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50 let se zdá jako dlouhá doba. Ne ale tak dlouhá, aby nepro-
běhla člověku přímo před očima. Sám jsem do Platanu vstoupil 
více jak před pětadvaceti lety. Tedy v době, kdy většina našich 
členu ještě ani nebyla na světě. Některá si pamatuji jako před-
školáky, kteří si ani neumí zavázat tkaničku, natož ukrojit chle-
ba. Dnes patří mezi vedoucí. Zároveň mi někteří figurují už jen 
v osobních vzpomínkách.

Proto možná, takhle najednou, to zas tak veliké staří není. 
Před jedenácti lety to bylo 100 let skautingu, co jsme oslavovali, 
takže náš Platan je stále mladý junák, ale skrz naskrz již dospělý. 
A stejně jako se stárnutím člověka roste povětšinou jeho objem, 
tak i Platan roste ve své početnosti. Dnes je nás přes celou stov-
ku. A to je v mých očích skvělé.

Platan jsou zejména oddíly - Dvanáctka, CXL, oba sahající 
historií daleko před rok 1989, je to i VENETA, OS a nejmladší 
Plšíci. Bez jejich členů a jejich vedení by nic takového jako naše 
středisko neexistovalo. Na následujících stranách se setkáte ne-
jen s nimi, ale i s dalekými bývalými členy. Abyste si mohli lépe 
vzpomenout, doporučuji otočit na další stránky. Přeji příjemné 
zážitky.

Pro myšlenku skautskou planem sjednoceni pod Platanem!

Jakub Rajšl - Rajče 
vůdce střediska
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Osmdesát let skautem - 
padesát let v Platanu
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bratr Pluto
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Na mé první skautské legitimaci, která se mi nějakým způso-
bem dochovala, mám uvedeno datum vstupu - 23. května 1938. 
V Příbrami jsem tenkrát začal své první skautské, opravdu jen 
vlčácké kroky až do rozpuštění Němci. Hned v květnu 1945 jsem 
začal ale už vážněji a dotáhl to na rádce družiny a dokonce na 
střediskového tajemníka. Absolvoval jsem dva měsíční tábory 
a opravdu jsem skautingem žil, až jsem s tím měl ve škole tro-
chu větší problémy.

Pak ukončili skautování komunisti, ale na jaře roku 1968 jsem 
šel do toho znovu. Ve Spálené ulici (to už jsem byl dávno trvale 
v Praze) byla otevřená malá kancelář, kde jsme vypisovali evi-
denční karty a hlásili se znovu do skautské činnosti. Pak se prý 
tyto opravdu objemné seznamy ocitly někde na StB, ale to už se 
skautovalo vesele dál.

A tady začala moje „ plataňácká“ činnost. Už na ty úplné 
začátky moc nepamatuji, ale vzpomínám, že jsem nějak dostal 
zprávu, že mám přijít do Thomayerovy nemocnice, kde se bude 
zakládat středisko pro Prahu 4. V neútulné přednáškové hale se 
stupňovitými lavicemi se nás tenkrát sešla jen hrstka, ale i tak to 
začalo s budoucím střediskem - Platanem. Vzpomínám, že tam 
vyl tenkrát i Mirek Brych, Jirka Vesták, dr. Novák a další. Ale ne-
vím, byli-li už na této úplně první naší zakládací schůzi. Pak jsme 
měli další schůzky někde na Pankráci, ale už bych asi tu restau-
raci neuměl lokalizovat.

Tak už si pamatuji i Dášu Houskovou či Evu Wondreysovou 
s jejím manželem - Hadařem. Brzy jsem začali někteří pracovat 
i na ústředí a já byl jmenován do organizační rady jako výtvar-
ník. A tady začala moje dost obsáhlá a rozsáhlá činnost, kdy se 
na mne hrnuly úkoly, že jsem si nemohl naříkat na nedostatek 
práce. Zčásti se mi nějaké návrhy zachovaly a jsem na to dodnes 
hrdý. To jsem přišel taky do styku s náčelníkem dr. Rudolfem 
Plajnerem i s Vlastou Koseovou, Františkem Němcem a dalšími.

Dlouhé trvání toto krásné období plně horečnaté práce ne-
mělo a komunisti nám činnost opět zarazili.

Já jsem ale byl naštěstí už trvale ve styku s mnohými dost 
angažovanými činovníky v Praze i v Příbrami, a tak „jel“ dál. To 
už se mnou byl v Platanu i Karel Petrášek, Karel Kunca a řada 
dalších.
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V té době druhé legality jsem dost dělal i osobně pro R. Plaj-
nera a mám z našich společných schůzek hrdý pocit.

Když pak přišla další obnova Junáka v roce 1989, tak jsem na 
ustavující schůzi v Městské knihovně rozdával už vytištěné A3 
velké barevné plakáty s mými kresbami, které jsme stačili na-
rychlo vytisknout.

A jelo to nanovo a ještě rychleji. Znovu jsem se objevil v Pla-
tanu, znovu i v organizační radě s Dášou Houskovou a jako 
výtvarník jsem občas nevěděl, kam dřív skočit. Část těch mých 
prací mám podchycenou, ale určitě ne všecku.

Jsem hrdý, že právě pro Platan jsem udělal základní výtvarné 
práce v symbolice - loga, vlajky a co bylo potřeba. A tak i dnes 
pyšně zírám na krásně vyšité vlajky, které jsem s velkou láskou 
dělal. Když měl Platan třicátiny, udělal jsem k tomu výročí logo, 
pak po deset letech opět a nyní, když slaví Platan padesátiny, 
udělal jsem další logo k tomuto krásnému jubileu.

Jsem hrdý na to, že jsem byl při prvních krocích našeho stře-
diska Platan a pak při opětovném zrodu. Jsem hrdý, že jsem měl 
možnost spolupracovat s velkými postavami Janáka i našeho 
skromného střediska. Zkrátka, že jsem mohl pro náš skauting 
něco jako výtvarník udělat. Snad i za to mám na kroji pod sli-
bovým odznakem nemalou skupinu barevných proužků. A na 
klopě dvě „léta“ - zlaté v „50“ a stříbrné v „3“. I na tyto dva malé 
kousky plechu jsem hrdý.

Stejně jako na to, že jsem jeden z těch, kteří před půlstoletím 
Platan zakládali. A moc si toho vážím.

26. 1. 2018, Vladimír Pechar - Pluto
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Klubovna v Horní ulici
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bratr Fuga
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Po zákazu skautingu v Československu po roce 1970, kdy se 
konal též náš poslední tábor u Mlázov (Sluhov), jsme byli velmi 
smutní. Vedení naší 140cítky, Mustang, Akéla a Kondor nám to 
oznámili a pro všechny to byla velká rána. Akéla nám ale navrh-
nul pokračovat v TJ Slavoj Vyšehrad, jako turistický oddíl.

Nejprve jsme se scházeli v jejich Vyšehradské zasedačce, 
později Akéla někde u OPBH (Okresní podnik bytového hospo-
dářství - státní firma, která měla za komunismu na starosti domy 
a byty) vyšašil malou sklepní místnost v suterénu v Horní ulici na 
Praze 4, nedaleko parku Jezerka. Byla vlhká, plesnivá a ve špat-
ném stavu. Pustili jsme se do svépomocné rekonstrukce a soutě-
žilo se v počtu odpracovaných hodin. K záznamu tohoto sloužila 
nástěnka s vyobrazením indiánského příběhu stoupání na horu. 
Klubovna se musela okopat až na cihlu, odizolovat penetrací, 
nahodit, vymalovat atd…Podlaha se vylila betonem, do zdí se za-
pustily trámky a vzniklo tak druhé patro, jakási vestavěná skříň 
na tábornickou výbavu. Z Krčského lesa jsme si dovlekli soušku 
borovice, z které byl vytvořen rozcestník. Stopař od klatovských 
skautů nám namaloval obraz krajiny na zeď. Otec Prstíka dodal 
velký zálesácký stůl. Kondor zase mříž do okna na chodník.

Veškeré práce vyvrcholily stavbou rohového krbu z žulových 
kamenů a nemaje jinou možnost, vozili jsme je o víkendech vla-
kem a potom tramvají z lomu v Prosečnici. Měli jsme jen plátěné 
torny, takže naše záda měla tvar těch šutrů. Krb měl vynikající 
tah, neboť komín v mnohapatrovém činžáku byl dlouhý. Všech-
no jsme si museli tvrdě vydřít, ale pomáhalo nám nadšení z naší 
nove klubovny.

Byly to i přes zákaz Junáka nádherné časy. Pravidelně jsme 
jezdili na výpravy a v létě na puťáky po Jižních Čechách. Později 
jsme na krásném místě u Rožmitálu na Šumavě měli stálý tábor. 
Všechno jsme si dělali sami z krajinek. Podsady, kuchyň, kamna 
plátovky, stožár v podobě lodního stěžně, latrínu atd…Taky jsme 
často jezdili na tzv. Kolibu na Klatovsku, osadu šipka, vybudo-
vanou klatovskýma skautama. Dodnes stojí a je v bezvadném 
stavu, ale už bez totemového háje a krásné dvoupatrové strážní 
věže s ochozem, kterou obdivoval i Miloslav Šimek ze Semaforu 
při jeho návštěvě.

Když naší klubovnu uviděla vrchnost Slavoje Vyšehrad, tak 
se jim tolik líbila, že si ji nakonec zabrali pro sebe…Akéla za-
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čátkem osmdesátých let odjel s rodinou do Austrálie, kam ho 
občas jedu navštívit. Mustang a Kondor (vedli skauty a vlčata 
CXL) již jsou u věčného táborového ohně spolu s dalšími našimi 
skautskými činovníky. Za všechny vzpomenu bratra Háru, Bor-
ka, Echa, Hadaře, Fenka a střediskového za Platan Pletka. Chtěl 
jsem jen velmi stručně zavzpomínat pro dnešní stočtyřicítku…

Jó a měli jsme pokřik! Junáci vzhůru, junáci vpřed, každý den 
dobrý skutek v oddíle 140!

Václav Toušek - Fuga

bratr Fuga
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Dopisy Adamovi
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bratr Akéla
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Adam, když jsme emigrovali, tak jsme vše ztratili, jen věci 
uložené u kamaráda, co by fotografie, tak, to nám později poslal 
poštou, ovšem ne všechno, takže, co mám já, má i Fuga, který 
tady u mne byl. Samozřejmě pomůžu, pokud něco nejdu ve své 
paměti. Povídání o klubovně, jsem poslal z jiného kompjutru, ale 
nemám zdání, zda to došlo, takže teď znova pošlu kopii zaslané-
ho, pro jistotu. Další věci si musím upamatovat, například výpra-
vy do jeskyň a jiné.

Skautská klubovna byla v Horní ulici, pod ochranou turistické-
ho oddílu Slavoje Vyšehrad.

Slavoj Vyšehrad pod vedením pana Rudolfa Drtiny, bývalým 
skautem, ten nám také vybojoval na radnici v Praze 4 sklepní 
místnost v Horní ulicí, která měla symbolickou úlohu k našemu 
oddílu a zejména ke skautíkovi, Ota Linharta, ale o tom později.

