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Tento historický almanach je věnován skautskému oddílu 
ve Kbelích a všem, kteří tímto oddílem prošli. 
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je nejdůležitější problém českého 
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Úvodní slovo kapitána: 
Milí bratři, sestry, rodiče, příznivci... 

Organizace Skaut – S.S.V. 
(skauti a skautky Vpřed) již přes 20 let 
aktivně působí v nedalekých Satalicích. 
Byla nám nabídnuta možnost zahájit 
činnost i ve Kbelích. 30. května byla 
podepsána nájemní smlouva a tak se 
ihned začalo s budováním, zařizováním 
a „vypipláváním“ klubovny, určené pro 

vodní skauty. Klubovna, jak je všeobecně známo, musí být pěkná, 
útulná, a to tak moc, že se do ní děti musí těšit. Současný oddíl 
(přístav) vodních skautů se snaží vést děti v duchu skautských tradic 
(vlastenectví, pracovitosti, slušnosti, skromnosti, samostatnosti, 
aj., zkrátka řečeno vymoženosti, které se v dnešní době příliš 
„nenosí“, nebo se do dnešní doby skoro vůbec nehodí). Velice 
si vážíme podané ruky zastupitelů MČ Kbely, kteří nám ochotně 
poskytli místo k pořádání našich schůzek a akcí. K výročí vzniku 
skautingu ve Kbelích vydáváme tuto prvotinu – „Historický 
almanach“. Na zdejší poště se v tento historický den razítkovalo 
pamětním razítkem. V novodobé historii jde o první takovýto počin. 
Jsou vydány Pamětní listy, dopisnice a pohledy. V říjnu, v den 
vzniku samostatnosti Československa se uskuteční slavnostní 
otevření kluboven, aby co nejširší veřejnost mohla zhodnotit naší 
práci. Budete zde mít možnost prohlédnout si filatelistickou výstavu 
jednoho z našich předních skautských sběratelů br. Ivana Vápenky. 

Začali jsme pro členy přístavu a příznivce, kteří nám 
pomáhají v naší činnosti vydávat měsíčník Maják. Po velice dlouhé 
době je opět navázáno „bratrské“ přátelství s pěším skautským 
oddílem („bačkorářema“) ze Satalic. Pořádáme společné výpravy, 
vzpomínkové akce, ale i sportovní zápolení. Jako vrchol naší 
spolupráce se příští rok těšíme na společný letní tábor.  
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Před námi je v současnosti mnoho tvrdé práce a tak bych 
si na závěr dovolil, nově vzniklému přístavu popřát do dalších let 
mnoho zdaru, klidnou plavbu, dobré a ochotné pomocníky. 

Příjemné počteníčko Vám přeje: Kamil Podlaha  
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Český kníže Soběslav I. 

Historie obce Kbely: 
První historická zmínka o Kbelích 

je z roku 1130, kdy zde kníže Soběslav 
daroval jedno popluží vyšehradské 
kapitule. Část Kbel však byla v 
soukromých rukách. Do roku 1386 patřil 
zdejší vladycký statek Mikuláši 
Litoměřickému, který je prodal 
do vlastnictví pražského měšťana 
Augustina. U statku stávala tvrz, poprvé 
připomínaná roku 1386. Vyšehradští 
kanovníci měli ve Kbelích svou prebendu, 
za husitské revoluce zabrali zdejší církevní 
majetek Pražané. Mezi dalšími majiteli 
bylo i nejvyšší purkrabství a část Kbel 
vlastnil braniborský kurfiřt. 

Vlastnici se po dlouhá desetiletí neustále měnily a po čase 
vývoje Kbel ničivě zasáhla třicetiletá válka. Nejen ves, ale celé okolí 
bylo soustavně pleněno a vypalováno. Tehdy také zřejmě zanikla 
i zdejší tvrz. Jen zvolna se Kbely zmáhaly z této pohromy. Avšak 
předchozího rozmachu, kdy tu byly čtyři velké selské dvorce 
po 90 krocích výměry polí a s nimi i chalupníci, hned tak nedosáhly. 
Celý kraj byl důsledkem válečného pustošení vylidněn, zůstali 
tu pouze dva chalupníci. Sotva se Kbely pozvolna trochu zotavily, 
přišla v roce 1680 další pohroma – mor. Zpustlou a vylidněnou obec 
začal kolem roku 1697 nový majitel, hrabě Thun osidlovat Němci 
ze svého děčínského panství. I v dalších letech následovaly změny 
v držení majetku ve Kbelích, roku 1722 koupil thunovskou část 
hrabě František Josef Černín. 

Další zkáza postihla Kbely v roce 1757, za sedmileté války, 
kdy tu před bitvou u Štěrbohol měla svůj hlavní stan armáda. Teprve 
potom nastala doba rozvoje. V roce 1758 tu nechal hrabě Černín 
postavit pivovar, který byl v provozu přes 150 let. A následoval 
jeden podnik za druhým, na počátku devatenáctého století tu byla 
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Vysílač ve Kbelích, dobová 
fotografie z první poloviny 

dvacátých let minulého století. 

postavena cihelna, živnostenské dílny, továrna. Rozvijel se také 
společenský život, vznikaly kulturní a sportovní spolky. 

Velké pohromy se Kbelům nevyhnuly ani ve dvacátém 
století. V prosinci 1943 došlo ke srážce rychlíku s osobním vlakem 
na právě otevřené železniční trati. Nehoda si vyžádala 244 mrtvých a 
mnoho zraněných. Letecké bombardování východní oblasti Prahy v 
samém závěru druhé světové války (1945) přineslo další oběti nejen 
na budovách, ale i na lidských životech. 

