pootevřenými ústy. Braťka jen řekl: „Milostivá paní,
to vám moc děkujeme. Bude to nádherná nemocnice.“
Kněžna ani nemrkla a tím se stal Zdeněk Lobkowicz –
Gibian dobrým skautem, nerozplynul se v prostoru.

Námořní výstava na parapetu hausbótu, jaro 1933. | (Z) AU
M. Vosátka v klubovně, v pozadí skříň slávy, 1931. | (Z) MV
6 Zápasy na nábřeží u klubovny před odjezdem na jamboree
do Holandska, rozhodcuje Braťka, 1937. | (Z) AP
4

5

6
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Klubovny
na Petráku
Klubovny na Petrském náměstí byly dlouhá
léta hlavním útočištěm pražských skautů.
Na podzim 1930 získala jednu z místností
i Dvojka a setrvala v ní do roku 1934, kdy
se přestěhovala na loď Skaut.

Naše nová klubovna,
čili bubliny pana správce
Ještě v prvním sešitu letošního „Junáka“ jsem se tak
strašně chlubil, jaký jsme to oddíl, neboť máme tři klubovny – a už vám zase musím oznámit, že jsme tyto
tři klubovny zrušili a pořídili si pro oddíl klubovnu
jedinou, ale zato velikou a „dle úsudku jiných“ jednu z nejhezčích v Praze. Místnost pro ni jsme dostali
ve Skautském Domově „Pražského Skauta“. Ale abyste
nemysleli, že to bylo jen tak něco lehkého, musím vám
vše dopodrobna vypsati. Když jsem se tedy dověděl,
že jedna místnost ve Skautském Domově je volná,
běžel jsem nejdříve na bratra tajemníka. Bratr tajemník podíval se na mne pátravě a pak pravil rozvážně:
„No, vono to bude jako dost těžký. Ale přijď sem ještě
v úterý.“ Přišel jsem tedy v úterý a bratr tajemník „nebyl doma“. Přišel jsem znovu ve středu a bratr tajemník povídal: „No vidíš – teď už je to pryč, měl jsi přijít
v úterý…“ Myslil jsem, že upadnu pod stůl, ale pak
jsem se opanoval a tak dlouho do bratra tajemníka hučel, až řekl: „No tak tedy teda dobře. Ale musíš jít na tu
paní, co drhne ve Skautském Domově podlahy. Ta ti poradí blíž.“ Chtěl jsem ještě poznamenat, že jsem nikdy
neviděl, aby někdo ve Skautském Domově drhl podlahy, ale pak jsem si pomyslil, že bych třeba dělal jen
zbytečné mrzutosti a tak jsem už byl „ticho“ a upaloval
na Petrské nábřeží.
A nastojte – našel jsem ve Skautském Domově skutečně stařenku, na zemi klečící a drhnoucí podlahy,
až se z nich kouřilo. Smekl jsem, vyslovil svou prosbu
a ukázal legitimaci. Stařenka byla tuze nedůvěřivá.
Vzala mi legitimaci z ruky, upustila ji do kbelíku se špínou, vyndala a pak řekla rozšafně: „Jóó, milej zlatej,
přes todlentonc já tady nejsem žádnej ouřad. Ale‚ dou
a tam dole na Kadláku bydlí jeden muckej, co ty dřevěný baráky tady stavěl a ten je vod toho. Co ten řekne,
to je svatý.“ Na „Kadláku“ mně ale řekli, že ten „muckej“ už před šestnácti roky umřel a sice hned ten druhý
den po dostavění baráků, protože mu lidi prý řekli,
„že to není hezký“. Byl jsem tedy zase tam, kde dříve
a trvalo to dlouhou dobu, než jsem přišel na správnou
adresu, kde mně bylo řečeno: „Dobrá, v srpnu se můžete do klubovny stěhovat.“
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Ve Skautském Domově nás nejprvnější přivítal pan
správce. Uvedl nás k našim dveřím, podíval se významně na své kedlubny, v blízkosti nasázené a prohodil výhružně, že jich tam má jednačtyřicet, tak aby
se „tedy jako nestalo ňáký tentononc…“ Pak nám odemkl dveře naší nastávající klubovny a poukázal na pozůstalou výzdobu od předcházejícího oddílu. Když
jsme mu řekli, že si výzdobu skautské klubovny představujeme jinak a podle toho také provedeme, ohrnul
pan správec opovržlivě rty a pravil. „Vy už jó – vy…“
Nechali jsme ho tedy v jeho pochybách o našem umění
a pustili se do práce. Odstranili jsme vše, našimi předchůdci v klubovně na výzdobu udělané, přinesli barvy,
štětce, terpentin a každý den až do pozdního večera
dělali s nimi v klubovně zázraky. Třetí den přiběhl pan
správec s velikým křikem, že se mu prý ztratily tři kedlubny, že je měl moc dobře spočítané, dříve že se to
nestávalo a že to požene až do Náčelnictva. Zaříkali
jsme se, že jsme nevinni, že ani nevíme, jak se kedlubny trhají, ale pan správec trval na svém. „Řekněte teda
,Na mou duši‘,“ pravil nakonec zoufale. Řekli jsme mu
teda „Na naši duši“ a pracovali o sto šest dále. Klubovna brzo začala prohlédati, a první, kdo tuto změnu
k lepšímu zpozoroval, byl pan správec. Přišel, spočítal
kedlubny, pak nahlédl do klubovny a divil se změnám,
až se mu dělaly bubliny u očí. Později, když úprava pokročila, byl jeho údiv ještě větší.
Už nepochyboval o našem tvrzení a ochotně přisvědčoval, že budeme míti nejlepší klubovnu ve Skautském
Domově. I z jiných oddílů přicházeli hoši, šlapali do barev a křižovali se nad nádherou. Jednou byla dokonce
ohlášena celá výprava, která měla přijeti vyhlídkovým
autobusem. Ale nedočkali jsme se! Autobus bohužel
uvízl v blátě pod Štefánikovým mostem i s návštěvníky
(mnoho jich bylo z ciziny) a ani do večera nemohl býti
vyproštěn, ač na jeho záchraně pracovala celá pražská
hasičská pohotovost, výjimečně posílená o četu výpomocných listonošů. My ovšem pracovali dnem i nocí
dále, neboť jsme hochům oznámili, že dne 7. září musí
býti slavnostní otevření klubovny stůj co stůj. Datum
7. září se blížilo s úděsnou rychlostí a práce bylo ještě
tolik, až mně bylo z toho špatně. Bratr Srdíčko, třebíčský vůdce, který mně nyní vypomáhal v oddílu,
přespával poslední noci dokonce v klubovně, aby neztrácel času večer dlouhou cestou domů, a ještě ráno
brzo před odchodem do práce dřel v klubovně na její
úpravě. Ještě poslední noc ze 6. na 7. září probděl v ní
při usilovné práci.
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A 7. září odpoledne přišli hoši ke dveřím, na nichž
se skvěl zbrusu nově namalovaný indián, tlačili se dovnitř, ale bylo zamčeno. Přece jsme jim nemohli říci,
že tam ještě připevňujeme na okna záclony a Srdíčko
že se převléká z pracovního obleku do kroje. Pak Srdíčko vyšel se mnou ven, zamkli jsme a já pravil: „My
jsme se, hoši, s klubovnou nadřeli dost. Dřete se teď
také trochu vy. Tímto klíčem, jímž jsme teď zamkli,
se nebude odmykati. To je klíč slavnostní. Ale někde
tady v okolí je ukryt klíč obyčejný a ten si najděte.
Tam na oné louce za vámi jest někde pohozená krabička a v ní napsáno, kde asi klíček bude.“ Hoši se vrhli
na louku jako diví. Moc lidí hledalo tehdy s sebou,
protože se rozkřiklo, že jeden pán tady včera ztratil pětikorunu a kdo že ji najde, ten si ji smí nechat.
Konečně hoši nalezli krabičku, ale moc moudří z ní
nebyli. Byl v ní rozstříhaný dopis a když jej složili,
zvěděli jen, že klíček se nalézá někde v okolí, na čtyřicet kroků od klubovny. A zase nové hledání. Našli při
tom 49 klíčků od sardinek, sedm od konserv, jenom
od klubovny ani jeden. Až Láďa, rádce Tygrů, nalezl jej
v sudu, vodou až po okraj naplněném. Jen malý kousek nitky, na níž klíč ve vodě byl zavěšen, bylo viděti.
Hoši se srotili u dveří a za chvíli již se kochali na kráse
svého nového přístřeší.
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Vánoční nadílka v klubovně na Petráku, 1931. | (Z) PNP
Dvojka při otevření své klubovny na Petráku, 1930. | (Z) PNP
Klubovna Dvojky v Cimburově ulici, 1984. | (Z) AD

K západu od našich oken jsou zase okna. Ta okna patří
bytu pana správce. Pan správce je zticha. Je odvařen.
Dočista odvařen! Chodí a mlčí. Mlčí a chodí. Na západní frontě klid.

Jaroslav Foglar, Skaut‑Junák č. 4, 1931. Tajemníkem,
do kterého Jetřáb hučel, nebyl nikdo jiný, než Braťka…
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Chvála práce
a soběstačnosti
Vlastní klubovna je sen každého oddílu,
který zažil stěhování po ukončeném pronájmu.
Jestřáb by o těchto ztrátách a nových začátcích
mohl napsat tlustou knihu – jen za jeho éry
jich Dvojka vystřídal přes dvacet.
Ceny pozemků v Praze však byly tak vysoké, že „být
ve vlastním“ se oddílům za sto let podařilo pouze čtyřikrát, a z toho třikrát na vodě. Dvojka měla
na krátký čas – v roce 1917 – druhou klubovnu
v hausbótu věnovaném Junáku Rösslerem-Ořovským
a Pětka ve svém hausbótu z roku vydržela deset let
(viz s. XXX). Ve stejném desetiletí zakotvil o kousek
dál po proudu svou loď Jestřáb. Koupil ji ze svých
úspor, honoráře i půjček pro Dvojku, ale i další pražské
oddíly poté, co dostaly výpověď z kluboven na Petrském nábřeží. Pro Jestřába neustále potápějící se loď
znamenala noční můru a po dvou letech byl nucen ji
prodat do šrotu. Pětka k vybudování vlastního skautského domova v Braníku přistoupila v době svého
největšího rozmachu, po 2. světové válce, kdy v silném
5. přístavu sdružovala několik set členů v několika oddílech. Roveři, skauti i vlčata začali stavět na jaře 1946.
O rok později se v již dokončené společenské místnosti s krbem zhotoveným z kamenů rozbombardované
Staroměstské radnice, konala mikulášská besídka. Ovšem jen za pár měsíců nato nedostavěnou klubovnu
zabavuje komunistický Svaz mládeže a později musí
ustoupit rozšíření silnice podél Vltavy.
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Ač na jednu stranu jsou ztráty kluboven smutnou záležitostí, je právě budování něčeho nového samou podstatou skautské metodické poučky „learning by doing“.
Na nic si nehraje, je smyslem samo o sobě a kromě
mnoha praktických dovedností tmelí oddíl a přináší
mu pocit společného úspěchu. Příznačně to vystihl
hlavní strůjce pětkařské klubovny v Braníku, Mandára: „Měl jsem strach při představě, že naši nováčkové
přijdou do přepychově zařízených kluboven, vyjedou
na přiděleném loďstvu a vyjdou na výlet v kompletní
výstroji. Bál jsem se, že přijdou o to, co je nám vlastní.
A to bych vám chtěl hoši dnes připomenout, skauting
si děláte pro sebe vlastními silami a jaký si jej uděláte,
takový jej budete mít.“
Že to ovšem nikdy nebylo jednoduché, dokládají Mandárovy stesky: „Nechodí se přesně do práce, ztrácejí se
nástroje, stavební materiál se nerozvážně ničí, odchází
se dříve domů, pracuje se nepřesně a lajdácky.“ a také
vzpomínky Jestřába: „... Někteří naši chlapci brzo
projevili velkou nechuť do práce. Jejich vystupování
proti mně učinilo na mne – ač jsem se tomu bránil –
dojem, že si myslí, že pracují pro mne. Jeden z hochů
se dokonce dal slyšet, že chlapce dřu, místo abych dal
práci dělnictvu. Kde však na to dělnictvo vzít peníze,
to ovšem ten chytrák neporadil.“ Přesto přese všechno a možná právě proto si ale Jestřáb uvědomoval, co
budování klubovny pro oddíl znamená: „A skautingu
děkuji za to, že ze mě udělal člověka, který vždycky
provede a dokončí to, co si předsevzal, byť by překážky
byly sebevětší,“ napsal po otevření skautské lodi do časopisu Junák. <ED

Sen noci svatojánské
Ale dříve než se uložím, poodstupuji s pýchou autora
a prohlížím své životní dílo. Uprostřed zeleného pažitu stojí klubovna, bělavá omítka svítí a ostře kontrastuje s tmavým dřevem říms, oken a štítů. Červené
tašky, v rovných řádkách vypráví svým ornamentem
o mnohých útrapách stavitelů, kterým se nakonec dílo
podařilo. A nade vší tou krásou modré nebe jako oči té
dívky, co neměla sedat u potoka. Jaká harmonie!

4
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Neodolám a vstupuji dveřmi zasklenými sklem s drátěnou vložkou do bílé omítnuté předsíně. Vlevo elektrické hodiny, vchod do kanceláře, dřevěné schodiště,
lodní zvon a vchod do šaten. A vpravo veliká tabule
s vyhláškami, ale tím se teď nechci zdržovati! Co je
mi po tom, kdy má který oddíl schůzi, výlet, Sisters –
Day anebo kdo co prodá, či vymění. Vstoupím raději do klubovny, ale na moment si odskočím do umývárny. Povznášející pohled. Jako v sanatoriu! Kachlíky, dlažba, čistota! S hrůzou si uvědomuji, že jsem
zapomněl otříti obuv, ale důmyslně udělaná rohožka
na celé podlaze předsíně vykonala tu práci za mne.
Také v klubovně se vše leskne. Stoly a židle jsou seřazeny, podlaha čistě umyta. Jen krb je trochu očouzený,
ale to již patří k věci. Protože okenice jsou dosud přivřeny, je tu trochu tma, rozsvítím mohutný lustr uprostřed sálu. Ten zhotovilo mužstvo Lachtanů ze starého
kormidelnického kola, lan a pergamenových svítidel.
Otáčím ještě jednou vypínačem a rozsvěcím i ostatních šest lamp, které visí od stropu nad stoly. Místnost
v kombinaci umělého světla se mi jeví v plné kráse.
Uchvacuje mne pohled na prkenný podhled stropu
a plně vnímám krásu přírodního dřeva, jehož léta jsou
symbolem života a podivuhodné činnosti přírody, která nám poskytuje tak obdivuhodný stavební materiál.
Trámky v hřebeni tmavě napuštěné, jak by svazovaly
prostor v jeho výškách a mluvily rytmem konstrukce.
Ale nechme poesie, raději si prohlédneme skříně s trofejemi a cenami a trochu si zavzpomínáme.
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Loď Skaut zakotvená u Rašínova nábřeží, 1935. |(Z) PNP
Stavba klubovny v podpalubí lodi Skaut, 1934. | (Z) PNP
Propagační cedule na palubě lodi Skaut, 1935. | (Z) PNP
Nákres nerealizované klubovny Dvojky, 1946. | (Z) PNP
Mandárův návrh klubovny Pětky v Braníku, 1946. | (Z) AU
Vlče pracující na klubovně Pětky v Braníku, 1946. | (Z) AU
Pětka stěhuje své věci do klubovny – Havírny, 1971. | (Z) AP

Za sklem na mne hledí staří i mladí známí. Poháry,
plakety, sošky, vlajky, vše co jsme přes válku zachránili
a co jsme po válce vyhráli. To jsou ceny, které vybojovali naši chlapci, příslušníci tolika generací, odchovaných Braťkou.

Architektem klubovny v Bráníku i autorem snění o nové
klubovně (Kormidlo č. 9, 1947) je Jiří Albrecht zvaný
Mandára (muž v plstěném klobouku na obálce knihy).
Mimo jiné autor mnoha zdařilých pětkařských fotografií.
Za 2. světové války byl vězněn za odbojovou činnost, později
se stal uznávaným architektem a urbanistou. Návrh klubovny
Pětky byl jeho absolventskou prací na pražské VŠUP.
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Za co stojí
riskovat?
28. října 1940 nacisté rozpustili Junáka, zabavili
jeho majetek a zabrali klubovny s veškerou
výstrojí, ale především s oddílovou „pamětí“.
Není divu, že mnoho z nich své kroniky, vlajky
a další cenné vzpomínky nemohlo nepřátelům
nechat napospas. Přes hrozbu tvrdých postihů
jim oddílové cennosti stály za překonání strachu.
Nejinak tomu bylo ve Dvojce i Pětce. Především
pro kroniky 2. oddílu se v předjaří roku 1941
vydal Jestřáb s několika staršími hochy do věžní
klubovny u Jiráskova mostu. Roveři Pětky se
pro svůj majetek vypravili již na podzim o kus dál
po proudu na Libeňský ostrov. Všem odvážlivcům
při tom nočním dobrodružství kryla záda svým
hučením Vltava. Nutno podotknout, že alespoň
v případě Pětky nešlo o „loupež“ poslední. Pětkaři
ji museli znovu zopakovat po roce 1948, kdy jim
klubovny zabavili představitelé komunistického
Svazu mládeže. <ED

Loupežná výprava
Bylo to za vlhkého, pochmurného listopadového večera právě před pěti lety, kdy na Libeňském ostrově
v záři ztemnělé lucerny se sešlo pět osob. Oblečeny
byly v tmavé kabáty s vyhrnutými límci, s radiovkami
a aktovkami pod paží. „Máte baterky?“ zazněla ztlumeně věcná otázka, když si osoby vyměnily ledabyle
a nenápadně pozdravy. Patero zabručení souhlasu bylo
odpovědí, a týž hlas se tázal dále: „Rohlíku, byls tam?
Jak to vypadalo?“ „Nebyl. No vlastně byl, ale dřív.“
Strážník tam zrovna v půl desáté přejde a pak zase odejde. „A co ten pes?“ „V podstatě tam není, ale vlastně
je.“ „Rohlasi, k čertu, mluv rozumně!“ ozvalo se výhružně zpod dlouhého černého pláště s ohrnutým límcem,
ve kterém vězela hlava našeho přístavného Ády. To pomohlo a Rohlík víceméně srozumitelně sdělil, že pes
je celkem klidný, patrola že přejde v 21.30 a po nějaké
chvíli se vrátí a že v okolí je málo lidí. Bob se ještě ptá,
zda nikdo nezapomněl kleště a rukavice, a Sláva Nepil
stručným „tak jdem“ zahajuje loupežnou výpravu.
Smluvili jsme se tehdy, že svoje věci zachráníme. Zjistili jsme předem kde, co a jak, a šlo se. Klubovna byla
na libeňském ostrově u vody mezi zahrádkáři. Dostali
jsme se tam tiše a nenápadně. Nahoře u cesty zůstal
bachař, zatímco ostatní leželi přikrčení na zemi a stříhali horečně drátěná oka u plotu. U hlavního vchodu
na pozemek byl totiž ostražitý pes souseda zahrádkáře. Tamtudy to nešlo. A pak přískoky ke klubovně. Přitom se podařilo Ádovi skočit do nepříliš teplé
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listopadové vody. Ale za takovýchto okolností si toho
nikdo nevšímá. „Pozor! Ticho!“ šeptá Slávek a už se tiskneme k zemi. Za námi v chatě zaskřípají dveře, světlý
pás padne na cestu, bouchnutí dveří. Šouravé kroky
po písku se pomalu vzdalují. „Dobrý. Jdeme dál,“ ozve
se tiše a úsečně. Zvedáme se a několika skoky přibíháme
do stínu klubovny. Nastává rychlá práce, přerušená jen
napínavými bezdechými chvílemi, kdy nás vyruší sousedův pes, nedaleký zahrádkář a policejní patrola. „Hoši
zkuste okna. Ádo vlevo a ty Louskáku vpravo.“ Smůla,
všude je pečlivě zavřeno.
Musíme rozbít okno. Napínavá chvíle… Áda se chopí nože a břink. V nočním tichu jako dělová rána. Ani
se nehýbeme a posloucháme. Pes běsní, dvířka vrznou.
Tě Bůh, říkáme si, je zle! Srdce nám všem buší. Udání,
gestapo, koncentrák nám víří mozkem. Jen klid, máme
ještě nohy zvyklé sprintu i vytrvalostnímu běhu, ba
i překážkám. Za chvilku je však opět ticho a pokračujeme opět v práci. Oknem vniká Louskáček dovnitř, v prvním patře uvolní vrátka na balkónek, kam se již poměrně snadno vyšplháme – tato dvířka zůstala totiž nepřelepena gestapáckou páskou. Prohlížíme si nám dobře
známou klubovní místnost a béřeme nejcennější věci
do aktovek. Lymingtonskou lodičku, čestný to dar města Lymingtonu, pohár závodu Přes tři jezy a jiné poháry,
plakety, vlajky. Bohužel tam musíme některé věci nechat. Což kdyby si zabavující gestapák zapamatoval vystavené předměty. Pak bychom byli prvními, u nichž by
byla nevítaná prohlídka a snad i výslechy. Ještě bliknutí
baterkou na zbytky dekorací a odchod. Aktovky nezapomenout. Okno dobře zavřít. Dveře na balkónek zůstanou jako náhodou otevřené. Zatímco dva prohledávali
ještě klubovnu, druzí dva se pokoušeli otevřít kapitanát.
V něm kdesi je dopis našim přátelům v Anglii. Vše marno. Okenice i dveře jsou pečlivě uzavřeny a nějakého
bourání se nemůžeme odvážit, poněvadž necelé dva metry od kapitanátu je zahrádkářská chata a v ní za tenkou
stěnou kdosi bydlí. Bob hlásí: „Hotovo nedá se nic dělat,“ a navrhuje odchod. V tichosti a rychle se prodíráme
plotem s naplněnými aktovkami. Spěcháme na hlavní
cestu. Svolávací signál bachaři a za hlučného hovoru
o tom, kolik kdo vyhrál v tom dnešním mariáši, míjíme
mezi domky strážníka, napomínajícího nás za hlučné
chování – chováme se opravdu nenápadně.
Máme radost, že by se nám chtělo křičet o podařené
výpravě, avšak skaut se musí umět ovládat, natož pak
skaut loupeživý. Nasedáme do noční prázdné tramvaje a bachaři Rohlíkovi vypravujeme tlumeným hlasem
o tom, co se dělo s námi, zatímco on obětavě hlídal.
„Hoši to byl přeci opravdový skautský podnik,“ libují si
všichni, „jen to všechno dobře ukryjte“.
Bob Klika, Kormidlo č. 3, 1945.
Roveři, kteří se akce účastnili, za několik měsíců vytvořili
odbojovou skupinu Zbojník (později Zpravodajská brigáda),
která sehrála významnou úlohu v protinacistickém odboji.

(A) ZL, 1940

Vloupání do černé věže
Dodnes mám ten most před očima. Stačí je zavřít
a vidím před sebou navlhlý lesklý chodník, vozovku,
zatemněná světla aut – celou tu náladu studeného večera na konci zimy.
Kolem mě teď po mostě projelo hranaté vojenské auto
se zakrytými reflektory, jejich kryt propouštěl jen úzký
proužek světla přímo před kola. Odtud nebezpečí příliš nehrozí, horší jsou černé steiery a mercedesy. Most
je jediné místo, odkud je na vchod do věže vidět a lze
pozorovat, co se tam děje. Ale chodci spěchají a žádný
nejeví chuť zastavit se… Jinak bylo na dveře vidět jenom z řeky, plavidlo na hladině v této nezvyklé době by
ovšem zas zpozoroval Flik (Alois Pleskot), který hlídal
přitisknutý ke zdi ve stínu u paty věže. Kdyby odtamtud zahlédl na mostě bliknutí mé baterky a viděl, že najednou rychlým krokem mizím směrem k Resslově ulici,
věděl by, že se něco děje. Znamenalo by to pro něho
i pro Jestřába: pryč! okamžitě pryč! Vybrali mě, abych
dělal zeď právě na mostě, protože jsem dobře mluvil
německy a na případný dotaz, co tam dělám a proč
se tam pořád potulují, jsem nejlíp mohl vysvětlit, že čekám na „Kameradin“ a že nějak nejde. Moje originál německé chrčivé „erů“ by se prý určitě neminulo účinkem.
Druhá hlídka se pohybuje v opuštěném parčíku mezi
budovou Ředitelství vodních cest, můstkem na Židovský ostrov a nábřežím. Další dva chlapci střeží přilehlé
ulice. Jsme zde vlastně už podruhé, při prvním pokusu právě oni zjistili velký pohyb německých uniforem
a strhli poplach. Až vloupání skončí, všech šest se nás
promění v nosiče kořisti, kronik je hodně, méně lidí by
je neodneslo. Do věže se Jestřáb rozhodl jít sám, i když
vlastně on nejvíc riskoval – nám klukům asi hrozí nanejvýš vyloučení ze školy, jeho by to stálo koncentrák.