Sklepní místnost ve sklepních prostorách domu, s jedním ok-
nem na úrovni ulice, byla pro radnici neobyvatelná, pro vlhkost 
a nenáležení stáli před problémem, dát místnost k používání, 
dalo by se říci, že i tak jsme byli šťastní za tento dar od Slavoje 
Vyšehradu. Rudolf nám slíbil finanční pomoc,vše dát do pořádku 
a tak skautíci, malý „Borek“,Fuga - Václav Toušek, Fantomas - 
Martin Ztratilek, Fulier Červenka - Červ a jiní, okopávali zdivo od 
plísně a my jsme koupili isolaci proti postupujícímu vlhku až do 
výšky jednoho metru od podlahy. Praktický, jsme na klubovně 
pracovali každým dnem. Isolaci proti plísni a vlhku jsme přikryli 
dřevěným obložením kolem celé místnosti. Okno na ulici jsme 
uvedli do provozu a začal jsem podle návrhu stavět krb, tak, aby 
nekouřil, čehož jsem se nejvíce obával, aby byl bezpečný a pra-
coval bez problémů. Krb se povedl, slavnostní zapálení, táhnul 
dobře, žádný kouř do místnosti, a tak poprvé jsme jej uvedli do 
provozu. Dalším krokem bylo získat místo, kam uložíme spací 
pytle, stany a jiné a tak jsem dal navrch, na druhý strop s pode-
přením, kmenů z obou stran, což bylo velice dekorativní a strop 
byl udělán z borovicového dřeva, nad vchodem do místnosti, 
uzavřen šoupačkama. O získání kmenů na podporu, náš oddíl - 
chlapci, nesli tyto stromy - dva a půl metru, kmeny z Kunratické-
ho lesa až do Horní ulice, což byl pořádný kus cesty a s risikem 
být podezřelý pro policii, co to vyvádíme na okraji silnice. Kme-
ny jsme udělali na míru a „veranda“ byla užitečná a i atraktivní 
s pohledem na přírodní barvu dřeva. Dnes, už si nepamatuji, 
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bratři Akéla a Fuga
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zda výprava za kmeny byla záležitost družiny a nebo celého 
oddílu. V Horní ulici nikdo nic nezpozoroval, klíče od klubovny 
měl Fuga, neboť bydlel za rohem, který také čas od času kont-
roloval, zda je vše v pořádku. Na dveře přišla cedule Turistický 
oddíl Slavoje Vyšehrad. V oddíle došlo k tomu, že jsem musel 
jednoho skauta vyřadit z oddílu, když tašku se skautskou kroni-
kou „zapomněl“ na lavičce v parku, měl přezdívku Krtek, vůbec 
si neuvědomil, co mohl způsobit. Pokud by někdo dostal tyto 
věci v době totalitního komunismu, se štěstím si toho všimnul 
jiný chlapec a tašku okamžitě ukryl. To bylo pro mne velmi ne-
mile, celý oddíl si to uvědomoval, do jakého nebezpečí nás mohl 
dostat a co teprve Slavoj Vyšehrad a Rudolf, též nesl zodpověd-
nost, že nám skautům poskytl útulek. My jsme měli tou dobou 
dvě děti a Olga též věděla, že to není legrace, vést oddíl za tako-
vé situace. Do oddílu přibyl Bořek starší. Pan Ota Linhart - otec 
Otíka - Prstíčka - nám pomohl získat dlouhý stůl z dubového 
dřeva, za který se vešel celý oddíl, to byla největší naše chlouba. 
Masivní, jeden kus velkého stolu, v přirozených barvách, udě-
lal klubovnu atraktivní. Vše jsem nalakoval průhledným lakem 
a barva dřeva ještě víc vystoupila na povrch. Teď přijde kus 
historie rodiny Linhartových, neboť, klubovna byla v místě, kde 
naproti naší klubovny byl dům, kde žili Mendlíkově v čísle jedna, 
jež byli zapojeni v ÚVOD - Ústřední Výbor Domácího Odboje, 
jež měli vysílačku napojenou na Londýn, odkud denně vysílali. 
Až do doby, kdy gestapo jim přišlo na stopu. Mezi rádio operu-
jícími byl dědeček Oty Linharta, tři generace Linhartu od doby 
legionářů v Rusku, až do naší doby ilegality proti komunistům. 
Jeden čas členové ÚVOD vysílali z Kunratického lesa z hospody 
Na zelené louce. Mnozí z nich, než by padli do rukou gestapa, 
volili sebevraždu a nebo boj do posledního náboje. Štábni kapi-
tán Morávek je legendou odporu proti fašismu. V zátahu gesta-
pa jeden unikl ven na ulici s ampulkou jedu v puse, kdyby byl 
zastaven a zatčen, většině se podařilo utéct. Tři bratři, Linharto-
vé zahynuli, jejich rodiny zatčeny a uvězněny v Terezíně.

Chlapci dospívali a přibývalo revolty, a tak padl návrh, aby-
chom propůjčovali klubovnu spořilovskému oddílu. Došlo 
k tomu, že začali zvát děvčata, což se odrazilo na činnosti. Starší 
nechtěli odejít k roverům a mladší skauti nemohli provozovat 
svoji činnost vlivem starších skautů. Jejich zájem byl o děvčata, 
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za podpory Bořka a Kondora chtěli prosadit spolupráci s děvča-
ty, a to byl můj konec. Vzdal jsem se vedení a moje místo pře-
vzal Bořek starší, který tam měl syna a dceru ve spořilovském 
oddílu. Nemohl jsem riskovat v této situaci bezpečnost mé 
rodiny. Pokud bychom byli odhaleni tajnou policií vlivem ne-
kázně v oddíle. Starší chlapci už nedrželi program, někdy se jen 
dostavili, zda tam nejsou na návštěvě děvčata a chtěli klíče od 
Fugy. Rebelie skončila předáním věcí Rudolfu Drtinovi. To však 
nebyl konec - tři starší skauti Fantomas, Červ a třetího nepama-
tuji, mne navštívili a žádali odevzdání majetku oddílu. To byla 
sekyra, což střediskový vedoucí Pletek zakázal někomu předávat 
sekyru- dar středisku Platanu. Kde sekyra je dnes, je hádankou, 
rovněž kde je kronika, kam se podél překrásný stůl ozdoba naší 
klubovny. Uvědomil jsem si nebezpečí a začal likvidovat vše, co 
by zajímalo policii, zmizely adresy, telefonní čísla, veškeré foto-
grafie a jakékoliv záznamy z lesní školy. Některé věci jsem ukryl 
na chatě pod střechou, zde byl můj slibový odznak s číslem 359, 
jež mám dodnes. V roce 1980 jsem opustil republiku. Vše, co 
mohlo někoho kompromitovat, jsem zničil. Celkem mi to vzalo 
tři dny. Fuga měl starost o naše skautské dokumenty a jiné, ale 
vše bylo již zařízené tak, jak to udělal i náš Hladík - Hara s pe-
nězmi střediska Platan. Doprovod pionýrského vedoucího s STB 
členem dostali prázdnou spořitelní knížku s nulou. S poznám-
kou, že ho to bude mrzet, co provedl. Odešli s prázdnou, v mém 
případě také. Buď Připraven - má něco do sebe. V Rakousku 
jsem ve sběrném táboře jsem klidně spal, starosti a obavy zmi-
zely.

Ještě s dobrou pamětí, Akéla - Austrálie.
-------------
Adam, ty potřebuješ vzpomínky do almanachu, pro mne to je 

těžké si věci pamatovat, když jsem veškerý materiál zničil, abych 
někoho nedostal do vězení, takový, Stopař, co si v péči socia-
lismu odsloužil, s Rotenborgem a s jinými skauty, celé roky ve 
vězení (zelené kádry), až po rodinu Skalovic, Rikša a její manžel 
- Cíl, prostě jsem nic neriskoval, veškeré materiály spálil a někte-
ré věci „zapomněl,“ jak mi nařídil Pletek, který moc na demokra-
cii nevěřil. Jedna z věcí bylo, když jsem na tři dny doprovázel 
bratra náčelníka na chatě u hradu Trosky, kde se projednávalo 
obnovení Junáka a co dělat v případě STB.
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Abys pochopil, tak si najdi článek „Před 60 lety zmasakrovala 
komunistická bezpečnost v horách skauty“. Pro nás byla rána, 
když bratr Zikán nevydržel neustálé výslechy od STB a nakonec 
spáchal sebevraždu, než aby „zpíval,“ co oni potřebovali.

Bratr náčelník se mně mnohé vyptával, mimo oficiální schůz-
ku a pokračoval při „procházce“, kdy on dvakráte uklouzl na 
ledu a sněhu. Měl špatné boty, a tak jsem jej dvakráte zachy-
til, takže jsem vyvolen Pletkem na tento podnik, byl i Pletkem 
poučen nikde nic neříct. Dnes, už je to bezvýznamné, ale já byl 
u těch začátků, a to mne těší, i když jsem mnohé zapomněl, 
neboť se hovořilo o všem možném. Zejména zase nedat pioný-
rům to, co udělali se skautskými klubovnami v roce 1947 v ulici, 
Lounských (myslím). To bylo nad Nuselskou sokolovnou, kde 
všechno skautům zabrali - ukradli.

Jak jsem se zmínil, tak do skautského lesního školení v Čer-
veném Hrádku jsem tam byl coby vedoucí cvičného oddílu, 
což jsem ten důležitý dokument zničil také. Ono toho bylo víc. 
S cvičným oddílem zde jsem znal všechny zástupce všech krajů, 
což jsem coby důležitý dokument zničil, ale to nekončilo. Červe-
ným Hrádkem to začalo a také Červeným Hrádkem skončilo.

Už v Austrálii, pro bezpečnost, Pletek poslal mi Informační 
zpravodaj pro činovníky Junáka, kdyby se zase něco nepříjem-
ného stalo. On nevěřil nově „vylíhnutým demokratům.“ Býva-
lým komunistům, jež za jednu noc převlíkli kabát. Tak si u mne 
uschoval seznamy, které nechtěl mít doma. Dal mi směrnice 
a seznamy 6 prosince 1989 a 29 prosince. On prostě nevěřil, že 
skaut bude mírově pokračovat ve své práci, že zase přijde něja-
ká pohroma. On i já podle nepodložených zpráv jsme věděli, že 
s obnovením junáka to nebude snadné a bratr náčelník hodně 
riskoval, byl později pod dohledem, dal mi adresu do chaty, Luka 
pod Medníkem, ale už neodpověděl na můj dopis z Austrálie. 
Věci pokročily tak daleko, že při ústředí junáka vznikala komuni-
stická odbočka - říkali tomu stranická buňka. Jména zrádců jsem 
zapomněl. Bratr Plajner byl přitisknut na zeď, aby spolupracoval 
ve vedení pionýra. Odmítl, nedal se na kolaboraci s komunisty.

Ještě jsem měl uschované věci u kamaráda, který zemřel a já 
se snažím kontaktovat jeho syna,co je s mým osobním archivem 
a mýma knihama, zatím, nemám odpověď.
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Byly ještě jiné akce, ale ty i dodnes mají být raději zapomenu-
ty. Nezapomeňte br. Hladíka, který odvážně dál prázdnou vklad-
ní knížku pionýrskému vedoucímu a doprovodu STB. Vyhodili jej 
ze zaměstnání, když neschválil ruskou invazi do Československa. 
Jeho vnučka určitě má něco, co by se do historie Platanu mělo 
zachovat. Rodiče skautů musí mít rovněž nějaké fotografie, jak 
z Mlazov, tak Rožmitálu na Šumavě. Po příkladu Pletka a Hary 
jsem rozdal majetek 140. oddílu chlapcům, coby jako odměna 
v soutěži. Úmrtím br. náčelníka, Rudolfa Plajnera a už pozdějšími 
náčelníky, jako např. Břicháček, starosta Sum a jiní, vše pro mne 
zde v Austrálii skončilo. Už jsem byl zcela mimo dění junáka, 
v Čechách zůstala jen soukromá korespondence.

Můj zástupce Vašek - Fuga se se mnou dál na lezení do 
Koněpruských jeskyň, zejména jsme oba měli rádi Barrandovu 
jeskyní, kde v posledním patře byl na bílé vápníkové stěně byl 
„vandalismus“ s černým úhlem napsáno „Smrt komunismu“. Můj 
život se změnil, najednou jsem měl čas na mnoho koníčků, tram-
pování, potápění, cesta po horách, bylinky, fotografování a navíc 

bratr Akéla
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jsem udělal výlety s rodinou, turistiku, ale kontakty na skauty 
stále setrvávaly. Bratr Urez - Studanky čistil kolem celé Prahy, 
a tak jsem mu doporučil naši studánku na Pankráci a Libušinu 
studánku Na Jezerce, ale vše zničili komunisté.

Putovní tábor v roce 1971 Nová 
Bystřice-Kostelec u Jihlavy.

Hostem byl Jarda Černý, dále skauti Fuga - Toušek, Prst - Ota 
Linhart, Červenka - Červ, Fantomas - Martin Fulier.

Vedoucí Akéla, start z konečné dráhy úzkokolejky v Nově 
Bystřici, pohraničním pásmu v krajině zvaném Česka Kanada.

Tábor probíhal od 8.7.1971 do 18.7.71. Odbornym poradcem 
na balení bandalíru byl Fuga, o čemž se zmíním později. Jarda 
Černý byl zeměměřičem a mapovali budoucí silnicí. V pohledu 
přístrojů jim vadil keř, tak Jarda jej přihnul a míra -vzdálenost 
byla vzata. Ale v ten okamžik jedna větev švihla zpět a Jardovi 
přes oko. Druhý den měl s námi odjet do Jižních Čech s mono-
klem, takže takto „zmalovaný“ přišel na nádraží, že jede s námi, 
asi proto, že se nikdo neptal, jak se mu to stalo.

Za skauty se s námi přišel na hlavní nádraží rozloučit br. Echo 
a už na nádraží to nemohli mnozí vydržet a šli ke stánku s limo-
nádami. Než se vlak hnul do Jindřichova Hradce, odkud jela úz-
kokolejka na Novou Bystřici, k samým hranicím Československa 
a v cíli cesty pohraniční stráž na nádraží. Úzkokolejka, to bylo 
něco, závratnou rychlostí, jen několika km, jsme mohli hlídat hří-
bky rostoucí kolem tratě. Však si pan vlakvedoucí na ně za jízdy 
vyskočil a v zatáčce si znova naskočil, stanice-nádražíčko bylo 
také malé.