Na historické památky jsou 
Kbely poměrně chudé. Nalezneme 
tu barokní pískovcovou sochu 
sv. Vojtěcha z 18.století, kapličky 
v polích, lemující svatováclavskou 
cestu z Proseka do Staré Boleslavi, 
dřevěnou zvonici z 19.století. 
Z technických staveb nás zaujme 
vodárenská věž, která kdysi 

sloužívala i jako maják. V její blízkosti se nachází i pomník začátku 
rozhlasového vysílání. Největší rozsah obce začal po vzniku 
samostatné republiky v roce 1918. Nejprve zde byla otevřena obecní 
knihovna, potom bylo vybudováno první pražské civilní letiště 
a rodinné domky v místní části Nouzov. Byl zřízen závod Vojenské 
telegrafní dílny, jehož dnes již rozšířené objekty slouží s novým 
posláním doposud. Mnoho návštěvníků dnes láká letecké muzeum, 
kde můžeme spatřit naše nejstarší letadla i moderní vojenskou 
leteckou techniku. 

Málo se však dnes ví, 
že jsou Kbely kolébkou jedné 
z našich nejvýznamnějších 
institucí moderní doby – rozhlasu. 
Vznikl vlastně díky nadšení dvou 
mužů – inženýra Eduarda Svobody 
a redaktora Miloše Čtrnáctého – 
zprvu konkurentů, později 
společníků. Jmenovaní průkopníci 
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Pomník prvního vysílání Českého 

rozhlasu ze Kbel v roce 1923 

 
Studio Kbely 

založili pověstný „Radio – Journal“ , získali koncesi Ministerstva 
vnitra, od Ministerstva pošt a telegrafů si vypůjčili vojenskou 
vysílací stanici, od majitele firmy Petrof – klavír a mohlo se začít. 

První rozhlasové studio tvořil velký plátěný stan postavený 
poblíž kbelského letiště. Mikrofon nahradilo upravené telefonní 
sluchátko. 18. května 1923 se ze Kbel rozletěly první rozhlasové 
vlny. Zahájením vysílání byl pověřen populární kapelník kina 

Sanssousi – František Voženílek, 
jehož úkolem bylo zahrát 
na violoncello skladbu Cavalerii 
rusticanu od Pietra Mascagniho. 
Když však usedl ve stanu na židli 
a začal nástroj ladit, byl zděšen 
jeho hluchým zvukem. 
A to přitom bylo violoncello 
k produkci vybráno právě proto, 
že se jeho tony nejlépe „snášely“ 

s nedokonalým mikrofonem. Pak si uvědomil, že bodec nástroje 
se zabořil do měkké hlíny, tenký koberec nemohl nahradit tvrdou 
ozvučnici podlahy. A tak se umělec vyřítil ze stanu a hledal. Z plotu 
(nebo nějaké boudy) nejbližšího stavení vytrhl prkénko a znovu 
usedl. Cesta do éteru byla otevřená. A tak se na více než rok 
(až do prosince 1924) staly Kbely sídlem našeho rozhlasu. 
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Historie skautingu ve Kbelích ve zkratce: 
První chlapecký, katolický, skautský oddíl číslo 14, zde 

vznikl 17. června 1936. Jeho zakladatelem byl Pavel Vilém Škoda. 
Oddíl krátce před zákazem v roce 1940 rozšířil o dívčí družinu.  

 

   
 

 
 
I. Obnova – 1945 

Po osvobození v roce 1945 se obnovuje i ve Kbelích skautská 
činnost a vzniká zde Středisko skautské výchovy Maják s několika 
oddíly různého zaměření. Různost oddílů, má i vliv na rychlý rozpad 
střediska v roce 1948. 
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Obídek 
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br. Pavel Vilém Škoda se satalickými skauty, 6. z leva stojící 

II. Obnova – 1968 
Na jaře roku 1968 se ve Kbelích konalo jedno z významných, 

republikových setkání skautských činovníků. Středisko Maják 
je až do roku 1970 velmi početné a má i poměrně veliký majetek. 
Ten je PO SSM (pionýrská organizace socialistického svazu 
mládeže) celý zabaven a následkem neustálých převodů dochází 
k jeho postupnému rozkrádání a tak vlastně, když se v roce 1990 opět 
začíná – není co vracet. 

 
br. Rudolf Vecka a br. Stanislav Táborský s historickou vlajkou 14. oddílu 

Katolických skautů. V současné době se vlajka nachází v Čakovicích ve středisku 
Athabaska (Junácký svaz skautů a skautek ČR) 
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Prozatímní průkaz člena junáka 

 
Kbelští skauti za pochodu 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slavnostní nástup 

 
Slavnostní pochod 
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Nástup činovníků 

 
Kbelští skauti na výpravě 
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Kbelští skauti v době odpočinku 

 
Kouzlu skautského kroje neodoláš 

 
Přístav volá 

 
Pamětní sekera 
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Dobrodružnou cestou 

 
Před podsadovým stanem na táboře 
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Pamětní sekera 
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III. Obnova – 1990 
Na jaře 1990 znovu začíná obnovovat zašlou slávu Junáka 

pan Vladimír Rubeš, učitel místní ZDŠ. První etapa jeho snažení, 
má vrchol o rok později na 1. skautském táboře na Slovensku. 
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IV. Obnova – 2011 
30. května získáváme od MČ 

Kbely zázemí k provozování skautské 
činnosti. Tímto dnem zakládáme oddíl 
Vodních Skautů – S.S.V. Držte nám 
palce, VYPLOUVÁME!  
 

 

       
 A H O J 
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Historická data Junáckého oddílu ve Kbelích: 
1990 20. března je provedena registrace a 1. smíšený chlapecký 

oddíl Kbely se stává řádným oddílem Českého Junáka 
střediska Athabaska Čakovice. Vedoucím je br. Vladimír 
Rubeš - Kim, zástupci br. Petr Fráz – Robin a br. Josef 
Blahut – Pepa. 

1991 1. letní tábor Podsuchá u Ružoberku na Slovensku, vůdcem 
tábora je Kim. Skautské sliby zde složili: Bobr, Béďa 
a Miggy. Je zde udělen první březový kvítek, je předán 
Bobrovi a uděleny odznáčky Žlutého kvítku. 

