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Je to přímo neuvěřitelné, ale 
pravda je pravda, a tak se dnes ne-
smí naše čestná hlavní kapitánka 
zlobit, že prozradíme datum jejího 
narození, a tedy i její narozeniny. 
Dožít se v plné svěžesti takové-
ho věku, po tom, co prožila jak ve 
svém civilním životě, tak i v celém 
životě přesvědčené skautky. 

Ačkoli Vlastička stále žila a žije 
v Česku, tak za ta léta byla občan-
kou mnoha nejrůznějších statut-
ních  útvarů.

Jen si představte, že se narodila 
v Rakousko-Uhersku za panování 
posledního císaře jmenovaného 
soustátí, totiž ještě za života Jeho 
Veličenstva Františka Josefa První-
ho, a tak byla občankou rakouskou 
a poddanou Jeho Veličenstva.

Své dětství prožila tedy jako Ra-
kušanka, ale hned v roce 1918 se 
stala občankou Československé 
republiky. Tohle občanství měla 
až do nešťastného podzimu 1938, 
kdy se zcela nezávisle na své vůli 
stala občankou Druhé republiky, 
ale hned v březnu 1939 se opět ne-
chtěně stala občanskou příslušni-
cí nechtěného Protektorátu Čechy 
a Morava. Jak dějiny a Vlastiččin 
život pokračoval, došlo k tomu, že 
v roce 1945 se z čista jasna opět 
jednoho dne probudila zase jako 
občanka Československé republi-
ky, aby za nějakou podivnou dobu 
zjistila, že je příslušnicí Českoslo-
venské socialistické republiky.

Načež za nějaký čas prožila po-
mlčkovou „válku“ a náhle byla ob-
čankou zase jiného státu, který se 
divně a nečekaně nazýval „Česko-
slovenská federativní republika“.

Ovšem netrvalo to dlouho a změ-
nila své občanství a občanský prů-
kaz na občanku České republiky.

Ačkoliv tedy nikdy neopustila tr-
vale hranice našeho státu, stala 
se nedobrovolně cestovatelkou po 
státních útvarech. Máte-li zájem, 
spočítejte si prosím sami, kolik 
státních útvarů do dneška naše 
Vlastička osobně procestovala.

Jedno „náboženství“ Vlasta nikdy 
však nezměnila a to je skauting. 
Nebudeme a nemůžeme se zabý-
vat všemi peripetiemi českého, 
československého a zase českého 
skautského hnutí, ale Vlastička 
vždy věrně stála pod praporem 
s lilií a psí hlavou. Tenhle prapor 
však přece jen jednou dobrovolně 
změnila, a to když se osobně a ve-
hementně začala zajímat o vodní 
skauting a bojovala za jeho ofici-
ální uznání v rámci českého a slo-
venského skautingu. Věřte, neby-
lo to moc lehké, proti stáli vážení 

a mocní bratří ve všech skautských 
orgánech českého a slovenského 
skautingu, a když se bohužel k pro-
tivníkům připojily i některé sestry 
z dívčího náčelnictva, vypadalo to, 
že vodní skautky prostě nebudou. 
Ale dívky se nedaly! Oddílů skau-
tek, které se zejména na venko-
vě měnily na vodácké, přibývalo 
a Vlasta v náčelnictvu i v ostatních 
organizacích dívčího skautingu 
trpělivě probojovávala uznání vo-
daček. Že se to nakonec podařilo, 
za to vděčíme právě Vlastičce a ně-
kolika jejím sestrám ve vedoucích 

Čestná hlavní kapitánka VS slaví 94 let!

Sestra Vlasta Páleníková, čestná hlavní kapitánka vodních skautů ČR
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Vlasto, jak vzpomínáš na začátky 
svého skautování?

Ještě jsem neměla čas vzpomí-
nat, protože stále ještě něco dělám 
a stýkám se s mnoha skauty, a tak 
není čas na vzpomínky. Skautovat 
jsem začala ve 12 letech v Ostravě. 
Po roce 1936 jsem po příchodu do 
Prahy začala vést svůj první oddíl - 
27. dívčí oddíl.

V oddíle jsme pracovali i přes ce-
lou válku, a dokonce jsme do od-
dílu přijali i židovku, která se v té 
době nemohla stýkat se svými vrs-
tevníky. Ta zkušenost byla jak ra-
dostná, tak i velmi bolestná. Bylo 
to sice i se souhlasem rodičů mých 
skautek, ale bylo to tehdy opravdu 
málo bezpečné. A musím dodateč-
ně pochválit svá děvčata za jejich 
ohleduplnost, i když sem tam ob-
racely oči v sloup nad její nešikov-
ností. V oddíle byla do doby, než se 
rodině podařilo utéct dál – do Ra-
kouska.