Z Nové Bystřice, z nádraží jdeme na hrad Landstein, co byl 
kdysi ve třináctém století náš největší pohraniční hrad na obranu 
českého království. Šli jsme podle modré turistické znače, kolem 
rybníků k zříceninám hradu. Zde se odehrála neskutečná scéna 
na nádvoří hradu. Mladíci vyváželi odpadky v rámci archeologic-
kého podnikání. Jakmile nás shlédli, ozvalo se: „Jardo, přestaň 
dělat, máš tu skauty, proveď je po hrade.“ Tak jsme měli odborné 
průvodce, kteří pod širým nebem, tábořili ve vyšších patrech 
hradu a přivydělávali si divadelní hrou ve vlastní režii - Típnutý 
budík. Co se dalo, vše jsme prolezli, jen jsem musel dávat po-
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zor, abych kameru - fleksaretu někde neťuknul o kamenné stěny 
hradu. Z nejvyšších pater byl krásný rozhled na okolní lesy a na 
Žišpažské rybníky. Jestli se nemýlím, cesta byla nasměrována 
na Slavonice. Před začátkem cesty na Slavonice jsme v písku 
pozorovali, jak mrakolev v trychtýři chytá nepozorné mravence, 
jak střílí písek, aby oběť dostal až do svých klepet, a to byl de-
finitivní konec. Zdejší lesy mají i stáda muflonů, ale neměli jsme 
žádnou příležitost je zahlédnout. Fuga začal kňučet, neboť si 
sbalil ruksak tak, že jej do zad tlačila vepřová konzerva. Bandalír 
byl příkladnou ukázkou, ale konzerva byla nedopatřením, takže 
v blízkosti hradu musel přehodnotit složení uvnitř torny. Šli jsme 
dál, ale tak, že jsme se vesnicím vyhýbali, jen v nočním pochodu. 
Orientovaní hvězdami jsme prošli vesnicí, kde nás nikdo nespat-
řil, směřovali jsme na Dačice a dál. Mrákotín, Hodíce a cíl byl 
Telč. Tam jsme došli až na náměstí a prohlídli si městečko. Byli 
jsme na křižovatce, Mrákotín - 4 km, Hradisko-11 km, zámek Ros-
tein - 8km a Trest-15 km. Je těžké si tu trasu dnes připomenout. 
V dobrém počasí jsme spali pod širákem, jinak jsme stavěli stany 
na louce, což rozčílilo srnce, který tam ve tmě vztekle békal, 
že jsme na jeho louce. Svou cestou jsme došli až k „opuštěné-
mu mlýnu“ a posazeni kolem ohně, jsem jim vyprávěl, že v noci 
v jednom okně svítí, že tam „řádí“ duch mlynářky, co se tam 
oběsila a trvalo měsíce než na to vesničané přišli. Od těch dob 
se objevuje světlo v oknech. Tak myšlenka byla dána a teď jsem 
jim řekl, že ve sklepení, kam vedla cesta po náhonu je studánka 
a nad ní visí ešus kterým naberou vodu a přinesou do tábora. 
Takže, kdo chce získat bobříka odvahy, příležitost je. Fuga se 
projevil, že to riskne, ale ze tmy se vynořil bez vody s tím, že 
spadnul z cesty do náhonu. Tak šel Prst - malý Ota a věřte nebo 
ne, přinesl vodu a šokem pro něj bylo, že tam někdo dělal rámus 
a při sáhnutí na nádobu na vodu, nádoba se pohnula nahoru. 
Takže ten nejmenší měl v sobě víc odvahy, než chlapci vzrostlej-
ší. Tak jsme chlapcům řekl, že mlýn není opuštěný a že jsem 
pozval mlynářovu rodinu. Po této atrakci, k našemu táborovému 
ohníčku. Mlynář s mlynářkou a s dvěma dcerami se v dobré ná-
ladě se žertem o pohyblivé nádobě rozpovídali, že jsme skončili 
pozdě k půlnoci. Druhý den nás „mlynáři“ pozvali prohlédnout si 
mlýn a katr - pilu, vše udělané ze dřeva s podivuhodnou zruč-
ností minulých řemeslníků. Mlynáři doopravdy nebyli, jen ten 
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mlýn koupili k obývání a pomalé restauraci. Rozloučili jsme se 
a později doma jsem jim poslal od nás pozdrav. Cílem celé cesty 
byl Kostelec u Jihlavy, ale na cestě ještě byly Žišpažské rybní-
ky, kde byl krátký odpočinek, který skončil koupáním a bojem 
o rozhlednu. Vypukla bahnitá válka a údolí, kde bylo na stráni 
nadměrné množství borůvek. A tak padl navrch si udělat oběd, 
co takové borůvkové knedlíky, ale měli jsme hliníkový kotlík, 
neměli stůl. Věc jsem vyřešil já, vzal pláštěnku do dolíku a zde 
s moukou rozdělanou ve vodě jsem udělal knedlíky a bylo to, ten 
den nacpaný knedlíky jsme spali jako „nemluvňata“. Jen Jarda 
musel nakonec v potoku umýt kotlík, hoši se nechtěli hnout, 
byli přejedený, usínali blahem, pláštěnka po umytí zase sloužila 
k svému pravému účelu. Celou cestu jsme se přiživovali u sbě-
rem hub a krásných kožených hříbků. V jednom místě na tábo-
řišti Fuga předvedl svůj vynález, totiž, jak předejít problémům 
překonat odpor trochu tuhých držadel torny. Prostě tornu dal 
na trávu a po zádech se nasoukal do držadel torny, jako nejlepší 
způsob, nahození torny na záda.

Překročili jsme hranice Jihočeského kraje a vstoupili do Jindři-
chohradeckého kraje. Také se nám v jednom místě dostalo poli-
tického školení, takříkajíc, selským rozumem, od dědy sekajícího 
mez, aby nekradl na louce, ze státního. Ptal se nás kam jdeme, 
a tak jsme vzali odpočinek a děda najednou říkal: „vidíte támhle-
ten dům a stodoly, tam jsem se narodil, to bylo hospodářství 
mých rodičů. Pak to znárodnili, mně dali jen jednu místnost, na 
dvoře jsem nesměl na nic sáhnout. Krávy, koně, pole a ostatní 
vzalo JZD a celou dobu to jen vykrádali. Střechy už tečou a teď 
po letech přišli za mnou, zda bych si to nekoupil zpět do vlast-
nictví, a tak co jsem měl dělat, nakonec jsem to koupil. Ale, ško-
dy jsou takové, že se s tím nedá nic dělat a já už jsem starý. Děti, 
jsou pryč, ty sem nepůjdou.“ Rozloučili jsme se a děda sekal dál, 
cestou necestou.

Samozřejmě, že jsme si také ustlali ve vysoké trávě na kraji 
lesa a tady si dali podvečerní odpočinek a shledali jsme, že ně-
kteří z nás mají od šlapání puchýře na chodidle. Tak zasáhla jeh-
la s nití, ještě jsem nikdy nespočítal, kolik vůbec kilometrů jsme 
ušli, lesem a polní cestou, nahoru a dolů a stále dál. Zde jsme vi-
děli, jak je naše země hezká, co všechno nám příroda může po-
skytnout. Noční nebe bez Měsíce a Velkým Vozem pro orientaci, 
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mapa a buzola nás vedly dál a dál, konečný cíl Kostelec u Jih-
lavy. Hoši byli spokojeni se svou vytrvalostí přizpůsobit se okolí 
kolem sebe v přírodě v kamarádstvi kolektivu. Ale než jsme se 
dostali na nádraží, myslím v Hůrkách, tak se stala „strašná věc”. 
Navštívili jsme hrad Štamberg, dále hrad Rastein s jeho šestibo-
kou věží, kam se šlo jen na vlastní nebezpečí. Tady Fuga objevil, 
že se tu dá koupit kofola, a to byl konec. Upozornil jsem jej, aby 
tolik nepil, ale nebylo nic, co by jej zastavilo, a to se mu stalo 
osudným. Krátkým pochodem jsme dostihli nádraží, myslím, že 
to byly Hůrky, kde stála lokálka, jako vymalovaná. Fuga dostal 
potíže, zatímco hoši dali si bandalíry s ruksaky do vlaku, Vašek 
- Fuga dlel na dřevěném záchodě se srdíčkem na dveřích. Teď 
nastala situace jak ve filmu. Výpravčí šel s plácačkou k vlakve-
doucímu a Fuga zjistil, že bychom mu ujeli, a tak na výpravčího 
otvorem srdéčka volal: „pane výpravčí, prosím Vás podržte ten 
vlak, taková kofola Vás promláti.“ Stalo se něco neočekávaného, 
z ostatních vozů vlaku lidé vystrčili hlavy ven a z našeho vagonu 
skauti začli skandovat, „Fugo, dělej!!!“ Zbytek vlaku nevěděl, co 
to Fugo dělej je, ale staří, mladí, cestující, ty všichni se přidali do 
volání, směrem k srdéčku, co by prostředků dorozumívání se. 
V tu ránu Fuga, mírně neupravený s tornou v ruce se hnal do 
vagónu. Vlaku, který měl být už pět minut na cestě a byl dobře 
slyšet, jak výpravčí říkal řidiči lokálky, tolik roků tu jsem, ale něco 
takového, jsem nezažil. Fuga vešel do dějin za pomoci kofoly. 
Vlak zpoždění dojel, ale výpravčí v Hůrkách se nemohl vzpama-
tovat, čeho byl svědkem. S Fugou to nehnulo. Já mam mindrák 
také, kdykoliv se podívám na kofolu, tak se musím smát. Lidé na 
mně divně koukají, když se začnu u regálu s pitím smát.

Za několik měsíců, už jsem dostal dotaz, zda uděláme druhý 
putovní tábor, což jsem nemohl zodpovědět. Vše záleželo, jak 
proběhne ta „normalizace vztahů s SSSR.“

Dnes po tolika desítek roků, je těžko si přesně vzpomenout 
kudy všude jsme pochodovali. Za celou naši cestu, jsme nikoho 
nepotkali.

Tak na případné chyby udělejme dodatečné opravy od účast-
níků této cesty, jsem si jist, že Vašek - Fuga určitě pamatuje 
mlýn a jiná místa, některé úseky přes špatně uloženou konzer-
vou musí dobře pamatovat.
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Mimo jiné, když Vašek - Fuga přiletěl k nám do Austrálie, tak 
jsem jej ovšem upozornil, že mám v lednici chlazenou kofolu. 
Hned věděl, kam mířím.

1972 Putovní tábor Nová Bystřice 
- Kaplice, kam jsme nedošli.

Účastníci: Pepa Trkovská, Červ - Červenka, Ota Linhart - 
Prstík, Brejcha - Magneťák, Martin Fulier - Fantomas, Standa 
Mráz a ovšem Václav Toušek - Fuga.

