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V této práci se chci zabývat tématikou Jihočeské lesní školy. Hlavní důraz je zde kladen na 

postavy dvou hlavních zakladatelů – Karla Fořta a Václava Dvořáka a období prvního 

fungování lesní školy v létech poválečných. Tyto první ročníky, kde bylo určitě více nadšení 

než odbornosti, vtiskly JčLŠ podobu, kterou si udržela až do počátku 90. let. 

Práce je doplněna o vzpomínky různých generací současných skautů na Karla Fořta, Václava 

Dvořáka a Jihočeskou lesní školu. Věřím, že tato osobní rovina poskytne zajímavý náhled na 

jejich osobnosti i pro současnou generaci. 

1. Zakladatelé 

Myšlenka založit Jihočeskou lesní školu vznikala postupně v hlavách několika lidí, ale 

konečné rozhodnutí padlo až v roce 1945 v protileteckém krytu železáren Hermana Göringa 

v Linci. 

Tuto myšlenku následně uvedli v život čtyři lidé –  

Václav Dvořák, skautským jménem Tiňťa; Karel Fořt, skautským jménem Fík; Jaroslav 

Šubrt, skautským jménem Batuška a Josef Šlechta, skautským jménem Běs. 

Václav Dvořák se stal prvním vůdcem Jihočeské lesní školy a Karel Fořt jeho zástupcem. Tito 

dva vtiskli kurzu jeho původní podobu a všichni další vůdci vedli kurz v jejich šlépějích. Na 

úvod bych rád připomněl jejich životní osudy a prostředí, ve kterém se pohybovali a vyrůstali 

mravně i fyzicky. Rád bych také přiblížil jejich pohledy na skauting a na výchovu mládeže, 

které byly sice formulované až v pozdním věku, ale přesto věřím, že poskytnou obraz světa, 

který chtěly ukázat i svým frekventantům. 

1.1. Karel Fořt – Fík 

1.1.1. Mládí 

Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921 v Rožmitále pod Třemšínem do rodiny četnického 

strážmistra. K 1. lednu 1922 se celá rodina stěhovala do Skočic u Vodňan, kam byl otec Karla 

Fořta jmenován jako velitel četnické stanice.1 

Jeho maminka byla žena v domácnosti. Otec byl silně katolicky zaměřen, zato matka byla 

spíše antiklerikální. To se zpočátku projevovalo i ve výchově, ale přibývajícím věkem začal 

malý Karel stále více tíhnout k pozitivnímu vztahu k náboženství. V době nástupu do obecné 

školy byl jeho otec opět přemístěn, tentokrát na četnickou stanici do Horažďovic. Zde Karel 

prožil významnou část svého mládí a také se poprvé seznámil se skautingem. V období první 

republiky existovala řada skautských organizací2 – Karel Fořt, i díky svému křesťanskému 

založení, vstoupil do oddílu pod organizací Legio Angelica.3 Skautský slib skládal 28. října 

1933 pod přezdívkou Faust. Byl dlouho dobu aktivním členem Sokola, ale postupem času 

v sokolské činnosti ustal a začal se plně věnovat skautingu. V srpnu 1938 odjel na lesní školu 

v Nové Říši na Moravě a cestu zpátky absolvoval se svým pozdějším celoživotním přítelem a 

dalším ze zakladatelů JčLŠ – Václavem Dvořákem.4 

                                                 

1 FOŘT, Karel; PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007.  
2Hlavní organizace byla Svaz Junáků – skautů RČS. Další potom např. Federace katolických skautů, Skauti 

práce a další. Katolický skauting fungoval jako autonomní součást Svazu. 
3 Organizace pro skauty – ministranty s velmi malým počtem členů pod vedením P.  Methoda Klementa  
4 zajímavostí jistě je, že oba absolvovali cestu na kolech 



Nastoupil do gymnázia ve Strakonicích, ale již v kvintě přešel na internát tzv. „malého 

semináře“ na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích. Během svého působení na 

gymnáziu přispíval do školního časopisu pod iniciály FK, což dalo později vzniknout jeho 

přezdívce Fík, která mu již zůstala do konce života.5 Při gymnáziu také společně s Josefem 

Šubrtem, dalším pozdějším zakladatelem JčLŠ, založil 20. skautský oddíl. Škola vznik oddílu 

podpořila, především díky přítomnosti branné výchovy, kterou skauting nabízel. Karel Fořt 

své skauty vychovával v duchu vlastenectví a připravoval oddíl i na pomoc při případném 

vojenském konfliktu s nacistickým Německem. Ve skautské klubovně dokonce ukrýval 

revolver a několik nábojů, pro plánovanou partyzánskou činnost. 

Po vzniku protektorátu, byl skauting 1. listopadu 1940 zakázán a hned 2. listopadu provedlo 

Gestapo prohlídku klubovny. Revolver naštěstí nalezen nebyl, ale i tak byl Karel Fořt jako 

vůdce oddílu, ve svých 19 letech, zatčen a předveden na Gestapo. Zde při výslechu přišel o 

zub a následně byl uvězněn ve věznici na Lannově třídě. Po čase byl vzat na práci do domu 

jednoho z vyšetřovatelů na pomocné práce. Během práce si získal sympatie dětí onoho 

vyšetřovatele6 a i díky tomu byl na Vánoce 1940 propuštěn.  

1.1.2. Válečná léta 

Během pobytu ve vězení se také rozhodl, že po maturitě vstoupí do kněžského semináře, aby 

se mohl stát duchovním. Dle svých slov ve vězení pochopil, že lepší svět se nedá vystřílet…že 

lepší člověk a lepší budoucnost se nedá vynutit násilím, nýbrž vytrpět, vychovat a prožít.7 Do 

kněžského semináře v Českých Budějovicích nastoupil roku 1941. Zde se opět setkal 

s Václavem Dvořákem a dokonce spolu bydleli na pokoji.8 Absolvoval první a část druhého 

semestru, poté byly 20. října 1942 všichni adepti kněžské služby odvezeni na práce do Říše.9 

Společně s Václavem Dvořákem a Jaroslavem Šubrtem zde pracovali v železárnách Hermana 

Göringa. Ubytováni byli v lágru Kleinmunchen, který se nacházel na předměstí Lince. Karel 

Fořt pracoval nejdříve jako dělník u lopaty, později povýšil na bagristu a jak trvala válka a 

stále více Němců odcházelo na frontu, dostal se nakonec i na úřednickou pozici ve slévárně. 

Před koncem války vedl ve slévárně veškerá data týkající se výroby a výrobních prostředků. 

Díky této pozici se asi šest měsíců před koncem války osobně setkal s Adolfem Hitlerem, 

který přijel na návštěvu železáren a chtěl do záznamů nahlédnout. Během jednoho z mnoha 

náletů, při čekání v protileteckém krytu se s ostatními zakladateli rozhodl, že po válce založí 

skautskou lesní školu. Práci v železárnách opustil 1. května 1945, když si s dalšími 

spolupracovníky řekl o propuštění a konec války již oslavil s rodinou doma.10 

Českobudějovický kněžský seminář obnovil svojí činnost 1. června 1945 a studentům bylo 

umožněno dodělat 2. semestr, který museli v roce 1942 přerušit. Výuka trvala jen velmi krátce 

a poté dostali seminaristé volno na další samostudium. Karel Fořt toto volno využil pro práci 

na Jihočeské lesní škole. 

1.1.3. Kněžská služba 

Na kněze byl vysvěcen dne 27. června 1948 a byl poslán do Vimperka, odkud spravoval 

několik šumavských farností. Několikrát pomáhal i s převodem a ukrývání lidí, kteří 

                                                 

5 podle řecké výslovnosti písmen F a K 
6 Karel Fořt – Fík byl z vězení odvážen na domácí práce do rodiny vyšetřovatele a během volných chvil učil jeho 

děti různé skautské dovednosti a hry 
7FOŘT, Karel; PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007 
8Studenti kněžského semináře byli ubytováváni podle abecedního pořádku 
9Nejednalo se o tzv. totální nasazení – totálně nasazen byl pouze ročník narození 1924 – in FOŘT, Karel; 

PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007 
10 FOŘT, Karel; PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007 



nelegálně mířili přes hranici na západ. V roce 1950 dostal zprávu, že se ho chystá Státní 

bezpečnost zatknout a společně s Václavem Dvořákem se pokusili uprchnout za hranice. 

