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Milé sestry a bratři, chtěli bychom připomenout a uctít bratra MUDr. Jana 
Píska, našeho čestného vůdce. Rozhodli jsme se učinit to formou sborníčku, který 
vám předkládáme. Je v něm chronologicky seřazen výbor z toho, co přednesl či 
napsal, vzpomínky několika sester a bratří, kteří mu byli blízko, a nakonec jsme 
přidali i kondolence, které došly Svojsíkovu oddílu, obojí seřazené abecedně. Honza 
a jeho myšlenky tak nadále zůstávají s námi. 

   Za realizaci tohoto sborníčku děkujeme všem, kdo přispěli slovem či 
fotografiemi, a především rodině, která nám zapůjčila Honzovy přednášky.

Svojsíkův oddíl, Praha, září 2012
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Bratr MUDr. Jan Písko

 Je těžké psát o někom, kdo byl a už není. Je těžké postihnout jeho osobnost 
v celé šíři a na něco nezapomenout.

  Bratr Jan Písko se nedožil 80. narozenin. Zpráva o jeho odchodu nás 
všechny zaskočila. Byl vždy plný života a energie. Pro nás byl vzorem skauta –
čestný, pravdivý, stojící za svým slovem a umějící vyjádřit potřebné málo slovy a 
velmi výstižně.

  Jako poklad si uchováváme to, co řekl a napsal o skautingu a jeho poslání. 
Nepostradatelná je pro nás jeho Skautská zdravověda – nejen na táborech, ale i 
v životě.

  Byl nositelem nejvyšších skautských vyznamenání – Řádu stříbrného vlka 
a členství ve Svojsíkově oddíle. Po bratru Jarmilu Burghauserovi, od roku 1996 do 
roku 2002, byl jeho vůdcem, potom vůdcem čestným. Působil i ve vysokých 
skautských funkcích: v letech 1992 až 1995 byl místostarostou Junáka, dlouho byl 
předsedou Zdravotnického odboru Junáka.

   Na člověka jako Honza Písko se nedá zapomenout. Mnohokrát se ještě 
budeme při rozhodování ptát, co by tomu řekl a jak by to řešil on.

  A tak děkujeme za to, co udělal a co nám zanechal.

Za OR SO
Hana Bouzková
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1968

Sestry a bratři,  
události minulých let nás přesvědčily, že pravda je hodnota, bez níž nelze žít. 

A nejen pravda, i důvěra, věrnost a čest, to vše, co znala stará moudrost, co je 
vtěleno v Desateru a co uzpůsobeno pro výchovnou praxi obsahuje skautský zákon. 
Všechny tyto zásady mravního řádu jsou nezbytné pro šťastný život každého 
člověka, úcta k nim zachovává lidskou společnost a každý stát.

S tímto vědomím jsme po válce začali budovat v Československu 
socialistický řád, který si získal naše srdce programem sociální spravedlnosti pro 
všechny lidi. Viděli jsme, že společnost bude jen tehdy lepší, když každý občan 
začne se sebevýchovou a sebevzděláním, aby jí byl co nejprospěšnější.

Za prvořadý úkol jsme považovali integrální výchovu mládeže v duchu 
uvedených humanitních principů obecně osvědčenými skautskými metodami.

Ty neznamenaly naprosto únik ze skutečnosti denního života, jak se nám 
vytýkalo, ale účinnou přípravu na život, s jeho konkrétní problematikou, 
s přetvářením životního prostředí v rodině, v zaměstnání, ve společnosti. 

Učili jsme mládež podílet se na poválečné rekonstrukci v junácké dvouletce. 
Odměnou činovníků byla radost dětí a vědomí, že pomáhají vychovat novou 
zdravou generaci (a tak nejlépe osvědčují věrnou lásku k vlasti, jak slíbili). Výchova 
takové generace je však dlouhý proces, který má přiměřeně specifikovanými 
prostředky provázet člověka až do dospělosti. 

Tento program se nám bohužel nepodařilo rozvinout a úsilí několika málo let 
bylo vzápětí deformováno v dusném ovzduší nedůvěry a strachu. Nemá smysl 
znovu vypočítávat všechny škody, které způsobila uplynulá doba myšlence pravého 
socialismu, která zanechala především defekty mravní. 
A to je, bratři a sestry, naše staré i nové pole, které čeká na obětavé pracovníky. 
Nikdy jsme nepřestali mít rádi svou vlast a její lid, z něhož pocházíme, měli jsme 
radost ze všeho dobrého, čeho dosáhla a byli jsme nešťastní z jejího úpadku. 

Její nadějí je mládež, která má, jak je vidět, zdravé jádro, touhu po pravdě, 
která je však též namnoze desorientovaná, po stránce charakterové nepevná, ale má 
právo na šťastný a svobodný život. 

Jsme rádi, že jí budeme moci sloužit s odpuštěním pro minulost a nadějí do 
budoucnosti. Tato naděje se týká obnovení Junáka jako nezávislé organizace, na 
základě více než padesátileté tradice skautingu u nás, který chceme rozvíjet 
v podmínkách socialistické společnosti, k jejímž zásadám se jednoznačně hlásíme. 
Chceme spolupráci se všemi lidmi dobré vůle doma i za hranicemi podle principů 
mezinárodního bratrství. 

Jsme přesvědčeni, že toto poselství lásky znamená účinný podíl v úsilí o mír a 
spravedlivý sociální, politický a mravní řád ve světě. Chceme obnovit naše hnutí 
obohaceni o zkušenosti minulých let, s přihlédnutím ke strukturálním změnám 
společnosti i k vývoji světového skautingu.
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Chceme, aby Junák byl školou poznání, demokracie, svobody, úcty k názoru a 
náboženskému přesvědčení druhého, který bude pomáhat formovat a učit mladého 
člověka poctivě pracovat a kulturně žít.

A těšíme se, že se už brzy setkáme v naší krásné přírodě u táborových ohňů.  



Mravní hledisko skautského životního stylu 
(pro časopis Skauting 1970)

Od mládí žije člověk ve třech základních společenstvích, tj. v rodině, potom 
ve škole (někdy i dříve v jeslích, ve školce, později v zaměstnání) a konečně ve 
společnosti přátel a lidí, s nimiž má více méně společné zájmy, kde tráví velkou část 
tzv. volného času. Všechna tato prostředí jej jednak rozhodujícím způsobem 
formují, jednak je sám – aktivně či pasivně – pomáhá vytvářet. Pro vývoj a život 
harmonického, šťastného a užitečného člověka je podmínkou soulad v působení 
jednotlivých vlivů, který je však mnohdy již ve stadiu školní výchovy porušen.  
Přistupuje-li k tomu prázdnota v mimoškolním společenském prostředí, chybí pak 
mladému člověku jasná představa jak životního cíle, tak prostředků k jeho dosažení. 
Psychologové hovoří o odcizení, frustracích a různých komplexech, které motivují 
mnohdy scestné jednání mladých lidí. Tento problém se projevuje zejména u 
mládeže od 15 let, která opustila školu a odešla do zaměstnání nebo učebního 
poměru. Takovému mladému člověku se zdá, že setřásl pouta, když se zbavil 
přísného oka učitele, a okouší volnosti, domnívaje se, že je nyní všechno dovoleno. 
Shledá však, že čím více si „užívá“, tím menší má radost a neví kudy kam. 
Stupňování nevázanosti vede k rozporům se zákonem, vzpouře proti společnosti, ale 
i k pocitu zoufalství a naprosté beznaděje. Ideály z mládí již nejsou atraktivní, to, co 
naivně vykládalo dětský svět přece nemůže uspokojit dospělého a dát mu důvod, 
proč jisté věci dělat má a jiné nikoliv. Lidské vzory přece mají též chyby nebo 
zklamaly – a tak se rodí apatie, lhostejnost k životu až nenávist ke světu. Chybí 
autorita, kategorický mravní imperativ, životní cíl, naděje. To vše se nezíská rázem 
– mravní zásady, pojem dobra, lásky, cti, svědomí vštípené v mládí je nutno 
s přibývajícím věkem prohlubovat, konkretizovat ve skutcích každodenního života.

Jde tedy o charakter člověka, nejen ovšem pro dobu mládí, nýbrž pro celý 
život. Je jisté, že základ pro formování charakteru je v rodině. Ta dá člověku lásku a 
domov. Škola má přidat vzdělání a odpovědnost v plnění povinností. Na obojí má 
navázat výchova ve společenském prostředí, a tu provádí nejúčinnějším způsobem 
skauting. Ten staví na rodině, předpokládá školu, doplňuje vzdělání, učí 
sebevzdělání systémem integrální výchovy s využitím všech prostředků kultury a 
civilizace a konečně vytváří životní styl, nebo lépe – umění života.
Postupně se mění postavení člověka v rodině během dospívání. Má stále větší podíl 
na vytváření rodinného prostředí a také větší odpovědnost, až pak zakládá novou 
rodinu a stává se sám vychovatelem. Rovněž ve škole postupně přibývá povinností,  
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pak mladý člověk vstupuje do zaměstnání – a nesmírně záleží na správné volbě –
a jeho pracovní svět se změní: Jde o to, aby se mu jeho povolání stalo skutečným 
životním posláním, aby byl schopen pracovní prostředí aktivně přetvářet. Rodinné 
prostředí si člověk nevolí – to je mu přirozeně dáno. Pracovní prostředí si sice volí 
do jisté míry – ale společenství v něm již nezávisí na jeho vůli a všechny pozitivní i 
negativní vlivy pracoviště i spolupracovníků je povinen přijímat a s nimi se 
vyrovnat. 