Putovní tábor trval od 15.7. - 23.7.1972, kdy byl pro nemoc 
Fantomase ukončen. Ten byl nemocen následkem pití vody ze 
studánky, kde voda byla mírně radioaktivni. Začínalo to tím, že 
se zase jelo úzkokolejkou z Jindřichova Hradce do Česke Kana-
dy, Nově Bystřice. Jenže tentokrate jít opačným směrem, než 
před rokem. Šli jsme směrem na Vodňany, podél státních hra-
nic, kde nebylo živáčka, a tak jsme šlapali i přes rašelinové doly 
a všude. Ovšem houby a plno borůvek, kam člověk pohleděl, 
prostě, hlady nezemřem. Prakticky stále jsme šli kolem hranic 
a dávali pozor nevstoupit do zakázaného pásma, vyhýbali jsme 
se vesnicím a pomalu se orientovali na Nové Hrady. Úsek cesty 
od Nové Bystřice si přesně nepamatuji, brodili jsme se přes ka-
nály a tady byl rybník s neobvyklým jménem, Xaverov. Zde byla 
jedna chata a nikdo nikde, potom už jsme věděli proč. Krásný 
rybníček a les plný hub bedla jedlá, a tak ešusy ven a budem 
smažit houby. Ale, jen co slunce zapadlo, celý les se rozvučel 
komáry, kouř nepomáhal, ukryt ve stanu jakby smet. I když bylo 
teplo, tak jsem zalezl do spacáku a stejně to bylo marné. Než 
jsem zavřel zipem spacák, komáři už tam byli se mnou, prostě 
nebylo úniku. Druhý den jsme pěkně vypadali, snídaně a rych-
le odtud pryč. Seštípaný, načuchaný kouře, nevyspalí a hladoví 
jsme ten denní ráj rychle opustili. Bylo jedno, kolik kilometrů 
ujdeme, jen abychom byli co nejdál tomu Xaverovskemu peklu. 
Tam nic živého přes noc nepřežije, všichni zajdou na ztrátu krve. 
Ten, kdo dal do skautského desatera, „junák je ochráncem pří-
rody“ nikdy nebyl na Xaverovskem rybníku. Tady by to hoši měli 
doplnit, jmény míst kudy jsme šli, Nové Hrady nám měly co říci, 
stály za podívanou. Odtud jsme se stočili na Dobrou vodu a po 
několika málo kilometrů byla Hojná voda. Voda prýštila z kdeja-
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ké strany podél silnice a hoši v tom horku shlédli možnost ob-
čerstvení. Dál sešlo na Staré Hutě, Velký Jindřichov a byli jsme 
v údolí říčky Černá. Tady jsme věděli, že zde je tábor našich 
skautek ze Spořilova, a tak jsme opatrně postupovali, až jsme 
zahlédli stožár. Dal jsem povel se schovat a já se plížil na zvě-
dy, až do tábora. Byl to pionýrský tábor a nikdo nikde, tak jsem 
se stáhl zpět. Takhle jsme omylem málem přepadli nesprávný 
tábor. Po nějakém kilometru, jsme zjistili, že konečně jsme na 
správném místě. Děvčata měla hru a my jsme „zajali“ Julii, určitě 
na to dodnes s láskou vzpomíná. Odpískali jsme výstrahu „Fialo-
ve kozlo“ zapomněli jsme „U“. Odpověď došla a my jsme se při-
vítali na tábořišti, mezi jiným jsme se setkali i s Borkem, malým 
a velkým také. Vznikla po dlouhém pochodu myšlenka sjet říčku 
na matracích, což jsme několikráte udělali. Sestavili i „vlak“ sjeli 
to hromadně. Voda byla pěkně studená, neboť voda šla od míst 
Hojné a Dobré vody. Druhý den děvčata začala likvidovat tábor, 
a tak jsme přiložili ruku k dílu. Vše se přenášelo do kuchyně, 
která se takto nakonec uzavřela, na příští rok. Cestou jsme našli 
opuštěný tábor, kde byla táborová věž a malý remízek s břízami. 
Zde jsem shledal, že Fulierovi - Fantomasovi není dobře. Už jen 
dotykem hořel, měl pěknou horečku a tak jsem usoudil ukončit 
putovní tábor, jet domu a Martin do postele. Tak jsme změnili 
trasu na autobusovou zastávku do Kaplic - nejsem si s tím jist. 
Autobus dojel a lidé si sousedsky povídali, šel jsem se na Mar-
tina podívat, když tu se ozval Fuga: „Akélo, upadla ti skautská 
hůl“. V tom okamžiku autobus oněmněl. Nikdo nic neřekl. Bylo 
naprosté ticho, jen Fuga strnul, co vlastně řekl. Co za žádnou 
cenu, neměl říct. Do mně bylo, jakoby mne někdo píchnul. Tak 
mi projelo hlavou, byť s Fugou ve vězení, to by byl nezapome-
nutelný zážitek. Autobus pomalu zase oživnul zpět, dál už cesta 
uplynula‚ kupodivu bez nehod až do Prahy. Těch zážitků bylo 
hodně, ale čas a odloučení vymazává vzpomínky, ale i tak je zá-
žitkem, čas od času si vzpomenout.

Putovní tábor roku 1973, který se už nepovedl

Zúčastnění byli: Fuga, Červ, Prstíček a dál si nepamatuji.
Rovněž z kterého místa jsme od vlaku, asi z Jeseníku, jsme 

došli do lesa, pod vzrostlý buk, kde jsme si ustlali pod širákem. 
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Tady bylo ranní probuzení trochu s překvapením. Celá půda 
kolem našich děcek, přes noc zryla divoká prasata, jak hledali 
bukvice, všichni spali jak „zabitý“. Nikdo nic z té únavy neprocit-
nul, aby shlédl návštěvu. Fuga se z toho mohl pomátnout, mu-
sel jsme mu říct, že divočáci nežerou lidi, ale to jej neuklidnilo, 
byl z toho celý pryč. My jsme věděli, že na Rejvíz půjdem přes 
rašelinová pole. Zde byla turistická ubytovna, kde jsem počítal, 
že nám na naše turistické průkazy dají ubytování aspoň na den. 
Ale opak byl pravdou, paní vedoucí řekla,ze všechny pokoje jsou 
žádané Karlovou universitou. Já jsem oponoval, že my jsme čle-
nové, kdežto Karlova universita není, takže bychom měli před-
nost. Za tu dobu chlapci shlédli usmívající se skupinu děvčat 
a šly za nimi mimo ubytovnu. Od toho okamžiku, už jsem je 
neviděl. Na noc jsem šel spát do rašeniliště a ráno zpět v Revízu 
jsem je hledal. Nikdo nikde, půl dne nikdo nešel. Tak, jsem šel po 
trase zpět na vlak do Prahy. Smůla byla i v tom, že jsem všech 
chlapců peníze měl bezpečně uložené v torně. Prostě, chlapci 
usoudili, že s děvčaty bude větší legrace, než se mnou. Bohu-
žel to se přeneslo do klubovny v Horní ulicí, kde chlapci už ani 
moc neplnili úlohu vedoucí družin. Spíše, jak dostat děvčata do 
klubovny. Bořek, jež neobětoval ani hodinu práce na klubovně 
byl pro děvčata, Kondor také. Jedině já oponoval, protože jsem 
viděl rozpad oddílů a špatný příklad na menší chlapce, když po-
žadovali klíče od klubovny, aby mohli kdykoliv použít klubovnu 
ke svým záměrům.

Neustoupil jsem a nastal v klubovně křik. Vvyřešil jsem to, že 
na schůzi Slavoje jsem je informoval, že nadále už nejsem ve-
doucím. Dalším dnem jsem dostal návštěvu, skupinu chlapců 
vedenou Červem a Fantomasem a jeden navíc. Žádali, abych 
jim vydal vše, když už nejsem vedoucím a hlavně chtěli sekyru 
práce. Takže jsem jim to vydal s tím, že nejdřív zavolám Pletkovi 
a ten okamžitě řekl, za žádnou cenu, sekyra je majetkem Pla-
tanu. Takže chlapci odešli s mnoha výhružnými projevy domů, 
Olga to vše slyšela, jak se mnou mluví a zde jsem dostal za vy-
učenou. Pro dobrotu, na žebrotu, bohužel měla pravdu. Od těch 
dob, střediskové výlety byli bez „rebelů“. Pletek věděl, že už na 
ně není spolehnutí, později jsem se dozvěděl, že klubovnu pře-
vzali turisté, co bylo dál nevím.
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Závěr

Když jsem se ženil a přinesl na podnik svatební oznámení na 
den volna, tak mi referent řekl, jestli vůbec vím, koho si beru. 
Nerozuměl jsem, tak mi řekl, že si beru nepřítele státu, dceru živ-
nostníka - kapitalistu a tím jsem si poškodil i můj osobní posu-
dek.

Dělal jsem na stavbách, dělal jsem byty a sám jsem na byt 
neměl nárok. Když po dvou letech po práci jsem svépomocí 
udělal byt, tak škola byla skorem naproti nám a já musel na tříd-
ní schůzky. Olga už nechtěla něco takového slyšet, tak jsem se 
jako rodič dozvěděl s paní učitelkou, že je jedno, jak moje dcery 
prospívají a nebo ne. Že stejně s posudkem, co má naše rodina, 
je nevezmou ani na průmyslovku a vůbec ne na universitu.

V roce 1980 po roce tahanice, každým měsícem, se zvláštním 
referentem pro zvláštní výkony, abych jedno z dětí nechal doma 
na cestu do Jugoslávie, jako záruku, že se vrátím. I když to bylo 
na doporučení doktorky, že ze špatného ovzduší Prahy, obě mají 
ekzém. Takže pět dnů před vypršeným termínem jsem dostal 
průjezd 24 hodin přes Rakousko. Ne cestovní pas a nebo do-
ložku. V květnu, za doby spartakiády, jsme stáli s trabantem na 
hraniční čáře. Po třech hodinách nás zavolali k prohlídce. Přišel 
voják se samopalem a ohmatal náklad na střeše. Vedle nás ro-
zebírali celý auťák, tak rejpnul bajonetem do kýble s použitýma 
plenkama. Olga štípla malého Jana do stehna, ten začal plakat, 
já jsem byl na mrtvici. Pod plenkama byla má skautská uniforma 
a ozvalo se úsečné „JEĎTE!“ První sloup po padesáti metrech 
bez rudé hvězdy mi řekl, že jsem přešel most na druhou stranu. 
Rakušák mával, ať nezastavuji a jedu dál. Za malou chvilku, jsem 
holkám řekl, že se nevrátime. Za pár roků jsem po kamarádovi, 
žádal, aby mi poslal mé věci v kufru - skautské knihy, 13 bobříků, 
indiánský oblek, mokasíny, čelenka. Má žena tam měla náušni-
ce - pomněnky po prababičce. Od těch dob se „kamarád“ už 
neozval. Později jej Olga navštívila, on se o kufru nezmínil a Olga 
o tom nevěděla.

Za rok, na Velikonoce jsem ve skautském duchu vedl tábor 
českých a i australských dětí ve státě Victoria, v pohoří „THE 
GRAMPIENS-Halls Gap několika denní tábor. Jan ve Victorii šel 
k mořským skautům. Olga pomáhala světluškám v Emu Parku. 
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V Yeppoonu je vždy na skautský den, který oba podporujeme, já 
oslavil sto roků skautingu s Rockhamptonskymi skauty v jejich 
parku. Dal jsem podnět k článku do místních novin, mimo jiné 
jsem psal i do zahraničí. V posledních dnech se zabývám nepub-
likovanou historii a fotografováním.

1980, dostalo zahraniční vedení skautingu tuto zprávu, kterou 
mi poslali z Holandska.

„Překvapuje mne, že dobrý chlapec Akéla, otec třech dětí, 
snílek a idealista, vedoucí 147. oddílu u nás, od loňského roku 
domovem u protinožců se ozval.“

Emigrace mi dala poznat naše skauty žijící ve Švýcarsku, tiskli 
TAM-TAM, Časopis Šíp. Dušan Odehnal, jež mne zahrnul svým 
sítotiskem. Dostal jsem pozdrav z kanadského světového jambo-
ree, Old Kiwi-Cejka, Maugli, jež už není s námi. Tak jako Achab, 
můj učitel matematiky a bývalý střediskový vůdce, kam patřili 
skauti z Ivančiny, co byli popraveni. M.Miltner, Sam a mnoho 
jiných, z jižní Ameriky, Jánošík, jež, rovněž už odešel, pozdravy 
a fotografie táborů, v Německu, Dánsku, Holandsku, Švýcarsku 
a odjinud. Těm všem patří mé poděkování. Br. Grantner-Ciba 
z Holanska, vedení Ostříže, Jestřáb ze Švýcarska, do konce Is-
landu, prostě je znát,ze více jak 1,5 milionu Čechů emigrovalo do 
zahraničí

Nevím, zda toto poslední psaní, smutný konec bychom mož-
ná měli vynechat a ty si to nechat jako osobní dopis, pro tvou 
vědomost, konce turistického oddílu, skautů 140 oddílu. Samo-
zřejmě se ozvali skauti ze 145 oddílu. Není řečeno vše. Byla akce, 
o které i dnes je radno mlčet, v posledních dnech, nebo posled-
ního roku, byla akce za záchranu dětských skautských táborů 
s velkým risikem.

Robert Nohejl - Akéla
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Holky dvanáctky
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Dvanáctka na táboře v Radonicích
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Dvanáctka je oddíl s bohatou historii, který existuje už od 
roku 1968. K jeho plnému obnovení došlo hned po revoluci, kdy 
Milena Kuchařová hned v roce 1989 iniciovala první schůzku. Od 
roku 1998 obýváme klubovny ve Viktorinově ulici, o které se dělí-
me se 140. oddílem CXL.

Oddíl procházel různými obdobími, kdy se víc či méně dařilo. 
Po velkém rozmachu v devadesátých letech došlo k postupně 
k výraznému poklesu členek jak oddíle tak v celém středisku. 
V roce 2008 postupně odešlo staré vedení, které do té doby 
o Dvanáctku staralo, Zuzana Denková a Júlie Caldová. Vedení 
oddílu po nich v roce 2009 přebrala Petra Müllerová s podporou 
dvou rangers Zuzany Tomaščnové (Žužu), která v oddíle vyrůs-
tala a nově příchozí Sarah Hubačové.

V roce 2009 měla Dvanáctka jednu družinu světlušek a dru-
žinu rangers, která se bohužel postupně také rozpadla. V tento 
rok se konal celostřediskový tábor v Radonicích.

Mezi lety 2009 až 2011 se Dvanáctka stále potýkala s velkým 
nedostatkem členek. V roce 2011 měl oddíl pouze dvě mladší 
členky. Vedení investovalo maximum sil do jeho obnovení a po-
stupem času došlo k nárůstu členské základny. Oddíl tábořil 
spolu s CXL ve Lhotě pod Kustrým. V roce 2012 jsme podařilo 
opět obnovit družinu světlušek s prvními 6 světluškami. Od to-
hoto momentu se oddíl rozrůstal. V současné době jsou v oddíle 
dvě družiny světlušek a jedna družina skautek. Oddíl rozšířil svo-
je aktivity o mezinárodní skautské akce. V roce 2014 a 2016 se 
skautky zúčastnily Středoevropské jamboree v Doksech v Če-
chách a ve Vratislavi v Polsku. A dále také Intercampu v Polsku 
(2015) a v Německu (2017).