Co tě přivedlo k vodním skau-
tům?

Jsem narozena v rybách a mám 
vlastně od narození k vodě velmi 
blízký vztah. A tak když jsem se se-
šla s Jackem a jeho ženou Bělou, 
zaujalo mě vodáctví. Osoba Jacka 
se tak pro mě stala nejen velkým 
příkladem, ale vlastně celovodác-
kým pomocníkem a průvodcem.

Přispělo k tomu také to, že jsem  
pracovala určitou dobu na ústře-
dí u br. Mikšoviče, který měl na 
starosti vydávání a redakci skaut-
ských časopisů. 

Na ústředí jsem se často setká-
vala i s vodáky a vodačkami, které 
si stěžovaly, že nejsou vedeny jako 
samostatné dívčí oddíly. Jako teh-
dejší členka dívčího náčelnictva 
jsem prosadila na sněmu uznání 
dívčích vodních oddílů. Tehdy to 
celý sněm přivítal bouřlivým po-
tleskem.

Ve stejném době jsem měla mož-

nost se stýkat i s Jackem a s jeho 
ženou Bělou a obdivovat jejich hr-
dinský postoj k životu. Běla byla to-
tiž těžce nemocná a snášela tento 
svůj handicap velmi hrdinně a Jack 
se o ni tak pečlivě staral, že můj 
obdiv k němu rostl den za dnem. 
Tím vzniklo naše přátelství a já 
jsem se víc seznámila s vodním 
skautingem, a tím jsem vlastně 
začala podporovat děvčata v jejich 
samostatnosti.

V čem vidíš největší rozdíly mezi 
„suchozemským“ a „vodním“ 
skautingem?

Největší rozdíl vidím v kázni, pro-
tože u vodáků je větší nebezpe-
čí ztráty života. Kázeň tam proto 
musí být tvrdší.

Kdo tě ve tvé skautské činnosti 
nejvíce ovlivnil a proč?

Bylo jich mnoho, a tak zmíním as-
poň některé a ostatní ať se nezlo-
bí, že jsem si nevzpomněla. 

Tak například Vlasta Macková. 

aktuálně

orgánech JUNÁKA.
Ale ještě jednou musela Vlas-

ta prožít trpké zklamání. To když 
po slibném rozjezdu na jaře 1968 
přišla studená sprcha. Vlasta byla 
v té době zvolena do dívčího náčel-
nictva, pracovala na rozvoji dívčích 
vodáckých oddílů a náhle přišla 
osudná noc 21. srpna 1968 a vše, 
co potom nejen ve skautingu ná-
sledovalo. 

Bohužel Vlasta musela zažít ne-
jen zradu některých „bratří“, se 
kterými se v ústředních orgánech 
JUNÁKA tak dobře znala, ale zažít 
i radostnou obnovu dívčího vod-
ního skautingu po naši sametové 
revoluci. Za svou dlouholetou prá-
ci byla odměněna nejen skautský-
mi řády, ale zažila i jednohlasnou 
volbu „Hlavní kapitánkou“ tehdej-
šího HKVS. Když se později vzdala 

této funkce, byla na shromáždění 
vodáckých funkcionářů opět jed-
nohlasně zvolena „Čestnou kapi-
tánkou vodních skautek a skautů“.

Jenže kdepak odsunout Vlastičku 
i do té (i když vodácko-skautské) 
pense. To tedy opravdu ne! Vlasta 
se stala členkou nově vzniklého 
klubu, který nese název „Klub do-
spělých emeritních činovníků vod-
ních skautů a skautek“, navštěvuje 
pilně schůzky klubu a spolupracu-
je při oldskautské činnosti.

Jen doufá, že se ještě dožije toho, 
že vodní skautky dostanou na vo-
lebním sněmu vodních skautů 
a skautek opět svoji „hlavní kapi-
tánku“.

Sestra Vlasta  Páleníková  oslavila 
své  94. narozeniny dne 13. března  
2010.

Amateur 

„Doporučuji vodním skautkám, 
aby měly svou hlavní kapitánku,“ 
říká Vlasta v rozhovoru pro eKP

Vlasta a Amateur v květnu 2003 při 
odhalení pomníku padlým, umuče-
ným a vězněným skautům na nádvo-
ří strašnického krematoria

mailto:hold@upcmail.cz
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S ní jsem vedla v Černošicích dívčí 
lesní školu, já jako její pomocnice, 
bylo to někdy ve 40. letech. Její prá-
ce mě velmi oslovila.