Nejsvobodnější je ve volbě svého začlenění do společenského prostředí. Proto 
je tak důležitá zásada dobrovolnosti ve skautském hnutí, a s ní ruku v ruce zásada 
výběru, protože společenství, v němž se rozhodujícím způsobem formuje charakter 
člověka, musí klást na své členy vysoké požadavky. Skauting používá k tomu cíli 
mnoha prostředků, které se mění tak, jak se mění podmínky člověka, když roste, 
dospívá; mění se jeho zájmy i postavení v rodině i v práci. Po celý život však 
zůstává trvalý mravní základ, který je integrujícím prvkem výchovy a životního 
stylu, hlavním požadavkem úspěchu pedagogů a předpokladem štěstí všech lidí. 
Jeho principem je mravní řád, který je všem lidem společný v hlasu svědomí. Jsou 
ovšem různé formulace, nepodstatné rozdíly podle náboženských systémů a 
filozofických a právních směrů, ale podstata je táž (S.Lewis). Tvoří základ bratrství 
mezi všemi lidmi. Tento mravní řád je konkretizován pro praxi ve skautském 
zákonu. Nejde tedy jen o zásady vhodné pro výchovu dětí, ale o normy pro celý 
život. Jsou to pravidla vhodná nejen pro skautskou organizaci, ale pro všechny lidi 
dobré vůle, pokud chtějí žít pravdivě a v míru. K plnění tohoto zákona se zavazuje 
mladý junák  slibem dobrovolně, ale natrvalo. Pouze tehdy, když naplňuje zákon, je 
skautem, čestným charakterním člověkem, nezměnitelně věrným ideálům dobra, na 
něž přísahal.  Pouze tehdy je užitečným  členem lidské společnosti a dobrým 
občanem státu. Pouze tehdy je šťastným a svobodným člověkem. 
Celý systém skautské výchovy, rozpracovaný pro jednotlivé věkové stupně, vytváří 
vhodné prostředí organicky složených malých kolektivů, které se samy spravují. 
Vytváří se tradice: sice starší odcházejí a mladší přicházejí, ale ve skupině jsou 
vlastně „vždy noví, ale stále tíž“ (V. Fanderlík). Kontinuita prostředí je sledována 
kontinuitou ve výchovných principech: stejné zásady získaly chlapce pro junáctví 
jako vlče, vedly ho jako junáka – a to je nejdůležitější – musí ho převést  
v kritickém věku dospívání a osvědčit se mu pro celý život. To se ovšem děje na 
půdě téže skautské rodiny, v níž chlapec  postupně dorůstal v muže. Co v mládí 
dostal, to jednou jako činovník vrátí. Jen formy, prostředky, metody jsou tak 
rozmanité, jako život sám. Vlčáctví je jakási propedeutika, junáctví znamená 
všeobecnou všestrannou skautskou výchovu, i když zde již v odborných zkouškách 
je základ určité specializace. Důležitá je spolupráce se školou, volba povolání, a 
ovšem vnášení skautského ducha do rodiny podle zásady, že junákovy povinnosti 
začínají doma. Pak přichází dospívání, kolem 15 let změna a diferenciace 
pracovního prostředí a též změn a rozdílnost zájmů. Skautský program vede stále 
více k sebevýchově. Zachovává ovšem své specifické rysy, zejména pobyt v přírodě 
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a vřelý vztah k ní – vždyť ona je skautu druhým domovem, umožňuje odpočinek i 
nápravu civilizačních škod a odcizení moderní doby. Není útěkem od životní reality, 
je přirozenou školou, kde člověk získává schopnosti přetvářet prostředí svého 
pracoviště i svého domova ve smyslu humanitních ideálů a sociální spravedlnosti. 
V jednotlivých skautských disciplínách však dochází k výrazné specializaci. Ta je 
jistě technického rázu, jako např. skauting vodní, letecký, motoristický atd. Avšak je 
nutno vytvářet též speciální programy kulturní, tj. literární, výtvarné, hudební, 
filozofické, přírodovědné, zdravotnické apod. Jednak se tím zvýší kulturní úroveň 
mládeže a talentovaným se pomůže s volbou povolání, jednak specializované 
skupiny budou poskytovat instruktory a program junáckým oddílům. Hlavní však, 
co od nás dospívající mládež čeká a čím jsme jí povinni, je orientace mravní. 
Znamená aplikaci skautského zákona v každodenní problematice. Rover je stále ve 
službě svým bližním a učí se realizovat získané mravní zásady i technické 
dovednosti v praktickém životě. Tento věk je též cílevědomou přípravou na 
manželství. Zatímco výchova do 15 let již z psychologicko-pedagogických důvodů 
byla přísně nekoedukovaná, u roverů do plnoletosti jsou sice oddíly rovněž 
oddělené, ale činnost má být vhodným způsobem v obou kmenech koordinována 
v rámci střediska – ovšem s přísným šetřením 10. bodu skautského zákona. V tomto 
prostředí mají mladí lidé možnost se poznat a navázat  přátelství s předpokladem pro 
budoucí založení šťastné rodiny. Ta je přece základem společnosti, a proto i činnost 
dospělých skautů musí vést též k jejímu posilování. Bude to jistě život klubovní, pro 
oba kmeny společný, pro který bude třeba nalézt vhodné organizační formy. Budou 
volnější než u mladších skautů. Umožní plné rozvinutí společenského života ve 
smyslu rekreačním i kulturním – a hlavně zachovají ducha bratrství a věrnosti 
skautským mravním ideálům po celý život.

Skauting mnohde jistě přijme velmi rozmanité formy podle charakteru 
prostředí, které i v podmínkách továren, ústavů, léčeben, velkých měst a sídlišť bude 
přetvářet ve jménu radosti a lásky. Vkusný způsob bydlení, osobní vztahy na 
pracovišti, poměry v rodině, v domě, výchova dětí, využití volného času, 
sebevzdělání i poznávání cizích krajů – to všechno může provanout dech dávného 
táborového ohně, vůně lesa a ozářit slunce životního optimismu. To je skutečný 
skautský životní styl. Jeho základ je uvnitř v srdci a navenek se projevuje sbratřením 
všech lidí dobré vůle na celém světě. 
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28.10.1990

Sestry a bratři, 
období mezi 70. výročím 28. října 1918 a 20. výročím třetí násilné likvidace 

Junáka v r. 1970 je jistě vhodnou příležitostí ke zveřejnění našich postojů 
k současným problémům přestavby a demokratizace v Československu – nejen 
v oblasti dětského a mládežnického hnutí. Tím spíše, že na právě proběhlé 
konferenci SSM o tom oficiálně hovořeno býti nemohlo (přestože jsme k tomu i my 
reálné podklady dodali, přestože jisté nové prvky na konferenci zazněly). Naše 
postoje shrnujeme do následujících okruhů:

Během své, téměř již osmdesátileté historie, byl československý Junák již 
třikrát organizačně potlačen – hitlerovským fašismem, stalinistickým despotismem a 
brežněvovským neostalinismem. – Zřejmě proto, že Junák – jako stoupenec 
demokratických hodnot, na nichž Masarykovo Československo 28. října 1918 
vzniklo – nemohl v dobách, kdy byly tyto hodnoty zdevastovány, rovněž existovat. 
Němečtí fašisté tuto skutečnost zdůraznili tím, že likvidaci Junáka datovali právě ke 
dni 28. října. Za války přinesli českoslovenští skauti četné oběti v odboji proti 
nacismu, po ní se přihlásili k výstavbě obnovené republiky nejen slovy, ale i skutky 
při budování v junácké dvouletce. Junák byl však likvidován podruhé a jeho 
činovníci znovu vystaveni perzekuci. A když bylo následujících 20 let prohlášeno za 
období deformací, skauti se znovu přihlásili podle svého slibu do služby vlasti. 
Projevili jistě přes mnohé překážky nejen loajalitu, ale maximum dobré vůle pomoci 
státu, který sliboval v obrodném procesu vytvoření modelu socialismu jako součásti 
humanizujících a demokratizujících tendencí. Následovala třetí likvidace.
Své pozitivní postoje jsme dali najevo zejména ve stanovách, schválených na III. 
sněmu v r. 1968 (zaměření činnosti „v duchu demokracie, humanismu a 
socialismu“). Protože se však, zejména příslušníci mladé generace, s pojmy 
socialismu, socialistická demokracie a zákonnost, socialistický životní způsob, 
vědecký světový názor a jim podobnými setkávali dlouhodobě pouze v jejich 
diskreditovaných podobách (tak, jak je svými slovy a zejména pak činy 
zdiskreditovali právě jejich představitelé), považujeme nyní za potřebné zdůraznit, 
že: 
- v této zdiskreditované podobě s nimi junácké hnutí samozřejmě nikdy 

nesouhlasilo (s výjimkou dvou velmi krátkých období před likvidací, kdy do 
čela legálně zvolených orgánů samozvaně pronikli dosazení „představitelé“, ať 
již to byl akční výbor Junáka v r. 1948 anebo vedení stranické skupiny v ústředí 
Junáka v r. 1970);

- příslušné nediskreditované hodnoty jsme vždy chápali a hájili v kontinuitě 
československé státnosti po roce 1918 a dále pak v duchu všech progresivních 
přínosů vědy, kultury a politiky v následujícím historickém vývoji. 
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Stejně jako stát, i naše hnutí se udržuje týmiž myšlenkami, z nichž povstaly. 
Skauting vznikl jako obrodné výchovné hnutí ve společnosti počátku našeho století 
a v té míře, jak se poměry ve společnosti vyvíjely, snažil se na ně reagovat v duchu 
pokrokových tendencí. Chápeme-li nyní pokrok tak, jak ho formuloval Michail 
Gorbačov („Místo vykořisťování a útlaku – svoboda a rovnost. Místo tyranie 
menšiny – skutečná vláda lidu. Místo živelné a kruté hry společenských sil –
vzrůstající úloha rozumu a humánnosti. Místo rozepří, různic a válek – všelidská 
svornost a mír“), je jistě zřejmé, že tento trend je v naprostém souladu nejen se 
zásadami humanismu a demokracie, na nichž byl československý stát založen, ale i 
s ideály skautského a junáckého hnutí a jejich dosavadním úsilím. 
Skauting není uzavřená soustava, rozvíjí se podle úkolů, které před něj klade sám 
život. Československý Junák již od dob Svojsíka měl úzké spojení s předními 
mysliteli a vědci. Vědecké metody práce se snažil uplatňovat i později, zejména po 
r. 1945 a 1968. Obdobný trend je zřejmý i v celosvětovém skautingu a 
permanentních aktivitách tohoto hnutí, jež započaly v šedesátých letech a postupně 
se ujaly jako celosvětový trend (srov. Nagyho heslo: „Býti opravdu věrným Baden-
Powellovi znamená překročit ho“).

V uplynulých 45 letech mohl však Junák jen dvakrát po 3 roky relativně 
svobodně pracovat. Zatím problémy ve společnosti narostly snad ve všech oblastech 
tak nesmírně, že všichni uznávají, že je nutné změnit celou strukturu společenských 
vztahů, a to jak po stránce politické, ekonomické a sociální, tak po stránce morální. 
Mravní řád skauting formuluje deseti body junáckého zákona. Jejich aplikace na 
současný stav ukazuje, že skauting má v dnešní společnosti daleko těžší a závažnější 
úkol ve snaze pozitivně ovlivnit její hluboké krizové jevy, než měl v době svého 
založení:
1. Indoktrinace zmanipulovaných lidí lživou, skutečnosti odporující ideologií, 

censura informací, zrušení práva obecně, základních lidských práv zvláště.
2. Popření kulturní a historické kontinuity národa, zapojení společnosti do 

samopohybu moci, ztráta identity vlastního myšlení a přetvářka, vedoucí ke 
lhostejnosti ke všem hodnotám (mytí mozku s obrannou reakcí Švejkova typu).

3. Egoismus a konsumní přístup ke společnosti, ztráta schopnosti k oběti pro 
druhého. Zrušení identifikace občana se státem, ztráta občanské statečnosti, 
stavovské hrdosti i pracovní morálky, aktivity a tvořivé iniciativy.

4. Rozpad přirozených vazeb rodinných, přátelských i pracovních. Ztráta 
společenství, sociálních jistot a izolace jednotlivce v davu, jeho bezmocnost a 
strach. Okleštění mezinárodních vztahů. 

5. Lhostejnost k bližním, cynismus a hrubost v chování. Bezcitnost k morální i 
hmotné bídě a rostoucí kriminalita (Deviza: kdo zaváhá, nežere). Vandalismus.

6.  Ekologická katastrofa, nezdravý způsob života, zhoršující se zdravotní stav i 
zdravotní péče. Nekulturnost a pasivita v poměru ke kultuře a estetice.

7. Ztráta autority, životních vzorů a cílů, porušení přirozeného řádu společnosti, 
odpovědnosti a rozhodování, možnosti a ceny vzdělání. 
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8. Pocit bezmocnosti v nesvobodě, zbytečnosti snažení; neradostný, chudý, 
bezvýchodný až zoufalý život (alkohol, drogy).

9. Ekonomická krize: ztráta zdravého poměru k materiálním hodnotám a přirozené 
ekonomické důstojnosti člověka. Sociální nespravedlnost, nepoctivost, 
rozkrádání, vekslování, vykořisťování.

10.  Sexuální nevázanost, ztráta úcty k životu, k lidské osobě i mravní odpovědnosti 
(hrozící AIDS).

Celosvětový vývoj (srov. i permanentní růst členské základny) prokazuje, že 
společenské a výchovně vzdělávací hodnoty skautského hnutí jsou bezesporné, a je 
tedy aktuální otázkou již jen to, zda je bude přijímat i současná československá 
mladá generace a zda budou dostatečně přínosné i pro řešení současných aktuálních 
problémů celospolečenských. První okruh problematiky musí zvážit sama mladá 
generace (domníváme se, že tak činí již dlouhodobě). K druhému okruhu 
připomeneme tyto náměty:
- Ovlivňování prosté konzumnosti, apatičnosti, skepse a negativismu značné části 

mládeže (a nejen mládeže) pedagogickým optimismem, spočívajícím 
v přesvědčení, že účinná a všestranná výchova mravně silných, intelektuálně i 
fyzicky rozvinutých jedinců a celých kolektivů je možná, zakládá-li se na 
respektování vlastních potřeb jedinců a kolektivů a zaměřuje-li jejich aktivity 
jak k formování skutečně progresivních společenských perspektiv, tak 
k uspokojování specifických zájmů jednotlivců a dílčích kolektivů;

- Ovlivňování pozitivního vztahu k přírodě a cenným výtvorům lidským celkovou 
humanizující aktivitou (pobytem v přírodě a citlivým partnerským vztahem k ní, 
snahou o nápravu ekologických škod, spoluúčastí na kulturním dění a podílením 
se na plnohodnotném životě v období vědecko-technické revoluce); 

- Ovlivňování pozitivních sociálních vztahů (v rodině, partnerských, v užších i 
širších kolektivech, i pracovních, v demokraticky řízené společnosti) 
družinovým systémem, možnostmi a potřebou spolupráce, vzájemné pomoci, 
přátelství apod. – pod taktní koordinací zkušených vůdců a dalších 
(demokraticky volených) činovníků;

- Ovlivňování výchovy mravní, jako základní obsahové složky na základě slibu, 
zákona a hesla (vyjadřujících ve stručné a jasné podobě mravní vztahy člověka 
ke společnosti, k druhému i k sobě samému) – jako dobrovolně přijímaných 
závazků. 

