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ODDÍLOVÉ / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY 
 

 

 

         
 

 

 

XXVII. výroční členská schůze Svojsíkova oddílu 

konaná 16. září 2017    
 

Zpráva vůdkyně za léta 2016–17 */ 
 

Milé sestry, milí bratři, 

   předkládáme vám zprávu o naší činnosti, a  tak opět čtení místo poslouchání. A zase 

začneme statistikou.  Ke dnešnímu dni by nás mělo být 351, z toho 231 mužů a 120 žen, 

průměrný věk 82,6. Našich členů ubývá, ročně zemře víc, než je přijato – ale to není 

nářek, jen konstatování – vždyť větší počet nemusí znamenat vyšší kvalitu. 

  A to smutné radši hned na začátek. V minulém období nás opustili Hana 

Folprechtová z Dolního Bousova, Lubomír Kantor z Olomouce, Miloslav Mašek z Klatov, 

Zdeněk Zalabák z Brandýsa nad Labem, Zbyšek Pecha z Brna, Jiří Navrátil z Prahy, Jan 

Přibyl ze Strakonic, Jan Laštovička z Třebíče, Vratislav Řehák z Prahy, František Cigánek 

z Troubek, Vlasta Macková z Prahy, Vlasta Lichtenberková z Kostelce nad Orlicí, Jiří 

Fottr z Železného Brodu, Vladimír Pokorný z Frýdku-Místku, Josef Kříž z Opařan, Jiří 

Stojan z Uherského Brodu, Bohuslav Strauch z Prahy, Karel Procházka z Brna, Eva 

Průšová z Prahy a Ludmila Komzáková z Tábora. I letos mezi zemřelými byly velmi 

výrazné osobnosti našeho skautského hnutí - sestra Vlasta Macková - čestná náčelní, Jiří 

Navrátil – místostarosta Junáka, bratr Vratislav Řehák a Bohuslav Strauch, který byl 

v posledních letech kronikářem oddílu. Budeme na ně všechny vzpomínat a jsme jim 

vděčni za to, co vykonali pro skauting i pro své okolí. 

A něco hodně radostného – 17. března se dožil stovky bratr Eduard Marek z Prahy – 

je nejstarším členem nejen SO, ale i celého našeho hnutí. Blahopřejeme. 

Naše řady omladili a rozmnožili bratři Karel Berka z Olomouce, Jaroslav Damek 

z Hranic, Petr Hájek z Chotěboře, Lubomír Melichařík z Valašského Meziříčí, Václav 

Nehasil z Prahy, Tomáš Šach z Rokycan, František Vejvoda z Hronova,  Zbyněk Wittek 

z Havířova, Jiří Zapalač z Lipníka nad Bečvou, Pavel Zejšek z Kladna a sestry Ludmila 

Dölingerová z Prahy, Anna Fischerová z Českých Budějovic, Irena Klausová z Kutné 

Hory, Marcela Nováková z Uherského Brodu a Jaroslava Vejrová z Hradce Králové. 

Vítáme je mezi námi.  

Za rok 2017 přišlo pouze 5 návrhů na nové členy SO: br. Zdeněk Černík (1932) 

z Třebovle (druž.2a), Miroslav Ruml (1954) z Luk (druž. 4), Oldřich Tanert (1957) 

z Rudy na Moravě (druž. 8), Jiří Wasserbauer (1946) z Lázní Bohdaneč (druž. 6) a 

ses. Helena Večeřová (1955) z Hraběšic (druž. 8).  Na této schůzi budeme schvalovat 

návrh na jejich přijetí.  

Oddílová rada se schází 4x ročně – v listopadu, březnu, červnu a září. Letos jsme se 

zabývali především materiály sněmu a posílali svá stanoviska, především k úloze a 

postavení dospělých v Junáku. Náčelnictvu jsme podali návrh na změny Řádu SO a 

požádali o upřesnění postavení SO v Junáku tak, jak jste to odhlasovali na poslední 
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členské schůzi. Náčelnictvo se tím vážně zabývá a projedná na své schůzi. Budeme 

informováni, případně pozváni.  

Po sněmu jsme se zabývali výsledky sněmu – na sněmu byli jako hosté za SO bratři  

Zdeněk Šobr, Josef Soukup, Eduard Konvička; sestra vůdkyně pro nemoc na sněmu 

nebyla, pozdrav SO sněmu přednesl bratr Šobr. Zprávu o průběhu podali zúčastnění, 

zdůrazňovali pěknou atmosféru,  pozornost, péči a úctu jim projevovanou.  

O tom, co se děje v SO, teoretické práce našich členů o skautingu a mnoho jiného 

zajímavého najdete na webových stránkách SO http://www.so-novinky.obadalek.cz/ . 

Za jejich velmi pečlivé vedení  moc děkujeme bratru Jechovi – Kamzíkovi a bratru 

Obadálkovi, který nám bezplatně poskytl svou doménu. 

Letošní rok je rokem světových konferencí všech našich mezinárodních organizací – 

dívčí WAGGGSu, chlapecké i dívčí WOSMu a kmene dospělých ISGFu. Konference se 

konají jednou za tři roky. 

41. konference WOSMu  proběhla 14. – 18. srpna v Azerbejdžánu,  

36. konference WAGGGSu se sejde 18. – 22. září v Indii v Delhi,   

28. konference ISGFu se sejde 9. – 14. října na Bali v Indonésii. 

S výsledky budou seznámeni vůdcové a vy jejich prostřednictvím a budou – 

(doufám) i na našich webových stránkách. Konference WOSMu už proběhla, zprávu 

najdete také na našich webových stránkách. Na příští 3 roky byl zvolen nový výbor, 

předseda Craig Turpie z Británie a 6 mladých poradců. Příští Jamboree bude v r. 2019 

v Západní Virginii a další v r. 2023 v Jižní Koreji.  

Nadále podporujeme indickou dívku Nasreen Bogum na studiích, jsme s ní 

v písemném styku, dostáváme zprávy o jejích studijních výsledcích – informace a 

překlady dopisů dostávají rádcové. Nasreen studuje už na vyšším stupni školy, chce se stát 

učitelkou.  

Čestná léta služby – za rok 2016 bylo uděleno 14, v roce 2017 zatím jen 1. 

Dá hodně práce vysvětlit, že ČLS se týkají těch, kteří pracovali již od r. 1968-70  a 

pokračovali v práci i v letech 1970 až 1990. Těm, kdo začali pracovat po roce 1990, 

přísluší jen řádná léta.   

Výroční zpráva Junáka za rok 2016 je opět potěšující – členů Junáka stále přibývá – 

jen  někde je problémem nedostatek vůdců, a tak na členství v Junáku mladí čekají.  

Zpráva uvádí, že Junák má 57 840 členů, z toho do 10 let 16 966, ve věku  11 – 15 je 

17 275, ve věku 16 – 24 je 10 203 a od 25 výše  je 13 396 členů. V současné době pracuje 

2093 oddílů, 478 středisek, 63 okresů, 14 krajů, 3 625 členů se účastnilo vzdělávacích 

kurzů. Zajímavým údajem je, že od roku 1989 prošlo skautingem přes 500 000 lidí. 

 Úkolu hospodáře SO se po bratru Moravcovi ujal bratr Akim – ing. Kamil Budera – 

a moc mu za to děkujeme. Mít v pořádku hospodaření je klíčová otázka. 

Členům starším 70 let posíláme blahopřání k narozeninám, přikládáme texty, které  

se nám zdají zajímavé. Děkujeme za Vaše příznivé ohlasy. Není v našich silách odpovídat 

na poděkování a přání, činíme tak touto cestou. Díky. 

Děkujeme Zdravotnickému ústavu za poskytnutí posluchárny pro výroční schůzi, 

Skautskému institutu za poskytnutí místnosti ke schůzím oddílové rady a pražským, resp. 

roztockým skautkám za přípravu dnešního občerstvení. Dík patří i sestře Dáše Houskové, 

za vedení evidence a přípravu materiálů. 

Praha, září 2017      

   Hana Bouzková, vůdkyně oddílu 

http://www.so-novinky.obadalek.cz/
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SO   zprávy družin 

(podle zpráv poslaných rádci  

a kráceno na to, co by mohlo zajímat ostatní družiny) 
 

1. Pražská – rádkyně Vlaďka Hůlková – schází se 6x ročně – oslavili 100. naro-zeniny 

Edy Marka, má tedy nejstaršího člena SO i Junáka. Ze vzdělávacích přednášek velice 

zaujala přednáška Jitky Radkovičové - Tiki – o židovském skautingu a jejích zážitcích 

z Izraele. Br. Windy pak přinesl na příští schůzku odznaky židovských skautů. 2 

schůzky jsou jen povídací při kávě a čaji.  

2a   Polabská – rádkyně Jana Chvojková – mají problémy s účastí členů – zdravotní 

důvody, píší jim. 

2b  Podbrdská – rádce MVDr. Jiří Soukup – navštěvují tábory, u slibového ohně předával 

rádce slibové odznaky, navštívil tři tábory, hovořil s účastníky o historii skautingu.  

3. Jihočeská – rádkyně Majka Peciválová – scházejí se 2x v Čes. Budějovicích, probírají 

skautské aktuality, posílají pozdravy těm, kdo se nemohou účastnit. 

4. Západočeská Bílého orla – rádce Tomáš Šach – zprávu ale poslal bratr Pavel Šiřina, 

který byl rádcem od března 2016 do května 2017 – probírají aktuality, hovořili o 

potřebnosti loga či jeho zbytečnosti, přispívají na dobročinné akce při Adventních 

koncertech, sloužili ve vánočním stánku MRJ v Plzni. Rádce se účastní KRJ i schůzí 

KD. 

