
Bádej ve skautské historii – podrobné informace 

Zdar skauti, skautky, roveři a rangers střediska Fidelis et Fortis. Jak jste již z plakátu mohli všimnout, 

rádi bychom rozjeli v letošním roce projekt, v rámci něhož bychom bádali v historii skautingu našeho 

střediska, tedy v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou, jehož výsledkem by mohly být některé z níže 

uvedených výstupů. Kromě toho je možnost v rámci tohoto týmu získat odborku skautský historik nebo 

i historik, není to však nutnou podmínkou a rádi uvítáme každého, kdo se bude chtít aspoň trochu 

zapojit. 

Koho hledáme: Starší skauty a skautky a stejně tak rovery i rangers se zájmem o skautskou historii, 

kteří chtějí pracovat v rámci badatelského týmu, koordinovat činnost se svou družinou anebo jen bádat 

z pohodlí svého domova. 

Jak to bude probíhat: V našem týmu bychom se jednou za čas sešli a pracovali bychom na některých 

z témat, které bychom si vybrali (viz níže).  Pokud by se nám podařilo získat alespoň jednoho člena 

z každé družiny našeho střediska, tak by tento badatel mohl poté přenášet některé badatelské úkoly i 

do své skautské družiny. Například by se družina mohla připravovat na rozhovor se skautem 

pamětníkem, který by na schůzku poté dorazil, anebo společně namluvit starou kroniku. Zároveň 

využijeme i jednotlivce, kteří by radši pracovali z pohodlí domova a například by na základě podkladů 

sestavili grafy s vývojem členské základny od roku 1990 apod. Níže je tedy možné si prohlédnout 

seznam případných témat, kterým by bylo možné se věnovat. 

Seznam možných námětů na zpracování: 

• Online mapa spojená s místy skautingu v KNL a NV – Na základě dostupných pramenů bychom 

se pokusili sestavit online mapu míst spojených se skautingem v našich městech. Ta by poté 

mohla sloužit jako námět na místa kam vyrazit na výpravu (v rámci města i na schůzku), ale i 

jako pouhá zajímavost, když někam vyrazíme. Inspirací je například mapa Svojsíkových míst 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wPMi2yXj8AFCTlYDFHlZ8U-

QpuI&ll=50.06690299494697%2C15.770739299999946&z=8 

• Namluvení starých skautských kronik – V našem středisku existuje několik kronik z 30. a 

hlavně 40. let a také 60. let. Pomocí mikrofonu, či diktafonu bychom mohli tyto kroniky 

namluvit a vytvořit z nich audiokroniku vhodnou třeba na pouštění před spaním na výpravě, či 

doma anebo pro dlouhé chvíle při cestách ve vlaku, či autobuse. 

• Přepis starých skautských kronik – Některé kroniky jsou pro dětského čtenáře obtížně čitelné. 

Pokud bychom tyto kroniky přepsali do Wordu, připojili ilustrace a doplnili poznámkovým 

aparátem – především jména, místa a události, tak bychom mohli tyto kroniky vytisknout a 

zpřístupnit každému oddílu (zvláště i proto, že většina kronik 30. a 40. let není v našem 

vlastnictví, a ty co jsou, tak potřebují s ohledem na stáří šetrné zacházení). 

• Sestřihání videa o historii skautingu v KNL a NV – Nadaní střihači by mohli na základě 

dodaných materiálů sestavit krátké video o historii skautingu v našem středisku, které by bylo 

poté možné využití na schůzkách pro stručné seznámení s naší historií záživnou formou. 

Obdobně by mohlo vzniknout video např. o Františku Sadílkovi, Emanuelu Truhlářovi, či 

jakémkoliv jiném tématu. 

• Sestavení alb starých fotek do roku 1993 – Protože fotek před rokem 1993, není zas tolik 

(odhadem tak do 500). Stálo by za to tyto fotky oskenovat (některé již jsou), vytvořit k nim 

popisky a vytvořit fotoknihu pro každý oddíl (zde je totiž problém obdobný jako u kronik, velká 

část fotek není též v našem vlastnictví). 

