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„Rozhodl jsem se, že budu celý život 
pomáhat mládeži.“



Petr KotyK
Dorota Lábusová

(eDs.)KRONIKÁŘEM
VěNOVÁNO: 
JAROSlAVU FOGlAROVI – JESTřÁBOVI,
člENůM SKAUTSKéHO ODDÍlU PRAžSKÁ DVOJKA 
A JEJICH PřÁTElůM.

JAROSLAV
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↑1967

↑1986 / Po 66 letech ve Švýcarsku, 
ve Valleyres, u dcery Alberta a Blanche 
Randinových.

↑1976 / S maminkou na zahradě v černošicích. 
Foto ladislav Mikula.

↑1982

↑1984

↑1990 Foto František Rous.

↑1988 / Setkání na Sázavě s bývalými členy oddílu. Foto Dušan Dostál.

↑1979 / S maminkou v novém bytě v Křišťanově ulici. Foto Milan Wágner.

↑1979

1970 Foto Míla Šebek.↑1969 Foto Josef Nikodým. ↑1974 / Beseda v lokomotivě liberec.

↑1957 Foto Glen.

↑1958

↑1951 / Marie Foglarová ↑1953
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Jaroslav Foglar
 
(6. července 1907 – 23. ledna 1999) , 
od první republiky postupně nejčtenější český, 
desítky let zakazovaný spisovatel píšící pro 
mládež, redaktor úspěšných dětských časopisů 
Mladý hlasatel a Vpřed, tvůrce populárního 
obrázkového seriálu Rychlé šípy, byl nejen 
nejdéle sloužícím skautským oddílovým vůdcem – 
Jestřábem, ale od roku 1926 i více než půl století 
kronikářem skautského oddílu pražské Dvojky. 
Po letech jednání daroval v roce 1998 literár-
nímu archivu Památníku národního písemnictví 
celý svůj osobní literární fond. Nejstarší český 
skautský oddíl pražská Dvojka, nazývaný také 
Hoši od Bobří řeky, který Jestřáb vedl navzdory 
zákazům skautingu ze strany nacistických úřadů 
i komunistického režimu až do konce 80. let, 
oslaví v roce 2013 sto let založení a nepřetržité 
existence. Kniha „Jestřáb kronikářem“ přináší 
výbor autentických zápisů, fotografií, dokumentů 
a komentářů ze sedmi desítek svazků Foglarem 
vedených a dochovaných kronik z let 1924–1985 
a z archivu jeho fotografií. 

Petr Kotyk & Dorota lábusová (editoři) 

JF

↑Portrét malého Jaroslava, který si jeho rodiče dali ve velkém množství 
vytisknout jako pohlednici.

↑1926

↑1928

↓1930

↑1931

↑1935 / Maminka Foglarová (vpravo) a Zdeněk 
Foglar (uprostřed) před penzionem Erlebach na 
Dvoračkách, kde opakovaně trávili zimní a letní 
dovolené.

↓1930 / Marie Foglarová

↑1943

↑1945 / Marie Foglarová

↑1942 / Svatba bratra Zdeňka.

↑Jaroslav na základní škole.
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▮ maminčino papírnictví stačilo sotva na 
obživu, jídlo je za války drahé a v obchodech ne-
dostupné, malý Jaroslav si již na základní škole 
vydělával např. vynášením popela, mytím scho-
dů; nedostatek a těžká práce v něm probudily 
nejen podnikavost, ale i sociální cítění – i v do-
bách, kdy vydělával na honorářích velké peníze, 
byl spořivý. Na tábory bral i ty nejchudší, kteří 
neměli od rodin peníze na zaplacení táborových 
poplatků; v necelých deseti letech si začal vést 
deník, zaznamenával si i přehled výdělků; deník 
si vedl celý život, až do svých posledních dnů 
v nemocnici; vedle deníků si ještě každodenně 
vedl vůdcovské zápisníky, které nosil neustále 
u sebe, deníky psal doma; jako vedoucí oddílu 
podporoval psaní deníků a za odměnu do nich 
členům oddílu vedle bodování vpisoval i věnová-
ní s kresbami; deník později učinil legendárním 
v knize Záhada hlavolamu, kde Rychlé šípy, 
najdou ve zvonici kostela svatého Jakuba deník 
Jana Tleskače

07 06
A. B. Svojsík založil Svaz junáků – skautů RčS 
a stal se jeho náčelníkem

▮ říjen – rozpad Rakouska-Uherska; v Praze 
je asi 300 skautů a ti se zapojili plně do služby 
Národního výboru a vznikající samostatné čes-
koslovenské republiky (skautská pošta), 
T. G. Masaryk jim to nikdy nezapomněl

1915–1917

1919

1918

▮ umiňuje si, že jednou napíše dobrodružnou 
knihu s příběhem, který může zažít každý prů-
měrný hoch nebo dívka, a v níž by neměly chybět 
všelijaké návody k činnostem – děj knihy chce 
prožít, aby si ověřil, zdali se podle něj čtenář 
bude moci opravdu řídit