1992 22.2. je založen 17. oddíl skautů Kbely Delaware, v ten den 
skládají své skautské sliby: Dan, Žabák a Venda. Koncem 
února začínají pravidelně vycházet Vlaštovčí Zvěsti. 
V dubnu se koná 1. oddílový sněm, na kterém je schválen 
Oddílový zákoník, jsou potvrzeny družiny Bílého Vlka 
a Černého Medvěda, zvoleni rádci a jmenováni podrádci, 
vůdcem se stal Miggy. Do oběhu je uvedena oddílová měna 
Delwos, vznikají první kartičky a je zavedeno oddílové 
bodování a oddílová čísla. V květnu složil skautský slib 
Ostříž. V prvním oddílovém bodování vítězí družina Bílého 
Vlka a z jednotlivců Bobr. 2. letní tábor Velké louky 
u Potštejna, vedl Kim. Delawarové zde absolvují první 
táborové vícedenní putování, na oddílovém Sněmu skládají 
své skautské sliby Dandy a Viki. Od září se rozbíhá první 
rádcovský kurs. Na podzimním oddílovém Sněmu, skládají 
své sliby Černoušek, Alfy, Ruda. V prosinci se koná 1. 
vánoční setkání „Fšech Delawarů“. 

1993 V lednu získává Černoušek 1.odborku, udělenou v oddíle. 
22. února byla zakopána na tajném místě, zakládací listina 
17. oddílu skautů Kbely. Je navázán kontakt se skauty 
z Lomnice nad Popelkou. 19.6. se konal Den otevřených 
dveří Junáka ve Kbelích. Spolupráce s Lomnickými vrcholí 
3. letním táborem U Matějáska kousek od Lomnice n. P. 
Vůdcem tábora byl opět Kim. Na letním oddílovém Sněmu 
byla ustanovena družina starších skautů – mladších roverů. 
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Skokan zde složil svůj skautský slib. Bobr jako první splnil 
1. stupeň skautské stezky. Vlaštovčí Zvěsti v září dosahují 
číslo 30. Na přelomu roku se konal 1. zimní tábor 
v Hodkově, který vedl Miggy. 

1994 Je navázán kontakt se skauty SLSK z 1. oddílu 
Ružomberok. Spolupráce vrcholí společným táborem. 
4. letní tábor se konal v Teplo, expediční sbor vedl Miggy, 
vedoucím tábora byl Akela. Vlčata a část roverů byla ještě 
na táboře v Lomnici n. P. Tábor vedl Kim. Skautské sliby 
zde složili: Mik, Kačer a Tomáš S. Na podzimním Sněmu 
se rádci družin stali Mik a Kačer. Prvním oddílovým 
rádcem 17. oddílu skautů se stal Černoušek. Na podzimním 
sněmu Junáka byl br. Kim vyznamenán za celoživotní práci 
s mládeží 

1995 Byla navázána spolupráce se skauty ze Sedlce – Prčic. 
Na začátku roku se dohodlo, že se pokusíme vybudovat 
společně s 37. oddílem skautek vlastní tábor. 22. 2. složili 
skautský slib Svišť a Tesák. Vůdcem oddílu se stal Miggy. 
Na jarním oddílovém Sněmu složil skautský slib Racek. 
V březnu začal vycházet Kbelský skauting, jako společný 
zpravodaj a 37. oddílu. Na poslední chvíli se povedlo 
navázat kontakt s Libereckými OS a proto se mohl konat 
5. letní tábor na Selešce (Severočeská lesní škola). 
Vedl Miggy. Skautský slib zde složil Havran. Od září v RS 
družině začínají působit i členky 37. oddílu. Na podzimním 
oddílovém Sněmu, získává Češek jako první, 2. stupeň 
skautské stezky. V listopadu vycházejí Vlaštovčí Zvěsti po 
padesáté. Na přelomu roku se koná 1. roverský zimní tábor 
ve Lhůtách u Ronova n. D. 52. číslem končí Vlaštovčí 
Zvěsti. 

1996 Je navázán kontakt s místním sdružením Červeného kříže. 
Br.Kim odchází z aktivní činnosti (dále však působí v OS). 
15. června – Den otevřených dveří k 60. výročí vzniku 
skautingu ve Kbelích. 6. letní tábor – Seleška. Vůdce 
Miggy. V září se účastníme měsíce A.B.Svojsíka k 120. 
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výročí jeho narození. V říjnu se koná 1. podzimní tábor na 
Selešce. V prosinci společně s 37.  oddílem pořádáme 
1.Mikulášskou (skautskou) besídku. Na přelomu roku se 
koná již 2. roverský zimní tábor v Polici n. Metují. 

1997 V únoru je registrován 1. roverský kmen ve Kbelích – 
Tiliacordata (část členů tvoří RS 17.oddílu). Vůdcem 
je jmenován Ostříž. Je znovu navázán kontakt s 1. oddílem 
SLSK v Ružomberku. V červnu se účastníme srazu skautů 
ze střední Evropy Fenix 97. V létě se koná 7. letní tábor – 
na Slovensku ve Valašské Dubové. V září skládá skautský 
slib Káně. Ostříž provádí nábor nováčků do oddílu a vzniká 
nový název Apewakan. Družiny dostávají nová jména Bílá 
Sova, Černý Datel a Šedý Jestřáb. Nový název dostává 
i oddílová měna – Vrtule. 

1998 V únoru končí svoji činnost roverský kmen Tiliacordata. 
Část jeho členů se vrací k členství v 17. oddíle. Ostříž 
se stává vůdcem 17. oddílu. Začíná se rozbíhat program - 
družinový systém. Na Sněmu se oddíl znovu hlásí 
k delawarské tradici a k tradičnímu Svojsíkovskému 
skautingu. 8. letní tábor se koná v Machovské Lhotě. Vede 
Ostříž. Skautský slib si zde složil Jirka M.. Znovu začínají 
vycházet Vlaštovčí Zvěsti, jako zpravodaj 17. oddílu. V 
říjnu se koná společně s 37. oddílem Podzimní tábor. 
Skautský slib si zde skládají: Ledňáček a Bob. 

1999 – 2004 – Nezjištěno 

2005 Skauti ve Kbelích stojí na začátku nové etapy. Dochází 
k sloučení bývalého dívčího oddílu Arnika a chlapeckého 
oddílu Apewakan. 

