
D E N    Z A M Y Š L E N Í    2 0 1 8    
 

DZ 2018 zorganizovali někteří členové Odboru duchovní výchovy Junáka a oldskautky a oldskauti 

z Prahy 2 (oldskautský klub „38 JEČNÁ“ pražského střediska MAJÁK) v sobotu 24. února od 9.30 hod 

v zázemí kostela sv. Ignáce (vchod z Ječné ulice).  

Setkání bylo zahájeno tichou vzpomínkou na ty, kdo již odešli na věčnost. 
 

 
 

Br. Vladislav Jech přednesl zamyšlení: 
 

Prozřetelnost – prozíravost – je i 

vlastnost člověka. Je to znalost 

skutečností, možností a jiných daností 

(například povinnost) a schopnost 

rozhodovat o vlastním životě v jeho 

nejrůznějších aspektech. Znamená to 

dívat se dopředu a určovat pohyb 

vpřed. Tím spíše Boží, absolutní 

prozřetelnost je schopnost vidět 

dopředu a jednat podle tohoto vidění. 

Lidská prozřetelnost – znalost 

souvislostí, příčin, možností a následků – v sobě nedokonale obráží absolutní prozřetelnost.       Oto Mádr 

 

Verše: 
1
 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, 

2
 jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit 

výroky rozumnosti, 
3
 jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, 

4
 aby prostoduší byli 

obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem. 
5 

Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a 

rozumný získá schopnost 
6
 porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám. 

7
 Počátek 

poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.                             Přísloví kap. 2 
 

Den zamyšlení, organizovaný OS z Odboru duchovní výchovy Junáka a z řad pražské družiny Svojsíkova 

oddílu v Praze spolu s podporou Klubu KD „Ječná 38“ střediska MAJÁK, se tradičně zahajuje 

zamyšlením opřeným o pojmy, které tvoří základy skautingu anebo na ně úzce navazují.  

Samotné zakladatele světového skautingu, které si při DZ připomínáme, můžeme bez zaváhání zařadit 

mezi prozíravé osobnosti. Není divu, jako křesťané znali Bibli a není pochyb, že podle jejího poselství 

žili. Kdy to bylo, když uslyšeli či četli z Přísloví, „jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky 

rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost“ asi není doložitelné. Avšak že 

pro prozíravého člověka platí: „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá 



schopnost porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám …“ je jednak zcela zřejmé 

z díla B-P a také z činů a vůbec z celého života Lady B-P. Myslím, že jak mladý Robert tak v mládí i 

Olave přijali za svá slova Písma sv.: „Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní 

pohrdají pošetilci.“. 

Kdyby nepřijali za své, že je prozíravé osvojit si „kázeň, spravedlnost, právo a přímost“, jak jinak by se 

stali tak inspirativními osobnostmi doslova a do písmene pro mládež po celém světě nejen za jejich 

života, ale až podnes? 

K pochopení této lidské vlastnosti velice trefně říká O. Mádr: „Je to znalost skutečností, možností a jiných 

daností (například povinnost) a schopnost rozhodovat o vlastním životě v jeho nejrůznějších aspektech. 

Znamená to dívat se dopředu a určovat pohyb vpřed.“ A pokračuje: „Lidská prozřetelnost – znalost 

souvislostí, příčin, možností a následků – v sobě nedokonale obráží absolutní prozřetelnost“. 

Vystihl jinými slovy, co skautky a skauti již jako světlušky a vlčata od svých vůdkyň a vůdců přijímají ve 

slibu i ve skautském zákoně. A ti, kteří je vedou, kladou důraz na tyto podstatné cíle proto, že se řídí 

třemi principy skautingu, platnými právě díky manželům Baden-Powellovým, kteří je položili jako jeho 

základ. 