Naše postoje k náboženství prošly poměrně složitým vývojem – od 
počátečního prolínání, přes následující paralelní soužití až po vynucený souhlas 
s jeho odmítnutím. Náboženství a skauting jsou si blízké nejen tím, že skauti 
současně věří v Boha, ale zejména tím, že vycházejí ze stejného mravního základu. 
Náboženství i skauting zdůrazňují práva lidské osoby, jejího svobodného myšlení a 
svobodné volby. Vycházejí z kořenů naší kultury a čerpají z hodnot myšlenkových i 
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mravních. Při realizaci hledají stále nové cesty a neváží se na jakékoliv apriorní 
ideologie. – Skauting vytváří kreabilní životní styl pro mládež i dospělé bez 
věkového omezení: vzájemným pojítkem jsou i snahy ekumenické na straně 
náboženství a snahy po světovém bratrství na straně skautingu. 

Svobodný Junák bude proto jistě náboženské přesvědčení svých členů nejen 
respektovat, ale vytvářet k tomu i potřebné podmínky. Současně bude usilovat i o co 
největší soulad svých ontologických přístupů s opravdovými výsledky moderní 
vědy. Bude otevřenější pro všechno nové a dosud neznámé, co budoucnost přinese, 
protože bude muset oslovit daleko širší okruh lidí všech věkových skupin a 
nejrůznějších zájmů, jak to potřebuje moderní pluralistická společnost. 

Výše uvedené postoje v současném období samozřejmě vyúsťují do potřeby 
kritického dialogu – poctivého zhodnocení všeho kladného, ale především 
záporného, co stalinismus a neostalinismus „zemím socialismu“ skutečně přinesly. 
Tyto závěry je třeba konfrontovat s výsledky současné celosvětové politiky i 
s výsledky vědeckých výzkumů.

Takto chápaný obrodný proces u nás započal již úsilím o přebudování 
stalinistických struktur v socialismus s lidskou tváří koncem šedesátých let (proto 
Junák toto úsilí tehdy též podporoval). V plném souladu s těmito tendencemi je i 
řada současných iniciativ, včetně Manifestu hnutí za občanskou svobodu a 
dokumentu Několik vět. Dosavadní mluvení o přestavbě ekonomiky a politiky 
(jehož představiteli jsou, bohužel, mnozí z těch, kdož mají existující deformace na 
svědomí a nemohou být tedy bráni vážně), je třeba nahradit jejím plnohodnotným 
prosazováním, a to s využitím výsledků současné vědy, kultury a celosvětové 
politiky a za účasti všech, kdož o to mají zájem. 

Ti, kdož prošli junáckým hnutím, by nyní měli – v mezích svých možností a 
kompetencí – takto chápané přestavbě iniciativně napomáhat, a to počínaje řešením 
dílčích problémů lokálních (na svých pracovištích a v místech bydliště), až po tvůrčí 
odpovědnou spolupráci širšího společenského dosahu (včetně spolupráce na 
formování nového života naší mladé generace). 
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Duchovní obnova ve skautingu
Meditace pro 1. sněm kmene OS Praha 1992

Sestry a bratři,
máme-li hovořit o duchovní obnově, musíme se zeptat, k čemu je vlastně 

dobrá pro naše hnutí a zejména pro nás osobně. Má-li nás duch naplnit, musíme se 
jím nechat oslovit, protože nelze obnovit společnost, pokud se neobnoví její 
členové. Skutečně máme dojem, že naší společnosti chybí právě cosi podstatného, 
co dává smysl životu každého z nás. Je to vlastně důvěrně známá touha po štěstí, o 
čem jsme snili jako děti  a čím usilujeme naplnit svůj život. 

Právě proto bylo nutné vymazat z mysli několika generací všechno, co je 
vyšší a lepší než my, zbavit lidský život univerzálních jistot, abychom snáze ztratili 
svobodu a ochotněji poslouchali. Také naše organizace se měla oficiálně vzdát 
duchovní výchovy a distancovat se v tom i od světového skautingu, aby byla snáze 
manipulovatelná v likvidačních a normalizačních procesech. 

Zakladatel skautingu měl na zřeteli integritu lidské osoby, harmonický rozvoj 
těla a ducha. Proto B.-P., věrný tradicím evropské kultury, formuloval první princip 
skautingu jako povinnost k Bohu v přesvědčení, že duchovní hodnoty mají přednost 
před materiálními, že lidské vědomí předchází bytí. 

Význam tohoto filozofického pohledu pro postavení člověka ve vesmíru i ve 
společnosti, pro jeho svobodu, morálku, odpovědnost a právo hodnotil T.G.M., když 
napsal Svojsíkovi o B.-P. knize Scouting for Boys: „Toto dílo už znám a budu ho 
podporovat, kdekoliv mám vliv, pokud zachová duchovní hodnoty.“

Spiritualita není tudíž ve skautingu jakousi nadstavbovou specializací, nýbrž 
jeho základ je v ní zakotven tak, že všechny ostatní aktivity prozařuje a dává jim 
vnitřní smysl. Úkolem vychovatele je pomoci mladému člověku nalézat v životě 
duchovní hodnoty. Skauting mu dává návod, jak být na životní stezce prospěšným, 
pomáhá mu poznat cíl a zvolit správné prostředky k jeho dosažení: Neudělá to za 
něj: má úctu k lidské svobodě, nevnucuje žádný světonázor, a proto není ideologií. 
Není ani náboženstvím: dospěje-li však skaut k určitému náboženskému 
přesvědčení, musí mu být věrný jako každé poznané pravdě. Skauting tuto touhu po 
hledání pravdy, po poznání vštěpuje od dětství tak, aby nikdo k žádné závazné 
otázce nezůstal lhostejný – svou cestu však musí každý zvolit sám, podle svého 
svobodného rozhodnutí. 

Člověk objevuje sebe jako svobodnou bytost, uvědomuje-li si svůj vztah 
k duchovnímu řádu, který jej přesahuje. Právě tato „vertikální dimenze“ bytí 
vyzdvihuje důstojnost lidské osoby, je vlastním důvodem lidských práv a bratrství 
mezi lidmi. V tomto smyslu je duchovní svoboda nadřazena i pojmům demokracie, 
humanity, světového bratrství a vztahu k přírodě, zdrojům, o něž se náš skauting 
opírá.

V duchovní dimenzi (v Bohu) nalézá člověk smysl svého života a čerpá i 
naději, že jeho touha po štěstí dojde naplnění: tuší, že v úsilí o nejvyšší dobro se 
dotýká absolutna. Zjišťuje současně, že tohoto absolutna se nelze zmocnit ve 
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vesmíru, že je nejde poznat vědou, ale pouze přijmout s láskou ve vlastním srdci, 
v nejhlubší rovině svého nitra. V hlasu srdce oslovuje každého z nás a dar 
naslouchat mu znamená mít smysl pro tajemství. Hlas srdce nás současně 
uvědomuje o naší odpovědnosti k tomuto vyššímu řádu, v němž se každý náš skutek 
trvale zhodnocuje. Svoboda znamená tudíž nejvyšší odpovědnost. 

Trvalou hodnotu mají skutky, které jsme udělali svým bratřím z lásky. Takže 
požadavek lásky je služba a láska znamená dávat víc, než jen spravedlnost: je to 
neustálá připravenost k oběti pro druhého. To je tedy význam slov „sloužit nejvyšší 
pravdě a lásce“. Odpovědnost za vlastní rozvoj a závazek dát celou svou osobnost 
k dispozici službě druhým lidem z tohoto základního principu vyplývají („Poznal 
jsem žízeň a vyhloubil studnu, aby mohli pít i jiní).

Václav Havel říká, že tlumočníkem mezi vyšší autoritou a námi je naše 
svědomí. Poučuje o objektivní existenci mravního řádu, všeobecného, člověku 
nadřazeného. Namítá se obvykle, že se pojetí mravního řádu u jednotlivých 
civilizací liší, ale při pozorném zkoumání zjistíme, že velmi nepodstatně. Tento 
mravní řád stanoví, co dělat máme, avšak všichni víme, že ho opakovaně 
porušujeme. Kdyby neplatil, bylo by vše dovolené. Proto je svědomí tak důležité a 
my je musíme v průběhu výchovy probouzet a pečovat o jeho růst, neboť nás učí 
pokoře v naslouchání nejvyšší, absolutní autoritě. 

Dospělý člověk je jistě obdařen k rozhodování mezi dobrem a zlem vlastním 
rozumem. Avšak pro konkrétní případy, zejména nejasné a obtížné situace, 
potřebuje oporu – kodifikaci mravního zákona, jakou je Desatero. Naplňovat 
skautský zákon znamená žít ve shodě s vlastním svědomím a poznáním. Pouze život 
v pravdě, shoda mezi slovy a skutky, může sloužit jako výchovný vzor pro mládež. 

Skaut je, jako každý člověk na této zemi, poutník, který kráčí životem po 
skautské stezce. Aby dosáhl cíle, nesmí se zastavit, nesmí ho přestat hledat. K tomu 
ho zavazuje slib a vede zákon za hlasem srdce. Nezáleží při tom tolik na míře a 
způsobu poznání Nejvyššího, ani na tom, jak daleko kdo dojde. Záleží na správném 
směru, který ukazuje kompasová lilie, a na nepřestávající touze cíle dosáhnout. 

Heslo první ILŠ 1969 bylo „Sursum ad fontes“ a obdobně znělo i na druhé 
ILŠ 1991. Znamená potřebu návratu k pramenům skautingu, které je nutno hledat 
vysoko v horách – pomoci dnešní generaci nejcennější duchovní hodnoty znovu 
nalézt. 

Úsilí o duchovní obnovu se pokusíme přiblížit tímto podobenstvím: Družina 
roverů, z nichž každý je z jiného koutu Země, z jiné kultury, se rozloučí před 
úsvitem v hlubokém údolí uprostřed velehor u dohasínajícího táborového ohně, kde 
jim bylo spolu dobře. Každý se vypraví na jeden z okolních štítů – jak nastává den a 
oni se dostávají výš, vidí, jak se od sebe sice vzdalují, ale všichni směřují přitom 
stejným směrem – vzhůru, a nevadí, že vrcholky hor zakrývají někdy mraky. 
Povzbuzují se při tom navzájem, každý zdolává vlastní vrchol, každý dosáhne jiné 
výšky, ale všichni zůstali věrni vertikálnímu cíli skautského bratrství ve vzájemné 
lásce a toleranci. 
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VYZNÁNÍ  SMYSLU  SKAUTINGU
K zamyšlení nejen pro členy SO

Předneseno na oddílové schůzce Svojsíkova oddílu v Praze 15. září 2007

Sestry a bratři,

slavíme-li 100. výročí vzniku skautingu, máme jistě radost z jeho rozmachu 
po celém světě, který předčil i očekávání svého zakladatele. Někteří z nás byli právě 
svědky slavného jubilejního jamboree. Přesto dějinný pohled na skautské hnutí a 
jeho vliv  na společnost nebude triumfalistický. Naše řeč bude také o pokoře.

