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Setkání spojené se zapálením světélek se konalo v Divoké Šárce - bylo mu
vyhrazeno úterý 15. prosince 2015. Poměrně rychle se zešeřilo, svíčky jasně svítily
a pražská družina pěla koledy; žel, vždy první sloku. Pro zpestření Hana
Dvořáková rozdávala napečené cukroví.
Závěrem se pěla koleda Narodil se Kristus Pán ... a přidali jsme v gilwellském
kruhu skautskou večerku. Pro pořádek – dalšími účastníky letošní borovičky byla
Dáša Housková, Líba Amlerová, Hana Dvořáková a Míla Moravec (který prodělal v září náročnou operaci a chválíme – byl tady).
Pozdravili jsme telefonicky Hanu Bouzkovou, která se řádně omluvila, a navzájem jsme si popřáli hezké vánoce s tím, že bychom se rádi tady za rok zase sešli.
(Výňatek ze zprávy, pověšené na webu SO.)

ODDÍLOVÉ / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY

V předvečer Tří králů, 5. ledna v 17 hod. jsme se sešli opět u ses. Lin – Líby Amlerové
v Letohradské 8 v Praze na Letné. V dobré pohodě jsme zahájili první slokou junácké
hymny, Lin obětavě připravily na stoly před námi lákavé jednohubky + něco sladkého a
servíroval se čaj nebo káva. V úvodním slově ses. Hanka Bouzková připomněla tradiční
víkendový ekumenický seminář u Salesiánů v Kobylisích, pak také Den zamyšlení
v sobotu 20. února u sv. Ignáce. Rovněž jsme projednávali problematiku zcizeného
emblému na olšanském hrobě br. Jumba – Jarmila Burghausera, zakládajícího člena
Svojsíkova oddílu. Odhadovaný náklad lze uhradit a br. Pluto zjistí technické podmínky
realizace nápravy.
U vánoční borovičky mě ses. Lin požádala o hudební program pro tuto schůzku. Tudíž
jsem se ujal slova – úvodem jsem zmínil léto trávené v mém rodném koutě, broumovském výběžku v městečku Police nad Metují. Měl jsem tam bohatou možnost
hudebního kulturního vyžití – jednak jsem vyprávěl o 10. ročníku festivalu Za poklady
Broumovska – absolvoval jsem 10 sobotních koncertů v dientzenhoferovských kostelech
v obcích okolo broumovského benediktinského kláštera a kostela sv. Vojtěcha. Zahajoval
to koncert Š. Margity a D. Peckové ve vernéřovickém kostele archanděla Michaela, pak
např. Kubelíkovo trio, Julie Svěcená
s V. Máchou, norský Engegård Quartet a
Stamicovo kvarteto nebo Dvořákovo trio
s Ivo Kahánkem se závěrečným koncertem
v impozantním broumovském klášterním
kostele, na jehož programu byla anonymní
necenzurovaná skladba z konce 16. století
V naději Boží Mistr Hus Jan, potom O Crux
významného sborovéhp skladatele Knuta
Nystedta (Norsko) a džezová mše K.
Růžičky Requiem – Eternal Light v provedení Kühnova smíšeného sboru, sopranistky L. Silkenové, varhan a Komorních sólistů Karla Růžičky. Vše se špičkovými
interprety; pokud bys přišel/šla půl hodiny před zahájením, tak už máš problém, kde si
sednout. Sborník jsem dal kolovat, vše je i na internetu www.zapoklady.cz.
Pak jsem se ještě zmínil o varhanním létu, probíhajícím v části náchodského okresu.
Prostě jsem si to tam hudebně užil ažaž. Nato jsem přítomným posluchačům pustil CD
Pohádka českých vánoc – zapomenutá hudba 19. a poloviny 20. století – výběr z hudby,
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nazpívané amatérským souborem Stěnavan, řízeným varhaníkem L. Šikutem, výbornou
sopranistkou K. Nentvichovou s varhanním doprovodem a trubkou. Druhou ukázkou byla
Toccata z varhanního souboru Jakuba Jana Ryby „Novae et liberae cogitationes“, hrané
prof. Michalem Novenkem na varhanách v Rožmitále pod Třemšínem – náročná varhanní
skladba autora České vánoční mše.
Třetí rozsáhlejší ukázka bylo 4. CD Musica antiqua Citolibensis – něco bližšího k tomu:
shodou okolností můj soused, PhDr. Zdeněk Šesták, významný současný český
skladatel a rovněž muzikolog, se narodil totiž v Citolibech, obci, jež je dnes součástí
Loun. Hrával jako student v tamním kostele na varhany a ve skříni za varhanami našel
hromadu notového materiálů – spíše práce pro archeologa. Později ve své vědeckomuzikologické činnosti z onoho nálezu odhalil fascinující soubor hudby 18. století,
prováděné na tamním zámku hudby-milovných Pachtů z Rájova, jejímiž autory byli místní
kantoři a nadaní synkové tamních šumařů. Rozsáhlý soubor mší, motet, symfonií, arií,
offertorií a dalších koncertních děl je prezentován špičkovými muzikanty a pěvci. Hudba
líbezná, která snese nejpřísnější měřítka, přitom ryze české provenience.Bylo těžké
rozhodnout, které ze čtyř CD mám sestrám a bratřím pustit. Prostě velká paráda.
Při poslechu jsem dal kolovat další díl naší kroniky, obohacené oproti stránkám více
fotkami. Moc se to líbilo. Kromě toho jsem přinesl na ukázku z produkce ses. Pirátky –
Dany Seidlové jednak spisek TGM HUMANISTA PRAVDOU POSEDLÝ a publikaci Zrcadlo
mé duše. Ses. Pirátka, dcera Gastona Gutha, správce na panství Schwarzenbergů a také
vnučka Dr. Jiřího Gutha Jarkovského, mimochodem též spoluautora Svojsíkových
Základů junáctví, je významnou osobností exilového skautingu, spolupracující úzce
s Velenem Fanderlikem; po jeho smrti převzala vydávání časopisu Stopa. Obě publikace
vzbudily značný zájem.
Další publikace, kterou přinesla Hanka
Bouzková, je ze smíchovského střediska
Mawadani, rovněž velmi pozoruhodná.
Takže jsme měli na Tříkrálové schůzce co
dělat. Čas uběhl jako voda, my zapěli
druhou sloku hymny a kvačili zasněženou
Prahou domů.
Zapsal: Grizzly–Boža Strauch
Foto: Derviš – Petr Jeschke
a Dáša Housková