V mlhavé tmě před věží se nic nehýbá – až teď, v mlze
nad vodou jako by se mihl stín, rychle proklouzl za kmenem stromu před vchodem a vzápětí splývá s tmavou
plochou dveří. Cítím, jak mi tepe v krku… Teď asi Jestřáb šroubuje kryt termosky, vytahuje korek… Pomalu
pokračuji v chůzi… Teď už je asi lepidlo dost navlhčené
a on zvolna, milimetr po milimetru odlepuje papírovou
pásku, opatrně! Nesmí se ani sebeméně poškodit. Uprostřed mostu se otáčím a vracím se. V mlze před věží je
prázdno, nic se tam nepohne. Podařilo se?
Ráno mírně sněžilo a ze tmy po proudu vystupují skrovně pocukrované koruny stromů na ostrovech. Nad nimi
proti tmavošedé obloze spíš tuším, než vidím povědomý
obrys Hradčan. Proti mně na nábřeží se černá jednolitý
pás domů jako namalovaných tuší, jen tu a tam jej lehounce přerušuje ploška světelného chmýří – tam kde
v oknech špatně přiléhá zatemnění. Napadá mě, že zatemněná Praha je tajemná a krásná. Z inkoustové vody
a mlhy se tyčí černá věž. Proti mně se blíží tři Němci
v uniformách, klidně jim dál jdu vstříc a mezi zuby si
bůhví proč tiše pohvizduji písničku o Lily Marlén. Pohlédli na mě a přešli. Jestřáb už tam je skoro půl hodiny… Ale teď, možná se mi to jenom zdá, mlha nad vodou před věží jako by na chvilku nesměle ožila. Od dveří
se odlepil stín, pak druhý a okamžitě mizí na chodníčku
za věží… Teď už mi tedy zbývá jen pět minut. Volným
krokem se přesouvám na předmostí. Od budovy ředitelství přicházejí dva kluci a v rukou vlečou těžké
nákupní tašky. Projdou mlčky kolem a zahýbají doleva
na most. Chyba – plán přece zapovídal odcházet společně! V dálce zahlédnu, jak vozovku přechází další chlapec
a ztrácí se v protější ulici. Seběhnu po schodech k řece,
přeběhnu můstek a cestou mezi keři zamířím k věži.
Na chodníčku nad vodou čeká ve stínu Flik a beze slova
mi předává těžkou nákupní tašku a plátěné vozatajské
vědro, v němž jsme na táboře nosívali vodu. Je plné knížek – nahoře leží tlustý, v kůži vázaný oddílový zpěvník.
Vyběhl jsem se svým přídělem na nábřeží a pod zasněženými stromy zamířil ke stanici sedmičky na náměstíčku
před mostem Legií.
Jestřáb už asi zamkl – naposled na několik let – a přitiskl zlověstnou zálepku na původní místo. Později
vypravoval, že odlepit ji nebylo zvlášť obtížné, lepidlo
navlhlo říčním vzduchem a mlhou a pečeť šla dolů skoro
sama, jen na poslední cípek pro jistotu šplíchl trochu
vody z termosky. Horší překvapení čekalo na točitých
schodech – vítr tam rozbitým okénkem navál sníh a zůstala pod ním ležet malá závěj, kterou nedokázal úplně
překročit, když několikrát sbíhal s naplněným taškami.
Po poslední cestě sice stopy co nejlépe zahladil, ale bezpečně zmizí teprve, až sníh roztaje…

Zkrácená verze povídky, kterou přímý účastník akce Jiří Navrátil napsal pro časopis Skaut‑Junák č. 4, 2002.
Jiří N. po odchodu z Dvojky založil 13. skupinu KČT, která se po válce stala Vodní dvojkou. Za účast na pokusu
o protikomunistický převrat byl na jedenáct let uvězněn, po třetí obnově skautingu dlouholetý starosta Junáka.
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Pětka
na dobrodružné
stezce
Braťka byl svou povahou dobrodruh snící
o dálkách, což se odrazilo na programu oddílu
a přetrvalo i desítky let po jeho odchodu.
Dobrodružství uskutečněná s Pětkou často
mířila dál a výš než ostatní. Nestačilo mu
v roce 1920 odjet na tábor na Slovensko, ale
musel ho mít v divočině, ve výšce 1 444 m n. m.
Nestačilo mu tábořit na Podkarpatské Rusi, ale
v roce 1931 ji proputoval napříč. Nestačily mu
české řeky, ale musel mířit na moře. Nestačila
mu Evropa, ve svých více než padesáti letech
chtěl s oddílem objet svět… Místa, která si pro
tábory vybíral, byla často hůře přístupná, ale
on byl přesvědčen, že právě divoká příroda je
tím nejlepším a přirozeným prostředím pro
výchovu – stačí se jí vystavit a ona se sama
postará o vše ostatní. Ač většina oddílů snila
o stejných dobrodružstvích jako kluci z Pětky,
jen málokteří se k nim odhodlali. Chyběla jim
odvaha, ale i výcvik a dlouholetá příprava
spojená s jedním vedoucím, jehož přístup je
nakonec rozhodující: „Správný chlapec – budoucí
muž – přeci nezůstává u pouhého snění, ale
pokusí se o čin.“ <ED

Návrat k přírodě
Věci na své tábořiště u Jamského plesa musili jsme odnášeti postupně na zádech, neboť jiného způsobu dopravy pro nás nebylo. Počítali jsme, že při jedné nebo
dvou cestách všech účastníků tábora denně odstěhujeme svůj majetek do pralesa asi za týden. Mouka
na chléb ovšem zůstane u lesního na Štrbském plese,
jehož paní nám pomůže péci, ale i tak zbývalo odnésti
asi devět set kilogramů v tlumocích. Již v Praze rozdělili jsme věci do beden tak, abychom je mohli postupně
otevírati a dopraviti na tábořiště nejprve předměty
nejvíc potřebné. Vybalili jsme tudíž stanové plachty,
pily, sekery, tři kotle a něco nádobí, nejnutnější zásoby
potravin a rozdělili si to spravedlivě. (…)

Tento text (v delší verzi) zveřejnil Braťka v časopise
Skaut-Junák č. 5–6, 1924. Byl reakcí na kampaň, kterou
proti Svazu skautů vedli některé jiné spolky a jednotlivci,
a v níž junákům vyčítali přílišnou „povrchnost“ a „parádění“
namísto života v divoké přírodě.
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Nastaly dny stěhování. Obyčejně jednou i dvakrát denně spěchali jsme do Štrby, naložili si zde pokud možno
nejvíce a trmáceli se opět po horské stezce i mimo cesty do hor, k našemu tábořišti. Byla to perná zkouška
skautské vytrvalosti, ale také nejkrásnější důkaz, jak výchova v přírodě dovede otužiti a zoceliti hocha. Ať bylo
vedro nebo hory halila mlha, ať drobný, studený deštík
rozblátil cestu a promáčel náš oděv, transporty neustaly.
Někdy vyšli jsme časně z rána a vrátili se před polednem, často jsme však také vyšli až odpoledne, když slunéčko sklonilo se již k západu a vrátili se za tmy. (…)
Kdysi táhli jsme ze Štrbského plesa pozdě večer. Na západním obzoru stále hrozila bouře a teprve k večeru
přenesla se za štítem Kriváně na polskou stranu. Šli
jsme tentokráte cestou na Podbaňsko, pasekami hluboko pod naším tábořištěm. Byl již soumrak a jen odlesk
světlejší oblohy svítil nám na cestu. V úvalech, stráních
a pastviskách neměli jsme rozhledu. Tatry nám úplně
zmizely, rovněž i pás pralesů na hranici stromoví. Trmáceli jsme se vyhřátými, pustými pastvinami po dobytčích stezičkách, mezi velkými balvany. Řídili jsme se
jen svým orientačním pudem a dle hvězd. Unavené tělo
toužilo po odpočinku a jednotvárnost cesty tím více
nás unavovala. Také tížil nás těžký náklad… (…)
Oddychli jsme si ovšem všichni, když močál i jeho
dočasní obyvatelé byli za námi. Klopýtali jsme znovu
po balvanitých stráních, drali se mezi četnými keři ostružin a probíhali stezky, vyšlapané pasoucím se dobytkem. Stráň se stávala čím dále, tím strmější, velikost
i početnost balvanů rostly. Byly to známky, že se blížíme k našemu tábořišti.
Usedli jsme občas znaveni na balvany. Pod našima
nohama byla tmavá hlubina, z níž neozýval se ani hlásek. Nad námi pak zdvihala se stráň, jež se nám zdála
nekonečnou. Cítili jsme se jako na balkonu nějaké
ohromné budovy. Pocit čehosi neznámého, velkého
a silného vnikal v této temné pustině do duší hochů.
Zapomněli na chvíli únavy a naslouchali mému výkladu o hvězdném nebi, jež se klenulo vysoko nad
námi. Pak jsem jim připomněl na rozdíl života, který
vedli v městě a vedou nyní a ukázal jim, jakou velikou
zkoušku podstupují. Hoši pochopili jedinečnost toho
okamžiku, semkli se a společným úsilím vyšplhali jsme
se asi po půl hodině na naši louku, právě v místech,
kde potok v řadě vodopádů řítil se se stráně do údolí.
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Z tábora ve Slovenském ráji, 1938. | (C) AU
Nejsilnější družina na Makarské v Jugoslávii, 1923. | (A) AU
3 Pětka na puťáku po Polsku, 1986. | (A) HJ
4 Z putovního tábora na Podkarpatskou Rus, 1931. | (Z) AU
5 Pavel Černý – Černoch se psem Doranem v táboře
v Tomanově dolině na Slovensku, 1949. | (Z) AU
1

2

6 Pohlednice z prvního tábora Pětky u Jamského plesa
ve Vysokých Tatrách, 1920. | (Z) WN
7 Braťkův plán přípravy Pětky na cestu kolem světa,
která se měla uskutečnit v roce 1949.| (Z) AU
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Hoši od Bobří řeky
Ač Dvojka nikdy nebyla vodáckým oddílem,
prožila většinu svých táborů u řek: Vltava,
Sázava, Lužnice, Belá – to jsou jen některé z nich.
Dvojkaři prvního desetiletí byli náruživými
vodáky. Jako první skauti vůbec spluli
na vlastnoručně vyrobené lodi Sázavu z Kácova
do Prahy. Ani v dalších letech se cesta na tábor či
z něj bez lodí neobešla. Jestřáb řeky miloval jako
romantický kolorit tábořiště a prostor k hrám
a zábavě, ale nikdy po nich neplul dál než pár
stovek metrů. Podobné to bylo se slovenskými
horami. Řeka je i v názvu jeho nejslavnější
knihy. V dobách nesvobody jej přijal za svůj
také 2. oddíl. <ED

Sluneční zátoka
„Kdož jste již byli na táboře v Ledči, jistě rádi vzpomínáte na krásné večery u Sázavy. A vy, kteří jste tam
ještě nebyli, projděte se za vlahé červencové noci, kdy
je měsíc úplňku, kus proti proudu, usedněte na břeh
a poslouchejte krásnou hudbu přírody. Za vašimi zády
tiše šumí les a u nohou šplouchá voda. Větřík si pohrává s rákosím a do vážného šumotu lesa občas zazní
hlasy nočních ptáků. Nad vámi tmavá klenba nebes
s měsícem, posetá milióny jiskřivých hvězd. Porozumíte všem těm zjevům, vší té kráse? Tajemný svit měsíce
působí ve vašem nitru rozechvění a vy cítíte nesmírnou moc a kouzlo přírody. Hučení blízkých peřejí vás
pak probudí ze snění a vy se ubíráte k táboru. Pozorujete svůj bledý stín, jak přeskakuje kameny a kořeny
stromů – a ani necítíte chlad noci. Ve spícím táboře se
opřete o svůj stan, podíváte se naposled na les, řeku
a měsíc – a při tom šeptáte: „Jak je to krásné, krásné…“

Zelená říčka

1

2

Po mnohaletém táboření s oddílem Hochů od Bobří
řeky na Sázavě ve Sluneční zátoce a po třech letech
táborů na Vltavě za Krumlovem objevil jsem kouzelný
kraj na Slovensku pod majestátním Kriváněm! To bylo
zjara roku 1949. Vydal jsem se tam sám, bez průvodce,
a žasl jsem nad zdánlivě liduprázdnou panenskou krajinou, líbezně krásnou, protékanou křišťálově čistou,
ledovou pstruží říčkou se zelenavou vodou, jaká byla
ve všech potocích a říčkách tam nahoře. Také jsem jí
hned dal jméno Zelená říčka, nedbal jsem jejího skutečného názvu Belá, jak jsem vyčetl z mapy.

Pecka v Čigoligu č. 11, 1939
a Jestřáb v knize Život v poklusu.
3
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Zkouška odolnosti Vodotrapiči, 1939. | (Z) PNP
Jízda na tobogánu do Sázavy, 1939. | (Z) PNP
3 Stvořidla na Sázavě, léto 1935, stojící Jestřáb. | (Z) PNP
4 Maugové na plachetce u Sázavy, léto 1934. | (Z) PNP
5 Tábor v Jezerní kotlině u Bečova, 1958. | (Z) PNP
6 Tábor Dvojky na Lužnici u Příběnic, 1922. | (Z) SI
7 Sluneční zátoka pohledem zhora, 6. 8. 1945. | (Z) PNP
8 Tábor u Zelené říčky (jednoho z ramen řeky Belé)
pod Tatrami, 15. 7. 1949. | (Z) PNP
1

2
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Kluci
z modré zátoky
Pokud Dvojka prožila většinu táborů u tekoucí
vody, tak Pětka si povětšinou vybírala vodu
stojatou, a to i v létech, kdy už z „bačkorářů“
byli vodáci. Své první dlouholeté okouzlení
zátokami prožila u Staňkovského rybníka
na hranicích s Rakouskem, kam se kupodivu
vrátila v roce 1963. Pak následoval romantický
ostrov na Sečské přehradě a Lipno, Souš, Holná
a další přehrady, jezera a rybníky, ob několik let
prokládané říčními puťáky. Odpověď na otázku,
proč spíše zátoky než jezy, tkví ve výchovném
pojetí oddílu, kde vodáctví nebylo cílem, ale
prostředkem. Kde soužití na pramici a s pramicí
nejlépe utužilo při hrách a závodech, ke kterým
klidná, rozlehlá hladina poskytuje lepší prostor
než ubíhající řeka. <ED

Stany u jezera
„Podívej!“ strčil do něho Ryka. Jenda se prudce obrátil
a ne, to je příliš překvapující! Ohromná hladina v klidu
slunečního západu, a přece ještě prudce modrá doznívajícím odpolednem. Táhne se někam do nekonečna,
vůz jede po hrázi a stromy ubíhají. Město leží na břehu,
bílý zámek trochu vyniká v zeleni parku. Modrá, lesklá
hladina, posvátně klidná. Na břehu je rákosí; na obzoru
rybník přechází do nízkých břehů, ale je to daleko, není
tam téměř viděti. Byl to veliký dojem. Celá nálada dne
i nádherné osvětlení jistě k němu hodně přispěly, ale
především to byla ta podivná síla veliké plochy vodní.
a klid, veliký, nepoznaný klid. Teprve tímto okamžikem
se v Jendově vědomí probořilo město. Ještě před několika minutami měl pocit, jako by byl pouze na výletě,
z kterého se večer vrátí. Nyní je vše zapomenuto, je to
kdesi daleko, pryč. V duši je veliká, klidná radost.
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Poprvé na Staňkově, 1926. | (Z) AU
Slapská přehrada, 19xx. | (A) LB

„To je rybník Hejtman,“ vysvětluje Ryka po chvíli. „Ale
už brzy jsme na Staňkovském, já už se ani nemohu dočkati.“ Canoe jsou již na vodě. Vedle nich maňásky, jako
nedočkavé kachny se rozbíhají po vodě. Lodi se plní
nákladem. Bojovo canoe vyplouvá, s Rykou na předním
sedadle a Jendou uprostřed. Vlny si hrají a narážejí
na plátěné boky. Boja řídí loď pevnými pohyby a Rykova záda se pravidelně naklánějí v rytmu pádlování. Budou první na tábořišti. Vesnice na břehu pomalu mizí,
domečky se zmenšují. Už jsou na vodě všechny lodi.
Pramice se vzadu těžce pohybuje krátkými údery vesel.
Je plně naložená a nemotorná. Jenda se opírá o dřevěnou výstuhu a s hlavou nakloněnou dozadu dýchá vůni
večera. Je to ona podivná vůně vody a polí, která se
mísí s větrem přicházejícím od lesa. Hraní vlnek je nekonečné a uklidňující. Pádla pravidelně klesají do vody.
Již se přiblížili druhému břehu. Jako zázrakem otevřela
se úžina, na místě, kde by ji byl Jenda nejméně očekával. Boja do ní zamířil, canoe důstojně vplouvá do říše
vody a lesů. Vesnice a pole, odkud vyjeli, se potopila
do stínu večera a vzdálenosti. Stromy dýchají modrým
klidem. Když od Rykova pádla stříkne krůpěj vody, je
příjemně vlahá. a stále slyšeti jen šum lodi klouzající
po hladině. s přímočarou jistotou dovedl Boja svoje canoe do zálivu. Les zde poněkud ustoupil jezeru, na prostoru mezi nimi je tráva s večerní rosou. Jenda sotva
stačí si uvědomiti, že toto jest jejich tábořiště. Všechno
je příliš krásné, jezero, lesy kolem něho a klid, to úžasné ticho, na něž není zvyklý člověk z města.

J. K. Wallo – Kimi, ukázka z románu Stany u jezera,
Junák č. 1, 1932. Pětkař přelomu 30. let, rádce Ledňáčků, člen
roverské družiny. Básník, režisér, spisovatel, textař.

2

Kam na tábor, soudruhu Husáku?
Tak prý se vrátil soudruh doktor Husák z dovolené.
Ze SSSR. Počasí prý mu přálo. Ne tolik už nám. Dosti
pršelo. Ačkoliv jsme letošní tábořiště volili v místě
námi navrženého srážkového stínu (právě nahlížím
do naučného slovníku, zda srážkový stín je místo, kde
téměř neprší, nebo naopak místo se srážkami po celý
rok; dočítám se však pouze o jinovatce a námraze zrnité, což jsou sněhobílé neprůhledné trsy a šišky ledového charakteru, velmi zajímavé, není to však náš
případ), změnila se tato plošina horami ze všech stran
krytá v kotel plný mokrých par. Právě, proto jsem se
rozhodl zajíti za soudruhem Husákem, abych s ním,
člověkem zkušeným, prodiskutoval otázku výběru
místa pro příští tábor. Bohužel nebyl doma, nicméně
na chodbě jsem se střetl s dobrým soudruhem Holobradem. Jakmile mě soudruh Holobrad pozdravil,
ihned jsem mu svůj problém vyklopil a on mě zavedl
do své pracovny. Vysvětlil jsem mu, že hodlám napsat
příspěvek do ročenky časopisu Plaváček, což je poměrně slušný časopis turistického oddílu... (následovala
celá historie i schéma organizace našeho oddílu). Pan
Holobrad ihned ke mně pojal naprostou a svrchovanou důvěru a vybídl mě, ať jen takový příspěvek hodně
rychle napíšu i s jednou kopií pro něj. Nyní je noc, já
sedím a pilně píšu, ve stroji šustí kopírák. Není snadné zachytit všechno a nic důležitého neopomenout.
Na každé slůvko musím být citlivý, každé bude mít
krutý význam. Naznačil mi totiž, soudruh Holobrad,
že nejen jinak, ale i co se týče osoby mé, bude jim tento příspěvek cenným materiálem pro můj kádrový

posudek z pracoviště. Řekl jsem mu, že takovéhoto materiálu, který by mně znemožnil vstup nejen
do kteréhokoliv vzdělávacího intitutu, ale i na nádraží
a do podchodu, mám doma ještě přemnoho. „Přineste jej, prosím,“ řekl on a zkonstatoval, že je rád, že se
konečně setkává s poctivým člověkem. „I já ve vás spatřuji v jádru docela slušného člověka,“ polichotil jsem
mu na oplátku. A naše přátelství se ihned utužilo.
O svých budoucích plánech jsem řekl jenom tolik, že
po maturitě, ke které mě nejspíš ani nepřipustí, bych
se rád věnoval dřevorubectví, neboť mě to láká. Nabídl mi, soudruh Holobrad, abych v případě nějakých
potíží za ním ihned přišel, a on už svým vlivem nějak
pomůže. Poděkoval jsem a vzápětí ho silně urazil vyslovenou nechutí ku kalíšku slivovice. Přesto jsem se
snažil vyzvědět, kam příště nejlépe na tábor. Zarytě
mlčel, potom utrousil, že neví, ale nejlépe asi nikam,
protože už to stejně nebude potřeba.
Znovu jsem uctivě poděkoval a odešel. Naštěstí jsem
však o otázce tábora mluvil s Mahdím, který jednoznačně navrhl – Lipno. Já osobně s tím místem souhlasím a zbytek, myslím, dohovoříme na kapitanátě.

Ondřej Vaculík – Děd v recesistickém úvodu k ročence
Plaváčku 1974. Pětkař 60. a 70. let, syn spisovatele L. Vaculíka,
po roce 1989 novinář, publicista, starosta Hořovic.
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Řeky hučí
Kromě jezer a přehrad se Pětka samozřejmě
oddávala i řekám. Pravidelně splouvala
a splouvá Vltavu, Sázavu, Lužnici, … I když
z dřevěných pramic přešla na plastové, zážitek
se nijak významně neliší, snad jen váhou lodí
a množstvím vody uvnitř. <ED

Všední den na řece
Ťup, ťup, ťup… je slyšet stále hlas kormidelníka. Jedeme kousek před Soběslaví. Jedeme stále stejným galejnickým tempem. Občasné povzbuzování kormidelníka
týkající se většího záběru, unavuje naše uši. Najednou
se ozve jiný rytmus: bum, bum, bum, je to jako kdyby
se proti nám blížilo hejno nepřátelských pramic. Připravujeme palubní děla, brousíme pádla a kormidelník
rozdává psí suchary, poněvadž prý po čas boje nebude
kuchyň fungovat. Prudce točíme za zátočinu a tu zjišťujeme, že rány přicházejí z přilehlého lomu a začíná
proto úspěšný slalom mezi padajícími kameny. Vyšli
jsme z toho hladce, neb pouze pět mužů z mužstva dostalo slabý otřes mozku. Nejhůř na tom byl lodní felčar,
který byl v lehkém bezvědomí a díky tomu, že nemohl
rozdávat léky a hojivé masti, se mužstvo do příštího
jezu zcela uzdravilo.
U jezu sešli se zkušení lodníci a rokovali o tom, zda
se má jez sjíždět. Usnesli se, že se pojede bez bagáže, což bylo úplné zbytečné, neboť s bagáží bychom
se udělali stejně tak, jako jsme se udělali bez bagáže
a při tom jsme se s ní ještě nadřeli.

Plaváček č. 1, 1958.
1

2
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Sjezd Sázavy, 1969. | (A) LB
Zitron a Palina na Berounce, 1971. | (A) LB
Sjezd řeky, 70. léta. | (A) LB
Sjezd šlajsny na Berounce, 1971. | (A) LB
Převoz pramic na Vltavě, 1969. | (A) LB
Sjezd šlajsny na Berounce, 1971. | (A) LB

U hasnoucího ohně

6

Seděli jsme u hasnoucího ohně, plni dojmů z chvil, jež
této předcházely. Nad hlavou nám šuměly větve a mezi
nimi prosvítal stříbrný kotouč měsíce. Všude kolem
byla tma, šedá tma vlhkých letních nocí. U ohně vládlo
hluboké ticho, přerušované jen praskáním dřeva v dohořívající hranici. V údolí pod námi, zahalena do mlh,
proudila řeka. Řeka, která se o něco výše spojila s tou,
která nám byla po několik dnů sestrou i tvrdým soupeřem. Teď jsme všichni hleděli do plamenů, v nichž
se nám objevovala krása a drsnost prožitých okamžiků zápolení s proudy a cítili jsme, jak jsme se změnili
od svého příchodu do oddílu, jak na pás působí prostředí, které si sami vytváříme. V plamenech se zjevovaly obrazy z krásného táborového života. A nejen
to; snad jsme i myslili na to, co nás čeká, co bude dál,
po prázdninách a v příštích letech. Rozhodně odtud
neodejdeme s prázdnou. Nejen krásné vzpomínky pro
chvíle snění, ale i tvrdší pěsti a otužilejší tělo, připravené snášet námahy a protivenství.