03 09
na začátku 8. třídy odjíždí nemocničním vlakem 
československého červeného kříže do Švýcar-
ska na bezplatný ozdravný pobyt, který stráví 
výpomocí na statku Alberta a Blanche Randino-
vých ve vsi Valleyres; 10. 11. nastoupil na cestu 
zpět
▮ Foglar se z novinového inzerátu v Národní 
politice, do které má spolužák zabalen chléb 
se švestkovými povidly, dozví o skautech, to 
byl první dotyk „motýlích křídel ve tváři“, jak 
říkával Jestřáb, poprvé navštěvuje skautský 
oddíl, cvičí, hodně čte, jeho vzorem je filmový 
Zorro Mstitel hraný Douglasem Fairbanksem; při 
prodeji losů skautské loterie prostydne, prodělá 
zápal plic, maminka mu skautování zakázala, 
může se k němu vrátit až po patnáctých naro-
zeninách

1920

▮ účastní se dvouměsíčního ozdravného 
pobytu v Piešťanech pod vedením fotografa 
a národopisce Karla Plicky, pedagoga a člově-
ka, který klíčovým způsobem ovlivnil Foglarův 
vztah k přírodě a jejímu prožívání, a rovněž mu 
byl vzorem a inspiroval jej k práci s mládeží; 
pobyty ve Švýcarsku a v Piešťanech, kdy poprvé 
trávil delší čas mimo město, ovlivnily zásadním 
způsobem Foglarův vztah k volné přírodě, jako 
městské dítě neměl mnoho pří ležitostí toulat se 
krajinou a snít o tom, co uvidí za obzorem

18 06
obdržel Propouštěcí vysvědčení Měšťanské 
školy chlapecké na Královských Vinohradech
▮ září – po naléhání matky začíná studium 
Dvoutřídní obchodní školy pro jinochy, studium 
ho nebaví; rodina po celé Foglarovo mládí trpěla 
nedostatkem peněz, maminka i syn byli velmi 
spořiví po celý život v obavách, zda vyjdou 
s penězi; jediná neděle v roce, kdy Dvojka 
neměla žádnou akci, byla druhá neděle v květnu 
▮ Svátek matek

1921

13 02
strýc z matčiny strany odkázal Marii Foglarové 
10 000 korun, rodina se dostává z vyložené 
chudoby

15 03
na výzvu bratra Zdeňka vstupuje do 48. klubu 
oldskautů – Jestřábů, druhý pokus o skauting 

28 06
obdržel Vysvědčení na odchodnou (vysvědčení 
nahrazuje průkaz řádného dokončení učeb-
ního poměru v obchodní živnosti) Dvoutřídní 
obchodní školy pro jinochy Grémia pražského 
obchodnictva v Praze; nemůže v době velké 
nezaměstnanosti sehnat práci
▮ prosinec – v časopise Skaut – Junák mu 
otiskují první příspěvek – povídku Vítězství; 
zahajuje tím trvalou spolupráci; časem si 
Jestřáb umiňuje, že napíše do každého čísla 
alespoň jeden článek, aby se o 34. skautském 
oddíle a pozdější Dvojce vědělo; Dvojku úspěšně 
časem zpropaguje tak, že se o ní mluví po celé 
republice; budoucí „elitářská“ pověst oddílu, 
kterou mu vyčítali pováleční komunističtí 
kritici, estébáci, cenzoři z vládnoucích struktur 
i publicisté jednadvacátého století, nereflek-
tuje fakt, že počátky Dvojky, dvacátá léta, i její 
stínová existence zejm. v padesátých letech, 
v době pronásledování skautingu, jsou spjaty 
s kluky z periferních dělnických oblastí Prahy, 
kterým chtěl Jestřáb dát pozitivní návod na 
trávení volného času a života vůbec

1923

06 07
Jaroslav Foglar se narodil v Benátské ulici č. 3 
v Praze – Nuslích rodičům Jindřichovi (narozen 
11. 12. 1872) a Marii (rozená Fišerová, narozena 
26. 12. 1877); otec si do dodnes zachovaného 
zápisníku, kam zaznamenával důležité události 
v rodině od roku 1900, v prvním zápise z roku 
1907 zapsal: „Šestého dne července měsíce 
l.P. 1907 v půl druhou hodinu odpolední v sobotu 
ve výročí upálení Mistra Jana Husi narodil se 
náš druhý jedináček (rukou matky připsáno: ?), 
a sice v Praze II v ulici Benátecké číslo 3 (rukou 
matky připsáno: II. poschodí napravo). Den byl 
překrásný. Mamičce pomáhala paní Bába černá 
z Prahy bez pomoci lékařské. (rukou matky 
připsáno: lékař musil být a zkusila jsem moc. 
Povolán byl Dr. Heinrich, psáno předčasně.) 
Mamička i děťátko zdrávo. Buď jméno Boží 
pochváleno!“; oba synové, Jaroslav a o tři roky 
starší Zdeněk, jsou hlavní aktéři otcova zápis-
níku; rodinná idyla i zápisník končí v roce 1911 
náhlou smrtí otce
▮ Foglar se narodil ve stejném roce, jako se 
zrodilo světové skautské hnutí – v létě se gene-
rál Robert Baden-Powell s dvaadvaceti chlapci 
nechal vysadit na neobydlený ostrov Brownsea 
u jihoanglického městečka Poolu a vybudovali 
na něm první skautský tábor; Baden-Powell 
spojil mimoškolní výchovu zdatných, bystrých 
chlapců s programem Ernesta Thompsona 
Setona vyloženým v knize Svitek březové kůry – 
woodcraftem, lesní moudrostí – a napsal první 
skautskou příručku Scouting for Boys, Skauting 
pro chlapce; skauti měli být rytíř i své doby

