
 
 

Žádný mysteriozní listopadový 
střet, ale tradiční květnové setkání 
v příjemném prostředí klubovny Kar-
ličky Lebedové – sešlo se nás doce-
la dost včetně Lídy Bělovské, která 
přikvačila z Mohuče a zavítala poté i 
na 49. Intercamp v Josefově-Jaromě-
ři, kde se sešlo přes 3 tisíce skautek 
a skautů. Lída také přispěla na naše 
stránky fundovaným a plně infima-
tivním článkem o Intercampu a jeho 

Obrázek výše - „poutač“ - celé znění vyprávění viz:            historií ab initio (od začátku). 
http://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2016/05/Intercamp-jak-jsme-se-k-nemu-dostali.pdf . 

Naše setkání jsme tradičně zahájili junáckou hymnou, původně na programu měla být 
prezentace vzácného dokumentu – z vodácké lesní školy z r. 1969, který na flešce přinesl Tao-
Te – Jiří Zámečník. K tomu však je třeba počítač a projektor, což jsme postrádali resp. to nikdo 
nezajistil. Dodatečně jsme zjistili, že klubovna je i pro tyto případy vybavena, ale technika byla 
pečlivě uzavřena a nikdo kompetentní neměl klíč. Příště snad budeme chytřejší. Nicméně Tao 
Te mi poskytl cenné obrázky z oné flešky: byla to IV. Lesní škola vodních skautů a skautek 
v Jaroslavicích na Vltavě nad soutokem Vltavy a Lužnice v r. 1969. Hoši měli tábor na pravém 
břehu, děvčata na levém břehu řeky (v pozadí v pravém horním rohu). Vůdcem lesní školy byl 
br. Bimbo (JUC. Štok), Přístavný a zástupce, programový vedoucí br. Jack (Ing. Hájek, 
později Hlavní kapitán vodních skautů a též nakonec náčelník Junáka), Přístavný – 
hospodář a pokladník br. Tao Te (MUDr. J. Zámečník), který byl též hlavním a jediným 
kuchařem, on je autorem fotek. Vůdkyní dívčího tábora a školy byla ses. Vlasta Páleníková 
(Hlavní kapitánka vodních skautek a též členka Náčelnictva Junáka). Tao Te  nám to bude 
muset někdy příště patřičně okomentovat. 

 

 
 

http://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2016/05/Intercamp-jak-jsme-se-k-nemu-dostali.pdf


Posezení se tudíž neslo v mírně řečeném stylu „hala bala“. Dozvěděli jsme se od Hanky, že 
následující den bude hrob bratra Jumba - Jarmila Burghausera osazen obnoveným novým 
emblémem (původní dílo br. Pluta, Vladimíra Pechara), který by 
neměl lákat zloděje. Br. Derviš po nemalém úsilí a ve spolupráci 
s hřbitovní správou na Olšanech našel dodatečně Jumbův hrob a 
pořídil snímky.  

V debatě jsme se pokoušeli objasnit postavení a existenci 
dospělých v organizaci, jejich uplatnění a úlohu v intencích před-
sněmovní diskuse VSJ 2017. Jistě to bude předmětem obšírnějších 
debat v následujících setkáních, byť pro mnohé z nás díky stáří se 
šíře možností rapidně zužuje. Domnívám se však, že naše zkušenosti 
mohou být velkou a cennou silou, pokud bude zájem je akceptovat. 

Protože jsem před nějakou dobou obdržel od br. Jiřího Čejky – 
Péguyho e-mailem jeho rozsáhlé pojednání Pavel Křivský a jeho 
Kruh, pro a proti (je to 44 stran textu), jež bylo prezentováno též na 
našich webových stránkách a jež jsem pečlivě prostudoval, byl jsem 
zvědav, co k tomu ostatní, sestry a bratři. Žel, tak nějak to ušlo pozornosti. Musím podotknout, 
že Péguyho zpracování je vskutku komplexní a ve snaze po maximální objektivitě – viz:  
http://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pavel_Krivsky_a_jeho_KRUH_pro_a_proti_2.pdf . 

