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Touha putovat

V mé knihovnì zaujímá èestné místo také jeden ponìkud
ountìle vyhlíející svazek. To proto, e jsem jej èasto míval
v rukou: Jan Neruda, Výbor z díla. Ta kniha mne oslovila u
jako mladého a vracím se k ní stále. Dovolte mi, abych pár slov
z jednoho fejetonu naeho klasika pouil jako motto pro své
následující vyprávìní.
Hrome, to my vypadali jinak, kdy jsme se vracívali z letního cestování! Samý hadr  radost se podívat! Kabát jako
fángle, koile pouhý obojek, boty hotový cedník. A tìlo jako
lucerna.
No ty zase vypadá  pro Pánaboha! bìdovala matka. 
I vdy on se u maminky zase spraví! podotkl nìkterý soused. A my nemohli vypravováním pak ani staèit a huba nám
jela jako øehtaèka. Co my vidìli vechno za tu dobu! Celý kouøimský kraj  celý! nebo zas berounský, nebo prácheòský! Na
rtech nám hrály samé národní písnì, pøed oèima nám tanèily
samé buclaté Anièky a Baruky a kapesní deník byl plný
okreslených hradù a zøícenin a plný zpìvù Kde domov mùj?
Tam kde Doubravka   Kde domov mùj? Tam kde Blanice   Kde domov mùj? Tam kde Litavka 
Ano, to je zaèátek Nerudových Vzpomínek vandrovních.
O pár øádkù pak následuje pøímo vlastenecké vyznání:
My cestovávali, abych tak øekl, hloub. Dojmy nemíjely tak
rychle, a to je dobøe, zvlátì pro mladou dui. Kde se èlovìku
líbilo, tam se pozdrel, natáh a díval. Obraz, a kraje, a lidí,
mìl èasu dost ponoøit se a na dno due; èlovìk mohl kraj i lidi
si zamilovat i musil milovat vlast a národ, kdy sám poznal, co
je v nich krásy a dobra  my cestovávali tehdy èetìj.
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Moná, e poslední citovaná slova znìjí dnes u jaksi
archaicky, mne vak oslovují stále. Abychom si uvìdomili,
jakým skvostem je nae èeská kotlina, nemìli bychom v ní
pøíli pospíchat. Kolik tu najdeme osobitých pøírodních tváøí,
do nich nai pøedkové v prùbìhu vìkù usazovali svá sídla.
A kolika architektonickými díly ji vyzdobili citliví tvùrci. Chodit tudy, dobøe se dívat, poznávat, setkávat se s lidmi
Tento spisek je autobiogra e, v ní putování tvoøí osu, kolem které se odvíjí i leccos dalího. Tak trochu zde navazuji
na døíve vydaný titul Kráèím starou Pøíbramí. Nerad bych se
opakoval, ale mylenku tehdy zde uvedenou pøece jen znovu
pøipomenu: e je dobøe zapsat cosi, co by tøeba úplnì zapadlo, e podat svìdectví mùe být nìkdy dokonce i povinností.
Zmínìná kníka se týkala jen mé domovské Pøíbrami, nyní
bych se chtìl rozbìhnout i trochu dál a vedle krajin tu pøedevím pøipomenout osoby, které nemalou mìrou ovlivnily mùj
ivot. I kdy, bohuel, zdaleka nemohu pøedvést vechny. Ten
pohled zpìt je vìtinou zamìøen do let po druhé svìtové válce,
ale pro poøádek alespoò krátce uvedu, co bylo pøed tím.
Aè moji pøedkové byli Pøíbramané, já jsem pøiel na svìt
v Praze, kam za první republiky odeli otec a matka za prací.
Tam jsem proil dìtství do svých jedenácti let, pak se rodièe
rozhodli vrátit zpìt do mìsta svých pøedkù. To se psal letopoèet 1941, tøetí rok neblahé nacistické okupace.
V Pøíbrami jsem vychodil mìanskou kolu a pak si zvolil
zdejí veøejnou obchodní kolu. Tu ale v létì 1944 Nìmci zavøeli
a áky postihlo totální nasazení. Mì poslali pracovat na dráhu, se zaøazením Jungwerker, jak to mám zapsáno v Arbeitsbuchu (tedy pracovní kníce). Po osvobození v pìtaètyøicátém
jsem dokonèil obchodní kolu a nastoupil zamìstnání jako administrativní pracovník rmy Obchodní drustvo Plzeò, v její
pøíbramské poboèce. To byl velkoobchod, který zásoboval po9
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travinami západní Èechy i pøevánou èást pøíbramského okresu. Ta práce se pro mne záhy ukázala problematická, o èem se
jetì zmíním. Teï ale pøejdu na jiné téma své ivotní náplnì 
to, které ji ladí s citovaným Nerudou.