23 07
Jaroslav Foglar byl pokřtěn, náboženství: 
katolické 

17 07
v Poděbradech, kde bydleli teprve krátce, ze-
mřel otec Jindřich Foglar ve věku 39 let; synové 
byli svěřeni do poručnictví matčina bratra 
Františka Fišera; matka nesla břímě starostí 
o dva syny, starala se o ně v době nedostatků 
a bídy první světové války, na vlastní kůži zakou-
šená chudoba a šetrnost přerůstající v sociální 
citlivost provázela Jaroslava Foglara celým 
následujícím životem
▮ s matkou a bratrem se stěhují z Poděbrad 
zpět do Nuslí na roh Svatoplukovy a Oldřichovy 
ulice; matka se již nikdy nevdala, malý Slávek po 
smrti otce k matce velmi přilnul a nedokázal se 
od ní nikdy odpoutat; Jaroslav, doma řečený Ca-
býnek, oslovoval maminku a psal o ní pod domác-
kým jménem Pumík (navíc užívaném v mužském 
rodu), bratra Zdeňka zval Pycínkem – jak ke 
vzniku domácích přezdívek došlo, nevíme

1907 1911

▮ rodina se nakrátko stěhuje zpět do Předlic 
u Ústí nad labem, kde se v minulosti již narodil 
starší bratr Zdeněk (1904); otec pracoval jako 
obchodní cestující a úředník české obchodní 
společnosti
▮ zamiloval si elektrické tramvaje, vášeň pro ně 
mu vydržela celý život; rád si prohlíží ilustrova-
ný časopis Zlatá Praha

1910

▮ v předškolním věku (od narození byl na jedno 
oko tupozraký, v řeči lehce zadrhoval, s obojím 
se vyrovnal) se naučil číst od staršího bratra, 
aby si sám mohl číst pohádky, když doma čekal 
na návrat matky z práce; matka v mládí chodila 
na hodiny piána k slavnému kolínskému kapelní-
kovi Kmochovi, synům často zpívala – Jaroslav 
Foglar byl výborným hráčem na mandolínu 
a foukací harmoniku, později celý život sesta-
voval v oddíle pěvecké kroužky, hudební tělesa, 
organizoval pěvecké soutěže
▮ získal zvláštní vztah k papíru, jehož vůně 
s rozkoší vdechoval v maminčině papírnickém 
obchůdku, po celý život miloval papír, jeho nej-
různější druhy, barvy, struktury, papíry, bloky, 
sešity, barevné tužky a pastelky, rád kreslil 
a maloval, miloval psaní, i vůni tisku, knih, klihu; 
od malička se u něho rozvíjelo sběratelství, 
začínal poštovními známkami a zápalkovými ná-
lepkami a tam někde je možné i hledat počátky 
jím později vyráběných oddílových pamětních 
lístečků; v maminčině krámu si rád okouzleně 
prohlížel pohlednice, výrazně jej ovlivnily 
pohlednice Staré Prahy od malíře Jaroslava Še-
telíka (později pohlednice rovněž sbíral) a snil 
o romantických výpravách; v mládí i dospělosti 
byl velmi sečtělý (sbíral sešity dobrodružné čet-
by); sběratelství později propagoval a rozvíjel 
v časopisech Mladý hlasatel a Vpřed – sběratel-
ství ke světu dětí neodmyslitelně patří, viděl, 
jak členové oddílu sbírají upomínkové lístečky 
a malé diplomy za měsíční oddílové umístění 
v bodování a skrz časopisy se dostaly i k řadě 
dalších oddílů a čtenářských klubů
▮ Antonín Benjamin Svojsík v létě 1912 inspiro-
ván Baden-Powellem vedl první skautský tábor 
nedaleko hradu lipnice

1912

▮ v roce 1913 byly po čechách o prázdninách 
organizovány první pokusné skautské tábory, 
bylo jich kolem 15 a účastníci se často viděli 
poprvé až na táboře, většinou improvizovali, 
vyzbrojeni Základy junáctví od bratra A. B. 
Svojsíka; z příkazu Svojsíka vznikl nový pražský 
skautský oddíl, spojením družin jeho odchovan-
ců, Kamzíků a Jelenů, a na podzim 1913 dostaly 
oddíly registrační čísla, která jim byla přidělena 
podle abecedního seznamu jejich vůdců, protože 
vůdcem oddílu byl tehdy Vašek Jelen, který 
byl druhý v abecedě, vznikla dnešní Dvojka, do 
které později vstoupil Jaroslav Foglar a stal se 
jejím vůdcem; tábor Dvojky u Pelíškova mostu 
dal vzniknout zvláštnímu fenoménu českého 
skautingu – dřevěné stanové podsadě z krajinek 
a později i stavbě dřevěných pramiček na táboře
▮ matka koupila v létě malé papírnictví na 
Korunní třídě 16, aby nějak uživila sebe a syny; 
dojíždí z Nuslí na celý den pracovat do krámu, 
syny hlídá přísná babička

17 09
v Nuslích malý Jaroslav Foglar začal chodit do 
školy, číst i psát se naučil v předškolním věku, 
nosil panu učiteli „úkoly z pilnosti“, krasopisně 
přepsané odstavce z čítanky; postupem let psal 
vlastní slohová cvičení a vášeň psát ho neopus-
tila celý život – rukopisně napsal desítky kronik 
a knih, stovky článků a tisíce dopisů čtenářům 
a přátelům, proměny jeho písma by si zasloužily 
grafologický rozbor

1913

15 06
Svojsík se pokusil začlenit vznikající skautské 
družiny do Sokola, ale protože neuspěl, založil 
samostatný skautský spolek Junák – český 
skaut
▮ červenec – vypukla první světová válka 
▮ do druhé třídy začal chodit na Vinohradech, 
z Nuslí se s matkou a bratrem stěhuje na Korun-
ní třídu č. 16 na Královských Vinohradech, kde 
s matkou bydlí ve třetím patře až do roku 1978

1914
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1925

↑34. oddíl v roce 1924–1925, 
Jaroslav Foglar v poslední 
řadě druhý zleva, manželé 
Kalivodovi uprostřed.