Debata k tématu byla nutně ubohým torzem, úhel pohledu dle Kaye, tlumočený Mine-
wakanem, je dle mého názoru silně zúžený. Nakonec se ozval Míla Moravec, který jako člen 
Kruhu činnost této komunity či skupiny jednoznačně obhajoval a nedivím se mu. Já sám znám 
několik „Kruháků“ a jsou to pro mne lidé zdatní morálně, intelektuálně, charaktery. Skauting jako 
filosofická kategorie je žádaným tématem zejména pro současnost, jak svědčí i řada článků 
např. ve Skautském světě, ale i jinde. Třeba o tom ještě někdy dáme slovo. 

Oznámil jsem rovněž osazenstvu, že 17. května mám v Měšťanské besedě v Jungmannově 
ulici 17(vysoká škola CEVRO) v 17. hodin pro Demokratický klub (www.demokratickyklub.cz) 
přednášku Skauting – světové demokratické hnutí a Vojenské tábory nucených prací PTP, 
pokud by měl někdo zájem, bude vítán */.  

Bělohorskou schůzku, tradičně dotovanou něčím na zub díky našim sestrám, zejména 
sestry Lyn, jsme ukončili druhou slokou junácké hymny a vydali se za hezkého počasí 
k domovům. 

 

Zapsal Grizzly – Boža Strauch,          Foto: Tao TE – Jiří Zámečník 
                                                                     Derviš – Petr Jeschke 

____________________________________________________________________________ 
  

*/ Zmiňovaná moje přednáška, kterou jsem ve výše uvedeném dni prezentoval pro nás, skauty, 
v památných místech Měšťanské besedy, a doprovodil mnoha obrázky a materiály, byla velmi 
příznivě akceptována; ze skautů byla přítomná mně známá ses. Dana Seidlová a pak se mi 
hlásil jeden skaut, který byl dle jeho informací vězněn s Pavlem Holým a Jiřím Navrátilem. 
Bohužel se mi nepředstavil. Do jaké míry bylo ostatní auditorium skautské, neumím posoudit.  
 

Poznámka editora článku resp. Webu SO - na internetu je možné najít tato slova: 
… je znakem velkých duchů, že si znovu a znovu dokáží klást otázku: "Jdu správným směrem, 
nemýlím se, nejsem v zajetí zjednodušených představ?" Právě z pochyb dokázal Pavel Křivský 
vytěžit nové myšlenky a inspirovat jimi své blízké. (str. 112) 
...V katedrále sv. Pavla v Londýně, uprostřed nádhery barokních náhrobků, hlásajících velkými 
slovy dávno zašlou slávu zemřelých, najdete prostou desku, pod kterou je pohřben stavitel 
chrámu. A na té desce je prostý nápis: "Zde leží Sir Christopher Wren. Chceš-li vidět pomník, 
rozhlédni se kolem." Chcete vidět pomník Pavla Křivského? Nehledejte jej ve slovech náhrobku, 
hledejte ho ve svých srdcích - tam jej najdete pevnější kovu. Hledejte ho v kráse lidských 
vztahů, které se vytvářely u ohňů a za nočních vigilií - a hledejte ho ve vlastní práci i ve 
vlastních dětech.“ (Z nekrologu proneseného Václavem Břicháčkem nad rakví Pavla Křivského 
dne 22.12.1989, uvedeno v: Pavel Křivský: Ars bene vivendi, Praha 1992 /Soukromý tisk - 
podle záznamů členů a členek "Kruhu"/, str.113).                    (Kamzík) 

http://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pavel_Krivsky_a_jeho_KRUH_pro_a_proti_2.pdf
http://www.demokratickyklub.cz/