Karlu Fořtovi se to povedlo. 

Po několika měsících v uprchlickém táboře Valka se rozhodl odjet do Alžírska, kde se staral o 

místní křesťanské komunity. Zemi musel opustit v roce 1962.11 

Když Karel Fořt odjel z Alžírska, zamířil za svými přáteli do Mnichova, kde se nejprve staral 

o českou komunitu v Německu a v roce 1980 nastoupil do rádia Svobodná Evropa. Zde se stal 

známým jako „Otec Karel“. V rádiu měl na starosti pořady o náboženství a přímé přenosy 

z českých bohoslužeb v zahraničí.12 

Po roce 1989 žil střídavě v Mnichově a v Českých Budějovicích. Zemřel 21. ledna 2014 v 

Českých Budějovicích ve věku 92 let. 

1.2. Václav Dvořák – Tiňťa 

1.2.1. Mládí 

Václav Dvořák se narodil 28. prosince 1921 v Bechyni. Otec byl zedník a drobný hospodář. 

Matka se starala o domácnost a o čtyři děti. Ve výchově převládala přísnost a děti byly za 

neuposlechnutí často trestány. Vztah rodiny ke křesťanství byl podle vzpomínek Václava 

Dvořáka „středně silný“ – „v neděli jsme chodili do kostela a doma se občas modlili.“13 

Obecnou školu vychodil v Bechyni. Jeho velkým dětským vzorem byl pater Antonín Špale – 

odborník na Bibli a orient, který mladého Václava velmi zaujal svým zápalem pro práci. 

Václav Dvořák rád vzpomínal i na další významnou osobu ze svého dětství – děkana Kocába, 

který mu později doporučil studium na gymnáziu a pomohl mu přesvědčit rodiče, kteří 

vyššímu vzdělání příliš nepřáli.14 Po dokončení obecné školy v Bechyni, nastoupil na 

gymnázium v Táboře. 

V mládí byl aktivním členem Sokola i Junáka, ale později se sokolskou činností přestal. V 16 

letech začal vést na Bechyňsku skautský oddíl a později se stal i jeho vůdcem. Jako vůdce 

říkal často svým mladším svěřencům „ty tinťero“ a odtud pochází jeho přezdívka Tiňťa. 

V srpnu 1938 odjel na lesní školu v Nové Říši na Moravě a cestu zpátky absolvoval se svým 

pozdějším celoživotním přítelem a dalším ze zakladatelů JčLŠ – Karlem Fořtem. 

V oktávě se osobně seznámil s p. Methodem Klementem15 a podle jeho vzoru se rozhodl, že 

se stane „knězem pro skauty“. I přes velký odpor rodiny se přihlásil do kněžského semináře 

v Českých Budějovicích. Tam nastoupil v roce 1941 a na pokoji se opět po několika letech 

potkal s Karlem Fořtem. Zde ho potkal stejný osud jako další bohoslovce – 20. října 1942 byli 

všichni odvezeni na nucené práce do železáren Hermana Göringa u Lince. 

1.2.2. Válečná léta 

Václav Dvořák začal pracovat nejdříve jako zedník. Kvůli prodlužující se válce se 

nedostávalo kvalifikovaných pracovních sil, a tak byl díky gymnaziálnímu vzdělání povýšen 

                                                 

11 K odchodu došlo vzápětí po tzv. Evianských dohodách o francouzském stažení z Alžíru - in. FOŘT, Karel; 

PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007 
12 http://www.pametnaroda.cz/story/fort-karel-1921-1467 
13MAZANEC, Jan: Čím to, že jste tak klidný: Václav Dvořák v knižním rozhovoru s Janem Mazancem. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008. 
14tamtéž 
15 Již zmiňovaný vůdce skautů – ministrantů Legio Angelica 



do úřednické pozice. Na konci války pracoval jak mzdový účetní. 24. dubna 1945 se po 

bombardování rozhodl z továrny utéct, bez povolení překročil státní hranice a poté se svezl 

s utíkajícími německými vojáky do Českých Budějovic. Konec války prožil u rodiny 

v Bechyni. 

Po válce nastoupil opět do kněžského semináře, ale díky kontaktům s francouzskými vězni, 

které navázal během nuceného nasazení v Linci, mohl dva roky dostudovat ve francouzském 

Lyonu. 

1.2.3. Kněžská služba a věznění 

27. června 1948 byl vysvěcen na kněze a odešel na faru do Domažlic. Zde aktivně pomáhal 

převaděčům a uprchlíkům za což se několikrát dostal do hledáčku Státní bezpečnosti. Dne 1. 

12. 1951 byl povolán ke službě u jednotek PTP, kde byl za protistátní činnost zatčen.16 

Prošel vyšetřovací vazbou v Praze – Ruzyni i tzv. „Domečkem“ na Pankráci. 30. ledna 1954 

byl u Vyššího vojenského soudu v Praze odsouzen za velezradu, tzn. za převádění lidí za 

hranice, za pokus o překročení hranic a za ilegální práci s mládeží a jocistickou činnost – 

rozsudek zněl na sedm let. Do dubna 1954 byl vězněn ve Valdicích, kde dral na kněžském 

oddělení peří, dále pak pracoval v uranových dole poblíž Rtyně v Podkrkonoší. Na svobodu 

byl propuštěn až po odpykání trestu, 21. ledna 1960.17 

1.2.4. Opět na svobodě 

Po propuštění byl zařazen jako dělník v národním podniku Gamma v Praze. Zde pracoval až 

do roku 1968, kdy si našel práci v pražském antikvariátu. Zde se také podílel na činnosti 

skryté církve, konkrétně na organizaci a vedení tajných bohosloveckých seminářů. 

V období Pražského jara hodně cestoval a opět se zapojil do obnovy Jihočeské lesní školy, ale 

z Prahy se jí nemohl věnovat naplno.18 

V roce 1982 získal státní souhlas a začal působit jako výpomocný duchovní v pražské čtvrti 

Braník. V roce 1984 pak kázal i v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. V roce 1985 odešel 

do důchodu. 

Po revoluci byl však opět povolán do služby církve. Dne 1. dubna 1990 byl jmenován 

generálním vikářem v Českých Budějovicích a stál u vzniku tamější teologické fakulty. Papež 

Jan Pavel II. jej v roce 1995 jmenoval papežským prelátem a v dubnu 2000 byl instalován na 

sídelního kanovníka českobudějovické katedrální kapituly.19 

Do skautské činnosti se po roce 1989 zapojoval pouze sporadicky, vzhledem ke svým 

církevním povinnostem.  

P. Václav Dvořák zemřel v Českých Budějovicích 30. července 2008 a je pohřben v rodinné 

hrobce v Bechyni.20 

                                                 

16MAZANEC, Jan: Čím to, že jste tak klidný: Václav Dvořák v knižním rozhovoru s Janem Mazancem. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008. 
17 http://www.ustrcr.cz/cs/vaclav-dvorak 
18MAZANEC, Jan: Čím to, že jste tak klidný: Václav Dvořák v knižním rozhovoru s Janem Mazancem. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008 
19 http://www.ustrcr.cz/cs/vaclav-dvorak 
20tamtéž 



2. Počátky lesní školy 1945 – 1947 

2.1. Situace českého skautingu po 2. světové válce 

Bezprostředně po válce byl Junák v našich zemích znovu obnoven. Staronová organizace 

přilákala do svých řad obrovské množství lidí. V průběhu několika prvních měsíců se 

přihlásilo na 200 000 zájemců, více než trojnásobek stavu z roku 1938.21 

Obnovovaly se oddíly i střediska a skauting měl v těch časech velkou společenskou podporu. 

