
                                                                                                                                                        



Co je to SKAUTING?

Skauting je celosvětové hnutí mládeže, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí 

všech věkových kategorií. Je ale také životním stylem člověka, který se skautským slibem 

zavázal plnit povinnosti k sobě samému i k druhým lidem a řídit se skautským zákonem. 

Být skautem především znamená, být dobrým člověkem.

Mimořádný  vliv  na  vznik  skautingu 

měl  Ernest  Thompson  Seton  –  zálesák, 

znalec  přírody  a  spisovatel,  který  ve 

Spojených státech  založil  organizaci  pro 

chlapce,  postavené  na  ideálu  života 

v přírodě,  indiánské  symbolice  a 

sebevýchovným programem v duchu lesní 

moudrosti.

                          E. T. Seton

Zakladatelem světového skautingu je britský generál Robert Baden – Powell (1857 – 

1941), který v roce 1908 vydal knihu shrnující základní principy skautingu - Scouting for 

Boys. Původně chlapecká organizace nadchla i skupinu dívek, kterých se ujala Powellova 

sestra Agnes a později jeho žena Olave.

Skautská  myšlenka  se  záhy  dostala  i  do  České  republiky,  a  to  v roce  1911. 

Zakladatelem  českého  skautingu  je  Antonín  Benjamín  Svojsík,  který  se  nechal 

inspirovat  návštěvou  v Anglii.  V roce  1912  vydává  knihu  Základy  Junáctví,  kde  po 

vzoru  Baden  -  Powellova  Scouting  for  Boys předkládá  svoji  představu  o  českém 

skautingu.

                   R. Baden – Powell              A. B. Svojsík



Skauting ve Rtyni v Podkrkonoší

1945

„Psal  se  pátý  květen  1945.  Povstal  národní  boj  za  svobodu  a  nezávislost 

Československa. Vlajky, prapory svobodné vlasti zase hrdě vlály nad českými zeměmi. Po 

květinové revoluci nastala pilná práce. Avšak práce pro národ - pro nás. Mládež, která za 

nacismu byla tak decimována, se začala probouzet k novému životu. 

V Úpici se obnovoval po šestiletém spánku "JUNÁK". Několik zdejších hochů, kteří o 

to  měli  zájem,  sdružil  bratr  Ladislav  Pátek  a  obstaral  jim přihlášky.  Tito  chlapci  byli 

zařazeni nejprve do oddílu velkosvatoňovického. 

Později  však  i  jiní  hoši  pod  vedením bratra  J.  Žida  se  začali  o  junáckou  činnost 

zajímati.  Po  čase  se  družina  z  Velkých  Svatoňovic  spojila  s  ostatními  a  vznikl  tak 

samostatný oddíl rtyňský. To byly začátky "Junáka" ve Rtyni v Podkrkonoší.“

z 1. kroniky

Rtyňský oddíl byl rozdělen na dvě družiny – „Lesáci“ pod vedením bratra Vladimíra 

Prouzy a  „Stopaři“  pod vedením bratra  Jaromíra  Kulta.  Vůdcem rtyňského oddílu  byl 

zvolen  bratr  Jaroslav  Žid  a  jeho  zástupcem  bratr  Josef  Friede.  Oddílové  i  družinové 

schůzky se konaly v budově obecné školy. První skautský rok byl,  podle dochovaných 

kronik, plný družinových i oddílových schůzek, výletů a výprav.

                                První družinový výlet.



1946 - 1950

Na počátku roku 1946 získali skauti novou klubovnu, ale scházeli se v ní pouze do 

května. Poté se musela zbourat, protože dělala obci ostudu, jak se píše v kronice. Tento 

rok se také konal první tábor, který se uskutečnil na Zadech. Táboru se zúčastnilo celkem 

26 členů. V srpnu tohoto roku se skauti rozhodli zakoupit dva dřevěné domky 

z Vernéřovic, které měly sloužit jako budoucí klubovny. V září byly dovezeny a postaveny 

ve Rtyni.

          První klubovna.

Každý  rok  skauti  pořádali  nábor  nových  členů.  Také  různé  výlety  a  akce,  jako 

například promítání filmů, veřejný táborák, rádcovský kurz apod. V únoru roku 1950 se 

měl  také  konat  skautský  ples,  kde  měl  zahrát  Jožka  Malina,  ale  ples  se  nakonec 

neuskutečnil.

                        Skautský den ve Rtyni.



1951 – 1967

Z politických důvodů, byla bohužel činnost junáka pozastavena. Bratr Jaroslav Žid 

obdržel tento dokument:

"Dne  14.  února  1951  ve  20  hodin  se  koná  v  klubovně  ČSM  výborová  schůze  

skupiny,  na které  bude projednáváno předání  majetku bývalého Junáka ve  Rtyni  v  P.  

místní skupině ČSM. Jelikož jsme zjistili, že jsi registrován jako poslední vedoucí oddílu,  

žádáme Tě, aby ses na tuto schůzi dostavil, jinak bude zavedeno trestní řízení. Vezmi s  

sebou soupis majetku. Doufáme, že se na tuto schůzi dostavíš. Děkujeme Ti."