5. Severočeská – rádce Jaroslav Vyskočil – plánovaný výlet se nevydařil, musili ho 

zrušit, bylo málo přihlášených; místo schůzek volí tak, aby se postupně mohli účastnit 

členové, kterým větší cestování znemožňuje zdravotní stav. Družina vydává 

Rádcoviny se základními informacemi pro všechny členy. 

6. Východočeská – rádce Lubor Šušlík – i oni udržují kontakty s těmi, kdo se nemohou 

zúčastňovat schůzek – členové se podílejí na místních skautských akcích, na přípravě 

táborů, rádce beseduje po školách a na vzdělávacích akcích Junáka. 

7.  Jihomoravská – rádce ing Jiří Trávníček – posílají přání členům k Novému roku, byli 

na botanické výpravě v lokalitě Nevojice-Malhotky, o prázdninách navštěvují tábory i 

z jiných měst, pokud táboří v okolí, navštívili i tábor pražské Jedničky, besedují tam o 

historii i současnosti skautingu, rádce dává razit odznaky. 

8. Hanácká – rádce bratr ing Zdeněk Šobr – scházejí se v Olomouci a 2x na zajímavých 

místech – letos vyjeli do lázní Slatinice u Olomouce, absolvovali tam skautskou 

naučnou stezku s výkladem skauta – geologa. Navštívili tam i Muzeum Zdeňka 

Buriana. V září se chystají do stále vylepšované klubovny v Lesnici u Zábřeha - 

klubovna je dílem bratra Šroma, člena jejich družiny. Navštíví Jesenickou LŠ a 

pobesedují s účastníky. Tato akce je dlouhodobě kladně hodnocena oběma stranami. 

9. Slezská – rádce bratr Eduard Konvička – družina má tradičně bohatou činnost, 

spolupracuje s polskými Harcery – mají s nimi utkání v bowlingu, střelbě ze 

vzduchovky, pistole, luku i praku. 4 členové se účastnili tábora KD v Pařezské Lhotě, 

8 členů bylo na Ivančeně. Pořádají vzpomínku na zavražděné ostravské skauty na 

židovském hřbitově v Polském Těšíně. Vydávají Oldskautské vzdechy, které mají větší 

rozsah, a každoročně krásný družinový kalendář. Letošní byl věnován Ivančeně.  

10.  Zlínská – Rudolfa Plajnera – rádkyně Eva Fišerová – sešli se 4x, probírají aktuální 

otázky, píší členům, kteří nemohou docházet na schůzky. 
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11.  Vysočina – rádce Jiří Janíček – scházejí se 2x, a to v Havlíčkově Brodě. Zaslali 

dokumenty do projektu Zkušenost totality o bratru Zdeňku Šírovi, umučeném za války 

v Mauthausenu, přivítali na velkém shromáždění bratra Bradyho, který své dětství 

prožil jako skaut v Novém Městě na Mor., sestry z Havlíčkova Brodu se aktivně 

podílely na akci Běh pro Klárku. Zhotovili 60 kytic a lilií na hroby skautů a skautek. 

Přednášeli na Letním semináři kraje kmene OS. 
______________________________ 

 

Poznámka pod čarou: 

*/ Oddílová rada se omlouvá, že zpráva, kterou obdrželi na místě účastníci, měla omylem 

rok staré období – zde již opraveno. 
 

Výběr z fotografií VČS SO: 
 

 
 
 
 

 
 

Úvaha bratra Hájka – Bálůa, kterou pro onemocnění nemohl přednést osobně, 

je k přečtení od strany 22 tohoto čísla Zpravodaje SO. 
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Setkání Hanácké družiny SO 
úterý 4. 7. 2017 
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Mimořádná družinovka se konala na základě písemného pozvání z června 2017 (obvykle 
přichází pozvání e-mailem). Ohlášenou místnost, kde se měla oslava konat, obsadila 
jakási jiná parta. A tak jsme vzali zavděk naší starou klubovnou. Oslavenec (měl šátek 
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oddílu „Ostří hoši Olomouc“) nezapomněl kytaru a občerstvení nám připravila jeho paní. 
Br. Kvapil – Sir měl k oslavenci řeč, která je založena v Krajské kronice KD. 

                                Za Hanáckou družinu Jarda Frič - Norek 
 

Informační zdroje 
„Skaut je veselé mysli.“ 

Osmý bod skautského zákona 

Zdeněk Navrátil 

S K A U T I N G    J E    R A D O S T Í 
 

Hnutí nám mnohé dává, ale také vyžaduje 

 
Proč se stáváme skauty? V kterém věku vstupujeme do hnutí a co v té době pro nás skauting 

představuje? Jen málokdo si klade takové otázky, protože ho ke skautingu přivede obvykle pouze 

nějaký vnější podnět. Někoho ovšem jen zvědavost, jiného kamarádi, jsou i takoví, že je k tomu 

přiměje kniha, která je svou opravdovostí oslovila. Kdysi, v dobách, než totalitní režim 

zprofanoval armádu, stejnokroje a instituce, jež jich používaly, snad někoho také slušivý 

skautský kroj. Není jistě třeba pátrat po příčinách, podstatné je, jak hluboce byl kdo tímto 

hnutím osloven, zda nepodlehl jenom náhlému pomíjivému impulsu, ale skautské zásady přijal 

na celý svůj život. Protože skauting dává svou mravní orientaci každému pro jeho celoživotní 

putování. 

 

„Skauting je hra“ 
 

Kolikrát jsme už toto tvrzení, připisované samotnému zakladateli našeho hnutí, v této či 

podobné, poněkud parafrázované podobě zaslechli. Tento výrok je velmi často uváděn, 

buď doslovně citován, občas též s určitým záměrem upravován, je klíčovým principem 

skautské výchovy, ale – jak se zde ještě zmíníme – také jeho velkým rizikem.  

 Ačkoliv to zdůrazňujeme vždycky, připomenu i tentokrát také zde, že skauting je 

hnutí výchovné. Jeho zakladatel v dobách velké sociální diferenciace, v období, 

nazývaném průmyslová revoluce, chtěl dětem, a především chlapcům, nahradit to, co jim 

rodiče ve své snaze o přežití ve stále tíživějších podmínkách nestačili poskytnout. Baden-

Powell (1857-1941) byl svou přirozeností skutečným vychovatelem a pedagogem. 

S problémy mladých mužů se setkával již jako mladý důstojník britské koloniální armády, 

do níž přicházeli noví vojáci ze všech společenských vrstev. Ne všichni byli ale na tuto 

situaci připraveni z domova, ze svých rodin. Pojal tedy záměr, že osloví mladé lidi, na 

prvém místě především chlapce, a povede je ke smysluplnému životu a to nejen 

ovlivněním trávení jejich volného času, ale též řádnou výchovou, která by je přivedla 

k dobrému občanství. Řada chlapců totiž vyrůstala v chudinských čtvrtích, ve slumech, o 

nichž si my, kteří žijeme na počátku už 21. století, jen stěží dokážeme vůbec udělat 

představu. Tam se setkávali se závistí, zlobou, nepřátelstvím a zločinem, od drobných 

krádeží a podvůdků, až k těm nejtěžším přestupkům, hrůzné vraždy nevyjímaje. 

Uvědomoval si mravní stav společnosti, v níž rozdíly, vycházející především 

z majetkových poměrů jednotlivců, silně rozdělovaly jeho národ. Chtěl proto původně jen 

pomoci mladé generaci, aby nakonec dospěl k založení hnutí (což nebyl jeho prvotní 

záměr) pro všechny, v němž se k těmto rozdílům nebude přihlížet. Jako demokrat a dobrý 

křesťan-anglikán, přesvědčený o rovnosti lidí před Bohem, věděl, že to bude jedním 
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z hlavních cílů jeho snahy. Uvědomil si rovněž, že stírání všech společenských rozdílů 

není jednoduché a že k takovému záměru musí přistupovat promyšleně. Bylo  mu též 

jasné, že mentorováním a příkazy nedosáhne ničeho a že tedy je třeba na prvém místě 

„klienty“ zaujmout. Odtud tedy pochází zde již uvedený výrok, že totiž jím vedení chlapci 

by neměli mít pocit, že jsou k čemukoliv nabádáni, ale že vše probíhá v hravém a 

radostném ovzduší. 

Nám ovšem citované slovní spojení připomíná jiného velkého pedagoga, „Učitele 

národů“ Jana Ámose Komenského (1592-1670), který svůj přístup k mládeži, uvedený 

v jeho známém díle Orbis pictus (1658), formuloval jako „schola ludus“ – „škola hrou“. 

Můžeme se tedy ptát, zda jde v tomto případě o shodu okolností, či zda Baden-Powell se s 

touto knihou už setkal, resp. zda také znal jiné práce tohoto autora. Otázkou se zabýval Jiří 

Čejka-Péguy, který došel k zajímavému závěru
1
.  

V letech 1873-81 působil v Londýně (a také v Římě) jako diplomat a zástupce 

Rakouska-Uherska český hrabě Dr. František Lützow (1849-1916), právník a 

dobrý znalec spisů J. A. Komenského. Hrabě překládal české knihy do angličtiny 

a propagoval jako velký vlastenec náš národ, jeho kulturu i literaturu v zemích 

svého působení, jak v překladech vlastních, tak i jiných překladatelů. Jako šlechtic 

byl velkým milovníkem koní, podobně jako tehdy mladý důstojník britské armády 

Baden-Powell. Hrabě měl svoji dostihovou stáj, kde se oba mohli setkat. Zmíněný 

autor dokonce uvádí úsměvnou historku, jíž byl B-P svědkem, když došlo k velké 

nelibosti hraběte na dostihovém seznamu koní k záměně jména jeho oblíbené 

klisničky Šárky anglickým výrazem Shark, což znamená Žralok. Nepochybně ne-

jen jejich společný zájem, ale také další záležitosti svedly oba dohromady. Protože 

B–P hledal zakotvení skautské výchovy podle těch nejlepších dostupných modelů, 

můžeme s pravděpodobností, hraničící s jistotou, tvrdit, že se jistě také s velmi 

obsáhlým pedagogickým a naučným dílem J. A. Komenského prostřednictvím 

českého hraběte seznámil.  