2006 Probíhají oslavy 70. výročí založení kbelského skautingu. 
Oslavy probíhají v klubové čajovně. Vzpomínková akce 
je doprovázena prohlížením fotografii a promítáním filmů 
z předchozích akcí. 

2007 Řada členů ze starší generace včetně dlouhodobého vůdce 
oddílu Kuldy odchází a mladší generace není dostatečně 
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připravena k samostatnému vedení oddílu. Oddílová rada 
se na svém zasedání rozhodla zrušit dočasně pravidelné 
schůzky. 

2008 Skauti a skautky fungují v tzv. nouzovém režimu 
pod Profovým vedením. Pravidelné schůzky jsou i nadále 
zrušeny a oddíl se schází jenom v rámci domluvených akcí. 
Tento stav přetrvával až do roku 20101. 

 

Přehled letních táborů: 
1. 1991 - Podsuchá (Ružomberok) - vůdce Vladimír Rubeš (Kim). 
2. 1992 - Potštejn – Kim. 

3. 1993 – U Matějáska (Lomnice nad Popelkou) - Kim 
4. 1994 – U Matějáska – Kim  

Teplo (Ružomberok) - Michal Musil (Miggy). 
5. 1995 – Seleška (Jabonné v Podještědí) - Miggy. 

6. 1996 – Seleška – Miggy. 
7. 1997 – Valentovo (Ružomberok) - Miggy. 

8. 1998 – Machovská Lhota – Rastislav Švec (Ostříž). 
9. 1999 – Machovská Lhota – Ostříž. 

10. 2000 - Velké Petrovice – Ostříž. 
11. 2001 - NEZJIŠTĚNO 

12. 2002 - NEZJIŠTĚNO 
13. 2003 - NEZJIŠTĚNO 

14. 2004 - NEZJIŠTĚNO 
15. 2005 - NEZJIŠTĚNO 

16. 2006 – NEZJIŠTĚNO 

                                                
1 www.apewakan.sweb.cz 



 28

17. 2007 – NEZJIŠTĚNO 

18. 2008 – NEZJIŠTĚNO   
19. 2009 – NEZJIŠTĚNO  

20. 2010 – Bělý u Machova – Jerry.2 

 

 
 
 

                                                
2 Oddílové časopisy 17. oddílu junáka Kbely - (Junák svaz skautů a skautek České 

republiky) 
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Náš vzor 
-učíme se z historie, které si vážíme:  

 

 
 

 
 

Vodní skaut – br. Mirko Vosátka – Grizzly  
(27. listopadu 1911 – 19. ledna 2004) 

 
Člen Svazu Junáků – skautů RČS od roku 1920 (5. pražský, vůdce 
Novák – Braťka). 
1922 skládá skautský slib. 

1926 člen 3. oddílu vodních skautů. 
1930 kapitán vodních skautů v Lublani. 

1933 vedoucí oddílu. 
1933 kapitán 5. oddílu vodních skautů. 

1934 Lví skaut 
1934 skautský vůdce. 

1934 sborový vůdce IX. sboru Legio Angelica. 
1935 instruktor vodních skautů – junáků RČS. 

1937 sborový vůdce IV. sboru. 
1938 absolvent 2. lesní školy. 

1938 instruktor lesních škol. 
1940 zakladatel RS kmene G. 

1945 vůdce 40. oddílu vodních skautů Junáka. 
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1946 instruktor LŠ. 

1946 oblastní vůdce vodních skautů. 
1947 – 1948 okresní velitel pro Prahu IV. 

1954 zatčen a vyslýchán StB. 
1954 – 1966 pod dozorem StB. 

1962 – 1986 pracuje jako ochránce přírody v CHKO, pořádá 
pro mládež tábornické lesní školy, publikuje. 

1968 – 1970 instruktor lesních škol, vůdce Zálesácké lesní školy 
ochrany přírody. 

1990 instruktor lesních škol ( specializace ochrana přírody ). 
1991 instruktor lesní školy skautů. 

1992 čestný kapitán vodních skautů. 
1993 instruktor ekunemické lesní školy. 

1990 – 1999 působí jako instruktor různých LŠ a kurzů, píše 
knihy a články do všech skautských časopisů a edice 
Fons (TDC), stává se členem Svojsíkova oddílu 
a je po zásluze několikrát vyznamenán vysokými 
skautskými řády. 

1999 po 50. letech členství, odchází z řad Junáka – svazu skautů 
a skautek ČR 

Autor knih a příruček:  
Táboření, Rok malých dobrodružství, Patenty přírody, 

Skautský rok, Rowerské listy, Chráníme přírodu, Příručka 
pro dobrovolné pracovníky CHKO Český Kras, Tábornická 
encyklopedie + druhé přepracované vydání, Toulky přírodou, 
Na stezce, Táborníkův rok v přírodě, Ze života prvního skauta, A. B. 
Svojsík – zakladatel, Z deníku kapitána, Český skauting, Sloužím, 
Kde domov můj?, Obálkový puťák, Dopisy roverům, Zelené deníky, 
Jak jsem skautoval.  
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Vlajka vzhůru letí: 
k radosti svých dětí … Tak začíná jedna stará trampská 

písnička, která se hodí k datu 1989, kdy skauting opět mohl 
rozvinout svojí vlajku a činnost. 

Je to počátek třetí renesance skautingu, bohužel velmi 
problematický. Co píši tyto řádky trvá u nás skauting již pět let 
a stále je jaksi neduživý a nemá onu životnost, onu váhu, kterou měl 
před započetím okupačních desetiletí. 

Bratrem Přemkem Houserem jsem byl pozván na Ústřední 
lesní školu, která se konala ve dnech 17. - 19. 5. 1991 v Roztokách 
u Prahy. V roztockém zámku byla uspořádána skautská výstava. 
Byl to výběr z materiálu, která po léta sbíral Marabu – bratr Horký, 
žijící v Příbrami. Vznikl tak pro skauting neobyčejně důležitý 
materiál, jak archivní, tak literární a odznakový, který jeho rodina 
po jeho úmrtí bez náležité katalogizace předala roztockému muzeu. 
To inventarizaci neprovedlo, ač to slíbilo, a určitě se řada zajímavých 
dokumentů, publikací i odznaků dostala do nepovolaných, 
chamtivých rukou ke škodě celoživotní Marabutovy práce. 