Informační zdroje
Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c., jako spisovatel
známý též pod autor. jménem Max Kašparů, (* 14. května 1950 Žirovnice) je český psychiatr,
pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista. Působí v Pelhřimově. Je autorem duchovní literatury
(dvaceti esejistických knih, přeložených i do polštiny, italštiny a francouzštiny). Je externím
spolupracovníkem Českého rozhlasu, kde pravidelně vystupuje
v pořadu Jak to vidí. Příležitostně vystupuje také v pořadech ČT.
S jeho svolením uvádíme jeho text:

Co se stalo s naší dobou?
Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé pocit, že
se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti
čeká?
Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia
veden svými profesory k tomu, aby si u každého
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pacienta položil dvě zásadní otázky - proč a jak.
Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede k určení choroby. Jak ji léčit?
Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení.
Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je, klademe si obě otázky
všichni. Až na několik vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné starosti, než jaké
musí řešit lid obecný.
Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní
konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus. Z mého pohledu nepůsobí
v této zemi tajemné abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby. Ztráta
studu, rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou
předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci.
Diagnóza
"Žijete v zemi, kde nic není hanba!" Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční
pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší
zemi. Měl pravdu. Z české kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už
srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu
a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou
hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo. Proč by se tedy měli politici ve
službách mafií stydět lhát, krást a podvádět?
Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z banality
dělají tragédii a z tragédie banalitu. Žijeme v době, která propaguje nosit všechno
naruby.
Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity
všeho druhu. Ony totiž zaujaly místo jako vzory po moudrých básnících a osvícených
autoritách, do kterých by „moderní český sjednocený Evropan“ už ani nekopl.
Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a
zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče většinou krev, adrenalin,
testosteron... Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín televizní kanály.
Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy
mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit
systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí.
Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě! Ti mají jiné starosti. Stávající garnituře
jde o to, aby se ve službách různých mafií udržela u moci co nejdéle jakoukoli strategií,
a ti, kteří mlsně hledí na jejich místa, hledají taktiku, jak by je mohli vystřídat. Bez
onoho přežitku, kterému se říkávalo stud.
Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale
parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne! Sliby, fráze a široké
úsměvy těch (všeho) schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří pod
jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí.
Navrhoval bych celospolečenskou infuzi studu a vybraným jedincům implantovat
svědomí. Obojí bude obtížné, protože v prvním případě už těžko nahmatáme zlozvykem
zkolabované žíly a ve druhém už nerozřízneme politikařením zkamenělou hroší kůži.
4