Baden-Powell orientoval skauting k obrodě společnosti výchovou dobrého 
občana, který plní povinnosti k Bohu, k bližnímu a k sobě. Mnohokrát jsme připo-
mínali, že společenství se udržují věrností ideám, kterými vznikla. Ve 20. století 
byly podmínky jen málokdy příznivé pro působení skautingu u nás, ale obdobné to 
bylo     i jinde ve světě. Zklamaly mnohé ideologie, některé ve jménu vědy, 
prohlašované za konečné řešení vývoje lidstva – slibovaly pokrok, blahobyt, 
svobodu. Vyústily do nejkrvavějšího utrpení v historii. Paradoxům století se ovšem 
nevyhnuly ani vztahy společnosti a skautingu, ale jejich reálná východiska nemusí 
být vždy viditelná nebo změřitelná například metodami sdělovacích prostředků. 
Vždyť i skautský slib a zákon vychází z duchovních předpokladů. Skautingem 
prošly za 100 let miliony lidí: jak odpověděli na znamení času a jak se jim podařilo 
zlepšit tvář Země?

Měl-li skauting podstatným způsobem přispět k obrodě světa, musel jít 
většinou proti obecnému proudu. My jsme ve svém životě zažili málo svobodné 
činnosti, zato jsme prožili dlouhá období pronásledování a rezistence. Tato léta jsme 
přežili v naději, že všechny skutky se zhodnocují v řádu, který nás přesahuje a 
jemuž jsme odpovědni. Věřili jsme v sílu myšlenky i v cenu oběti, kterou mnozí 
z nás přinesli životu v pravdě. Věřili jsme ve vykoupení svobodné budoucnosti.

Připravovali jsme rozvoj skautingu ve společnosti solidarity v duchu 
Maritainova křesťanského humanismu, kde budou skauti spolupracovat se všemi 
lidmi dobré vůle. Ty jsme po obnově pozvali ke společnému stolu a očekávali jsme, 
že se rozejdou s temnou minulostí, pokud se na ní podíleli, budou si vážit svobody a 
možnosti být prospěšný své vlasti. Nereformovatelné komunistické panství 
ztroskotalo nejen vinou hospodářského kolapsu, ale pohrdáním lidskými právy, 
odloučením od etické tradice, ztrátou životních jistot. Proto jsme věřili v šanci 
spravedlnosti v sociálním státě, kde by byly nosné právě skautské morální zásady,

V neustálém zápasu mezi dobrem a zlem se nedocenila známá psychologie 
lidí, kteří z touhy po majetku nepracují na společném díle jako na svém vlastním, 
jak to bylo nám skautům od malička vštěpováno. Že římské „auri sacra fames“, 
prokletý hon za penězi, ovládne tuto dobu. Brzy jsme byli poučeni, že tzv. třetí cesta 
je neschůdná a nejen u nás a v postkomunistických zemích, ale i jinde v Evropě se 
prosadil neoliberální kapitalismus. Nedokonalé zákony umožnily několika jedincům 
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zmocnit se obrovských majetků, které se dále privatizují hlavně do cizích rukou. 
Stát je zadlužený a stále se rozevírají pověstné nůžky mezi množstvím chudých a 
menšinou bohatých. A zdá se, že ti jsou právně nepostižitelní. Před léty prohlásil 
význačný ekonom, že nezná špinavé peníze, funguje organizovaný zločin a proti 
korupci se bojuje neúčinně. A to se u nás průměrnému občanu daří poměrně dobře. 
Např. v Jižní Americe má 500 lidí přibližně stejný příjem jako 500 milionů chudých. 
Nadnárodní monopoly působí nevratné ekologické škody exploatací nejen přírody, 
ti nejchudší nemají ve vlastní zemi ani přístup k pitné vodě. To jsou také naši bližní,      
i hladem umírající děti v Africe. Proto se toto vše skautingu bytostně týká.

A jsou to i další paradoxy světa, kde ideologie moci, úspěchu a zisku 
vyžaduje morálku s právem silnějšího, kde se hodnotí především výkon-majetek-
rozum. Skauting nabízí této konzumní společnosti jako lék morálku služby, 
skromnosti a dobrovolného sebeomezování s cílem hospodárnosti a ochrany 
životního prostředí. O utahování opasků jsme sice slyšeli i od ústavních činitelů už 
v dobách, kdy se rozpadal náš československý stát – jenže to bývají často kazatelé 
vody, co sami pijí víno, (co říkají „my“ a myslí „vy“) a kteří jen rozmnožují kulturu 
obecné nedůvěry.

V lesních školách jsme po léta vysvětlovali, že svoboda není bezbřehá 
nevázanost, že znamená odpovědnost, že se uskutečňuje v demokracii, která není 
pouhým stranickým bojem o moc a politickou manipulaci, ale starostí o věci 
veřejné, jak nás učil T.G.Masaryk. Aby měřítkem politiky byly mravní hodnoty 
žádal už Palacký: lidská důstojnost má předcházet každé politické rozhodování. 
Postmoderní doba přinesla alianci demokracie a etického relativismu, tzn. že dobro 
a zlo jsou věcí pouhého názoru, kde jde o to, co je výhodné a nikoliv co je morální. 
Na to upozorňoval Jan Pavel II. Také, že jednáme mravně a ne vypočítavě jedině se 
zřetelem k Absolutnu. Jsme přesvědčeni, že život jednotlivce i společnosti vyžaduje 
pevný řád, mantinely činnosti v oblasti právní, politické, ekonomické, pedagogické, 
ale především mravní: a hlavně jasnou koncepci. Směrem do budoucnosti se jeví 
globalizovaná společnost při vší vědě a technice jako bezradná. Proto se nedivme, 
když vážní prognostici bývají skeptičtí.

K vymezení podstaty našeho hnutí přispěl Svojsíkův oddíl na konci století 
patnáctibodovou charakteristikou Svojsíkova skautingu. Chtěli jsme shrnout, co 
můžeme nabídnout našim občanům a celé společnosti. Skauting přináší návod jak 
hledat ve světě životní orientaci. Podstatná je výchova charakteru, motivace a 
podpora vzdělání, získání tvořivého životního stylu. Avšak teprve dospělí skauti 
mohou ovlivnit společnost – v rodině, obci, podniku, parlamentu – ve všech 
prostředích, která mají přetvářet podle skautských zásad. Víte, že se jistým osobám 
tyto zásady, stejně jako klíčová slova skautské služby „povinnost-odpovědnost-
kázeň“, nelíbí. Ale tyto principy, osvojené výchovou, vyjádřené pojmy čest a 
svědomí, které nelze nahradit paragrafovaným předpisem, mají moc překlenout 
propast mezi právem a spravedlností – pro všechny generace a kultury. Neskautské, 
přesto „legální“ tvrzení, že co není zakázáno, je dovoleno – a odtud jen krůček 
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k tomu, že dovoleno je všechno, co je možné – patří k projevům pokleslé morálky, 
neboť ne vše legální je morální a ne vše dovolené prospívá. Také výchovu chápeme 
jako proces určitý s cílem naučit člověka, který má vést jiné, ovládat napřed sám 
sebe.

Celoživotní členství ve skautském hnutí byla myšlenka 3. kmene, ustaveného 
po r. 1989. Společenství dospělých skautů mělo být nejen pokračovatelem 
skautských programů, zejména v oblasti kultury, sociální práce, mezinárodních 
vztahů a zdrojem intelektuálního potenciálu hnutí, s celým systémem vzdělávání, 
lesních škol, ale i nezávislým ekonomickým zázemím. Dospělí skauti jsou nositeli 
kontinuity hnutí v organické jednotě všech věkových kategorií. Jejich interakce 
může rozšířit prostor k dialogu, obohacený pluralitou pohledů na svět i mimo hnutí, 
s důrazem na vytváření přátelských vztahů.

Zatímco jsme promýšleli tento program, docházelo ve světě k zaměření 
skautingu na organizace dětí a mládeže (vlastně analogii toho, co jsme zažili za 
totality v r. 1948 a 1968). Zdají se snad zmíněné skautské zásady nevýhodné pro 
pouť za úspěchem či kariérou dospívajících skautů? Nebo je myšlenka služby 
nemocné společnosti nezajímavá a není dost „perspektivní“? (Nepostřehli jsme 
s určitým údivem podobné tendence na Bénardově semináři v Tyršově domě po IV. 
sněmu?) Naopak, snaha být konformní se společností, která nejen skautské, ale 
obecně křesťanské, duchovní principy nebere vážně, znamená zřeknutí se vý-
chovného působení skautingu: stal by se pouhou zálibou. Pak by se Junák nelišil od 
řady dětských organizací na trhu nabídky využití volného času a zapadl by do 
kategorií společenské diferenciace sekularizované společnosti lépe než do 
skautského hnutí.

Také od zodpovědných činovníků ISFG zaznívá, že dospělí už nejsou skauty, 
ať se jim to líbí nebo ne, že jsou přes naše protesty skauti bývalí. Zatímco je kmen 
OS vytlačován do mezigenerační izolace, je na Svojsíkův oddíl už několik let 
zaměřeno úsilí o jeho vyřazení ze hry. Po pečlivé přípravě byl manipulací před šesti 
lety ve Vsetíně zbaven práva účastnit se sněmů a podávat jim návrhy. Jako svůj 
odkaz vypracoval pro X. sněm alternativní návrh stanov, hlasováním odmítnutý. Po 
téměř tříletém průtahu byli novým Statutem SO jeho členové zbaveni dalších práv 
sboru vyznamenaných skautských vůdců a vůdkyň. Před 10 lety SO tato práva ještě 
měl a na výroční schůzi 7.9.1997 zveřejnil Zprávu o stavu českého skautského 
hnutí, která pak vešla ve známost jako Stanovisko Svojsíkova oddílu. Předcházel 
oddílový sraz v Roztokách a následovala diskuse, do níž ÚRJ nedůstojně zasáhla 
pomocí komerční agentury. Odpovědi na deset předložených otázek na 25 stranách 
zůstaly dosud bez povšimnutí, jakož i další dokumenty SO. Musím dnes bohužel 
konstatovat, že Stanovisko SO bylo ve všech bodech pravdivé a že desetiletý vývoj 
vedení Junáka poté vesměs potvrdil naše předpovědi včetně rozštěpení hnutí. 
Připadá mi to jako dávná varování Sokratova, v duchu Patočkovy solidarity 
otřesených. Obdobně varoval i Vladimír Solovjev před Nietscheho vidinou zlatého 
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věku. Zatím totiž nic nenasvědčuje tomu, že by 21. století mělo být proklamovaným 
stoletím výchovy.

Co říci závěrem? – Předně chci poděkovat velkému kruhu sester a bratří, 
přítomných, nepřítomných i těch, kteří již nejsou mezi námi, za nezištnou službu 
skautské lásky. Jsou stále výchovným vzorem pro mladou generaci. Nesčetným 
dětem poskytli šťastné mládí a připravili je do života. Těm, kteří rozvíjeli autentický 
skauting v obtížných podmínkách, nedali mu zahynout a snažili se pohnout svět 
aspoň o kousek dopředu správným směrem. Těm, kteří nezradili a zůstali věrni 
ideám Zakladatelů v každé době.

Mé vyznání smyslu skautingu má přispět k poznání našeho postavení ve 
společnosti. Myslím, že asi nebude přijato s takovým nadšením, jako Stanovisko SO 
před 10 lety. Ale stejně jako ono má vybídnout k zpytování svědomí, zda jsme vždy 
vykonali, co jsme vykonat měli. Proto nemá být projevem staromilství, senilní 
rigidity a neschopnosti vidět svět pozitivně dnešníma očima. Je výrazem starosti o 
duši podle Platona – má obrátit pozornost k duchovním hodnotám, na nichž Baden-
Powell kladl základy našeho hnutí. Ty dnes nejsou v kurzu, avšak právě ony dávají 
lidské práci smysl a přinášejí radost z dobrého díla. S končícím 20. stoletím jsme 
svědky všeobecné demytizace: padly velké mýty marxismu, scientismu, 
přehodnocují se i historické a filosofické systémy. Zůstávají některé mýty menší, 
mezi něž patří podle T.G.Ashe i samospasitelná síla trhu. Přičiňme se o to, aby se 
podobnou utopií nestal i skauting. Pro nás, kteří jsme s ním spojili svůj osud, to 
znamená chápat skauting nejen jako hru, ale jako výzvu ke kultivaci světa. 
Nebuďme malověrní, vždyť osud společnosti mohou změnit i tvůrčí menšiny. 
Mějme odvahu vystoupit k pramenům, které čerpají ze zdroje ducha. Jen pravda nás 
osvobodí na pouti za hlasem srdce, v úctě k Bohu, na stezce stále zelené.