Jistě lze namítnout, zvláště u nás, že velká část skautek a skautů dnes nepřijímá bezvýhradně či vůbec 

slova:  

„Boží, absolutní prozřetelnost je schopnost vidět dopředu a jednat podle tohoto vidění“. Mnozí zůstávají 

dnes stát jaksi napůl cesty, a kdyby se měli rozhodnout, tak by podepsali – někteří ještě i s určitou 

výhradou vůči pojmům povinnosti anebo kázni – jenom „spravedlnost, právo a přímost“ anebo snad 

přidali „svobodu“ a třeba navíc také „dobrovolnost“. Mádrovy důrazy na „schopnost rozhodovat o 

vlastním životě v jeho nejrůznějších aspektech“ a dále na slova „Znamená to dívat se dopředu a určovat 

pohyb vpřed“ bychom zřejmě přijali všichni bez výhrad. 

Takže zamyšlení o životě a příkladu Lorda a Lady B-P je i dnes „v pohodě“, že ano? Rozdíly oproti 

době, kdy zakládali skautské hnutí, ještě jako křesťané, není už dnes „tak klíčové“… 

Mnozí to tak vidí – jenže, co když má O. Mádr pravdu v tom, že „Lidská prozřetelnost – znalost 

souvislostí, příčin, možností a následků – v sobě N E D O K O N A L E  odráží absolutní prozřetelnost“ a 

tak se může „vtírat pochybnost“? Co když nebereme-li zřetel na Boží prozřetelnost, jestliže 

nevěnujeme pozornost tomu, z jakého zdroje pochází naše lidská prozíravost, co když tento „malý 

nedostatek“ může vysvětlit skutečnost, že si někdy připadáme jako ti, kteří sice běží, ale nevědí 

přesně, kam je třeba doběhnout a jednoho dne pak zjistíme, že nám nestačí jen „mít potěšení 

z pohybu vpřed“ …? 
 

Pořad pokračoval čtením vzpo-

mínek Lady B-P (přednesených 

z vlastního překladu ses. Hanou 

Bouzkovou), a to poslední 24. 

kapitoly, která velice zajímavě i 

místy velmi dojemně přibližuje 

poslední roky spoluzakladatelky 

světového skautingu. Předmluva 

ke druhému vydání originálu 

těchto vlastních vzpomínek Lady B-P, která rovněž zazněla v českém překladu, doplnila informace o 

péči, kterou (nejen) britské skautky a rodina věnovali závěru jejího života.  

Ses. Bouzková rozdala také výběr z posledních slov Olave Baden-Powell, která připravily jako pozdrav 

nositelky stříbrného trojlístku (na některých fotografiích je mají účastníci před sebou). 
 

Pevně věřím, že budete dodržovat slib a plnit zákon, který jste na sebe vzali, když jste do hnutí 
vstoupili a že budete podle něho žít. Tak se budete rozvíjet nejen tělesně, ale i rozumově a duševně. Tím 
budete ovlivňovat také ty kolem vás, aby dělali to, co je čestné, správné a moudré, a budete rozdávat 
laskavost v myšlení a konání, bojovat proti zlu a dělat vše pro to, aby byl svět šťastnější, a lepším 
místem pro život. 
 

Účastníci měli k dispozici také smuteční oznámení a nekrolog br. Zdeňka Zeleného.  

Přítomní rovněž – po ukončení připraveného programu - pobyli pospolu u rozhovoru o některých 

aktuálních tématech skautského i veřejného života; částečně byla tato volnější chvíle doplněna písemnými 



podklady, zvl. zdařilým překladem materiálů WAGGGS k letošnímu Dnu zamyšlení, který zveřejnil 

Junák na svém webu:  

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3749-balicek-aktivit-ke-dni-zamysleni-2018-je-tu .  
 

 
 

Beseda byla tradičně spojena s pohoštěním z vlastních zdrojů. Prostředí, pečlivě připravené ses. Evou Ge, 

přibližuje několik dalších fotografií, zhotovených účastníky: 
 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viz též anglický web: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/ . 

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3749-balicek-aktivit-ke-dni-zamysleni-2018-je-tu
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/