Nešlo ovšem pouze o metodiku výchovy. Zakladatel věděl, že jen předkládání 

vzorů a pěstování všech vhodných návyků pro výchovu je nedostačující. Výchova 

předpokládá také pevné zakotvení morální. To mu, jako upřímně věřícímu, přinášelo právě 

křesťanství. Ostatně právě ono dalo základ celé euro-atlantické civilizaci, třebaže si to 

dnes mnohdy mnozí z našich současníků ani neuvědomují. Duchovní zakotvení viděl 

především v prvním a nejdůležitějším přikázání
2
, které sdělil židovskému učenci sám 

Kristus, a které se stalo předlohou pro tři základní principy skautingu, třebaže je 

v explicitní podobě kodifikovala teprve 26. světová skautská konference v kanadském 

Montrealu v červenci roku 1977
3
. Současně však B–P už na samém počátku sestavil 

skautský zákon, který nejen svou podobou, ale především vlastním obsahem a pojetím 

korespondoval s židovsko-křesťanským Desaterem Božích přikázání.  

 Duchovní zakotvení bylo pro něho samozřejmostí, kterou uvedl svým 

prohlášením, že „skaut je věřící a já odmítám všechny formy skautingu, které nemají 

náboženský základ“
4
. Šel dokonce ještě dál, když prohlásil, že „od každého skauta se 

                                                           
1 viz Jiří Čejka-Péguy ŘSV – Dr. František hrabě Lützow a Sir Robert Baden-Powell of Gilwell (pohádka 
nebo skutečnost?) – separát – Roudnice nad Labem 2015 
2 Nový zákon – evangelium svatého Marka – Mk 12, 29-31 
3 Zdeněk Navrátil – Blíže k Baden-Powellovi – ZNF – Ivančice 2017 
4 Lord Baden-Powell o náboženství – ZNF – Ivančice 2003 
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očekává, že je členem některé církve a účastní se bohoslužeb“
5
. Když se však skauting šířil 

po celé naší Zemi, pochopil, že může oslovit i mladé lidi jiných kultur. Přesto trval na tom, 

aby i v  podmínkách, jež tamní skauting respektuje v těchto zemích, vnášel do něho svůj 

národní svéráz, „ovšem pod zorným úhlem onoho všelidského bratrství, které je základní 

ideou světového skautingu“
6
. Sám však zůstával nadále věrným víře, kterou si přinesl ze 

své rodiny.  

Nepochybně dílo Komenského nebylo jediným zdrojem výchovné inspirace, ke 

kterému se zakladatel skautingu obrátil. Jeho současnicí byla také Maria Montessori 

(1870-1952), která se jako lékařka zabývala metodou vědecké pedagogiky. Pracovala sice 

z počátku s mentálně postiženými dětmi, její činnost však brzy obsáhla celý široký 

problém moderní výchovy a pedagogiky. Zdůrazňovala celostní učení, rozvoj jak 

psychický tak i fyzický, svými moderními přístupy k rozvíjení dítěte především jeho 

vlastními silami nám jistě připomíná třetí mravní princip skautingu, totiž službu sobě. Ta 

však v pojetí B–P nemá nic společného se sobectvím, jak by nám možná mohli vyčítat 

někteří naši kritici, ale je na prvém místě aktivní účastí na vlastním osobním růstu. Baden-

Powell se s Marií Montessori znali a byli také v osobním kontaktu. Metody této vědkyně 

se dodnes využívají. Třebaže jsem nikde v materiálech o B–P odkaz na ni nenalezl, je jisté, 

že také u ní našel náš bratr Zakladatel rovněž mnohé a užitečné popudy při svém formo-

vání a postupném „dolaďování“ moderního skautského výchovného systému. 

Na samém začátku této kapitoly jsem se jen letmo zmínil o tom, že doslovné 

chápáni citátu zakladatele by snad mohlo přinášet také jistá rizika. Zkušenosti nám 

ukázaly, že velmi často se stává výhradní náplní činnosti některých skautských oddílů 

pouze a jedině hravý program, bez hlubšího zaměření na výchovnou stránku hnutí. 

Musíme si jistě přiznat, že pokud se pro mladé lidi udělá cokoliv s cílem přinést jim 

kultivovanou náplň jejich volna, je to jistě dobré a užitečné. Skautingu v pojetí Baden-

Powella jde však o mnohem více. Chce jim přinést mravní ukotvení, jež dnešní škola 

nemá ve své náplni, když je zaměřena výhradně na přísun vědomostí a znalostí, a když 

naše současné rodiny zůstávají v tomto směru pozadu, ať už z důvodu nedostatku času 

rodičů, či jejich vlastního nedostatečného vybavení v tomto směru.  

Nedělám si příliš velké iluze o úrovni předválečného skautingu. Také tehdy se 

dost našich oddílů (a nemám při tom na mysli ty, jež byly orientovány politicky či jinak 

oborově) omezovalo pouze na technicky vedený program. Naše specifické chápání 

duchovní orientace českého skautingu v sekularizované společnosti tomu už od samého 

počátku přímo nahrávalo. Přesto lze soudit, že svou roli dnes hraje také fakt dlouhodobého 

umlčení hnutí. Některé oddíly, dříve „pionýrské“, přešly do skautských řad, oprostily se od 

ideologické indoktrinace, ale bez dalších změn pokračovaly tak, jak to bylo u nich po léta 

„zaběhnuto“. Dá se jistě namítnout, že už prošlo dost času, aby se všech reliktů totality 

zbavily. Přiznejme si však, že vyrovnávání s minulostí je obtížné a ani společnost se 

nedokázala v tomto směru zcela změnit. Mnohé přežívá a zřejmě ani skauting není 

výjimkou. Platí ovšem stará a léty osvědčená zkušenost. Kvalita oddílu se odvíjí 

především od kvality jeho vůdce – jaký je vůdce, takový je i oddíl a takové mladé lidi 

posílá do života společnosti. Výchova vůdců je tedy základní starostí našeho hnutí nejen 

                                                           
5 tamtéž  
6 Zdeněk Navrátil – Blíže k Baden-Powellovi – ZNF – Ivančice 2017  
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ve vrcholných orgánech, ale také každého jednotlivého vůdce, který by se měl o svého 

dobrého nástupce včas zajímat a postarat. 

 

Skautská výchovná metoda 

 

V předchozí kapitole jsme poznali, že Baden-Powellovi šlo o mnohem více, než jen o 

smysluplné vyplnění volného času mládeže, který dosud trávila bezcílným „bloumáním“ 

po ulicích a tropením těch nejrůznějších přestupků. Chtěl jí nabídnout účast v hnutí, kde 

by mnohé poznala, kde by získala jí zatím neznámé dovednosti, znalosti, ušlechtilou 

zábavu a nalezla hluboké přátelství, jež by přerostlo ve skautské bratrství, které by ji 

spojilo s ostatními, stejně nadšenými mladými lidmi – jak se nakonec ukázalo – z celého 

světa. Dal hnutí nejen pevné mravní základy, ale též vedení, založené na nejmodernějších 

poznatcích psychologů. 

Jím sestavená výchovná metoda, označovaná jako skautská, byla – jak jsme zde už 

také uvedli – ovlivněna nejlepšími dostupnými poznatky tehdejší pedagogiky. Při 

předkládání faktů a nových znalostí postupovala vždy od jednoduchého ke složitějšímu. 

Neváhala, když to bylo nutné, k některým „poznatkům“ se vracet znovu později na ještě 

vyšší úrovni. To vše se mělo vždy dít hravou a nenásilnou formou. Podle zakladatele 

výchovná metoda důsledně zahrnovala čtyři základní prvky
7
, které jí dávaly právě onu 

dosud nepřekonanou výlučnost: 

- pro účast na ní se mladí lidé rozhodují sami a toto rozhodnutí stvrzují svým 

   dobrovolným slavnostním celoživotním slibem,  

- učení vlastní činností, „learning by doing“, rozvíjející nejlépe samostatnost, 

   charakterovou pevnost a rovněž připravenost ke spolupráci, 

- družinový systém, reflektující přirozené sdružování mladých lidí do malých 

   sociálních skupin, kde vůdčí úlohu přebírá nejvýraznější z nich (tj. v našem 

   případě rádce), 

- moderní a zajímavý program, navozující nejrůznější dovednosti a znalosti, 

   který připouští samozřejmě novelizaci, ovšem v předem daných mantinelech 

   skautského mravního základu a duchovního zakotvení. 

Vzorem, který tehdy skautům předložil sám Baden-Powell, byl svatý Jiří
8
, 

mučedník 4. stol., patron anglických králů a posléze i patron skautů celého světa. Ačkoliv 

legenda o jeho boji s drakem je historicky jen stěží prokazatelná, podobně jako mýty o 

rytířích Kulatého stolu krále Artuše, stal se Jiří přesto věčným symbolem vítězství Dobra 

nad Zlem. Pro skauty se tak stalo vzorem středověké rytířství především svým etickým 

kodexem, požadujícím vždy statečnost, věrnost, střídmost a ochranu slabších. Bez ohledu 

na to, že ani mnozí rytíři nebyli zcela bez osobních chyb, jak dokazuje existence i „rytířů 

loupeživých“. 