01 01 – 15 04 
pracuje u firmy Oskar Stein, velkoobchod 
papírem, Templová ulice 4, Praha 1, odchází na 
vlastní žádost

23 06
pracuje v pražské filiálce mezinárodního infor-
mačního ústavu a obstarávání inkas pařížské 
firmy Wys Muller et Co., Vodičkova ulice 36, 
Praha 2
▮ podzim – vstupuje do 34. skautského oddílu 
Ohnivci (1924–1925) – třetí pokus o skauting: 
„…svět může být jiný, protože jsem byl důle-
žitý v životě hochů“; vede 1. kroniku, po dvou 
měsících se stává zástupcem vedoucích oddílu 
učitele Karla Kalivody a Jaroslava Ryšavého – 
Bobra, zapojují jej do příprav skautských výletů 
a zálesáckých výprav, akademií a tábora; po 
Plickovi obětavý pan řídící učitel Karel Kalivoda 
(1892–1977), který patřil k první zakladatelské 
generaci českých skautských vůdců, a jeho 
žena Zdena (1895–1980) byli pro Foglara inspi-
rací pro práci s mládeží a i důvěrníky a přáteli 
po celý život, byl jejich „třetím synem“; Foglar 
je rádcem družiny Jestřábů, která z recese, 
navzdory většinovému mínění, tř ináctku začala 
považovat za šťastné číslo a Foglar mýtus 
šťastné třináctky učinil časem nejen součástí 
mytologie Dvojky (obliba třináctky přecházela 
z jedné generace na druhou – Svaz třinácti, 
13 bobříků, nástup do třinácti vteřin, Třináctá 
táborová noc, 13 bylo Hochů od Bobří řeky, baro-
metr stavu kvality oddílu byl vyjádřen třinácti 
zavěšenými tužkami, odchovanci Dvojky založili 
slavný oddíl vodní Třináctku), ale i prostředkem 
„duševního spojení“: „Každého Třináctého 
v měsíci, ať jsme kdekoliv a jakkoliv od sebe 
vzdáleni, vzpomínáme v sedm hodin večer jednu 
minutu na všechny členy Dvojky.“; Jestřáb svým 
dílem i oddílovou mytologií „vytvořil autonomní 
analogii světa dospělých“, „iluzi univerza ob-
dobného dospělému“ (Jan lopatka); v té době je 
v Praze asi tisíc skautů, v roce 1938 měl Junák 
kolem sedmdesáti tisíc členů, po válce se do 
obnoveného Junáka přihlásilo přes dvě stě tisíc 
děvčat a chlapců, mnozí i pod vlivem foglaro-
vek vydaných před válkou a po ní; Jestřáb byl 
mužem praxe, spolková kariéra byla jeho pojetí 
skautování cizí, spolkařské intriky, funkcionaře-
ní a tahanice neměl rád, ale pečlivě plnil povinné 
registrace do Svazu skautů a skautek RčS, 95 % 
členů Dvojky odebíralo časopis Skaut – Junák, 
řádně odváděli členské příspěvky, pořizovali si 
z úspor po součástech skautské kroje
▮ prosinec – Jestřáb poprvé režíruje Velikonoč-
ní besídku 

1924

28 02
končí u firmy Wys Muller et Co.

01 03
díky přímluvě skautských vůdců Karla Kalivody, 
A. B. Svojsíka a Jana Nováka Foglar nastupuje 
natrvalo u firmy Oskar Stein, velkoobchod 
papírem, Templová ulice 4, Praha 1, později 
v Betlémské ulici č. 6, kde pracuje do 15. 2. 1938 
(několik členů početné rodiny Steinů bylo totiž 
činných ve spolku Pražský skaut); úřednické 
praktiky využil v oddíle – zavedl Družinová 
hlášení, vyplňování klubovní úklidové karty, 
Dodatky – pokyny pro rádce družin, Nepsané 
zákony, Oběžníky přinášející zprávy o akcích 
oddílu až po metodiku vedení oddílu Systém 
druhého oddílu Praha; za vysoce motivační 
v oddíle považoval i pochvaly, ať už před nastou-
peným oddílem, písemné v kronice a dopisech, 
zápisech do deníků či skautských zápisníků, 
nebo v oddílovém časopise čigoligo, který často 
četli i rodiče – řada z nich se stala Foglarový-
mi spojenci, zvláště v nelehkých dobách; jak 
uměl Jestřáb chválit, uměl i kritizovat (až po 
„výhružné“ dopisy ochabujícím či rebelujícím 
členům; naopak psal ale i dopisy podpůrné na 
udržení členů) – obojí, plusy i mínusy, bodoval 
a přenášel do statistik, jako ve firmě, a každý 
měsíc sestavoval pořadí družin atd.