Cesty, krajiny, lidé U jako docela malého kluka mì lákala krajina kolem naeho bydlitì a moc mì mrzelo, e moji
milí rodièové byli dokonale usedlí. Vypravit se v nedìli nìkam na výlet, to nebylo nic pro nì. Zaèal jsem tedy vyráet
do svìta sám. JedFnou jsem se na kolobìce vypravil z hostivaøské periferie, kde jsme tenkrát sídlili, smìrem do vnitøní
Prahy. Abych nezabloudil, drel jsem se tramvaje, je jela
pod Vyehrad. Dnes by pøedstava kluka na kolobìce v praském dopravním chaosu byla nepøedstavitelná, ale tenkrát ve
tøicátých letech 20. století to jetì lo. Kdy jsem chodil do
tøetí obecné, vzal nás pan uèitel na výlet do Prùhonic, do tamního proslulého zámeckého parku. li jsme tam z Hostivaøe
pìky po polních cestách mezi irými lány obilí, na nich
pozdìji vyrostlo mohutné sídlitì. Jenome mnì se ty Prùhonice tak líbily, e jsem si cestu do nich záhy sám zopakoval. A kdy mne pak v studeném lednu 1941 vezl vlak do
Pøíbrami  tentokrát nikoliv na návtìvu pøíbuzenstva, ale
abych tu il u natrvalo  øíkal jsem si na trati mezi Pleivcem a Ostrým: Tak, a teï vechny tyhle kopce prolezu a probádám ( tam kde Litavka).
Konec války znamenal obnovení skautingu v Èeskoslovensku. Velmi aktivnì se tak dìlo i v mìstì Pøíbrami. Zde má toto
hnutí skuteènì silné tradice, prolnuté pùsobením vzácných osobností. A mne tenkrát skauting, o kterém jsem u døíve nìco vìdìl, nesmírnì chytl za srdce. I kdy v mé nátuøe hrálo a hraje
velkou roli samotáøské putování, v tomto èase znaènì ustoupilo.
U mi ranì klukovská éra skonèila a vìdìl jsem, e heslo starích skautù  roverù  zní slouím. A skautské hnutí v té syrové dobì po své delí nucené odmlce slubu potøebovalo. Pøihlá10
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sil jsem se tedy u v létì pìtaètyøicátého roku do týdenního kurzu
pro vedení junáckých oddílù, který se konal ve stanovém táboøe,
narychlo rozloeném v oboøe bøeznického zámeckého parku.
Ve, co jsem zde získal, jsem se pak snail uplatnit a rozdávat dál, i kdy onen nadením plný pováleèný èas mìl i nemálo
tìkostí. Mé nejhezèí skautské vzpomínky se váou k pøíbramskému 2. oddílu Junáka, ke Dvojce, jak se øíkalo. Sela se
v ní øada vynikajících chlapcù, z nich se pak mnozí stali mými
celoivotními pøáteli. A v dobách, kdy v naí republice bylo
skautské hnutí opìt zlikvidováno, i èastými druhy pro vandrování po té naí bájeèné vlasti.
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Z Plznì do Prahy s lilií na klopì

Na konci léta roku 1947 se zaèíná nová kapitola mého ivota, a to zmìnou pracovitì. Setrval jsem sice u stejné rmy,
tedy u Obchodního drustva Plzeò, ale pøeel jsem z jeho pøíbramské poboèky pøímo do centrály podniku v Plzni. Ani u
nevím, kdo mi tuto zmìnu navrhl, ale jedno bylo jisté: e jsem
do západoèeské metropole vyrazil s chutí. Pracovitì v Pøíbrami se mi toti dokonale znechutilo. Zaèal jsem prozírat onen
ivotní omyl, kterým byla má obchodní kola a po ní úøednické zamìstnání s pøemíláním nancí. Bláhovì jsem si myslel,
e tam v Plzni by to snad mohlo být trochu jinak. No, nebylo,
ale pøece jen ona zmìna prostøedí pøinesla své klady.