Václav Kisner – Fripi, Plaváček č. 1, 1958.
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Přesahy
Hard Girls
Ten zápas byl pro nás klíčový. Kdyby se nám Zmije podařilo vyčadit, otevřely by se nám dveře první ligy. Povzbuzovat přišli kluci a holky ze všech oddílů našeho
střediska, spousta rodičů a známých. I Zmijím dorazilo
hodně fandů. Aby ne, čekalo se velký maso. Já ovšem
věděla, že nebudu hrát, kvůli tomu zlomenému malíčku na pravé ruce. Smůla, že jsem nemohla v utkání
pomoct, jsem dost dobrá, říká se. Ale na druhou stranu, když o tom uvažuji, tak velká smůla, alespoň pro
mě, to zase nebyla. Seděla jsem za lajnou vedle Sojky,
naší bývalé vůdkyně, co nás ještě před rokem trénovala. Teď je ale vdaná a má mimčo. Chovala ho v náručí,
ale tak aby byl vidět nápis Hard Girls na modrém triku.
Na našem modrém triku! Měla jsem ho na sobě také
a ve zdravé ruce jsem svírala lakrosku. Aby bylo všem
jasné, k jaké týmu patřím.
Odhadly jsme se Sojkou, že věkově jsou oba týmy vyrovnané. U nás, stejně jako u Zmijí, čtyři pět zkušených holek nad sedmnáct let, tak jako já, zbytek pak
rychlonohé čtrnáctky, patnáctky z oddílů. No, a začalo
to. Míček ve vzduchu, třesk duralových obručí a první
výkřiky, dusot nohou a zvířený prach. Náhle se nám
za zády ozvala slova, co se nedala přeslechnout. „Lásko, jsem tady“. Řekl je manžel Sojky, vedoucí jednoho
z klukovských oddílů. Sklonil se, políbil Sojku a malinko zatahal za ucho jejich holčičku. Přivedl s sebou
kluka tak devatenáct, dvacet let. Kravaťák. Ale dost
dobrej, napadlo mě. Držel v ruce nahrávací kameru.
Novinář nějaký, odhadla jsem ho. Asi bude chtít dělat
rozhovor s některou holkou vítězného družstva. Třeba s Mufinou, když vyhrajeme. Ta je dnes kapitánkou
místo mě. Jenomže o to mu nešlo, jak se ukázalo. Než
přišel na hřiště, začal si už někde povídat s manželem
Sojky a do další části rozhovoru se pustili za naší lavičkou. Song, to je skautská přezdívka Sojčina muže,
vyprávěl tomu novinářskému mládenci, nebo kdo to
byl, o tom jak lakros, hra, co ji právě před námi mydlily naše Hard Girls se Zmijemi, přišel do českých zemí.
Nešlo to neposlouchat, i když fofr na hřišti byl děsný.
Však také Song každou chvíli své odpovědi přerušoval.
Neudržel se a hlasitými radami povzbuzoval naše baby.
Zrovna když do kamery potvrdil, že lakros se skutečně dostal na jedny z předválečných olympijských her,

a že k nám poprvé přinesli tuhle dramatickou zábavu
severoamerických indiánů čeští woodcrafteři, jsme
daly Zmijím branku. Vyskočila jsem v prudkém nadšení z lavičky a rozhozenýma rukama vrazila tomu
zájemci o historii lakrosu jeho kameru do čela. Muselo
ho to dost bolet. Cítila jsem jak nemožně rudnu. Koktala jsem omluvu, ale zvláštní bylo, že se omlouval spíš
on mně, jako by měl na takovéhle příležitosti naordinovaný nějaký recept od doktora Foglara.
Potom jsem slyšela Songa jak vypraví o tom, že lakros
u nás začal pěstovat od půlky šedesátých let jeden tajný skautský oddíl, co si říkal Velký mír a hrál si na irokézské indoše. Ten založil jeho slávu a popularitu mezi
skautskými oddíly. Když byl v sedmdesátém roce, těmi
syčáky, říkal Song, a myslel komunisty, skauting opět
zakázán, tak kluci z Velkého míru uspořádali první
lakrosový turnaj pro spřátelené oddíly. Především
proto, aby na sebe a na skauting nezapomněli. Lakros
v původních skautských oddílech rychle zdomácněl.
V druhé polovině sedmdesátých let se začaly pořádat
mezioddílové zápasy v průběhu roku. Lakros se stal
vážnou součástí oddílových aktivit. Z odchovanců oddílů vznikala lakrosová mužstva a s nimi i několik postupových soutěží. Ten kluk v kravatě se Songa zeptal,
jestli to vše lze pokládat za start k dnešnímu stavu, kdy
se z lakrosu stal regulérní sport. „To si piš, tak to bylo“,
odpověděl mu Song. „A ještě něco“, dodal. „Lakros byl
pro nás také určitým projevem vzdoru. Všechno jsme
si v těch začátcích vytvářeli sami. Předně jsme nechtěli,
aby se nám do něho pletli nějací svazáčtí aktivisté.“
Holky vyhrály. Jásání a objímání bylo veliké.
Jen na malou chvíli jsem zaváhala, když se mě ten kluk,
co si natočil kamerou i závěr zápasu, zeptal jestli mám
čas. Jestli bych s ním nešla za tím starým náčelníkem
oddílu Velký mír, kterého se chce ještě na pár věcí zeptat. To už jsem věděla, že je v prvním járu pedagogické fakulty a o lakrosu chce psát ročníkovou práci. Jak
říkám, bylo to jen pár vteřin, co jsem nad tím uvažovala. Potom jsem to ale obrátila a vzala ho na oslavu vítězství. Za Velkým mírem můžeme jít konečně jindy.
J. Zachariáš – Pedro o jiných a přesto stejných oddílech.
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Hvězdy
stříbrného plátna
Kamera se stala v některých oddílech
nezbytnou součástí táborového života.
Chopil se jí několikrát i Jestřáb, stejně jako
Braťka a několik dalších členů obou oddílů.
Ale všechny pokusy zůstaly na horší či lepší
amatérské úrovni. Ovšem oba oddíly měly
to štěstí, že se staly i objektem zájmu profesionálních filmařů. Možná i zážitky z těchto
natáčení byly pro některé z členů tak zásadními,
že je nasměrovaly k jejich profesní dráze.
Jako například Pětkařů Václava Vorlíčka –
Vavíka, režiséra Tří oříšků pro popelku
či Arabely, nebo Petra Poláka – Loulína,
kameramana filmů Jak vytrhnout velrybě
stoličku či S tebou mě baví svět.

1

Od kolébky k člověku
Jako první se pod hledáček kamery dostala Dvojka
již v roce 1923 na táboře u Příběnic a my můžeme jen
litovat, že výsledný snímek se nedochoval, ač byl prý
odkoupen i na promítání v USA. Jak na natáčení vzpomíná oddílová kronika: „Největší atrakcí tábora bylo
filmování pro film Od kolébky k člověku, kdež táborový život skautský tvoří jeden oddíl. Prokurista Lloyd-filmu, L. Reichl, bývalý člen našeho oddílu, s paní
přijeli v sobotu 21. Sláva jim šel naproti na dráhu
a s Reichlem cestou umluvil program filmovační. V neděli ráno přijel operatér p. Bulánek, kterému šli hoši
naproti a přivezli jeho zavazadla. S filmováním začato
hned dopoledne, odpoledne pokračováno, a v pondělí odpoledne skončeno. Rychle zabalen aparát a věci
a na „čtyřkolovém autu vlastního pohonu“, při čemž
pomáhal Reichl i p. Bulánek, klusem je to do Malšic,
kamž dojeto několik minut před příjezdem vlaku. Film
se zdařil a byl nám na podzim předváděn. Bylo nám
milé viděti se při své práci na plátně.“

1 Jestřáb ukazuje uzly při natáčení filmu
Poklad černého delfína, 1967. | (Z) SI
2 Propagační fotografie k uvedení filmu
Na dobré stopě, 1948. | (Z) SI

Štáb při natáčení filmu Na dobré stopě, 1947. | (A) LS
Kresba Záviše Bozděcha – Bráchy z natáčení filmu
Ve skautském táboře, 1947. | (A) BR
3

4

5 Z Lužnice u Příběnic, kde se natáčel film
Od kolébky k člověku, 1923. | (Z) SI
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Na dobré stopě
Nejznámější skautský film byl ve skutečnosti druhým pokusem dostat Pětku na filmové plátno. Již
v roce 1940 píše Braťka do časopisu Kormidlo: „Z iniciativy br. řed. Hlaváče vyrobí o letošních prázdninách společnost National celovečerní film ze života
našich junáků. Libreto napsal spis. I. Olbracht a pro
film je navrhován titul Pec a mokasín. Bude filmován
na našem táboře a doufám, že se přičiníte, abyste jak
výstavbou tábora, tak i svou hrou splnili požadavky,
od vás očekávané.“ Jen o pár měsíců později byl skauting zakázán a na natáčení si musela Pětka počkat ještě sedm let. Tentokrát byl autorem námětu sám Braťka, který i spolupracoval na scénáři s dalším skautem
Ladislavem Kaválkem. Ten měl v Pětce později syna,
jenž se po své emigraci stal šachovým velmistrem.
Režisér Josef Mach si pro natáčení vybral táborový
ostrov Pětky na Sečské přehradě a přehradu Souš v Jizerských horách. Natáčení se účastnila většina členů
oddílu, i když hlavní role obstarali profesionální herci.
Film se ještě stihl promítat chvíli před druhým zákazem skautingu a dokonce i chvíli po něm, ale pouze
v Polsku a ve Švédsku.

4

3

5

Ve skautském táboře

Poklad černého delfína

Ve stejném roce jako Pětka, ale ve skromnějších podmínkách, se odehrálo i natáčení dalšího skautského filmu pod vedením režiséra Vladimíra Čecha. Účastní se
ho Dvojka, lépe řečeno její vodní odnož – Vodní Dvojka – tábořící Na Dvořišti. Takto na natáčení vzpomíná
jeho účastník Záviš Bozděch řečený Brácha: „Režisér
Čech – zvaný později Volocia – se dal do filmování
skautského filmu. Měl to být po Dobré stopě asi druhý
film o skautech. A vybral si náš výstavný tábor jako
hlavní dějiště. Za tím účelem se přistěhoval za roh ještě jeden tábor oddílu, který měl filmovat s námi. Film
se protahoval a děj byl tak komplikovaný, že jsme ho
vůbec nepochopili. Natáčení nakonec skončilo na Barrandově, kde zůstal i náš krásný totem z tábora, který
vytvořil hlavně Robin a spol. Kromě malé předváděčky
z nesestříhaných kousků asi nikdo z nás ten film neviděl, protože ho pohřbil vítězný únor.“ Film se tak prvně promítal až v roce 2009 v kině Ponrepo.

Krátký film na motivy Jaroslava Foglara napsal spisovatel, politický vězeň a pětkař Jiří Stránský. Natáčelo
se v roce 1967 na táboře Dvojky u Zelené říčky, režie
se ujal Hynek Bočan, který na ono léto vzpomíná: „Točili jsme to na táboře, ze kterého když jsme odjížděli,
tak nám kluci říkali: »Tak vám děkujeme, zničili jste
nám tábor.«
Byl na mýtině u nádherné zelené říčky s příšerně studenou vodou. A v průhledu byl vidět Kriváň. Ty stany
byly nějak postavený, my jsme se podívali přes kameru
a Jarda Šofr řekl, že by potřeboval, aby ty stany stály
jinak. Tak jsem šel za Foglarem a říkal jsem mu: »Hele
Jestřábe je tady taková prosba…« A on se na mně díval jako, že jsem se zbláznil a říkal: »My sem jezdíme
od roku 1949 a ty stany mají svoje místo, chápeš to?«
Já jsem říkal, že to chápu, ale zase ten pohled na ten
Kriváň… Tak kluci ty stany předělali a tam někde nás
začali mít opravdu »hodně rádi«. Ale nakonec mi Jestřáb mnohokrát děkoval, i ti kluci.“ <ED
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Rozlivka a Kulich
plánují haciendu
Krůpěje v mokré trávě se třpytily, až přecházel zrak,
protože slunce si po dvou dnech mrholení přivstalo, aby
nepřišlo o první ranní nástup. Družiny stály seřazené
do podkovy a před nimi Radim a Voloďa s Evou. Ranní
rozcvička a teplá snídaně rozžehlily dětem opuchlá
víčka a teď hleděly na své vedoucí s povyražením,
jako někdo, kdo zažil něco, co se hned tak nezažije.
„Máme za sebou pernou noc a před sebou perný den,
přesněji řečeno několik perných dní, protože z tohoto
kousku přírody si musíme postavit náš letní domov,“
začal svůj proslov Radim. „Nejprve mi řekněte, kdo
z vás nachladl, kdo pokašlává nebo dostal rýmu, kdo
cítí horečku, kdo není ve své kůži.“ Nikdo nezvedl
ruku. Všechny Ještěrky, Světlušky, Veverky i Poštolky
vrtěly hlavou, jako že co ho to jen napadlo, jak by mohl
někdo nastydnout po jediné deštivé noci v lese. „Snad
opravdu nikdo nic nechytil,“ šeptla Radimovi Eva.
„Zachránil nás hangár,“ špitl stejně tiše Voloďa.
Ano, pod plachtou zůstala země suchá. Tam postavil
včera oddíl provizorní stany a strávil pod nimi noc.
„Na dnešek máme tento program: teď po rozchodu
vám s Voloďou předvedeme, jak se staví podsada
ke stanu, jak se na ni napne stanová plachta a jak si
uděláte palandy. Po obědě musí tábor stát. Při odpoledním nástupu rozdělím mezi družiny další práce
pro celý oddíl.“
Tu instruktáž mohl Radim zařadit do programu proto,
že traktorista se včera smiloval a ještě do stmívání svezl s pomocí zvláštní družiny jak krajinky a dřevo z druhého údolí, tak slámu z třetího údolí. Naštěstí alespoň
hangár stál na správném tábořišti. U studánky.
„Já myslel, kdoví co to není za vědu, postavit podsadu,
a ono je to jako nic,“ řekl Rozlivka Kulichovi, když instruktáž skončila.
„Jenomže Radim je na ty krajinky pěkný škrob,“ podotkl Kulich. „Podívej se, kolik jich přiděluje: dvacet na jeden stan. To je, jako když dá hladovému pac.“
„To musí stačit,“ uklidňoval ho Rozlivka. „Dvacet krajinek je nějaká hromada!“
„To nemůže stačit,“ přel se Kulich. „Stačit to může nanejvýš Kociánkovi nebo jinému ddílovému nemluvněti.
Ti si postaví psí boudu a budou v sedmém nebi. Jenomže my jsme co? – Světoví! My si postavíme vysokou
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podsadu, aby byl stan pohodlný. Abychom se v něm nemuseli hrbit. A spoustu poliček si uděláme. A stůl s dvojitou deskou. My si prostě postavíme haciendu.“
„Haciendu, haciendu, haciendu,“ šeptali po něm oba
naschválníčci, a slovo hacienda vznítilo i v Rozlivkovi fantazii. Nevěděl sice, jak taková hacienda vypadá,
a styděl se na to Kulicha zeptat, ale začal po ní zvolna
prahnout.
„Ale Radim nám víc než dvacet krajinek nedá,“ namítl
Rozlivka.
„Tak si je uhyeníme,“ rozhodl Kulich. „Nejdřív pro ně
půjdu k Radimovi já. Sám. Dá mi jich dvacet, já je sem
odnosím a pak půjdeš ty. Uvidíš, že si toho Radim nevšimne a dá ti jich taky dvacet. A ze čtyřiceti krajinek
se už dá postavit jakž takž hacienda.“
„Já bych šel raději první,“ bránil se Rozlivka. „Když to
Radim pozná, tak nebudu vědět, co na to říct. Kdežto
ty ano.“
„Nic nepozná,“ zamítl jeho žádost Kulich. „První půjdu
já.“ A šel. „Ty jdeš sám?“ divil se Radim, protože ostatní chodili po dvojicích. „Sám,“ odpověděl bohorovně
Kulich. „Těch pár prkýnek odnesu na malíčku levé ruky
a pravou se budu klidně česat.“

1 Rodina Nepilova před správcovským srubem
v Nižboře, 30. léta. | (Z) SI
2 Pohlednice s celkovým pohledem
na rezervaci, 30. léta. | (Z) WN

Šli se tedy nenápadně potloukat. První krajinku sebral
Kulich opravdu Hejkalovi. Druhou Rozlivka Kutilce
a Mimi. Třetí vzal Kulich Hrabátkovi a Štěpánkovi.
A do čtvrté se Rozlivkovi nechtělo. Že prý tři stačí.
„Jak to, že stačí?“ syčel Kulich. „Copak má stan tři stěny? Čtyři má. Tak maž pro čtvrtou krajinku – Nora
a Mahulena okounějí u Voloďovy podsady a nevědí,
jak na to.“
1

Rozlivka jim tedy vyškrábl krajinku, třebaže se styděl,
že obě prkna ukradl holkám. „A už pro žádnou nejdu,“ řekl umíněně svému kamarádovi, který v podivném chvatu přepočítával hromádku krajinek na jejich
haciendu.
„To mě teda osprchujte,“ řekl konečně oblíbené oddílové úsloví. „Všech krajinek máme jen šestnáct. I s těmi
šlohnutými!“
„Jak to, šestnáct?“ zkameněl Rozlivka.
2

„Někdo nám je uhyenil. Asi když jsme se rozhlíželi
po táboře.“ A v té chvíli se od Radima ozvala sborová
recitace: „Zlodějí, zlodějí, ve dne v noci chodějí!“

„Rozlivka!“ zahřímal Radim. Rozlivka přiklusal červený
jako ředkvička. „Jak to, že necháš kamaráda, aby se tahal sám s prkny na váš stan?“ pustil se do něho Radim. Polovina oddílu stála vedle Radima a ukazovala na Kulicha a Rozlivku prstem.
„Jednak je to nefér, a hlavně zdržujete. Kdyby to nosil
sám, potrvá mu to dvakrát tak dlouho. Tady máte dva„Haciendu mít nebudeme,“ huhlal Kulich červenému
cet krajinek a čtyři kulatiny a odstartujte!“
Rozlivkovi. „Ale stejně jsme světoví.“
Rozlivka i Kulich odstartovali třikrát, protože dvacet
krajinek a čtyři bidla najednou, to se nedalo odnést.
„Vidíš, že to poznal,“ huhlal Rozlivka. „A kdo to odskákal? Já! – To jsem se teda naštval!“
„Rozliv, chceš být světověj? Chceš mít haciendu? Tak
pro to musíš přinést nějaké oběti. Uděláme to jinak: já
půjdu zase k Radimovi a upoutám nějak jeho pozornost, a ty zatím štípneš dvě krajinky Hejkalovi a Tesaříkovi – ti nesou teprve první várku.“
„Štípni jim je ty a Radimovi půjdu upoutat pozornost
já,“ namítal jeho spolubydlící.

František Nepil, skautským jménem Budulín, napsal příběh
o Naschválníčcích, kteří „zimu přespávali v oddílové klubovně
a na jaře je dokázala probudit jedině slova jako tábor, stany
a podobné výrazy, které zní naschválníčkům stejně jako lidem
zvonění budíku“. U jeho zrodu stály vzpomínky na dětství,
které strávil ve skautské rezervaci Nižbor jako syn místního
správce (viz s. XXX) a pozdější tábory s Pětkou. Nedílnou
součástí příběhu pro věk vlčat a světlušek jsou ilustrace
Miloslava Jágra a o oblibě Naschválníčků svědčí i natočení
animovaného seriálu a namluvení jejich příběhu na desku
Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou a Jiřím Sovákem.

„Ty můžeš upoutat nanejvýš spícího jezevčíka k boudě,“
zlobil se Kulich. „Tak to uděláme tak, že se budeme
nenápadně potloukat po táboře, jako že něco hledáme,
a když bude vhodná chvíle, tak štípnem krajinku. Každý zvlášť. Jestli se ale budeš ulejvat, tak si do té haciendy vezmu místo tebe Sedmihláska.“
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Vlčata, Pišišvoři
a Tygříci
V roce 1926 založila Braťkova sestra Vlasta
smečku vlčat přidruženou k Pětce. Byla určena
především pro sourozence členů velkého oddílu
a pod vedením manželů Langových skončila
až zákazem skautingu v roce 1948. Jen o pár
let později, počátkem 30. let, dva mladí
nadšenci Oto Dubský – Car a Radko Kadlec,
zakládají při Dvojce družinu vlčat, ze které
vzešla vodní Třináctka. V sedmdesátých letech
obnovila oddíl malých skautů Pětka pod názvem
Pišišvoři a v osmdesátých letech Dvojka pod
názvem Tygříci. Vlčata tam působí dodnes. <ED

1
2

Vodákům, bývalým Vlčatům!
V minulém Vesle jste se dozvěděli, že junáci, prošlí výcvikem Vlčat mají právo nosit i odznak vlčka před všemi odznaky stupňů junáckých. Jistě si každý z Vás rád
tento odznak připne, ale chtěla bych Vám, jako bývalá
vedoucí něco připomenout. Byla jsem už mnohokrát
svědkem toho, že Vy, kteří jste z Vlčat vyrostli, díváte
se na nynější své nástupce nejen trochu povýšeně, což
bývá zvykem všech starších chlapců, ale dosti často
s pohrdáním a velmi mne mrzí, slyším‑li z Vašich úst
o některém Vlčeti, že je hloupé (nechci ani užít toho
výrazu, který jsem skutečně slyšela). Hoši, Vám se to
dnes zdá už nemožné, ale věřte tomu, že to není ještě
tak dávno, co jste byli takovými hloupoučkými, neposednými, křiklavými, neukázněnými Vlčaty. A stálo to
hodně práce a trpělivosti, než jste se těmito prvními
léty prokousali až ke stupni Vodáka. Můžeme jen s pýchou říci, že z většiny Vlčat jsou dobří Vodáci a rádi
bychom jen viděli, aby také zůstali dobrými staršími
bratry menších Vlčat. Jen pak Vám bude ctí odznak
Vlčka na kapse Vašeho kroje.

3

4

Vlasta Nováková, Veslo č. 2, leden 1940.

1
2
3
4
5
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Vlasta Nováková se svou smečkou, 20. léta. | (Z) RŠ
Vlčácký tábor na Stankově, 1928. | (Z) AP
Vlčata Dvojky cestou do Unhoště, 27. 5. 1934. | (Z) PNP
Výstup Pišišvorů na akademii Pětky, 70. léta. | (Z) AP
Tygříci s Řešetlákem uprostřed, 1986. | (Z) BŘ

5

Nejumolousovatější Tygřík
Vypravili jsme se s družinou na tábořiště Ještěrčí jámy.
Bylo zrovna takové sychravé počasí a Velbloudovi i Sýkorovi rodiče se tvářili velmi starostlivě. Připadalo mně,
že mají o čistotu svých kluků přehnané obavy – ale oni
je moc dobře znali! Naší antisoutěže o nejumolousovatějšího Tygříka (antisoutěž znamená, že kdo ji vyhraje, má největší ostudu) se vždy s velkými nadějemi
na „úspěch“ zúčastňovali Lišák, Orko, Punťa, Permoník
a Sýkora. Tentokrát je Velbloud všechny „trhl“, ač ze začátku to vypadalo, že vyhraje Sýkora. Při Rikitanově
závodě zakopl na mokrém hlinitém svahu a cestou dolů
proryl nosem v blátě rýhu. Jeho zablácený obličej a ruce
hnědé až po lokty mne ubezpečovaly, že dnes nemá zatím Sýkora konkurenta. Jak jsem se mýlil!
První sveřepý útok na Sýkorovu pozici podnikl Velbloud v ostružinovém houští při hledání číslovaných
lístků, kdy v zápalu hry zapadl do skryté jámy v ostružinách až po pás – a my ho museli vyprošťovat.
Ve druhém kole hry si pak rozšlápl brýle a ztratil
z nich jedno sklo, které jsme pak v trávě hledali asi
půl hodiny… Velbloudův kukuč, červený a popíchaný
od ostružin, vypadal bez brýlí velmi zachmuřeně. Druhý útok na Sýkorovo první místo podnikl Velbloud
u ohrady s divokými prasaty: Maje v ruce kus chleba, volal na divočáky: „Puťa, puťa, na‑na!“ což znělo
tak nezvykle, že jeden vepř přišel skutečně až k plotu
a drcl Velblouda do ruky. Ten zaječel, posadil se u plotu
do bláta, a ten chleba držel pořád v ruce! „Naštěstí má
šaty na převlečení,“ pomyslel jsem si s úlevou, „a Sýkora, sice těsně, přece jenom stále vede…“

Velbloud si nevědomky ale zřejmě umínil, že soutěž
„vyhraje“ stůj co stůj! To už byl relativně čistý a převlečený do oděvu, ve kterém na výpravu přijel. Celá družina kráčela do Malé Chuchle na autobus. Těsně předtím,
než končila hliněná lesní pěšinka a začínala asfaltová
silnice, jsem zaslechl vyjeknutí. A pak mnohohlasý
chechtot. Otočím se – a co nevidím? Uprostřed smějících se Tygříků stojí zasmušilý Velbloud. Sklouzl na samém okraji cesty do příkopu, plného bahna a vody…
Teď přede mnou stojí, popíchaný, bez brýlí – a jedna
jeho nohavice jinak před tím úplně čistých džín připomíná zablácenou rouru. Vyhrál soutěž. Sýkora je žabař.
Co mám dál povídat? Jenom díky hodnému panu řidiči mohl Velbloud s ostatními nastoupit do autobusu.
Celou cestu musel samozřejmě stát a okolo jeho blátivé a páchnoucí nohy byla v nacpaném autobusu veliká
mezera… Opravdu stále drží od té doby ten podivný
„rekord“ nejumolousovatějšího Tygříka. Nikdo Velblouda od té doby nedokázal překonat.
A dobře vám radím – ani to nezkoušejte!

Na základě skutečné události sepsal jako součást
Pohádek pro Tygříky Josef Bláha – Řešetlák, v osmdesátých
letech vůdce Tygříků a člen vedení Dvojky. Významný
skautsko‑woodcrafterský sběratel a publicista.
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Cesta pro dřevo
Z mlhy se náhle vynořil temný obrys horské chalupy.
Kluci, kteří šli vpředu, odbočili z cesty a shazovali rance a lyže do sněhu. Tohle je tedy ta slavná Skočka. Napohled se podobá jiným horským chalupám. Mrňavá
okýnka, dlouhá strmá střecha – a je skoro celá ze dřeva. Jen boční zdi má z kamene. Člověku s troškou fantazie může připomenout starý dřevěný koráb. Aspoň
mně tak připadá, snad proto, že se znenadání vynořila
z mlhy a že kolem ní není vidět prakticky nic.
„A jsme doma,“ řekl Admirál. Nebylo to ovšem tak doslova. Nejdřív jsme museli proházet cestu ke dveřím,
zavátým až po kliku. Kromě toho jsme se uvnitř sotva
otočili. Admirál nám dal čtvrt hodiny na složení zavazadel a na jídlo. Pak svolal posádky lodní sirénkou
do velké dolní místnosti a řekl: „Jak sami vidíte, je
dnes docela pěkné počasí. Musíme toho využít a doplnit zásoby dřeva.“ Zasmál jsem se Admirálovým slovům. Pěkné počasí! Byl jsem na horách úplný zelenáč.
Divil jsem se, že ostatní kluci neberou Admirálova
slova jako vtip. Ale ti věděli, že stačí, aby severní vítr
zítra zesílil, a nikdo nebude moci z chalupy vystrčit ani
nos. Dnes je na horské poměry skutečně slušné počasí. „Máme za sebou dost únavnou cestu,“ pokračoval
Admirál. „Zajímalo by mě, kdo půjde na dřevo dobrovolně.“ Mezi posádkami to zašumělo. Bobr, Rejnok,
Kajman... kapitáni se hlásí první a hned za nimi letí
vzhůru další ruce, některé trochu váhavě, jiné odhodlaně. Admirál trpělivě vyčkává a zamyšleně přejíždí
očima přítomné. „My jdeme všichni,“ zašeptal Jespák.
„Nebo snad někdo z vás nemůže?“
Nikam se mi nechtělo. Klidně bych vydržel sedět hodinu na lavici u rozpálených kamen. Jenže v peci je tma
a člověku jde i v místnosti pára od pusy. Kromě toho
do nás Jespák dál potichu hučí: „Zvedněte ploutev. Nebuďte líní!“ Trochu neochotně se tedy přidávám k dobrovolníkům. „To stačí,“ řekl Admirál. „Mám radost, že
se přihlásili taky dva plavčíci. Jsou to tvrdí chlapi.“ Ta
pochvala platila mně a Chrostíkovi. To se ví, že jsem se
nafoukl jako padesátníkový balónek. A skoro jsem zapomněl, že se mi vlastně nikam nechtělo a že mě vyhecoval Jespák. „Jdeme na to,“ řekl jsem odhodlaně.
Nadšení mě brzy opět přešlo. Myslel jsem, že budeme
nosit dříví odněkud z kůlny do chalupy nebo něco takového. A zatím jsme si museli natáhnout větrovky a rukavice a vypadnout ven. Nejdřív mi moc nevadilo, že
nás Admirál vede podle tyčí kamsi přes zasněžené pláně, bez půlmetrákového rance na hřbetě a bez chlebníku, který se člověku pořád plete pod nohy, se šlo docela dobře. Nejvíc se mi zamlouvalo, že jdeme z kopce,
a ve své prostoduchosti jsem si neuvědomil, že když jde
cesta pro dřevo z kopce, cesta se dřevem povede zákonitě do kopce. Prostě jsem se krátkozrace radoval, jak
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se mi to pěkně šlape a jak to báječně klouže.
Jdeme pět minut a všude kolem jen pustá pláň. Jdeme
deset minut – mraky se trochu trhají, občas zahlédneme v hloubce pod sebou špičky vysokého lesa. Mírně
svažitá cesta se postupně mění ve skutečnou střechu.
Teprve asi v půlce té střechy mě napadlo: že my jdeme pro dříví do toho vysokého lesa! A došlo mi ještě
něco: Že my se budeme vracet zpátky s náručí polínek
do toho padáku! No nazdar, řekl jsem si potichu. Můj
předpoklad se splnil skoro na sto procent. Mýlil jsem
se jen v jediné věci – místo náruče polínek dostal každý pořádné poleno. Admirál s Rejnokem poráželi stromy, Jespák s partou sekerníků osekávali větve, Čáp
s Bobrem řezali oklestěné kmeny na dlouhá polena.
Kdo neměl sekeru ani pilu, poskakoval kolem, radil
dřevorubcům, jak mají pracovat, a uhýbal před šiškami,
kterými dřevorubci děkovali za vzácné rady. Já jsem
nejvíc obejdoval kolem Admirála a Rejnoka. Mohl jsem
oči nechat na jejich dlouhé břichatce. To byla, panečku,
pila. Pravá dřevorubecká! Žádná pitomá obloukovka,
jakou člověk řeže polínka doma v dřevníku.