Také jsem začal pracovat v HKVS vodních skautů. 
No, přiznám se, že to, co jsem viděl, mne vyvádělo z míry. Objevila 
se spousta neznámých „také skautů“, kteří svoje neznalosti skautingu 
zakrývali svým modernismem a vykřikováním, že se musíme 
přizpůsobit západnímu pojetí skautingu, který však „ překročil 
Baden- Powella“, jak se tam říkalo. Ze starého skautingu tam 
skutečně zůstalo jen málo. My, ač organizace, která stála u zrodu 
mezinárodní kanceláře světového skautingu od roku 1920, jsme byli 
nuceni prosit o nové přijetí do tak zvaného WOSMu (World 
Organization of Scouting Movement), jako nějací Hotentoti, kteří 
o ničem nevědí. 

Zaměstnanci WOSMu k nám jezdili jako misionáři za pohany 
učit je evangelium a velmi se podivili, když tu našli to, o čem slyšeli 
vyprávět své předky, ale co sami neznali, starý „český skauting“, 
který tu byl jako konzerva starého původního vodního skautingu. 
To si všichni novátoři a pochybná individua, která se vetřela 
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do vedení skautingu, vůbec neuvědomovali. Změnili jsme i skautský 
slib, kde slibujeme věrnost nějaké Pravdě a Lásce, což nedovede 
ani školený teolog vysvětlit, aby to děti pochopily. Jako by se někdo 
bál dát tam přímé slovo Bůh, což je většině pochopitelný pojem. 

A ještě řada jiných kouzel se prováděla, byrokratizmus, který 
měl všechno v tabulkách, okénkách, kde se to jen odškrtávalo, bujel 
stále více. 

Staří skauti, ale i ti mladí, schopní rozvinout opět český 
skauting, byli šikanováni senilními starci nebo členy destrukční páté 
kolony, která měla na programu oslabit skauting tak, aby sám, 
jak se lidově říká „pošel na úbytě a tím udělal místo někomu jinému. 

Z korespondence a pohovorů se starými i mladými jsem 
poznal, že tu je dost schopných lidí dělat skauting, jak se u nás vždy 
dělal, a mohl by se dokonce vyvážet na Západ, který nečekaně začal 
mít zájem o „romantický“ skauting, romantické tábory a nezvyklé 
táborové stavby včetně českého patentu stanových podsad. Jenže 
ústředí bylo v rukou těch, co tomu nepřáli a dovedli vždy na sjezdech 
řídit průběh tak, aby vše dopadlo podle předem promyšleného, 
připraveného a záměrně vedeného scénáře. Nebylo to příjemné 
pomyšlení. Je pravda, že je řada jiných důvodů, proč se skauting 
nerozbíhá tak, jak by bylo potřeba. 

Vím, že některý čtenář řekne, že jsem závisti plný, otrávený, 
zahořklý dědek, který není schopen pochopit dnešní dobu a její 
úkazy. Naopak, vnímám je až příliš citlivě a chtěl bych jen 
připomenout, že někdy hněv a tvrdost jsou základem velké lásky. 
A skauting je moje láska, které jsem zasvětil svůj život, a filozofie 
skautingu se stala filozofií mého života. 

Je mi velmi hořko u srdce, když vidím upadat dílo, 
které je tak jedinečné, a umlčování mnohých, kteří jsou schopni 
v tomto dílu pokračovat. 
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K Vlajce hleď! (1991): 
Ono se řekne Lavičky, ale také Dalešice, nebo dokonce 

vodácká lesní škola. Bylo pro mne velké zklamání, když jsem viděl 
náplň programu vodácké lesní školy. Pravda, změnilo se v podstatě 
mnoho věcí na vodě. Přesto se i zde, na vodácké lesní škole, 
pokoušel Oskar – Otakar Randák, známý dříč, postavit kopyto na 
výrobu laminátových pramic. Stavěl od svítání do soumraku, dřel 
jako soumar a nakonec opravdu postavil dobré kopyto a „odlil“ první 
laminátovou pramici. Ale byli tu instruktoři, kteří měli jen dvě 
hodiny přednášek a pak se týden doslova „flákali“ po táboře. Také tu 
nebyla stará vodácká disciplína, tzv.“mariňácká“. Stávalo se skoro 
denně, že před stožárem pro státní vlajku stál v kroji celý HKVS 
včetně instruktorů, ale páni frekventanti se za značného klábosení 
pomaloučku oblékali, procházeli „ na kus řeči“ po táboře, i když bylo 
odzvoněno a odpískán nástup ke vztyčení vlajky. Bylo nutno čekat, 
jelikož vlajková hlídka se oblékala pomaleji. Jaképak kvalty, máme 
demokracii a lidská práva, tak žádný křik povelů a honění, 
to je omezování osobní svobody. Když jsem to slyšel, dopálilo mne 
to, vběhl jsem mezi ukecané frekventanty a zařval, že je nástup 
a to platí pro všechny. Inu, deformovat se dá demokracie v anarchii, 
disciplína v militarismus a lidská práva v stupidnost osobní svobody 
špatně chápané. 

Pro mne celý průběh školy byl velmi poučný, že s vodním 
skautingem to jde s kopce, zejména když se objevily osoby, které 
propagovaly závodění a sportovní lobby a tím nahrávaly velmi těm, 
kteří neschopní nebo pohodlní připravovat řádný program pro zdárný 
život oddílu během roku. Tak se místo pestrého programu vyjelo 
na trénink a bylo vše zachráněno. Místo šikovných chlapců se počali 
vychovávat lobbisticky nahlížející mladí lidé, kteří tréninkem 
a závody zvyšovali svoji agresivitu a stále se vzdalovali pojetí 
vodního skautingu, jaký byl ku prospěchu dříve. 

Pak nastalo období snahy zavést hodnostní vlajky a označení 
na rukávech, které by odstranilo „seržantský“ způsob z dřívějška. 
Vlajky byly přijaty, ale hodnosti na rukávech nikoli. Na košilích 
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zůstaly vingle a na kabátech se zavedlo něco, co budí u námořníků 
spíš úsměv než hodnocení. Inu, měnilo se ledacos. 
 