I s malým počtem dětí Dvanáctka každý rok jezdila na letní 
tábor. V roce 2010 Dvanáctka tábořila samostatně na tábořišti 
ve Vísce. V roce 2012 a 2013 se letní tábory postupně konaly 
společně s dívčími oddíly z Teplic a z Prahy Hájů. V roce 2014 
se konal tábor v Lindavě společně se 180.chlapeckým oddílem 
Veneta. Díky vyššímu počtu členek proběhl v roce 2015 samo-
statný tábor v Kozích Horách. V roce 2016 jsme opět jely na 
společný tábor s oddílem Veneta do Chrástu. V loňském roce 
(2017) jsme opět byly na samostatném táboře tentokrát v Rado-
nicích.
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Kromě členů se oddíl rozrostl i o vedoucí. Koncem roku 2014 
se k oddílu připojila Iva Urbánková (Ivanka) a později Tereza 
Roman (Motýlek). V současnosti má oddíl 29 členek ve třech 
družinách. Společně se každý měsíc účastní výprav, schůzek 
a letního tábora. Hlavní vedoucí oddílu je Ivanka a její zástupkyní 
Žužu. Oddíl se tak opět vrací do dob největšího rozkvětu.

Petra Müllerová

Dvanáctka na puťáku
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CXL
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CXL na táboře u Chobotu
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Trochu napínavý osud Stočtyřicítky v pátě dekádě Platanu 
začal na táboře 2008, když Jáma, Jarda a Džawa převzali vede-
ní oddílu od Woyty a Terky. Hned na podzim se ale vedení za-
čalo potýkat s problémy, dětí bylo málo a do konce roku odešli 
Jarda i Džawa z vedení a Jáma zůstal v oddíle sám. V podobné 
situaci jako CXL se ale ocitli i další oddíly ze střediska a dočas-
né spojení oddílových akcí s Dvanáctkou a Venetou tak bylo 
logickým krokem. Přestože bylo pořádání společných akcí ná-
ročné, některé z nich stále zůstávají v paměti, například komorní 
výprava na Čtvrtníkův srub na jaře roku 2009. Spolčení oddílů 
vyvrcholilo i společným střediskovým táborem na tehdy podmá-
čeném tábořišti Stočtyřicítky v Radonicích.

Tento tábor byl pro CXL v mnoha ohledech velkým přelo-
mem. Po táboře se totiž Jáma rozhodl udržet v oddíle starší 
skauty, vlčata předal Venetě a změnil oddíl na roverský kmen. 
Kromě toho se v této době do oddílu také přidal Pája, vedou-
cí ze Stotřináctky, která se dočasně připojila ve středisku. Pája 
a Jáma spolu brzy utvořili sehranou dvojici a společně s pěticí 
roverů (Aleš, Woyczin, Dawe, Hop a Jerry) se začali soustředit 
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na roverský program. Za vzpomenutí stojí tradiční Jídlo-párty, 
s rovery zaměřená na maso a především roverský putovní tábor. 
Už jen pětičlenný tým, ke kterému se později přidal i bývalý člen 
Jarda, začal tím, že pomáhal se stavbou tábora Dvanáctky. Další 
cesta ale rovery zavedla na několik spřízněných táborů, které 
buď po domluvě přepadla, nebo se jinak zapojila do jejich cho-
du. Mezi nimi byla i Veneta, kde Pája při přepadu úspěšně uplatil 
hlídající vlče pytlíkem gumových medvídků, nebo blanický oddíl 
Havranů, který se od té doby v historii CXL začal objevovat čím 
dál tím častěji. Z tábora později vznikl i deník, jehož výtisk je 
i v oddílové knihovničce.

Po puťáku se roverský kmen začal blížit myšlence, že zase 
začne přijímat děti a to se taky stalo. Dětí sice bylo jen pár, ale 
byl to slibný začátek. Tábor v roce 2011 byl společný s Dvanáct-
kou, na louce Stotřináctky u Lhoty pod Kůstrým na Šumavě, kde 
bylo vedení CXL ve čtyřech, kromě Páji a Jámy zbyl z roverů 
Woyczin a Dawe. Další rok byl ve znamení růstu dětí, na táboře 
2012 na stejném místě už byla Stočtyřicítka samotná, s 11 dět-
mi. Chyběl ale Dawe, kterého práce s dětmi přestala lákat. Jinak 
dobrý tábor poznamenala velká voda, která se jednoho večera 
prohnala tábořištěm a přestože nenapáchala materiální škody, 
podmáčela louku a podlomila morálku vedení. Vzpruhu po tábo-
ře připravil návrat Aleše a pokračující úspěšný rozjezd dětského 
oddílu. Velkou pomocí byl i příchod Johnyho, člena vysoko-
školského roverského kmene Skrypta, který se začal podílet na 
vedení a přinášet do oddílu nové nápady. Z tohoto období po-
chází i několik vychytávek, které oddíl (a některé další) používají 
dodnes, například vstupní pohovory s rodiči při přijímání dětí. 
Pájův formulář, plný otázek i poznámek, o čem si s rodiči podí-
vat se brzy, podobně jako Shtroodle, elektronické přihlašovátko 
na výpravy, dostal přes Jámovo působení na kurzech do oddílů 
po celé republice.

V roce 2013 se CXLka kvůli strachu z velké vody vrátila zpět 
do Radonic. Přestože počet účastníků nenarostl, sehrané vedení 
a dobrý program vytvořili na louce dobrou atmosféru, která se 
přenesla i do dalšího roku. Johny sice odcestoval do zahraničí, 
vedení oddílu ale posílila děvčata patřící k našim roverům, Týna 
a Terka. Společně s nimi se po táboře 2013 začali Aleš a Woyc-
zin více ujímat vedení, které jim Jáma a Pája postupně uvolňo-



38

vali. I přes drobné komplikace se kluci dopracovali až k vedení 
dalšího tábora, opět v Radonicích. Ten byl nový nejen tím, kdo 
ho vedl, ale také tím, že nám jej poprvé ozvláštnili Plšíci. Několik 
pohledů tehdy přivedlo místní na tábořiště a vznikl tak krátký 
zvyk společného setkávání oddílu a místních dětí. Vlčata a skau-
ti zamířili na Radonický dětský den a CXL zase přivítala místní 
děti na louce. Tábořiště včetně materiálu po nás v tomto roce 
měli na druhý turnus převzít Havrani, ale na poslední chvíli to 
nevyšlo, což do CXL zavedlo novinku, která se udržela až do-
dnes. Návštěvní den na konci tábora, spojený s pomocí s bou-
ráním. Společný závěrečný oheň s rodiči a následující den plný 
práce se ukázal jako dobrý způsob budování vztahů s rodiči, 
které jsou dnes i díky tomuto postupu velmi dobré.

Ačkoliv se společné setkání s Havrany na táboře nepovedlo, 
přišlo od nich do CXL několik vlčat a dvě posily, Mervin a Adam. 
Oba se už od podzimu zapojili do vedení dětí. Alešovi s Woyc-
zinem se po táboře nepodařilo splnit na první pokus vůdcovky 
a po několika komplikacích se Jáma a Pája na přelomu roku 
2015 vrátili zpátky do vedení, odkud Aleš s Woyczinem postup-
ně vymizeli. Do vedení Stočtyřicítky ale přibylo i „dávno ztrace-
né vlče” Honza, který kvůli přerodu v roverský kmen vyrostl ve 
Venetě. Školní rok 2014/2015 nepřinesl jen nové vedení, ale oddíl 
se začal rychle rozrůstat i co do počtu dětských členů. Brzy bylo 
potřeba vlčata rozdělit do dvou družin a postupně se začala 
profilovat i první družina mladších skautů.

Otázku pro celé středisko, kam na táboře uložit všechny děti, 
když podsad ubývá, CXL pojala po svém a nakoupila si saha-
ry, kulaté stany, které měl podle fotografií na jednom z prvních 
táborů i A. B. Svojsík. Tábor 2015, poslední v Radonicích, tak byl 
mnohem živější než ty předchozí nejen proto, že mnohem více 
svítil bílou barvou, ale i kvůli většímu počtu dětí. Opět jsme měli 
tu čest přivítat na louce místní děti a později i Plšíky, kteří se 
opět uchýlili k nám. Po úspěšném táboře se oddíl ještě víc rozjel, 
dokonce natolik, že v roce 2016 jsme museli kvůli přílivu dětí 
vyhlásit stop-stav a čekací listinu. Rok 2016 byl také ve znamení 
pátrání po tábořišti, Radonice už byly příliš okoukané, ve Lho-
tě pod Kůstrým stále hrozilo vzedmutí potoka a do Hlasiva se 
vedení nechtělo kvůli chybějící vodě. Celodenní objíždění jižních 
Čech úspěšné nebylo, Pája ale nakonec našel louku pod hrází 
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rybníka u Blatné a tak se CXL poprvé utábořila v Chobotu. Ještě 
před táborem ale přišly do oddílu dvě nové a důležité posily, 
Jakob a Nasťa. Trochu Brita, trochu Švýcara a trochu Čecha do 
Stočtyřicítky přiválo mládí nad foglarovkami a přeposlaný kon-
takt od Havranů, a Nasťu, tu k nám přinesl Jakob. Oba se velmi 
brzy v oddíle ujali vedení vlčat, kterému dodali nový rozměr 
plný zajímavých, často rukodělných aktivit, ke kterým dokázali 
strhnout děti i vedení.

K CXL se v roce 2016 v Chobotu přidali opět i Plšíci a tento-
krát už konečně i Havrani. A někteří členové Havranů na delší 
dobu, vlastně už v oddíle zůstali napořád. Stočtyřicítka se tak 
rozrostla o další nadějné vedoucí, Peťana, Flipiho nebo Pohy-
ho. Trochu tak nahradili Mervina, který z oddílu vymizel kvůli 
školním a pracovním povinnostem. Po táboře dostával čím dál 
tím větší roli v oddíle Honza, který si v předchozím roce udělal 
vůdcovky a dvě vlčácké družiny se skoro neměly šanci vejít do 
klubovny. Tábořiště v Chobotu se líbilo jak dětem, tak vedení, 
a tak v roce 2017 nebylo pochyb, že se tam pojede znovu. Stále 
více prostoru dostává během roku i na táboře Honza, Jakob, Na-
sťa nebo Peťan, kteří se aktivně věnují vedení dětí, zatímco Pája 
se spíše stará o věci okolo a Jáma už je dávno v pozadí. Okolo 
tábora ještě oddíl dostává grant od společnosti AVAST, který 
má podpořit rukodělné aktivity, doménu Jakoba a Nasti. V roce 
2018 je oddíl z velké části v rukou mladší generace, snad se třetí 
tábor v Chobotu povede jako ty dva předchozí…
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Veneta - příběh, co 
nikdy neskončí
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Veneta při výročí sto let českého skautingu
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Příběh oddílu Veneta, který jsme vyprávěli v minulém almana-
chu, jsme opustili po táboře v roce 2007. V době, kdy to s na-
šimi hrdiny nevypadalo vůbec dobře. V oddíle zůstalo 9 vlčat 
a pouze 4 aktivní vedoucí, Rajče (Jakub Rajšl), Chio (Martin Ře-
boun), Harry (Michal Frolík) a Affekönig (Michal Rousek). V tom-
to složení jsme připravili v roce 2008 nejmenší tábor v historii, 
pouze pro 7 vlčat, který se konal na Kosím potoce u obce Čer-
nošín v Západních Čechách. Protože se jednalo o tábor velmi 
netradiční, rozhodli jsme se nechat podsadové stany doma 
a bydlelo se jen v zubřících. Další zvláštností tohoto tábořiště 
bylo, že za vlajkový stožár posloužila košatá borovice vprostřed 
náměstíčka. Krom klasických návštěv, mezi kterými byl třeba 
Michal Procházka (proslulý táborový kuchař), Hurón (Jiří Ben-
da), Adam Borgula s Irenou (Irena Borgulová Eliášová), nás na 
táboře navštívili i naši bývalí roveři Radim (Radim Bureš) a bratři 
Nevludové (Ondra a Koblih), kterým tábor chyběl a chtěli si ale-
spoň připomenout jeho atmosféru. Celotáborová hra byla moti-
vována příběhem Robinsona Crusoe a hrála se po jednotlivcích, 
podtrhovala tak neutěšený personální stav oddílu.

Protože se situace s počty členů ve vedení a hlavně v po-
čtech dětí výrazně nezměnila, v přistoupili jsme v roce 2009 
na střediskový tábor, který se konal na tradičním tábořišti CXL 
v Radonicích. Náročným táborem, který byl z důvodu silných 
červnových dešťů na podmáčené louce, nás provedl Asterix 
s Obelixem. I na tento tábor se přijel podívat Radim tentokrát 
s Pidim. Slovo dalo slovo a kluci se po dvouleté pauze vrátili 
aktivně do oddílu, čímž ho jisto jistě zachránili. Poslední velkou 
akcí roku byla účast na Mauglím o podzimních prázdninách, 
který převážně připravovali vedoucí z Venety a konal se v České 
u Brna.