18 04
Veselý večer – oddíl připravil kulturní pásmo 
pro rodiče a veřejnost v sálu hotelu čechie 
v Praze 8, Foglar napsal báseň Údolí mládí
▮ o Velikonoční dvoudenní výpravě zakládá 
Rudý kruh – sdružení věrných, kteří budou stát 
vždy přátelsky, ohleduplně a trvale při sobě
▮ vedoucí oddílu Foglarovi přidělil přezdívku 
Jestřáb, když „jsi k nám přišel od Jestřábů 
a jako jestřáb trháš svým perem v kronice“
▮ česky vychází kniha Ernesta Thompsona 
Setona Dva divoši, která se Foglarovi stala 
inspirací pro některé scény z Hochů od Bobří 
řeky (i Dva divoši se odehrávají u Bobří řeky), 
kdy setonovské výchovné postupy mravní 
sebevýchovy originálně a atraktivně adaptoval 
a rozvinul pro české prostředí, např. oddílový lov 
„bobříků“ – skautské setonovské zkoušky „Tři 
orlí péra“ (mlčení, hlad, osamělost) atd.; 
E. T. Setona držel Foglar v úctě, vlastnil řadu 
jeho knih, v polovině 50. let musel komunistic-
kým vyšetřovatelům Státní bezpečnosti jejich 
držení vysvětlovat
▮ Tábor v Zátoce neznáma – poprvé bez jakých-
koli zkušeností vede tábor (oba plnoletí vůdcové 
odřekli), při němž i prvně zavítá do Sluneční 
zátoky (název dostane až za šest let) a který 
připravil pro 5 nejodvážnějších hochů z oddílu; 
oproti pozdějším šestitýdenním táborům byl 
krátký, od 26. 7. do 9. 8.; chce vypsat všechnu 
nádheru táborové robinsonády do knihy vysněné 
před lety – rodí se první příhody do pozdější 
knihy Hoši od Bobří řeky; po letech na základě 
jím popsaných zkušeností a návodů táboří 
nejen tisíce skautů a skautek, ale i děvčat, 
chlapců a dospělých, kteří nikdy do žádných 
oddílů mládeže nechodili; tábor je přípravou na 
život, samostatnost, chlapci a děvčata se musí 
postarat o střechu nad hlavou, nakácet si dřevo, 
postavit kuchyň, uvařit si, obstát v slunci, dešti, 
soutěžích a úkolech a srovnat se s ostatními 
a okolím, učí se, ovládají se a překonávají sami 
sebe i soupeře, spolupracují

▮ září – 34. skautský oddíl s dvouletou historií 
se po odchodu vedoucího slučuje se skomíra-
jícím 2. skautským oddílem, pozdější slavnou 
Dvojkou, jedním z nejstarších skautských oddílů 
založeným v roce 1913: „Je to duch a ne forma, 
jenž ve skautingu padá na váhu“, odpověděl 
Karel Kalivoda na námitky Jestřába proti 
pohlcení Třicetčtyřky Dvojkou, Foglar si z věty 
o přednosti ducha nad formami a odpovídajícími 
prostředky vytvořil zásadu výchovné práce 
v oddíle, kdy cílem je duch oddílu, přátelská 
a dělná atmosféra

12 10
34. oddíl formálně zaniká, kronikář a archivář 
oddílu Jestřáb se postupně stává zástupcem 
vůdce oddílu, pak přechází do vedení Dvojky (po 
Bobrovi, 1927); důsledně rozvíjí skautský oddíl 
jako spolupracující, ale i konkurující a o prven-
ství soupeřící družinový systém: „Skautská 
družina jest společnost hochů, která se udržuje 
jejich bratrstvím vůči sobě. Podle toho, jací hoši 
jsou, jest družina dobrá, nebo špatná.“; několik 
let pomáhal rádcům s přípravou zajímavého pro-
gramu družinovek, až vyvinul celoroční systém 
navazujících aktivit, znalostních a dovednost-
ních stupňů, oddílových hierarchií a celoročních 
her vrcholících na táborech; oddíl ke schůzkám 
využívá místnosti skautského domova na 
Petrském nábřeží, pak klubovnu na Belcrediho 
třídě (dnes Milady Horákové) číslo 5 (do léta 
1930); klubovnu, místo tvořivého přátelského 
setkávání, kde sídlí skautská obec, místo, okolo 
kterého se točí skautský život, naplnil praktic-
kým i romantickým obsahem pro život oddílu 
až mýtickým, výzdobou a významem ji učinil 
vzorem pro řadu jiných oddílů, vedle výzdoby, 
totemu a vývěsky atd. v ní nesměla chybět 
oddílová knihovnička z darů členů; návody i pro 
jiné skautské oddíly pravidelně uveřejňoval ve 
Skautu – Junáku a později v Mladém hlasateli za-
vedl rubriku Skautská stezka; stranou pozornos-
ti ponechával tzv. skauting technický (budování 
komplikovaných táborových staveb…)