Honoris causa (1992): 
Ono organizační reformování a zavádění spousty 

neskautského mne začalo pomalu unavovat. Tak jsem 11. května 
1992 zažádal o zproštění z funkce. Odezvou bylo jmenování čestným 
hlavním kapitánem. 

Když mi hlavní kapitán Jack oznamoval toto rozhodnutí srazu 
kapitánů z 15. května 1992, připsal doušku, že mne pověřuje 
dohledem nad komisí HKVS, mající na starosti lesní školy, 
metodiku, výchovný program a rovery. Což o to, nebyla by to špatná 
práce, bohužel dnešní skauti jaksi pozapomněli na slušné vychování 
a určité slušné způsoby. Tam, kde předsedali komisím mladíci, 
jsem mohl psát buď osobně předsedovi komise, nebo úředně celé 
komisi, ale oni neráčili vůbec na mé dotazy a náměty práce reagovat. 
Jedině komise metodická byla schopná plodné a prospěšné 
spolupráce, že jsem řadu námětů této komise vmontoval do textu mé 
metodické příručky „Z deníku kapitána“. 

Po čase jsem se dozvěděl, že kapitanát připravuje školení 
kormidelníků v kormidelnické škole, která má být opět v Lavičkách. 
Po dohodě s třebíčskými vodáky jsme připravili toto školení ve dvou 
etapách. 

Samotná kormidelnická škola byla pro mne velmi tvrdým 
ponaučením, že ve vodním skautingu není něco v pořádku. 
Nebo jsem příliš zaujatý starým duchem a nechápu dnešní mládež. 

Při večerních debatách o tom, jak by měl vodní skauting 
vypadat, jakou mu dát metodiku, dostal jsem třeba takovéto 
odpovědi: “Skauting, který byl před čtyřiceti lety, mne nezajímá,“ 
nebo „Dnešní snaha obnovit skauting, jaký byl před čtyřiceti lety, 
se mi zdá, slušně řečeno, nemožná.“ 

Když jsem položil otázku, jaký program a co dělat, byla 
odpověď stručná: „Skauting je hra“. 
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Ano, odpovídal jsem, skauting je výchovná hra a hra není 
účelem, ale prostředkem a tento prostředek má svá pravidla, svůj 
účel a své hráče. Na to nebyla odpověď, leda „ něco se najde“. 

Osazenstvo školy se pak začalo dělit na myslící, kteří 
se snažili najít dobrý výchovný systém, opírající se o staré zásady, 
a současně hledali kompromis s problémy dneška. Byl jsem pln 
obav, co s kormidelníky, kteří mají takový názor na vodní skauting. 
Nepopírám, že z nich mohou být dobří vodáci, ale ne skauti. 

Třebíčští vodáci se ukázali rozumnější než frekventanti 
kormidelnické školy, kde největší zmatek dělali páni „také roveři“ 
z Nymburka. Třebíčští mi umožnili vydat publikaci, která měla 
přiblížit mladým bájného A. B. Svojsíka, jehož památku se jiná 
skupina snažila zamlžit a nahradit ji Foglarem, jelikož jedině on, 
podle jejich výkladu, byl zakladatelem českého skautingu. 
 

Navigamus (1994): 
Ano, “my pluli dál v zelené lesy...“. Také by se dalo takto 

zpívat, ale zpívalo se jinak. Na poradách HKVS se o tom dlouho 
mluvilo, do HKVS se nacpala spousta rádců, kteří jen kecali, 
kritizovali a vcelku dělali zmatek. Díval jsem se na to dost dlouho 
a viděl jak Vezír, designovaný velitel celé akce, je v tom sám, jen 
pod návalem rad a kritik. Tak jsem mu napsal dopis, kde jsem mu 
poradil, ať si udělá návrhové komise a na ně přenese práci. Já jsem se 
mu nabídl, že povedu týl, to je špekouny, špeditéry, pétépáky. 
Čili důležitou službu, kterou není vidět, ale na ní všechno závisí. 
Začalo sestavování množství potravin a díky manželce Myšáka II 
jsem dostal přesné tabulky kolik toho a toho. Pak začalo shánění 
potravin. Celkem to bylo množství o váze 3 000 kg a 11 000 kusů 
potravin. Velice mi pomohl kapitán z Písku Kabát, který zajistil 
potřebné zboží v píseckých velkoprodejnách. Toate, hospodář 
HKVS, mi dal 50 000 Kč v hotovosti, Myšák II přesunul mohutné 
auto s vynikajícím šoférem a začalo se jezdit a svážet a nakupovat. 
Dvě chalupy byly nacpány od podlah ke stropu potravinami. Denně 
se dovážel čerstvý chléb a rohlíky (asi 1 400 ks na den) a podobně. 
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Jelikož v Písku není Madeta, jeli jsme pro mléčné výrobky 
do Milevska. Jenže podnik byl za městem a cesta tak široká jako naše 
auto, a když jsme projížděli uličkami, na každou stranu auta zbyla 
škvíra 2-3 cm. Ale šofér neškrtnul ani jednou o zeď a projel všechny 
tyto soutěsky virtuózním stylem.  

