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Narození

� 8. ledna 1887 narozen v Sušici (č.p. 170-II)
♣ otec Emil Seifert (1854-1926), technický učitel a 
později ředitel měšťanské školy v Sušici
♣ matka Marie Karolína, roz. Poláčková (1854-1930), 
učitelka
♣ 3 starší sourozenci (Marie S., Ladislav S., Jaroslav 
S.) – všichni učitelé

� 26.1.1887 pokřtěn jako Miloš František (kmotr P. 
František Skála, katecheta měšťanské školy)



Rodina
Fotografie okolo 1900. Stojící zleva: Ladislav Seifert (starší bratr MS), ? (asi Viktor 

Seifert, strýc MS a bratr Emila Seiferta), Emil Seifert (otec), Marie Seifertová (sestra 
MS), Jaroslav Seifert (starší bratr MS), Miloš Seifert (MS). Sedící zleva: ??? (zřejmě
manželka a děti Viktora Seiferta), Marie Seifertová (matka MS).

Foto: Archiv 
F.Kožíška



Rodina
Fotografie cca 1915-1920. Stojící zleva: Ladislav Seifert (starší bratr), Emil 

Seifert (otec), Miloš Seifert. Sedící zleva: Marie Seifertová – Pánková
(sestra), Marie Seifertová, roz. Poláčková (1854-1930, matka), ?? (babička).

Foto: Archiv F.Kožíška



Studium

�Obecná a část měšťanské školy v Sušici
�Od 1902 na c.k. české vyšší reálce v Praze – Karlíně

(maturita 12.7.1905 s vyznamenáním)

�Vysoké školy:
� 1905/06 c.k. česká vysoká škola technická v Praze 

(obor technická chemie)
� 1906-1909 c.k. česká Karlo-Ferdinandova univerzita v 

Praze (přírodovědný obor na FF)



Studium

Miloš Seifert jako student střední školy v Praze (mezi 1902-1905)

Foto: Archiv F.Kožíška



Učitelská dráha + spisovatel

� 16.12.1909 nabyl učitelské způsobilosti pro přírodopis, 
matematiku a fyziku, později (1912) také pro zeměpis

� Zkušební rok na gymnáziu v Domažlicích
� 1910/11 jako supplent na reálce v Praze III (Malá

Strana) a na ústavu ku vzdělávání učitelek v Praze I
�Od 16.9.1911 na městském reálném gymnáziu v 

Berouně (supplent – pomocný učitel – provizorní u. –
skutečný u. – od 1915 profesor)

� 1909 – první vlastní publikace (anatomická odborná
studie)

� 1910 – první překlad (J.Ruskin) + předmluva



Učitelská dráha

�Beroun: 1911 – 1919 /učitelský sbor gymnasia, asi 1915; 
M.Seifert druhý zleva v horní řadě/

Foto: Státní okresní archiv Beroun



Učitelská dráha

�Dolný Kubín: podzim 1919
�Kladno: 1920 – 1921
�Most: 1921 – 1922
�Březen – květen 1922: referent pro skauting na MZ
�Užhorod, Beregsáz, Mukačevo: 1923
� Příbram: od 1.9.1924 do 1930 učí; 1930-1933 „úplná

dovolená“ (za příčinou disciplinárního řízení)
� 1.7.1933 dán na trvalý odpočinek („profesor ve 

výslužbě“)



Junáctví

� 1. školní rok v Berouně (1911/12):

� „Četu skautů na základě spisu Powellova a článků
Svojsíkových řídil učitel tělocviku Pakosta za pilné
pomoci učitele přírodopisu M.Seiferta…
… Mimo to pořádal pomocný učitel Miloš Seifert 
soukromě tyto botanické vycházky vždy s malým 
počtem žáků (kroužek přátel přírody) 17.3., 31.3., 
12.5., 19.5. 1912…“

� 19.5.1912 vycházka do Podbrd a Všeradic = první
zápis v dochovaných kronikách Dětí Živěny



Junáctví

� Kroužek přátel přírody (Beroun 1912). Na snímku vlevo uprostřed asi 
M.Seifert (?)

Foto: Archiv LLM



Junáctví

� Prázdninové putování Šumavou (z Domažlic do Sušice po hřebenech 
Šumavy, červenec 1912) – první junácký putovní tábor v Čechách !?

Foto: Archiv LLM

Černé jezero. Třetí zprava M.Seifert



Junáctví

� 2. školní rok v Berouně (1912/13): 
� Spolupráce s Milošem Maixnerem, přihlášení se k 

Setonovi, první junácká příručka, ušití prvního týpí, na 
letním táboře založen oficiálně kmen lesní moudrosti 
Děti Živěny…



Junáctví

� Spolupráce s podobnými oddíly ⇒ založení Obce 
Psohlavců (1915)

1912
1915



1915
Škola: zákazy skautingu...