Dvacáté výročí třetí obnovy skautingu v ČSR
(Předneseno na Jesenické lesní škole 2009 a Výroční schůzi SO 19.9.2009)

Sestry a bratři,
Před dvaceti lety jsme připravovali třetí obnovu skautingu. V červnu 1989 se 

sešla naše první ILŠ v Plané nad Lužnicí k 20. výročí svého konání a tehdy začaly 
práce na opětném vzkříšení Junáka. Byly ovšem i jiné skupiny, např. Čin, které se 
na obnově podílely. 

To jsme ještě netušili, jak brzo se v celé společnosti naskytne v dějinách 
jedinečná šance na naši svobodu. Tehdy se zdály daleké obzory otevřené, hledali 
jsme perspektivy nového světa. Po dvaceti letech je náš pohled zamlžený a lidé jsou 
bezradní. Jak tehdy Junák této šance využil a co se s touto společností potom stalo? 
Erich Fromm řekl, že poprvé v historii závisí udržení lidsky důstojného života a 
přežití civilizace na radikální změně lidského srdce. V r. 1996 inicioval tehdejší 
vůdce Svojsíkova oddílu br. Burghauser v této posluchárně vědeckou konferenci o 
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postavení a smyslu skautingu v dnešním světě. Její motto z myšlenek našeho 
velkého teologa, filozofa a vězně Oty Mádra bylo: „Svoboda otevírá cestu k pravdě, 
tolerance brání svobodu, intolerance její kvalitu“. Pokusme se, se zřetelem k těmto 
mantinelům správných postupů, připomenout naše tehdejší hlavní priority. 
Chtěli jsme přispět k obrodě společnosti výchovou charakteru a všestranných 
dovedností budoucích vůdčích osobností. Proto jsme prosazovali celoživotní 
výchovu s cílem nabídnout občanské společnosti tvořivý skautský životní styl s vizí 
sociálního státu. V kmeni dospělých jsme viděli velký potenciál znalostí, zkušeností 
a morálky a též hospodářské zázemí skautské organizace. Ta měla být jediná – šlo 
nám o jednotu hnutí v duchu bratrství a ekumenismu, což byl i názor církevních 
představitelů. Skauti se nedělí na nevěřící a věřící podle různých náboženství. 
Všechny spojuje neustálé tázání po smyslu života, který mají v úctě a jsou 
odpovědní vyššímu řádu, nadřazenému, materiálnímu světu. 

Šlo nám o kontinuitu Svojsíkova skautingu,  tj. návaznost na období před-
a poválečné, periodu Pražského jara, skryté skautování za totality i exilový skauting. 
Tak jsme se veřejně sešli v Městské knihovně 2. prosince a 5. prosince zasedala opět 
Ústřední rada, jak byla zvolena 3. valným sněmem. Vznikla však otázka, jak se
vypořádat s minulostí, což se nestalo v naší společnosti dodnes. Postoj 
k pojmenování zla, pokání a odpuštění zůstal polovičatý. Zavádějící je říkat, že jsme 
za neštěstí komunistického režimu všichni odpovědni: měli jsme přece různé role: 
jedni jako vězni svědomí, někteří věrní až do smrti, nebo občané druhé kategorie 
s čistým štítem, jiní s kariérou v KSČ nebo s úkoly Stb. S určitou naivitou jsme 
očekávali, že členové Junáka, kteří kdysi složili slib věrnosti zásadám pravdy, 
čestně přiznají zradu tohoto slibu, požádají o odpuštění, které od svých sester a 
bratří mohou očekávat a vynasnaží se své selhání napravit. Až na výjimky tak 
bohužel neučinili a dále se tváří, jako by se nic nestalo, o odpuštění nestojí a někdy 
často se chovají agresivně. Je to v souladu s poměry ve společnosti a v tom se naši 
členové od svých spoluobčanů bohužel neliší. 

Šlo také o postoj k jiným organizacím, v kterých se ze skautingu praktikovaly 
jen určité prvky. Skauting je ucelený organický systém, integrální nebylo možno za 
totality veřejně uskutečnit. A tak jsme příliš tolerantně přijali všechny, u nichž jsme 
předpokládali dobrou vůli, např. z řad Pionýra, skupiny s neskautskými zvyklostmi 
s tím, že do roka přijmou skautské zásady. Tyto zásady (slušnosti) později 
zlehčované i vysokými činovníky, však namnoze nepřijali a někteří je pak dále 
uplatňovali z pozice vedoucích pracovníků. 

Svojsíkův oddíl vydal na přelomu tisíciletí patnáctibodovou charakteristiku 
moderního Svojsíkova skautingu v době, kdy měl ještě právo navrhovat a 
vyjadřovat se k situaci v Junáku. I v řešení generačního problému má skauting 
nezastupitelnou úlohu. Již zmíněný Oto Mádr praví: „Generace, která ztratí spojení 
s minulostí, sotva najde orientaci pro budoucnost.“

Stát, který sám převzal právní kontinuitu se zákony z vlády komunismu, však 
naší organizaci, Junáku, nepřiznal, že je tatáž jako před násilným rozpuštěním. Naše 
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snaha o restituci nacisty a komunisty zabaveného majetku tak vyzněla naprázdno. 
Vzpomeňme marných snah i v rámci majetkoprávního seskupení spolu s YMCOU, 
YWCOU, Ligou lesní moudrosti a Tábornickou unií a následných soudů. 

Další prioritou bylo mezinárodní postavení československého skautingu.
Byli jsme jedním ze zakládajících členů světové skautské organizace, kterou jsme 
nikdy vlastní vinou neopustili. Přesto, zatímco WAGGGS nám toto právo přiznal, 
WOSM nikoliv. To bylo spojeno s různými obtížemi, zejména se slibem, jehož
současné znění nepokládáme za nejšťastnější. Další komplikací byl rozpad 
Československa. Československý Junák, později Český a Slovenský skauting, 
obnovený po sněmech v Praze a Žilině na jaře 1990, ukončil svou činnost koncem 
roku 1992 v Brně. Také československý Řád stříbrného vlka obnovil svou činnost 
ještě před 17. listopadem 1989, před IV. Sněmem Junáka doplnil sbor nositelů na 
8 českých a 3 slovenské členy. 4. člen Slovenského skautingu byl navržen až po 
ukončení činnosti v r. 1993. Koncepce ISGF, sdružující gildy bývalých skautů, 
neodpovídá našemu pojetí celožitovní výchovy. Stále prosazujeme, že skauting je 
především výchova k hodnotám, vštěpování morálky. Neboť není-li morálky, je vše 
dovoleno. A proto na závěr připomeneme do třetice Otu Mádra: „Ve výchově dát 
přednost rozumu před city, znalostem před pocity, morálnímu úsudku před 
lhostejností a sebevýchově před sebevyjádřením.“ 
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Krátká vzpomínka na zesnulého bratra Honzu Píska

O působení bratra Honzy Píska v Junáku jsem věděl již při krátkodobé 

obnově našeho skautského hnutí v letech 1968-1970, ale osobně jsem se s ním 

poznal až po listopadu 1989, tedy v době, kdy jsme s velkou intenzitou, mohutným 

elánem, chutí, nadšením a snad proto i překvapivou rychlostí byť nikoliv bez 

komplikací obnovovali Junáka a jeho ústředí. Honza u toho nemohl chybět, protože 

patřil k těm, kteří ještě před 17. listopadem 1989 připravovali obnovu českého 

skautského hnutí, tedy v podstatě obnovení činnosti Junáka. Tehdy v těch 

„revolučních“ listopadových a prosincových dnech 1989 a na počátku roku 1990 

jsme při různých setkáních, shromážděních, poradách a radách trávili společně 

většinu svého volného času včetně sobot a nedělí.

          Vzpomínám si na přípravu skautského shromáždění, které se konalo 2. 
prosince 1989 v Městské knihovně v Praze, a které můžeme považovat za oficiální 
datum obnovy českého skautského hnutí po pádu komunistické totality. Vybavuji si, 
jak jsem v jednu chvíli Honzovi říkal „nepadne-li komunismus a nepodaří-li se nám 
obnovit skauting, budou nás jednou komunisti věšet“. Honza  s klidným hlasem a 
bez nějakého vzrušení na tato moje slova reagoval „buď klidný, v tom případě budu 
viset vedle Tebe“. Honza přivedl do Městské knihovny své dcery v trochu 
improvizovaných skautských krojích a s radostí a s úsměvem ve tváři se mi 
pochlubil, jak se mu podařilo je skautsky obléci. Několikrát se mě během 
shromáždění vyptával, co říkám tomu, jak dokázal improvizovat a ty svoje dcery 
ustrojit tak, aby jejich oblečení bylo velmi blízké skautskému kroji.   

Honza i já jsme po třetí obnově našeho skautského hnutí působili v Ústřední 
radě Junáka, takže jsme měli dost příležitostí k rozhovorům nejen o skautingu, ale i 
o všem dění kolem nás. Jednu dobu, to už jsme nebyli členy vedení Junáka, byla 
naše korespondence svým způsobem docela bohatá.  

Honza Písko byl hluboce věřící křesťan. Při první návštěvě papeže Jana Pavla 
Druhého v Československu jsme ho mohli spatřit v televizním přímém přenosu, jak 
ve skautském kroji a polytenové pláštěnce za deště „asistuje“ samozřejmě nikoliv 
jako ministrant, ale jako jeden z pořadatelů při mši svaté, kterou Svatý otec Jan 
Pavel Druhý celebroval. V Honzově pojetí skautingu splývala skautská spiritualita 
se spiritualitou křesťanskou a duchovní hodnoty měly přednost před materiálními. 
Probíráme-li se texty, v nichž se Honza zabýval duchovní podstatou a filozofií 
skautingu i ve vztahu k současnému dění v našem a světovém skautském hnutí, 
uvědomujeme si rozsah a vysokou úroveň jeho znalostí v této oblasti, ač sám jinak 
svým vzděláním byl lékař. Připomínat jeho skautské zdravotnické texty a jejich 
vysokou úroveň by proto bylo nošením sov do Athén. Časem Honza dokázal být i 
tvrdý v kritice různých nešvarů, které se po třetí obnově Junáka v našem skautském 
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hnutí projevovaly a nekompromisně v tom postupně názorově dozrával. Jeho 
kritické sondy do vlastních řad mají proto historický význam a trvalou hodnotu. 
Správně pochopil, že „filozofie“ týkající se obnovy a krátkodobé existence Junáka 
v letech 1968-1970 a vývoje našeho skautského hnutí a Junáka od jeho definitivní 
obnovy v listopadu 1989, a mnohými nepříliš šťastně prosazovaná, totiž „co jsme si, 
to jsme si, teď jsme zase bratři“, je mezi skauty nepřijatelná, protože na stejnou 
úroveň řadí  a stejným způsobem posuzuje skauty-mukly a skautky-mukly a 
současně také skauty a skautky, kteří a které za totality selhali a porušili skautský 
slib a zákon. Teprve usnesení kolínského sněmu Junáka z roku 2011 mu dává plně 
za pravdu a konečně po mnoha letech prokazuje, že i současná mladá skautská 
generace pochopila podstatu morální lidské krize, která zasáhla i některé skauty a 
skautky. Honzovy projevy na výročních schůzkách Svojsíkova oddílu (a nejen tam) 
se staly tradicí. Vždy jsme se snažili získat pak každý jeho projev v tištěné formě. 
Obsahoval totiž v širších souvislostech nejen historické, ale i aktualizované 
filozofické a praktické pravdy o skautském hnutí, najmě o tom československém a 
českém. Zcela po právu se stal Honza nejdříve vůdcem Svojsíkova oddílu, aby byl 
později po ukončení tohoto svého působení zvolen jeho čestným vůdcem. 
V několika posledních letech se dostavil na výroční schůzku, přednesl svůj pečlivě 
připravený krátký obsahově bohatý projev, omluvil se a odešel domů „do postele“, 
jak obvykle prohlásil. Na výroční schůzce v roce 2011 chyběl. Bylo to pro mě 
překvapení, protože jsem o jeho nemoci téměř nic nevěděl. A ve skutečnosti o ní 
dodnes nevím nic, ani o příčině jeho odchodu na věčnost. Naposled jsem se s ním 

osobně setkal ve Svatovítské katedrále 7. 
května 2011, když jsem byl dekorován 
Řádem Stříbrného vlka a Honza tam 
zastupoval nositele Historického Řádu 
Stříbrného vlka, jak tam sám prohlásil  
doslova „a já jsem tu za ty historické“, když 
mi blahopřál a objal mě a stiskl levičku. 
Jeho slova a obraz jsou zaznamenány na 
DVD z této slavnostní události. Zachovala 
se také skvělá Honzova fotografie pořízená 
při této příležitosti bratrem Zdeňkem 
Navrátilem - Fetiškem, kterou jsem poslal 
poštou Honzově rodině a rozeslal e-mailem 
i našim skautským bratřím a sestrám. 
Honzovu manželku Marii v jejím smutku 
Honzova fotografie potěšila, jak mi napsala.     