Pro Baden-Powella bylo samozřejmé, že výchova probíhala zcela odděleně pro 

chlapce i dívky. Ostatně už název jeho základní práce, totiž „Scouting for Boys“, 

nasvědčoval o jeho původním záměru vybudovat skautskou organizaci především jako 

chlapeckou. Respektoval tak zcela jasně poznatek pedagogů, že výchovné přístupy pro obě 

pohlaví by měly být rozdílné a respektovat nejen jejich odlišné chování a myšlení, ale též 

                                                           
7 Walter Hansen – VLK, jenž nikdy nespí – SCOUTARCH – Praha 1994  
8 Věra Remešová – Ikonografie a atributy svatých – Zvon – Praha 1991 
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životní poslání. To až naše současná doba je postižena genderovou mánií, která zcela 

zvráceným způsobem potlačuje vše, co v tomto směru lidstvo na své dlouhé vývojové 

cestě vybudovalo. Dnešní pedagogové a psychologové mladých poukazují na to, že 

zejména naše současné „přefeminizované“ školství poskytuje chlapcům příliš málo 

pozitivních mužských vzorů. Právě to by mohl skauting jistě v určité míře napravovat a 

přispět tak ke zlepšení aspoň v okruhu svého působení. 

Dívčí skauting
9
 vznikl nepříliš dlouho po založení chlapeckého v roce 1909 rovněž 

v Anglii. Dívky se účastnily prvního velkého srazu anglických skautů v Londýně, 

kde požádaly B–P o přijetí. Jako název pro ně zvolil Girl Guides a jejich vedení se 

ujala jeho sestra Agnes. Po ní převzala vedení anglická princezna Marie.     

Na zmíněných psychologických obrysech vybudoval B–P „svou“ výchovnou 

organizaci, která komplexností, ale i přitažlivostí dosud nemá konkurenci. Počítá 

s věkovým odstupňováním, kdy pro každý věk přináší jiné priority i jim odpovídající pro-

gramové prvky. Jako vždy, je i zde třeba počítat s úrovní vůdců, aby tento záměr poznali a 

plně aplikovali. 

U vlčat počítáme na prvém místě s jejich hravostí a fantazií, takže jim v původním 

záměru byla předložena téměř „pohádková“ atmosféra Rudyarda Kiplinga nádherné Knihy 

džunglí (The Jungle Book). Dnes možná budeme hledat jiné vzory, podstatné je však 

plnění základního požadavku stručného zákona vlčat, který je vede ke kázni a fair play. 

Nebylo by jistě příliš vhodné jim předkládat programové dovednosti skautského věku. 

Byly by pro ně určitě zajímavé a přitažlivé, způsobili bychom však na druhé straně fatální 

odliv členů oddílů skautských. Zdá se, že to bude v dnešní době asi velkým problémem, 

protože přísun informací i pro ty nejmenší je mnohem větší, než tomu bylo v začátcích 

skautingu, takže před naše pedagogy to staví velký problém k řešení. Není to ostatně 

problém jen skautingu, potýkají se s tím rodiny i škola. 

Skautský věk dokáže už pochopit požadavky mravního poselství skautského 

zákona. Je to období romantiky, touhy po poznání i Dobru, takže jejich naplnění a přijetí 

pomáháme příběhy, obřady, ale především dobrodružstvím a fyzickými výkony na 

výpravách a táborech. Je to doba největšího rozvoje charakteru a opět záleží na kvalitě 

vůdce, nakolik to vše dokáže svým svěřencům přiblížit a předat tak, aby se jim to stalo 

posléze celoživotní samozřejmostí.  

Rovering je vrcholnou podobou třetího mravního principu, kdy už skaut pracuje 

sám na svém rozvoji. Pro jeho úroveň je potřebný citlivý přístup vůdce a především vklad, 

který si rover přinesl ze svého oddílu. Nároky na jeho psychiku, intelekt, fyzickou zdatnost 

a morálku mohou být už na velmi vysoké úrovni. Proto považuji dobrý rovering za 

klíčovou fázi skautské výchovy, kdy vše dříve získané se utvrzuje a přenáší do dalšího 

života. Z dobrých roverských kmenů se pak mohou rekrutovat též dobří příští skautští 

vůdcové.   

Snad by bylo ještě vhodné připomenout tu také oldskauty. Zdá se být podivné 

hovořit o „hře a výchově“ u lidí dospělých. Přesto je vhodná aspoň stručná zmínka o nich. 

Nebylo to dříve běžné, po válce jsme se na sdružování „bývalých“ skautů dívali s určitým 

despektem. Dnes je to už zcela běžné. Není to jen záležitost nostalgická, kdy se „věrní“ 

jedinci jakoby nemohli rozloučit se skautským mládím. Posiluje to však jejich mravní 

                                                           
9 Bruno Břečka – Kronika čs. skautského hnutí 1900-1990 – Brněnská rada Junáka – Brno 1999 
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orientaci a přesvědčí je, že skauting skutečně může oslovit každý věk a že jeho zásady jsou 

věčně, i ve „stáří“ platné a na místě. 

Všechno předchozí zde uvedené považuji za samozřejmost všeobecně známou. 

Chtěl jsem jenom znovu připomenout, že skautská výchova má svůj důležitý vzestupný 

trend. Není ustrnulá a v každém věkovém období adekvátně reaguje na potřeby a vy-

spělost vedeného. Pamatuje na všechny fáze života, pro každou z nich má jí odpovídající 

nabídku. Vše, co je tu uvedeno jakoby pouze pro chlapecký kmen, platí jistě i pro kmen 

dívčí, pouze s přihlédnutím na jeho vlastní specifika. Náš bratrský a sesterský vzájemný 

přístup a vztah nás povede přes všechna úskalí, kterých není nikdo v životě ušetřen. Jenom 

tak se může stát „skauting hrou“, jenom tak naplníme jeho výchovné poslání a pouze tak 

stvrdíme smysl jeho existence i v tomto století. 

 

Skauting není náboženství 

 

Připomněli jsme si, že zakladatel skautingu dal hnutí do vínku pevné mravní ukotvení ve 

skautském zákoně, a že jeho základní principy uvádějí na prvém místě službu Bohu. Přesto 

se nedá tvrdit, že skauting je náboženství, nebo že by funkci náboženství mohl suplovat. 

Ostatně už sám B–P v roce 1916 připomněl, že „kdybychom se dopustili chyby (…) 

nastolit jakési náboženství skautské, nikdy by se nám nepodařilo být tím, čím jsme“.
10

 

Navzdory tomu se však někdy v těchto rovinách uvažuje a také např. Jaroslav Foglar-

Jestřáb, který je zcela právem považován za jednu z nejvýznamnějších postav českého 

skautingu, kdysi prohlásil, že „… ani až budu stár, nemusím zanechati skautingu, tohoto 

svého náboženství, které mi poslední léta dětství tak zjasnilo a okrášlilo“.
11

  

Uvedený výrok Jestřába cituje ve svém velmi zajímavém článku Pavel Hošek, 

který fenomén „foglarismu“, jak nazval zmíněný způsob působení na mládež, posuzuje 

z mnoha hledisek. Takovou výchovnou aktivitu označuje jako „dlouhodobou hru“. Autor 

sám pak je zaníceným ctitelem Jaroslava Foglara a možná – což neuvádí – i bývalým 

členem jeho legendární Dvojky. Nepíši o tom zde proto, abych s Hoškem snad 

polemizoval, ale proto, že skauting i Jestřáb jsou si velmi blízcí, ač ne – jak soudím – 

zcela totožní. Snad nám to pomůže při odpovědi na otázku, nakolik se může skauting blížit 

k náboženskému chápání světa, nebo snad dokonce ho nahradit. Peter Eberle to říká zcela 

jasně – „nechceme křesťanství – při plném respektování náboženské svobody každého – 

vnucovat, ale nabízet“
12

. Skauting je otevřen pro každého a jeho hlavním posláním je 

naučit své „vyznavače“ hledání smyslu života, svého místa ve společnosti, hledání 

„nejvyšší Pravdy a Lásky“, řečeno slovy našeho slibu. Toto „hledání“ je obsaženo už ve 

vlastním označení člena hnutí. 

Ve své stati uvádí Pavel Hošek s odvoláním na Niniana Smarta sedm dimensí, 

které jsou charakteristické pro vytvoření hlubokého „náboženského vztahu“ ke sku-

tečnosti. Uvedeme je zde jen stručně a pokusíme se je konfrontovat v podobě Jestřábově i 

původního skautingu. Ačkoliv je Smart označuje jako “svaté“, víme, že skautské hnutí od 

samého svého počátku s nimi pracuje zcela běžně, ač jistou podobu „mimořádnosti“ právě 

z důvodu výchovných a také určité „slavnostnosti“ většině z nich jim ponechává. Nejsou 

                                                           
10 Lord Baden-Powell o náboženství – ZNF – Ivančice 2003 
11 Pavel Hošek – Foglaring jako náboženství – čtvrtletník DINGIR 1/2017 – Praha 2017  
12 Peter Eberle – Koncepce duchovní výchovy – ZNF – Ivančice 2004  
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ovšem podstatou skautingu a ani jeho duchovním zakotvením, o „náboženství“ nemluvě. 

Jako výchovné prvky ovšem mají svůj význam také pro naše potřeby. Je na vůdcích, aby 

je poznali a dokázali využít pro svoje působení.  

Obřady, jimiž vždy provázíme či uvádíme a realizujeme některé okamžiky svého 

působení, jsou nám velmi blízké a zcela běžně s nimi pracujeme. Denní obřad vztyčování 

vlajky na táboře, přijímání nováčků (snad bez předání krojových šátků, které kdysi zavedli 

Pionýři), předání slibových odznaků po slavnostním táborovém ohni a další a další. 

Důležitým je tu zejména obřad iniciační, který Hošek zmiňuje. Ten byl především ve 

skautingu obsažen v podobě slavnostního slibu, takže Foglarův obřad byl spíše jenom jeho 

náhražkou, byť dobrou a účinnou. Tyto rituály, které si přinesl ze skautského oddílu, jak je 

sám v mládí poznal, ovšem dotvářel, rozvíjel a přizpůsoboval svému záměru. V tom je 

patrná jeho nepochybně velká fantazie a také velmi dobře vyvinutý cit pro potřeby a 

způsob myšlení mladých lidí.  