Dále na mě měl vliv životní postoj 
Běly a Jacka, od kterého jsem získá-
vala znalosti vodního skautingu.  
Zejména jejich statečnost v boji 
s těžkou nemocí Běly.

A mohla bych tak pokračovat dál. 
Zažila jsi několik zákazů skau-

tingu, dokázala bys je mezi sebou 
srovnat?

Srovnání je opravdu těžké, proto-
že to vlastně bylo všechno stejné. 
Vše bylo přísně zakázané. Němci, 
komunisti i ti „proreformní“ ko-
munisté, vše bylo jedno.

Ale já jsem přes všechny záka-
zy vedla svůj oddíl. Dokonce dívčí 
náčelnictvo se scházelo každou 
středu v Repre – Obecním domě, 
kde nám číšník vždy zajistil malou 
místnost, ve které jsme se scházely 
a nebyly rušeny. I jemu patří dík.

Jenom za komunistů jsem oddíl 
nemohla po určitou dobu vést, 
protože jsem byla nasazena na 
samotu na kácení lesa. Jakmi-
le jsem však měla možnost, opět 
jsem se pustila do práce a vytvoři-
la ve Špindlerově mlýně nový tajný 
minioddíl, stejně i po svém opě-
tovném příchodu do Prahy v roce 

1965. Tak se mi práce v roce 1968 
mohla rozvíjet snáze.

Jaké bylo skautování v dobách 
nesvobody?

Bylo prostě nesvobodné, muse-
lo se vše nějak překrývat, a proto 
vzniklo i mnoho zlého, které se 
táhne dodnes. Jednoduše řečeno, 
vše pramení ze skautského záko-
na – mluvit pravdu. Museli jsme 
se všichni přetvařovat. Jak to však 
šlo, když to nešlo. A toto břeme-
no skauting poznamenalo až do 
dnešních časů.

Jak jsi prožívala dobu před 20 
lety, tedy znovuobnovení skautin-
gu, Hlavního kapitanátu, ...?

Radostně, ale jinak už jsme všech-
no uměli z roku 1968. Jen sil bylo 
méně a zázemí už prakticky bylo 
minimální. Prostě generace chy-
běla, ne úplně, ale bylo jich málo 
a neměli dlouhou a určitým způ-
sobem i „čistou“ praxi. I v letech 
1968-1970 ten skauting neměl ty 
správné možnosti a byl omezován 
a regulován.

V 90. letech jsi působila jako 
hlavní kapitánka vodních skau-
tů, co považuješ za nejdůležitější 
události pro vodní skauty během 
svého působení v této funkci?

Nejradostnější bylo, že jsme moh-
li volně žít a mohli jsme my, starší, 

předávat hodně mladým skautům 
své zkušenosti ze starého, poctivé-
ho skautingu.

Uvítala bys, kdyby v čele vodních 
skautů stanula místo hlavního 
kapitána nyní hlavní kapitánka? 
Proč ano/ne?

Co mě mrzí dodnes je fakt, že 
jsem vlastně dosud nejenom prv-
ní, ale vlastně jedinou hlavní kapi-
tánkou. Proto doporučuji vodním 
skautům i skautkám, aby skautky 
měly svou vlastní kapitánku, jak 
to zavedl i Jack. Přeci jenom děv-
čata mají mít nejen svá specifika, 
ale také potřebují zázemí a oporu. 
A to jim může dát především jejich 
hlavní kapitánka a nikoli kapitán.

Nejsem proto, aby byla jenom 
dívčí hlavní kapitánka, ale aby 
fungovaly s hlavním kapitánem 
v symbióze a ne hlavní kapitán 
a jeho sekretářka nebo naopak. 
Stejně tak si nemyslím, že je dobré, 
aby byla pouze hlavní kapitánka 
bez hlavního kapitána.   

Vlasto, děkujeme Ti za rozhovor!
Odpovídala jsem na otázky velmi 

stručně, ale snad to bude stačit. 
Nechtěla jsem tvořit svůj vlastní 
nekrolog, tak se na mne nezlobte, 
že je to stručné.  

Vlasty se ptala Majda a Pavlík

aktuálně

Vlasta na konci 60. let, kdy byla zvole-
na  do náčelnictva dívčího kmene 
Junáka. Fotografie z časopisu Junák 
vydaného v březnu roku  1969.

Vlasta a Jack při společné oslavě svých kulatých narozenin v roce 2006
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