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HISTORIE SKAUTSKÉHO HNUTÍ
OBECNĚ O SKAUTSKÉM HNUTÍ
Junák je dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace sdružující své členy a
členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení,
rasy nebo jiných rozdílů.
Je otevřen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit
a pracovat na sobě.
Hlavní činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se obvykle dělí do
družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných oddílových schůzkách,
družiny mají své schůzky zpravidla jednou týdně. Oddílové i družinové
schůzkyjsou plné her, ale skautky a skauti si zábavnou formou také procvičují
řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale
především v praktickém životě.
Junák jako organizace vznikl pouhé čtyři roky poté, co světový zakladatel Lord
Robert Baden-Powell uspořádal první skautský tábor na ostrově Brownsea. V
létě roku 1911 profesor A. B. Svojsík odjel do Anglie, aby poznal zdejší skauty.
V roce 1912 vychází jeho kniha Základy Junáctví, na které spolupracoval s
tehdejšími představiteli vědy a kultury. V červenci téhož roku začíná první
skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci. V roce 1913 se již
skauti zabydlují v prvních podsadových stanech – světovém unikátu, který
dodnes obdivují skautky a skauti z celého světa.
Ale teď už k historii varnsdorfského skautského střediska Lužan.
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VE STÍNU VÁLEK (1912-1945)
O předválečné historii (1912-1914) skautingu ve Varnsdorfu je v současnosti
velmi málo známo. Vyhledávání dobových pramenů je velice obtížné. Obtížná
situace je způsobena nenávratnou ztrátou dokladů o junácké činnosti v našem
městě a v neposlední řadě absencí pamětníků.
Po rozpadu rakousko-uherské monarchie si výchovné metody skautingu jen velmi
svízelně klestily cestu do poněmčených pohraničních oblastí. Svědčí o tom i
sčítání lidu z roku 1930, kdy z celkového počtu 22 793 obyvatel města
Varnsdorfu bylo pouze 1512 Čechů. Existence německé obdoby skautského
hnutí, tzv. „pfadfinderů“, je písemně doložena. Přesný název organizace zněl
„Pfadfinderkorps St. Georg“. Vůdčí osobností tohoto hnutí byl Franz Richter.
Pro naše město a skauting se stává klíčovým rok 1920. V tomto roce vzniká Župa
Roudnická Svazu junáků – skautů RČS, která zahrnovala mimo jiné okresy
Varnsdorf, Rumburk a Šluknov. Skautská činnost v Roudnici nad Labem se
datuje k 27. 3. 1919. V roce 1922 je v sousedním Rumburku činný chlapecký
oddíl. Roku 1927 zaniká Župa Roudnická a je utvořena nová, „Severočeská župa
Přemysla Oráče“ (stalo se tak 2. 11. 1927). V roce 1928, a to ve dnech 8. a
9. dubna, se konal v Dolní Poustevně sjezd župy Přemysla Oráče, který sloužil
zároveň k podpoře skautingu v tomto regionu. Tolik k předválečné historii
skautského hnutí v našem městě a přilehlých oblastech.

PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
Po 2. světové válce skautské hnutí v našem městě zakotvuje poměrně záhy. Z
písemných pramenů se dozvídáme, že osidlovatel Bohuslav Kaufman oznamuje, že
se ve Varnsdorfu zakládá Junák. Stalo se tak 10. července 1945. Zájemci se
měli dostavit kolem sedmé hodiny večerní do budovy sekretariátu ČSL
(Československé strany lidové). V krátké době měla varnsdorfská základna
na 140 členů. První klubovnou, která byla junákům přidělena, byla budova
č. p. 777, tehdy ještě v Lichtenštejnské ulici v šestém okrese. Tolik říká o této
záležitosti středisková kronika z roku 1945.

1968 – 1970
Období let 1968 až 1970 je poměrně dobře zpracováno. Koncem března 1968
připravili bratři Jaroslav Strumhaus, Stanislav Zajíček a Mirek Úlehla (Dan)
schůzku zájemců o činnost v mládežnické organizaci Junák. Schůzka se nakonec
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uskutečňuje 25. 4. 1968 v 16 hodin v ZK Elite Varnsdorf. Výzva k této akci byla
předem zveřejněna ve varnsdorfském týdeníku Hlas severu. Tímto setkáním,
jehož iniciativou se sešlo na padesát zájemců, je Junák v našem městě opět
obnoven. V našem městě byl ustaven okrsek skautské výchovy.
Oddíly na území našeho města (vznik: duben-květen 1968):
1. oddíl junácký
2. smečka vlčat
3. smečka vlčat