S novou krví ve vedení jsme v roce 2010 poprvé mohli roz-
jet celoroční tématickou hru, která gradovala právě táborem. 
První téma byla Hvězdná brána. Celý rok jsme na výpravách 
navštěvovali různé planety, které jsme prozkoumávali a bojo-
vali s Goa‘uldy, a tak jsme získávali zkušenosti, až jsme si mohli 
dovolit vybudovat letní tábor v jiné Galaxii (louka u obce Libež 
kousek od Vlašimi). Tábor se odehrával čistě pod vedením Chia, 
Radima, Pidiho a Harryho. Rajče se na vedení oddílu již aktivně 
nepodílel a jal se budovat kariéru ve střediskové radě. Také se 
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na tábor začali vracet další RS, jako byli bratři Čechové (Jakub 
a Přemek), Rákos (Jan Kosík) a jiní. Někteří jen na zdvořilostní 
návštěvu, někteří na stavbu, nebo pomohli s programem. Při 
těchto příležitostech si užili pověstné Venetí pohody®. Na tomto 
táboře se také začal rýsovat základ skautské družiny, která se 
skládala z Kwakiho (Pavel Šenkyřík), Honzy (Jan Svoboda), Ro-
bota (Robin Bureš), Dejváče (David Bierhansl), Vandase (Ondřej 
Vaník), Dandýse (Daniel Vopalka), Šimona Cikrta (samozřejmě, 
když mluvíme o Šimonovi, nesmíme zapomenout na jeho bratra 
Bonuse (Matouš Cikrt)), Mirka Laciny, Ondry Cihly a Prokopa 
Kašpara Záruby. Další velkou akcí, kterou jsme v oddíle připravo-
vali, byl kurz o podzimních prázdninách Rauglí, který se konal na 
Tyrolském srubu u Slatiňan.

V roce 2011 jsme tábořili na Vysočině vedle říčky Trnávky 
u obce Červená Řečice. Tábor, potažmo celý rok, byl zasvěcen 
magii a boji s mečem, protože jsme tentokráte vystupovali jako 
zaklínači z knih Andrzeje Sapkowského. Rok začal lyžařským 
kurzem, na který nás pozvala děvčata z Dvanáctky. Ani na 
skautské povinnosti jsme nezapomněli a naši skauti se umístili 
na druhém místě ve Svojsíkově závodě. O podzimních prázdni-
nách si Radim s Pidim vystřihli rádcovský kurz na Lipně, který 
byl na téma templářských rytířů. V tomto roce také proběhla 
oficiální výměna vedení a Chio se stal vůdcem oddílu.

V roce 2012 uběhlo 100 let od založení skautského hnutí 
a celé středisko to oslavilo velkým setkáním v srdci českého 
skautingu, na Orlovské myslivně. My, kluci z Venety, jsme akci 
vzali jako výzvu a vyrazili na výpravu tak, jak se chodilo před sto 
lety. Nápad se vydařil a řada z nás dorazila v dobovém obleče-
ní. Ještě na nádraží jsme přebalovali řízky do novin a limonády 
přelévali do čutor a skleněných lahví. Tábor nám tento rok zařídil 
Pidi na krásné louce kousek od Dobříše v Kozích Horách. Celotá-
borová hra byla inspirována druhou světovou válkou a my jsme 
si prožili příběhy, které sepsal Jenda Kosík, do svého válečného 
deníku. Tento tábor byl také prvním táborem pro Oťáka (Ota-
kar Pokorný). Po táboře jsme se chytli za nos a zbytek prázdnin 
jsme věnovali rekonstrukci naší klubovny Na Dolinách a své-
pomocí jsme vyřešili problém s vlhkostí stěn a položili novou 
podlahu. Na zeď jsme také zavěsili velký svítící chelm - oddílový 
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znak. Rok jsme zakončili vánoční výpravou na tábořiště a skauti 
si poprvé vyzkoušeli, jaké je táboření na sněhu.

V roce 2013 oddíl Veneta oslavil 20 let své existence a byl ve 
skvělé formě. Naši skauti postoupili do Krajského kola Svojsíkova 
závodu a my ve vedení jsme začali cítit, že by to chtělo na tábor 
připravit pořádnou výzvu. Proto jsme opustili koncept tradičního 
táboření a vyrazili jsme na putovní tábor do Jeseníků. Během tá-
bora jsme urazili přes 100km, navštívili města Šumperk, Jeseník, 
Zlaté Hory, viděli Petrovy kameny a vystoupali na horu Praděd. 
Také padlo rozhodnutí, že znovu začneme nabírat děti do vl-
čat. Chio s Radimem dotáhli polotajný projekt, na kterém více 
než rok předtím pracovali. Tím bylo vydání Almanachu, který 
by sloužil jako připomenutí dvaceti let existence oddílu. Radim 
si dodělává vůdcovský kurz Ventus a střídá Rajčete na pozici 
zástupce vůdce oddílu.

V roce 2014 jsme postavili novou šestku vlčat. A na tábor 
vyrazili dohromady s holkami z 12ky. Tábořiště jsme tentokrát 
našli kousek od Lindavy na dvou malých loučkách pod tajem-
ným vrchem Ortel, na kterém kdysi stálo popraviště. Ze starších 
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skautů se na táboře stali roveři a tím na ně přišly nové povinnos-
ti. Například celotáborovku měl na starost Kwaki a byla na téma 
kolonizace Ameriky. Po táboře jsme svolali velkou výjezdní od-
dílovou radu k Radimovi do Pasek a ustanovili několikaletý plán 
předání oddílu. Se začátkem zimy se Chio s Radimem zanořili 
do přípravy střediskové hry vyzvědači, která tradičně startuje 
nový rok. Tentokrát byla na téma Harryho Pottera.

V roce 2015 se přípravy programu a celoroční hry ujímají 
roveři a jako téma volí Hobita od J.R.R. Tolkiena. Během roku 
na výpravách jsme se setkávali s trpaslíky z Thorinovy družiny 
a pokud se klukům podařilo prokázat skautské, ale také sportov-
ní dovednosti, trpaslíci se přidali do naší družiny na velkou cestu 
k Osamělé hoře. Na tábor se vracíme na louku u Kozích Hor, kde 
jsme tábořili v roce 2012. Zaskočilo nás, kolik se toho mezitím 
změnilo, a tak místo drobných formalit okolo tábořiště rozjíždí-
me byrokratické kolečko, během kterého získáváme všemožná 
povolení od lesáků až po Colloredo-Mansfelda. Na táboře nás 
střídají holky z 12ky.

Po táboře již program běží plně v rukou našich roverů v čele 
s Kwakim, který se stává s výjimkou vůdcem oddílu. Radim 
s Chiem vypomáhají hlavně co se týče administrativy a organi-
začních věcí okolo činnosti oddílu. Tématem letošního roku jsou 
knihy Julese Verna, klubovna se tak během prázdnin mění na 
ponorku Nautilus. Krom klasických výprav opět připravujeme 
střediskovou hru Vyzvědači na motivy knihy Zaslaná pošta od 
Terryho Pratchetta a tradičně se účastníme skautského florba-
lového turnaje Derwen Cup. Před táborem se scházíme s holka-
mi z 12ky a domlouváme společný tábor. Místo u Chrást poblíž 
Orlíku a zázemí v hostinci U námořníka nám domlouvá tatínek 
Ctirada. Tábořiště tentokráte nemá tradiční tvar, ale využíváme 
borového hájku a stany jsou různě rozsety u kraje louky. V od-
díle je nás již opět ke dvaceti a tak má tábor skvělou atmosfé-
ru. Mimo jiné si kluci odváží i vzpomínky na nádherné západy 
slunce.

Po táboře se plánuje nový rok a vedení se sjíždí u Chia na 
chalupě ve Starém Plzenci. Do kin přichází další díl Hvězdných 
válek a v myslích vedení se o slovo opět hlásí sci-fi. Téma na ce-
loroční hru je tak jednohlasně vybráno. Před začátkem schůzek 
probíhají práce na klubovně, takže skautský rok začíná v nově 
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vymalované klubovně. Pod vedením Luka Skywalkera jsou naši 
kluci vybrání jako padawani a vydávají se na svou cestu stát se 
rytíři řádu Jedi. Z kluků se stává zajetá parta kamarádů, takže 
výpravy se těší slušné účasti. Kwaki během roku dokončuje vůd-
covský kurz Ventus a získává vůdcovskou zkoušku. Na tábor se 
vracíme na louku u Chrástu. Radim s Chiem a Pidim se kvůli prá-
ci na táboře střídají, celý běh tábora zvládají Ota, Robot a David 
pod taktovkou Kwakiho.

 S nadcházejícím rokem 2017 Ota vybírá celoroční téma Čes-
koslovenských legií a historie vzniku Československa. V rámci 
výprav se jedeme podívat k Benešově vile. Chceme také v rám-
ci putovní výpravy navštívit zámek v Lánech, ale kvůli nepřízni 
počasí se nakonec vydáváme do Nymburka. Oddílové vánoce 
slavíme v Olomouci.

Od založení oddílu uběhlo 25 let, během kterých jsme za-
žili spoustu dobrodružství a příběhů, na které bude každý rád 
vzpomínat. Oddíl má opět mladé a energické vedení, řadu aktiv-
ních členů a základ skautské družiny. Máme tak cíl, ke kterému 
směřujeme. Kráčíme dál, s hlavou hrdě vztyčenou. Konce nevi-
dět.

 Za Venetu Radim a Chio
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Plšíci
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Plšící na táboře v Radonicích
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Nejmladším oddílem střediska jsou předškoláci. Dlouze se na 
různých radách řešilo, jestli něco takového nezaložit. Impulzem 
bylo to, že děti střediskových činovníků přicházeli do let, kdy by 
je to mohlo bavit. Předchůdcem Plšíků bylo „kočárkování“ ob-
časné společné výlety s těmi nejmenšími.

Prvními vedoucími byli Petr s Miguelem a třetí do party Pe-
trova žena Pavla. Na začátku roku 2013 se odehrávají první 
schůzky, první děti nesou ve středisku známá jména - Kadeřá-
vek, Vronský nebo Oppelt. Další jsou děti bývalých členů, kama-
rádů, známých. První schůzky se konají na Dolinách u Venety. 
Plánuje se první tábor, výpravy. Od amatérských pokusů se 
fungování oddílu stále zlepšuje. Petr vyráží na zkušenou k jiným 
fungujícím oddílů, počet dětí pomalu a jistě narůstá. Jak přibývá 
dětí, přibývá i vedoucích. Petr přivádí svého kolegu Pavla, přidá-
vá se Woyta, Julie. Plšíci získávají o oblíbený pokřik, zakončený 
slovem BUM.

První výpravy kopírují střediskové akce - 45 let střediska v Lo-
děnici nebo WŘSR v Nymburce. Počínaje rokem 2014 se Plšíci 
již registrovali poprvé jako členové Junáka a činnost se tak stala 
oficiální. Pro označení oddílu Plšíků bylo vybráno číslo 94, pod 
kterým kdysi fungoval jeden z oddílů Platanu.

Z prvního tábora sice nakonec sešlo, druhý se ale vydařil o to 
víc. V červenci vyrážíme společně s CXL na jejich tábořiště do 
Radonic, o rok později se to opakuje. Zkoušíme, jestli bude dě-
tem více vyhovovat spaní pohromadě ve velkém stanu nebo po 
dvojicích v podsadách. Tábor trvá sice jen pět dní, ale děti si tu 
zkusí všechno, co k táboru patří.

Dětí je tolik, že Plšíci mají dvě družiny jednu vede Miguel 
s Woytou, druhou Petr s Pavlem.

CXL se za její laskavost pohostinnost na táborech odvděčíme 
hned v září 2015. Z Plšíků odchází první velká vlna nových členů 
do všech oddílů. Na cestu dostávají červenooranžové šátky s vy-
šitý odznakem Plšíka. Ten se spolu se zelným tričkem stal naším 
krojem od prvního tábora.

Postupně se učíme, zkoušíme vícedenní výpravy, ověřuje-
me si, že děti mladší čtyř let „nebrat“, ujišťujme se, že děti by 
v předškolácích neměli trávit víc než dvě sezóny, ladíme komu-
nikaci s rodiči i maximální počty dětí v Plšících. S našimi zkuše-
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nostmi přispíváme i do metodické brožury, kterou pro začínající 
oddíly Benjamínků vydává TDC. Měníme i klubovnu, z Dolin se 
stěhujeme nahoru do Viktorinky. K tvrdému jádru vedoucích se 
přidává i Adam.