Pøedevím samo mìsto Plzeò, ne tak zápecnické, jak mi pøipadala domovská Pøíbram. Krásné divadlo, muzeum, galerie
a výstavní sínì, výbìr lmù ve více kinech. A poznávání nových lidí. Ubytoval jsem se tenkrát v samém centru mìsta
v Komenského ulici, tedy jen pár krokù od plzeòského námìstí Republiky. Byl to sice jen skromný podnájem v pokojíku
u jedné staré paní, ale byl jsem tam spokojen.
Jak jinak, zaèal jsem se záhy zajímat i o zdejí skauty. Kdosi mi prozradil, e jedno z nejlepích støedisek plzeòského Junáka se jmenuje Stopa. Proto tak dobré, e je vede bájeèný èlovìk, který stál u samotného zrodu skautingu v tomto mìstì
a velký kus práce u pro toto hnutí vykonal. e prý se jmenuje
Jan Kraus, ale více se uvádí jeho skautská pøezdívka iwo. Tak
jsem se vypravil bratra Krause a jeho Stopu vyhledat.
Plzeòské junácké støedisko Stopa tvoøilo pìt oddílù a pìtice
smeèek vlèat, tedy té nejmladí skautské drobotiny. Klubovny
byly soustøedìny v podlouhlém døevìném baráku po nìmecké
13
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armádì, který stál v jiní èásti Plznì, poblí silnice na Bory.
iwo-Kraus byl mení, nesmírnì ivý èlovíèek, výborný organizátor, který skautskému hnutí vìnoval zøejmì vechnu svou
energii. Kdy jsem se mu pøedstavil jako døívìjí vedoucí pøíbramského druhého oddílu, vyzval mì nejdøív k posezení a rozhovoru, a to jak na skautská, tak i na nejrùznìjí dalí témata.
V jeho závìru pronesl iwo tato slova: Jde jako na zavolanou. Ná 22. oddíl Plamen zrovna èinovnicky osiøel. Jsou tam
prima kluci, zkus to s nimi.
Tak jsem to zkusil a záhy jsem se stal vedoucím dvaadvacítky o ciálnì. Ti chlapci byli opravdu bájeèní, pro skauting vyslovenì nadení. Vedle práce v oddíle jsem se snail pomáhat
iwovi i jinak, a stalo se, e jsem se nìkdy na poèátku následujícího roku pøestìhoval jako podnájemník pøímo k Janu Krausovi, do jeho rozmìrného bytu v ulici U tritì. Toho léta jsem pak
táboøil se svým oddílem nad Myslívským rybníkem u Paèejova.
Psal se vak u neradostný rok 1948 a nad Èeskoslovenskem
zaèaly temnìt mraky. Jestlie jsem dosud své úøednické zamìstnání u Obchodního drustva Plzeò jak tak pøeíval, nástup
komunistù k moci pøinesl dalí nepøíjemnosti. Víc a víc jsem
zjioval, e u téhle profese a v tomto klimatu setrvat nemohu.
V jednom krásném jarním dni padlo rázné rozhodnutí: dal jsem
výpovìï, ani bych mìl vyjasnìno, èím se budu zabývat dál.
No, zatím alespoò tou pøípravou letního skautského tábora
Ovem ono co dál bylo váné. ivotní omyl s volbou obchodní koly mì tíil víc a více. Vdy jsem byl nasmìrován
docela jinak  chtìl jsem kreslit, dìlat gra ku! Koneènì ve
mnì uzrála mylenka: zkusím udìlat zkouky na Státní gra ckou kolu v Praze, o ní u jsem slyel tolik dobrého. Poslal
jsem si pøihláku a v èervnu se vydal do praské Køiovnické,
kde tenkrát kola sídlila. Zkouky se mi povedly a i pøes nemalý nápor uchazeèù jsem byl pøijat, dokonce hned do druhého roèníku. Kádrové posudky a dalí okolnosti, které pozdìji
14
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nástup na studia ovlivòovaly, tenkrát  a hlavnì nutno øíci na
této kole  jetì zabìhlé nebyly.
Ve vzpomínkách na svùj rok 1948 se ale jetì na skok vrátím do Plznì. Kdy jsem se louèil s iwou-Krausem, hovoøili
jsme samozøejmì i o èeském skautingu, jeho budoucnost
se v nových pomìrech nejevila u nijak rùovì. Já mìl tuto
ideu: jako mì Plzeò obohatila právì Janem Krausem, rád bych
i v Praze vplul do skautského spoleèenství, kde bych navázal
kontakt s nìkým stejnì vzácného zrna. A bratr iwo mi bez váhání poradil: Jdi k Èílovi. Toho moc dobøe znám, zaèínali
jsme spolu skautovat u nás v Plzni hned po vzniku republiky,
pak odeel do Prahy. A ve skautingu je opravdu osobností.