19 12
první Vánoční besídka v novém oddílu, Dvojce

1925
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▮ píše 2. kroniku Pod junáckou vlajkou (1926–
1927, titul později použil pro jeden ze svých 
skautských příběhů), k psaní kronik využívá 
každou volnou chvilku, bez konceptů, úhledným 
písmem, srozumitelně a čtivě plní stránku za 
stránkou mozaikou příhod, drobných faktů, kaž-
dodenních strastí, portréty členů, popisy výprav 
a táborových her a výsledků soutěží; bere je i na 
výpravy a na tábory Dvojky vozí všechny kroni-
ky, aby se s historií oddílu seznamovali nováčci, 
čtení kronik, zvláště v obdobích nacistické 
a komunistické nesvobody, vedle seznamování 
s tradicemi oddílu a výchovného působení slouží 
i k vytváření oddílového ducha a mytologie; zá-
jem členů o kroniky byl Jestřábovi i barometrem 
jejich vztahu ke Dvojce; pojmenovává místa, 
která mají pro oddíl zvláštní význam, osobitými 
názvy – Dračí louka, Tygří džungle, Větrné údolí, 
Dýmové jeskyně, Měsíční louka, Zaječí rokle, 
Tiché údolí, Ještěrčí jámy, Opičí stromy, Skalní 
hřišťátko, Pískové skály, stejně tak oddílové 
podniky. O Velikonocích se oddíl vydává na Jarní 
robinsonádu, společenství nejvěrnějších nazval 
Rudý kruh; na zhruba třicítku příměstských 
„tábořišť“ vodíval Jestřáb Dvojku šedesát let 
v určitých ročních obdobích i pro jedinečné 
obrazy: západ slunce, kvetoucí aleje, podzim-
ní zbarvené listí, úplňky…; vytváří sdílenou 
oddílovou mytologii nepsaných zákonů, postupů 
a pravidel, které se učí každý nováček, a vstup 
do hierarchického společenství, který předpo-
kládá splnění úkolů a zkoušek pěti stupňů, počí-
naje nováčkovskou na přijetí za člena oddílu, má 
jednoznačně archetypální iniciační ráz, stejně 
jako přidělení přezdívky; na řadu míst se oddíl 
vrací déle než půl století a hraje tam i stejné hry 
a soutěže – vyvinul roční programové schéma 
cca sto dvaceti skautských akcí na půdorysu 
školního roku, které se téměř neměnilo: vedle 
družinových a oddílových schůzek, polodenních 
a jednodenních výprav na tradiční tábořiště, 
v září Zahajovačka, na podzim Mistr v uzlování, 
v listopadu v pražských uličkách Starého Města 
Dvojka hraje hru Vyzvědači, v prosinci Vánoční 
nadílku a „mašinky“ – pouštění vláčků, po 
Novém roce zimní táboření, pak kulturní pořad 
Sami sobě, Velikonoční robinsonáda, na jaře Boj 
družin, soutěž skautských znalostí a doved-

ností, poslední schůzka před táborem Ukon-
čovačka – tradicionalista Jestřáb na modelu 
trval, průměrná docházka člena trvala 3–4 roky 
a opakování celoročních programů se stávalo 
jablkem sváru mezi ním a staršími chlapci; 
po desítkách let experimentů se mu podařilo 
ustavit Pracovní kruh (P. K., „pekáč“), stále 
se doplňující a obnovující tým starších členů, 
schopných a obětavých spolupracovníků, kteří 
se podíleli na programu, výcviku a upevňování 
ducha a prostředí Dvojky a skládání Skautské 
stezky (zkoušek, v psaneckých dobách po roce 
1940 i v období druhého rozpuštění skautingu 
po roce 1948 nazývaných Přehledy nebo také 
Pera) členstvem; oddíloví nováčci, kteří uspěli, 
skládali u posledního táborového ohně skautský 
slib: přistoupili k ohni před Jestřába, zdvihli ruku 
ke skautskému pozdravu a pronesli slova slibu – 
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: Milovat 
vlast svou Republiku československou a sloužit 
jí věrně v každé době. Plnit povinnosti vlastní 
a zachovávat zákony skautské. Duší i tělem být 
hotov pomáhat bližnímu.
▮ Jestřáb je zapřisáhlý nekuřák, porušení toho-
to tabu znamenalo konec členství ve Dvojce

16 05
oddíl získal první cenu na Sborových závodech 
za oddílový pokřik „naučený asi půl hodiny před 
závodem: Hurara huri raky – junáci jsme skauti 
z Prahy/ čigoligo čigoligo čau čau čau/ poma-
lago pomalago pau pau pau/ čigoligo pomalago 
vis pom pej/ druhý oddíl ra ra rej. Ahoi!“
▮ Mohykánský tábor u libíče mezi Turnovem 
a českým Dubem, se skauty z Turnova utvořili 
„slavný kmen Mohykánů“, Jestřáb sbírá zkuše-
nosti, od tohoto tábora všechny další dostávaly 
svá jména

1926

↑Po vítězství na Sborových závodech zdatnosti, 16. 5. 1926, druhý zleva Jestřáb. 
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1926

↑Mohykánský tábor. Jaroslav Ryšavý – Bobr.