Po třetí jsme byli na táboře s CXL, tentokráte v Chobotu 
u Blatné. O rok později vyjíždíme poprvé sami, postavíme si 
tábor, ve kterém nás posléze vystřídají holky. S novými kamny 
se vracíme na známé místo do Radonic. Rok 2017 také přináší 
velkou změnu. Díky rekonstrukci v režii střediska získají Plšíci 
poprvé vlastní klubovnu, bývalý sklad „místnost naproti“ ve Vik-
torince.

Robert Oppelt

Plšíci na Brdech
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OS
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OS na výletě
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Husákovy děti našeho střediska dospěly do Kristových let 
a v roce 2010 nastal čas oživit nejstarší oddíl našeho střediska. 
Kmen dospělých totiž dlouhá léta fungoval jen jako prázdná 
schránka, ve které byli registrováni starší bratři a sestry, většinou 
členové Svojsíkova oddílu. Samostatnou činnost, vyjma příleži-
tostných schůzek, kmen už dlouhá léta nevyvíjel.

Oživení mělo dvě části – formální a neformální. Při té formál-
ní se stávající členové OS sešli na sněmu počátkem roku 2010 
a zvolili Roberta Oppelta novým vedoucím kmene dospělých.

Naopak neformální část je pokračování už existující činnosti 
členů Platanu, pro které se vžilo označení „Tlustofosilové“, kteří 
už nemají povinnosti u oddílů, ale rádi se čas od času vidí i jinak 
než na střediskové radě.

Jednou z našich priorit bylo vyjít vstříc střediskovému baby-
-boomu a připravit akce pro současné i bývalé členy s dětmi, 
a to se nám více či méně úspěšně daří. Od roku 2012 jezdíme 
každé léto buď na nějakou skautskou základnu, nebo zajímavou 
chatu. První akcí byl výjezd za Kamilou Pavláskovou (roz. Řez-
níčkovou) na Pastušku, spojený s neopakovatelným výletem do 
nechvalně proslulé usedlosti Pohádka. K tradičním účastníkům 
rodinných výletů patří Denkovi, Borgulovi, Oppeltovi, Kavalírovi, 
Burianovi, Pavláskovi a Sušenkovi. Rodiny bývalých vedoucích 
oddílů se takto jednou do roka společně potkávají Více méně 
pravidelně se nám také daří jednou či dvakrát ročně vyjet na 
také společný výlet.

Mezi další splněné mise patří i vznik oddílu předškoláků - Plší-
ků. Většina vedoucích a spolupracovníků oddílu patří k oldskau-
tům a z kočárků oldskautských rodičů zamířila do Plšíků i velká 
část prvních členů.

Těžko odlišit co je středisková akce a co akce OS. Rád bych 
vzpomněl na některé z nich, v nichž zůstala naše hluboká stopa. 
Třeba na setkání na Orlovech ke 100 letům skautingu v Čechách 
nebo na loňskou oslavu 90. narozenin nejstaršího oldskauta 
Karla Kuncy – Orla na Parukářce na Žižkově. Při této příležitosti 
vyšel i sborník se vzpomínkami členů střediska. Splnili jsme i jed-
nu smutnou povinnost, na Olšanech jsme se rozloučili s Vladimí-
rem Novákem – Fenkem, jedním ze zakládajících členů našeho 
kmene.
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Za připomenutí stojí i účast řady OS jako instruktorů na růz-
ných vzdělávacích akcí, třeba na okresním VK Ventus.

Oldskautský rok plyne v pravidelném rytmu – Velikonoce, 
„Teplej víkend“ a Rozlučka. Tři už tradiční akce, první se většinou 
odehrává v severních Čechách. V drtivé většině případů nám 
o Velikonocích alespoň jednou zasněží. Velikonoční pochod kon-
čí na Dřevitce u Cvikova. Druhá akce se koná o jednom z „před-
letních“ víkendů, většinou v červnu. - téměř letní, teplý vandr po 
studených Velikonocích. Poslední třetí akcí je Rozlučka, původně 
Adamova rozlučka se svobodou, pak pravidelné nostalgické pu-
tování po bývalých tábořištích či místech, s nimiž máme spojeny 
skautské vzpomínky.

Nemáme kroniku, tak alespoň stručné kalendárium:
Velikonoce: 2010 Přimda, 2012 Českolipsko, 2013 Ronov, 

Úštěk, 2014 Ralsko, Stohánek, speciální tanečnice, 2015 Šluknov, 
Jiřetín, 2016 Kryštofovo údolí, Seleška, 2017 Kokořínsko

Teplej víkend: 2012 Ašsko, 2013 Broumovsko, 2014 Žďárské 
vrchy, 2015 Bošice – pomoc Orlovi, 2016 Císařský les, Prameny, 
2017 Berounka

Prázdniny s rodinkami: 2012 Spálená čočka, 2013 Švýcarák, 
2014 Opárno, 2015 Pořešín, 2016 Desná, 2017 Seleška

Rozlučka: 2011 Lipnice, 2012 Třemšín, 2013 Orlické hory, 2014 
Lužnice, 2015 Džbán, 2016 Krušné hory, 2017 Hukvaldy

Z dalších akcí si zaslouží připomenout několik společných 
oslav Silvestra, výpravy za vínem na jižní Moravu, vánoční pose-
zení s Orlem nebo různé střediskové oslavy a setkání…

Robert Oppelt

nášivka z roku 1968
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Stotřináctka
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Stotřináctka
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Sice to byla jen epizoda, ale bez ní by historie střediska ne-
byla kompletní. V roce 2008 začal ve středisku Platan působit 
113. oddíl, původem z Jižního města. Hledal středisko, kde by se 
mohl registrovat a Platan se ho ujal.

Sto třináctka má dlouhou historii. Byla obnovena v roce 1989, 
v dobách největší slávy měl 4 družiny a tři vlčácké šestky. Jeho 
posledním vůdcem byl Nikola Louda - Kaštan. Klubovnu měl ve 
Výstavní ulici číslo 54. 

Registrace oddílu na rok 2009 měla v Platanu několik pod-
mínek, například doplnění vůdcovské zkoušky pro vůdce oddílu. 
Oddílu se příliš nepovedl ani letní tábor, který se utopil v blátě 
jedné z radonických luk.

Pro nesplnění podmínek, Kaštan si vůdcovskou zkoušku neu-
dělal, už oddíl nebyl u nás další rok registrován. Ubylo mu i dětí 
a po odchodu z Platanu zanikl. Jeho klubovnu na Jižní Městě 
převzal jiný oddíl.

Přesto zůstal se střediskem propojen. S Platanem, hlavně 
s oddílem CXL, spolupracovalo několik jeho členů, nejvýraznější 
stopou je Pája, který ze 113. zamířil právě do CXL. Dědictví je i 
tábořiště ve Lhotě pod Kústrým. Na místo kde tábořila 113., pak 
několikráte zamířila právě Stočtyřicítka.
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Kalendárium
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organizace střediska a okresu, 1968
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Rok 2008

• Městem pro Vyzvědače se staly České Budějovice.
• Středisková lyžovačka byla ve Vítkovicích v Krkonoších.
• Skauti a skautky trávili v pořadí druhé zahraniční Velikonoce. 

Tentokráte nás hostili budapešťští skauti
• V rámci oslav 40 let střediska se konalo setkání všech gene-

rací střediskových činovníků.
• V dubnu se v Havířově odehrál XII. Valný sněm Junáka. Za 

naše středisko zde byl Adam, Robert a Hurón.
• V květnu jsme vyrazili na vernisáž Plutovy výstavy v Nižboru 

u příležitosti jeho 70 let ve skautu.
• Na konci května proběhla na Habrovce velká oslava 40 let 

střediska. Zahradní slavnost s velkou expozicí o středisku 
i jednotlivých oddílech, spojená s promítáním fotek a videí 
a dobrým jídlem.

• V létě tábořilo CXL a 12. oddíl vedle sebe na dvou loukách 
v Radonicích. Veneta zamířila do čarokrásného údolí Kosího 
potoka.

• WŘSR se konala 10. - 12. října u Adama ve Cvikově.
• Rádcovský kurz se konal na základně Mlýn v Ochozu u Brna.
• Rodina Platanu přivítala nového člena, 113. oddíl původem 

z Jižního Města.
• Středisko vede Adam Borgula, jeho zástupcem je Robert 

Oppelt, hospodářem Jiří Benda - Huron, výchovnou Tereza 
Petráňová, zpravodajem pro RS je Martin Řeboun - Řebič 
a zpravodajem pro komunikaci je Vojtěch Zelenka - Woyta. 
Všechny zvolil sněm v předchozím roce.

Rok 2009

• Letošní vyzvědači byli nezvykle v Praze.
• Jarní prázdniny jsme trávili na Bublavě, ve Stříbrné v Kruš-

ných horách.
• Velikonoční koledníky z řad roverů přivítal Berlín.
• Střediskový sraz nahradila 22. - 24. května středisková hra 

Himalaya na Tyroláku u Slatiňan.
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• Všechny oddíly táboří v Radonicích.
• Jeden ze zářijových víkendů jsme vyrazili na pomoc hradu 

Hauenštejn.
• Základnou, kde se sešla 9. - 11. října WŘSR, byl Ronov nad 

Doubravou. Výletujeme na zámek Žleby.
• Vlčata ze střediska si užila Mauglího na základně Česka – 

Lelekovice.
• S rokem 2009 jsme se rozloučili v Dolánkách.
• Neloučíme se jen se starým rokem, ale i se 113. oddílem. Po 

táborovém fiasku a nesplnění podmínek uložených středis-
kem přestává být oddíl registrován ve středisku.

Rok 2010

• Vyzvědači plnili úkoly v Plzni. Přivítal je tu starý kníže Gam-
brinus.

• Lyžaři se na jarní prázdniny vrátili do Vítkovic v Krkonoších.
• V březnu se konal sněm střediska – šéfem byl opět zvolen 

Adam, jeho zástupcem Zuzana Denková, hospodářem zůstal 
Huron, novým výchovným se stal Woyta.

• Kdo chce slavit, výročí si vždycky najde. Na konci května 
jsme si na Habrovce připomněli 20 let od obnovení Platanu.

• Platan byl jediným organizátorem okresního kola Závodu 
vlčat a světlušek. Legendou byl příběh sv. Jiří, místem konání 
Velký háj na Novodvorské.

• CXL poprvé v novodobé historii měl putovní tábor. Veneta 
táboří v Libži, Dvanáctka na severu ve Vísce.

• V září jsme se vrátili na Hauenštejn. Tentokráte se zde místo 
brigády odehrála hra.

• WŘSR opět u jednoho z činovníků, u Roberta ve Velkém 
Oseku. Výlet do Libice a Poděbrad, oběd v místní restauraci, 
bývalém kravínu.

• Rak + Mauglí = Rauglí. Spojený kurz pro rádce a mauglí se 
konal na Tyroláku. Společně pátrali po odkazu Leonarda da 
Vinci.
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Rok 2011

• Útočištěm pro vyzvědače byla promrzlá klubovna chebských 
skautů. Klasickou obranu území nahradila nová hra.

• Poslední střediskové jarňáče byly ve Vítkovicích.
• V březnu se koná XIII. valný sněm Junáka v Kolíně. Účastnil 

se Robert, Adam a Hurón.
• Konaly se jen dva tábory, CXL s Dvanáctkou tábořili ve Lhotě 

pod Kústrým a tábor Venety v Červené Řečici na vypůjče-
ném tábořišti u řeky Trnavy.

• Pořádali jsme nábory – na ZŠ K Sídlišti a v OC Chodov. Vý-
sledek se nedostavil.

• Tradiční rádcovský kurz se konal v Kovářově, na břehu Lipna. 
Tématem bylo Království nebeské.

• Na přelomu září a října jsme se účastnili Ekoakce v KRNAPu.
• WŘSR byla ve srubu jičínských skautů. Výlet do valdické 

kartouzy.

Rok 2012

• Vyzvědači prozkoumali Hradec Králové. Hra nesla název Za 
tajemstvím Platanu.

• Úspěchem skončila oslava 100 let skautingu na Orlovech. Po-
zvání přijala řada bývalých činovníků střediska. Veneta slaví 
v dobové výstroji.

• Zapojujeme se do projektu Junáka Skautské století. Do fon-
du přispíváme několika rozhovory se členy střediska, více na 
www.skautskestoleti.cz

• V klubovně CXL proběhlo natáčení pásma o skautingu do 
pořadu České televize.

• Veneta svépomocí provedla rekonstrukci klubovny Na Doli-
nách.

• Veneta tábořila poprvé na Brdech, v Kozích horách. CXL 
opět ve Lhotě, kde přečkala velkou vodu a holky společně 
s teplickými skautkami v Zadním Arnoštově u Svitav.
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• Poprvé se podařilo o prázdninách uspořádat rodinou více-
deňku. Byl nás plný penzion patřící Kamilině rodině v Hor-
ních Němčicích na Šumavě.