• Vytvoření sekce s historií na stránkách střediska – Ti, kteří rozumí programování, anebo jen 

ti, kteří by rádi sestavovali texty a vybíraly vhodné materiály, by se mohli podílet na vytvoření 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wPMi2yXj8AFCTlYDFHlZ8U-QpuI&ll=50.06690299494697%2C15.770739299999946&z=8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wPMi2yXj8AFCTlYDFHlZ8U-QpuI&ll=50.06690299494697%2C15.770739299999946&z=8


sekce historie na stránkách střediska, tak abychom měli v nějaké podobě sepsanou stručně a 

přehledně naši historii a mohli z ní čerpat a zároveň by si v ní mohli počíst i návštěvníci stránek. 

• Rozhovory s pamětníky – Mezi námi stále žije ještě několik pamětníků, co zažili skautingu ve 

40. letech (o některých možná ještě ani nevíme), velká část těch, co zažili skauting v 60. letech 

a pochopitelně i ti, co pamatují obnovu v 90. letech. S těmi všemi bychom mohli natočit 

rozhovor a zaznamenat jejich vzpomínky pro časy budoucí, položit jim spoustu otázek. Ideální 

program pro některou družinovou/oddílovou schůzku. Celého pamětníka by pak bylo možné 

zpracovat pro projekt Paměti národa https://www.pametnaroda.cz/cs 

• Uspořádání střediskového/oddílové archivu – V současnosti není situace ohledně 

historických pramenů v našem středisku zcela optimální. Většina z nich není nikde evidovaná, 

některé se nachází v soukromých rukou, v Bohdalíně je část ne úplně tříděná přibližně do roku 

2005. Činnost by spočívala ve shromažďování pramenů po roce 1993, jejich roztřídění do 

archivních kartonu/šanonů, případně tvorby pravidel pro všechny nově vznikající prameny, tak 

aby se pravidelné ukládaly a třídily a mohli z nich těžit generace budoucí. 

• Příprava skautské výstavy ke 100 letům skautingu v  NV – 17. srpna bude zahájena výstava Na 

Nechybě v Nové Včelnici ke 100 letům skautingu v Nové Včelnici, bude potřeba výstavu 

promyslet, vybrat vhodné předměty, vytvořit různé materiály, sehnat různé nástěnky, vitríny 

atd. (obdobně jako jsme tvořili výstavu k 80. letům skautingu v Kamenici). 

• Vývoj členské základny do současnosti – Milovníci grafů a Excelu by se mohli podílet na 

sestavení členské základny od roku 1990, včetně zjišťování různých zajímavostí jako vývoj 

počtu oddílů, vývoj jednotlivých věkových kategorií, tabulka nejdéle registrovaných členů atd.  

• Přehled skautských táborů do současnosti – Obdobně bychom mohli sestavit přehled táborů 

od počátku až do současnosti včetně termínů, míst, názvů, počtu členů, obsazení funkcí apod. 

• Článek o jedné etapě dějin skautingu ve středisku – Ti, kteří rádi píšou, by mohli sepsat článek 

věnující se konkrétně některé z opomíjených oblastí, např. historie roveringu ve středisku 

(vhodné zejména pro roverský kmen), historie mezinárodního skautingu apod. 

• Digitalizace (skenování) vybraných pramenů – Součástí mnoha projektů je digitalizace 

některých materiálů, fotek apod. Pomoci tak můžou i ti, kteří nechtějí dělat nic intelektuálně 

náročného, ale práci se skenerem zvládnou. 

• Cokoliv dalšího, co nás zajímá a není ještě zpracované. 

Toto je jen výběr témat, která se nabízí ke zpracovaní, je jasné, že seznam není a ani nemůže být 

kompletním přehledem toho, čemu všemu se můžeme věnovat. Stejně tak je jasné, že i sebevětší tým 

nemůže stihnout vše z výše uvedeného. Celý projekt badatelského týmu bude vycházet z toho, čemu 

se budete chtít věnovat. Budu tak rád, pokud vás cokoliv zaujme, tak se mi ozvete a podaří se nám 

sestavit co nejširší badatelský tým, který se bude podílet na zpracování historie skautingu v našem 

středisku, díky které se budeme moct dozvědět mnoho nových zajímavostí, které pro nás můžou být 

východiskem v případě tvorby programu, ale i osobnostním rozvoji. Máte-li zájem se zapojit, neváhejte 

mě tedy kontaktovat: 

Sandrik Bednář – Sandy155 

Email: sandy155@atlas.cz 

Telefon: 774 801 694 

https://www.pametnaroda.cz/cs