V létě 1945 se však ještě činnost plně nerozvinula, což bylo způsobeno jednak špatnou 

hospodářskou situací a také nutností spolupodílet se na obnově země. Tábory většinou 

neprobíhali formou klasického stanového tábora, ale oddíly spíše pomáhaly v místě svého 

působení, např. pomoc se sklizní, borůvkové brigády a další. 

Pro rychle rostoucí organizaci však bylo nutné vyškolit nové vůdce a činovníky, kterých byl 

velký nedostatek. Práce se horlivě chopili zkušení vedoucí z doby předválečné, ale i tak byl 

počet zkušených instruktorů nedostatečný. 

V Československu byla vytvořena po sovětském vzoru organizace Svaz československé 

mládeže (SČM) a Junák do ní na nátlak vlády, komunistů a náčelníka R. Plajnera vstoupil 

jako kolektivní člen. Stalo se tak 6. 9. 1945.22 

Skautů v oddílech zatím stále přibývalo, ale závislost Junáka na státu se stále zvětšovala. 

V roce 1947 jednalo dokonce celosvětové skautské ústředí o zrušení členství Junáka 

v mezinárodní skautské organizaci, právě kvůli vazbám na komunisty ovládaný SČM. 

Závažnou situaci měl řešit III. junácký sněm svolaný na 28. 2. 1948 do Zlína. Politická krize, 

zakončená komunistickým pučem 25. 2. 1948, však znemožnila jeho konání. Náčelník i 

náčelní Junáka rezignovali na své funkce a vedení organizace se chopil tzv.“ Akční výbor 

ústředí Junáka“. Tento výbor zrušil členství Junáka v mezinárodních institucích a připravoval 

celou organizaci na převedení pod nově vznikající Pionýrskou organizaci. Kvůli stále 

zhoršující se společenské situaci začaly postupně jednotlivé oddíly ukončovat svojí činnost 

nebo přecházet do ilegality. Junák byl definitivně zrušen k 1. lednu 1951 a jeho majetek byl 

plně předán do rukou SČM.23 

  

                                                 

21Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu; [Autoři] Václav Dostál, Slavomil Janov, 

Václav Nosek-Windy ; editor Roman Šantora (ed.). - 1. vyd. - Praha: Mladá fronta ; Junák, 2012 
22Panorama historie skautingu; Martin Krátký - 2013 
23 tamtéž 



2.2. Lesní škola a rádcovské kurzy v roce 1945 

Lesní školy byly rozděleny na oblastní pro výcvik vůdců oddílů a zemské pro výchovu 

instruktorů. Pořádání lesních škol koordinovala Ústřední lesní škola. V létě 1945 se konalo 

celkem 9 lesních škol a 7 kurzů pro vůdce.24  

2.2.1 Začátek lesní školy a jeho příprava 

Přestože v roce 1945 již fungovala Ústřední lesní škola, nebyla ještě určena pravidla pro 

pořádání lesních škol ani jejich přesná obsahová náplň.25 Existuje sice Organisační řád 

lesních škol z roku 1936, ale nelze určit, jestli podle něho instruktoři postupovali nebo ne. 

Z jejich vzpomínek nic takového nevyplývá, a proto si myslím, že postupovali spíše podle 

vzpomínek na jimi absolvované kurzy a podle vlastní iniciativy. Protože nebyl dostatek stanů 

ani dalšího potřebného tábornického vybavení, musel se první ročník JčLŠ konat v budově. 

Potřebný prostor se povedlo sehnat v Černicích (okres Tábor). Kníže Alfons Paar, v té době 

velitel Junáka pro okrsek Milevsko, zapůjčil pro letní kurz budovu vily a loveckého zámečku 

v tehdejší Černošické oboře.26 Vůdcem školy se stal Václav Dvořák, hospodářské záležitosti a 

propagaci měl na starosti Josef Šlechta. 

Všechno potřebné vybavení se shánělo, jak vzpomíná Karel Fořt, kde se dalo. Václav Dvořák 

také obcházel budějovické obchody a prosil o slamníky, hrnce, jídlo a další nezbytnosti. 

Propagace kurzu probíhala přes známé, inzeráty v novinách27 a hojně byla využívána církevní 

organizace a tisk.28 J. Šlechta soudí, že hlavní příčinou úspěšného náboru byl fakt, že rodiče 

mohli důvěřovat lidem, kterým svěřují své děti. Z mého pohledu se spíše jednalo o důsledek 

obrovské poptávky po skautingu. 

2.2.2 První tábor  

První kurz byl pouze týdenní a uskutečnil se údajně v půli srpna, bohužel však neexistují 

žádné písemné materiály, které by ho mohly přesně doložit. První zaznamenaný kurz je tak 

vlastně až druhý v pořadí. Ten se konal od 25. srpna do 1. září 1945.29  

Účastníci kurzu včetně instruktorů byli ubytováni v loveckém zámečku, který byl tou dobou 

vyrabován a značně zdevastován a nebylo v něm snad jediné okno zasklené30. Vždy jen 

několik frekventantů mohlo přespat pod stanem, aby si ověřili, jaké je to spát venku. 

Zakladatelé ze začátku čelili problému s nedostatkem kvalifikovaných instruktorů. Na prvním 

ročníku se vyučovalo především podle knihy Základy Junáctví, kterou napsal zakladatel 

českého skautingu A. B. Svojsík. Protože představy mladých kluků o skautingu byly velmi 

matné – něco mezi Rychlými šípy a partyzány – omezily se teoretické přednášky jen na 

nezbytné minimum a vyučovalo se názorně formou družinového, oddílového a táborového 

života. S přednáškami pomáhali i někteří místní učitelé a hajní. 31 

                                                 

24Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu; [Autoři] Václav Dostál, Slavomil Janov, 

Václav Nosek-Windy ; editor Roman Šantora (ed.). - 1. vyd. - Praha: Mladá fronta; Junák, 2012 
25 ta určil až tzv. Jinošovský dekret z roku 1946, viz dále 
26 ŠLECHTA, Jaroslav. Historie Jihočeské lesní školy. České Budějovice: Junák, 1995 
27deník Jihočeská pravda 
28pravděpodobně v Acta curiae episcopalis Budvicensis 
29ŠLECHTA, Jaroslav. Historie Jihočeské lesní školy. České Budějovice: Junák, 1995 
30objekt za války sloužil Hitlerjugend 
31 FOŘT, Karel; PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007 



Velmi zajímavý byl na kurzu přístup k víře v Boha. Přestože všichni čtyři hlavní instruktoři 

byli studenti kněžství, nebylo frekventantům náboženství nějak vnucováno. Např. účast na 

mších byla dobrovolná. Jako bohoslovcům jim však velmi silně záleželo na duchovním prvku 

skautingu, který byl v programu hojně zastoupen. Václav Dvořák i Karel Fořt však vyznávali 

myšlenku, že skauting je prakticky žité křesťanství a mnoho náboženských rituálů prováděli 

ve skautském hávu.32 

V zimě, roku 1945 – mezi Vánocemi a Třemi králi – proběhly ještě dva týdenní rádcovské 

kurzy, o kterých se nedochovaly žádné záznamy o termínu, organizaci nebo počtu účastníků. 

2.3. Obnova lesních škol a Jihočeská lesní škola v roce 1946 

2.3.1. Jistebnický dekret 

27. 3. 1946 vydala ÚLŠ vnitřní předpis Junáka pro organizaci lesních škol a kurzů - tzv. 

Jistebnický dekret. Ten určoval základní organizační pravidla pro pořádání lesních škol, jejich 

cíle, obecný program a zaměření a také hospodářské náležitosti. 