1968

Dne  30.3.1968  byl  do  Hradce  Králové  svolán  sraz  činovníků  Junáka  Jiráskovy 

oblasti s programem obnovení činnosti Junáka. Pod vlivem revolučních událostí a příslibu 

demokracie  se  i  ve  Rtyni  v Podkrkonoší  znovu zahajuje  aktivní  činnost  skautů.  První 

schůzky se konaly na národním výboru, kde se začátečníci učili pod vedením bratra Staňka 

skautské  písně.  Vznikla  družina  děvčat,  která  se  scházela  každý  čtvrtek  pod  vedením 

Zdeny Kuldové. Po složení nováčkovské zkoušky dostává družinka název Veverky. 28. 

října 1968 u památníku padlých skládají chlapci a děvčata přísahu ke vstupu do junáckého 

hnutí.

Všichni se snaží dohnat více než patnáctiletý útlum, pořádají se rádcovské kurzy, 

lesní  školy  (Ústřední  dívčí  Lesní  škola  na  Zadech  u  Litochlebů,  kterou  rtynští  junáci 

pomáhali stavět). Z této doby máme i dvě oddílové vlajky a hymnu střediska. 

Ke  schůzkám  byly  využívány  také  prostory  kuželníku,  které  však  příliš 

nevyhovovaly a TJ Baník je chtěl pro své potřeby. Na okrskové schůzi Junáka dostal bratr 

Žid příslib finanční podpory na vybudování zázemí. Aby se měli noví skautíci kde scházet, 

byly zakoupeny dvě klubovny a ze zemědělského fondu odňat pozemek na Žabárně.  



Hymna střediska

Sestry a bratři vzhůru

rodí se nový den

svoboden je náš skauting

nebude pokořen.

Po celém světě širém

rovy skautů jsou

neváhaly dát život

za zemi svobodnou.

I dneska připraveni jsme

posloužiti národu

za bratrství

ale nikdy za sprostou porobu.

Ať naše píseň krajem

vesele burácí

jdem vždy v jednom šiku

vždyť rtyňští jsme junáci.

Historie nám praví

Rychetský svobodu měl.

Ale za práva jiných

hrdě bojovati šel.

K odkazu jeho

my se dnes hlásíme

Co povinností naší je

To taky splníme.



        

            

               První tábor 1968 – Hlavňov.



1969

Na  počátku  roku  1969  byly  dokončeny  přípravy  na  stavbu  nových  kluboven  na 

Žabárně. Junáci poslali na národní výbor ve Rtyni „Žádost o zakoupení chaty“, které bylo 

vyhověno. Dále bylo třeba zaslat „Žádost o vynětí pozemku ze zemědělské výroby“ na 

Okresní národní výbor do Trutnova, která byla také schválena a mohlo se začít stavět. 

        Chlapecký oddíl ze Rtyně se také v 

tomto roce zúčastnil Svojsíkova závodu,

který byl pořádán v Trutnově. Šestičlenná

hlídka chlapců ze Rtyně se umístila na 

9. místě.

Junácká  činnost  vyvrcholila  na 

letním  táboře,  který  se  uskutečnil  ve 

Zdoňově.  Podle  rozpisu  letních  táborů 

Okresní rady junáka Trutnov se rtyňského 

tábora zúčastnilo  68 dětí  a  9 dospělých. 

Na  táboře  proběhlo  slavnostní  předání 

nových oddílových vlajek.



1970

Poslední rok junácké činnosti zahájili 

rtyňští činovníci vůdcovským kurzem na 

Rezku.  Kurzu se  také zúčastnil  náčelník 

československého  junáka  bratr  Plajner. 

Vůdcovskou zkoušku složili  tento rok  – 

br.  Tölg,  ses.  Tölgová,  br.  Šafář,  br. 

Staněk, br. Janků, br. Petr, br. Vítek, br. 

Novák. 

Po  letním  junáckém  táboře 

v Jablonném  byla  činnost  junáka  opět 

zakázána  a  majetek  zabaven.  Poslední 

táborák  na  ukončení  činnosti  se 

uskutečnil v srpnu. 



1971 - 1989

Přestože  režim  nepovoloval  junáckou  činnost,  ve  Rtyni  přežíval  skautský  duch 

nadále. Nutností však bylo přejít pod Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou). Vedení se 

ujal br. Zdeněk Janků, díky němu byla skautská myšlenka zachována.

              Tábor 1975 na soutoku Židovky s Metují.

           Tábor 1981 Hvězda. 

        Tábor 1976 Lhota pod Hořičkami.