Jiří Čejka, Péguy
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Odešel velký člověk, MUDr. Jan Písko, bratr Honza, skaut

Člověk se v životě setká s mnoha lidmi, ale jen s několika skutečnými 
osobnostmi, které vstoupí nesmazatelně do jeho života a významně ovlivní jeho 
názory i další počínání. Takovou osobností byl pro mne, ale jistě nejen pro mne, 
bratr Honza Písko.

Seznámil mne s ním bratr Dan, ing. Alois Štefka, tehdejší místonáčelník, na 
památném III. Junáckém sněmu v Praze v roce 1968.

Lépe a blíže jsem ho však mohl poznat až v roce 1990 na nezapomenutelném 
kursu pro skautské lékaře v Líšně u Benešova, který organizoval ve spolupráci s ČK 
a vedl v tak skautském duchu, že mne přesvědčil o tom, že i zdravotnictví lze dělat a 
učit „po skautsku“. Jeho zásluhou byla z absolventů kursu vytvořena síť skautů 
lékařů, pro které získal kompetence (termín tehdy užívaný ve smyslu „oprávnění“) 
pořádat kurzy táborových zdravotníků, právně rovnocenné těm profesionálně 
pořádaným ČK.  

V Líšně vzniklo naše blízké  přátelství, kterého si velice cením a které trvalo 
až do posledních Honzových dnů. Míval jsem možnost navštívit jej a přespat u něho 
doma, když jsem byl v Praze, poznat tak i jeho milou manželku, jakož i hlubokou 
víru jich obou a prožít s nimi krásné chvíle vřelého přijetí.   Několikrát i on přijal 
mé pozvání do Olomouce, kdy přijel sám nebo i s manželkou. Hovořívali jsme vždy 
dlouho do noci o všem možném, o osobních záležitostech, politice i kultuře, hovor 
se pokaždé stočil ke skautskému hnutí, o kterém jsem se od něho dovídal cenné 
informace „shora“. V názorech jsme se většinou shodovali. Dokonce natolik, že 
mne chtěl doporučit jako svého nástupce ve vedení SO v době, kdy SO přicházel o 
řadu svých privilegií a kdy se rozhodl post opustit, protože se domníval, že je pro 
některé jedince v ÚR „persona non grata“. Cítil jsem se takovým projevem důvěry 
sice velice oceněn i poctěn, ale musel jsem při debatě s ním o tom jeho návrh 
odmítnout. Jen nerad přijal mé zdůvodnění, že k zastávání takového postu nestačí 
jen oddanost hnutí, ale že jsou potřebné i další vlastnosti, které by měl vůdce SO mít 
– určité charisma, přirozenou autoritu, znalost aktuální situace a stávajících předpisů 
organizace, diplomacie i lokální dostupnost k jednání. 

Moc jsem si chvil prožitých 
s Honzou i jeho přátelství „na 
dálku“, udržované písemným 
stykem a telepatickým souzněním, 
vážil. Byly pro mne velkým 
přínosem a posilou ještě dlouho po 
našem rozloučení. Dovedl být 
veselý, neoficiální, srdečný a 
neudržoval odstup, naopak dával 
prostor a nahrával, aby vynikly i 
vlastnosti dalších. Dovedl také 
velmi precisně a jednoznačně 
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formulovat své myšlenky, jeho projevy na půdě SO se staly pojmem, byly 
očekávány s napětím a vždy měly veliký ohlas. 

Byl mi velmi blízký a jeho odchod je velkou ztrátou. Pokorně však musíme 
přijat s povděkem a úctou to, co stihl udělat pro hnutí i v osobním životě a nebylo 
toho málo. 

Nevídali jsme se často, takže znám jen zlomek toho, co vše pro skautské hnutí 
udělal, kde všude působil a na koho měl vliv. I z toho mála, co o něm vím a z toho, 
jak jsem měl možnost ho poznat, z toho, jak vedl SO, z jeho oficiálních projevů, 
z jeho návštěvy na JeLŠ i z jeho jednání v soukromí je pro mne jedním 
z nejvýznamnějších skautů současnosti.  Pro kterého platí, že dobrý skaut musí být 
také dobrým člověkem a takovým bratr Honza byl.

MUDr. Libor Kvapil  - Sir



Na bratra Píska nelze zapomenout. Jeho projevy jako vůdce Svojsíkova 
oddílu patří ke zlatému fondu historie našeho skautského hnutí. Zvlášť významná 
byla jeho slova na výroční schůzi SO dne 7. září 1997. Kolem tohoto projevu 
rozvířila se tenkrát nemalá bouřlivá debata i ve skautském tisku.

Nesmí být zapomenut ani jeho projev z 13. září 2003 a  slova pronesená 
19.9.2009 k dvacátému výročí třetí obnovy skautingu v  ČSR. 

Bylo správné, že stejně jako nejednou již A.B.Svojsík, i Jan vytrvale 
upozorňoval na nebezpečí zplanění českého skautského hnutí. 

Pro  mne osobně jsou obzvlášť významná jeho slova z 15.9.2007, která mají  
název "Vyznání smyslu skautingu". Shodovala se s mým názorem, který jsem 
vyjádřil v návrhu dvou prohlášení sboru nositelů Řádu Stříbrného vlka v letech 1997 
a 2000. 

S Honzou a dalšími pražskými skauty jsem se jako  venkovan poprvé sešel u 
nich v strašnické vilce v předvečer otevření  skautské informační kanceláře ve 
Spálené ulici 27.listopadu 1989. Řadu let jsme si pak vyměňovali názory na 
minulost a zejména současnost českého skautingu. Tu korespondenci jsem zachoval 
a předám ji k pozdějšímu studiu do spolehlivého archivu. Možná je méně známé 
osobní písemné vyjádření Honzy k návrhům na jeho volbu starostou Junáka. 

Bratr Písko patřil a bude provždy patřit k těm, které právem nazýváme 
dobrými lidmi a skauty, kteří dovedou zachovávat skautský slib a zákon.

Karel Lešanovský - Kay
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Bratr Jan Písko – skaut gentleman

Chtěla bych nejdříve poděkovat vedení Svojsíkova oddílu, že mi dalo 
příležitost napsat těchto pár řádků. Vždyť nejsem ani členkou tohoto čestného 
skautského oddílu, a už víc jak deset let ani členkou Junáka. 

Považuji za osobní štěstí, že jsem na své skautské stezce potkala bratra Jana 
Píska. Od jara 1990 jsme měli na ústředí Junáka společnou kancelář, a tak jsem ho 
celé roky vídala naprosto pravidelně. Byl pro mě nejen starším skautským bratrem, 
ale především člověkem s přirozenou autoritou a širokým rozhledem, kterému 
přitom nechyběla skromnost a pokora. Měl přitažlivý zevnějšek, bezvadné 
společenské chování a vystupování, avšak na lidi kolem sebe působil především 
svým pevným a čitelným charakterem, odvahou jít proti proudu a svou čistou a 
hlubokou vírou v Boha. Uměl své názory jednoznačně formulovat  (třebaže se s tím 
někdy hodně a dlouho trápil, než byl spokojený). Nebál se být v opozici, takže i ti, 
co s ním názorově nesouhlasili, si jej vážili. A to platilo i obráceně, kdy dokázal 
každému pozorně naslouchat a o jeho slovech bez předsudků přemýšlet.

Oceňovala jsem jeho pracovitost, pečlivost a profesionalitu, s jakými 
přistupoval ke svým úkolům místostarosty Junáka a předsedy zdravotní rady, 
třebaže jeho civilní povolání chirurga bylo dozajista po všech stránkách velice 
náročné. Jeho nasazení, aby skauting u nás nepřišel při snahách o modernizaci, jak o 
svou myšlenkovou podstatu, tak o českou jedinečnost, bylo obdivuhodné. Přitom 
nezapomínal na svou rodinu, kterou upřímně miloval.  

Ve svých přednáškách a článcích formuloval své obavy, kudy se Junák začal 
ubírat, jací lidé se dostávali postupně do jeho popředí a jaká ho asi čeká budoucnost. 
Uvědomoval si, že už některé klasické skautské metody jsou překonány a že 
formální lpění na tradicích a rituálech, které ztratily původní smysl, skauting 
zbytečně ztrácí svůj kredit jak v očích mladých činovníků, tak před veřejností. 
Usilovně proto hledal způsob, jak docílit, aby náš skauting ve svém celém a 
původním smyslu nezanikl, aby si zachoval demokratické principy, náročnost a aby 
dál působil jako výchovný systém zaměřený na charakter člověka a jako smysluplný 
celoživotní styl. Nespokojoval se přitom s lamentací nad dnešní společností, ani s 
pouhou kritikou; rovněž mentorování mu bylo absolutně cizí. Uvědomoval si, že 
jevy, s nimiž nejen on sám, nesouhlasil, je třeba zasadit do širšího kontextu. Hledal 
cesty, které by umožnily dnešní mladé generaci vůdců a vůdkyň i veřejnosti se 
setkávat v každodenním životě s plnohodnotným skautingem. 

Věděl, že patří svým věkem mezi oldskauty, a tak svou skautskou službu 
začal uplatňovat ve Svojsíkově oddílu. Spatřoval v něm v rámci Junáka totiž už 
jedno z posledních míst, kde lze otevřeně hovořit, formulovat vize a vyjadřovat se 
k současným trendům skautské výchovy a vzdělávání. O osud Junáka jako 
skautského hnutí se dlouhodobě obával. Věcně hodnotil reálné možnosti Svojsíkova 
oddílu, jehož stávající statut už neodpovídá původnímu záměru, pro který byl 
ustanoven. Byl střízlivý v odhadech, jakou odezvu jeho usilování bude mít. Přesto 
chtěl u příležitosti 100. jubilea založení skautingu u nás se ještě jednou podělit 
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alespoň se svými bratry a sestrami v čestném oddílu A.B.Svojsíka nejen o svou 
lásku ke skautingu, ale znovu formulovat, u vědomí stavu naší společnosti na 
počátku 3. tisíciletí, i svou vizi, co konkrétního udělat, aby skauting svým 
potenciálem oslovoval další mladou generaci i veřejnost. Byl neochvějně 
přesvědčen, že skauting budoucnost v 21. století má. Viděl v něm způsob, jak 
nenásilně a přirozeně přivést děti a mladé lidi k tomu, aby morálku opřenou o 
tradiční etické hodnoty, přátelství a službu považovali za samozřejmou součást 
svého života, kam patří takt, osobní odpovědnost, umět se rozhodovat, 
cílevědomost, smysl pro spravedlnost, respekt k druhému a touha udělat svět okolo 
sebe o něco lepším. Toto předsevzetí se mu již bohužel nepodařilo uskutečnit. Bratr 
Jan Písko odešel.