↑Mohykánský tábor. Zpěv u táboráku.
←„Třetí Kokořín“, 22.–24. května 1926.
„Krásný byl ten kokořínský výlet, tak jako holt vše, 
co podniká družina Jestřábů. Amen.“

1926
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▮ členem Svazu třinácti, který Jestřáb založil 
na táboře, se mohl stát pouze vytrvalý, odvážný, 
dovedný a ctižádostivý člen oddílu, který splnil 
tř ináct náročných úkolů, maximální počet 
členů Svazu byl tř ináct; hra o 113 schovaných 
lístcích, Sbírání číslovaných papírků, se stala 
jednou z tradic oddílu, za staré ztracené lístky 
se vyráběly nové, s vročením a legendou kdo, 
kdy, za koho, a průběžně docházelo k oživování 
vzpomínek
▮ v časopisu Skaut – Junák otiskuje povídky 
a příběhy o prázdninovém táboření

09 09
Jestřáb se stává vůdcem pražské Dvojky – pře-
bírá vůdcovství od Jaroslava Ryšavého – Bobra, 
oddíl trpí nedostatkem členů (1927–1928), 
ve třicátých letech počty stoupají na 30 – 40 
chlapců, v roce 1938, po táboře na Podkarpat-
ské Rusi, měla Dvojka přes 50 členů a přestala 
být zvladatelná, chlapci se pořádně neznali atd. 
▮ Jestřáb radikálně snížil počet na čtyři družiny 
po osmi = 32 členů

1927

▮ píše 3. kroniku (1927–1930), která zazna-
menává i dění na Táboře Svazu třinácti (pod 
Sluneční zátokou, na tábor přijela i Jiř ina 
Kalousová, sestra člena oddílu, do které byl 
Foglar zamilovaný), Táboře Zelené příšery 
a Táboře na Bobří řece; kronikář Jestřáb náměty 
později zpracoval v knihách Hoši od Bobří řeky 
a Tábor smůly (1938), kam z kroniky převzal celé 
kapitoly včetně atmosféry měsíční noci hrající 
velkou roli i v Rikitanově příběhu a Písni úplňku; 
Jestřáb z kronik motivy, náměty a texty nejen 
přebíral, ale zápisy po někdy až desítkách let ko-
mentoval, dovyprávěl naznačené, nebo objasnil 
politický kontext, proč byl nějaký zápis udělán, 
dodatky se nejčastěji týkají dob nacistické 
okupace a pak nadvlády komunistů a pronásle-
dování skautingu a oddílu StB

09 07
u táborového ohně na Táboře Svazu třinácti 
v Zátoce neznáma na Sázavě od Jaroslava 
Ryšavého – Bobra poprvé Jestřáb uslyšel píseň 
My pluli dál a dál, kterou byl silně dojat, pozdější 
skoro hymnu Dvojky uzavírající oddílové zpěvy – 
Zpívandy; seznámení s Vítrem; Jestřábem vítané 
byly písně s dobrodružnou tematikou a zároveň 
opěvující hodnoty souměřitelné se skautingem, 
některé písně nesměly být rozšiřovány mimo 
oddíl (Turnovské písničky), zpívány byly jen na 
slavnostech (Píseň úplňku), písně opěvující 
hodnoty, které mají trvalou platnost, písně 
oslovující srdce byly cílevědomě využívány 
k upevňování vazeb k oddílu a staly se jednou 
z výchovných metod skautingu

1927
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1927

←↑Na táborech Dvojky nebyla ženská návštěva moc častá. Tábor Svazu třinácti byl výjimka. 
Na návštěvu přijela sestra Moji, člena oddílu, slečna Jiřina Kalousová.

1927
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1928
↓„Pražská Dvojka, 29. ledna1928 na dvorku před klubovnou Na Belkrédce – Jestřáb 3. zleva.“ Foto fa Hanzlík.

▮ oddílový Tábor Zelené příšery (opět pod 
Sluneční zátokou v Zátoce neznáma, 6 chlapců 
a vůdce, přesto Jestřáb připraví originální pro-
gram a bodování) a její rejdy, rozvíjení činnosti 
chlapeckého oddílu skautského typu později 
ztvárnil, obohacený o originální hry a postupy, 
v knize Hoši od Bobří řeky a v knize povídek Tá-
bor smůly (Patálie s mravenci, Frédy – chlouba 
tábora); díky své publikační činnosti a oddílové-
mu vzoru Dvojky Jestřáb postupně vtiskl české-
mu skautingu řadu originálních prvků a prosadil 
mnoho praktických i hodnotových postupů 
i mimo něj, mezi turistické a trampské hnutí; 
skautské tábory v té době trvají nejméně měsíc 
až šest týdnů; nezbytný je totem: „V totemu síd-
lí duch oddílu. Shlíží na své hochy, pod ním hoši 
přijímají svá vyznamenání a pochvaly, skládají 
skautské sliby, u něj hoří během slavnostních 
večerů táborové ohně. Hoši se mění, dorůstají, 
odcházejí a noví, malí přijdou, ale totem zůstává 
stále stejný, tichý, mlčenlivý jako vzpomínka na 
zašlé slunné dny staré slávy, upomínka na práci 
v oddíle vykonanou.“

28 10
v předvečer státního svátku Jestřáb získá-
vá první skautské vyznamenání, bronzovou 
svastiku Náčelnictva; o dva roky později obdržel 
stříbrnou svastiku
▮ listopad – v časopise Vůdce (č. 2–3, 1928) čte 
Jestřáb článek MUDr. J. Šimsy Výzbroj a u popisu 
Obsah kapes skauta (sirky, 2 m motouzu, tobol-
ku a v ní malé šití, špendlíky, peníze, poštovní 
známku, křídu na značkování, obvaz…) si připsal: 
„do plechové krabičky“ – Krabička poslední 
záchrany (KPZ, kápézetka, krapóza) je na světě