(13 členů)
(33 členů)
(13 vlčat, 4 junáci)

Významným datem pro dívčí skauting na území našeho města je sobota
21. září 1968. Toho dne se dívky setkaly na své první schůzce. V důsledku toho
vzniká 5. oddíl skautek a 6. roj světlušek. Vedoucími těchto oddílů se staly
Antonie Pecháčková a Věra Půčková. Oddíl skautek čítal 19 členek, světlušek
bylo 25. V listopadu 1968 vzniká poslední oddíl. Jednalo se o 4. smečku vlčat,
čítající 35 členů.
V roce 1968 proběhl první tábor 1. oddílu pod vedením Oldřicha Slováčka –
Rikitana. Tábor se konal v malebné krajině Mudrochovy kotliny nedaleko
Chřibské. Tábora se zúčastnilo 11 skautů. O rok později proběhl dnes již
legendární tábor nedaleko Jetřichovic u Dolského mlýna. Tento tábor se dá
označit za celostřediskový, neboť se zde postupně vystřídaly všechny oddíly.

OBDOBÍ LET 1970 AŽ 1990
Přichází zlomový bod. Jím byl rok 1970. Nad skautským hnutím ve Varnsdorfu se
začínají stahovat mraky. Příčinou byla poměrně značná členská základna oproti
pionýrské organizaci. Bylo to způsobeno neporovnatelně kvalitnější prací s
dětmi, za což bylo středisko kladně hodnoceno i ze strany tehdejší Národní
fronty Varnsdorf. Tlak na naše hnutí přichází ze strany ředitelů některých
základních škol. Úspěch jednoho se stává zdrojem neúspěchu druhého. S těmito
nepříjemnostmi přicházejí i první výhrůžky. A postupné tlaky na ukončení
činnosti. To na sebe nenechá dlouho čekat. Činnost junáckých oddílů byla již v
podstatě ukončena sejmutím státní vlajky na závěr skautského tábora U
Dolského mlýna. Za oficiální se pak počítá datum 15. 9. 1970.
Pět oddílů a 13 činovníků přešlo do Pionýrské organizace. Horní Podluží hlásí
definitivní ukončení činnosti. Vstup do PO byl jediným možným způsobem, jak se
co nejdéle věnovat skautské činnosti.
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SOUČASNOST
Náš skautský domov se nachází na Národní ulici v objektu bývalého zahradnictví
u Městské policie Varnsdorf a také ve staré prodejně U Motlů v ulici Bjarnata
Krawce. V těchto prostorách probíhá většina naší činnosti, ať už schůzky
jednotlivých oddílů každý týden, ale i další akce např. víkendové. Mimo toho
pořádáme výpravy, letní tábor, organizujeme akce pro veřejnost a pomáháme i s
úklidem okolí.

KLUBOVNY
1.
2.

bývalá Střelnice Pohraniční stráže
bývalý Dům dětí mládeže Pražská č. p. 663 a zároveň sklep Erbenova č. p.
2310

3.

Poštovní č. p. 2570

4.

Měšťanská č. p. 124 (nyní ruina)

5.

Národní 487 a zároveň Bjarnata Krawce 1720 (současnost)
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ZDROJE

historie varnsdorfského střediska: Petr Novotný (Goliáš),
http://www.varnsdorf.skauting.cz/stredisko/historie
o Junáku obecně: http://www.varnsdorf.skauting.cz/junak
umístění kluboven: Jiřina Heroutová-Bejrová – Kate (hospodářka střediska
Lužan Varnsdorf)
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA č. 1 Tábor u Dolského mlýna 1970 (obr. č. 1 a 2)
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PŘÍLOHA č. 2 Tábor u Dolského mlýna 1970 (obr. č. 3 a 4)
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PŘÍLOHA č. 3 Tábor u Dolského mlýna 1970 (obr. č. 5)

PŘÍLOHA č. 4 Zajímavý článek ze Svobodného Varnsdorfu (obr. č. 6)
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PŘÍLOHA č. 5 Chlapecká klubovna v současnosti (obr. č. 7)
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PŘÍLOHA č. 6 Téměř celé současné vedení střediska (obr. č. 8)
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PŘÍLOHA č. 7 7. Oddíl na Skautské skále (obr. č. 9)

PŘÍLOHA č. 8 Vítězná družina Rohirů (2013, obr. č. 10)
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ZDROJE