Junáctví

�Konec války (1918): Obec Psohlavců ⇒ Děti 
Svobody

�Červen (7.6.1919): Děti Svobody vstupují do nově
ustaveného Svazu junáků – skautů RČS (Svojsík
náčelník, M.Seifert zástupce náčelníka)

� Září 1919: Děti Svobody vystupují ze Svazu…

� Prosinec 1919: vznik Federace čsl. skautů (volné sdružení
Obce Psohlavců, Obce čsl. BP skatů, Skautů besídek a 
Sdružení socialistických skautů a skautek) jako protiváhu 
Svazu junáků. Federace se hlásí k „zálesáckému programu 
ETS“.



Junáctví ⇒ woodcraft

� 1919-1920: Seifert pracuje na „bibli českého 
woodcraftu“ (Přírodou a životem k čistému lidství), 
která vychází v lednu 1921

� Květen 1921: sjezd Psohlavců v Příbrami: Seifert předává
náčelnictví Hořejšímu

� 1921: Seifert navazuje písemný kontakt s 
E.T.Setonem a žádá jménem Psohlavců o členství ve 
Woodcraft League of America (WLoA)

� 1.11.1921 – sjezd Psohlavců v Berouně schvaluje 
nové stanovy po vzoru WLoA a zavádí systém činů
(Stoupání na horu)

� 1921: MS podněcuje vznik prvního kmene na Slovensku
� ⇒ Československá obec junácká Psohlavců – Horních Chlapců



Woodcraft

� 12. února 1922: výroční sněm Psohlavců v Praze –
prohlášení se za Zálesáckou ligu československou (od 
1923 LLM), Seifert náčelníkem

M. Seifert jako „referent pro skauting“ Min. zdravotnictví (jaro 1922)

Foto: Archiv 
F.Kožíška



Woodcraft

� Léto 1922: MS táboří poprvé ve Svatojanské dolině
na Slovensku (pozdější Walden)

Táboření pražského kmene Táboritů na Berounce, 1925. Vlevo stan 
Miloše Seiferta. Foto: Archiv Pedagogického muzea JAK.



Woodcraft

�V letech 1921 – 1925 píše/překládá a vydává
podstatnou část prvorepublikové woodcrafterské
literatury:

� Přírodou a životem k čistému lidství
� Základy kmenového zřízení pro chlapce a děvčata
�Duch lesů
� Indián. Rysy Indiánova charakteru
�Walden či život v lesích
� Listy z wigwamu
�Dvanáct tajemství lesa
� Svitek březové kůry



Woodcraft

� Jedna z akcí Zálesácké ligy čsl. (LLM). Plešivec u Berouna. 1923 ? Pod 
totemem sedí Miloš Seifert. Foto: Literární archiv PNP.



Woodcraft

� 1923: organizuje LLM, zakládá kmeny, píše články, 
překládá, rediguje Vatru, udržuje kontakty se 
zahraničím a cestuje do zahraničí…

�…ale je také překládán z místa na místo, čelí útokům 
ze strany Svazu junáků – skautů, objevují se konflikty 
uvnitř LLM (o další směřování Ligy i o jeho chování), 
rozchází se s některými přáteli…

�… na podzim 1923 rezignuje na funkci náčelníka Ligy, 
uvažuje o emigraci do Ameriky!



Woodcraft

� 5.-20.8.1924: táboří na Ostrově dávné touhy na 
Berounce u Zbiroha

� Viz článek „Škola lesní moudrosti“ (L.M. 1/1924): 
zasvěcovací stezky, odříkání, čtyřnásobný oheň, orlí pera, 
vigílie 3 chlapců – dvěma uděleno lesní jméno

Foto: Archiv 
Pedagogického 
muzea JAK



Woodcraft

� Tábor na Ostrově dávné touhy na Berounce (1924)

Foto: Archiv 
Pedagogického muzea 
JAK



Woodcraft

�Na podzim 1924 odchází MS z Ligy, vydává vlastní
časopis „Lesní Moudrost – Časopis československého 
woodcraftu“ (vyšlo jen 1 číslo), ve kterém se 
označuje za „náčelníka kmenů L.M. v ČSR“

� Připravuje založení vlastní organizace, která by 
naplňovala jeho ideály L.M.