1990 – 2010

Po přelomovém roce 1989 vedl skauty ve Rtyni br.  Čestmír  Petr.  V roce 1994 se 

stává vůdcem střediska br. Jan Zachař, který působí v roli vůdce až do roku 2010. V roce 

1998 se ke rtyňskému středisku připojuje havlovický oddíl. 

K dnešnímu dni má rtyňské středisko 62 členů. Vůdkyní střediska byla zvolena na 

počátku  roku  2010 ses.  Alena  Pavlová  a  zástupci  br.  Stanislav  Řezníček  a  ses.  Petra 

Ilchmannová. Středisko se skládá ze tří oddílů, ve kterých působí šest družinek. 

                                                                                           

                                                                                             Družina Žabičky, rádkyně Petra Ilchmannová.

     Družina Housenky, rádkyně Jitka Mertlíková a 

                        Martina Pavlová.

                                                                                           Družina Chobotnice, rádkyně Veronika Kalužná.



Družina Mravenci, rádkyně Anna Astrová.

       Družina Kanci, rádce Ondřej Paták a

                            Jakub Astr.

                                                                            Roveři, vůdce Lukáš Matěna, Stanislav Řezníček

                                                                        a Alena Pavlová.



DNEŠNÍ SKAUTSKÁ ČINNOST VE RTYNI

Akce, výlety, víkendovky

Vynášení  smrtky  je  jeden 

z každoročně pořádaných výletů. Na jaře 

se  vypravíme  do  Havlovic  k řece,  kde 

vyhodíme smrtku a zaženeme zimu. 

Nezapomínáme  ani  na  skautské 

svátky, letos jsme oslavili Den sesterství 

(22.2.)  ve  stylu  karnevalu  a  společně  si 

užili odpoledne plné her a zábavy.

Další  každoroční  akcí,  které  se 

účastníme i my je Přechod Jestřebích hor, 

na kterém se  sejdou skauti  z nejbližšího 

okolí.  Společně  trávíme  víkend  plný 

nových dobrodružství v krásné přírodě.  

Na  konci  roku,  ještě  před 

Silvestrem,  putujeme  na  Junáckou 

vyhlídku  v Broumovských  skalách.  Zde 

se také setkáváme se skauty z okolí, kteří 

drží stejnou tradici. 

I samotné družiny mají své výlety a 

víkendovky,  jako  například  Housenky  a 

Žabičky – před prázdninami strávili  noc 

v klubovně,  kde  také  splnili  slib 

světlušek, vlčat a skautek. 



Charitativní činnost

V minulých letech jsme se účastnili 

mnoha sbírkových akcí.  Několikrát  jsme 

prodávali kytičky na Ligu proti rakovině 

nebo myli  autům okna a vybírali  peníze 

na Kapku naděje. 

V posledních  letech  se  účastníme 

sbírky Pomozte dětem! aneb Velikonoční 

skautské  kuřátko.  Na  jaře  začneme  při 

družinových  schůzkách  vyrábět  kuřátka, 

která  pak  prodáváme  v ulicích  našeho 

města. Letos jsme ve Rtyni vybrali 6282,- 

Kč, které putovali na konto sbírky.

Havlovický  oddíl  se  každý  rok 

vydává  pro  Betlémské  světlo  –  symbol 

pokoje  a  lásky,  které  je  zažehnuto 

v Betlémě.  Letos  ho  družina  Chobotnic 

dovezla  z Hradce  Králové,  kam  bylo 

doveženo z Brna a z Vídně.



Letní junácké tábory

Každoroční  vyvrcholení  naší 

skautské činnosti  je  letní  tábor,  který se 

uskutečnil  v Ruprechticích.  Na  tábor  se 

těšíme vždy celý rok, čeká nás setkání se 

všemi  členy  střediska,  zajímavá 

celotáborová  hra  a  další  činnosti,  při 

kterých  si  užijeme  vždy  plno  zábavy. 

Naučíme  se  i  novým  skautským 

dovednostem  při  stavění  táborových 

staveb jako je například táborová brána, 

hřiště nebo hráz.

                        Ruprechtice 2010.



Skautské plesy

První skautský ples jsme uspořádali 

v roce  2006.  Ples  se  konal  v kulturním 

domě v Batňovicích a už první ročník měl 

úspěch.  Druhý  ročník  se  konal  také 

v Batňovicích, ale malý sál už nestačil pro 

hojnou  návštěvnost.  Proto  jsme  se 

rozhodli  uspořádat  třetí  ples  ve  rtyňské 

Orlovně.  Přes  veškeré  obavy  se  ples 

vydařil  a  tak  čtvrtý  ročník  se  už  stal 

malou  tradicí.  Letos  nás  čekají  páté 

narozeniny,  doufáme,  že  se  ples  vydaří 

jako ty předchozí.

                                      Pozvánka na ples 2009.



JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR

Středisko 525.03 Rtyně v Podkrkonoší

www.skaut-rtyne.wz.cz

Petra Ilchmannová

http://www.skaut-rtyne.wz.cz/