1928

↑V kanceláři firmy Oskar Stein, velkoobchod papírem.
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←„V totemu sídlí duch oddílu. Shlíží na své hochy, pod ním 
hoši přijímají svá vyznamenání, skládají své skautské sliby, u 
něho hoří ve slavnostní večery táborové ohně. Hoši se mění, 
dorůstají, odcházejí a noví malí přijdou, ale totem zůstává stále 
stejný, tichý, mlčenlivý, jako vzpomínka na zašlé slunné dny 
staré slávy, upomínka na práci, v oddíle vykonanou.“

15 12
dvojkaři s přizvanými oddíly (3., 12., 16. a 36. od-
díl; v dalších desetiletích již dvojkaři hráli sami) 
poprvé Na Františku hráli Vyzvědače, Jestřáb 
pak déle než půl století každoročně hru s novými 
členy reprízoval na Starém Městě pražském, 
ignoroval nacistickou okupaci, komunistické 
zákazy v 50. letech, posrpnovou okupaci sovět-
skými vojsky i normalizační šeď; do pravidelné 
sestavy zimních her oddílu patřil i závod družin 
Napříč městem se startem na Pražském hradě, 
řadou úkolů ke splnění a cílem na Starém Městě; 
objevovaly se i na míru šité jednou realizované 
hry Jestřába či jeho pomocníků: Společnost 
třinácti klíčů, Podzemí vře

▮ Tábor na Bobří řece u potoka Mastníku za 
Heřmaničkami na Sedlčansku s novým vyná-
lezem černou skříňkou, též Almarou zvanou 
– lísteček se jménem provinilce byl vhozen do 
skříňky, a pokud bylo třeba vykonat nějakou 
ne zrovna příjemnou práci přesahující kompe-
tence služeb, zalovilo se v Almaře; tresty byly 
„almaráři“ vykonávány s uznalým vědomím, že 
prospívají celku; postupem času Jestřáb tábory 
stavěl každoročně na „zelené louce“ do klasické 
podkovy, s vlajkovým stožárem uprostřed, 
vstupní bránou z kulatiny, stany na podsadách, 
vůdcákem uprostřed podkovy, blízko které stála 
kuchyně s kamny spojená s jídelnou; Jestřáb se 
obešel bez náročných technických táborových 
staveb, v činnosti kladl důraz na programovou 
část a výchovu k samostatnosti táborníků
▮ na táboře vznikla tradice Třinácté noci, kdy 
se u táborového ohně v nejrůznějších výstupech 
a scénkách vystřídali obvykle všichni dvojkaři; 
podle Jestřába měla zvláštní moc, uvolňovala 
skryté vlohy chlapců
▮ k Jestřábovým dvaadvacátým narozeni-
nám vyšlo první číslo šestnáctistránkového 
oddílového časopisu Originál Váša (nazvaného 
dle táborového úsloví vyjadřujícího údiv, chválu 
nebo úžas, celé číslo v jednom exempláři napsal 
Jestřáb), časopis byl hojně štafetově čten
▮ září – oddíl umírá na nedostatek hochů, zbylo 
devět členů

17 11
Jestřáb přinesl první číslo ručně psaného 
oddílového časopisu čigoligo, místo zábavného 
čtení se časem obsahově proměnil v „úřední 
věstník“ pokynů, rad a zpráv o činnosti Dvojky, 
poslední Jestřábem připravené číslo vyšlo 
v roce 1988, ve vydání pokračovali i nástupci; od 
13. března 1938 vycházelo „Indiánské čigoligo“ 
(19 čísel, do 1940); čigoligo vycházelo cyklo-
stylované na ručním rozmnožovacím stroji, i za 
války (1942/1943 z konspiračních důvodů jako 
Pomalago, oba názvy pocházejí z tradičního 
oddílového pokřiku užívaného od roku 1922: 
čigoligo, čigoligo, čau, čau, čau/ pomalago, 
pomalago, pau, pau, pau…), přes nacistické, a po 
roce 1948 i komunistické perzekuce, represe, 
cenzury a zákazy, někdy jako měsíčník, jindy 
jako týdeník (1945–1948); z důvodu nátlaků 
a vydírání Jaroslava Foglara komunistickou 
Státní bezpečností vycházel časopis od padesá-
tých let pod názvem Gonio (od 21. 9. 1954–1966, 
od ročníku 1966/67 opět čigoligo); po většinu 
let si zachovává formu jednolistového infor-
mátora o oddílovém dění s výchovnými prvky 
foglarovské metodiky

10 11
Jestřáb organizuje skautskou hru ve městě 
Zákon proti zločinu a při ní ho napadla nová 
městská hra: Vyzvědači

1929

→ Foglar zpracoval zážitky 
z loňského Tábora Zelené 
příšery v řadě časopiseckých 
povídek, které po letech 
vyšly v knize Tábor smůly 
(1938) .
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↓župní závod v Ústí nad labem, 18.–20. 5. 1929.
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31

↓„Nádraží ve Vráži – hledáme tábořiště na Otavě, 15. 6. 1930 
– Skukům, láďa Velebil, Fanda a Ruda M.“

▮ Tábor smůly u potoka Mastníku za Heřmanič-
kami provázený nehodami, ale poprvé s fotoapa-
rátem

07 09
Dvojka má novou klubovnu ve Skautských domo-
vech na Petrském nábřeží (1930–1934); Jestřáb 
na návštěvu klubovny pozval i svoji tehdejší 
lásku Boženku Voldřichovou, která, když viděla 
Foglarovo nadšení pro oddíl a jeho činnost, 
pochopila, že se nejedná o perspektivní známost

1930

30

↑Velikonoční výprava do Vlašimi.
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