
Jako student se stal èlenem 
Sokola, maturoval s vyzna-
menáním na smíchovském 
gymnáziu v roce 1895. 

Antonín Svojsík přišel na svět 5. září 1876 v Praze a vyrůstal s třemi              bratry, ale velmi záhy mu umřel tatínek a výchova zůstala na mamince.

Pred 140 lety se narodil      zakladatel  skautingu

Navštěvoval učitelský ústav 
a po jeho absolvování učil 
především tělocvik na několika 
gymnáziích.

Jeho velkou zálibou byly pěší 
cesty po Èechách a později 
po celé Evropě, byl i zdatným 
kreslířem.

S přáteli založil pěvecké kvarteto, ve 
kterém jako nejmladší získal přezdívku 
Benjamin a procestoval s ním celý svět.

V roce 1909 se oženil s Julinkou Stránskou a narodily 
se jim tři děti – Ludmila, Jiří a Antonín, které měly 
spoustu kamarádů i mezi skauty.

V roce 1911 se 
poprvé setkal 
v Anglii se skau-
ty a uchvá tili ho 
na celý zbytek 
života, po návra
tu zaèal skau-
ting zkoušet se 
svými žáky.

H IstoR I e

2 SKAUT 2/2016



Roman Šantora – Bobo, Fotografie Archiv Skautského institutu

Antonín Svojsík přišel na svět 5. září 1876 v Praze a vyrůstal s třemi              bratry, ale velmi záhy mu umřel tatínek a výchova zůstala na mamince.

Pred 140 lety se narodil      zakladatel  skautingu

O rok později zorganizoval první tábor v Èechách 
v blízkosti bydliště své ženy – Orlovské myslivny. 
Mimo jiné uèil skauty střílet.

Od poèátku 
byl vrchním 
skautským 
vůdcem, 
až o pár 
let později 
se mu 
zaèalo říkat 
náèelník a 
zůstal jím 
až do konce 
svého 
života.

Skauti ho měli velice rádi, často je navštěvo
val na táborech, srazech a neopomněl ani 
světová jamboree.

Zemřel před počátkem 2. světové války, 17. září 
1938. Skautský smuteční průvod ho doprovodil 
na Vyšehrad, kde je dodnes pohřbený.

Na jeho počest se pojmenovávaly klubovny, 
lípy, ulice, dokonce i mateřská školka. Skauti 
si ho připomínají v názvu svého nejprestiž
nějšího závodu, konaného od roku 1946.
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Máte u vás pojmenovanou ulici 
či jiné místo po Svojsíkovi? Napište 

nám to na budjaksvojsik@skaut.cz
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