Potom nastalo stavění pěti polních kuchyní a po zastřešení 
začala práce špekounů. Dva kuchaři byli vojáci, a tak se kolem 
kuchyně nabrala primová parta, se kterou se dalo dělat vše, co bylo 
zapotřebí. Starší sestry, sestřičky, chlapci, celkem asi 8 lidí – 
pracantů. Když byly výjezdy na Otavu a Lužnici, vařili jsme od 18 
do 2 hodin do rána. Nikdo nevěděl, kolik je vlastně lidí v táborech, 
kolik jich přijelo a kolik jich je ještě venku. Nikdo večer nevěděl, 
kolik má lidí v táboře, kolik jich je vůbec v akci. Odpověď byla 
vyhýbavá, asi 760 plus 50 až 80. Inu, podle toho se věru lehce 
stanovilo množství surovin a porcí na příští den. Mimo to, jednoho 
dne přijde spojka od brány, že přijel autobus z Prahy a přivezl 
Ústřední radu a náčelnictvo. Prý jich je 42 a samozřejmě je nutno 
dodat obědy. A to bylo půl hodiny před poledním rozdáváním jídla. 
Vzkázal jsem, aby si přišli pro jídlo, kde budou mít přednost v řadě 
a jídelní misky, že jim dáme. Odpověď byla stručná – naservírovat 
do dvou budov, kde se gosudarstvo usadilo. Tož nezbývalo než vzít 
gazík, jídlo dát do várnic a dát potřebné množství talířů a příborů. 
Přidal jsem i Járinka, jednu dobrou duši z kuchyňského personálu, 
který dovedl dělat švandu a zahrát prvotřídního vrchního s bílou 
utěrkou přes levé předloktí. No, gosudarstvo se ráčilo najíst, 
ale ani neráčilo poděkovat za to, že bylo obslouženo. 

Pak jsem zastihl starostu Junáka Jirku, jak pobíhá po 
táborech, zatímco HKVS a vedení Navigamus schůzovalo. Tím byl 
porušen starý vodácký zvyk, že přijede-li takový činovník jako je 
starosta Junáka, dá se nástup v kroji a se vší potřebnou slávou se 
uvítá. Velitel Navigamus měl starostu představit celému osazenstvu 
táborů, kterého ho, kromě pár činovníků, neznalo, a pak ať si běhá po 
táborech a baví se, jak uzná za vhodné. 

Já, jako čestný hlavní kapitán, jsem také nebyl uvědomen, 
kdy začne oficiálně celá akce, a nebyl jsem pozván mezi činovníky 
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nastoupivší před okrojované oddíly, nastoupené před prostranstvím 
k zahájení. Byl jsem v kuchyni a pomáhal dělat oběd. Ono to bylo 
pro mne v tu chvíli důležitější. Ale oboje ukazuje na neznalost 
slušnosti a vodácké etiky. Zde platilo, jen když já tu jsem a každý 
mne vidí na kapitánském můstku, ti ostatní by měli zmizet. Také 
jedna z deformací skautingu po třetí renesanci. 

Konečně přišel poslední den, kdy z tábora zmizel jeden 
hodnostář za druhým včetně velitele péesáků, kteří měli zbourat 
poslední stany a připravit vše k odvozu. I jeho zástupce odjel, 
za dědečkem jak mi bylo řečeno. Tak jsme zbourali, co bylo třeba, 
zabalili, srovnali, aby se to příští den odvezlo vojenským autem 
do Písku. Na starost si to vzali Písečáci a ještě ti, co měli gazík. 
Já jsem pak příští den odjel také, když už bylo vše prodáno tj. Zbytky 
potravin, vyúčtováno a připraveno k odvozu, zabaleno a připraveno 
k vrácení. 

 

Zelené deníky (1995): 
V časopisu Skauting jsem dostal možnost psát o přírodě podle 

ročních období, tedy začalo to podzimem a končilo létem. Původně 
jsem měl slíbeno osm půlstránek, ale potom se to omezilo na čtyři. 
Měl jsem v plánu zařadit do konce každého měsíce něco z ekologie, 
hloubkové ekologie, praktické ochrany přírody, ale to bylo omezeno. 
V dalším ročníku se již nepokračovalo. Čtenáři se proto ptali: 
„Kam zmizely Zelené deníky“? Po obdržení 1. čísla nového ročníku 
Skautingu jsem ihned zalistoval do recyklované přílohy, abych 
si pročetl oblíbené „Zelené deníky“ psané M. Vosátkou – Grizzlym. 
Ale co se nestalo- Zelené deníky nikde! Touto cestou se proto ptám – 
budou, či nebudou a proč? Z dopisu čtenáře J. P. 

Zelené deníky v tomto ročníku Skautingu vycházet nebudou. 
Ne proto, že by Mirko Vosátka neměl co psát, ale rozhodli jsme 
se (RR Skautingu a Ekologická skupina Junáka) v letošním roce 
podívat na svět a přírodu z trochu obecnějšího, dalo by se říci 
filozofičtějšího pohledu. Stránky zaměřené na ekologii a přírodu 
jsme nazvali „Od vesmíru k hlubinám lidské duše“... Redakce 
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(1996): 
Moje práce „Kde domov můj?“ (FONS roč. 6 čís. 2) je moje 

reakce na nepochopitelné rozhodnutí vyšších míst Junáka vypustit 
ze skautského slibu slova: Milovati vlast svou … a sloužiti jí věrně 
v každé době! Ano, kde je domov českých skautů? Dovolí nám 
to vůbec pánové z WOSMu mít a vážit si ho, v případě potřeby mu 
sloužit, jako to bylo v roce 1938, 1968, 1989? 

Konečně vyšlo dílo „Z deníku kapitána“ po sedmi letech 
putování z jednoho nakladatelství do druhého, kdy se sazba i rukopis 
vracel, až když to bylo, jak se odborně říká „inprimátur“. Přitom 
autor nakonec neměl právo vidět opravy, které tam provedly, ani 
nemohl sám doplňky dodat, které uznal za nutné. Inu podivný výklad 
autorského zákona. Vlastně co u nás platí, zákon nebo něco jiného? 

Valná hromada 1. OS Vatry mne jmenovala čestným členem, 
jak se dostalo A. B. Svojsíkovi, Janu Novákovi, dr. J. Šimánkovi, 
gen. V. Klecandovi a dalším. Je to pro mne velká čest a na stará 
kolena jsem nyní old skaut, což je pěkné a zavazuje dále pro skauting 
pracovat. Nejsem tedy již bývalý skaut, jak se původně organizace 
starých skautů nazývala. Svět skautingu si konečně uvědomuje, 
že skauting se nemusí provozovat jen do 27 let, ale že jsou lidé 
pro které skaut je pojmem na celý život, tak to má být.3 

 

Ještě několik vět … (1999). 
Měl jsem možnost pročíst si společnou práci sestry 

Rocmanové a bratrů Zajíce, Růžičky a Řeháka. Jejich práce nebo 
spis či co to je, kritizuje současnou činnost Ústřední rady Junáka. 
Tomu se lze jen podivit, neboť právě tito kritici patří k členům URJ. 
Nebo to máme chápat jako snahu uniknout ze šlamastiky, do které se 
svým jednáním dostali? 