Považuji za osobní štěstí a čest, že jsem mohla Honzu, jak jsme jej všichni 
oslovovali, vídat víc jak dvě celá desetiletí téměř pravidelně (naposledy to bylo před 
Vánoci 2011). Honza uměl výstižně psát i hovořit, ponořit se do modlitby, těšit se 
z rozrůstající se rodiny, dokázat fyzicky dřít, s chutí si zazpívat, ale být i výtečným 
společníkem se smyslem pro inteligentní humor a ještě něco - uměl se krásně 
a nahlas smát. 

Na Honzu budu vzpomínat jako na svého přítele a bratra, se kterým byla 
radost a vynikající životní škola jít „výš a dál“. Honza je pro mne skaut-gentleman.
V Litoměřicích na sklonku prázdnin 2012

Iva Fundová-Macková


Vzpomínka na Jana
Odešel skaut. Nenadále, tiše, opustil bratry a sestry, které dlouhá léta vedl a 

byl jim příkladem, vzorem. 
Skaut, uvědomí si vůbec některý člověk, jakou vážnost a úctu si toto slovo, 

toto označení všeobecně jak u nás tak i ve světě vysloužilo, a jak svého nositele 
ozdobilo? Skaut byl a je stále zárukou slušného, morálně odpovědného člověka. 
Domnívám se, že v současnosti nemnoho lidí se může takovému hodnocení těšit. 
Samozřejmě myslím tím skauta, toho skutečného skauta tělem a duší, který je celým 
svým životem oprávněn skautem se nazývat, být a cítit.

Vždyť i v dnešní, tak degradované době morálního úpadku myšlení, jednání a 
chování, je možno občas slyšet při hodnocení jednání toho či onoho člověka „je to 
přece skaut“! Nebo zase při obhajování nějakého nepřístojného jednání nebo 
chování se provinilec hájí určením „přece nejsem skaut“, z něhož lze velmi snadno 
usoudit, že to s jeho poctivostí není v pořádku.

Jsem nesmírně rád, že mohu s potěšením vyjádřit moje nezvratné, lety 
podložené přesvědčení, že skautem, a to v tom pravém slova smyslu, byl až do 
konce svého života bratr Jan Písko, lékař, dlouholetý vůdce Svojsíkova oddílu. A já 
jsem měl tu čest a potěšení být dlouhá léta jeho bratrem i přítelem. 

                                Zbyšek Pecha
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Vzpomínka na bratra Jana Píska opět vyvolala smutek v duši, že odešel 
člověk – skaut, který svojí pílí, obětavostí a svými bohatými zkušenostmi vedl 
skauting k rozvoji a rozkvětu. Pracoval velmi intenzivně, předával zkušenosti, 
přednášel přesvědčivě. 

Myšlenky i projevy br. Píska, to byl vzácný dar a mnohdy velmi potřebný, 
aby uklidňoval emoce, jindy vnikl do svědomí druhých. 

V mnohých kronikách – na stránkách skautských letopisů – bude jméno br. 
Píska určitě zapsáno velkými písmeny.

A v srdcích těch, kteří měli to štěstí ho poznat osobně, spolupracovat s ním, 
vyvolává každá vzpomínka na jeho osobu touhu, aby takových skautů jako byl br. 
Písko bylo mezi námi více. 

Se stiskem levice 
Šerif  (Havel Šmíd)



Vzpomínání na Honzu Píska

Poprvé jsme se setkali pracovně na chirurgii krajské nemocníce v Českých 
Budějovicích, kde vymysleli anesteziologické školení pro sekundáře chirurgických 
oddělení příslušných okresních nemocnic. V první partě byl z Písku Dr. Jan Písko a 
z Prachatic já. Ubytováni jsme byli v malých podkrovních pokojích v hotelu proti 
nádraží. 

Do práce jsme chodili spolu, prohovořili spoustu věcí: medicínu, situaci 
v práci, pracovní vztahy, životní postoje – a brzy jsme se prozradili, že jsme skauti. 

Na druhé setkání vzpomínám – bylo to při závodě světlušek a vlčat 
v Roztokách (asi v r. 1969). Mluvila tam sestra Koseová.
Další setkání bylo – myslím – v lednu 1990. Honza tam vyhledal skautské doktory a 
smluvil první velké pracovní školení skautských lékařů v Líšně u Benešova na 
školicím místě zdravotníků Červeného kříže. Na přednáškách jsme slyšeli po prvé o 
záchranářských akcích (to jsme ve škole – ani na vysoké škole  neměli!). Prakticky 
jsme si vyzkoušeli vytáhnout zraněného z jámy – na nosítkách a s použitím lan. 
Školení trvalo týden, poznávali jsme se navzájem a byli jsme nadšení. Ta spolupráce 
s Červeným křížem většině z nás vůbec nebyla cizí. Mnozí spolupracovali už za 
studií (praxe, první pomoc, obvazová technika – to jsme se učili). Po IV. ročníku 
fakulty jsme pomáhali jako instruktoři ČSČK – a to nám zůstalo a pokračovalo i 
v činnosti a práci skautských zdravotních instruktorů. 

Na tom školení se nás sešlo asi 105 a tím byl zajištěn skautský zdravotnický 
výcvik ve střediscích a realizace zdravotního výcviku vedoucích (vůdcovské 
zkoušky). A také tam Honza našel členy budoucí zdravotní rady,  aby měl 
spolupracovníky pro svůj úžasný pracovní program. Získal spoluautory pro 
Skautskou zdravovědu. Pediatr Denis Patočka, báječný a vtipný psal o drogové 
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závislosti – měl zkušenost s prací s dětmi, u kterých vznikla drogová závislost. 
Rostislav Tománek se věnoval problematice hendikepovaných dětí a jejich integraci 
ve skautingu, zorganizoval seminář vedoucích skautských dětí s postižením nejen u 
nás, ale i u sousedů skautů z Německa – zkušenosti s vedením a tábořením u nás. 
Pak jsme byli na podobném setkání i my (Drážďany a Pasov).

Honza obstarával nelehký kontakt na ministerstvu zdravotnictví. Tam měli 
vypracovány požadavky – zvláště hygienické – pro dětskou hromadnou rekreaci, ale 
bez přímé účasti – pracovní – samotných dětí (skauti nejsou rekreováni, obsluhováni 
a baveni, ale aktivně se účastní). Také přírodní podmínky táboření bez elektřiny, 
ledničky apod. Tyto věci se nevysvětlují tam, kde jsou zaběhané postupy. A také se 
měnili pověření úředníci a mohlo se začít od začátku. 

Honza dál organizoval opakovaná zdravotnická setkání. Přicházeli noví 
spolupracovníci. Zval i další instruktory (V.Břicháček).

Z toho 1. školení bratr Jezevec – Dr. Ivan Brabec vybudoval záchranářskou 
Severočeskou lesní školu. A s Honzou jsme se setkávali na seminářích ELŠ, na 
setkáváních Svojsíkova oddílu a lesních školách.

Těžko uvěřit, že se tady už nepotkáme. 
Eva Šimerová



Sloužil jsi

                                                      V Liberci 30. června 2012

   V dnešní den jsme už mívali, Honzo, zapakované táborové bedny, a že budem 
nazítří „sedlat“. Je to ten pravý čas vzpomínání na všechno báječné, co jsme pak 
prožívali tři neděle pod lilií na táborové bráně. A taky na všechny, koho jsme za ta 
léta potkali na naší junácké stezce, poněvadž „se potkávají jenom ti, kdo kráčí 
stejnou cestou“, jak ráda připomíná Iva Macková.
   Poslední zpráva, která mi někdy v květnu od Honzy přišla, byla nadějí, že 
začal sepisovat své skautské i lidské krédo. A že budu nejspíš poctěn možností 
konzultovat s ním jeho politickou pasáž. Honza byl realista a věděl, že politika je 
odedávna nutným zlem, ale je tu s námi a nevyhneme se jí. A tak jí chtěl -
masarykovec a národovec, že to říkám tak postaru - svým dílem kultivovat a 
neupadal přitom do malomyslnosti nad tak nepatrnou šancí. (Stálo by za to 
zredigovat a zveřejnit byť jen torzo toho Honzova celoživotního vyznání).
   Kdykoli mi vytane na mysli vlčácký zákon, že se vlče vždy poddá starému 
vlku, a nikdy samo sobě, mám před očima v roli starého vlka Honzu. V jedné 
indiánské báji vypráví starý stopař svému vnukovi o vzájemném boji dvou vlků. 
Jeden vlk je upřímnost, poctivost, přejícnost… Druhý nenávist, závist, zloba… „A 
který z nich vyhraje?“ zeptá se nedočkavě kluk. – „Ten, kterého budeš živit“, 
odvětil děd. Honza mi byl tím dobrým vlkem a zosobněním zákona, svojsíkovskou 
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osobností ano, ano – ne, ne! Nic mezi tím. Někdy až moc přísný a neústupný. Já 
občas protestoval proti tomu moralistnímu oldskautskému přikázání Povinnost, 
odpovědnost, kázeň!  Chyběla mi tam, byť v stáří radost (ale tiše jsem tomu 
rozuměl). Když se lékař vrhá do filozofování a politizování, naslouchám vždycky 
pozorně. V jejich podání bývají ideje a problémy nějak změkčené a životné. 
S Honzou bylo jinak, zdál se být víc křemenem (a chtěl, aby byl celý národ, dřív 
skauting z kvádru). 
   My se s Honzou vídali pramálo a vlastně se spolu ani nezasmáli, přiváděly 
nás k sobě věci ideové, nadstavební, deklarativní, skautovali jsme občas v modrém 
klubovém saku se slibovou lilií, náhodně v parlamentě, jindy při pietách. Jenom na 
našem srazišti na Vinohradech (další jeho zásluha) v košili. Ale nikdy jsem neměl 
pochybnost: s tímhle chlapem bych šel na pustý ostrov i bez kápezetky!
   Ty můj Honzo, všechno, na co jsme tu spolu neměli čas, si dopovíme u Tvého 
Pána. Přijal Tě jistě vlídně (aby ne, vždyť jsi sloužil).
                                                                                         Honza Šolc – Kol



S bratrem MUDr. Honzou Pískem jsem se poznal po Sametové revoluci v r. 
1989 na shromáždění skautů v pražské městské knihovně. 

Přihlásil jsem se k další činnosti v „malém obchůdku“ ve Spálené ulici a pak na 
Smíchově. Krátce nato jsem dostal pozvánku na schůzku všech zájemců o zdravotní 
otázky v Junáku na posluchárně I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice. Od té 
doby jsem se zúčastnil téměř všeho, co br. Písko ve zdravotní oblasti pro Junáka 
vykonal. 

Tam nám br. Honza Písko nastínil úkoly, které čekají zdravotníky pro zajištění 
bezpečné činnosti během roku, na výpravách a na táborech. Bylo nás tam tehdy 
dobrá stovka – lékařů, lékárníků a zdravotních sester. Tam získal Honza 130 
nadšenců. 

Pro potřebu dalších pracovníků v této oblasti bylo jich však více a všechny bylo 
nutné připravit, aby jejich působení odpovídalo současné úrovni a potřebám 
zdravotní péče. 

Uspořádal a vedl za pomoci Červeného kříže Instruktorskou lesní školu
v Líšně u Benešova. Červený kříž pak povolil a schválil výchovu vlastních 
zdravotníků  pro zajišťování táborů. Takové instruktorské lesní školy se pak 
v dalších letech opakovaly v Roztokách. 

Postaral se o jednotné zdravotnické vybavení potřebami a léky pro činnost 
oddílů, středisek a táborů. 

Staral se, aby metodika práce zdravotníků odpovídala současné úrovni. K tomu 
využil svých odborných znalostí – primáře chirurga a pozval k instruktážím a 
cvičením řadu předních odborníků. 
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V dalších letech zajišťoval zdravotnické vzdělání a výcvik v kurzech pro vůdce 
a čekatele, které se na klinice bratra prof. Pfeiffera opakovaly 2-3x ročně a měly 
vždy 50-70 účastníků. V tom mu byl vzorem br. Dr. Liška a prof. Dr. Charvát. 