Tábor u Dolského mlýna 1970: 13. nebo 14. srpna 1970 při příležitosti krátké
návštěvy 7. oddílu z Ústí n/L na DOLSKÉM MLÝNĚ, středisku zprostředkovali
Yankee (pavel.slegr42@seznam.cz) a Prófa (Jan Beneš)
Zajímavý článek ze Svobodného Varnsdorfu: Svobodný Varnsdorf, roč. 1, č.
40, ze dne 20. října 1945
Chlapecká klubovna v současnosti: Lucie Ďorďová
Téměř celé současné vedení střediska: Klaus Miller
7. oddíl na Skautské skále (2014): pí. Millerová
Vítězná družina Rohirů (2013): Lucie Ďorďová
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HISTORIE STAROKATOLICKÉ CÍRKVE
Prvním varnsdorfským starokatolickým farářem byl zvolen dne 16. března 1872
Anton Nittel. V roce 1897 synoda rozhodla, aby sídlo biskupství Starokatolické
církve v rakouské části soustátí bylo přeloženo z Vídně do Varnsdorfu. Kostel
postavil roku 1874 architekt Franz Stolle na návrší u Tyršovy ulice. Slavnostní
otevření kostela se událo 27. prosince 1874 za účasti 4 tisíc lidí. Kostel byl
zasvěcen ve jménu Kristově. Dnes je nazýván kostelem“Proměnění Páně“. Je
znám také jako „chrám smíření“.
Fara byla postavena v roce 1880. To zde v plném územním rozsahu sídlilo až do
roku 1920. Kostel přežil v pořádku obě světové války a zničil ho až konec 2.
světové války a odsun německých občanů roku 1946. Kostel od roku1948
postupně chátral, dokonce v něm i na nějakou dobu bylo zřízeno kolumbárium
(„hřbitov“ pro urny). I když byl v roce 1950 zvolený správcem biskupství Dr.
Augustin Podolák, byl uvězněn a do církve byli infiltrování agenti STB, kteří ji
„spravovali“ až do roku 989. Kostel chátral až do roku 190, kdy proběhla celková
rekonstrukce.
Kostel je jednoduchá pseudorománská zděná stavba. Nachází se v něm socha
Ježíše Krista, kterou kostelu věnoval Vincent Pilz, který věnoval také reliéf Tří
králů. Kostel má 4 zvony, z nichž největší váží 1 300 kg. Největší zvon daroval
kostelu Raimund Artel a na ostatní zvony se složily varnsdorfské dívky.
Je také důležité zmínit, že chlouba zdejšího kostela – velké varhany – zhotovila
firma Dinse z Berlína v roce 1875.
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA č. 9 Fara starokatolického kostela ve Varnsdorfu (obr. č. 11)

PŘÍLOHA č. 10 Starokatolický kostel ve Varnsdorfu a socha Ježíše Krista
(obr. č. 12 a 13)
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PŘÍLOHA č. 11 Reliéf Tří králů (obr. č. 14)

PŘÍLOHA č. 12 Vitráž nad vchodem do starokatolického kostela a historický
snímek starokatolického kostela (obr. č. 15 a 16)
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PŘÍLOHA č. 13 Varhany od firmy Dinse a busta Antona Nittela (obr. 17 a 18)
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ZDROJE
Kniha: Varnsdorf – město průmyslu a zahrad
Almanach k 140. výročí povýšení Varnsdorfu na město
Palmeho kronika
Vzpomínky: Anton Nittel
Dějiny starokatolické obce ve Varnsdorfu
http://www.starokatolicivdf.com/web/
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HISTORIE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
PRVNÍ ZMÍNKA O KNIHOVNĚ VE VARNSDORFU
O půjčování knih veřejnosti ve Varnsdorfu se hovoří někdy od počátku
devatenáctého století, kdy zde existovala půjčovna na místní faře.

PRVNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA VARNSDORFU
V roce 1845 zřídil ve Varnsdorfu veřejnou knihovnu knihkupec Georg Eduard
Fröhlich, který později knihy odkázal městu a tak dal základ budoucí městské
lidové knihovně (od roku 1879).

KNIHOVNA PEDAGOGICKÉHO SPOLKU
Vedle ní existovaly ještě knihovny spolkové – největší byla knihovna
Pedagogického spolku, kterou vedli učitelé. Knihovna Pedagogického spolku byla
vydržována z výpůjčních poplatků, které činily dva, případně čtyři haléře za
jeden svazek na týden, dále ze subvence Pedagogického spolku a z
nepravidelných podpor obce.

KNIHOVNA KATOLICKÉHO VOLKSVERINU
Od roku 1905 fungovala pro veřejnost knihovna katolického Volksvereinu.

PRVNÍ MĚSTSKÁ LIDOVÁ KNIHOVNA
V roce 1879 byla v nové budově měšťanské školy na dnešním náměstí E. Beneše
otevřena první městská lidová knihovna. V době založení měla 1 400 svazků odkaz knihkupce Georga Eduarda Fröhlicha.