Ad 1. S tématem:“Chybí prý konkrétní sjednocující vize (pro dobrou 
práci ÚRJ)“. 

                                                
3 Jak jsem skautoval – publikace FONS, prosinec 1997 
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Doporučil bych jim, aby si přečetli předmluvu k „Základům 
junáctví“ od nějakého A. B. Svojsíka. Snad jim bude alespoň jméno 
autora povědomé, když už neznají motto jeho knihy o českém 
skautingu. Pro upřesnění, zní takto: 

„Zdravá, ušlechtilá a snaživá mládež je nejdůležitější problém 
českého národa:“ 
Ad 2. „Chybí pocit úspěchu“. 

Není divu, když svazáci ve skautských košilích se ženou 
za vidinou něčeho co ani žádný úspěch mít nemůže o ochotě 
naslouchat hlasu „skautského lidu“ či názorům od „spodu“ nemůže 
být u nich ani řeči. 

Ad 3. „ÚRJ nemá priority své činnosti nemá plán práce“. 
A co prosím dělala ÚRJ za ta léta co existuje? Bývalá 

Náčelnictva Svazu skautů a skautek RČS věděla přesně co dělat, 
měla také dobrý plán práce, který se dědil z jednoho volebního 
období na další. Nejspíše tyto rozdíly, mezi bývalými skautskými 
vrcholnými orgány a dnešní URJ pramení z jiného pojetí skautingu. 

Ad 4. „Nemáme dostatečnou vnitřní kázeň, máme špatnou kulturu 
jednání“. 

Měli tito čtyři protagonisté na mysli jednání URJ vůči 
Svojsíkovu nebo Fanderlíkovu oddílu, pak opravdu tato jednání 
postrádala veškerou kulturu lidských skupin mezi sebou. Nemyslím 
si však, že právě tohle je zvláště trápí. 

Krátce a dobře, je třeba především vychovat sebe a sloužit 
mládeži, sloužit myšlenkám Baden – Powella, E. T. Setona a našeho 
A. B. Svojsíka. 

Nemohu již být členem zkorumpovaného 
a diskreditujícího se Junáka, jehož praxe se od skutečného 
skautingu stále více odklání. 

Poslal jsem přihlášku do Svazu skautů a skautek České 
republiky. 
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Ode dneška nosím na svém skautském kroji jen slibový odznak, 
odznak skautského vůdce z roku 1934, šátek lesoškoláka, odznak 
instruktora z roku 1938 a odznak Lvího skauta z roku 1933. 

Nebudu dál nosit to, co jsem dostal po roce 1938 to jest: 
Junácký kříž, Junáckou medaili díků, Řád stříbrného vlka, Řád 
stříbrného bobra, odznak čestného kapitána HKVS a další. 

Netoužím po funkcích a zůstanu prostým old skautem 
připraveným kdykoliv a komukoliv v dobré skautské práci pomoci, 
jelikož mé životní krédo je: “Jednou skautem, na celý život 
skautem.“ 
Nebylo to lehké rozhodnutí. Ve skautingu a pro skauting pracuji 
sedmdesát devět let. Složil jsem však slib na prapor Svojsíkovských 
skautů a nejsem zvyklý zrazovat slib a utíkat od praporu. Sloužil 
jsem, a pokud budou síly stačit budu skautské mládeži SLOUŽIT 
tak jak je to ve slibu skautských činovníků.4 

Závěrem jen tolik: Je velmi zarážející, že když z řad 
Junáka odejde jeho významný Čestný člen, tak se v ústředním 
junáckém tisku (ve Skautingu) kolem toho rozprostře podezřelé 
ticho! 

 

     
bronz stříbro zlato 

Junácký kříž Za vlast 

 

                                                
4 Časopis Čin – nezávislý zpravodaj Čs. skautů a skautek č.3/1999 
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ZAČÍNÁME! (2011) 
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Vchod do klubovny (bývalá hasičská zbrojnice) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Klubovna před rekonstrukcí 
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Otevíráme dveře a vstupujeme do nově vybavené klubovny 

 
 

Klubovna po rekonstrukci (kajuta mužstva) 
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Kout bratrstva pirátů 

 
 

Jídelna mužstva 
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PODĚKOVÁNÍ: 
Tento almanach zabývající se historií kbelského skautingu 

by nemohl vzniknout za významné podpory těchto lidí, 
kteří mě pomáhali a podporovali: 
Pavlu Suchanovi za velikou trpělivost při technické spolupráci 
na zpracování historického almanachu. 
Stanislavu Jáně za naskenování historických dokumentů 
a fotografií. 
Emanuelu Provazníkovi za to že vyslyšel výzvy, poodhalil historii 
kbelského skautingu a daroval historické předměty, fotografie 
a pomohl získat informace o oddíle z roku 1968. 

Michalu Zvěřinovi za zapůjčení oddílových zpravodajů Junáka 
Kbely. 

+ Jířímu Karlecovi za historické fotografie. 
+ Josefu Špalkovi za historické dokumenty. 

Těmto jmenovaným patří veliký dík. 
 Kamil PODLAHA 
 
 
 Je mnoho historických tajemství, která 
zůstávají neodhalena, doufáme, že je pouze 
otázkou času, kdy bude slavná historie 
kbelského skautingu podrobně zmapována. 
Vyzývám znovu pamětníky, nebo ty, kteří 
mohou nějak pomoci ke spolupráci, a předem 
děkuji.  
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Kontakt:  
kapitán přístavu: Kamil Podlaha 
mobilní telefon: 607 113 080 
e-mail:  kamil.podlaha@seznam.cz 
www stránky: www.skaut-kbely.cz  
 

Upozornění:  
 Jakákoli data nebo dokumenty z tohoto almanachu jsou 
povolena pouze se souhlasem zpracovatele a jejich další publikování 
musí být uvedeno z citací dle ČSN. 
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