Jednou z oblastí, kterou br. Písko znovuotevřel, byla práce se zařazením 
zdravotně postižených  do skautské činnosti. Při tom vycházel z činnosti br. 
Zeleného a prof. Hněvkovského z období  let 1968-72. Získal pro to pochopení mezi 
bratry v celé republice. Dostal jsem tehdy tuto problematiku na starost. 

S velkou skupinou spolupracovníků jsme připravili a vydali příručku o 
Možnostech  této integrace a další o Potřebách a úpravách stavebních v klubovnách 
a na táborech pro tyto děti. Všude jsme pro tuto práci našli pochopení a v republice 
jsme brzy měli zapojeno na 500 postižených dětí. První tábory byly podporovány 
dotacemi Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství a Ministerstva sociální 
péče. 

Pak se Honza zasloužil o Mezinárodní seminář  o integraci zdravotně 
postižených s německými skauty sv. Jiří v Praze na Větrníku a o další spolupráci 
s nimi, i o finanční pomoc při budování centra pro tuto práci – „Prknovky“, vedené 
střediskem Maják v Kolovratech u Prahy. Tábor pro vozíčkáře tam stojí stále. 

Dále se zasloužil o finanční pomoc pro středisko Plamen v Pardubicích (ses. 
Vinařová) a v Havlíčkově Brodě – Mravenci (br. Štáfl a br. Choutka). 

Pomáhal rozšířit spolupráci a pomoc holandských skautů a Scout de France, 
kteří pomohli s vybavením střediska v Pardubicích. 

Také Rada pro humanitární pomoc nás finančně podpořila při rekonstrukci 
Prknovky. 

O této činnosti jsme referovali na jamboree v Düsseldorfu (SRN) a Jambwile 
(Fr) a dostalo se nám uznání. 

Dále sepsal a vydal Honza Skautskou zdravovědu.
V letech 1993-1996 se velmi omezila finanční podpora pro celoroční a 

táborovou činnost se zdravotně postiženými dětmi. Zbyrokratizovala se tak, že 
mnozí ztratili zájem o tuto činnost. Junák se i s integrovanou činností připojil 
k Bambiriádám. 

Honzovo členství v náčelnictvu Junáka mu ukládalo mnoho dalších úkolů 
zdravotně-právních, právně-pojišťovacích a i kázeňských.

Tuto obrovskou činnost dosud nikdo neohodnotil a neocenil. Jeho práce a 
důslednost v plnění všech úkolů jej předurčovala pro vyšší úkoly v rámci celého 
hnutí.

Na reorganizační změny se Honza připravil rozsáhlou korespondenční akcí se 
všemi staršími aktivními skauty. Byl jsem svědkem, jak z hory dopisů vybíral a 
zvažoval každou myšlenku ke zlepšení činnosti a její aktualizaci a pro a proti 
variantám X a Y. 

Přednesl je pak na sněmech v Havlíčkově Brodě a Olomouci  (Mnohé se 
nehodily příslušníkům mladší generace, kteří hledali spíše své názory a 
„zviditelnění“). Došlo pak k podstatným změnám v organizaci Junáka a metodiky 
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práce a Honza byl odsunut na „vedlejší kolej“, zdravotní rada se zrušila (Varianty 
X,Y, Špalek-Řehák, Zajíc, Navrátilová, Šmajcl, Rocmanová).

2. vydání knihy Zdravověda se už neuskutečnilo a úkolu se ujali mladší a laici.
Honza se pak soustředil na činnost ve vedení Svojsíkova oddílu. 
Vždy měl na zřeteli dodržování skautských zákonů a svých životních 

zkušeností a znalostí humanitních a křesťansko-filozofických ideí. Ty byly jeho 
hlavní zájmovou oblastí. Stále cítil potřebu nového a lepšího metodického přístupu 
pro práci s mládeží. 

Ještě krátce před jeho onemocněním jsme spolu zvažovali všechny názorové 
změny, které jsme v Junáku zažili. Rozpory, které nám vadily v práci skautů před 
válkou, jak se k nám choval Protektorát, co provedl Protektorát a co socialismus, 
SSM, SČM a normalizace po r. 1968 a jak změnil skauting současný systém tržního 
hospodářství. Sledovali jsme v r. 2012 názory moudrých (kupř. J. Petránka, pí 
Fišerové, Kutnohorské konference v květnu 2012) a hledali cestu k nápravě. 
K setkání s těmito moudrými už nedošlo.

Honza zemřel krátce před svými osmdesátinami. 
Ztratil jsem v něm velkého skauta a věrného kamaráda, příkladného hluboce 

věřícího člověka. 

MUDr. Rostislav Tománek, CSc.



Kondolence Svojsíkovu oddílu

 Milé sestry a bratři,
 připojuji se ke kondolenci přímo ze schůze Senátu, kde mě zpráva o úmrtí milého 
bratra zastihla. Mám na něj krásné vzpomínky z roku 1990, kdy nás  
nezapomenutelným způsobem školil na vůdcovských kurzech a zkouškách, a 
samozřejmě i z dalších let....

 Petr Bratský - Bráca
 Senátor Parlamentu ČR
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+! PAX  ET  BONUM!
Vážený bratře RÁDČE  HD SO - Zdeno-FILE, připojuji se ke kondolenci ZA 
ZESNULÉHO  BRATRA - MUDr. JANA  PÍSKO - alias HONZU, který 
reprezentoval SKAUTSKOU  ČESTNOST  od A do Ž ---  ale také OBČANSKOU 
STATEČNOST  "v dobách dobrých i zlých" ... nejen pro český  (československý) 
skauting, včetně občanské veřejnosti v  nejvnitřnější lidské podstatě! - Skláním se 
nad jeho čapkovským "člověčenstvím" a provázím jej (jako oldskaut i jako terciář 
Sekulárního  františkánského řádu ČR) na Onen svět v upřímných modlitbách za 
spásu jeho  vzácné duše!

 REQUIESCAT  IN  PACE! - Oldskaut-senior (82), JIŽAN ALBI /ALBATROS/,  
František Antonín Cigánek, v.r.

 V Přerově dne 24/5 A.D. MMXII, 01:00 hod.



 Milá sestro Hano a milý bratře Kamzíku, 
v příloze Vám posílám kopii kondolence, kterou jsem poštou odeslal rodině 

bratra  Honzy Píska. Řady oldskautů povolaných Pánem k věčnému táboráku 
houstnou. Je to smutná realita, která nemine nikoho z nás. Na Honzu budu vždy 
s úctou  vzpomínat.

 Bratrsky zdravím a tisknu levici
 Péguy

Roudnice nad Labem, 24. května 2012

Vážení a milí,
zpráva o úmrtí bratra Honzy Píska mě šokovala a velmi zarmoutila. Naposled 

jsem si s ním stiskl levici ve Svatovítské katedrále, když jsem tam byl 7. května 
2011 dekorován Řádem Stříbrného vlka. 

Honzu jsem měl rád a velmi jsem si vážil jeho osobně, jeho postojů a jeho 
názorů nejen na český skauting. Honzův život se naplnil a Pán ho povolal k sobě. 
Bude nám všem velmi scházet. Zanechává nám všem svou výraznou stopu nejen ve 
skautském hnutí. 

Přijměte, prosím, projev mé upřímné soustrasti a pochopení.
S hlubokou úctou a se smutkem v duši 

           Váš Jiří Čejka – Péguy





31

V Olomouci 23. 5. 2012
Vážené setry Hanko a Dášo,

Vaše zpráva o odchodu bratra Honzy mne přímo šokovala, protože jsem 
doufal, že se s ním letos navštívíme.  Velice jsem si ho vážil (strašně mi nesedí pro 
něho ten minulý čas), byl pro mne největší současnou skautskou osobností a 
autoritou u nás – jeho názory, dobře a precizně formulované, měly vždy až 
„státnickou“ váhu.

Poznal jsem ho na památném III. junáckém sněmu v roce 1968, kde nás 
seznámil bratr Dan – Ing. Alois Štefka. Více jsme se potom sblížili na kursu 
v Líšně, který vedl pro skautské lékaře v roce 1990. 

Od té doby jsme byli v nepravidelném kontaktu, navštěvovali jsme se dle 
možností jak v Praze, tak v Olomouci. Vedli jsme spolu podnětné diskuze, někdy 
pro vzdálenost písemné. V mnohém jsme si byli názorově blízcí, Honza mne chtěl 
dokonce navrhnout za svého nástupce v SO, což jsem bral jako uznání a velkou 
poctu, ale jen jako osobní poctu. Věděl jsem, že na takový post nemám ani 
schopnosti, ani možnosti, dokonce ani pro tuto funkci nutné charisma, zejména ne 
v době, kdy na tom nebyl SO v rámci organizace dobře. Opakovaně jsem mu to 
musel vysvětlovat a zdůvodňovat, že a proč se „necítím“ na to, být v čele oddílu 
osobností, které mne v mnohém převyšují.

Jeho odchod je velkou ztrátou pro všechny, kdo si ho vážili a kdo ho měli 
rádi, pro skauting i pro mou osobu.

V pokoře musíme být vděčni za to, co stihl udělat i vyjádřit a to nejen pro 
skauty.

V hluboké úctě k jeho památce 
MUDr. Libor Kvapil - Sir



Milé sestry,
jistě bych Vám raději poděkoval za jinou zprávu než tu o odchodu na věčnost 
dalšího mladšího bratra než jsem sám. Věděl jsem o Honzových zdravotních 
problémech. Budu tedy muset uzavřít složku naší vzájemné korespondence a 
vybrané dokumenty předat do Ústředního skautského archivu. Nikdy nezapomenu 
na první setkání s ním v jejich strašnické vilce za účasti Antonína Suma, Vráti 
Řeháka, Václava Břicháčka a obou Pfeiffrových koncem roku 1989 v předvečer 
otevření skautské informační kanceláře ve Spálené ulici. Bohužel, nejsem už 
schopen opouštět byt jinak než sanitkami do špitálů.
Budu ale na pohřbu s Vámi alespoň vzpomínkami.
Děkuje Vám oběma 

Kay Lešanovský z Děčína 
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Vážení přátelé,
v životě mě – pamětnici SJSS ČSR nenapadlo, že budu psát vyjádření mé 

hluboké soustrasti Vaší rodině. 
Poznala jsem Vašeho drahého člena rodiny až v roce 1990. Ale mohu Vás 

ujistit, že když si dívčí kmen měl vybrat sekci, se kterou se bude dělit o místnost, 
jmenovala jsem ihned zdravotní radu. 

Ve střetu hodnocení poslední etapy naší „ne“podzemní činnosti byla 
zdravotní rada od počátku skupinou, která se hned dala do práce. A bylo jí velmi 
mnoho, když nepočítáme návštěvy jejího předsedy u všech členů hnutí, kteří se 
ocitli v nemocnici. 

Musím to napsat, protože ani jednou nezůstala moje prosba „nevyslyšena“: 
Vlastně jsem to ještě nikde nezveřejnila. 

Předseda zdravotní rady byl člověk, na nějž bylo spolehnutí. 
Budeme ho velice postrádat nejen pro práci, kterou dával hnutí, ale pro jeho 

vzácné charakterové jistoty. 
Přeju Vám, abyste byli co nejdříve schopni vzpomínat na šťastné chvíle s ním 

prožité. 
Za bývalý „Dívčí kmen“ 

Vlasta Macková


Milé sestry, jen těžko se děkuje za tak smutnou zprávu, jakou jsem od vás 
obdržela. Odchodu každého dobrého člověka lze jen litovat. A Jan dobrý člověk 
byl!  Tak si ho uchovám ve své paměti a budu v duchu při rozloučení s ním i na 
dálku s vámi.  

Alena Tománková


Milé sestry,
je to pro mne velice smutná zpráva. Bratra MUDr. Jana Písko jsem si moc 

vážil. Přijměte, prosím, mou upřímnou soustrast a též soustrast všech členů SO 
z Příbramska.
Se stiskem levice 

Karel Vurm - Charlie 



Pro tisk připravila D. Housková, září 2012