Lesní školy byly rozděleny na ústřední, zemské a oblastní. JčLŠ spadala do kategorie 

oblastních lesních škol, určených pro „výchovu junáckých vedoucích a jest zaměřena na 

speciální potřebu těch, kteří jsou vedoucími oddílů“33 Jistebnický dekret dále vyjmenovává 

jednotlivé lesní školy z roku 1945. JčLŠ zde není uvedena, a tudíž její absolventi neměli 

nárok na odznak OLŠ ani šátky příslušné barvy. 

Pokud chtěli zakladatelé svůj kurz převést jako oficiální kurz Junáka, museli splnit řadu 

podmínek. Např. 5 kvalifikovaných instruktorů, délka kurzu minimálně 12 dnů, minimálně 20 

účastníků starších 17 let a program schválený ÚLŠ. 

2.3.2. Tábor 1946 

Jihočeská lesní škola se nakonec konala 9. – 23. července 1946 opět v Černické oboře. Díky 

duchovnímu zaměření všech instruktorů byla vedena jako lesní škola Duchovní rady Junáka.34 

Instruktorský tým zůstal nezměněn, nově přibyl pouze František Lobkowicz – Medvěd. 

O tomto běhu máme výrazně podrobnější informace, díky dochovanému deníku jednoho 

z účastníků. 

Frekventantů bylo 39. Instruktoři stále chtěli, aby účastníci na kurzu poznali především 

ideální chod družin, oddílu a tábora. Proto účastníci na kurzu vytvořili 6 družin a po celou 

dobu kurzu v nich fungovali. Rádce družiny nebyl stabilní, ale členové se v této pozici 

pravidelně se střídali, aby si každý vyzkoušel vést i být veden. 

Na tomto kurzu se zavedl i nový pokřik JčLŠ: 

Ven, ven – volá den, 

končí sen. 

Práce volá, Lesní škola! 

hip, hip, hurá!35 

                                                 

32tamtéž, např. Zkoušku Tří orlích per vnímali jako formu skautských exercicií 
33 Jistebnický dekret, Archiv SI ABS, Praha 
34 oficiální název se změnil na Jihočeská lesní škola (DR) - ŠLECHTA, Jaroslav. Historie Jihočeské lesní školy. 

České Budějovice: Junák, 1995 
35 KOVAŘÍK, Zdeněk.  Almanach Doteky s minulostí, Skautský archiv České Budějovice 



2.3.3. Program kurzu 

Program lesní školy by se dal rozdělit na několik okruhů. Prvý byl získávání a procvičování 

základních skautských dovedností - stopování, mapování, signalizace, zdravověda, táboření 

atd. Druhým okruhem byly přednášky z oblasti metodiky a organizace. Do této kategorie 

řadím např. přednášky: Organizace Junáka, Administrativa oddílu, Psychologie, Jak se přebírá 

nebo zakládá oddíl, Význam zpěvu v junácké výchově a další. Program doplňovaly vzorové 

družinové schůzky a mnoho besed a diskuzí. 

Cvičení praktických dovedností bylo zastoupeno zhruba stejnou měrou, jako přednášky 

metodické a organizační. Plně to korespondovalo se skautskou zásadou „učení praxí“ a také to 

odpovídalo reálným potřebám většiny frekventantů, kteří většinou skautskou výchovu a praxi 

před válkou nezažili a bylo třeba je učit i úplně základním dovednostem. 

Podle mého názoru byl však kladen největší důraz na duchovní výchovu. Nebyla zastoupena 

přímo v přednáškové části, ale prostupovala celým programem. Podle vzpomínek účastníků i 

instruktorů vládla na celém kurzu velmi duchovní nálada. Pořádaly se pravidelné katolické 

bohoslužby, a i když byly nepovinné, většina frekventantů se jich účastnila. Na kurzu byli 

také po celou dobu přítomni dva kněží – P. Velíšek a P. Prokeš. Na kurzu byla možnost plnit 

si zkoušku Tří orlích per36 a Liliového kříže.37 

O duchovním zaměření hovoří nejlépe snad i fakt, že poslední dva dny byly vyhlášeny jako 

Dny velkého ticha. Nejlépe o nich snad bude hovořit následující úryvek: 

„Dostatečná délka lesní školy umožnila, aby na její závěr a jako její vyvrcholení byly 

vyhlášeny dny velkého ticha, sloužící k tomu, aby si její účastníci ve vnějším tichu a klidu 

na táboře mohli vše, co na lesní škole slyšeli a zažili, promyslet, vniterně prožít a zafixovat. 

Byl to jistě působivý účinný závěr školy, umocněný a vyvrcholený závěrečným táborovým 

ohněm na rozloučenou… dne 22. července byly při ranním nástupu vyhlášeny na tento a 

následující den Dny velkého ticha, kdy se v táboře mlčí a kdy všechny služby převzali 

instruktoři. Každý z frekventantů měl zhotovit svůj osobní totem, který bude spálen slavnostně 

při posledním táborovém ohni na rozloučenou. Noc z pondělí na úterý pak přespí každý 

frekventant sám venku“.38 

Fakt, že se dva dny ze 14 denního tábora věnují mlčení a přemýšlení, je jistě pro řadu 

dnešních pedagogů děsivou představou nevyužitého času. Instruktoři Jihočeské lesní školy ale 

věřili, že pravý skaut musí být skaut duchovně založený a také člověk, který se dokáže ztišit a 

přemýšlet sám nad sebou a nad tím co prožil. Proto kladli vždy na duchovní stránku tak velký 

důraz a plánovitě se jí u frekventantů snažili rozvíjet. 

I v srpnu 1946 se po lesní škole konal rádcovský kurz. Zúčastnilo se ho 39 skautů a jeho 

vůdcem byl Karel Fořt.39 

  

                                                 

36 Skaut nesmí 24 hodin nic jíst ani pít, poté musí na 24 hodin opustit tábor a vůbec nikdo ho nesmí spatřit. 

Pokud úspěšně splní i tuto část, musí ještě zachovávat po 24 hodin naprosté mlčení. Pokud skaut složí úspěšně 

všechny tři části, dostane od svého vůdce ještě 3 rány lískovým prutem přes hřbet a nesmí při tom vydat ani 

hlásku. 
37 Zkoušku Liliového kříže skládají skauti, kteří věří v Boha a považují ho za hlavní mravní autoritu ve skautingu 
38 ŠLECHTA, Jaroslav. Historie Jihočeské lesní školy. České Budějovice: Junák, 1995 
39 FOŘT, Karel; PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007 



2.4. Poslední poválečná lesní škola 

Lesní škola se konala opět poblíž Černic, pouze konkrétní místo se změnilo – tábořiště se teď 

nalézalo na severním břehu rybníka Starého. Protože scházelo zázemí, které poskytovaly 

budovy na předchozím místě, postavili zde instruktoři alespoň dřevěnou montovanou chatu 

z trofejního válečného materiálu.40 

Poblíž tábořil také pomocný oddíl Jihočeské lesní školy – 16. oddíl České Budějovice. Na 

tomto oddíle si frekventanti JčLŠ mohli v praxi zkoušet programové záležitosti, např. vedení 

vzorové družinové schůzky. 

Termín konání kurzu byl 12. – 25. července a účastnilo se ho okolo třiceti skautů. 

Instruktorský tým byl rozšířen o tři absolventy z lesní školy 1946. 

O přesném průběhu není, na rozdíl od minulého ročníku, příliš mnoho dochovaných zpráv. Z 

témat přednášek lze soudit, že instruktoři věřili nastolenému směru a lesní škola v roce 1947 

šla důkladně ve stopách té předcházející.  Stejně tak se konal i rádcovský kurz.41 

2.5. Rádcovské kurzy 

Obecně máme o rádcovských kurzech, které pořádala Jihočeská lesní škola, jen velmi kusé 

informace. Dochovala se ale velmi zajímavá knížečka: Rádce – vybrané části z přednášek a 

praxe rádcovského kursu. Tato publikace vyšla v roce 1946 v edici Manitou, kterou vydávala 

Jihočeská lesní škola.42 Na základě různých poznámek v textu jsem dospěl k přesvědčení, že 

tato publikace je jakýmsi průřezem přednáškové činnosti na rádcovských kurzech. 