V oblasti nauk vycházel Jestřáb zcela ze skautské praxe, kterou si donesl ze svého 

raného skautování. Jeho humanistické a altruistické ideály zcela vycházejí ze skautského 

2. a 3. mravního principu. (Víme, že první princip respektoval, ale sám přijímal vlažně.) 

Přinášel především praktické discipliny a lze říct, že ještě dnešní skauting bývá jím často 

inspirován. V době zákazů naší činnosti se projevil v plné míře jeho vztah k mladým, když 

hledal způsob, jak i v těchto složitých podmínkách přiblížit mládeži náš program, ale 

především jeho mravní poselství. 

Příběhy hrají v pojetí Jestřábově zcela mimořádnou roli. Najdeme je ve všech jeho 

knihách, ať už z prostředí skautského, nebo obecného. Pracuje s nimi i skauting, zejména 

ve věku vlčat, jak jsme si už řekli. 

Významný prvek výchovy je prožitek. Toho využívá každý dobrý pedagog. B–P 

vzpomíná, že v Severní Americe poznal lidi hluboce věřící, kteří sami „byli přivedeni 

k Bohu, protože pozorovali jeho dílo a zázraky, které se nacházejí v přírodě“.
13

 Příležitost 

k přinášení duchovna poskytuje krátká promluva při západu slunce u spouštěné vlajky na 

táboře, ještě daleko více pak pobyt u hasnoucího táborového ohně pod planoucími 

hvězdami. Ačkoliv se tu zmiňuji především o vůdcově slovním působení, není to jistě 

jediná možnost.  Léta dospívání jsou přece nadána velkou fantazií, jíž dobrý vůdce dokáže 

patřičně využít.  

Mentorování, varovně vztýčený ukazovák a pouhé příkazy nejsou dobrým 

výchovným prostředkem. Přesto je však nutné stanovit nějaké normy, přikázání, které 

zásady chování vymezí. Křesťané i židé mají své Desatero, skautský zákon stanovil podle 

něho už bratr Zakladatel, pro své čtenáře nešetří Jestřáb mravoučnými zásadami, ale také 

dobrými příklady, jimiž jsou jeho knihy doslova nabity. Byly vyhledávány mladými lidmi 

i v dobách útlaku, byly stále „čtivé“. Je až s podivem, že stejně jako skautský zákon ve 

skautských oddílech, ani toto poučování, vždy spojené s poutavými příběhy, nepůsobí na 

mladé lidi odpudivě.  

Člověk je tvor společenský a tak je zcela přirozené, že také zde hraje významnou 

roli společenství stejně smýšlejících. Skauting sdružuje od samého počátku všechny už 

svým metodickým postupem v malých sociálních skupinách – družinách –, které tvoří 

základní výchovnou jednotku. Společenský rozměr je posléze doveden až k samému 

vrcholu nastolením světového skautského bratrství. Stejně jako našemu hnutí, ani 

                                                           
13 Lord Baden-Powell o náboženství – ZNF – Ivančice 2003   
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Jestřábovi není cílem ušlechtilý jedinec, ale ušlechtilá společnost
14

. Dotvářet ji pomáhají 

v obou případech společné atributy – pokřik, symboly (např. totem), členské průkazy, 

písně, iniciační obřady, odznaky a symboly, kroniky, ale také společné prožitky a 

vzpomínky na ně.  

S tím úzce souvisí předměty, které mají svůj význam jen pro toto úzké 

společenství. Nezasvěcení v nich tu výhradní společnou hodnotu nevidí a mohou jim proto 

často připadat banální a snad někdy i směšné.  

Všechny tyto jednotlivé „dimense“, jak je vidí Smart, nalezneme stejně jak ve 

skautingu, tak také u Foglara. Poněkud zavádějící Hoškovo tvrzení, že tato „dlouhodobá 

hra není jen několikaměsíční sérií volnočasových aktivit a soutěží, vrcholících letním 

táborem, jak tomu bývá ve skautských oddílech“
15

, napovídá ovšem spíše na ten fakt, že se 

autor sám se skutečným skautingem vlastně nepotkal a že porovnává „foglaring“ 

s některým z těch jemu známých skautských oddílů, které vůbec nepřekročily úroveň 

technického a už zmíněného „volnočasového“ skautingu k jeho duchovní podstatě. Je 

ovšem pravdou, že také Jestřáb vycházel především ze skautské praxe, jak ji kdysi sám 

v mládí poznal a výchovné atributy světového skautingu i ve zde zmíněných oblastech 

posléze vygradoval na nejvyšší, snad až extatickou úroveň.  

Obřady ani mravní předpisy nejsou a nemohou být podstatou institucionalizované 

religiozity. Základem každého náboženství je vždy na prvém místě hluboká víra, která u 

jiných názorových směřování zcela chybí. Každý filosofický směr či „světonázorový“ 

proud pak udává normy chování. Buď přímými pokyny, nebo je lze explicitně odvodit i 

z jejich formulace, proklamací a to ať už ve smyslu pozitivním, nebo negativním. (To jsme 

nakonec poznali i u nacistické „rasové teorie“, nebo marxistické „třídní nenávistí“.) Pokud 

bychom pouhé normy chování bez přítomnosti víry považovali za náboženství, či aspoň za 

jeho náhražku, pak bychom ovšem – dovedeno ad absurdum – mohli považovat za svého 

druhu náboženství možná též „Společenský katechismus“ lektora společenské výchovy na 

Univerzitě Karlově, ceremoniáře prvního prezidenta této republiky T. G. Masaryka, 

spisovatele, překladatele a také zakládajícího člena Mezinárodního olympijského výboru 

Jiřího Gutha-Jarkovského. Glorifikovali bychom tím však zcela nemístně to, co by přece 

mělo být naprostou samozřejmostí pro každého kultivovaného člověka.  

To všechno nás vede k jednoznačnému závěru, že skauting není, nemůže a ani 

nechce být náboženstvím. A nemůže ho rovněž nahradit. Přijetí takového názoru by bylo 

hrubým pokřivením tohoto fenoménu. 

 

Stezka radosti  

  

Skautský vůdce není „velitelem“, ale „průvodcem“ a především starším bratrem. Jeho – 

lze říci až posvátným – úkolem je přinést skautskému mládí poselství nejvyššího Dobra a 

Lásky, obsaženého ve všem našem konání, v zásadách a principech. Činí tak na prvém 

místě vstřícným přístupem, ale zejména svým vlastním osobním příkladem. Skautský 

zákon, denní „příkaz“ dobrého skutku a čestný život jsou jen vstupní branou ke 

skautskému životnímu stylu, který není svazující, ani jakkoliv omezující skautovu 

individualitu. „Nade vším technickým (…) stojí ovšem vysoko junácký zákon, mravní 

                                                           
14 Pavel Hošek – Foglaring jako náboženství – čtvrtletník DINGIR 1/2017 – Praha 2017 
15  tamtéž 
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závazek zapečetěný dobrovolným junáckým slibem. (...) Od junáckého zákona vede strmá 

cesta k Dekalogu, k zákonu Božímu a ke Kristu …“
16

 To jsou slova náčelníka Junáka 

v časech pro hnutí nelehkých, Rudolfa Plajnera, toho, který měl hluboké sociální cítění, 

pro něž byl často osočován z „levičáctví“, ač levičákem ani marxistou nikdy ve sku-

tečnosti nebyl
17

. 

V předchozím odstavci jsem zcela záměrně vložil slovo „příkaz“ do uvozovek, 

třebaže je tak ve všech našich písemnostech od nepaměti uváděn. Chtěl jsem tím však jen 

naznačit, že by měl být samozřejmostí, kterou jsme ve vztahu ke všem ostatním, nejen 

skautům, ve smyslu druhého mravního principu ochotně přijali. „U nás každý rád druhým 

poslouží ….“
18

 – by nemělo být jen pouhou proklamací, ale projevem radostného pocitu 

z prospěšnosti, jak ji uvádí 3. bod našeho zákona. 

Skauti nejsou uzavřenou kastou zasmušilých jedinců, odtržených od vnějšího světa 

a zahleděných pouze do sebe a svých omezení. Nevnímají ostatní spoluobčany jako 

„šedou zónu“, ale jako své skutečné bližní, jimž ochotně vycházejí vstříc svou pomocí. 

„Cílem skautské výchovy je vést mladé lidi k tomu, aby se stali silnými osobnostmi, a na-

plňovat je ctižádostí, aby se dávali do služeb společnosti“
19

. To bylo samozřejmé mnoha 

našim skautům ve zlých dobách, kdy jejich skutky byly vedeny v duchu našeho zákona a 

slibu, bez ohledu na rizika. Proto také hodně z nich za tuto věrnost své vlasti zaplatilo cenu 

nejvyšší. 

Vzpomínám na brněnského bratra Fr. Jelínka-Jefa, který jako vězeň nacistů byl 

zařazen do výroby vražedných zbraní V1 a V2. V oddělení technické kontroly 

firmy, kam byl převeden, dokázal vyřadit mnoho dobrých komponent do odpadu a 

naopak vadných odeslat k další montáži. Mělo to za následek havárii řady střel, 

jež dokumentuji i historické prameny. Nepochybně tím zachránil život mnoha 

Londýňanům. Po válce mu proto bylo navrženo vysoké britské vyznamenání, které 

však odmítl s tím, že přece nevykonal nic mimořádného, protože tak pouze splnil 

svůj skautský slib. Přátelům, kteří se tomu občas divili, vždy jenom s úsměvem 

odpovídal, že vlastně udělal dobře. Za rudé totality by mu prý to ocenění bylo 

„přišlo hodně draho“.  