2
1
2

Nošení dřeva na Skočku, 70. léta. | (A) LB
Ilustrace Jiřího Petráčka k prvnímu vydání Sedmičky.| (A) RP

„Admirále,“ povídám po chvilce, „směl bych si taky říznout?“ Pila svištěla ještě asi minutu. Potom Admirál
pustil držadlo, setřel si s čela kapky potu a řekl: „Pojď
to zkusit.“ „Já taky,“ hrnul se k nám Skokan. Stoupli
jsme si každý za jeden konec břichatky, sevřeli jsme
v dlaních kolík a začali tahat. Vypadalo to jako nic, dokud řezal Admirál s Rejnokem, břichatka jim lehounce
klouzala sem a tam a plivala na sníh roje pilin. Nám se
vlnila, zasekávala a dvakrát dokonce vztekle vyskočila
ze zářezu. „Moc na ni tlačíte, holoubci,“ řekl Admirál.
Tohle se mi na Admirálovi taky líbí. Že nás ke všemu
pustí a nikdy nám nenadává. Jiný dospělý chlap by
nám břichatku vůbec nepůjčil. A kdyby náhodou neměl
strach, že si uřízneme ruku, docela jistě by nás od pily
zase brzo odehnal. Bylo to asi utrpení, pozorovat mě
a Skokana, jak s břichatkou zápasíme. Admirál jen řekl:
„Tahejte každý k sobě.“ Ani nezvýšil hlas. Potom jsem to
zkusil se sekyrou. Při oklešťování poraženého smrku
jsem se oháněl sekyrou tak zuřivě, až se mi zapotily
brejle. Přitom se mi podařilo odseknout sotva tři větve,
dřevo horských smrků je strašně houževnaté.
Asi za hodinu byla připravená dost velká hromada
polen. „Račte si vybrat,“ ukázal na ně Rejnok. Jespák
si hodil na záda horolezeckou krosnu. „Dejte mi nahoru tohle poleno,“ ukázal nohou na tlustý kus kmene. Ohnul jsem se pro to poleno spolu se Skokanem.
Vážilo tolik, jako by pod kůrou bylo místo dřeva olovo.
Měli jsme co dělat, abychom ho zvedli do pasu. Nahoru na krosnu nám s ním musel pomáhat Krab. Vážilo
snad půl metráku.

Jak tak obcházím ležící polena a vybírám si to nejvhodnější pro sebe, zahlédnu Admirálovy oči. Dívá se
po mně, asi je zvědavý, které dřevo si vyberu. Nejradši
bych si vybral to nejlehčí, ale pak bych si připadal před
ostatními a hlavně před Admirálem jako padavka. Sáhnu tedy po středně velkém. Po takovém, jaké si vzal
Komár, který je sice tenký jako skutečný komár, zato
o půldruhé hlavy větší než já. Moje poleno je o polovinu tenčí než Jespákovo a má asi čtvrtinu jeho váhy.
Možná že je dokonce ještě lehčí, protože nemá tu délku. Hodím si ho odhodlaně na levé rameno a tu slyším
Admirála: „Nepřehnals to, Pajdo?“ „Kdepak,“ povídám
hrdě. „Unesu ho jako nic.“ „Jsou tu lehčí kusy,“ řekl
Admirál. „Tohle můžeš nechat někomu většímu.“
Dobrá polovina kluků už stoupá se svým polenem vzhůru k okraji lesa. Vykročím tedy za nimi. Admirál mě
sleduje očima, cítím v jeho pohledu obdiv. Vida, plavčík
a vzal si takovou kládu! Nevím, jestli si to o mně Admirál skutečně myslel, ale já jsem si myslel, že si to o mně
myslí. Nejspíš jsem si to myslel proto, že jsem si to myslel sám o sobě. Hrozně jsem se sám sobě obdivoval.
Zpočátku se mi zdálo poleno docela lehké. Občas jsem
si je přehodil z jednoho ramene na druhé, ale spíš proto, že mě začala bolet zvednutá ruka, která poleno přidržovala nahoře, než aby mě k tomu donutila tíha břemene. Jen mě trochu štval sníh přimrzlý ke kůře, nepříjemně studil na krku. Přede mnou i za mnou kráčeli
ostatní kluci, tentokrát nezvykle zamlklí. Někteří měli
krosnu jako Jespák, a přestože nesli mnohem silnější
polena, propracovávali se postupně do čela karavany.
Byl na nás asi zvláštní pohled, Jespák měl svou kládu
položenou vodorovně, Rejnok si ji postavil na výšku
a horní konec polena mu čouhal nad hlavou jako minomet. Kajman zasekl do svého dřeva sekyru, sekyru
si přehodil přes levé rameno a poleno mu volně viselo
ve vzduchu za tělem. Pár kroků za Kajmanem jsem supěl já s chlapáckým kusem dřeva na rameni. Když jsem
začínal přijímací zkoušku, myslel jsem si o Sedmičce
ledaco, ale že budu ve vodáckém oddíle tahat po horách polena, to mě nenapadlo ani ve snu.
Les zůstal za námi. Mraky opět zhoustly a mně se skoro ulehčilo, že nevidím dál než na dvacet kroků. Kdybych viděl celou tu střechu, po které se mám vyškrabat
s polenem na rameni, asi by se mi podlomila kolena.
Asi určitě. Protože mi stačí i to, co vidím. Mám pocit,
že lezu po schodech.

Miloš Zapletal se v románu Sedmička, významně inspiroval Pětkou. Vidět je to dobře na této ukázce – Skočka
byla pětkařskou chalupou a nošení dříví na zádech, koupel v ledové vaně či novoroční skok do závějí patřil
k pětkařským tradicím. Luděk Bartoš navíc doprovázel svými barevnými fotografiemi ze života oddílu první
vydání Sedmičky v časopise Pionýrská stezka. Pro knižní vydání je později překreslil Jiří Petráček.
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Od pasáka
k softballu
Počátkem 50. let se v Pětce začal hrát pasák,
jednoduchá pálkovací hra, odpalující tenisák
rukou. Odrostlým členům ovšem zanedlouho
přestal stačit a přešli na softball. Sami si
přeložili pravidla, vyrobili pálky, za pomoci
maminek ušili rukavice i dresy. V těch rudých
letech byli pravděpodobně prvními, kteří
se tomuto sportu v Praze věnovali.
Sestavili dva týmy – Divé Muže a LEFI a v roce 1961 je
spojili pod ISBA (International Softball and Baseball
Association), vydávající dokonce svůj časopis. Vše
mělo ale nádech humoru, samozřejmě žádné mezinárodní kontakty se nekonaly, s jedinou výjimkou, a to
společným zápasem s týmem amerického velvyslanectví. Poprvé tak viděli, jak se opravdový softball hraje.
V té době se objevují již i jiné týmy a ISBA se začíná
účastnit pravidelných soutěží, ve kterých ji najdete
dodnes. Hra se postupně prolnula zpět i do klukovské Pětky a našla v ní své stálé místo. Tradiční byly
provomájové turnaje, odehrávající se s přestávkami
dodnes.<ED
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Pálící Kazík, 1970. | (A) LB
Pasák v kronice Dvojky, tábor 1959. | (Z) PNP
Fešáci týmu ISBA, 1977. | (Z) AP
Utkání matadorů Pětky, 1. 5. 2008. | (Z) AP
Soft na táboře Pětky, 1970. | (Z) WP
LEFI hrají na Staroměstském nám. v Praze, 1962. | (Z) AP
Mužstvo LEFI, počátek 60. let. | (Z) AP

Zpráva o utkání 1. 5. 2008

7

Díky iniciativě Joba se uskutečnilo asi po čtyřiceti
letech tradiční softballové utkání ve Stromovce, v kterém se utkali profesionálové ISBA s troskami Divých
mužů a LEFIů. Za Trosky nastoupili: Jakub (nadhazovač), Ivo (zadák), Pacík (1. meta), střídal Zbyněk,
Přemík (3. meta), Zub (shortstop), Bobánek (údajně
zraněný nehrající kapitán). A v poli byli dorostenci zapůjčení ISBOU. Výsledek byl ovšem ohromující. Před
davem krásných žen, vřeštících dětí a pobíhajících psů,
vedly již ve 3 innigu „Trosky“ posílené 4 dorostenci
17:12. Závěrečné skóre pak stále zůstalo neuvěřitelně
lichotivé – 22:22. Už vysoký počet přeběhů ukazuje
na to, jak skvěle obě mužstva pálila. Kolik bylo homerunů si ani nelze vzpomenout. Celá akce byla ukončena v hospodě Na Slamníku, kde měli jak dobrou tlačenku a utopence tak Staropramen.

Tomáš Pačes – Pacík, Plaváček č. 5, 2008.
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Perlorodky
Zápasy byly veliká sranda. Taky ale kumšt. Zvlášť
pramičkovej box. To stojí na přídi boxer s boxerskou
rukavicí na čtyřmetrovým klacku (kterej musí bejt
pevnej, pružnej a lehkej – a to taky není jen tak, najít
ho). Dost záleží na úhlu boje, kterej boxerovi připraví
posádka a hlavně kormidelník. I tak při tom bejvá tak
jedna trefa proti deseti netrefám, při kterejch se taky
padá do vody. Holky měly tyč kratší, ale netrefovaly se
a padaly taky. Ze břehu vypadá pramičkovej box spíš
jako pramičkovej balet, ale je to makačka.
(…)

Jiří Stránský Perlorodky psal na pokračování svému synovi,
z komunistického vězení sedmdesátých let. Vycházel ze svých
vzpomínek na Pětku, kterou navštěvoval a na Devítku,
jež byla poválečnou odnoží Pětky, s jejímž vedením
pomáhal po obnově Junáka v roce 1968. Román vypráví
„o malém Ivanovi, který uteče z dětského domova a šťastným
řízením osudu se dostane mezi skauty, kteří ho záhy naučí to,
co mnozí nepochopí celý život – že to nejlepší, co nás na světě
může potkat, jsou dobré vztahy s lidmi, na které se můžeme
spolehnout a kteří se mohou spolehnout na nás, i kdyby
hromy bily a blesky lítaly.“ Knihu vydanou až v roce 2005
ilustroval Matěj Forman.
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A byl večer. Myslel jsem si, že už mě nemůže nic překvapit. Jenže už jen to, jak se stavěla hranice, byl tak
zvláštní obřad, že jsem zíral. Vojta mi řekl, že tenhle
oddíl už někdy před padesáti lety chystal táboráky stejně: hranice směla být jen z toho, co se sebralo v lese.
Nesměl tam být jedinej uříznutej nebo useknutej klacíček, natož prkýnko. Zrovna tak se na zapálení směla
použít buď jiskra z křísnutí dvou křemenů nebo rozdmýchání něčeho suchého třením dřeva o dřevo. Okruh,
kterej jsme kolem táboráku tvořili, byl rozdělenej podle
světovejch stran. Nejdřív začal zpívat západ: „Červená
se line záře...“, protože tam zapadalo slunce, a po slově záře se vždycky ta další světová strana přidala. Tomuhle zpívání se říká kánon a je krásný. A k našemu
zpívání se přidávaly všechny hudební nástroje, i Vojtova kytara. A Robin, kterej uměl hrát snad na všechno,
hrál na trumpetu, a kormidelník Raků Baloun zničehonic zmizel a zničehonic se objevil v pruhovaným
triku, v kapitánský čepici, se zahnutým čibukem v puse
a s obrovskou tahací harmonikou na prsou. Hrál „Byla
jedna lodka malá“, a jih a sever s ním zpívaly česky
a východ a západ francouzský (protože to je francouzská písnička), potom pár vodáckejch písní („Třináct
vlků třináct lodníků“ třeba), no a začaly výstupy. „Rada
moudrejch“ (všichni dospělí a Robin a Sidney) přidělovala body. Bez konkurence vyhrály Vydry s „Princeznou na hrášku“. Byla to veliká sranda. Ufňukanou
princezničku hrála Ingy (fakt dobře – je rozenej kašpar),
a královna Mája a král Regína (s nalepenejma fousama)
si místo peřin, který se skládaly na ten hrášek, vybíraly obecenstvo, teda nás, a kladly nás na sebe křížem.
A když už nás byla pěkná hromada a ty dole volali o pomoc, že už jsou na kaši, Vydry do nás strčily a my se
rozkutáleli na všechny strany.

1

Časem se přitrousili zvědaví Sepekováci, postávali
v přítmí a docela se bavili. Přišel i pan hajnej se zrzavým irským setrem Boganem, kterej chvílema štěkal,
chvílema vyl, ale vypadal taky spokojenej. Některý
holky se pokoušely pana hajnýho přemluvit, aby ho
pustil z vodítka, ale on jen zavrtěl hlavou – to že nepřipadá u loveckého psa v úvahu.
A právě kvůli lidem ze Sepekova jsme pak spustili národní písničky z celýho Československa. Zpívali jsme
všichni, i Sepekovští, a pak vyskočilo dvanáct holek
(mezi nima i Regína) a začaly kolem ohně tančit.
A pak konečně popošel Akela blíž k ohni, zdvihl k tmavýmu nebi obě ruce prodloužený o natažený ukazováčky, aby nastalo ticho – který teda okamžitě nastalo,
a on do toho ticha řekl:

2

„Teď dávám slovo Vojtovi, který vám přečte příběh,
podle kterého budete až do konce tábora hrát Velkou
Letní Táborovou Hru.“
Vojta odložil kytaru a vydal se k ohni. Sáhl si za košili
a vytáhl složený papíry, který v odlesku ohně zčervenaly. Robin začal tiše hrát na trubku něco, co mi bylo povědomý – bylo to Saint Louis Blues. Vojta tím pokaždý
zahajoval svý skládání hudby. Říkal tomu „otvírák“.
Ten příběh se jmenoval (a pořád se bude jmenovat)
TEDDY – a tady je. Umím ho skoro nazpaměť, ale napsanej je od Vojty, ode mě je jen namluvenej do magneťáku z toho papíru, z kterýho to Vojta četl u táboráku a kterej mi potom dal. Na památku všeho možnýho.

3
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2
3

Pramičkový box na táboře Pětky v 70. letech. | (A) LB
Ilustrace Matěje Formana k románu Perlorodky. | (A) MF
Jiří Stránský na táboře Devítky, Slovensko 1948. | (Z) AP
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Sluníčka
Sluníčka se jmenujeme,
skautským světem putujeme,
na cestu si svítíme,
dobro, krásu vidíme.
Pokřik Sluníček byl odkaz, který propojoval nejen
generace skautek a světlušek, ale i osudy Pětky
a Dvojky. Za 2. světové války založilo několik děvčat
(dcer prvních skautů) klub Sluníček. Po válce z něj
vznikly dva oddíly – Vřetenušky kamarádící s rovery
Pětky a Sluníčka kamarádící s rovery Dvojky. Po komunistickém puči oba oddíly zanikají, ale v roce 1968
se Sluníčka na několik let obnovují pod křídly střediska Dvojka. Už tehdy ovšem při dívčím oddíle Pětky pomáhá jiná odchovankyně poválečných Sluníček – Helena Illnerová. Ale srdce ji táhne k mladším,
proto v roce 1977 zakládá pod patronací Pětky Sluníčka – světluškovský oddíl. Pod stejným názvem se
po roce 1989 vrací skautky i do Dvojky, kde s vodáckým programem fungují dodnes. <ED
1

2

Sluníčkovská tvořivost
Jedna věc byla na Sluníčkách krásná – jejich tvořivost.
Každý rok se na táboře konala soutěž Lyra o nejhezčí
vlastní báseň či píseň. Píseň, kterou nyní uvedu, napsala devítiletá Zuzana Vojtěchová – Žvejka. Mohu
uvést pouze slova, notový part nemám. Ale v létě 1982
na Vejráčku si tuto písničku zpívalo nejen každé Sluníčko, ale i každý kluk z blízkého tábora na Fučce.
Píseň se jmenovala Zpěvák a země:
Kdyby boháč jednou nedal
mi za moje zpívání,
mám já svoji matku zemi,
ta mě všude ochrání.
Les je mi mým městem, hradbou,
do lesa si zajdu rád,
pak tu svoji zemi krásnou
ozvěnou vždy slyším hrát.
Ref.: Viděl jsem tančit v trávě víly,
viděl jsem čerta, anděla.
Viděl jsem ale jenom chvíli
dívku, která žíti na zemi nechtěla.
V lese se někde v tichém koutku
spokojeně uklidím,
lidem jejich pošetilost
nechci a nezávidím.
Mám les, louku, celou zemi,
ty musím mít vždycky rád,
při té písni dobře je mi,
když ji v tichu slyším hrát.
Ref.: Viděl jsem...
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A když k té písni u táboráku ještě tančila Zuzana Stivínová – Slůně, dnes již herečka v Národním divadle,
bylo to krásné. Ale Sluníčka vždy nemířila tak vysoko
a uměla být též pěkně morbidní. Příkladem je báseň
Tělo, která získala 2. místo v soutěži Lyry na témže
táboře, po Žvejčině slavné písni. Tělo napsala autorská dvojice Terezka Pánková – Rézka a Kristina
Límanová – Janka.

6

Tělo
Když tělo mrtvé jest,
mají v něm červi plno cest.
Úzké cestičky ledvinou
jsou pro začátečníky povinnou.
Srdíčko už nebuší,
červí kapela tam rámusí.
Z krve červíci mají plovárnu,
cákají tam na mámu.
Atd., až samozřejmě k očekávanému konci:
Když červík jde zadkem,
prochází bos
a zacpává si nos.

Ze vzpomínek Heleny Illnerové zveřejněných
v Almanachu Pětky v dubnu 1996.

1 Sluníčka Pětky si hrají, vedoucí „kontrolují“,
Helena Illnerová vpravo nahoře, 70. léta. | (Z) AP

Vřetenušky jedou s rovery Pětky na Tetřevky, 1948. | (Z) OP
Táborový oheň Sluníček Pětky s rodiči, 70. léta. | (Z) AP
4 Dívčí klub Sluníčka, 1941. | (Z) OP
5 Sluníčka Pětky, konec 70. let. | (Z) AP
6 Sluníčka střediska Dvojka při táborovém
splutí Otavy, 2012. | (A) BS
2

3

173

Nečekaný nález
„Jediné místo, kde nejspíš bude ten »zraněný«,“ šeptal
své skupině Jíška, „je ta dlouhá rokle napravo od cesty. Sejdeme dolů asi k těm vysokým borovicím, víte
tam u zatáčky, a pak se chytíme za ruce, uděláme řetěz
a budeme postupovat roklí odzdola vzhůru. Tak ho nemineme.“ Nikdo neměl jiný návrh, naopak, Jíškův úsudek se všem líbil a přijali jej za svůj. I když sestupovali
s kopce, drželi se za ruce. Šlo to tak dost rychle. Bylo
zataženo, ale měsíc přece jen občas probleskoval. „Přijde pořádná vánice,“ myslil Pirát nahlas. Ostatní hoši
nemluvili. Bylo zima, sníh pod nohama jen křupal. Zasněžené stromky vypadaly jako sochy nebo lidé, kteří
1
se schovávají jeden za druhým. Ale bylo dost vidět. Přešli rozcestí – odtud vedla jedna cesta k sáňkovací dráze,
druhá pokračovala do městečka – a sešli ještě kousek
tam, jak určil výchozí stanoviště Jíška. Tam se zastavili „Honem ke mně! Honem ke mně!“ křičel Cyklón. Zapomněl, že si umluvili trojí zapískání. Ale to už za něho
a shlukli. Jíška byl ve středu hloučku a opakoval znovu
zaskočil Ilja, jeho soused, třikrát silně zahvízdal
základní příkaz: „Nesmíte se roztrhnout. Stále se mua všichni se nahrnuli k těm dvěma. Před Cyklónem byl
síte držet za ruce. Jakmile se někdo pustí, ať hned tiše
pařez, zpola vyvrácený. Vedle pařezu bez hnutí ležela
jednou zapíská. Na zapískání se pak všichni zastavíme.
postava muže v tmavém obleku, s čepicí se štítkem,
Jakmile se obnoví spojení, zapískejte stejně, ale dvakrát. Až někdo z vás uvidí toho… tu věc, zapíská třikrát s rozpřaženýma rukama. Postava byla hlavou dolů,
a zůstane stát. Na to znamení se k němu stáhneme. Ro- ve sněhu. Rudý koláč se vsakoval do sněhu pod její pravou rukou. Vedle ležela, jak zřejmě zraněnému upadla,
zuměli jste?“ skončil. Odpověděli mručením.
malá rozbitá lucerna, vyhaslá. Na sněhu byla i skvrna
od rozlitého petroleje z lucerny a střepy jejích sklíček.
Na levém křídle byl – když se rozvinuli – sám Jíška,
pravé tvořil Pirát. Rozestavili se tak, že vždycky byl je- V první chvíli pomyslil si i zkušený Jíška, že je to živý
den mladší a jeden starší, pokud to ovšem bylo možné. člověk. Že tudy šel a narazil na pařez, poranil se a upadl. Jakmile však opatrně „tělo“ zvedli, začala se z něho
A pak konečně vyrazili. Podobali se opravdové horské
sypat sláma a seno, jimiž byla figurína vycpána. Přesto
záchranné výpravě. Šlo to teď velmi pomalu, pomaleji
však Péťa chytil nervózně Piráta za ruku. „To se Robinež při sestupu. Často se museli zastavovat, protože
novi povedlo!“ s uznáním se ozval Kliďas. „Neztrácejněkomu překážel v dalším výstupu keř, stromek nebo
me čas!“ zavelel Jíška. „Honem s tím na saně – a pozor,
převis sněhu, musel překážku obejít a tím se na jedné
dokud hra neskončí, jednejte s tím jako se živým, bude
straně pustil kamaráda. Rokle ležela uprostřed vysose to jistě bodovat! A co nejrychleji domů!“
kého lesa, žádné mlází tu nebylo, ale byla všelijak vykrojená a zprohýbaná, a tak jim dala co proto. Pak uděTeprve teď objevili Robino vy stopy, který sem i odtud
lal Kliďas krok – a pustil se na obou stranách, protože
přišel, vlastně doplazil se z nejnepřístupnější strany,
se vlastně ztratil. Péťa, který byl od něho nalevo, zaaby místo „neštěstí“ nenašli podle jeho stop. Se „zrapískal, musel však přivolat pomoc, aby Kliďase vytáhli
ze sněhu. Byla tam nějaká díra, jen zaprášená sněhem, něným“ na saních se pustili nejkratším směrem k cestě
a pak ze všech sil klusali k chatě, domů. Robin zatím
a ta Kliďase pohltila. Museli počkat, až se aspoň z nejrozprostřel se Sváťou v jednom koutě kuchyně poblíž
horšího opráší. „To jsou tvoje stopy nebo nějaké, co tu
vchodu několik archů balicího papíru, aby skupiny mohuž byly?“ ptal se ho Cyklón, který byl hned za Péťou
v řadě. Prohlížel okolí Kliďasova pádu a bylo mu divné, ly vstoupit v botách. „Hlásíme příchod!“ ozval se Jíška
už na prahu. „Nalezli jsme raněného,“ ukazoval na saně
že je tu sníh zdupaný i dál, tam, kde ještě nebyli! Jíška
za sebou. Sváťa s Robinem vyšli z chaty a nebránili hned
pohlédl na hodinky. Byli už víc než pětadvacet minut
ani Dalíkovi, aby se taky podíval. Sváťa pochválil Jíškoz chaty venku. Jíška znervózněl. „Pospěšte si!“ volal
vu partu za to, že figuru i na saních vezli, jako by to byl
polohlasem na ostatní. „Čas utíká!“ Postupovali ještě
doopravdy člověk – a pak honem hnal Dalíka, Robina
chvilku, když se ozvalo naléhavé volání.
i ostatní kluky dovnitř do tepla. „Zaneste saně do kuchyně, ať je Jimmyho skupina vidí, když měla smůlu
a našeho zraněného nenašla,“ pokynul pak ještě.
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„Bylo to bezvadně připraveno,“ pochvaloval si Jíška,
na prsou a pak se sklání a poslouchá tep jeho srdce. Obkdyž se převlékali. „V první chvíli jsem myslel, že je to
ličej neznámého člověka byl žlutočervený, omrzlý, velké
opravdu živý člověk,“ přiznával, jistě i jménem ostatškrábance měl po obou tvářích, po čele i po nose. Kolem
ních. „Měli jsme hodně štěstí, že jsme vyrazili na západ úst bylo vidět velké kapky krve.
od chaty,“ připomněl Kliďas. „Jimmy a jeho skupina
šli opačným směrem. Nenajdou, chudáci, nic.“ „To je
„Velkou lékárnu, ale rychle!“ zavelel najednou úsečzákon hry,“ řekl vážně a trochu pokrytecky Cyklón.
ně Sváťa, aniž se zvedal od zraněného. Byl to ovšem
„Jeden může vyhrát, druhý musí prohrát. Abych nezaKliďas, kdo ho první poslechl. Spěchal do ložnice, aby
pomněl,“ obrátil se na Sváťu a Robina, „první jsme my,
přinesl velkou Sváťovu krabici s léky, obvazy, nůžže?!“ Robin jeho otázku potvrdil a pozval je všechny
kami, dlahami a bůhví čím. Ostatní dosud nechápali.
na čaj. „Dalíku,“ obrátil se na chraptila Sváťa, „vydej mi- „Co je, lidi? Co se, u čerta, děje?“ vykřikl Valda divoce.
mořádný příděl sušenek. Dalík rozdával šedivé, strupo- Nikdo mu neodpovídal. Kliďas se vracel s lékárnou.
vité sušenky, které klukům přesto chutnaly. Robin naPak se ozval Robin: „Ten člověk je opravdu raněn. Toléval kouřící čaj, šípkový ovšem, který by nikdo z nich
hle všechno totiž vůbec NEPATŘI KE HŘE!“
neměnil za nejjemnější druh pravého čaje. „Mám ti
1 Knihu Mlčet až do konce války ilustroval jako svou
také nalít?“ obrátil se Robin na Sváťu. Ten přikryl šálek
prvotinu
Jiří Petráček, 1971.
dlaní. „Napiju se, až tu budeme zase všichni.“ Přecházel
2 Z výletu Dvojky v roce 1941. Míša vpravo, dále Jestřáb,
po kuchyni a kluci pili čaj a chroupali sušenky.
Odym a Jiří N. | (A) FL Z PNP