Náplň přednášek tedy v podstatě odpovídala nastolenému směru – především získání 

základních skautských dovedností, jakéhosi pedagogického minima a důraz byl kladen i na 

utváření rádce jako osobnosti a na duchovní náplň programu. Nalezneme zde i příklady her a 

příručka se také věnuje organizaci a metodice. Instruktoři zde vyzdvihují především víru, 

symboliku, zpěv a disciplínu. 

O zaměření lesní školy ve vztahu k rádcům hovoří i poznámka na poslední straně knihy. 

„Výchově rádců venkovských hlídek věnuje zvláštní péči na svých prázdninových, zimních a 

nedělních kursech Jihočeská lesní škola (DR) v Českých Budějovicích“43 

2.6. Zimní setkání účastníků 

Na přelomu roků 1947 a 1948 se ještě uskutečnil zimní kurz a setkání účastníků JčLŠ na 

Šumavě. Ve dnech 27. prosince 1947 až 3. ledna 1948 se sešli  na opuštěné faře v Horní 

Vltavici. Akce byla pouze pro absolventy Jihočeské lesní školy starší 16 let. Kapacita 

omezena na třicet účastníků.44 

O této akci se zmiňuje nejen časopis Oheň, ale vzpomínají na ní i Václav Dvořák s Karlem 

Fořtem.  

                                                 

40 tuto chatku opatřil a na tábořiště dovezl Václav Dvořák- ŠLECHTA, Jaroslav. Historie Jihočeské lesní školy. 

České Budějovice: Junák, 1995 
41 tamtéž 
42 Jihočeská lesní škola (DR). Rádce. České Budějovice: Manitou 1946, v osobním vlastnictví autora 
43 tamtéž 
44 ŠLECHTA, Jaroslav. Historie Jihočeské lesní školy. České Budějovice: Junák, 1995 



Z pozvánky: „Zimní kurz JčLŠ na Šumavě. Pro ty nejstatečnější, kteří chtějí vystoupit až na 

vrchol junácké stezky a poznat „tajemství hory“.“45 Kurz měl mít, jak již napovídá tato první 

věta pozvánky, převážně duchovní charakter. Jednalo se o kurz duchovního života, s možností 

splnění náboženských zkoušek Liliového kříže. Celá akce byla pojata jako skautské duchovní 

exercicie.46 Tyto duchovní aktivity byly doplňovány lyžařským výcvikem, sáňkováním a 

zpěvem. V programu se počítalo i s výlety a besedami. Významným momentem celé akce měl 

potom být slavnostní silvestrovský táborák. 

Silvestrovská oslava nakonec proběhla na Kubově Huti v místním hotelu. Ze vzpomínek 

Karla Fořta máme asi nejucelenější popis celé akce: 

„Dnes je tam (na Kubově Huti, pozn. autora) velké rekreační středisko s desítkami hotelů, ale 

tenkrát byl v provozu jen jeden. Byla už noc a krásný třpytící se sníh křupal pod nohama, když 

jsme stoupali k cíli. Ten rok se tam na Silvestra sjela pražská smetánka (různí umělci, herečky 

a pěvkyně) a naši kluci s ní vesele tancovali. Pak udeřila půlnoc a ke slovu se dostaly 

silvestrovské rituály jako zhasínání světla a líbání. Když se opět rozsvítilo, všem jsem oznámil, 

že zde máme kněze, a pokud přítomní chtějí, může jim udělit novoroční požehnání. V takové 

atmosféře to byl trošku riskantní krok, ale všichni ochotně poklekli, i dámy v drahých róbách, 

a páter Malý jim požehnal a vzápětí je pozval na neděli ráno do Vltavice na bohoslužbu. A 

skutečně přijela celá lyžařská karavana…Nedělní mše se tenkrát proměnila v hotový koncert 

– hudebníci zasedli k varhanám a dámy z Národního divadla zpívaly koledy. Byla to krásná 

novoroční bohoslužba a ve vylidněném pohraničí…velká událost.“47 

Na akci byli přítomni všichni instruktoři JčLŠ a program vedl otec Augustin Malý z Českých 

Budějovic.48 Mimo instruktorů JčLŠ byly na kurz pozvány i velmi významné osobnosti 

tehdejšího církevního života v jižních Čechách. – Jeho Excelence Dr. Josef Hlouch, sídelní 

biskup českobudějovický, P. Václav Motejl, administrátor Horní plané, Dr. Krejsa nebo Dr. S. 

Breite. 

2.7. Jihočeská lesní škola ukončuje oficiální činnost 

Po komunistickém převratu, 25. února 1948 se instruktoři rozhodli, že již další ročník 

Jihočeské lesní školy pořádat nebudou. Předpokládali, že pro Junák celá situace dopadne 

stejně, jako po příchodu nacistů. Totiž že Junák bude zrušen, vedoucí představitelé zatčeni a 

oddíly budou muset svoji činnost přerušit. 

Definitivní tečku za plánováním JčLŠ přinesl ovšem až 27. červen 1948, kdy byli všichni 

čtyři zakladatelé vysvěceni na kněze.49 Dokud studovali jako bohoslovci 

v českobudějovickém kněžském semináři, měli v podstatě stejné prázdniny jako jiní školou 

povinní. Vysvěcení na kněze sebou ale neslo celoroční službu v místě přidělení, se kterou by 

se dvoutýdenní letní tábor jen těžko spojoval.50 Karel Fořt ale vzpomínal, že i přes tuto 

                                                 

45Narážka na“ tajemství hory“ se zřejmě týká „hory poznání“, která je často zmiňována ve skautské duchovní 

literatuře. Cesta na tuto horu symbolizuje hledání životní cesty a smyslu života.  - Časopis Oheň, listopad 1947, 

Skautský archiv České Budějovice  
46FOŘT, Karel; PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007 
47 FOŘT Karel; PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007 
48 P. Augustin Malý (1908 - 1984) byl přední český odborník na starozákonní biblistiku, aramejštinu a 

hebrejštinu. V době konání kurzu byl spirituálem v českobudějovickém kněžském semináři.  
49 Kněžské svěcení proběhlo 27. června 1948 z rukou Jeho Excelence Josefa Hloucha, IX. biskupa 

českobudějovického  – Korespondence Josefa Hloucha, Archiv Biskupství českobudějovického 
50Václav Dvořák přešel do Kardašovi Řečice, Karel Fořt nastoupil na faru ve Vimperku, Jaroslav Šubrt byl 

jmenován kaplanem v Horní Plané a Josef Šlechta kaplanem v Ševětíně 



komplikaci urputně vymýšleli, jak by tábor mohl proběhnout. Represe a nepříjemnosti, 

kterým byli kněží po únoru 1948 vystaveni, tyto plány však zcela zhatily. 

Kněžské svěcení, ale hlavně komunistický převrat, udělali tečku za plány na další rozvoj 

Jihočeské lesní školy. Ještě v roce 1947 byla plánována velká akce na prázdniny 1948. 

Jihočeské Jamboree – vlastně sjezd svých lesoškoláků a jejich oddílů připravuje JčLŠ 

v Černické oboře na prázdniny 1948.“51 Tato akce se však již nikdy neuskutečnila. 

2.8. Kněžská primice 

Za poslední organizovanou akci Jihočeské lesní školy v poválečném období lze považovat 

primiční mši v Černické oboře dne 5. července 1948. 