ČESKÁ LIDOVÁ KNIHOVNA
Česká lidová knihovna vznikla po první světové válce v budově první české školy
ve Varnsdorfu v čp. 68 v Erbenově ulici. Vedl ji účetní Josef Šotola. V roce
1913 měla 330 čtenářů a 10.052 výpůjčky.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA – HANISCHŮV DŮM
V roce 1925 městská knihovna zásluhou jejího ředitele Arthura Herra získala
Hanischův dům čp. 506 (postavený v roce 1797) kde byla provozována až do
roku 1976 - od roku 1945 již jako česká knihovna, která byla rozšířena o
knižní fondy knihoven závodních klubů podniků Elite a Velveta. Namísto
plánované rekonstrukce byl však objekt později zbourán.

ČÍSLO POPISNÉ 512
V roce 1976 byla na dobu opravy jejího dosavadního sídla knihovna přestěhována
do čp. 512. Zde místo plánovaných dvou let působila až do roku 1994, kdy byl
objekt uzavřen z důvodu havarijního stavu.

STĚHOVÁNÍ A ROZDĚLENÍ ODDĚLENÍ
V roce 1995 se městská knihovna stěhovala do dalšího přechodného působiště
(na dobu rekonstrukce čp. 512), tentokrát do dvou objektů: dětské oddělení do
budovy bývalých jeslí čp. 2574 na ulici Legií, oddělení beletrie a naučné
literatury do vily čp. 1746 v Karlově ulici. V prosinci 1995 byl zakoupen
automatizovaný knihovní systém LANius a bylo zahájeno postupné elektronické
zpracování knihovního fondu.

ROK 1996
Od roku 1996 je městská knihovna samostatnou příspěvkovou organizací
zřízenou Městem Varnsdorf.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
V roce 1997 se připojila knihovna k celosvětové síti internet.

AUTOMATIZOVANÝ PROVOZ
V lednu 1999 byl zahájen automatizovaný provoz dětského oddělení, tzn., že
všechny dokumenty dětského oddělení byly zkatalogizovány a zaevidovány
v elektronické podobě.
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NOVÁ ODDĚLENÍ
V roce 2000 vznikla dvě nová oddělení městské knihovny. V lednu bylo otevřeno
hudební oddělení, jehož vybavení bylo pořízeno z grantu Open Society Institut
Budapešť a z mimořádného příspěvku města, v říjnu pak oddělení lužickosrbské
literatury. V říjnu roku 2000 byl také zahájen automatizovaný provoz oddělení
pro dospělé čtenáře.

STĚHOVÁNÍ DOSPĚLÉHO ODDĚLENÍ
V roce 2004 – z důvodu havarijního stavu budovy v Karlově ulici – bylo tamní
pracoviště knihovny přestěhováno do objektu čp. 1838 na ulici T. G. Masaryka.
V rámci tohoto objektu se později – po rekonstrukci sklepních prostor –
stěhovalo zázemí knihovny ještě jednou.

SJEDNOCENÍ VŠECH ODDĚLENÍ DO JEDNÉ BUDOVY
Od února do konce května 2009 se celé knihovna – všechna oddělení z obou
budov - stěhovala do nově rekonstruované budovy v Otáhalově ulici 1260, do
nově vzniklého Městského centra kultury a vzdělávání (MCKV). 1. června 2009
byl provoz slavnostně zahájen.
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PŘÍLOHY

27

PŘÍLOHA č. 14 Číslo popisné 68 v Erbenově ulici a Hanischův dům č. p. 506
v Národní ulici, v místě, kde bývala tržnice (obr. č. 19 a 20)
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PŘÍLOHA č. 15 Číslo popisné 512 (Národní ulice, dnešní Základní umělecká
škola a sídlo ČSOB) a číslo popisné 2574 na ulici Legií (bývalé
jesle, později dětská knihovna a přechodné působiště muzea,
obr. č. 21 a 22)
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PŘÍLOHA č. 16 Číslo popisné 1746 v Karlově ulici (dříve mateřská škola,
později městská knihovna, oddělení pro dospělé; nyní soukromý
objekt) a číslo popisné 1838 v ulici T. G. Masaryka (dříve
internát Střední průmyslové školy strojní ve Varnsdorfu, nyní
pracoviště městského úřadu, obr. č. 23 a 24)
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PŘÍLOHA č. 17 Otáhalova ulice 1260 (bývalá Střední průmyslová škola strojní
Varnsdorf, obr. č. 25)
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