Èíl  to byla pøezdívka JUDr. Karla Skály, tak nadeného
pracovníka tohoto hnutí, e se ve tøicátých letech dostal do kruhu úzkých spolupracovníkù jeho zakladatele A. B. Svojsíka.
Za nacistické okupace byl èlenem ilegálního ústøedí a po válce
se zapojil do znovuobnovování naeho skautingu opìt s plným
nasazením. Ale jak u víme, nedlouho po uskuteènìné obnovì
tohoto hnutí pøiel znovu jeho násilný konec, zapoèatý zprvu
sice mírnì, nicménì plánovitì právì po událostech února 1948.
V záøí toho roku jsem tedy pøiputoval do Prahy jako novopeèený ák státní gra cké koly. Nejprve jsem bydlel u své tety
Marie v Braníku, ale záhy jsem byt, kde tehdy ili jetì její ètyøi synové, vymìnil za klidnìjí sídlo v Nuselském údolí. Zaèátek studia v oddìlení uité gra ky a kniní ilustrace u profesora Jaroslava Vodráky byl plný vzruivých dojmù a proitkù.
Ani na dalí profesory této jedineèné koly nemohu zapomenout  zvlátì na Petra Dillingera  a samozøejmì ani na spoluáky, z nich nìkteøí pozdìji dosáhli vrcholù naeho výtvarného kumtu. O vech by se dalo hodnì psát, právì tak jako
o tehdejí Praze. Mne na pøedním místì lákala klasická díla
v galeriích a výstavní sínì, aè se do nich u pomalu zaèal vtírat
reimem prosazovaný socialistický realismus (nad díly, ja15

Caka-Cesty_tisk.p65

15

20.10.2009, 22:17

kými bylo napøíklad Èumpelíkovo Díkuvzdání èeského národa Josifu Vissarionovièi Stalinovi, se mi chtìlo zvracet ).
O své tudácké Praze bych se mohl opravdu iroce rozepisovat, ale pøíli bych se vzdálil od základního motivu tohoto spisování.
Tedy zpìt ke skautingu. I na nìj dolo, kdy jsem se v novém prostøedí trochu rozkoukal a zabìhl. Prvým krokem bylo
vyhledat Dr. Karla Skálu  Èíla, kterého mi tak vøele doporuèil plzeòský iwo. Jenome ono nebylo vùbec jednoduché tohoto bratra sehnat, nìkde ho zastihnout. Byl zøejmì v tìchto
dnech pøíli zamìstnán. Zkouel jsem to prostøednictvím dalích skautù z jeho okolí, dvakrát jsem se dostavil tam, kde mìl
urèitì být, ale bez úspìchu.
Pak se vak pøihodilo cosi, co pøineslo v mém úsilí o nové
kontakty obrat. Náhodou jsem v Praze potkal kamaráda Standu Køíka, se kterým jsem v Pøíbrami, hned v kvìtnu 1945,
zaèal skautovat. Teï pracoval jako výtvarník v propagaèním
oddìlení jednoho velkého podniku. A jestlipak jetì skautuje? zeptal jsem se ho. No samozøejmì, a moc dobøe, znìla
odpovìï. V dalím rozhovoru jsem se dozvìdìl, e je èlenem
roverského kmene G Mirko Vosátky. Bezmála jsem nechtìl
vìøit svým uím  toho Vosátky, jen napsal kníky Skautský
rok, Vodáci ahoj!, Táboøení a dalí?