Hlavním celebrantem byl Václav Dvořák, u oltáře s ním stáli ještě Karel Fořt a Jaroslav 

Šubrt.52 Slavnostní průvod vycházel od hájovny Šlechtů a mířil přes hráz rybníka na tábořiště 

Jihočeské lesní školy, kde na březovém oltáři proběhla mše samotná.53 

Na tuto akci byli pozváni všichni absolventi a účastníci JčLŠ. Mělo se tedy zřejmě jednat za 

jakousi drobnou náhradu za plánované Jamboree. Novokněží si ale uvědomovali, že se 

v poúnorové době jedná o akci přísně sledovanou a potencionálně nebezpečnou. Všichni 

pozvaní měli instrukce dojíždět na místo v průběhu celého dne a vystupovat na zastávkách, 

vzdálených nejméně 10 km od tábořiště a zbytek dojít pěšky.54 O počtu účastníků žádné 

prameny nehovoří, ale dle různých zmínek jich mohlo být až na několik desítek. Na tuto mši 

vzpomíná i pozdější kardinál Miloslav Vlk, který se jí účastnil také jako skaut.55 

Tato mše je skutečně poslední oficiální akcí Jihočeské lesní školy v poválečné době. 

3. Další pokračování JčLŠ 

3.1. Po roce 1968 

Jihočeská lesní škola, stejně jako celý český skauting, využila uvolnění Pražského jara a již 

v lednu 1968 se začala připravovat na obnovení a znovu pořádání kurzů. Do práce se 

přihlásilo mnoho bývalých frekventantů i instruktorů. Vůdcem kurzu se stal opět Václav 

Dvořák – Tiňťa. Další spoluzakladatelé byli bohužel vázáni prací nebo v emigraci.56 I činnost 

Václava Dvořáka byla omezena, neboť musel kvůli umístěnce i povinnostem ve skryté církvi 

zůstávat v Praze. Organizaci tedy převzal jeho zástupce, Jan Šíma – Ťap. 

Tábory a akce lesní školy do roku 1970 se nesly v podobném duchu a s podobnými problémy 

jako v letech poválečných. 

  

                                                 

51Titulek článku z časopisu Oheň č. 3 in ŠLECHTA, Jaroslav. Historie Jihočeské lesní školy. České Budějovice: 

Junák, 1995 
52Šlechta uvádí, že Karel Fořt a Jaroslav Šubrt mši koncelebrovali, ale koncelebraci ustanovil až II. Vatikánský 

koncil. 
53ŠLECHTA, Jaroslav. Historie Jihočeské lesní školy. České Budějovice: Junák, 1995 
54FOŘT Karel; PAULAS, Jan. Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007 
55ZAJÍC Jiří, VLK Miloslav, Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem.  Praha 1997 
56Karel Fořt v emigraci v Mnichově a Josef  Šubrt v Monte Carlu, Josef Šlechta byl v té době administrátorem 

v Kardašově Řečici  -  KOVAŘÍK, Zdeněk. Almanach Doteky s minulostí, Skautský archiv České Budějovice 



3.1. Po roce 1989 

Ihned se společenským uvolněním v lednu 1990 se jihočeští skauti vrhli na přípravu lesní 

školy, která měla navazovat na tradici Jihočeské lesní školy z let 1945 – 1948 a 1968 - 1969. 

Tyto odkazy jsou zcela logické, když si uvědomíme, kdo stál u tohoto – již druhého – 

obnovení lesní školy. 

Vůdcem JčLŠ byl stále Václav Dvořák. Ten se však musel plnohodnotně zapojit do života 

obnovené katolické církve. Byl jmenován generálním vikářem českobudějovickým, což ho 

sice přivedlo do Českých Budějovic, ale náročnost tohoto povolání mu fakticky 

znemožňovala podílet se na přípravě či samotném běhu lesní školy.57 Jeho zástupcem, který 

tedy fakticky LŠ vedl, byl Jan Šíma - Ťap. K dalším aktivním instruktorům patřili převážně 

původní instruktoři z 60. let, doplněni o několik bývalých absolventů z téhož období. 

Kontinuita s poválečným obdobím tak zůstala zachována až do roku 1997. 

Rok 1997 byl skutečně zlomový, protože došlo ke kompletní výměně týmu a vedení převzal 

Jaroslav Purkrábek – Ran a Martin Ehrlich – Sardinka. Ti vedli lesní školu v letech 1997, 

1998, 1999, 2000. Poté se lesní škola dostala do problémů a dlouhou dobu to vypadalo na 

konec její dlouhé tradice. Proběhl ještě ročník 2003 a 2008 a celou dobu se intenzivně hledal 

další pokračovatel, který by převzal organizaci. Nakonec se iniciativy chopil Jaromír Krejča – 

Jarus a Miroslav Martinek – Sid. Ti uskutečnili dva ročníky – 2011 a 2014. Od té doby 

Jihočeská lesní škola stagnuje a nedaří se jí sehnat dostatečný počet účastníků pro uspořádání 

kurzu. 

4. Místo závěru – další budoucnost JčLŠ 

Dle mého názoru je hlavním problémem JčLŠ samotná koncepce lesní školy jako takové. Ten 

problém je vlastně totožný jako u zbytku lesních škol. Hlavním problémem takového kurzu je 

jeho malá využitelnost do klasického skautského života. V době, kdy velká spousta oddílů a 

středisek řeší problémy s nedostatkem kvalifikovaných lidí pro pozice vůdců a zástupců 

vůdců oddílů a středisek, je velký „luxus“ odjet na deset dní v létě na kurz, ze kterého 

nezískám žádnou kvalifikaci. Pro spoustu lidí, zejména po ukončení vysokoškolského studia, 

je velmi obtížné najít dostatek času na tábor svého vlastního oddílu/střediska. Natož pak ještě 

na jeden další tábor v srpnu. Zvláště, když mnoho vedoucích, kterým by lesní škola nejvíce 

dala, působí ještě jako vzdělavatelé na některém z lesních kurzů.  

Jedinou šancí LŠ do budoucna je nabídnout mimo osobního rozvoje také další kvalifikaci 

(forma ILŠ nebo minimálně možnost získání OČK). Bez toho nemají lesní školy možnost v 

dnešní době přežít. A na absenci této nadstavby právě JčLŠ doplácí. 

V současné době se vedou jednání o dalších osudech JčLŠ, která doufám vyústí v další 

pokračování dlouholeté instituce. Rozhovory vedla vlastně již minulá KRJ, avšak s malým 

úspěchem. Letos jsem se stal členem KRJ a mám na starosti oblast vzdělávání v kraji. Naší 

velkou a dlouhodobou bolestí je neexistence stálého čekatelského nebo vůdcovského kurzu. 

Mojí ideou je udělat z JčLŠ spíše instituci než klasický kurz. Aby to byla platforma, která do 

budoucna zastřeší vzdělávací týmy čekatelských, vůdcovských a možná i rádcovských kurzů. 

Bude to hodně dlouhá a obtížná práce, která má mnohá úskalí a může velmi snadno skončit 

nezdarem. Již minimálně tři roky se v tomto ohledu přešlapuje na místě, ale teď snad svitla 

naděje, že se věci pohnou kupředu. 

                                                 

57  MAZANEC, Jan: Čím to, že jste tak klidný: Václav Dvořák v knižním rozhovoru s Janem Mazancem. 



Lesní škola jako taková má v Jihočeském kraji pořád dobrý zvuk, ale už se pomalu vytrácí z 

podvědomí. Mezi současnou generací mladších vůdců je již činnost a historie JčLŠ téměř 

neznámá. Doufejme, že se tedy tuto „značku“ povede společnými silami pozvednout k 

dalšímu úspěšnému pokračování, ať už v jakékoliv formě.  



Příloha 1 

Vzpomínky 

V této části práce jsem se pokusil v krátkých rozhovorech zachytit osobní pohledy na postavy 

Karla Fořta a Václava Dvořáka. Jedná se o vzpomínky dvou generací skautů, kteří s nimi měli 

to štěstí ujít kus společné životní cesty. Věřím, že tato osobní rovina poskytne zajímavý 

náhled na jejich osobnosti pro současnou generaci. 