� Protože z Ligy s ním odešlo jen málo lidí, hledá nové
členy; snaha o podporu známých osobností



Woodcraft

� Fotografie Miloše Seiferta (okolo r. 1925 – z působení na 
příbramské reálce)

Foto: Archiv 
F.Kožíška



Woodcraft

� 8.11.1925 – v Praze založen Klub woodcrafterů, záhy 
přejmenován na Ligu pro výchovu přírodou –
Moudrost lesa (LPVP-ML)

� J.S.Procházka předseda, ale M.Seifert jednatel a 
hlavní organizátor

� Jaro 1927: s K.Langerem – Jurajem obnovují
tábořiště Walden na Slovensku



Woodcraft

� Tábor ve Waldenu ve Svatojanské dolině v létě 1927. 
Uprostřed v čelence sedí M.Seifert, vlevo od něho host z Indie 
– Dr. Jesudason, spolupracovník M.Gándího – který si povídá s 
K.Langerem.

Foto: Archiv F.Kožíška



Woodcraft

� 5.7.1928: valná hromada LPVP-ML se usnesla o 
sloučení s LLM; společná valná hromada 21.10.1928 
se usnesla rušit oba spolky a založit nový spolek s 
názvem Liga československých woodcrafterů (LČSW)

� Při založení (1925) měla LPVP asi 20 členů, při 
sloučení s LLM asi 200-300 s kmeny v 10 městech. 
Nejaktivnější kmen Deti Slnka v Bratislavě.

� Zklamání Valoviče a spol.



Woodcraft

� Tábor kmenů Ohně
a Detí Slnka v roce
1929 ve Waldenu.
Sedící M.Seifert –
Woowotanna
(„velký náčelník“),
stojící V.Valovič –
Manoki (náčelník
tábora).

Foto: Archiv F.Kožíška



Woodcraft

� LČSW oficiálně založena na sněmu v Samechově r. 1929, 
úředně ustavena 24.1.1930. M.Seifert opět náčelníkem, po 
roce předává náčelnictví V.Valovičovi.

Sněm Ligy čs. woodcrafterů na Samechově 19.-20.5.1929. 
Uprostřed sedí Miloš Seifert. Foto: archiv F.Kožíška.



Přezdívky, lesní jméno, pseudonym

�Nejprve používal přezdívky Balú nebo Vojvoda

� Po vigíliích na táboře ve slovenském Waldenu v létě
1928 získává lesní (sněmovní) jméno Woowotanna

�Od roku 1930 používá občas pro publikace také
pseudonym St. Orlovský (podle svého tehdejšího 
bydliště v Orlově u Příbrami)



Jméno Woowotanna

� Jan Ullrich (Tatanka):

� Slovo Woowotanna je z dakotštiny a znamená
spravedlnost či upřímnost nebo také poctivost.

� Záměrem bylo spíše přídavné jméno výše uvedených 
významů – to by se ovšem řeklo Owotanna.

� V lakotštině by slovo mělo podobu Woowotanla (Owotanla).



Woodcraft

� Tábor ve Waldenu ve Svatojánské dolině, 1931. „Woowotana rozpřádá
vřeteno“. Foto: Literární archiv PNP.



Woodcraft

� Tábor LČSW na Samechově r. 1932. Odleva: M.Vavrda, J.Redka –
Segwun, M.Seifert, K.Bukovanský, Z.Teichman, Hlubíková, 
Bukovanská. Foto: Literární archiv PNP.



Woodcraft

� Tábor LČSW na Samechově r. 1932. Odleva: M.Vavrda, J.Redka –
Segwun, Z.Teichman, M.Seifert (pod totemem), K.Bukovanský, 
Hlubíková, Bukovanská. Foto: Literární archiv PNP.



Woodcraft

� Tábor LČSW na Samechově v červenci 1932. Uprostřed, vlevo od 
terče, sedí M.Seifert. Foto: Literární archiv PNP.



Woodcraft

� Tábor („Tábor probuzení“) na Samechově asi v roce. 1932. 
Odleva: ?, K.Bukovanský, J.Redka – Segwun, M.Seifert, ?, ?, 
Džbánek (přezdívka).



Spolupráce s Přemyslem Pittrem
… a Milíčovým domem

Z návštěvy Dr. Jesudasona v Milíčově domě (30.4.1934). Zleva Valentin 
Bulgakov, Miloš Seifert, Josef Rott, dr. Jesudason, P. Pitter, Anna Rottová, 
Olga Fierzová, Elsa Tutsch, K. Kytka, Anna Pohorská, Ferdinand Krch.

Foto: Archiv 
Pedagogického 
muzea JAK



Woodcraft

� Po roce 1930 – Seifert se stahuje v LČSW do pozadí
(je postaven do pozadí?), protože nestojí vyhraněně
na žádné straně sporu mezi pražskými a 
bratislavskými woodcraftery (?)