Pak vykřikl Péťa: „Slyším hlasy! Už jsou tady!“ „Přesně
pětačtyřicet minut!“ hlásil Jíška. Ozvalo se bouchání
na dveře. Robin pohlédl mlčky na Sváťu s povzbudivým
úsměvem, jímž říkal:, Vidíš, Sváťo! Už jsou tady! A ty jsi
měl strach! Sváťa otevřel. První skupina se nahrnula dovnitř. Hoši ze druhé povstali, aby se s nimi přivítali. Ale
k tomu nedošlo. Všichni v chatě strnuli, když spatřili,
že Jimmy, Ter, Kim a Brácha vnášejí do kuchyně muže,
oblečeného do sportovního obleku. Za nimi se pomalu šourali ostatní. „Hlásíme příchod, Sváťo,“ volal již
na prahu Jimmy. Pokládal s ostatními muže na velkou
lavici a pokračoval: „Ten pán je herec, viď? Hraje to
prima, jako by byl doopravdu polomrtvý! Kde se tady
v té noci vzal?!“ Sváťa neodpovídal. Přikročil však
rychle k neznámému, jehož chlapci přinesli, a sklonil
se nad ním. Bylo vidět, jak mu horečně rozpíná knoflíky

Je zajímavé, že kromě Jestřába nikdo jiný nezachytil události
ze života Dvojky v beletristické formě. Jedinou výjimku tvoří
román Jaromíra Průšy – Míši: Mlčet až do konce války (1971).
Míša v knize zachytil mnoho oddílových příhod z doby 2. světové
války, kdy se Dvojka i její odnož (pozdější vodní Dvojka) vedená
J. Navrátilem schovávala pod křídly KČT. Míša se s Jestřábem
rozešel ve zlém, stejně jako se skautingem. Stal se horlivým
a přesvědčeným komunistou.
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Pozor,
cvakne spoušť
Tak se měla jmenovat kniha Jaroslava Foglara
obsahující jeho snímky z oddílové činnosti.
K vydání ale nikdy nedošlo. Ovšem fotky Dvojky
i Pětky byly již od roku 1916 často zveřejňovány
v časopise Junák. Pravý rozmach nastal
při redaktorování obou nejdéle sloužících
vůdců, ať v časopise Junák, Mladý Hlasatel
či Vpřed. Tolik účinkujících na obálkách neměl
žádný jiný oddíl. Jistě i proto fotili Dvojku
tehdejší přední fotografové Karel Hájek
nebo Stanislav Štochl, Pětku zase mnohokrát
Ladislav Sitenský. V druhé polovině 20. století
nastalo v Pětce fotografické období, kdy mnoho
členů bralo do ruky fotoaparát a výsledky byly
velmi slibné. Vyústěním této záliby se staly dvě
veřejné výstavy nazvané Klukovská kamera,
konané v sále pražské Fotochemy v letech 1963
a 1964. Unikátně s fotografiemi zacházel také
časopis Plaváček (viz s. XXX), který jim věnoval
nebývale velký prostor. Po roce 1989 se Pětka
opět vrátila na titulky skautských časopisů
a to díky snímkům Luďka Bartoše nafoceným
právě v době nesvobody. <ED

2
3

1 Vernisáž výstavy fotografií z činnosti Pětky –
Klukovská kamera, Fotochema Praha, 1963. | (Z) AP

Jestřáb fotografem na táboře v roce 1958. | (Z) PNP
Obtah titulní stránky 1. čísla V. ročníku Mladého hlasatele
s fotografií trubače z tábora Dvojky, 1939. | (Z) PNP
2

3

4 Titulní stránky časopisu Skaut – Junák (1934) z fotografií
pětkařských dobrodružství. | (Z) AP
5 Ilustrace J. Petráčka k románu Sedmička – hlavní hrdina
Pajda kreslený dle jednoho z členů Pětky – Děda (na fotografii
vedle), 70. léta. | (Z) RŠ, AP, (A) LB, RP
6 Fotografie, kterou si Jestřáb naaranžoval v oddíle jako
podklad pro ilustraci k prvnímu vydání Hochů od Bobří řeky. |
(Z) PNP, RŠ (A) JF
7 Jedna ze série fotografií z klubovny Dvojky, použitá
v roce 1946 na titulce Junáka. | (Z) PNP, RŠ,

1
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V plačícím pralese
Přinášíme líčení života ve dnech, kdy je prales
nejsmutnější – za časů deštivých. V takových
chvílích doléhá tíseň a bezradnost na poutníka.
Moře mlh halí lesy i stráně, údolí i hory, a celá
příroda, tajemnem zahalená, šeptá i volá:
,,Neklesej, ale buď připraven!“

V mracích na polonině
Vleklý západní vítr přinášel stále drobný dešť občas
se srážející v prudkou pršku. Když nižší oblak zahalil
hory, válela se kol chýše veliká mlha… Pasáci odešli
ráno dříve, než se skauti vzbudili. Ani jim nemohli
poděkovati za pohostinství. Nepříznivým počasím
nebyla nálada nijak pokažena. Byli na to připraveni,
ba na mnohem více. Četné cesty naučily je trpělivosti,
a věděli, že žádná nepohoda netrvá věčně. Ostatně,
byli otužilí a trochu vody je nezahubí. Marně se pokoušeli rozdělati oheň. V kolibě nebylo suchého dříví,
a venku bylo vše důkladně promočeno. Snídali tedy
chléb se slaninou a zapíjeli dešťovou vodou, kterou
nachytali do misek. K vzdálenému prameni se nikomu
nechtělo, neboť by se byl velmi urousal v džungli plevele. Pak čekali, až liják trochu povolí, a zatím klidně
odpočívali v teplých pokrývkách.
Když potom venku už jenom mžilo, rozhodli se proto
k další cestě. Tentokráte důkladně balili. Plachty a pokrývky náležitě zbavili hojného prachu, který pokrýval
půdu koliby, zbytečné krabice a papíry spálili a to, co
se nevešlo do torny, pečlivě zabalili do stanových plachet, aby nepromoklo. Vydali se také mořem šťovíku
na opuštěné tábořiště, kde při útěku před náporem
bouře zanechali nádobí. Kotle a šálky byly dostatečně
naplněny vodou, aby je mohli umýti. Potom do nich
nachytali trochu vody, tekoucí se střechy koliby a omyli si obličej a ruce.
Dnes byl den mokrého pochodu, a proto se na to také
oblékli. Na hlavu skautské klobouky jako deštník,
teplé košile a nepromokavé kabáty na horní část těla,
krátké kalhoty a plátěné boty kedsky na nohy. Ze zkušenosti věděli, že chůze a námaha sama zahřeje nahá
lýtka, že však vlhké punčochy by stále studily. Z téhož
důvodu vzali si na Podkarpatskou Rus plátěné kedsky
místo obvyklých těžkých kožených bot. Kedsky se sice
promočí, ale noha je v nich přes to stále teplá, kdežto
kožené boty jsou dlouho ještě vlhké, když již kedsky
dávno uschly.
Asi v devět hodin opustili kolibu, rousali se vysokým
koňským šťovíkem, prošli lesem obrovských buků
a octli se na prudkých travnatých stráních. Mlha je
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zahalovala se všech stran a když se po chvíli rozptýlila,
spustil se prudký liják, jako by příroda chtěla zkoušeti jejich odhodlanost a dobrou náladu. Stoupali chutě
dále přes to, že gumové podrážky tu a tam na blátě
se smekaly. Tělo se brzy zahřálo vydatným pohybem,
a silný západní vítr příjemně ochlazoval.
Konečně byli zase v mracích, mlha zúžila obzor sotva
na padesát metrů, ale zato jen slabě mžilo. Brzy byli
opět na hřbetě Berežavy, jihovýchodně od vrcholu
Hrabu a hbitě kráčeli po širokém travnatém temeni ve výši asi 1220 m směrem ke Kruchli. Nikde ani
člověka, ani zvířete. Tu a tam nad trávník vykukovaly balvany, a po pravici do neznámého dolu spadaly
příkré skály a skalky. Tráva byla jako dosud velmi chudá. Jen někde krčila se fialová skupina mateřídoušky,
nebo skvrny droboučkých květů zlaté mochny.
Ač voda nikde, přece žízeň je dnes tolik nesužovala
jako v parných dnech, naopak, šlo se jim velmi dobře.
Konečně zdolali i vrchol Kruchle 1243 m vysoký a těšili se, že brzy opět budou v pásmu lesů, kde je dosti dříví a dobré vody na vaření. V mlze objevil se pojednou
odumřelý kmínek mladého buku uprostřed širé louky,
zavalené mlhou. Deset let vzdoroval bouřím i zimě, až
konečně podlehl tam, kam jeho druhové se neodvážili.
Byl milým poslem lesa, po němž hoši napjatě pátrali.
Konečně po levici i po pravici objevila se temnější stěna lesa, a brzy přišli na úzký pruh louky, táhnoucí se
lesem po hřebenu kopce. Jako by se rozjasnilo. Mlha
v lese nebyla tak hustá, a okolí bylo dobře viditelné.
Přiblížili se i lidem… na bohatých lukách, plných
nádherných květů, byly skupiny sekáčů. Poradili jim
dobře, trochu složitou cestu, která by je dovedla k cíli;
jen o vodě nevěděli ničeho. Na jedné stráni nalezli
bohatou plantáž velikých borůvek. Usadili se do nich
na delší dobu. Na chvilku prosvitlo slunce slabší vrstvou mraků, ale hned se zase ukrylo.
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Bloudění divočinou
Radili se pak, co dále. Bylo třeba, aby dnes spali někde
v suchu, aby si mohli dobře uvařit, usušit oděv a boty,
umýt se. „Podle mapy je na jižním svahu Opolonoku
lovecká chata Samulak,“ pravil Braťka. „Jsme nyní
na Vrchu Zvora. Opolonok je odtud asi půl hodiny
a chata od vrcholu tohoto kopce něco přes kilometr.
To by bylo něco pro nás!“ Hoši souhlasili. Všichni toužili po jídle a pití, a jistě pramen od chaty nebude daleko. Nastával však obtížný úkol najiti pralesem cestu
na vrchol Opolonoku 1 174 metrů vysoký. To bylo tím
těžší, že nešťastnou náhodou ztratili kompas. Několikráte zmátli se ve směru, zamotali se do divokých
houštin padlých smrků a buků, do hustého podrostu
křovin, odumřelého mlází, trouchnivých pařezů a mezi
mechovité balvany.
Konečně Svaťko narazil na zašlou stezku, vinoucí se
klikatě v zeleném přítmí pralesa. Po delší námaze otevřela se před nimi svahovitá loučka, pravděpodobně
vrchol hledaného kopce. Nyní nastal neméně nesnadný úkol najiti v pralese, mlze a dešti hledanou chatu.
Mapa neodpovídala dosti přesně skutečnosti a to způsobovalo nejistotu. Bez slunce a kompasu bylo obtížné
stanoviti světové strany a řídit se podle mapy. „Bylo
by zbytečné, abyste všichni běhali pralesem,“ pravil
Braťka hochům. „Složíme věci pod tento veliký kmen.
Počkejte tu, a já se Svaťkou budeme hledat.“

Návrat Pětky z Podkarpatské Rusi, vpravo Braťka. | (Z) AU
Ilustrace Zdeňka Buriana, časopis Malý čtenář, 1934. | (Z) AU
Putování Pětky po Podkarpatské Rusi, 1931. | (Z) AU

Téměř beze slova unavení hoši poslechli, a vůdce se
svým zástupcem jali se slézati s prudkých strání, kde
boty divoce klouzaly. Prales, všude divoký prales, naplněný mlhou, vlhkostí a Šerem. Pak nalezli stezku,
táhnoucí se po ostrém hřbetu horského výběžku a klusali po ní, bedlivě slídíce zrakem ve všech houštinách
po toužené chatě. Kilometr byl již dávno za nimi, chata nikde a také ani známky po prameni. Mapa lhala?
Pokračovali v další cestě, sestupujíce níž a níže. Na obrovských kmenech bylo pravé museum chorošů. Pojednou Braťka učinil zajímavý objev. Kmen velikého
smrku byl asi ve výši hlavy rozdrápán starými hlubokými rýhami jakoby úzkým dlátem. Rýhy byly asi 15 cm
dlouhé, vždy několik rovnoběžných a na některých
místech se křižovaly. „To asi tu škrabal medvěd,“ pravil.
„Četl jsem, že si často tak brousí drápy. Některý labužník odtrhne zuby celou kůru od zdola nahoru, seškrábe
šťávu a s pacek ji olizuje.“ Byl-li to medvěd, bylo tomu
už dávno a z mrtvých houštin sotva se objeví, ač v této
divočině nebyl by ničím zvláštním. Napjaté ticho bylo
přerušeno jen jednu chvíli poplašným křikem sojky…
Chata stále nikde. Oba skauty sužoval už hlad i žízeň,
byli unaveni, ale přece toužili přinésti radostnou zprávu svým druhům. Proto neúnavně pokračovali v pátrání. Byli již více než dvojnásobně vzdáleni od místa, kde
podle mapy měla být chata – a proto Svaťko navrhoval,
aby se vrátili. Braťka zaváhal, vracel se, ale pak se rozhodl k poslednímu pokusu. „Ještě se podívám nad tenhle svah!“ A sotva učinil několik kroků, zasvitla mezi
obrovskými buky na malé mýtině šedivá chata, asi
dvěstě metrů vzdálená a v hloubce asi padesáti metrů.

Braťkovy romány, novely a povídky z oddílového prostředí zachycovaly téměř výhradně příběhy prožité v Pětce.
Proto je můžeme číst jako dobrodružněji pojatou kroniku o táborech pod Plešivcem (Skautská srdce), na Staňkovském
rybníce (Zelené jezero), na plavbě po Jadranu (Mořská hvězda)… Kromě románů napsal Braťka množství krátkých
i delších textů, především do časopisu Junák. Například z táboření na Slovensku vznikl cyklus povídek Napříč republikou,
Života sen a Za noci v pralese, z puťáku po Podkarpatské Rusi nedokončený román V plačícím pralese, z něhož pochází ukázka.
Román vycházel na pokračování v časopise Malý čtenář v roce 1934, doprovázený ilustracemi Zdeňka Buriana.
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Divadelní tábor
ve Sluneční
zátoce
Vystoupení na veřejnosti provázela oba
oddíly od jejich počátků (viz s. XXX), ale
na prkna profesionálního divadla vstoupila
Dvojka až v době protektorátní. Vděčila za to
spisovatelské popularitě svého vůdce, který
pro Pražské dětské divadlo napsal hru Tábor
ve sluneční zátoce. Na přelomu let 1939/40
ji se členy oddílu nastudovala režisérka Míla
Melanová, jen Jestřába hrál herec Karel Pech.
Na premiéře vystoupil i Braťka a přednesl úvodní
proslov za Junáka. Shlédli ji i někteří členové
Pětky, jak dokládá Menelikův kritický příspěvek
v časopise Veslo. Ovšem jiným se povětšinou
líbila a pravděpodobně se stala nejuváděnější
skautskou divadelní hrou všech dob. Dokládá
to jak její několikeré vydání, tak množství
zachovaných plakátů a pozvánek. J. Foglar
uvádí, že se hrála na neuvěřitelných několika
stovkách míst.
2

Jen o rok později se Dvojka k dramatickému vystupování vrátila a to při natáčení gramofonových desek příběhů Rychlých šípů. Junák už byl tehdy zakázán, ale
klukovská parta nikoli. Dvojkaři nejenže hráli všechny
postavy, ale členové oddílu – Jiří Navrátil a Míša Průša – se ujali i režie. Texty samozřejmě pocházeli z Jestřábova pera. Bohužel desky se z neznámých důvodů
prakticky neprodávaly a po válce byly zrecyklovány.
Zachovalo se pouze několik kusů a k širšímu publiku
se nahrávky dostaly až po jejich digitalizaci za dlouhých padesát pět let. <ED

Neupřímná hra
Foglar, jako spisovatel knih ze života skautského má
velký význam, a skutečně tímto způsobem representuje skauting velmi dobře. Nevím ostatně, jak se tato hra
líbila „civilům“, ale myslím, že nebylo příliš šťastným
nápadem voditi na ni skauty. Pokud jsem mohl ještě
po hře (uzávěrka byla v pondělí) mluviti s hochy z našeho oddílu, ani jeden jí nebyl nadšen. V divadelní hře
má být aspoň několik jedinců, kteří jsou pokud možno
do podrobnosti charakterizováni. Zde jest to jen jeden,
totiž hoch, který chce neustále hráti domino. O tom
aspoň víme, že je hravý. Ale o ostatních nevíme vůbec
nic. První scény postrádaly skutečnosti. Myslím, že
nikdo z vás se nepamatuje, že by nováček přijatý těsně
před odjezdem se na táboře osvědčil tak výtečně. Cítili
jsme prostě všichni, že hra není upřímnou. Konečně
v třetím jednání přišla zápletka. Ale ani její vyřešení
nebylo podle skutečnosti. Kamarádi na táboře dovedou být dobrými kamarády, ale stane-li se, že se některý z nich prohřeší proti cti, neodpouští se tak rychle.
Snad hra vykoná dobrou propagační práci pro skauting, ale není upřímnou. A pak: byla by možná dobrá
v knize, ale na jeviště se vůbec nehodí, neboť nemá
dramatického spádu.

Kritiku divadelní hry Tábor ve Sluneční zátoce od bratra
Menelika přinesl časopis Veslo č. 2 z roku 1940.
1
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Kritiku, kritiku,
kam jsi dal oči a uši?
Milý bratře Menele, odpovídáme Ti:

3
4

Myslíme si tak, že jsi byl přece jen trochu nespravedlivý ve své kritice, když vytýkáš, že ze šestnácti hochů
byl charakterisován jen ten dominář. Nepozoroval jsi
tu změnu u knihomola Vilíka, jehož Jirkův posměch
„řeknu Jestřábovi, že všechnu práci za milého Vilíčka
udělám sám…“ přetvořuje na hocha stále více a více
smělého a obratného? Jirkova celá činnost Ti o něm
samém také nic nepověděla? Kritiku, kritiku, kam jsi
dal oči a uši? Srovnávat, jestli by se vše ve skutečnosti
přihodilo právě tak jako na jevišti, není dost místné.
To by pak přece skoro ani jedna hra či film před takovou střízlivou kritikou neobstály. Ostatně já už naprosto nečekaný úspěch několika nováčků na táboře
zažil. Jestliže v naší hře jsou ty jeho úspěchy tak podbarveny, je to jen proto, aby si jich lidé povšimli a aby
si spíše vyložili Jirkovu náhlou zaujatost proti chlapci,
kterého sám na tábor přivedl.
A že by ve skutečnosti hoši tak rychle neodpustili
tomu, kdo škodil jiné partě, aby jeho služba vyhrála?
Kdyby se ukázalo, že to opravdu dělal jen pro svou
„službu“ a ne osobně pro sebe – proč by mu neodpustili? Ta okolnost, že to neudělal ze zištných osobních
důvodů, ba dokonce, že se i sám pak doznává, aby vytáhl kamaráda z nespravedlivého podezření, skoro si
vyžaduje okamžitého odpuštění. A u táboráčku taká
bývá měkčí nálada...
Nemusíš litovat, že na hru byli vedeni oblastně skauti. Aspoň jsi poznal (když už opravdu nic jiného jsi si
z ní neodnesl), jak se to má zařídit, když se má oddíl
na táboře obejít bez placené kuchařské síly, jak se má
udělat to či ono, snad si zahraješ se svou družinou
i tu „přetahovandu“ nebo „kafe“. Podívej se, chodívali
jsme oblastně, nebo tehdy ještě „župně“, na otevírání
skautských kluboven, kde jsme slyšeli řeč, spíše delší
než krátkou – a také jsme nereptali, ač z toho podniku
jsme nikdo neměl nejmenšího požitku. Proč tedy naříkat nad návštěvou našeho divadla?

Jestřáb odpovídá v časopise Čigoligo č. 16 roku 1940.

1 Fotografie z natáčení gramodesky
Rychlé šípy, 1. 12. 1941. | (Z) PNP
2 Plakáty k divadelním představením hry, které uváděly
různé skautské oddíly i divadla. | (Z) PNP
3 4 Fotografie Dvojkařů z divadelního představení,
leden 1940. | (A) HU (Z) PNP
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Děbenky
Ač se to z dnešního pohledu může zdát zvláštní,
cesta k pramicím nebyla pro dívčí oddíly vůbec
snadná. Ještě po 2. světové válce probíhala
vzrušená diskuze o vpuštění skautek na vodu,
do které se zapojili i Pětkaři. Nakonec děvčata
svůj boj vyhrála a v roce 1946 byly oficiálně
povoleny vodní skautky, ale to již do zákazu
Junáka zbývalo jen pár chvil.
Vznik dívčího oddílu Pětky si „vynutily“ sestry bratrů,
kteří již oddíl navštěvovali, ale i zralá úvaha mužského vedení o nutnosti vytváření pozitivních ostrůvků
době navzdory. V roce 1964 si vybrali pro vedení Annu
Mazzetiovou-Čámskou, překřtili ji na Čáminu a dali
jednoznačné zadání: „aby se stejné zájmy ke skautské
myšlence později spojovaly a eventuelně vzešla vzájemná náklonnost členů a členek oddílu s možností
rozšířit počet rodin »čistého« smýšlení, které národ
nutně potřeboval.“
Od té doby se součástí Pětky stal dívčí vodácký oddíl,
později pojmenovaný Děbenky, jenž funguje dodnes
a především na přelomu devadesátých let a nového
tisíciletí byl hlavní oporou fungování přístavu. Ač tábory stálé i putovní měly oddíly oddělené, příležitostí
ke vzájemným kontaktům byl dostatek. A tak náklonnost na sebe nenechala dlouho čekat a v dobách normalizace prozíravá vize kapitánů došla naplnění (viz
XXX). <ED

3

Dívčí vodní skauting?
Již delší dobu proskakovaly poplašné zprávy, že se
bude zakládati dívčí vodní skauting. Pravdu jsme se
dozvěděli na sněmu před několika týdny. Opravdu se
něco takového dělá. Nevím, je li to správné, aby děvčata žila namáhavým životem vodáků. Mluví proti tomu
pádné důvody lékařské. Je dokázáno, že delší pádlování na kanoi má neblahý vliv na ženský organismus,
natož pak pádlování na pramce! Známý sportovní
odborník, Dr. Harnoff praví v jedné své knize doslova – Děvčata nutno varovati před namáhavými výlety
na lodích, kdy dochází ve snaze vyrovnati se chlapcům
k velmi nezdravému přepětí. – Ostatně představte si
sami, jak se subtilní dívka dře s pramicí při koníčkování, zmítá se v Bučilách nebo přenáší těžkou vodou
napitou pramku přes jez. Kdybychom se na to blíže
podívali, zjistili bychom asi, že většina děvčat prahne
spíše po líbivém kroji, než po krásném, ale přece jen
namáhavém životě vodáka. (Placky táhnou – poznatek ze Slatiňan). Děvčata by si měla také uvědomit, že
na vodáka se kladou značně zvýšené požadavky tělesné i duševní, než na pozemního skauta.

1
2

Ostatně nejsem proti tomu, aby se budoval dívčí
vodní skauting, soudím však, že by se do takovýchto
oddílů měla přijímati jen děvčata zvláště způsobilá,
po lékařské prohlídce a po důkladné zkoušce plavecké
a po zkoušce z některých vodáckých disciplin.
Proti přijímání úplných nováčků jsem jak v chlapeckém vodním skautingu tak i tím daleko více při novém
dívčím vodáckém skautingu.