 

Martin Kameník – Flingstone 

21 let, student, zástupce vůdce pro vlčata ve 20. oddíle Ginkgo České Budějovice 

Zažil jsi ještě Václava Dvořáka - Ťinťu? Znal jsi ho osobně? 

Znám ho vlastně jen z knížek a vyprávění, ale jednou jsem ho viděl, když sloužil mši na 

Skautské pouti a potom s ním bylo nějaké povídání. A protože to byla moje první skautská 

pouť, tak si toho nepamatuju o moc víc. 

A Karla Fořta – Fíka jsi znal? 

Toho jsem poprvé viděl u nás na táboře, když mi bylo asi 10 let. A zase to bylo tak, že jsem o 

něm nic nevěděl, jenom přijel nějakej farář, o kterém všichni říkali, že je hrozně super, 

protože kdysi založil Dvacítku – že bychom ho měli obdivovat, tak jsme ho obdivovali. 

Pak jsem Fíka blíž zažil, když mi bylo asi 15, jednou Křik po zpovědi povídal, že mi půjčí kolo 

a vyjedem do Sucháče, potřebuju tam někoho pozdravit – no a na místě jsem zjistil, že to je 

Fík. To bylo v kněžském domově. Bylo to vlastně první seznámení s jeho osobou a i s tím, co 

znamenal a udělal. 

Potom jsem vlastně v 17 letech začal chodit pravidelně na „sociální práci“ a když jsem zjistil, 

že je to to místo, kde je Fík, tak jsem si ho vlastně vydržoval až potom do konce. 

Jak ten váš kontakt probíhal? 

Já vlastně vždycky, když jsem ho viděl, tak už jenom ležel. Takže jsem mu moc nepomáhal, 

spíš jsem se s ním snažil mluvit – mluvil tedy hlavně on. A pak v závěru jsem tam s ním spíš 

byl, aby tam někdo byl. 

O čem nejčastěji mluvil? 

Nejčastěji mluvil o skautech Liliového kříže. A povídal o tom, kde skautoval, jak skautoval, že 

tam má ten kroj ve skříni, takové spíš kusé informace než souvislý příběh. 

Co tě z toho co říkal, jako skauta nebo i osobně, oslovilo? 

Já bych to rozdělil na dvě části. První část je ta, že jsem s ním trávil čas a že jsem ho vůbec 

potkal: Karla Fořta – Fíka, jako historickou osobnost, která se o něco přičinila, který napsal 



pár knížek, takže dost věcí jsem nevěděl přímo od něj, ale třeba že on to napsal nebo to o něm 

bylo napsáno. 

Ale jinak to bylo asi to, že přišel s myšlenkou liliového kříže, aspoň tak mi to bylo podáno. A 

pak ten jeho životopis „Život voněl člověčinou“, to byl vlastně můj první kontakt s tím, jak se 

dřív skautovalo tak jako divoce, na koleni, jak to přišlo, tak se to vzalo. Taky jsem k němu 

vzhlížel jako k ideálu, protože chodil na Jirsíkárnu do semináře, což byla škola, kterou jsem 

taky studoval. Líbila se mi představa faráře, který utíká před komunistickým režimem na 

motorce. Bral jsem ho taky jako takový předobraz Křiklouna – free farář, který není vždycky 

v ornátu, který to dokáže dobře oživit, ale zároveň neustoupí z těch hodnot. 

Znáš Fíka nějak v souvislosti s Jihočeskou lesní školou? 

Já obecně JčLŠ vnímám tak, jako že vím, že tady existovala a v nějaké podobě ještě existuje, 

ale teprve před půl rokem jsem zjistil, že ten, kdo obnovil náš oddíl, vlastně tu lesní školu i po 

revoluci vedl (Sardinka – pozn. autora). Od Fíka jsem o JčLŠ věděl jen na základě té knížky. 

Nutno přiznat, že až do loňských vůdcovek jsem si vůbec nedokázal představit, co se vlastně 

na takové lesní škole děje a pořád to vlastně úplně nevím. 

Co si myslíš, že z toho Fíkova odkazu, z toho co po něm zůstalo, je pro nás využitelné do 

našeho dnešního života a skautingu? Něco, co bychom si do toho skautingu mohli/měli vzít, 

nechat nebo obnovit? 

Mně se na něm líbí, že byl takový obyčejný a dotáhnul to docela daleko. A přitom, jak on to 

popisoval, si nestanovil ve 12 cíl dotáhnout to daleko, ale to, co přišlo, tak to nějakým 

způsobem zpracovat a vytáhnul z toho maximum. Přišel jako mladý do skauta a dotáhnul to až 

tak, že ho vyslýchali gestapáci. Skončila válka a on založil lesní školu – a dneska se o ní píšou 

knížky a práce. Stal se obyčejným farářem někde ve Vimperku a dotáhnul to tak daleko, že 

kázal na Svobodné Evropě. A pro mě jako malýho skauta to bylo hrozná pecka a moc mě to 

inspirovalo. 

(Přepis na základě rozhovoru s Michalem Šimkem, dne 23. 6. 2017 v Českých Budějovicích, 

redakčně zkráceno) 

 

Josef Prokeš – Křik 

36 let, bývalý vůdce 20. oddílu Ginkgo, bývalý duchovní rádce střediska, v současné době 

římsko-katolický kněz 

Jak jsi Fíka a Tiňťu poznal? 

Nejdříve jsem poznal Tiňťu a bylo to hned v 90. roce, vlastně vím to docela přesně, byla to 

první Skautská pouť v Budějovicích, kde měl mši svatou. A to mě samozřejmě velmi zasáhlo. 

Bylo mi deset, byl jsem skaut a jasně si vzpomínám, že měj na sobě kroj a přes to jenom 

přehozenou štolu. A teď, když tak o tom přemýšlím, tak mě to asi velmi ovlivnilo – člověk je 

vlastně úplně ve stejné pozici. Dál jsem se s ním potkával na různých kurzech a skautských 

setkáních. Když jsem byl bohoslovec a začal jsem se připravovat na kněžství, tak s ním jsme 



měli pravidelná setkávání. A tam už zase začala převažovat taková ta rovina kněžská. I když u 

něj to nikdy nebylo oddělné – kněžství a skauting. Naposledy jsem se s ním viděl několik dní 

před jeho smrtí, která přišla asi den před mým jáhenským svěcením. 

U Fíka to vezmu opačně, s ním jsem se setkal naposledy právě několik okamžiků před jeho 

smrtí a Fíkovo velké téma bylo předání štafety – komu to skautské kněžství předá, konkrétně 

třeba Liliový kříž a takhle... A člověka to pochopitelně nějakým způsobem zavazuje. 

Poprvé jsem se s ním viděl také na nějaké skautské mši, ale bylo to o dost později než u Tiňti. 

To naše přátelství vlastně vzniklo až později, když už byl tady v kněžském domově a vídali 

jsme se častěji. A bylo to o dost jiné než s Tinťou, který byl generální vikář, a potkávali jsme 

pořád na biskupství – s Fíkem to bylo skoro vždy setkání mezi čtyřma očima a povídali jsme 

o všem možném. 

Cítil jsi ty rozdíl, kdy jste se potkávali jako skauti a kdy jste se potkávali jako kněží? 

To jejich kněžství do jisté míry bylo alternativní, ale určitě. Ten rozdíl byl. Tedy já jsem ten 

rozdíl cítil – nevím, jestli ho cítili oni. Ale vždycky se v našich setkáních objevoval motiv, 

teď musím hodně vážit slova, „předání úkolu“, takhle bych to nazval. Zejména u Fíka byla ta 

otázka, kdo teda půjde dál a kdo bude dál prošlapávat cestu, velmi častá.  

Jak jsi vnímal pohled ostatních na tyhle dvě osobnosti? Byli to pro skauty v tvém okolí spíše 

kněží nebo spíš skauti? Tiňťa byl hodně známý, velmi se tu po revoluci angažoval, Fík už 

třeba tolik ne, protože se vracel z Německa až později. 