Roverský kmen G byl nazván podle Vosátkovy pøezdívky
Grizzly a mìl povìst vyslovené skautské elity. A tam e se
dostal Pøíbramák Standa? Bylo tomu tak, a právì Standa Køíek mìl zásluhu na tom, e jsem se v kratièké dobì stal èlenem
tohoto kmene i já. V té dobì si u Vosátka dával dobrý pozor
na to, s kým navázat nový kontakt. Byl mezi prvními skautskými èinovníky, které postihl nátlak komunistických mocipánù. Bìhem osudného osmaètyøicátého roku se musel vzdát
vech svých funkcí, tedy okrskového velitele Junáka v Praze 4
a v Praze 19, oblastního kapitána vodních skautù, i vedení své16
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ho vodáckého oddílu s èíslem 40. Právì na majetek tohoto oddílu si nedlouho po vítìzném únoru nabrousili zuby funkcionáøi tehdejího komunistického Svazu èeské mládee. Kdy
jednou pøili Vosátkovi skauti do své klubovny, nali tam zuráené zámky a uvnitø neznámé lidi, kteøí vydìeným chlapcùm
sdìlili, e u tam nemají co pohledávat. Toté se opakovalo
i v oddílové lodìnici, z ní byly ukradeny vechny ètyøi pramice, 40 pádel, lana a dalí vybavení, navíc i zcela osobní vìci
skautù. Vechny protesty a hledání spravedlnosti byly marné,
Mirko Vosátka zùstal tedy po zbytek roku 1948 a jetì po dvì
pøítí léta èinný jen v úzkém kruhu roverù, kteøí se dál pokoueli nést pochodeò èi alespoò svìtélko násilnì udueného
skautského hnutí. Vzpomínky na proitky v tehdejím kmenu G zùstávají pro mne i po uplynulém pùlstoletí ivé a silné. Bylo to údobí nového poznávání, inspirací a tøíbení názorù  lozo e se prolínala se skautskou praxí.
Mé kontakty s Vosátkou pøetrvaly i poté, co v dalích temných letech kmen G skonèil. Znamenají významnou èást
mého ivota, ke které se v tìchto vzpomínkách jetì vrátím
samostatnou kapitolou.
Teï ale musím jetì pohovoøit o bratru Èílovi. Seznámení
s oslnivým Vosátkou zpùsobilo, e jsem u pøestal usilovat
o navázání kontaktu s doktorem Skálou. Na jaøe následujícího
roku jsem se vak dozvìdìl o událostech, které krutì zasáhly
do ivota tohoto èlovìka. Komunistický puè v únoru 1948
s nástupem totalitního reimu vznítil mylenky k odporu, které pøítího roku vyvrcholily v pokus o státní pøevrat, oznaèovaný pozdìji jako Pøípad JUDr. Jaroslava Borkovce a jeho
skupiny. Tato ilegální polovojenská skupina mìla promylený plán zahájit v urèený den revoluèní akci s cílem vrátit nai
zemi k reimu svobody a demokracie.
Byl to právì JUDr. Karel Skála  Èíl, tehdy zamìstnanec
ministerstva vnitra, který usiloval o to, zapojit do povstání
17
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i skauty. Den D  zahájení státního pøevratu  byl stanoven
na noc ze 16. na 17. kvìtna 1949. Profesor Václav Èerný píe
ve své knize Pamìti: Tato akce byla reálná a byla vùbec nejodhodlanìji a nejradikálnìji pojatým výkonem branné demokratické rezistence Plán pøevratu byl ale prozrazen a StB se
zapojila do konspirace a pøevzala nad povstáním kontrolu.
V Praze-Dejvicích kolem Vítìzného námìstí, kde mìla akce
v noèních hodinách zaèít, bylo ve obklíèeno StB, která èekala, a se lidé shromádí v nástupních prostorách, kolách,
skautských klubovnách, a pak je zatýkala Bìhem osmaètyøiceti hodin bylo zatèeno sto dvanáct dùstojníkù a poddùstojníkù
a ètyøiapadesát civilistù.
Tak i skautskou sloku povstání, reprezentovanou dr. Karlem Skálou, jeho enou Dagmar a Jiøím Navrátilem, postihl
soudní proces s následným dlouhým vìznìním. Èíl musel v kriminálech a pracovních lágrech strávit 15 let, Dagmar Skálová  skautsky Raka  dokonce jetì o rok více, a s nimi samozøejmì i mnoho dalích skautù. Na tomto místì musím konstatovat, e kdyby se mi tenkrát pøi pøíchodu do Prahy podaøilo
bratra Èíla zastihnout a vplout do jeho spoleèenství, s nejvìtí
pravdìpodobností bych za tìmi møíemi skonèil také.
A po dlouhých letech jsem se s doktorem Skálou setkal
osobnì. Bylo to v období bouølivého roku 1968, kdy se opìt
v naí zemi obnovovalo skauting. Ná Èíl se samozøejmì opìt
zapojil do èinnosti tohoto hnutí, dlouhá léta v kriminálech ho
nezlomila. Zorganizoval v Praze ve vinohradském Národním
domì kurzy pro nové èinovníky Junáka, kam mì pozval pøednáet na téma skautské symboliky. Do tohoto èasu patøí i seznámení s mnoha jinými pozoruhodnými osobnostmi. To by
vak mohla být dalí obsáhlá kapitola.
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