Halef, 7. oddíl 5. přístavu, Kormidlo č. 7, březen 1946.
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Mají dívky
skautovati na vodě?
V poslední době jsem zaslechl i přečetl mnoho pochvalného, kritického i posměšného o této otázce.
Myslím, že ty kritiky nejsou vždy tak upřímné a tak
trochu z nich cítím závist i obavu. Co, když se skautky přece jen na vodě uplatní a dokáží, že se hochům
vyrovnají? Myšlénka dívčího vodního skautingu není
nová. V Anglii, Americe, severských zemích atd. má už
svoji tradici a úspěšná činnost anglických SEA RANGERS nebo amerických MARINERS byla jistě povzbuzením pro ty, kteří dali popud k založení oddílů vodních skautek u nás. Sám jsem se v Anglii přesvědčil, jak
zdatně si Sea Rangers vedou na moři, kde několikráte
porazily v závodech v plachtění své mužské učitele,
jak dovedně uzlovaly, pletly sítě, signalizovaly a pod.
O tom, zda vodní sporty škodí dívčímu organismu či
ne, není tu třeba diskutovati. Je dokázáno, že vodní
sporty jsou z nejzdravějších a tu platí (jako v každém
sportu) zásada dobré míry a rozumu a to jak pro hochy, tak pro děvčata. Že se děvčata osvědčila při vodní
turistice i v závodech víme všichni, a kdo neví, ten se
o tom na řece ještě přesvědčí. Dále přejeme děvčatům,
aby i ony poznaly to klidné, velebné prostředí horních
a středních toků vodních cest a k tomu, aby se jim to
podařilo, podáme rádi pomocnou ruku.

5
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Děbenky počátkem 80. let. | (Z) AP
Děbenky počátkem 80. let. | (Z) AP
Čámina hovoří na nástupu Děbenek v létě 1966. | (Z) AP
Děbenky na společné výpravě s Pětkou, 1983. | (A) PH (Z) AP
Děbenky na nástupu v létě 1966. | (Z) AP.
Děbenky na táboře Kramářka, 2007. | (Z) AP.

A tak jsme rádi, že naše skautky, toužící po vodních
sportech, nebudou musiti vstupovati do klubů a organisací, které význam vodního sportu pro dívky plně pochopily. Také nás potěšila zprava, že se dívky nestanou
vodními skautkami pro líbivé uniformy, ale že se budou
od suchých lišiti jen malým odznakem, což jistě odradí
ty, které by z vodních skautek chtěly dělati manekýnky.

Mandára, 5. oddíl, Kormidlo č. 9, květen 1946.
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Zpravodajská
brigáda
V roce 1940 vytvořilo dvanáct skautů
5. vodáckého oddílu (mezi nimi například
Jaromír Klika, Adolf Karlovský, Karel Rohlíček)
skupinu Zbojník, jednu z výrazných složek
domácího odboje. Na počátku roku 1943
navázal Zbojník spolupráci s podobnou
studentskou skupinou vedenou Veleslavem
Wahlem a krátce nato splynuly do společné
Zpravodajské brigády (ZB). Pod Wahlovým
velením skupina zesílila zpravodajskou
činnost a zajistila množství informací,
o kterých vysílačkou spravovala londýnskou
vládu. Zpravodajská brigáda se dál rozrůstala
a zůstala v činnosti po celou válku. Díky přísné
konspiraci a kázni nebyla Gestapem nikdy
odhalena. Počátkem roku 1945 tvořilo
brigádu už šest rot o celkovém počtu několika
set mužů, kteří výrazně zasáhli do průběhu
pražského povstání. <ED

1
1
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Zbojníci při branném výcviku, 1943. | (Z) AP
Zbojníci při branném výcviku, 1943. | (Z) AP

Jak to vlastně začalo
Osud? Shoda náhod? Předurčení?
Těžko po více než padesáti letech pamatovat si podrobnosti. Spíše lze si ještě vyvolat tehdejší dusnou,
nejistou atmosféru. Byla to doba skutečného ohrožení
státu, ohrožení a nejistota nás všech. Současně pocit
příslušnosti k svému státu, pocit povinnosti k svému
národu – cosi, co je asi dnešní mladé generaci málo
pochopitelné. A právě tyto pocity nás vedly k založení
Zbojníka. Nemalou měrou k tomu přispěla skautská
výchova, skautský slib a skautský zákon, chránící slabé proti silným, bránící dobro před zlem. To vše vedlo
k vznícení drobné jiskřičky, jež později vzplanula.
Jak civilní a prosty hrdinství byly naše první myšlenky a kroky! Musím zavolat Adu! Musíme něco dělat!
Dáme si schůzku a dáme něco dohromady! Ada zareagoval: „Chtěl jsem tě zrovna volat. Sejdeme se u nás.
Po telefonu to nejde“… A sešli jsme se tehdy u Ady
na Smíchově. Rozpustili nám Junáka. Je na čase plnit
skautský slib. Vybereme pár schopných hochů z oddílu, z naší Pětky a ty, Ado, asi znáš nějakého zkušeného,
který by se mohl ujmout velení a výcviku. Odpověď
Ady, již tehdy duše vojenské, se dala očekávat. „To
jsem ti chtěl právě navrhnout!“

Možná, že to bylo trochu jinak, že něco řekl Ada dřív
než já. Skutečností však je, že se tak zrodil Zbojník
v čele s Honzou Laštovkou, tehdy četařem aspirantem.
Zdánlivě prosté, ale jen zdánlivě.
Pečetí našich úmyslů bylo pak nezapomenutelné
setkání na podzim roku 1940 v Jevanech, v chatě
prof. Kliky. Setkání už ryze konspirativního a odbojového charakteru. V malé, přízemní, dřevěné chatě,
s okénky zatemněnými zavřenými okenicemi, v záři
ohně z krbu byl Zbojník ustaven a narýsován jeho program. Po rozvinutí státní vlajky jsme všichni složili
vojenskou přísahu. Vždyť jsme byli zatím samí nevojáci. Proslov četaře aspiranta Honzy Laštovky byl strohý,
instruktivní, bez slavnostních slov, varující před jakoukoliv romantikou.
Co bylo dále, znáte z vlastních zkušeností a zapsaných
vzpomínek. Z té malé jiskry vzrostla později odbojová
skupina ZB, Zpravodajská brigáda, skupina mladých,
odvážných a odhodlaných srdcí.

Jaromír Klika – Bob, syn prvního starosty Junáka
Čeňka Kliky, od dětství člen Pětky. Lékař, velitel 4. roty ZB,
dlouholetý kapitán klubu OS 5. přístavu.
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ZB bojuje u rozhlasu
Boje v okolí rozhlasu a přístup k budově však těžce rušila kulometná palba, prakticky uzavírající křižovatku
Balbínovy ulice a dnešní Vinohradské třídy. Byla vedena z reálky na Smetance, obsazené SS. Škola poškozená při spojeneckém náletu na Prahu v únoru 1945 byla
opravována, čehož Němci využili, v lešení si udělali
kulometné hnízdo a my jsme dostali rozkaz zničit je.
Všechny přístupy ke škole byly pod silnou palbou,
a tak jsme se rozhodli přiblížit se pod zemí. Podle německého nařízení se totiž i v Praze musely všechny
sklepy přizpůsobit na nouzové protiletecké úkryty,
vybavené předepsaným nářadím, kbelíky s vodou, pískem na hašení požárů apod. Pro usnadnění přístupů
v případě zasypání musely být sklepy navzájem propojeny a průchody jen lehce přepaženy zídkou na čtvrt
cihly, ve které musel být otvor na větrání. Probourat
se bylo snadné a tak jsme se v bezpečí propracovali
až do rohového domu přímo proti škole, jehož dva
východy byly jen několik metrů od hnízda, obloženého pytli s pískem se střílnami, umožňujícími výstřel
do tří ulic. Teď by se nám hodil alespoň jeden ruční
granát; ten jsme neměli ani my, ani nikdo v okolí, a tak
nezbývalo, než se pokusit o zteč, aby hnízdo bylo vyřazeno co nejdříve. Rozdělil jsem tedy své mužstvo
na dvě části, z nichž jedna měla vyrazit a druhá nás
krýt palbou z oken domu.

Nu a pak už je historie krátká. Vyběhli jsme oběma
východy z domu: já vedl jednu skupinu a Mirek Viertl druhou. Náhle jsem pocítil jakýsi úder na přílbu
a v příštím okamžiku jsem upadl. V domnění, že jsem
jen o něco zakopl, chtěl jsem se rychle zvednout,
abych šel s Mirkem a chlapci kupředu. Sahal jsem
po své přílbě, ležící přede mnou a spatřil jsem na ní
otvor, jako po průstřelu. Nic mne nebolelo, jen jsem
ke svému údivu viděl, že se nedokáži zvednout a můj
levý rukáv a nárameník jsou zality krví. Dva muži
s páskami s červeným křížem mne mezitím zatáhli
do domu, a jeden z nich přivedl lékaře, který ošetřoval
raněné ve vedlejší budově. Lékař si prohlížel ránu. Stále jsem necítil nějakou bolest, jen jsem nebyl s to zvednout se. Klidně jsem se zeptal: „Tak jak to se mnou
vypadá, doktore?“ Odpověď už věru uklidňující nebyla:
„Buď Vás, pane poručíku, dostaneme nejdéle za hodinu
na operační stůl, nebo zkápnete!“
Ale za tu hodinu mne na operační stůl v jakémsi podzemním protiletadlovém úkrytu přece jen dostali…
Adolf F. J. Karlovský, člen Pětky od roku 1929,
velitel 1. roty ZB, dvakrát uvězněn komunistickým režimem,
v roce 1968 odchází do Švýcarska, kde se stal světově
uznávaným heraldikem.
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Nálet
Ještě dnes si živě vzpomínám na vzrušení, které jsem
prožíval při pohledu na zničení asi 35 německých letadel na pražském letišti Kbely. Byl jsem totiž – čirou
náhodou – na místě, odkud byl dobrý pohled na celý
areál. Náhle sirény – poplach, letecký nálet. Ale dříve
než doznělo varování, stal jsem se svědkem překvapení, které provedla skupina amerických bojových letadel typu Mustang.
Asi devět letounů předvádělo smrtonosné „Čertovo
kolo“ napadajíce za letu střemhlav cíle na letištní ploše. Zvuk ječících motorů ve vzduchu, stakato automatických zbraní za hřmění 20 mm kanónů následované
výbuchy explodujících Junkersů 52 na zemi, to vše
smíšené s vizuálním dojmem útočících strojů, záblesky z přímých zásahů a hustý dým stoupající v mnoha
sloupcích – to vše bylo dohromady připomínkou válečné zóny – v jinak poměrně klidném zázemí. Suverenita
útočníků ze vzduchu byla naprosto zřejmá. Neozval
se ani jeden výstřel z německých protiletadlových děl.
Ani se neobjevily německé stíhačky – asi proto, že útok
přišel tak náhle. Bylo po všem za sedm minut. Tak
rychle, jak se objevili – zase zmizeli.
Sirény ohlásily konec nebezpečí. Nyní teprve jsem
měl čas zrekapitulovat si, co se vlastně odehrálo před
mýma očima. Bylo by možné, aby americká squadrona
riskovala proniknout tak daleko do nepřátelského území jen proto, aby pátrala po náhodných objektech, které by stály za to, aby byly zničeny? Podle toho, jak byl
tento útok proveden, vše svědčilo pro to, že přiletěli
až sem provést přesně to, co měli v plánu – téměř jako
by byli obeznámeni se všemi okolnostmi. Neztráceli
čas hledáním protiletadlových baterií – ty byly umlčeny hned při první vlně útoku. Poté pokračovali v systematickém ničení německých transportních letadel
zaparkových na rozjezdových plochách.
Můj mozek začal pracovat ve vyšších obrátkách –
až náhle mne napadlo: Byla by to pouhá náhoda nebo
by mohlo být, že Mustangové se proplížily nízkým
letem právě až sem, jen aby zničily tato letadla? Vzpomněl jsem si totiž na to hlášení, které jsem předával
od naší čety ZB k odeslání radiovou vysílačkou do Londýna. Oznamovali jsme přítomnost asi čtyřicet letadel
rozmístěných na ploše letiště, postavení protiletadlových baterií a nepřítomnost stíhacích letadel.

Jan Lorenz – Pretty, od dětství člen Pětky, v roce 1950
emigroval a posléze se usadil v USA, kde působil jako
technický inženýr, do Česka se vrátil po roce 1990.
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3

Přestože jsem neměl ani nejmenší důkaz, že tato
akce byla vlastně výsledkem „našeho“ hlášení, moje
mysl to nadšeně přijala jako skutečnost, a přiznám se,
že tento pocit zadostiučinění byl téměř nepřekonatelný. Chtělo se mi totiž říci všem těm rozčileným lidem,
kteří také sledovali tento bleskový zásah, že i já jsem
se do jisté míry zasloužil o úspěch této akce – při způsobení ztrát německým okupantům. Však, díky Bohu,
neřekl jsem nic!
Pošetilosti podobného druhu, více než jedenkrát, měly
za následek tragédii nejen osobní, ale postihly i mnoho dalších. Jedno prořeknutí… a konec. Naší odměnou
byla spokojenost z dobře provedené práce – kde náš
nepřítel neměl nejmenší potuchy – kdo za tím byl.

Všechny tři vzpomínky jsou převzaty ze sborníku
Zpravodajská brigáda v boji s nacismem.
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Zbojníci při branném výcviku, 1943. | (Z) AP
Zbojníci při branném výcviku, 1943. | (Z) AP
Zbojníci při branném výcviku, 1943. | (Z) SII
Zbojníci při branném výcviku, 1943. | (Z) AP
Zbojníci při branném výcviku, 1943. | (Z) AP
Zbojníci při branném výcviku, 1943. | (Z) AP
Zpravodajská brigáda jede do pohraničí, 1945. | (Z) SI
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Inspirace
V historii Junáka nenajdeme srovnatelné
společenství, které by svou činností tak
významně obohatilo ostatní. Takřka v každém
oddíle zůstává otisk Dvojky či Pětky – ve hrách,
programech, názvech, akcích či výchovných
maličkostech.
Nenechávat si nabyté zkušenosti a prožité okamžiky
pro sebe, ale inspirovat jimi ostatní, bylo oběma oddílům blízké již od počátků. Svými zkušenostmi často
přispívaly do vzniknuvšího časopisu Junák a Braťka
se s dalšími členy už v roce 1919 pustil do vydávání
prvního metodického časopisu vůbec Listy pro junácké
vůdce a rádce. Redaktorování Junáka a spisovatelská
dráha Braťky vše umocnila – mnoho nápadů, často bez
jeho podpisu, se tak stalo obecným „majetkem“. K publikování vyzýval také členy svého oddílu a dařilo se mu.
Právě Braťka začal v Junáku otiskovat i první povídky
a zkušenosti Jestřába. Ten po přechodu do Mladého
hlasatele zavedl rubriku Skautská Stezka, kde hojně publikoval své metodické zkušenosti. Právě díky
rozsáhlé publikační činnosti ho zároveň považujeme
za autora různých oddílových vylepšení. Ale v mnoha z nich se inspiroval svými předchůdci, ať se jedná
o slavnou KPZ, Debatní sešit, který Dvojka používala
už od roku 1917, nebo Černou skříňku. O jejím použití
píše jeden z Pětkařů ve vzpomínce na tábor roku 1924:
„Vyvěšena pekelná urna. Lístek se jménem provinilce
znamenal trest při nepříjemné práci.“ Jestřáb ovšem
tyto staré náměty dokázal obalit zajímavým příběhem,
poutavým názvem a především je zpropagovat.
V dobách zákazu skautingu byla každá zmínka o oddíNeviditelný kus práce odvedla Dvojka i Pětka při rozlech světýlkem a vzpruhou pro ty, kteří se snažili nést
voji vodního skautingu. Ve Dvojce se v roce 1915 zapochodeň dál. Příznačně na to vzpomíná J. Zachariáš:
čalo s vodáckým výcvikem a právě z ní vzešlo několik
vůdců, kteří založili první oddíly vodních skautů u nás. „V létě roku 1963 vyšel v Literárních novinách článek
nazvaný Biografování v lese zakázáno. J. Pacovský
Když Pětka přešla na počátku třicátých let k vodákům,
se v něm postavil za osvědčené formy vychovávající
měl ale vodní skauting na kahánku. Právě osobní přív dětských kolektivech osobnosti, které jsou v dospěklad Pětky, Braťkovy články v Junáku a jeho příručka
lém věku svými kvalitami schopny obohatit celou spoSkauting na vodě, použití pramicí jako výchovného
lečnost. Takové formy, tvrdil autor, nepotřebují zátěž
nástroje, vydávání oddílového časopisu Veslo, který
ideologického balastu, ale vzor hodný následování.
zároveň informoval o novinkách mezi vodáky, to vše
Článkem vystavil také vynikající vysvědčení tradičnípomohlo.
mu způsobu skautského táboření, když jej čtenářům
představil pochvalným popisem tábora vodáckého
1 Junácká příručka J. Nováka, 1917, a publikace
oddílu T. J. Slavoj Praha (což byla vodní Pětka). PacovSkauting na vodě J. Nováka, 1938. | (Z) RŠ
ského kritický pohled na oficiální, režimní nabídku
2 Článek z Literárních novin, 1963. | (Z) AP
výchovy dětí a mládeže byl tehdy ojedinělým hlasem.
3 Článek o putování Pětky
Při svých rozpravách o probíhajících společenských
v časopise Pionýr č. 12, 1966. | (Z) AP
změnách vzpomínali táborničtí vedoucí, jak byli obsa4 Skautská stezka v časopise Mladý hlasatel, 1935. | (Z) RŠ
hem článku nadšeni.“ <ED
5
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Bobří hráz z časopisu Vpřed, 1947. | (Z) RŠ
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1913

Družina Skokanů, zárodek
pražské Dvojky, vznikla na jaře
a hned v létě postavila na svém
táboře u Pelíškova Mostu šestimetrovou pramici a splula na
ní Vltavou a Sázavou do Prahy.
Po prázdninách spojením s družinou Kamzíků vznikl 2. oddíl
pod vedením Vaška Jelena.

Braťka přejal na jaře 1913 družinu skautů, která se na podzim
rozšířila v 5. oddíl. V létě ještě
netábořila, ale Braťka odjel
se svým zástupcem Hermou
na zkušenou do tábora profesora Vejborného na Sázavě
u Černých Bud.

1914
Oddíl buduje svou rozlehlou
klubovnu v Letohradské ulici,
včetně pódia pro divadelní představení. Účastní se zájezdu k vídeňským skautům a pomáhá při
charitativních akcích i přípravě
prvního čísla časopisu Junák.
Klubovnu v sídle spolku Junák –
český skaut na Stará rychtě,
získala Pětka díky starostovi
Č. Klikovi. Tábor v Libčicích n/
Vlt. kvůli vypuknutí války, jako
jedni z mála, nezrušili.
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1915

Na družinu klasickou, divadelní
a sportovní se rozdělila Dvojka.
Zvlášť sportovní družina Bobrů
je velmi aktivní a začíná jako
první s vodáckým výcvikem,
zároveň se věnuje cyklistice,
lyžování a zimnímu táboření.
Několik členů oddílu pomáhá
v létě se stavbou prvního dívčího tábora družiny Sasanek.

1916
Pětka táboří spolu s 9. oddílem
Vl. Wildmanna pod Plešivcem
u Berouna, kterému zůstává
věrná tři roky. Zde vznikají
Tři orlí pera a příhody z táborů
se stanou Braťkovi podkladem pro první junácký román
Skautská srdce.

1918
Dvojka i Pětka se aktivně zapojují do skautské služby nově
vznikající republice, včetně kurýrních pochůzek Pošty českých
skautů. V. Jelen řídí junáky při
příjezdu prezidenta Masaryka
do vlasti. Zároveň tím začíná
období svobody, které do oddílů přivádí množství nováčků.

1919
Braťka s oddílem vydává první
metodický časopis Listy pro
junácké vůdce a rádce a organizuje první letní školení vůdců,
po táboře Pětky v Plané n/Luž.
Zároveň nastupuje do nového zaměstnání jako tajemník
Junáka.

1920
Starší členové Dvojky se vydávají s Červeným křížem na několikaměsíční výpravu na Podkarpatskou Rus, kde roznáší
potraviny a vaří v horských vesničkách, stižených hladomorem.
Na svůj první dobrodružný tábor se vydává Pětka do slovenských hor – k Jámskému plesu
(1 444 m.n.m.), ale horám a počasí se musí předčasně vzdát.

1922
Oddíl pořádá 1. taneční večer,
věnuje se sportu – organizuje
vodácký závod Cholín–Praha –
a v létě táboří u Příběnic s účastí dánského skauta Jörgena,
který přináší dodnes používaný
oddílový pokřik Čigoligo....

1918
Zápisky z revolučních dnů
V onen vzrušený den revoluční, dvacátého osmého
října, potuloval jsem se již od samého poledne Prahou.
Byl jsem částí onoho zaníceného množství, které vlnilo
se městem, čistilo a odstraňovalo všude stopy rakušác‑
tví od jablíček na čepicích vojska až po orly na štítech
domů. Pokřiky, zpěv, smích, protesty, zastavování vozů,
šplhání na římsy, strhávání a zamazávání nápisů, shlu‑
ky a průvody: to bylo svrchovaně zajímavým divadlem,
jež mne upoutalo tak, že jsem ani nezpozoroval večer,
jenž padl do ulic, ani že mne již bolí nohy a že mám
hlad. Na návrat domů jsem však nemyslil. Poprvé po le‑
tech, zářily zas všechny pražské lampy na oslavu dne
svobody, ulice byly plny jásajícího lidu, na Ferdinando‑
vě třídě vypalovány ohňostroje, s Národního divadla
se řečnilo a na Žofíně shromažďovalo se prvé vojsko
republiky. Co tu bylo dojmů! Až se mne zmocňovala
závrať a s tíží pořádal jsem roztěkané myšlenky. Koneč‑
ně mohl jsem poněkud uvažovati a srovnávati. Jak ve‑
lice lišila se dnešní revoluce od povstání, o němž jsme
snili a debatovali ve své junácké družině a jehož jsme
se chtěli i činně účastniti! Není boje, nepřítele nevidět,
vše jakoby kouzlem změněno! To že je revoluce?
Prvé jitro v osvobozených Čechách bylo překrás‑
né. Modrá obloha, zářící slunce, čerstvý jarý vzduch
zostřený slabým mrazíkem – to byl symbol nového,
zdravého života. A v ulicích pražských živo od časné‑
ho rána. Do středu Prahy sbíhaly se zástupy se všech
stran. Na dvoře Staré Rychty veselo a hlučno. Dvůr
plný junáků s rozjařenýma očima a s národními od‑
znaky na kloboucích i na prsou. Před zástupem velký
český prapor, který vlál již v cizině při Olympijských
hrách. Starosta a vrchní vůdce mají krátké proslo‑
vy, prapor se rozvíjí a my jej zdravíme trojnásobným
zvoláním. Pak řady naše vycházejí do ulic a míříme
k Obecnímu domu. Jdeme svižně, radostně, u vědo‑
mí, že i my jsme spolupracovníky těchto velkých dnů,
že tato revoluce jest i naší. U Obecního domu rozdě‑
lujeme se na části; někteří tu zůstávají, jiní odcházejí
na nádraží, k radnici a my máme uloženo odebrati
se do školy havelské. Tu ve třídě bude naše shromaždi‑
ště. Sotva jsme se usadili ve světnici, kterýsi junák vy‑
švihl se na židli a sňal obraz sesazeného císaře a uložil
jej na skříň za všeobecné pochvaly. Bylo to tak prosté,
ale jak výmluvné! Není již autorit, k nimž bychom mu‑
sili svou úctu předstírati, jsme svobodni i ve škole. I tu
budeme moci býti junáky, obhájci pravdy!

J. Novák – Braťka, Junák č. 2/3, 1919.

Telegram br. Ořovského V. Jelenovi, 1918. | (Z) RŠ.

Mladí muži
Při stěhování Národního výboru do Harrachova paláce
v Jindřišské ulici spolupracovala naše DVOJKA dobře
a rychle. Vzpomínám na ony chvíle, kdy bylo nutno
se v okamžiku přeorientovati podle situace a dělat to,
co právě v té chvíli bylo nejnutnější. Nosili jsme náby‑
tek na určená místa, opisovali jsme z diktátu dávané
příkazy, podávali jsme zprávy tu i onde, informovali
jsme transporty zajatců „nepřátelských“ států a umis‑
ťovali je v pražských kasárnách. K nejobtížnějším
úkolům patřily ony, jež byly spojeny s informační služ‑
bou na nádražích, s určením odvést transport zajatců
do pražských kasáren. Šlo o to, abychom ve spoustách
lidí, kteří těmto zajatcům připravovali radostné při‑
vítání, žádného neztratili, zvláště když zajatci byli
až donedávna zvyklí chodit jen pod bajonety stráží –
a nyní když je doprovázel přes jásající město jen malý
chlapec – skaut. Početný transport ruských zajatců byl
v tomto směru nejtěžším oříškem. Oddychli jsme si,
když u Vršovických kasáren jsme je přepočítali a všech‑
ny v pořádku odevzdali. S Francouzi byla práce daleko
menší. Předně se hned vžili do situace a neměli niče‑
ho proti tomu, že za jejich pěknými uniformami dav
radostně jásal. Musili jsme se s nimi v pravém slova
smyslu na Václavském náměstí prodírat, ale vše dobře
dopadlo, žádný nám nezmizel.
Skautská uniforma stala se nám pak skutečným proje‑
vem, že ten kdo ji nosí, je „Mladým Mužem“, který je
v každé situaci a vždy připraven podat důkaz, že si ji za‑
sloužil. Celá řada nás, bývalých skautů z těch dob, moh‑
la by vyprávět Vám, mladším, řady událostí, v nichž
rozhodovalo ono heslo „BUĎ PŘIPRAVEN“. Kolikrát
v pozdějším životě jsme si připomněli, jak vděčíme
tomu, že jsme mohli být skauty 28. října 1918.

Prokop Sedlák, Kniha o Dvojce.
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1923

Rok se nese ve znamení výročí
desetiletí. Dvojka oslavila vel‑
kým večerem v zimních zahra‑
dách Lucerny, Pětka v Obecním
domě. Zároveň si nadělila svou
první zahraniční cestu do Ma‑
karské v Jugoslávii.

1925
Sláva Bursík odchází do za‑
hraničí a Dvojka ztrácí vedení,
spojuje se proto s 34. oddílem
a jeho vedoucími Bobrem Ryša‑
vým a Jestřábem.
Poprvé táboří u Staňkovského
rybníka, kam se bude mno‑
hokrát vracet. Přichází první
vlčata, z nichž příští rok založí
Braťkova sestra Vlasta smečku.