 Životní pouť jistě není pro nikoho prostá obtíží a problémů. Skaut je však na ně 

dobře připraven, snáze je překoná a nepodlehne depresi. „Skaut se zavazuje konat dobré 

skutky, učí se smyslu pro pravdu a čest, společenským mravům, poznává kulturu národa, 

pěstuje svůj charakter, silnou vůli, odvahu, sebekázeň, čistotu myšlenek, přátelské 

družnosti a obětavé lásce k vlasti“
20

 – čteme v Základech junáctví. Skaut rovněž vnímá 

velmi pozorně svoje okolí, oceňuje krásu přírody, obdivuje její mnohotvárnost, dokáže se 

pokorně sklonit před nádherou a velebností vesmíru a jeho Tvůrce.  

„Hvězdnaté nebe působí neodolatelným magickým kouzlem na ducha lidského. Již 

ta představa o nesmírnosti světů i všehomíra je něčím, co duši unáší v nadšení a 

roztoužení nekonečné. Ta krása každé jednotlivé hvězdy, jež třepotá, míhá a chvěje 

se tisíce let v jemných paprscích něžného svitu, ta přesná zákonitost jejich pohybu 

kolotavého, jenž ani na chvíli nedovede opustiti svou, před věky již vyměřenou 
                                                           
16 Václav Zatloukal – Katoličtí skauti junáci v Československu – Javor – Brno 1997 
17 Jiří Čejka-Péguy – Vzpomínka na br. Rudolfa Plajnera – separát – Roudnice nad Labem 2015  
18 „Zdar přejem vám všechněm v táboře našem“ – skautská píseň z doby krátce po válce 
19  Lord Baden-Powell o náboženství – ZNF – Ivančice 2003  
20 Bruno Břečka – Kronika čs. skautského hnutí 1900-1990  – BRJ – Brno 1999 
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dráhu, to vše upoutá mysl člověka a nutí jej přemýšlet o tajemném řediteli celé 

přírody a obezřetném vůdci všeho Všehomíra.“
21

  

Také toto jsou slova A. B. Svojsíka, jehož často považujeme za toho, kdo 

„ochudil“ český skauting o první mravní princip zakladatelův. Je jistě skutečností, že 

český skauting měl tehdy v tomto směru svá jistá specifika, kritizovaná velmi často 

světovými skautskými institucemi, třebaže Svojsíkův přístup vysoce ocenil už v roce 1920 

Baden-Powell, když mu udělil britský Řád Stříbrného vlka. Můžeme tedy jen doufat, že 

současný stav zůstane nejen zachován, ale bude ještě dále rozvíjen. Valný sněm v Praze 

v roce 1992 k tomu výrazně přispěl.  

Pohnutky, které nás kdysi přivedly do skautského oddílu nebo vlčácké smečky, 

byly beze sporu různé. Vůdcové, s kterými jsme se tam mohli setkat, a také jejich kvality – 

pedagogické schopnosti, fantazie při vytváření programu i jejich vlastní „niterné 

skautství“ – byly jistě též rozdílné. Někteří se orientovali pouze na vyplnění volného času, 

ale jistě mnozí nám mohli navíc předat skautskou myšlenku v celé její rozsáhlé bohatosti a 

ušlechtilosti. Potom už bylo jenom na nás, nakolik jsme se nechali skautingem oslovit, 

nakolik jsme ho přijali a do jaké míry jsme ho pronášeli celým svým životem, do jaké 

míry se nám skauting stal naším životním stylem. Přinesl nám jistotu správné orientace ve 

všech situacích i poznání správnosti jednání. Nesvazoval nás svými „příkazy“, naopak, dal 

nám radost z pocitu užitečnosti a platnosti pro společnost, z našich úspěchů a mnoha darů 

života, kterých jsme dosáhli při zachování všech věčně platných zásad světového 

skautského hnutí. Není to v žádném případě pocit vlastní výlučnosti či jakékoliv naší 

mimořádnosti. Pokora a objektivní sebekritika jsou vlastnosti, které by nám neměly být 

rozhodně cizí. Skauting přináší svým věrným radost z každého dobře prožitého dne a pocit 

naší vděčnosti Dárci všeho Dobra. Putování skautskou stezkou se nám potom provždy 

stane poutí na Stezce radosti. 

Nikdo není zbaven pokušení, nikdo není uchráněn nejrůznějších poklesků, 

zakolísání a pádů. Ostatně už kdysi pronesl – patrně – svatý Ambrož vzácné poučení, že 

„nebe je plné hříšníků“. Tato slova přinášejí nejen velkou naději, ale také jistotu možnosti 

odpuštění. To jistě nepřijde samo. Ale skauting nás učí, jak v případě takového pádu 

znovu povstat a ještě s mnohem větším úsilím i zápalem dále pokračovat v jednou už 

nastoupené cestě. Jestliže jsme v předchozím textu naznali, že skauting není a vlastně ani 

nemůže být náboženstvím, pak přijměme také ono úžasné poznání, že  

 

dobře a plně prožívaný skauting je velkou 

 a povznášející radostí. 

 

V Ivančicích v srpnu L. P. 2017 
 

Nový web Kmene dospělých Junáka: 
 

Junák - český skaut 
Kmen dospělých 

 

Odkaz na webové stránky: https://kmendospelych.skauting.cz . 
 

                                                           
21 tamtéž 

https://kmendospelych.skauting.cz/
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Pro příklad jeden z článků na tomto webu Kmene dospělých Junáka: 
 

Odkaz sv. Jiří 
Autor: František Radkovský 
 

Sv. Jiří (Georgius) byl po staletí a je až dosud jedním z nejpopulárnějších světců vůbec. O tom svědčí, že 

je patronem mnoha zemí, především Anglie a také různých rytířských řádů. A samozřejmě i nás – skautů 

a skautek. 

Narodil se ve 3. století n. l. v urozené rodině v Kappadokii, v dnešním Turecku. Křesťanskou víru zdědil 

po otci, který byl jako křesťan umučen. Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když začalo za vlády 

císaře Diokleciána pronásledování křesťanů, byl i on po přiznání se ke křesťanské víře kolem roku 303 

uvězněn a krutě mučen. Své víry se nevzdal a hrdinně ji i při mučení vyznával, a proto byl sťat, pravdě-

podobně v Lyddě, v dnešním Izraeli. 

Jeho úcta se rozšířila nejprve na Blízkém východě a také v Egyptě a Etiopii. Křižáci si ho zvolili za svého 

patrona a hrdinský vzor a jeho úctu přinesli do Evropy. Zde byl ve středověku velmi uctíván, ne tolik pro 

své mučednictví, ale i jako symbol a ideál rytířskosti. Rytíři ho vždy uctívali jako svého patrona. Proto 

zřejmě vznikla legenda, že svatý Jiří vysvobodil královskou dceru i celé město od zlého draka, který 

město sužoval, a jeho obyvatelé pak přijali křes-ťanskou víru. 

Jiřího podoba je tedy nejvíc známá ve vyobrazení jako rytíře-

drakobijce na bílém koni. Tato legenda i vy-obrazení však je 

chápáno v duchovním smyslu. Drak je symbolem zla či zlého 

ducha, který na nás stále útočí, a proti kterému je třeba 

statečně a vytrvale bojovat a usilovat tak o dobrý a čestný 

život. 

Bezesporu právě proto zvolil zakladatel skautingu lord 

Baden-Powell sv. Jiří za ochránce a ideový symbol celého 

skautského hnutí. Věděl, že víc než slovo, působí na mladého 

člověka příklad. Proto vybral tohoto rytíře jako ztělesnění 

ideálů, jež vložil do skautského zákona a slibu. Sv. Jiří je 

tedy symbolem statečnosti a zmužilosti je patronem skautů 

celého světa patronem skautského bratrství Je pro skauty a 

skautky povzbuzením, aby chránili slabé a bezbranné a 

usilovali o vítězství dobra a spravedlnosti nad zlem. 

„Skautská myšlenka je moderní rytířství které nám přikazuje 

pomáhat bližnímu konat denně dobré skutky, považovat 

všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry,“ přibližují 

odkaz sv. Jiří pro skauting slova Roberta Baden-Powella, 

které mu tím také vtiskli do štítu pečeť skautského patrona. 

Zajímavé zprávy 
 

Jak týden v Ázerbájdžánu změnil světový skauting 
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Stejně jako každé tři roky, i letos se uskutečnila Světová skautská konference, nejvyšší orgán 
WOSM - naší mateřské organizace. Konference je obdobou Valného sněmu na celosvětové 
úrovni - rozhoduje o nejdůležitějších otázkách, které se skautingu týkají i o naplňování strategie 
na další roky. Co nám konference přinesla tentokrát? 

 

Změna skautské výchovné metody 
Skautská výchovná metoda je jedním ze základních pilířů, na kterých skauting stojí. Konference 
odhlasovala, že vedle 7 stávajících prvků skautské výchovné metody, kterými jsou Skautský slib 
a zákon, Symbolický rámec, Družinový systém, Podpora dospělými, Program osobního růstu, 
Příroda a Učení se činností, se zařadil nový osmý bod – "Community Involvement" neboli 
„Zapojení do společnosti“. Změně předcházela tříletá práce, která měla za úkol zohlednit ve 
skautské výchovné metodě vývoj ve 21. století a množství diskuzí. 
 

Nové vedení světového skautingu 
Do Světového skautského výboru byl zvolen nový předseda, Craig Turpie ze Spojeného 
království. Kromě něj bylo zvoleno 11 dalších členů Světového skautského výboru a 6 tzv. 
"Youth Advisors", kteří se jednání účastní spolu s výborem. Úkolem výboru je vést WOSM po 
další tři roky. 
 