Začnu tím, jak ho vnímali kněží. Skutečně Tiňťa byl pro nás bohoslovce obrovská osobnost. 

Protože prostě jeho příspěvky na těch našich setkáních byly skvělé. Ale zdá se mi, že všichni 

ti bohoslovci vnímali, že je to skaut a bylo asi vidět, že třeba mi dva máme ještě jiný vztah 

než ostatní, což bylo taky samozřejmě terčem různých vtípků. Bohoslovci ho určitě vnímali 

jako kněze, ale ten skauting z něj byl cítit. Vzpomínám si i na biskupa Paďoura, který říkal: 

„To jste vy skauti“ a myslel tím prostě nás dva. Ale pozitivně. 

Ve skautském prostředí Tiňťa vystupoval hodně civilně. Tím pádem ho skauti brali jako 

bratra, jako skauta. Nebyla tam žádná bariéra. Kněžství tam bylo bratrství a neznamenalo to 

něco oddělujícího. 

U Fíka to nejsem schopen moc posoudit. Třeba v tom kněžském domově vnímali, že je skaut, 

ale tam je to možná trochu zkreslené tím, že jsem tam za ním přicházel jako skaut a všichni to 

věděli. No a skauti, si vlastně myslím, že ho moc nevnímali nebo neznali. Třeba náš oddíl jo, 

tam se párkrát ukázal, ale všeobecně asi moc ne. Ale když už přišel, tak by platil asi ten samý 

přístup, co jsem říkal o Tiňťovi. 

V jejich porovnání je hodně vidět ten rozdíl, že Tiňťa byl celou dobu tady, kdežto Fík sem 

jezdil z  Německa víceméně odpočívat. 

Vzpomněl by sis na něco, co oni v souvislosti se skautingem nejčastěji zmiňovali? Co třeba 

tobě přišlo nejzajímavější, nejdůležitější... 



To je hrozně těžké říct. U Tiňti si vybavuju, že vyprávěl, jak jednou přijel na tu lesní školu 

ještě s jiným knězem a ten si vzal ke slavení mše albu. No a Tiňťa šel samozřejmě jenom tak 

„na lehko“, jenom se štolou a právě vzpomínal, jak mu to vadilo, jak mu to přišlo prostě příliš 

oddělující. A teď došli k té vojenské bedně, co sloužila jako oltář, políbili jí a ta bílá alba byla 

pochopitelně celé od bláta. A Tiňťa povídá: „Vidíš, ty vole, to je tím, že sis tu albu vzal, 

kdybys šel jenom ve štole, tak se ti to nestane.“ To si myslím, že opravdu vyjadřuje jeho 

postoj – pro něj kněžství byla služba a nebylo tam takové to oddělení od ostatních. Přišlo mi, 

že ten skauting a možná i to vězení, ho strašně přibližovalo lidem. 

Fík to byl člověk, který opravdu hodně přemýšlel – o skautské metodě například. On byl 

přesvědčen, že je to opravdu ta nejlepší výchovná metoda, kterou máme. A obrovsky důležité 

pro něj bylo to propojení víry se skautingem. Hodně jsme mluvili o liliovém kříži, o 

ministrantech, který by se měli stát skauty a tak. Z rozhovorů s ním si pamatuju jednu věc, na 

kterou často vzpomínám. Říkal: „Stačí, když ten skautský oddíl je třeba tři roky a už to 

posloužilo. Nemusíme dělat věci na pořád, stačí prostě na chvíli a jedné generaci těch kluků 

nebo holek to posloužilo.“ 

Měli Tiňťa s Fíkem nějaké věci, které se jim ve skautingu nelíbili? Třeba z hlediska 

pravidel, řádů nebo co schválil sněm nebo co chtělo ústředí? 

Oba byli určitě spokojení, jakým směrem skauting jde. Měli velké kontakty s Rikim (Od roku 

1995 do listopadu 2001 náčelník Junáka, poté starosta Junáka, pozn. autora) a byli velcí 

přátelé. Oni ten český skauting skutečně brali. Třeba diskuze o nejvyšší Pravdě a Lásce ve 

slibu, která se v 90. letech hodně řešila, tak to kvitovali jako velmi dobrý nápad. Byly tam 

samozřejmě dílčí věci, ale celkově byli s vývojem spokojeni. 

Fíkovi hodně vadil takový ten „příručkový skauting“ a nejvíc o tom mluvil právě z hlediska 

Liliového kříže. On to viděl jako přílišnou zkoušku a ne jako život. Jemu se zdálo, že je to 

příliš odborkové, příliš se zkouší znalosti – on stál o to, aby to víc propojovalo život víry a 

život skauta. 

Tiňťa měl výhrady, ale to měl tedy obecně i třeba k nám bohoslovcům – nebýt trasořitka. Jít 

do toho naplno a mít odvahu překonávat překážky. Tiňťa byl obrovský praktik, byl 

undergrounďák. A i v církvi pro něj ten předpis neznamenal tolik jako ta služba lidem.  

Jak jsi je vnímal v souvislosti s  Jihočeskou lesní školou? 

Jejich odkaz z JčLŠ byl určitě cítit skrze Rana nebo Sardinku, kteří měli na ten budějovický 

skauting velký vliv. A Fík i Tiňťa byli předmětem velkého vyprávění a dávali se jako 

inspirace, byli zvaní na všechny akce a podobně. Ran na ně absolutně nedal dopustit a tím se 

to dostávalo k nám mladším. 

Jak vnímáš Jihočeskou lesní školu ty? 

Pro mě je JčLŠ víc než týden nebo 10 dní někdy v létě, pro mě je JčLŠ spíš kruh. My jsme 

třeba čekatelky dělali pod hlavičkou JčLŠ, tím pádem jsme tu symboliku a věci s tím spojené 

prostě nasákli. Pro mě JčLŠ byla i v rozhovorech s Ranem, Tinťou a Sardinkou. Pro mě je 

hrozně důležité, aby to bylo víc, než jen ta část o prázdninách. Pro mě je to spíš setkávání 



Jihočechů v jihočeském prostředí, kteří stojí nějakým způsobem o to ovlivňovat skauting, 

duchovně i jinak. A vždycky jsem jí vnímal jako velmi progresivní a to by bylo dobré si 

udržet. To prošlapávání nových cest. 

Další etapa mého přemýšlení o lesní škole byla etapa krajského pána Medvěda, který mě 

vytrvale vyzýval, abych tu lesní školu vzal a obnovil. Já to vzal vážně a nějakým způsobem 

mi to do dneška leží na srdci. Ale není vždycky jenom otázka „jestli“, ale také „kdy“.   

Dokázal bys z toho odkazu Fíka a Tinťi vybrat nějakou věc, kterou bychom se my jako 

skauti mohli dnes inspirovat? 

To je hrozně těžký, těch věcí je hrozně moc. Třeba věc, kterou já kriticky vnímám na dnešním 

skautingu a oni tohle absolutně nepraktikovali. Když občas poslouchám, o čem skauti 

diskutují, tak si říkám: „Co se to řeší za blbosti?“ Oni měli nasměrovaný skauting směrem 

k životu. Pro ně to byla pomůcka jak žít život krásně a dobře. A neřešili blbosti – věděli, že 

skauting je cesta k něčemu a že je ve službě k něčemu. Pro ně nebyl skauting cílem, ale byl 

prostředkem ke krásnému žití. A proto z něj vycházeli. Oni se neuzavřeli v takovém tom 

skautování a řešení tohohle proti tomuhle a jedné školy proti druhé. Byli hrozně otevření, pro 

ně byl skauting pevně vsazen do společnosti. 

(Přepis na základě několika rozhovorů, poslední verze vytvořena 18. 7. 2017 z telefonického 

rozhovoru, redakčně zkráceno) 