1927
Jestřáb se stává vůdcem Dvojky,
ovšem ještě několik let se musí
potýkat s nedostatkem členů.
Opět táboří v blízkosti řeky Sá‑
zavy, která se na dalších dvacet
let stane věrným průvodcem
letních pobytů oddílu.
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Základna oddílu se rozrůstá
na čtyřicet členů, pravidelně
jezdí na vícedenní výpravy
a v zimě na hory. Samozřejmá
je účast na většině junáckých
akcí a závodů, v nichž Pětka
většinou vychází vítězně.

1930
„Rok vzkříšení oddílu po ně‑
kolikaletém živoření!“, píše
Jestřáb. Jen o měsíc dříve orga‑
nizuje i pro další oddíly první
Vyzvědače. Získává klubovnu
na Petrském náměstí a za rok
poprvé táboří přímo ve Sluneč‑
ní zátoce. Vše se pílí a nadšením
v dobré obrací.

Velké stěhování do nové klu‑
bovny – hausbótu na smíchov‑
ském břehu Vltavy pod Jirás‑
kovým mostem, jenž se stane
na deset let zázemím oddílu.
O rok později nachází Pětka své
další útočiště v nově vzniklé
skautské rezervaci u Nižbora
a v létě vyráží část oddílu na pu‑
ťák po Podkarpatské rusi.

1933

Roveři vyhrávají vodácké závo‑
dy Přes pražské jezy a na pod‑
zim se z oddílu stává 5. oddíl
vodních skautů Praha. Za po‑
moci M. Vosátky a roverů staví
pramičky, učí se jezdit a na jaře
1934 vyráží na svou první plav‑
bu po Otavě a Vltavě do Prahy.

1934
Jestřáb kupuje vyřazený parník
a přestavuje ho na klubovny
pražských oddílů, ovšem má
s ním množství útrap a pro
neustálé zatékání je ho nucen
za dva roky prodat. Vychází mu
na pokračování Hoši od Bobří
řeky a první kniha Přístav volá.

Ne na parníku, ale na plachet‑
nici podél mořského pobřeží
tráví dvě léta za sebou část Pět‑
ky, zbylá křižuje na pramicích
Staňkovský rybník. V roce 1935
pořádá velký polní závod
pro pražské oddíly, navštěvuje
slovanské tábory v polské Spale
a získává vyznamenání za pří‑
kladnou činnost.

1938–40
Milí hoši,
ve víru smutných a ošklivých událostí jsme zahájili
nové skautské období. První ranou bylo úmrtí našeho
drahého náčelníka, bratra A. B. Svojsíka, kterého nám
vyrvala smrt uprostřed největší práce pro nás, skauty
a skautky. Vy nedospělí hoši, kteří jste bratra náčel‑
níka snad viděli jen několikrát, nikdy jste s ním snad
osobně nemluvili, nedovedete ještě dosti dobře oce‑
nit jeho zásluhy pro vás, snad ani necítíte tak tíhu té
tragické události ve skautské historii. Ale my vůdcové
a jiní dospělí skautští pracovníci cítíme se odchodem
bratra náčelníka tak nějak hrozně osamoceni, ochuze‑
ni, zdá se nám, že už se nám nikdy nebude tak praco‑
vat, když on již není mezi námi.
A vzápětí po té bolestné události přišly hned nové, jež
otřásly celým naším národem. Úhlavní náš nepřítel,
posílený a povzbuzený našimi věrolomnými „spojen‑
ci“, uloupil nám veliké části našeho území a to způso‑
bem, v historii bezpříkladným. Při tomto gangsterství
přiživil se „hrdinně“ národ polský a maďarský. Poní‑
žen, okraden, ochromen a zklamán, ale NEPORAŽEN,
má se dát československý národ zase do práce. Dáme
se do ní, není o tom pochyb. Bude nás k ní sílit vědo‑
mí, že se zase brzo vrátí do našich rukou to, co nám
bylo vzato.

Jak jsme pracovali
ve dnech mobilizace
Hned v sobotu ráno 24. 9. po noční mobilizaci čekal
na mne u kanceláře již Ráček a hlásil se o pokyny co má
dělat. Rozeslali jsme ihned štafetové oběžníky a odpo‑
ledne byli již všichni naši hoši nad 14 let u klubovny
Pětky, kde byla nařízena pohotovost. Mnoho jsme
tam neprospěli, k večeru jsme odešli na Masarykovo
nádraží, kam přijížděli uprchlíci z pohraničí. A zde
strávili naši hoši většinu svého času pro všechny další
dny i noci, v úmorné, ale radostně konané práci. Starali
se o zásobování kuchyně Červeného kříže, převáděli
uprchlíky s jejich zavazadly na jiná nádraží, do nocle‑
háren, sháněli jim jízdenky, průkazy, ale hlavně nosili
jim jejich těžké a početné rance. Byli hoši, kteří v nepře‑
tržité službě strávili na nádraží den a noc a musili být
ze služby svými rodiči takřka násilně odvedeni. Uplat‑
nili se i hoši mladší 14 let, kteří původně neměli do slu‑
žeb nastoupit. Dobře jste se všichni hoši drželi, byli jste
na svých místech v těch nejpohnutějších dnech.
J. Foglar – Jestřáb, Čigoligo č. 5, 1938.
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Náš letošní tábor
Chystali jsme se na něj s radostí a horlivě. Měl všechny
předpoklady zdaru. Předvoj, vedený přístavným Man‑
dárou, splnil dobře svůj úkol a postavil nám spižírnu,
která se plně osvědčila. Pak jsme vozili, káceli, stavě‑
li. Brzy byly postaveny tři tábory a jejich stavby svým
provedením předčily stavby loňské. Největší pokrok
byl vidět na prakticky zařízených kuchyních. Jen kam‑
na někde špatně táhla, ale i tato závada byla postupně
opravena. Vybudovali jsme v úpadu na signálním mysu
kruh táborového ohně, ale nemohli jsme ho příliš vy‑
užít. Schůzky, tuším dvě, zde konané, měly program
neveselý. Zde také postavili jsme nádherný stožár. Stál
pouze den a s těžkým srdcem skláněli jsme jej zase
k zemi, odkud den před tím s takovou námahou byl
vyzdvižen. A když největší práce byly vykonány, když
jsme se těšili, že zbývající půlku tábora užijeme co
nejlépe, nastal náhle smutný rozchod. Dál se důstojně
a dík vám za to všem, kdo jste se o to přičinili! Ačkoliv
tedy nemůžeme si nic vyčítat, že bychom něco zane‑
dbali, nebo že bychom se nechovali důstojně v podob‑
né chvíli, přece jen s lítostí pohlížíme na to, co bylo.
Na opuštěném ostrově leží hromady dřeva, pečlivě
vámi srovnané a zakryté dehtovým papírem a chvojím.
V houští borovic na severním mysu skrývá se chvojím
obitá zásobárna. Tiché vlnky šplouchají pod nábře‑
žím našeho přístavu, který jen tak krátce letos slyšel
váš smích. Tráva zvolna zarůstá místa táborů a pěšiny,
které jsme vyšlapali. Pokácen leží mohutný stožár, kte‑
rý doufal nésti radostně a hrdě naši vlajku nad naším
ostrovem…
Dočká se nás náš ostrov příštího roku? Opovězte si
sami. Doufám, že ano! Doufám, že znovu rozvineme
svůj krásný život v síle a v duchu tak radostném a čis‑
tém, jak tomu bylo roku letošního.
J. Novák – Braťka, Veslo č. 8, 1940.
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1937

Dvojka vyrovnává Pětku v po‑
čtu členů i rozsahu činnosti
a stěhuje se nad ni, do vodá‑
renské věže, pod kterou kotví
známý hausbót. Ten v prosinci
předešlého roku navštívil E. T.
Seton, aby se pak přesunul
do tehdejší klubovny 2. oddílu
na parníku SKAUT. Pětka v létě
vyráží na jamboree do Holand‑
ska a dále od Anglie a Francie.

Svůj druhý, velký tábor na ost‑
rově uprostřed Sečského jeze‑
ra musí také Pětka předčasně
ukončit. Po rozpuštění Junáka
je Braťka jako jeho tajemník za‑
tčen. Část roverů oddílu vytváří
odbojovou skupinu Zbojník,
někteří nacházejí krytí pod ves‑
lařským klubem Blesk.

1941
1938
Nejdelší cesta na tábor vede
Dvojku na Podkarpatskou
Rus k Sinovíru, kde více než
čtyřicet členů prožije několik
dobrodružných týdnů. Pětka je
na tom podobně, jen o kousek
blíž, ve Slovenském ráji. Ne‑
dlouho poté musí oba oddíly
napřít své síly na pomoc vysíd‑
lencům z obsazených Sudet.

1940
Počátkem roku sehrála Dvojka
osmnáct úspěšných divadelních
představení Tábora ve Sluneč‑
ní zátoce, ovšem jejich vlastní
letní Tábor Psanců je z nařízení
K. H. Franka zrušen. Stejně tak
koncem října i samotný oddíl,
který se přesouvá do ilegality.
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Oddíl se formálně uchyluje
pod dorostový odbor Klu‑
bu českých turistů za vedení
J. Burghausera – Jumba, neboť
Jestřáb je příliš na očích. Ně‑
kolik členů se vydává do zape‑
četěné klubovny pro kroniky.
Skautské symboly a metodické
nástroje dostávají neutrální
podobu.
Braťka je na jaře propuštěn.
S několika členy se v létě vydá‑
vá koníčkovat do Červenských
proudů a zpět, jinak se ukrývá
na chatě u Košťálova v sever‑
ních Čechách. Zbojníci se cvičí
v boji proti nacistům, k čemuž
používají i repliky zbraní.

1943
Již třetí rok je Dvojka nucena
zakusit tábor pod střechou,
ale to jí nezabrání v atrak‑
tivním programu. Na pořad
se dostávají první dlouhodo‑
bé hry: Závět strýce Jamese
(41), Po stopách Alvareze (42)
a Zlaté údolí. Neshody mezi

Jestřábem a J. Navrátilem ve‑
dou ke vzniku 13. skupiny KČT,
která se po válce stane Vodní
Dvojkou.

Zbojníci se spojují s odbojovou
skupinou Veleslava Wahla a při‑
jímají společné jméno Zpra‑
vodajská brigáda. Významněji
se začnou podílet na zpravodaj‑
ské činnosti a rozšiřovat počet
svých členů na několik set vět‑
šinou mladých mužů. Do konce
války nejsou odhaleni.

1945
Oddíl stále vyvíjí intenzivní
činnost, včetně společné hry
s dalšími oddíly – Společnost
třinácti klíčů. V květnu se zapo‑
juje do pomoci potřebným a při‑
jímá mnoho nováčků, se kte‑
rými odjíždí konečně opět
pod stany do Sluneční zátoky.
Braťka už od jara řídí v Praze
ilegální ústředí Junáka. Zpra‑
vodajská brigáda zasáhne vý‑
znamně do Pražského povstání
a mnoho členů je vyznamenáno
státními i skautskými vyzna‑
menáními. Z oddílu se stává
5. přístav vodních skautů, který
opět táboří na Sečské přehradě.

1945
Otevřela se okna

Pozvánka na táborový oheň z kroniky Dvojky, 1945. | (Z) PNP.

Jsme osvobozeni!
Je krásný teplý slunný den. Od rána proudí do Prahy
všemi směry kolony ruského vojska. Nadšení obyva‑
telstva nezná mezí. Jsme zachráněni! Jsme zachráně‑
ni – a co víc jsme svobodni! Dopoledne se ozývá Pra‑
hou ještě střelba. To Rusové se střetli u Klárova a jinde
s odjíždějícími Němci a pořádně je počochnili. Odstra‑
ňujeme barikády. Přišli ke mně Prófa a Šušík. Prófa
je ve skautském kroji! V kroji, který jsme od tábora
Psanců (1940) nesměli nosit! Ten úžasný pocit volna,
svobody, štěstí! Tak jsem zase skaut!! Už ne „psanci“,
ani „turisti“. Odpoledne jedu na kole (elektriky nejez‑
dí) do klubovny, také já poprvé v kroji. Všude je plno
střelby, Němci se brání v domech, kasárnách i na uli‑
cích. Je to jako v městečku Divokého Západu. Dopole‑
dne byl ohlášen nálet Němců, ale nebyl. Smrtelně nás
to vyděsilo! V klubovně dělám plakátovou firmu oddí‑
lu. Bože, to je pocit!! Pět let jsme na to čekali.
Začíná naše služební pohotovost, naše ústředí nás
každou chvíli volá někam na nějakou službu. Vymohli
jsme si v protější opuštěné kavárně Daliborka, že tam
můžeme mít svou telefonní stanici. Je tam zkrátka po‑
řád někdo z Dvojkařů – a jakmile nás tam ústředí zavo‑
lá, spojka z Daliborky hned letí přes ulici do klubovny
vyřídit jeho přání. Celé dopoledne máme mezi sebou
v klubovně návštěvy ruských vojáků, dávají se fotogra‑
fovat. Jeden sovětský mladý seržant, se kterým jsme
se velmi seznámili, nám napsal pro kroniku celý dopis.
Prófa a Šušík odpoledne, vlastně až večer odjíždě‑
jí se záchrannými výpravami do Mělníka, který byl
od Němců těžce včera bombardován a pak ještě napa‑
den „esesáky“. Na Václavském náměstí byli upáleni tři
„esesáci“, kteří měl na svědomí mnoho českých životů.
V klubovně byly zřízeny sešity na zaznamenávání vy‑
konaných služeb a na zapisování cizích hochů, kteří
se hlásí do služeb pod patronací naší Dvojky.

Po sedm roků byli jsme jakoby zazděni do hrubého
a násilnického germánského vězeni, bez možnosti
dýchati světový vzduch, hovořiti s lidmi cítícími po‑
dobně jako – my, Češi. Nejen vězení a popravy, ale
i tato nesvoboda ducha, nucené zapírání přátel, byly
útrapami, které nám uplynulá léta učinily sotva sne‑
sitelnými. Vítězné skončení války rozbořilo hradby,
které nás dělily od lidského světa. Pro nás, Junáky,
přineslo zároveň radostnou možnost obnoviti styky
s velikým bratrstvem skautským ve všech dílech světa
a poznati se se slovanskou mládeži, zejména s Pionýry
a Komsomolci velikého národa ruského. Budeme vám
v našem listě přinášeti pravidelně zprávy o jejich ži‑
votě, zejména pokud se nebudete moci s nimi častěji
osobně stýkati. Neboť rozvaliny, způsobené válkou,
ztěžuji vzájemné návštěvy, není spojení železničního,
ba i pošta dochází dost zřídka. Přes to vše byly osobni
styky navázány alespoň tak, že Junáci v Praze uspo‑
řádali velký táborový oheň pro Pionýry a Komsomolce
sloužící v ruské armádě, a podobně i v jiných místech.
Tam, kde je usazena armáda americká, jsou naše oddí‑
ly v častém styku se skauty americkými.
Mezinárodni styky pokládá JUNÁK za důležitou sou‑
část svého programu, a proto se věcí zabýval i nedávný
velký sjezd junáckých činovníků v Praze. Jeho usnese‑
ní by měl znáti každý náš Junák. Zní: „Skauting u nás
rychle zdomácněl a byl od počátku národně a slovan‑
sky orientován. Proto v samém počátku přijali jsme
krásné a výstižné jméno junáci. V tomto duchu chce‑
me i dnes pracovati na sjednocení veškeré slovanské
mládeže, pro vybudování těsných styků dopisováním,
návštěvami, výměnou jednotlivců, společnými tábory,
výměnou literatur, vzájemným školením vedoucích
apod. Chceme také, aby slovanská mládež za vedení
svých velikých ruských bratři zaujala ve světovém bra‑
trství mládeže místo, které jí patří, a účastnila se svou
mladou silou na budování nového demokratického
a sociálně spravedlivého světa. K tomu cíli dáváme
plně k disposici své styky, které více než čtvrt století
pěstujeme se čtyřicetidvěma národy jako zakládající
členové světové organisace skautské.“
J. Novák – Braťka, Junák č. XX, 1945.

J. Foglar – Jestřáb, kronika Dvojky z 9. a 10. května 1945.
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1946

Vodní Dvojka, součást nově
vzniklého 2. střediska, vyhrá‑
vá ve společné hlídce s Jestřá‑
bovým oddílem první ročník
Svojsíkova závodu. Společně
také vyrážejí na zimní hory
do Krkonoš. V létě Dvojka mění
místo letního tábora a stěhuje
se do Sudet, nedaleko Českého
Krumlova u osady Větřní.

1947
Rok ve znamení nových pro‑
jektů. Pětka staví společnou
přístavní klubovnu v Brání‑
ku, v létě natáčí během tá‑
bora na Sečské přehradě film
Na dobré stopě a členové 9. od‑
dílu ze společného 5. přístavu
odjíždí na jamboree do Francie.

1949

Oddíl nachází nové tábořiště
u říčky Belá u Pribliny na Slo‑
vensku a po táboře i formální
záštitu pod TJ Radlice jako
turistický oddíl. Opět se vrací
ke svým krytím z doby válečné.
Několik členů střediska Dvojka
je zatčeno za účast na pokusu o
protikomunistický převrat.

Mnoho pětkařů odchází do exilu,
Braťka převádí malé jádro oddílu
pod křídla Českého Yachtclubu
a v létě s ním odjíždí na tábor
do Západních Tater, kde plní
přírodovědné úkoly pod patro‑
nátem Národního muzea.

1954
Jestřáb i členové Dvojky jsou
pod tlakem StB, která hrozí
rozpuštěním oddílu. Formálně
jej vede V. Janík – Dan. Ovšem
činnost je stále bohatá, včetně
nových dlouhodobých her.

1948
Jestřáb je vyhozen z časopisu
Vpřed, Braťka z časopisu Junák
a nad oddíly se stahují mračna.
I přes zákaz akčního výboru
Junáka odjíždí Pětka do Pol‑
ska, kde pluje na kutru po Visle
do moře. Dvojka táboří opět
u Krumlova. V prosinci jsou
oba oddíly vyloučeny z Junáka.
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Braťka je nucen opustit Prahu
a vystěhovat se na sever Čech,
kde zakládá filiálku Pětky, oddíl
Ústečáci. 5. oddíl přebírá I. Eng‑
lich – Chingo a poté J. Švec – Šví‑
go. Oba oddíly mají společné
akce, včetně některých táborů.

1958

Tlak ze strany státní moci
na Jestřába i Dvojku neustá‑
vá, proto se účastní různých
turisticko‑sportovních akcí
pod Odborem turistiky na Pra‑
ze 16. Zároveň oddíl dál po‑
kračuje ve všestranné činnosti,
rámované tradičními akcemi.
Jen na tento rok přeruší tá‑
boření na Slovensku a usídlí
se u Bečova nad Teplou, kde
již podruhé hraje Poklad Čer‑
ného delfína, který v ten samý
rok začne Jestřáb popisovat
do stejnojmenné knihy.

Druhá polovina padesátých let
byla navzdory době pro Pětku
ve znamení úspěchů a rozmani‑
té činnosti. Pod vedením Švíga
a za vzdálené podpory Braťky
táboří oddíl u nově napouště‑
ných přehrad. Začíná vydávat
časopis Plaváček s velmi boha‑
tým obsahem textů i fotogra‑
fií. Odrostlí členové se pouští
do softballu a soutěží na pla‑
chetnicích. Pětka získává v Kr‑
konoších chalupu, kterou opraví
a překřtí na Skočku podle zvyku
skákat do Nového roku z okna
v podkroví do sněhové závěje.

1948
Junák na nové cestě
Celé vaše mládí a celá vaše budoucnost je a bude vypl‑
něna úsilím, které lidstvo vyvine na cestě za společným
pokrokem. Některé národy jsou už na této cestě dál
a provedly svůj sociální přerod klidněji, nekrvavě, jiné
dosud tápají, nebo se brání v hlubokých zápasech jed‑
notlivých vrstev; jiné dosáhly pokroku po těžkých krva‑
vých bojích a velikém strádání. Náš národ patří do prvé
skupiny těch šťastných. Od počátku svého obrození šel
český národ směrem za zmenšením a nakonec odstra‑
něním sociálních rozdílů. Události letošního února jsou
jen náhlým vyvrcholením tohoto vývoje, překvapivým
rozhodnutím pro radikální řešení dle zásady: z práce
a přičinění jednotlivce má mít prospěch jen on a pak
celý národ a nikoliv jedinci, kteří mají dosti prostředků,
aby si jeho práci mohli najmouti a z ní těžiti. Pracují‑
cí má býti odměňován dle svých schopností a zásluh.
Starost o staré a nemocné je povinností všech – tedy
státu – a nemá býti přenechávána milostivé dobročin‑
nosti. Stát má ochraňovati občana a umožňovati mu
jeho všestranný vývoj, naproti tomu každý občan je
povinen přispívati podle svých sil k dobru všech, celého
státu. Ideál tedy jasný a zářivý, provádění jest ovšem
lidské. Proto vidíme kolem nás případy, že se někdy pře‑
střelilo, ublížilo, že se staly i nespravedlnosti. Je proto
povinností všech dobrých lidí, aby se starali o napravení
těchto omylů. Žádná práce se nepostaví bez lidí a má‑li
to býti práce dobrá, musí těch dobrých lidí být co nejví‑
ce. Nejen dobrých srdcem, ale též zdatných, odborných
a uvědomělých; lidí, kteří vidí, kam vývoj jde, a dovedou
se k němu připojiti z přesvědčení.
A tu se dostáváme k našemu junáctví: má býti prak‑
tickou školou budoucích veřejných pracovníků. Vždy
jsem zastával názor, že skauting nemá býti povinným,
nýbrž výběrovou organisací zdatné mládeže, která by
se v něm školila nejen odvaze, vytrvalosti, soběstač‑
nosti, improvisaci, ale především se naučila vésti. Jak‑
mile hoch dosáhne čtrnácti let, stavíme ho do čela jeho
druhů postupně ve stále významnější postavení. Tu
se naučí organisování, odpovědnosti, praktické psycho‑
logii, vynalézavosti – krátce vedení. Sociální revolucí dal
se náš národ na odvážnou cestu. Dojde po ní k cíli bez
větších nehod a úrazů, bude‑li míti dobré průvodce nyní
i v budoucnu. Zabezpečiti tu budoucnost je spolu s jiný‑
mi i úkolem junáka, úkolem nás všech. Žádám vás pro‑
to: pracujme všichni oddaně k tomu, aby z našich řad
vycházeli dobří národní pracovníci, kteří by pochopili
dobu a v jejích možnostech dovedli vykonati pro sebe,
své rodiny, národ i celou lidskou společnost co nejvíce
dobra, a přispěli tak zabezpečení lepšího lidského řádu,
jež by byl zárukou spravedlnosti a blaha všem. Národní

Žádost o vydání věcí z rozpuštěné Dvojky, 1948. | (Z) PNP.

pracovníci: tím nemám na mysli jen pracovníky veřejné.
Každý dobrý rolník, dělník, obchodník, inteligent, který
poctivě pracuje na svém úseku, jest pracovníkem národ‑
ním, často mnohem platnějším než ten, kdo o práci jen
mluví a ji opěvuje.
A pro nejbližší dobu a pro náš přístav: zdokonalme
svoji práci, netrpme polovičatostí, nedbalou docházku,
lehkovážné dodržování zákona skautského a slibu. Ať
jsme prošli sebevětší revolucí společenskou, příka‑
zy junáckého zákona a závazky jeho slibu nepozbyly
na své platnosti. Jsou to mravní závazky všelidské,
které i nová doba nese a ponese na svém štítu.
J. Novák – Braťka, velitel 5. přístavu VS Praha,
Kormidlo č. 8, duben 1948.

Tragický den
Milí hoši, od vydání posledního Čigoliga (7. XII.1948)
se přihodilo hodně věcí kterých bychom se ani v nej‑
fantastičtějším snu nenadáli: Naše junácká organizace,
ve které Dvojka po 36 let vyvíjela svou činnost, se nás
zřekla! Nás, nejstaršího československého junáckého
oddílu. Přišli jsme tak o své členství v Junáku, přišli
jsme i o svou klubovnu a všechen oddílový majetek.
Abychom měli právo dále se scházet, musíme přijmout
členství v jiném spolku, což se právě také již stalo.
Naše činnost se ovšem musí také náležitě pozměnit,
oprostit se od všeho, co jsme dělali dřív. 12. XII. se ko‑
nala beseda v klubovně ve Věži. Pro Dvojku to byl tra‑
gický den. Po pěkném průběhu besedy přišli 2 zástupci
krajské junácké rady a oznámili nám, že náš oddíl je
rozpuštěn. Věděli jsme už dříve, že jsou některé oddí‑
ly rozpouštěny, nikdy jsme si však nepomyslili, že by
potupný osud potkal i nás, kteří jsme se opravdu ni‑
čím neprovinili. Doufáme, že jednou budeme očištěni
a že se nám od ústředí Junáka dostane zadostiučinění.
J. Foglar – Jestřáb, Pomalogo č. 12, 4. 1. 1949.
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1964

Oddíl využívá příznivějšího po‑
litického klimatu a přijímá ná‑
zev Hoši od bobří řeky. Na tábo‑
ře u Zelené říčky si starší udělají
puťák po slovenských horách
a mladší tradičně táboří. O dva
roky později přijíždí na misto
filmový štáb v čele s Hynkem
Bočanem a natáčí krátký film
na Jestřábům námět – Po‑
klad Černého delfína. J. Foglar
se vrací do médií, opět mu začí‑
nají vycházet knihy a pro Dvoj‑
ku nastávají lepší časy.

Po dlouhých letech míří oddíl
opět do zahraniční, na pobřeží
baltského moře v Polsku, kde
navštěvuje i školní plachetnici
Dar Pomorza. Získává novou
dlouholetou klubovnu pod Let‑
nou, zvanou Havírna. Ale lou‑
čí se navždy s Braťkou, který
na jaře 1965 umírá. Uvolnění
šedesátých let přineslo i návrat
Pětky do médií – občas je slyšet
v rozhlase, reportáže z činnosti
se objevují v dětských časopi‑
sech. Ve výstavní síni FOMA
pořádá výstavu fotek svých
členů pod názvem Klukovská
kamera. Vzniká také nový dívčí
oddíl Děbenek.
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1968–69

Junák se obnovuje a Dvojka
je opět u toho, k ní se přidává
i znovu zrozená Vodní Dvojka.
Na průvod 1. května již vyráží
v krojích a těší se z nově získa‑
né klubovny v Hodkovičkách.
Tábor v létě 1969 je prvně
po sedmdesáti čtyřech letech
téměř bez Jestřábovi účasti, ve‑
dou ho Větřík a Tomek.