 
 
Zároveň jsme se rozloučili s Joãem A. Gonçalvesem,  
který vedl WOSM v uplynulých třech letech a mimo jiné nás navštívil na Mikulášském víkendu v 
roce 2015. Poděkovali jsme mu za příkladnou službu skautingu a dali mu malý dárek, který jej 
velmi potěšil. 
 
 

https://www.scout.org/sites/default/files/media-files/ConfDoc8_Baku2017_ScoutMethodReview_en_20170627.pdf
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Další novinky 
 

 Tříletý plán nás má posunout k tzv. Vizi 2023, což je dlouhodobá vize toho, jak chceme, 
aby světový skauting vypadal ("... největší světové hnutí pro práci s mládeží, které 
umožní 100 miliónům mladých být aktivními občany na základě společných hodnot, a 
zasazovat se tak o pozitivní vývoj ve svých komunitách i ve světě.") Plán na následující 
tříletí se skládá z 6 částí - Zapojení mladých, Výchovná metoda, Diverzita a inkluze, 
Společenský dopad, Komunikace a vztahy, Řízení. 
 

 Politika Safe from Harm je v současné době aktuálním tématem naší Strategie 2022. 
Klade si za cíl podpořit národní organizace v zavádění Safe from Harm do jejich 
činnosti. 
 

 Téma spirituality ve skautingu analyzuje duchovní rozměr v organizacích a v návaznosti 
na to apeluje na světovou kancelář, aby reflektovala specifika jednotlivých národních 
organizací při schvalování národních stanov. 
 

 Cíle udržitelného rozvoje podle OSN představují globální program rozvoje do roku 2030. 
 

Kromě těchto novinek jsme si odvezli také množství podnětů z oblastí řízení, výchovy, 
komunikace, financí a jiných, které zúročíme v další práci pro naši organizaci Junák - český 
skaut. 
 

25. Světové jamboree 2023 
bude v Jižní Koreji 

 

V pravomoci Konference bylo roz-
hodnout o pořadateli světového 
Jamboree, kterým se pro rok 2023 

stala Jižní Korea. Místem konání 
bude Saemangeum, což je  

krásná pobřežní lokalita. Té-
matem Jamboree je „Draw 
Your Dream“ = „Zpo-
  dobni svůj sen“. (Dru-
    hým kandidujícím státem 
      bylo Polsko.)  

 

Do té doby se uskuteční ještě  
24. světové Jamboree v Severní Americe, 
v hlubokých lesích Západní Virginie,  
ve dnech od 22. 7. do 2. 8. 2019,  
na které již Junák chystá kontingent. 
 
Podle zprávy, vypracované 
Vojtěchem Olbrechem – Fišerem, 
zahraničním zpravodajem 
Výkonné rady Junáka 
olbrecht@skaut.cz . 
 
Zdroj: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3424-jak-tyden-
v-azerbajdzanu-zmenil-svetovy-skauting  

 

Redakční doplnění z internetu a grafická úprava: Kamzík 
 

https://www.scout.org/mission
https://www.scout.org/sites/default/files/media-files/ConfDoc9_Baku2017_World%20Safe%20from%20Harm%20Policy_EN.pdf
https://www.scout.org/sites/default/files/media-files/ConfDoc12_Baku2017_Background%20document%20regarding%20Resolution%202017-F%20Spirituality%20in%20Scouting_EN.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.wow.com/wiki/Saemangeum
https://www.jamboree.cz/
mailto:olbrecht@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3424-jak-tyden-v-azerbajdzanu-zmenil-svetovy-skauting
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3424-jak-tyden-v-azerbajdzanu-zmenil-svetovy-skauting
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Bývalý politický vězeň Ladislav Bartůněk ze Skutče 

obdržel Řád Stříbrného vlka  
(z nového webu Kmene dospělých) 

 

 
 

Řád Stříbrného vlka je nejvyšším českým 

skautským vyznamenáním, kterým jsou 

v hnutí oceňováni nejzasloužilejší skauti-

muži. V poslední prázdninovou neděli 

rozšířil sbor nositelů tohoto výjimečného 

řádu Ladislav Bartůněk – Balda ze 

Skutče.  

Slavnostní předání vyznamenání se 

uskutečnilo 27. srpna 2017 v rámci bo-

hoslužby ve skutečském kostele Nanebe-

vzetí Panny Marie. Mši svatou celebroval 

pomocný biskup královéhradecký (a 

odchovanec skautingu v Kutné Hoře) 

Mons. Josef Kajnek. Vyznamenání bratru 

Baldovi předali společně senior Sboru 

nositelů Řádu Stříbrného vlka Miloš 

Blažek – Merkur a náčelník Junáka – 

českého skauta Marek Baláš – Číča. 

Přítomní byli další významní činovníci a  

osobnosti: nejstarší český skaut Eduard 

Marek – Hroznýš, Zdeněk Navrátil – 

Fetišek a Jiří Lukšíček – Rys (všichni 

rovněž nositelé ŘSV), místonáčelní 

Kmene dospělých Ladislava Marešová – 

Želva, představitelé města Skutče a další 

hosté.  

Ladislav Bartůněk (nar. 1931) je oddaný 

skautským ideálům už od jinošského 

věku. Sílu a hloubku této oddanosti však 

důkladně u br. Baldy prověřila zejména 

50. léta minulého století: Za založení a 

činnost ilegální skautské skupiny a 

rozšiřování protirežimních letáků v době, 

kdy bylo skautské hnutí komunistickým 

režimem po únoru 1948 zakázáno, byl 

odsouzen k šesti letům těžkého žaláře. 

Velkou část z nespravedlivě vyměřené- 

ho  trestu  strávil  v uranových  dolech na  
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Jáchymovsku.  

Přesto v roce 1968 byl Ladislav Bartůněk 

opět mezi těmi, kteří ve Skutči, ale i na 

celém Chrudimsku, rozdmýchávali udu-

saný skautský plamínek. Ten však opět 

pohasl v době nástupu „normalizace“ 

v roce 1970. „My jsme se ale i poté 

s dalšími skauty scházeli, například na 

Javorku, v malé vesničce poblíž Jimra-

mova. Komunisté i Státní bezpečnost nás 

sice sledovali, ale doba už byla přece jen 

jiná a padesátá léta se v tak nelidské 

formě neopakovala,“ zavzpomínal Ladis-

lav Bartůněk.  

Nositeli Řádu Stříbrného vlka může být 

nanejvýš dvanáct žijících skautských 

osobností. Bratr Balda takovou osobností 

je, protože nikdy nesešel ze své skautské 

cesty. „Bez tak oddaných bratrů a sester 

by náš skauting nepřežil těžké roky 

nesvobody. A jen těžko by se i obnovilo 

naše hnutí tak rychle, jak se stalo po roce 

1989,“ vyjádřil úctu k novému nositeli 

Řádu Stříbrného vlka Miloš Blažek – 

Merkur.  
(S využitím materiálů skautského střediska Ležáky Skuteč a zpravodajství Chrudimského deníku.) 

 

Úvaha br. Petra Hájka - Bálůa 
 

Vážené sestry a bratři, 
 

především bych chtěl vyjádřit svou vděčnost, že jste mne přijali mezi sebe 

a že mám příležitost oslovit Vás. 

Má úvaha se bude odvíjet kolem myšlenky, že skauting je škola života. 

Velký syn českého a moravského národa, jak se sám označil, Jan Amos 

Komenský viděl život člověka právě tak. 

Rovněž nám může tento pohled mnohé nabídnout. 

Začínali jsme školou dětství, nejen tou kamennou s učiteli, tabulemi a 

lavicemi k sezení. Byla to i škola prvních zážitků s vrstevníky na družinových 

a oddílových schůzkách, při letním táboření. 

Začalo skautské putování životem, na které už jen s vděčností a trochou 

dojetí vzpomínáme, bylo ale důležité. Oslovily nás skautské ideály, předávané 

tradicí a osobnostmi. 

Nikomu z nás se nevyhnula ani konfrontace s totalitou. Ta hodnoty 

skautingu prověřila. To už jsme prožívali školu dospělosti se všemi jejími 

povinnostmi a vytížením a směrovala nás k vytoužené metě nové svobody, 

mezníku, o kterém budu ještě hovořit. 

Nyní? Nyní jsme všichni ve škole stáří. Bývá právem nazývána školou 

moudrosti. 

Paměť se výrazně člení na vzpomínku a její konfrontaci se současností, 

výhled do budoucnosti je nejistý. 

Tím více roste duchovní pohled na život, spojený s bilancováním. 

Protože jsme podstatnou část svého života spjati se skautingem, nahlížíme 

jej podobně jako své osobní prožitky. 
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Co bylo, zdá se stejně vzdálené, jako krásné. Není to iluze, ale pravda. 

Svět a časy se mění, opouští tradiční hodnoty a uspěchaná doba ztěžuje výhled 

do budoucnosti. 

Přesto, nebo právě proto bych chtěl obrátit pozornost ke dvěma klíčovým 

slovům: VDĚČNOST A NADĚJE. 

Máme za co být vděční. Na prvním místě - přežili jsme totalitní časy a 

dočkali se života v demokracii. Za dveřmi stojí rok 2018, jubilejní rok 

samostatného státu, sto let od vzniku Masarykovy republiky. 

"Milovat vlast svou, republiku Československou a sloužiti jí věrně v každé 

době." Tak jsme někde ve škole svého skautského mládí slibovali. 

Občanský étos, chcete-li občanské ctnosti, pronikaly všestranně do života 

společnosti první republiky a skauting byl i zůstal jejich nositelem a šiřitelem i 

dál. 

Buďme vděčni. Můžeme přeci svou vděčnost proměnit ve skutek. Z vlastní 

zkušenosti vím, jak roste u mladé generace – rádci počínaje – zájem o vývoj 

našeho skautingu, jak po svém hledají cestu ke kořenům. 