• K září už podruhé patřila Ekoakce KRNAPu.
• WŘSR se konala v Holicích.
• Mauglí se tentokráte konal v Jičíně.
• Naposledy se konalo listopadové víno u Jámova bratrance 

na jižní Moravě.

Rok 2013

• 12. dívčí oddíl se z formálních důvodů registruje pod 180. od-
dílem.

• Novým vůdcem střediska je Jakub Rajšl - Rajče. Adam se 
stává jeho zástupcem.

• Další rok a další nové město, Vyzvědače hostí Litoměřice. 
Děti putovaly s Willy Foggem kolem světa.

• V únoru se koná první schůzka nového oddílu předškoláků, 
94. oddílu Plšíků. Miguel s Petrem rozjíždí velký střediskový 
projekt, který má zajistit nové členy pro oddíly střediska.

• Připomínáme si 45 let střediska, na místě prvního slibu 
z roku 1991 v Loděnici.

• CXL se vrací do Radonic, Veneta má poprvé putovní tábor 
po Jeseníkách a 12. táboří na Labské stráni. Spolu s 12. táboří 
dívčí křesťanský oddíl z Jižního Města.

• Podzimní Ekoakce se přestěhovala z Krkonoš do Terezína. 
Odměnou pro účastníky byla noční hra v pevnosti.

• Hostem WŘSR v Nymburku jsou Plšíci.
• Mauglí byl v Jilemnici. Tématem bylo lidské tělo.

Rok 2014

• Další zastávkou na trase Vyzvědačů byla Chrudim.
• V březnu se konal XIV. Valný sněm Junáka v Litomyšli
• Opět jsme měli v květnu střediskový sraz, konal se na Men-

taurově u Litoměřic.



66

• Tábory ve znamení spojování, 12. táboří s Venetou u Lindavy, 
CXL s Plšíky v Radonicích.

• Účastnili jsme se středoevropského Jamboree na Mácháči.
• RaK je v Janově nad Nisou.
• WŘSR na základně Tomíků ve Sloupu. Výlet je na hrad a roz-

hlednu.
• Po Ekoakcích mimo město, jsme tentokráte pomáhali v Pra-

ze. Letošním hitem jsou ptačí budky.

Rok 2015

• Vyzvědači se po letech vrátili do Tábora.
• WŘSR se koná v Liberci, s úžasným výletem na Ještěd.
• Táborová spojenectví stejná jako před rokem, pokračuje 

manželství Venety a Dvanáctky v Kozích horách, pěstouni 
z CXL se v Radonicích vzorně starají o Plšíky.

• Skautky z Dvanáctky poprvé vyjely na Intercamp, který se 
konal v Polsku.

• RaKa hostila základna Senečák u Plzně.

Rok 2016

• Byl někdo z vás někdy v Lanškrouně? Účastnici Vyzvědačů 
2016 ano!

• Dvojice sňatků z rozumu pokračuje, Dvanáctka táboří po 
Venetě na Orlíku, CXL s Plšíky táboří v Chobotu u Blatné.

• Konal se sněm střediska. Vedoucím střediska zůstává Raj-
če, jeho zástupcem Martin Řeboun - Řebič, Hurón i nadále 
hospodářem, výchovní zpravodajové jsou Adam a Woyta. 
Jako předsedkyni revizní komise již v roce 2015 kooptujeme 
a posléze řádně volíme Kateřinu Hrdličkovou - Matýska ze 
střediska Ostříž.

• Celé středisko se sešlo na Drakiádě v Uhříněvsi.
• Opět se vydáváme na Středoevropské jamboree tentokrát, 

ale pouze holky z Dvanáctky. Užívají si celý týden polské 
Vratislavy

• Starší skauti si zahrají hru MHDčko.
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• WŘSR se konala v Sezimově Ústí. Výlet na Kozí hrádek.
• Podzimní prázdniny trávíme ve Sloupu.

Rok 2017

• Vyzvědači se vrací do Hradce Králové.
• XV. Valný sněm Junáka se koná ve Velkém Meziříčí.
• Velkolepě slavíme Orlovy devadesátiny na žižkovské Paru-

kářce. K narozeninám mu kromě dortu vydáváme i speciální 
almanach plný vzpomínek členů střediska a pamětní příleži-
tostní nášivku.

• Chlapecké oddíly táboří samostatně na osvědčených mís-
tech, CXL v Chobotu, Veneta na Orlíku a místem společného 
tábora 12tky a Plšíků jsou „Radonicenikdyvíce“.

• Podruhé se skautky opět s velkým nadšením vypravili na 
Intercamp. Tentokrát do Německa.

• V červenci začala velká rekonstrukce komplexu kluboven ve 
Viktorinově 1. Díky statisícové investici MČ Praha 4. Skončila 
až v dalším roce. Plšíci mají novou klubovnu.

• Klubovny se díky opakovaným vloupáním a útokům vandalů 
změnily na nedobytnou pevnost s bezpečnostními zámky 
a řadou mříží.

• Podzimky jsou v Tanvaldu.
• WŘSR opět hostí jeden z činovníků, Chio nás pozval do Sta-

rého Plzence.

Rok 2018

• Vyzvědači se konají ve Strakonicích.
• Konají se oslavy 50 let vzniku střediska a vydává se 

almanach
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Pohled čísel do ještě 
větší historie
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Junácká stezka, 1945 
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Ze svého archivu nám poskytl Miroslav Hopfinger - Jistič další 
zajímavosti ze stejnočíselných oddílů ještě před rokem 1968.

12. oddíl skautek, Praha

Dívčí dvanáctka byla jedním z prvních dívčích oddílů za první 
republiky. Její počátek je datován do roku 1920. Vůdkyní byla 
tehdy Marie Škvorová (provdaná). Ta o počátcích dvanáctky 
vypráví toto:

„Během první světové války, asi v roce 1917 jsme začaly v tu-
ristickém oddíle žižkovského Sokola chodit po výletech do okolí 
Prahy. Na svých výletech jsme potkávaly různé skautské oddíly 
hochů i děvčat a začaly jsme se jim přizpůsobovat. V roce 1920 
jsme se přihlásily do spolku Junák - český skaut, to už jsme 
měly jako základ děvčata i z jiných sokolských jednot (členky i 
dorostenky, později i studentky). Byly jsme registrovány jako 12. 
dívčí oddíl a náš první výlet byl 20. dubna 1920 o velikonocích 
na Macochu a první tábor v létě byl u hráze Padrťských rybníků. 

12. dívčí oddíl 1945 - 1948
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Tábořiště bylo v krásných hlubokých lesích, vzdálené 3 km od 
osady Padrtě v Brdech…“

Ještě v devadesátých letech se členky předválečné dva-
náctky scházely a vzpomínaly, např. Aťka Bučinová, Ema Zá-
branská, Libuše Šomrová, Marule Nepomucká, Majka Pradlová, 
Starka Mílová, Jenka Kociánová, Marie Škvorová.

Tolik z úplných počátků dvanáctky. V časopisu Junák č. 3, r. 
11 - 1925 je pak zmínka, že 12. D patřila do II. okresu (dnes by se 
řeklo obvod) a do 3. dívčího sboru (dnes by se řeklo střediska). 
Tento sbor vedla René Mladějovská a zástupkyní byla s. Jarošo-
vá. Zároveň s 12. D tam byly ještě 1. D, 8. D, a 16. D. V Junáku č. 9 
je pak napsáno, že oddíl je registrován pro rok 1925.

Do kdy oddíl existoval a jakou měl činnost, se už nepodařilo 
dohledat a ani žádná další zmínka se zatím neobjevila.

V roce 1945, po 2. světové válce, nastal velký zájem o Junáka 
a tak se opět číslo 12 objevuje. Tentokráte na Praze XIV. při 29. 
katolickém středisku v Praze Nuslích.

Vůdkyní byla Milada Sobotková (*1923) a podle dochované 
registrace pro rok 1947 se dočteme, že měly 34 členek. Oddíl 
pak byl zřejmě v roce 1948 zrušen.

94. oddíl skautů, Praha

Mnoho o něm není známo, vlastně jen to, že vznikl v roce 
1945 a že měl družinu Lišek.
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140. oddíl skautů, Praha XIII. (1945 - 1950)

Začátkem 2. sv. v., po zrušení klubů Mladého Hlasatele, vzniká 
společenství mladých lidí, kteří si dávají za cíl vychovávat lepší, 
poctivější a čistší mládež. V názvu mají písmena KPN – Klub přá-
tel nerozlučných nebo také Kristus – Pravda – Národ. Postupem 
času se ze 4 členů rozrůstají až na 100, ale to už se píše květen 
1945.

 Tomuto společenství není cizí výchovná Junácká myšlenka, 
a tak vytváří „Junácké středisko KPN“ (nejedná se o klasické 
středisko, ale uskupení). Po jednání s okrskovým velitelem Pra-
hy XIII – Jiřím Stárkou – Hakimem, vstupují v červnu do Junáka. 
Bývalé družiny A a B vytvářejí 100. oddíl Junáků, 100. oddíl vlčat 
a 36. oddíl junaček. Spolu s dalšími oddíly pak vytvářejí 42. stře-
disko. Klubovna je v Tolstého ulici.

140.oddíl skautů 1948
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Během podzimu 1945 narůstá 100. oddílu, který vede Jan Ši-
máně – Galén, členská základna (kolem 100 lidí), takže začátkem 
prosince je oddílovou radou rozhodnuto, že k 1. 1. 1946 vznikne 
nový oddíl, který povede dosavadní zástupce „stovky“ – Vladi-
mír Hobzek – Pink.

Základem pro nový oddíl se stávají družiny Medvědů a Lišáků. 
Ještě v lednu vzniká třetí družina Kamzíků, rozdělením Lišáků. 
Číslo 140 dostává oddíl přiděleno až při registraci v r. 1946.

V létě „100“ a „140“ jedou na společný tábor, který se konal 
1. – 31. 7. na Lužnici u Židovy strouhy, u Nuzic a Bechyně. Tábor 
dostal název „Tábor Svornosti“. Účastníci byli rozděleni na 3 
táborové družiny po 8 lidech – Tygři, Vydry a Rackové. Vůdcem 
tábora byl Jan Šimáně - Galén a později přijel i vůdce 140. oddí-
lu - Pink.

V říjnu získává „140“ ke stálému užívání vlastní malou klubov-
nu poblíž kasáren 28. pluku a 28. 10. se účastní velké přehlídky 
Junáků u prezidenta Beneše. V listopadu zakládá Milan Navrátil 
- Prófa vlčata při 140. oddíle. Během měsíce jich má 15. Většina 
z nich je z bývalého 100. oddílu vlčat.

Činnost oddílu touto dobou není nejlepší, ačkoliv účast na 
schůzkách je 100%, na výlety se sejde sotva polovina. V prosinci 
se koná společná vánoční nadílka obou oddílů.

1947 – v lednu je zaznamenán značný pokles členské základ-
ny a oba oddíly registrují jen 40 členů. Od února vlčata nevyvíje-
jí skoro žádnou činnost a mají málo členů.

Rozdělením chlapců na 2 oddíly vzniká nezdravá soutěživost 
a zbytečné spory, které vyvrcholily v únoru a „100“ provádí „čist-
ku“ v oddíle.

V létě se opět koná společný tábor „100“ a „140“. Tentokrát 
na Račickém luhu na Berounce u Žloukovic v termínu od 1. 7. 
-. 9. 8. 1947. Tábor má opět společné družiny po 6 lidech a to 
Medvědy, Bobry, Lišky, Havrany a Vlčata. Vůdcem tábora je opět 
Galén a zástupcem Prófa. Pro vypjatou atmosféru mezi oddíly a 
členy dostal tábor název „Tábor Velkého jiskření“.

V říjnu 1947, usnesením obou oddílových rad se „100“ a 140“ 
slučují opět v jeden oddíl pod číslo 100. Družiny zůstávají pů-
vodní a Vladimír Hobzek je zvolen zástupcem vůdce 42. středis-
ka a odchází do 100. oddílu RS Mohykáni.
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V dubnu 1948 roveři přicházejí o klubovnu. Zároveň se 16. 4. 
vytváří 9. skupina SČM v P-XIII a 23. 4. je oficiálně ustanovena. 
V květnu na to odchází Mohykáni ze 100. oddílu.

Pokřik 140. oddílu

Do přírody vzhůru ven, 
za symboly svými jdem. 
Nezlomí nás prohra, zrada, 
volá oddíl sto čtyřicet Praha.

180. oddíl skautů, Praha

Taktéž o tomto oddíle není mnoho známo, jen, že vznikl 
v roce 1945 a působil na Praze XIX. A v roce 1947 podali jako 
jedni z prvních spolu se 180. smečkou registraci.
(viz Oběžník zemské junácké rady 1. 2. 1947)

32. středisko Praha

Z poválečné historie 32. střediska existuje jen jedna kusá in-
formace, a to jen, že ho v roce 1946 vedl J. Walla…

Miroslav Hopfinger - Jistič
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činovnická průkazka vůdce 140.oddílu
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