Do obnovy se zapojuje i Pět‑
ka, ale zároveň neopouští TJ
Slavoj, jenž mu poslední roky
poskytuje záštitu. Ve stejný
čas se obnovuje Devítka, pat‑
řící po válce pod jeden přístav,
a všechny generace se schází
na tradičním místě u Nižbora,
kde se opět skládají skautské
sliby. Oddíl táboří již podruhé
za sebou na „suchu“ ve východ‑
ním cípu Slovenska. V roce
1969 pořádá přístav velkou aka‑
demii v divadle Semafor, pod
názvem My jsme Pětka 1969.

1970

Přichází opět konec skautské
organizace. Dvojkaři skládají
na poslední chvíli sliby ve Slu‑
neční zátoce i na Zelené říčce
a pak nuceně přecházejí do Pionýrské organizace. 13. ledna
příštího roku se schází bývalí
členové na společném setkání
a tak tomu je rok co rok dodnes.
Několik desítek pětkařů zamíři‑
lo do emigrace, včetně dlouhole‑
tého vedoucího J. Švece – Švíga,
nahrazuje ho Standa Stanov‑
ský. Oddíl zůstává pod TJ Sla‑
voj a znovu skauting ukládá
za zrcadlo.

1973
Oddíl vystřídal několik klubo‑
ven a atmosféra v něm je pro‑
vázena spory a rozchody i po‑
stupným tlakem pionýra, který
vyvrcholí v roce 1975 neúspěš‑
nou snahou o sesazení Jestřába
a část starších členů odchází.
Připomenutí si šedesáti let
vzniku oddílu, době navzdory,
přivádí exilové pětkaře k tvorbě
vzpomínkového almanachu a ti
co zůstali, se schází opět v Se‑
maforu na slavnostní akademii
60×5 a na sjezdu Lužnice. De‑
vítka pořádá obnovený vodác‑
ký závod Prahou pod názvem
Pražská pramička.

1968 (89)
Úvaha o vítězství
komunismu v nás
Pětka přežila nástup komunismu a zákaz skautingu
v roce 1948 jen díky tomu, že přešla do ilegality a vzda‑
la se některých vnějších atributů, které jí spojovaly
se skautingem. Kroje, odznaků a samozřejmě podávání
levé ruky. (Tu levou ruku si ponechali mnozí na růz‑
ná setkávání, ale vždy mimo dosah slídivých pohledů
veřejnosti.) Dnes se to může zdát leckomu přehnané,
ale pravda je, že se řada lidí jenom kvůli příslušnosti
ke skautingu dostala do komunistických vězení a lágrů
na dlouhá léta a mnozí to tam nepřežili. V padesátých
letech to prostě nebyla žádná legrace. Zákaz skautingu
komunistům ovšem nestačil a tak začali nahrazovat
jedny symboly druhými. Místo skautingu založili Pi‑
onýra, do kterého převedli některé jakoby skautské
zvyky, avšak po důsledném ideologickém přefiltrování.
Pionýři měli také šátek, ovšem již rudý a bez turbánku.
Ale ŠÁTEK. Pionýři měli i kroj se zcela jinými odznaky.
Ale KROJ. Založili jakési odborky, například stužku
a odznak „Mladý budovatel“. Nenazývali to „odborka‑
mi“, ale cosi takového to prostě bylo. Součástí kroje byl
kožený pásek s karabinkami, úplně stejný, jako před
tím pásek skautský, dosud uložený v leckteré skříni
doma, avšak veprostřed spony už nebyl znak junácké
lilie se psem, ale znak pionýrský. Pionýři převzali beze
změny skautský pozdrav „buď připraven‑vždy připra‑
ven“ a ten zůstal i na opasku. Atd.
Pro mou generaci, která se narodila až za komunismu
a která obnovovala skauting v roce 1968, dokázali ko‑
munisti Pionýrem tak znechutit některé atributy pů‑
vodně skautské, že jsme jejich původní, najednou ob‑
novenou podobu nebyli v tom roce 68 z emocionálních
důvodů prostě vůbec schopni strávit. Byly to v první
řadě šátek a kroj. I v Pětce jsme tedy obnovili lilii s kot‑
vou jako znak, podávání levé ruky, ale odmítli jsme
šátek a kroj. Měli jsme s tím tehdy problémy s ústře‑
dím Junáka, ale uhájili jsme to a od větších problémů
nás „zachránila“ invaze spojeneckých vojsk Varšavské
smlouvy. Přešli jsme hbitě do ilegality a pokračovali
tak, jak jsme byli zvyklí. To duchovno se nám však,
málo platné, v Pětce během těch dlouhých let ilegality
přeci jenom trochu vytratilo, ač jsme vybudovali různá
náhradní řešení. Desatero prostě musí být nejen přes‑
ně zformulované, ale musí být hlavně na očích, aby
se tu a tam nějaké to přikázání nepřehlédlo. Bolševik
nás nezničil, ale přeci jen nás při nejmenším poškodil.

Stránku z časopisu Pětky Plaváček, 1968. | (Z) AP.

Tehdy mi bylo dvacet a posuzoval jsem vše v první řadě
emocionálně. Teprve dlouho potom jsem si pomalič‑
ku začal uvědomovat, že naše emocionalita, která nás
tehdy dostala do sporu se staršími Pětkaři, a na kterou
jsme byli tehdy tak bláhové hrdí (!), bylo ve skutečnos‑
ti velké vítězství taktiky komunistů. Ti nás tím nád‑
herně dostali! Zošklivili nám původně skautskou sym‑
boliku do té míry, že jsme se hádali se svými bratry,
místo abychom se věnovali o to více věcem zásadním
a skutečně důležitým. Po létech tedy, když jsem si to
teprve s jistým vlastním dozráváním konečně se zpož‑
děním uvědomil, došlo mi, jak to ti komunisti udělali
vlastně geniálně a jak nás duševně poničili na hezkých
pár let a hlavně GENERACÍ dopředu.
Přišel rok 1989 a situace z roku 1968 se při obnově
skautingu opakovala, devastující účinky úspěšné ko‑
munistické strategie vyplavaly napovrch daleko zřetel‑
něji, než v roce 1968. K úspěchům komunistů po těch
dvaceti letech lze kromě výše uvedeného přičíst už
i obecnou nechuť nás občanů k jakékoliv organizova‑
nosti. Už ovšem bez ohledu na to, zda ta organizova‑
nost má či nemá smysl. Nechci a nebudu tady a teď ro‑
zebírat, jakých chyb se dopustili ti, kteří skauting opět
obnovovali. Faktem však je, že Pětka nejenže nepřijala
po roce 1989 kroj a šátek, nechtělo se jí do podávání
levé ruky a dlouho, předlouho se vzpírala do obnove‑
né organizace vůbec vstoupit. Bolševik, sám domněle
na lopatkách, tak slavil přímo v lůně odvěkého svého
nepřítele skvělé vítězství! Pětce se podařilo toto kritic‑
ké období překonat, do organizace vstoupila, ale různé
oddílové generace pociťují důsledky tohoto vstupu
zcela odlišně.

Luděk Bartoš, Kormidlo, březen 1999.
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1976

Oddíl se konečně dostává z područí pionýra a stává se turis‑
tickým oddílem pod TJ Praga,
ale zápasí s nedostatkem čle‑
nů. Oficiálně vede Dvojku Dick
a po něm Zdeněk. Jestřáb jezdí
na tábory pouze na kratší dobu.

Oddíl již vedou většinou Jestřá‑
bovi spolupracovníci, ale s jeho
pomocí a v jeho duchu. Opět
se střídá klubovna a o rok dříve
staví Pedro podsadovou podko‑
vu u Zelené říčky jinak než ob‑
vykle, což vynese táboru jméno
„Na jiném místě“. V roce 1986
vzniká vlčácká smečka Tygříci.

1989

Vlčata nazývaná Pišišvoři
a světlušky zvané Sluníčka jsou
novými oddílovými přírůstky
do pětkařské rodiny, založený‑
mi v minulých dvou letech. Bo‑
hužel oddíl přichází o Skočku
a pro vánoční prázdniny musí
hledat jiná místa.

Oddíl již oficiálně vede Milan
Žaloudek, který na Jestřá‑
bův odkaz přirozeně navazu‑
je. Dvojka se slavnostně vrací
do Junáka a obnovuje i středis‑
ko. Zároveň řeší potíže s táboři‑
štěm na Slovensku, jenž vyústí
v nalezení nového místa v No‑
vohradských horách. Mění také
rytmus oddílových akcí z kaž‑
dotýdenních na čtrnáctidenní.

Oddíl přichází o klubovnu
a je nucen hledat jiné přístře‑
ší. Hlavní důraz v činnosti se
přesouvá na vlčata a k aktivním
roverům.

2006

Činnost Pětky stojí významně
na dívčím oddíle a menším po‑
čtu členů, postupně se ale opět
probouzí i klukovská část.

Návrat do Junáka není jedno‑
duchý, ale brzy se obnovuje
5. přístav vodních skautů i když
zůstává i členství v TJ Slavoj.
K aktivitě se vrací několik ge‑
nerací bývalých členů. Zároveň
s nově nabitou svobodou zápasí
Pětka s dostatkem dospělých
i dětských členů.

Fotografie v kalendáriu z archivu Dvojky a Pětky,
Památníku národního písemnictví a SI ABS.
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K vedení se dostávají mladší od‑
chovanci Dvojky, hledající svůj
styl, jak se vyrovnat s tradicí
oddílu, což se neobejde bez pro‑
blémů i slepých uliček. Ale od‑
díl má stále bohatou činnost
s několika tradičními akcemi
a mnoha novými.

Nedostatek členů i vedení způ‑
sobují útlum činnosti. Krizi se
po několika letech daří překo‑
nat i díky větší spolupráci s dív‑
čím oddílem Sluníček.

1986
Pětka se znovu vrací do Polska
a užívá si písečných pláží a moře.
O rok později se vodácký závod
spolupořádaný oddílem pře‑
jmenovává na Napříč Prahou.
Loděnice 5. oddílu se přesouvá
do Hodkoviček. Oddíl vedou
mladší vedoucí, ovšem s né již
tak silnou návazností na tradice.

1996

2013
Oba oddíly se vymanily z hlav‑
ních obtíží minulých let a opět
více nabírají členy i upevňují
vedení. Významným impulsem
jsou oslavy sto let jejich vzniku.
Dvojka slaví setkáním členů
a komorní fotovýstavou. Pětka
výstavou v Sovových mlýnech,
hojně navštíveným setkáním
generací a táborovým ohněm.

1989
Skauting opět začíná…
Bylo to asi týden po zákroku „červených baretů“ proti
demonstrantům na Národní třídě. Pedro, který byl pro
nás vždycky jakýmsi „mezičlánkem“ mezi námi, kteří
sice o dřívější skautské organizaci věděli, ale sami ne‑
měli možnost v oficiálně povoleném skautském hnutí
působit, a tou dávnou tajemnou a legendami opře‑
denou dobou svobodného skautování. „Kluci – mám
pro vás práci. Nadešel náš čas,“ řekl jednou v sobotu
mě a Zbyndovi. Zítra ve Spálené ulici č. 9 obnovujeme
skautské hnutí. To byla řacha. Doba byla velmi neklid‑
ná. Já jsem studoval posledním rokem na strojní fa‑
kultě. Vysoké školy byly ve stávkové pohotovosti, jez‑
dilo se po venkově s letákama, novinama, mluvit s lid‑
ma o kypící situaci v Praze. Do toho všeho přicházely
zprávy, že v Kladně se srocují lidové milice před svým
tažením na Prahu… Na školách se neučilo…
Ve Spálené ulici se sešlo asi dvacet lidí a pod vedení Kar‑
ty byla ustanovena Skautská informační kancelář. Jejím
cílem bylo informovat lidi o nově se obnovujícím hnutí,
shánět a zprostředkovávat kontakty mezi fungující‑
mi oddíly, pomáhat při pořádkové službě v pražských
ulicích. Od začátku se aktivně z našeho oddílu zapojili
Pedro, Zbynda a já, později ještě Long a Sup. Do kan‑
celáře jsme docházeli každý den. Jednou večer přiběhl
kdosi z Občanského fóra. Pomalu jsme už zavírali a bylo
nás jen pár. „Kluci, tohle máte od nás do vínku,“ povídá
neznámý a předává nám nádhernou skautskou lilii asi
40 cm vysokou. Bylo to krásné pohlazení, že si na sebe
lidi myslí i v této napjaté době.

Stránka z exilového časopisu Pětky Boulletin, 1989. | (Z) AP.

Spolu s výtvarníkem Dalim jsme uspořádali prodejní
výstavu děl českých malířů a grafiků v galerii Zlatá li‑
lie. Dali byl ve své snaze pomoci skautingu nesmírně
obětavý. Nejenže celou výstavu zajistil tím, že obeslal
malíře výzvou, aby svými obrazy pomohli vytvořit
pozdější finanční základ organizace, ale sám věnoval
grafiky v celkové hodnotě asi 20 000 Kčs. Na této vý‑
stavě se prodalo obrazů za dalších asi 40 000 Kčs.

Pomáhali jsme připravovat první skautské setkání
v pražské Městské knihovně. Tomuto setkání byla
přisuzována velká role. Poprvé tu oficiálně promluvili
„předáci“ skautského hnutí, sjelo se sem velké množ‑
ství mimopražských zástupců. Na improvizovaném
pódiu jsem spolu s Áčkem Řehákem zprostředkovával
průběh jednání stovkám lidí na nádvoří před univer‑
sitní knihovnou, kteří se do jednacího sálu už nevešli.
Každou chvíli jsem odbíhal do knihovny a mluvil po te‑
Jindy jsem zase zažil krásnou chvilku, kdy po celoden‑
lefonu s lidmi z různých zemí, především s českými
ním fofru mně zavolal Karta a do ruky mi vtisknul sli‑
bovou lilii. „Dlouho jsem ji doma schovával a přemýšlel, „vysídlenci“, kteří nám gratulovali ke znovuobnovení
organizace. Na oficiální uznání ze strany ministerstva
komu ji jednou dám.“ Když to říkal, bylo nám oběma
vnitra jsme si však museli ještě skoro měsíc počkat,
děsně fajn.
takže celé naše počínání bylo několik kroků za hranici,
kterou určují a vymezují zákony.
Další ze služeb, do které jsme se zapojili, bylo prodá‑
vání samizdatových knížek v galerii Mánes. Knížky
Skautská informační kancelář působila nepřetrži‑
věnovalo jedno švýcarské exilové nakladatelství a vy‑
tě ve Spálené ulici do konce ledna 1990 a myslím,
dělali jsme jejich prodejem pro obnovující se hnutí asi
že mohu říci, že sehrála při obnově Junáka a při
40 000 Kčs. Velký význam mělo jistě i rozmnožování
prvních vratkých krůčcích mladičké (alespoň tehdy
nejrůznějších materiálů propagačních i faktografic‑
kých. Odepisovali jsme na stovky dopisů a vytvořili asi se nám zdálo, že mladičké – ó jak jsme byli naivní
a hloupí) organizace klíčovou úlohu.
v 80 městech síť spolupracovníků, na něž jsme tyto
materiály rozesílali. Obrovskou pomocí byl pro nás
tehdy Sova, který nám u své firmy – Minolta – zdarma
namnožil tisíce kopií.
Milan Žaloudek v kronice Dvojky z listopadu a prosince 1989,
psáno po více jak třech letech.
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Tábory 2. oddílu skautů
1913
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

Tábor Skokanů, Pelíškův Most
Tábor u Županovic
Tábor se Šestkou, Županovice
Tábor dvou chýší,
Pelíškův Most
Tábor s novým vůdcem,
Pelíškův Most
Tábor u Letošitic
Tábor wolleyballu, Letošice
Tábor v Jörgencity, Příběnice
Tábor na ostrově Adamitů,
Příběnice
Tábor u Velešína
Tábor bez pramice, Velešín
Tábor mohykánský, Libíč
Tábor Svazu třinácti,
pod Sluneční zátokou
Tábor Zelené příšery,
pod Sluneční zátokou
Tábor na Bobří řece,
Heřmaničky
Tábor smůly, Heřmaničky
Tábor ve Sluneční zátoce
Tábor úplňku, Sluneční zátoka
Tábor Dvacáté míle,
Sluneční zátoka
Tábor 13 orlích per,
Sluneční zátoka
Tábor bez Vytrvalce,
Sluneční zátoka
Tábor Modrého stínu,
Sluneční zátoka
Tábor zpěvu, Sluneční zátoka
Tábor u Sinovíru,
Podkarpatská Rus
Tábor ohňů, Sluneční zátoka
Tábor psanců, Oslavany
Tábor věrných, Veliká
Tábor Alvareze, Na Kocandě
Tábor Zlatého údolí,
Sluneční zátoka
Tábor strachu, Sluneční zátoka
Tábor svobody, Sluneční zátoka
Tábor u Krumlova
Tábor přátelství, Krumlov
Tábor se Sedmičkou, Krumlov
Tábor pod Kriváněm,
Zelená říčka
Tábor na Zelené říčce
Tábor pod Hlídkovou skálou,
Zelená říčka

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Tábor Černého delfína,
Zelená říčka
Tábora práce, Krumlov
Tábor dešťů, Zelená říčka
Tábor nesnází, Zelená říčka
Tábor zpívajícího ještěra,
Zelená říčka
Tábor Kon‑Tiki, Zelená říčka
Tábor v Jezerní kotlině, Bečov
Tábor změn, Zelená říčka
Tábor áček, Zelená říčka
Modrý tábor, Zelená říčka
Tábor slunce, Zelená říčka
Tábor žhnoucích dnů,
Zelená říčka
Tábor mladších, Zelená říčka
Tábor návštěv, Zelená říčka
Tábor s kamerou, Zelená říčka
Tábor střídání, Zelená říčka
Tábor velkých vod, Zelená říčka
Tábor jasných hvězd,
Zelená říčka
Tábor Slunečního kamene,
Zelená říčka
Tábor na Ostrově pokladů,
Zelená říčka
Tábor kytar, Zelená říčka
Tábor hub, Zelená říčka
Tábor harcovníků, Zelená říčka
Tábor rozkolu, Zelená říčka
Tábor nové generace,
Zelená říčka
Tábor neznámé civilizace,
Zelená říčka
Tábor dobré pohody,
Zelená říčka
Tábor šerifa Flanagana,
Zelená říčka
Tábor záplav, Zelená říčka
Tábor všech, Zelená říčka
Tábor v nejistotách,
Zelená říčka
Tábor dvaatřiceti, Zelená říčka
Tábor nového totemu,
Zelená říčka
Tábor na jiném místě,
Zelená říčka
Tábor s medvědem,
Zelená říčka
Tábor pěti cest, Zelená říčka

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Tábor tří epoch, Zelená říčka
Tábor ve znamení Atlantidy,
Zelená říčka
Tábor na Velikonočním ostrově,
Zelená říčka
Tábor rozloučení, Zelená říčka
Tábor na Novém světě,
Baronova louka
Tábor Koruny České,
Baronova louka
Tábor Bílého slona,
Baronova louka
Tábor bojovníků Bororo,
Leopoldov
Tábor ve stínu Manhattanu,
Leopoldov
Tábor povodní, Leopoldov
Tábor bouří, Leopoldov
Tábor Jestřábova odkazu,
Leopoldov
Tábor hvězdopravců, Leopoldov
Tábor na planině Palmyra,
Leopoldov
Tábor rodu Minamoto,
Leopoldov
Tábor sucha, Leopoldov
Tábor Keltů, Leopoldov
Tábor v zemi Trifidů,
Leopoldov
Tábor hvězdných nocí,
Leopoldov
Tábor s Asterixem, Leopoldov
Tábor cesty Hobitů, Leopoldov
Tábor Bratrstva oceli,
Leopoldov
Tábor vzpomínek, Leopoldov
Tábor Templářů, Leopoldov
Tábor útěku ze Sibiře,
Leopoldov
Tábor v Tibetu, Leopoldov

Pozn. ed.: Dvojka od Jestřábových dob všechny své tábory pojmenovává a učinila to i zpětně u táborů předchozích.
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Tábory 5. oddílu vodních skautů
1914
1915
1916
1917
1918

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

1935

1936
1937

1938
1939
1940
1941
1945
1946
1947

Libčice u Vltavy
Všenory (s 9. oddílem
Vlad. Wildmanna)
Plátěná Lhota Plešivec
u Berouna (s 9. oddílem)
Plešivec u Berouna
(s 9. oddílem)
Plešivec u Berouna
(s 9. oddílem)
a putovní po Šumavě
Planá nad Lužnicí
Tatry u Jámského plesa
Rybník Holná
Padrť a putovní po Slovensku
Makarská – Jugoslávie
Stříbrné jezero (Počuvadlo)
u Banské Štiavnice
Poprvé Staňkov – Vlčice
Staňkov – Vlčice
Staňkov – Vlčice
Staňkov – Vlčice
Staňkov – Vlčice
Staňkov poprvé „vzadu“ –
Bobří potok
Staňkov, roveři putovní
Podkarpatská Rus
Staňkov, roveři putovní
Německo a Rakousko
Výroční Staňkov, roveři
putovní Jugoslávie a Maďarsko
Jugoslávie na plachetnici
Gospa Poišana
a Staňkov Bobří potok
Jugoslávie a Řecko
na plachetnici
a Staňkov Bobří potok
Spolí u Třeboně a putovní
po Lužnici do Prahy
Spolí u Třeboně,
Jamboree v Holandsku
a cesta po Anglii a Francii
Hrabušice ve Slovenském Ráji
Přehrada Seč
v Železných horách
Seč
Koníčkování
do Červenských proudů a zpět
Seč na ostrově Pětka
(filmovací) Seč a putovní
Lužnice z Chlumu do Prahy
Seč a putovní Vltava
z Lenory do Prahy

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Polsko – plavba po Visle
k Baltu na kutru Pětka
Liptovské hole –
Tomanova dolina
Putovní Lužnice
z Chlumu do Županovic
Mule kule: Stráž nad Nežárkou
Putovní vodní Vltava
z Lenory do Županovic
Putovní ze Suchdola n. Lužnicí
po soutok s Vltavou
Putovní a stálý
Suchdol – Veselí nad Lužnicí
Větrný mys – Slapy,
potok Mastník
Borový mys – Holná
u Kardašovi Řečice
Přehrada Souš – Jizerské hory
Oprava Skočky a putovní
Lužnice – Slapy (Hrazany)
Lipno u Frymburka
Putovní Vltava: Lenora – Praha
Dolní Lipovsko na Vltavě
Oprava Skočky a putovní Jizera
Kapry – Staňkovský rybník
a putovní Ohře
Mrowkowe wydmy –
Polsko na Baltyku
Putovní
Suchdol n. Lužnicí – Praha
Ex Libris –
Sobědraž na Orlickém jezeru
Minová pole – Runina I.,
východní Slovensko
Svatojánská dolina, Nízké Tatry
Putovní Šumava,
Otava Sušice – Praha
Lipno – pravý břeh
Okluze I –
Orlické jezero u Sobědraže
Sprůdl –
Bečov nad Teplou, stálý
Anabáze – Skočka
a putovní Lužnice do Županovic
Runina II – východní Slovensko
Okluze II – Orlické jezero
u Sobědraže
Putovní Vltava: Lenora – Praha
Kyselka – Double
Vosumec – Vltava
174 km na Orlické přehradě
Zaseno – Orlická přehrada
Varvažova

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Drenáž I –
Novosedly nad Nežárkou
Moskyti I – Brod u Stříbra
Fučka I – Brodu Stříbra
Drenáž –
Novosedly nad Nežárkou
Habřina –
Dalešická přehrada na Jihlavě
Moskyti II – Brod u Střibra
Putovní – Polsko
(Gdaňsk, Puck, Debek,
Hel. Gdaňsk)
Fučka II – Brod u Stříbra
Putovní Slovensko –
Medzev, Tisovec
Vosumec II – Vltava 174 km
na Orlické přehradě
Staňkovský rybník (vzadu)
Fučka III – Kladruby u Stříbra
Staňkov
Belada
ZTV
Šatlava
KRZ – Slapy
Zombíkov‑ Nežárka,
louka Kramářka
Hlody – Nežárka, Kramářka
Děpišda – Nežárka Jemčina
Somrákov, Nežárka, Kramářka
HBZ – Nežárka, Kramářka
UK (králíci – cesta
za domovem) Nežárka,
Kramářka
Nežárka, Kramářka
Diatech – Nežárka, Kramářka
Pochod a brigáda
na Horním hradě
Iramen – Havranky, Radvanec
SKRZ, Slapy
Bublákov –
Lužnice u Majdalény
TO – putovní kola, voda, pěší,
z Karlových Varů na Kramářku
Ňy, Horní Brusnice
(Zatím beze jména)
Nežárka, Kramářka
Potoptákov – Onšovice u Čkyně
Nežárka, Kramářka
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Václav Nosek – Windy, Matěj Šmíd, Jiří Zachariáš – Pedro.
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Zvláštní díky připojuji své partnerce Lence Hendrychové, autorovi grafické úpravy
Michalovi Stránskému a řediteli Tiskového centra Tomášovi Slavíkovi, oni vědí za co.
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Středisko Dvojka Praha

Skautský oddíl

Skautské středisko Dvojka slučuje 4 úzce
spolupracující skautské oddíly. Nabízíme dětem
aktivní využití volného času, které má smysl.
Středisko má dlouholetou tradici
a zkušený tým vedení. | www.dvojka.cz

Roman Šantora (ed.)

5. přístav vodních skautů Praha
Jsme přístav vodních skautů s pestrou
a zároveň také jednou z nejdelších historií u nás.
Sdružujeme členy v klukovských a dívčích
oddílech a také několik skupin oldskautů
různých generací. | vodni.petka.org
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Skautský institut A. B. Svojsíka

Tisk Europrint a. s.

Pečuje o paměť skautingu, popularizuje ji
a zpřístupňuje k bádání. Ptá se, jakou
stopu nechává skauting na světě. Vytváří
prostor pro setkávání, debatu a hledání
nových impulsů. | www.skautskyinstitut.cz
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