Byli jsme u části té cesty a bylo by škoda to nevyužít a kus své vzpomínky 

nepředat. Také my budeme obohaceni. Pravda, leccos co dnešní skauti dělají 

jinak, svět techniky a elektroniky si našel místo v životě oddílů. 

Jsem ale přesvědčen, že to není špatné. Jdou s dobou a ta už je taková. 

A.B.S. by asi neváhal využít k výchově všecko dostupné. 

On byl ve své době nejen na úrovni doby, ale o krok napřed. 

Jsme pamětí českého skautingu, byli jsme jím neseni k cílům ušlechtilých 

mezilidských vztahů, demokracie, vlastenectví a sami jsme ty ideály nesli přes 

nepřízně času. 

Silou naší paměti jsou vzpomínky. I kdyby o ně nikdo neprojevil zájem, 

uchovejme je: sobě a příštím v jakékoli dostupné podobě. Přijde jejich čas. 

Buďme vděčni. Skautské hnutí nejen přežilo, ale začíná sílit. To je důvod 

k naději v jeho budoucnost. 

Abych trochu odlehčil, začnu dvěma příběhy. Oba jsou si trochu podobné, 

ale rozdílné v čase, kdy se odehrály. 

Ten první: Někdy v zimě roku 1990 jsem jel na pozvání bratří autobusem 

z Chotěboře do Kolína. 

Svlékl jsem kabát a seděl jen tak v košili. Na první či druhé zastávce 

přistoupila ke mně zezadu starší dáma a pohladila si můj lesoškolácký šátek. 

"Promiňte, ale musela jsem se vás dotknout. Jsem tak ráda, že skauti jsou zase 

tady." 

Ten druhý je starý jen pár měsíců. Odehrál se pro změnu ve vlaku. Taky 

přišla postarší dáma, ale trochu jiného ražení. 

"Co vy to máte na sobě za uniformu?" 
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"Skautský kroj, paní." 

"Aha, to už je jen pár vás starých, ono to skomírá, že?" 

Dost se podivila mé odpovědi, že opak je pravdou a Junák se svými 

padesáti tisíci členy převyšuje ostatní organizace dětí a mládeže. 

Omluvné: "To jsem netušila" náš hovor ukončilo. 

Ten první příběh je z doby, kterou můžeme nazvat záchranářskou. Měli 

jsme nadšení, ale krom něho nic. A hodnocení z toho druhého: "To už je jen 

pár starých" bylo by tehdy pravdivé. 

Dnes? Naděje se naplňují. Junák je stabilní, úspěšnou a rozvinutou 

organizací. 

Všichni, jak tady jsme, tušíme, proč tomu tak je. Naplňují se fascinující 

tradice, kterým položila základ před sto lety neúnavná práce A. B. Svojsíka a 

jeho spolupracovníků. Jeho důraz na výchovu nevyprchal, dostal jen nové 

prostředky, protože čelí novým výzvám. 

Co je důležité a co pozoruji u mladé generace spolu s rostoucím zájmem 

o historii - stoupá i zájem o duchovní podstatu skautingu, o hlubší pochopení, 

výklad a prožívání nám tolik drahých symbolů jako jsou slova zákona a slibu. 

Zcela jistě za tím stojí lepší skautské vzdělávání vůdkyň a vůdců, ale i jejich 

nejbližších pomocníků na úrovni rádce. 

Vstříc jubileu republiky napadá mne, že i my můžeme vzpomenout vkladu 

dvou prvních občanů do pomyslné pokladnice skautské myšlenky. 

T. G. M. měl pochopení pro Svojsíkovo novátorství, ve skautingu viděl 

skvělou výchovu občana demokratického státu. Svým vysokým mravním 

kreditem s důrazy na pravdu a svobodu také skauting od počátku ovlivnil. 

Občanský princip pak byl vlastní jinému prvnímu občanu - Václavu 

Havlovi. 

Slova o službě nejvyšší Pravdě a Lásce ze současného slibu pocházejí 

zjevně z jeho slovníku a dokáží oslovit skauty s nejrůznějším pojetím 

duchovního života. 

U vzpomínání na sliby ještě chvíli zůstaňme. Vzpomínám si, že 

v devadesátých letech bylo mnohým bolestivé loučit se se zažitým textem 

z počátků hnutí, protože jim chyběl právě ten důraz na službu vlasti, republice. 

Mám za to, že se text nového slibu ujal mimo jiné proto, že lépe propojuje 

i ostatní slovní symboly, tedy zákon a tři základní principy. 

Jak tedy sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce? Naplňováním skautského 

desatera v denním životě. S naplněním života podle tří principů je to obdobné. 

Máme pohromadě texty, které spojují a oslovují. Můžeme být vděční. 

A na závěr dlouhého povídání dovolte mi ještě něco za zahrádky matky 

přírody - zářijovou kytičku. 
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Až půjdete kolem vesnické zahrádky či někde v příměstských osadách, 

určitě na vás budou přes plot kývat a zvědavě na vás hledět slunečnice, nebo 

spíše po skautsku: sestry slunečnice. Jsou krásné. Jsou užitečné. Svým 

zvědavým soukvětím stále hledají sluneční svit, jako my hledáme vyzařování 

Pravdy a Lásky. Jejich zlatavé okvětí může být vzpomínkou na vzdálené 

dětství, věk žlutého šátku a nahnědlý střed odkazuje ke skautskému věku. 

Její krása je pravdivá, jako ostatně každá krása v přírodě a ukazuje k první 

větě desatera, čistota zase k té poslední. Ona vyžije i ve skromných 

podmínkách, je hospodárná. Její usměvavé květy navozují myšlenku veselé 

mysli skautského srdce, které nerado chodí samo. 

Vlídná hostitelka vítá včely, čmeláky a další hmyz, aby je štědře pohostila 

a na sklonku léta, za odkvětu, podobně hostí i švitořící sýkory. 

Vida, co všechno je vepsáno do jediného okvětí. 

Tak hodně krásy na cestu podzimem!  
 

 
 

 

Navždy odešli 
 

 

MUDr. Josef Kříž – Tip,  
 

vodní skaut tělem i duší,  
 

zemřel dne 5. srpna 2017 
 

v 86 letech.   

 
 

 

Br. Jiří Stojan – Kid 
*4. 6. 1931                         †11. 8. 2017 

 

U skautů a skautek v Uherském Brodě  

je natrvalo zapsán nejen v historii, ale i v srdcích … 
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Doc. RNDr.  

Bohuslav Strauch, CSc.  

- Grizzly 
 

odešel navždy dne 20. srpna 2017;  

 

tento neúnavný instruktor LŠ a lektor zemřel v nedožitých 88 letech. 

 

Dalším, kdo navždy opustil skautské řady, byl dne 31. srpna 2017, ve věku 85 let, br. 
 

Ing. Karel Procházka – Hockay. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto z posledního roz-

loučení s instruktorem  

LŠ br. Hockayem v Brně. 
 

 

Skautské řady opustila  

ve čtvrtek 7. září 2017, ve věku 90 let, sestra  
 

Eva Průšová – Filipová 
 

skautkami nazývaná Grizzly, 
 

legendární zakladatelka „Spolek děvčat Sluníčka“,  

později 37. dívčí oddílu Junáka. 

 

 

 

Dne 10. září zemřela ve věku 91 let 
 

Ludmila Komzáková – Šlupka, 
 

skautka „tělem i duší“, která se velice  

zasloužila o skauting v Táboře.  
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Životní běh, který prožila 

sestra  

Marie Táborská 
 

v období * 4. 2. 1929 až  † 14. 10. 2017, 

 

byl dobře naplněn službou Junáku i středisku  

Athabaska v Praze. 

 

Před uzávěrkou … 
 

Projekt SVĚTLUŠKA Nadačního fondu Českého rozhlasu byl založen  
 

v roce 2003. Letos sbírkové dny proběhly takto: 
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Jedná se však o dlouhodobý projekt, založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se 

rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým 

zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před 

každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho 

z nejdůležitějších lidských smyslů.  

Konta Světlušky: buď "DESET DEVÍTEK" číslo 99999 99999/0100 anebo 

číslo 888373888/0300 - jsou otevřena po celý rok. Kdo chce jednorázově 
podpořit SVĚTLUŠKU zasláním DMS, může si zvolit částku 30 Kč, 60 Kč 

nebo 90 Kč. Podle toho se zvolí text dárcovské zprávy a odešle se pak na 

číslo 87 777:     

  DMS SVETLUSKA 30  DMS SVETLUSKA 60  DMS SVETLUSKA 90   

Světluška potom obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč. 
O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou 

ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce 

zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na 

území ČR.  

Výtěžek sbírky, probíhající hlavně každé září, rozděluje nezávislá 

odborná grantová komise ve veřejném grantovém řízení. 

Jednotlivec, který se ocitne v tíživé životní situaci, může požádat o 

příspěvek ze sbírky po celý rok bez ohledu na vyhlašovaná 

grantová řízení.  

Vyúčtování jednotlivých ročníků probíhá vždy ke konci kalendářního roku. 

________________________________________________________________________ 

 

K  a k c í m  s k a u t s k ý c h  o d d í l ů   

o  V á n o c í c h  a  k  N o v é m u  r o k u   

p a t ř í  s v ě t l a  s v í č e k  i  s v í t i l e n ;   

t a k  j e  t o m u  j i ž  t r a d i č n ě  t a k é  p ř i  

r o z d á v á n í  B e t l é m s k é h o  s v ě t l a .  

http://www.betlemskesvetlo.cz/  
 

K  v á n o č n í m  s v á t k ů m  i  k  z á v ě r u  r o k u  2 0 1 7  

p ř e j e  Z p r a v o d a j  v ž d y  d o b r o u  p o h o d u !  
 
 

 

vjech.kamzik@volny.cz  

http://www.betlemskesvetlo.cz/
mailto:vjech.kamzik@volny.cz