� Po celá 30. léta však zůstává členem LČSW. Funkce 
(čestná?) strážce totemu, ale náčelnictvo mu 
nenaslouchá…

� 1936 – setkání s E.T.Setonem (blíže viz kniha „Seton
v Praze“)



E.T.Seton v Praze: středa 23.12.1936

� Městské družiny pro školní mládež (iniciativa Karla 
Bukovanského), sněm. Miloš Seifert druhý od Setona vlevo

Foto: 
Archiv 
F.Kožíška



Zahraniční cesty

�Řada zahraničních kontaktů (písemných) 
� Jaro 1921: měsíční cesta do Holandska (Frederik van 

Eeden) a Anglie
�Červen – červenec 1922: Německo a Holandsko 

(Eeden)
�Červenec 1923: Polsko (Krakov – sjezd Wolnego

Harcerstva) a Anglie
�Červenec 1925: Holandsko (Eeden)



Osobní život

Fotografie z  1.9.1917: Miloš Seifert  (zcela vlevo) jako svědek na svatbě
svého bratra Ladislava; nevěsta Zdeňka Šafránková z Chrudimi, družička 
Mařenka Sovová z Volšan. Foto: Archiv F.Kožíška.



Osobní život

� 18.6.1919: sňatek s Antonií Paterovou (o 10 let mladší
studentkou medicíny)

�Manželství se po půl roce rozpadlo (25.1.1920 píše MS 
v dopise Gammovi: „…odešla ode mne má žena…“)

� Proč?

� Problematický vztah k mladým chlapcům…



Osobní život

� 3.12.1929 – kupuje vilu v Orlově u Příbrami
� 6.3.1931 – prodává tuto vilu za skoro 176 tisíc Kč, ale 

dál zde bydlí jako nájemník
� 1933 (už nové bydliště v Nové Hospodě u Příbrami) 

žádá městskou radu v Berouně o prodej statku, kde by 
zřídil přírodní rezervaci – zamítnuto

�Další bydliště: Měchenice (1933), Zadní Třebáň, 
Praha…

� Po návštěvě Setona vydává pětisvazkové Setonovo
dílo „Ze života severních zvířat“, knihu o Ruskinovi a 
navrhuje nakladateli Petrovi vydávání speciální edice 
knih lesní moudrosti…



Osobní život

� Jaro 1938 – vzepětí k poslednímu velkému projektu: 
spolu s paní Marií Novákovou kupuje od Diskontní
banky v Praze zámeček Kněžice u Sušice, kde chce 
vybudovat ptačí rezervaci a woodcraterské centrum



Osobní život

Zámeček Kněžice u Sušice:
�V létě 1938 je zde tábor jazykové školy Universa (150 

mladých lidí) a woodcrafterský tábor kmene Wahpeton

� Začíná se projevovat jeho nemoc (mozkový nádor), v 
létě 1940 podstoupí operaci

� Po okupaci chce zámek prodat, ale úřady tomu 
nejprve brání



Osobní život

�Asi poslední (známý) snímek M.Seiferta. Foceno na 
zahradě zámečku v Kněžici u Sušice v létě 1940.

Foto: Archiv 
F.Kožíška



Osobní život

� 5.6.1941 prodává svoji polovinu zámečku Kněžice 
německé organizaci Deutsche Frauenwerk e.V. (za 
200 tisíc Kč)

� V tu dobu již těžce nemocen, počátkem 1941 ho sanitka převáží
z nemocnice v Sušici do Bechyně, kde pobývá u své sestry, 
která o něj pečuje.

�Umírá 3.12.1941 v Bechyni (č.p. 175/I), pohřeb 6.12. 
Příčina úmrtí: tumor celebri, hemiparesis spastica, 
dysphaguia, pneumonia ex ingest.

� Podle závěti odkazuje veškeré své peníze spolku 
„Přátelé mládeže“ (P.Pittrovi), sourozencům odkazuje 
svou knihovnu (9 beden knih – cena odhadnuta na 
2000 Kč).



Pamětní deska M.Seiferta v Sušici
(původně odhalena r. 1991 na údajném rodném domě; později 

po drobné úpravě přemístěna na budovu školy)



Hrob M.Seiferta na starém hřbitově v Bechyni
(stav 7.1.2012)



Woowotanna – spisovatel 
(shrnutí bibliografie ke dni 16.9.2012)

�Články vlastní: více než 311
�Knihy vlastní (či jako spoluautor): 16
� Jiná autorská díla: 22
� Překlady knih: 26
� Překlady časopisecké: 26

(+ řada anonymních článků – překladů E.T.Setona –
zejména ve Vatře).



S modrou oblohou !