Místo domu barabizna
Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné stavení, potřeboval k tomu kromě
kamenů a cihel ještě maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé kameny
a cihly; olovnici, aby stěny byly rovné. Stavitelé moderní polistopadové společnosti
začali sice ke stavbě používat ekonomické kameny a právní cihly, tedy stále nové a nové
zákony a předpisy, ale absolutně odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu.
Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti, přejícnosti,
mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti a činorodosti.
Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností.
Z olovnice, která se řídí přírodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo. Co bylo kdysi
jednoznačným tabu, pyšně rozkmitali moderním relativismem. Mimo jiné je u staveb
běžné, že se kameny dávají do základů a cihly na ně.
Tedy zákony jsou nad trhem, ale u českého projektu je tomu naopak. Trh jako by byl
nadřazený zákonům. Oč má u nás trh silnější zuby, o to bezzubějšími se stávají zákony.
Bez malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit leda tak barabizna. Tolik k diagnóze.
Terapie
Co s terapií? Jsou dvě řešení. Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo z něho zavčas
utéct.
V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci. Pokud bych jako léčebnou
metodu navrhl revoluci, mohl bych být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci.
Skutečně cizí věci. Obávám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta vratká
barabizna.
Pokud bych navrhl terapii emigrací, může mi být položena otázka, kam utéct. Do
některého evropského státu určitě ne, protože evropský dům opravují ti samí
architekti, kteří nám pomáhali s projektem stavby oné vratké chatrče. Staví také bez
mravnosti a s kyvadlem v ruce. Možná by se vyplatilo prchnout za asijským studentem
do té země, kde ještě nevyhynul stud.
Třetí chorobou je epidemicky se šířící pocit bezmoci. Nějak se v něm začínáme
postupně utápět všichni. Jednou za několik let je nám sice hozen záchranný člun
v podobě voleb, ale brzy se ukáže, že i on je děravý. Frustrace vystřídá depresi,
zklamání vystřídá bezmoc. A právě ona bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti je
silně nebezpečná. Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi. A ta tady již je. Dokonce
i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst.
Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty nahoře.
Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám
našeptává: "Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!" Pokud neprovede náš národ proměnu
a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci ...
Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal
diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence. Nebude
v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám. Bez vnitřní proměny a bez pokání tam
skončíme brzy V ŠI C H N I !
Zdroj:
5

PELHŘIMOVSKÝ
10. 1. 2015
Profil autora viz:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Maxmili%C3%A1n_Ka%C5%A1par%C5%AF#cite_note-3

Reakce br. Zdeňka Navrátila - Fetiška na text Maxe Kašparů:

NEMOCNÁ SOUČASNOST?
Spolu s 245. číslem měsíčníku NA DOBRÉ STOPĚ z února letošního roku se ke mně dostalo i pozvání br. Kamzíka k diskusi o
článku Maxe Kašparů o stavu současné společnosti a jeho
příčinách. Přiznám se, že je velmi obtížné polemizovat s názory
osobnosti tak hluboce vzdělané, myslitele, jehož názory se
formovaly dlouho a jsou navíc podloženy bohatými zkušenostmi
praktického psychiatra, který měl možnost nahlédnout do soukromí a intimity duší četných pacientů. Opírá se při tom o své
křesťanské názory, tedy o zásady, na nichž tato kultura a civilizace za věky vyrostla. Já sám pak jsem svým studiem a
celoživotní praxí „jenom technik“, který byl vzděláván ve chladné
„matematické logice“, a ve svém povolání se pohyboval vždy
„v reálu“ a v jeho studené přímočaré strohosti. Tedy ten, koho
humanitně vzdělaní intelektuálové považují – a náš gymnazijní češtinář a latinář to také
nepokrytě říkal – za „barbara“. Přesto se domnívám, že si snad mohu dovolit k uvedenému tématu také něco dodat.
Ve společnosti je skutečně cosi nezdravého. Setkáváme se s tím skoro na
každém kroku a protože je to tak časté, máme za to, že jsou to jevy normální.
Samozřejmě nejsou, ač jsou sice běžné, ale nejsou normálními proto, že nejsou normou.
Kdo nezažil pocit nejistoty, tísně, obav o své děti, ponechané na ulici bez dozoru, pocit
strachu při procházení málo frekventovanými místy po setmění? Tedy stavy a pocity,
které tu dříve nikdy nebyly. Je to sice dnes běžné, ale jistě ne normální ve zdravě
fungující společnosti. Příliš brzo vyprchalo nadšení lidí po pádu totality a nastala ta „blbá
nálada“, vzpomenutá tehdy Václavem Havlem a která byla tak ostře kritizovaná jeho
soky. Pamatuji období po válce, kdy nadšení z osvobození, tehdy z výrazně kratšího
úseku totality, vytrvalo ve společnosti mnohem déle, až do doby, kdy ho začaly
utlumovat podvratné a zákeřné intriky komunistů. To nelze vůbec srovnat s tím, co
nastalo nedlouho po pádu režimu v roce 1989, protože tehdy, po válce, nebyla ještě
společnost tak mravně a duchovně destruovaná. Odtud se tedy odvíjí její současný stav,
ač ty prvotní příčiny musíme hledat už v poměrně hodně vzdálené minulosti.
Max Kašparů připomíná a vypočítává různé –ismy, jež však nepovažuje za prvotní
„zdroj nákazy“. Uvádí především „ztrátu studu“, která ovšem také odněkud přišla a opanovala národ. S tím je možné jistě souhlasit, ale i k této „ztrátě“ muselo nějak dojít. A tyto
jím vyjmenované –ismy tu svou významnou roli při tom zcela jistě také sehrály, byť
možná až ve „druhém plánu“. Domnívám se – společně se Stanislavem Balíkem-Ježkem
–, že jsme se k tomu dostávali postupně a mnohem delší dobu. Ježek to nazývá nárůstem
„plebejství“, Jiří Čejka - Péguy pak ještě mnohem tvrději jako „ksindlizace společnosti“.
Upomínky na Gutha-Jarkovského jsou dnes spíše jen poněkud humorným kořeněním
nezávazné konversace, než skutečnými pokyny pro slušné společenské chování.
Poznámka vydavatele: publikace br. Ježka viz inf. systém Masarykovy university v Brně:
http://is.muni.cz/publikace/publikace_prohlidka.pl?volba=autor&vstup_ret=bal%EDk&typ=all&zobraz=3&tridit=4&jazyk=cs&r1=0&r2=0 ).

Domnívám se, že významnou roli tu při tom sehrály dva jevy, na prvém místě
zpochybňování hodnot. Nejen duchovních a náboženských, ale celé řady dalších. Při tom
pochybnosti mohou mít svůj velký význam a jsou důležitou složkou nejen vědecké práce.
Důležité je, aby to byly pochybnosti konstruktivní, posouvající vědění kupředu. Na rozdíl
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od nich pak jsou ty opačné, destruktivní, jejichž úkolem je popření nějakých fakt.
Klasickým příkladem tu může být postup Karla Marxe, který při definování svého dialektického materialismu, zejména při svém hodnocení věčnosti hmoty, ignoroval „nevhodné“ a už také tehdy známé poznatky fyziky i jiných věd.
Může tu však nastat doslova „dominový efekt“, kdy jedna pochybnost vyvolá
pochybnost druhou a ta opět další. Abychom se tu vyhnuli křehké a velmi delikátní
oblasti duchovní, připomeňme si třeba emancipační snahy. Rovnost mužů a žen je samozřejmá, je dána už biblickými odkazy v Novém zákoně. Přesto ani tam se nezpochybňuje
základní životní role obou pohlaví, která tu je od věků. Teprve nástup feministek se ji
pokusil zvrátit nepříliš vhodnou formou a dnes už to ve svém důsledku rozbíjí rodiny
i rozdělení úloh v nich. Pak jsou nám vnucovány nepříliš chutné pochody „4% menšin“,
úvahy o tom, kdo vlastně může a smí také vychovávat děti a celý systém, po tisíciletí
budovaný, se hroutí a nikdo nedokáže dnes ještě ani odhadnout, kam vše může dospět.
Lidská intimita se stala „spotřebním zbožím“, nahota „filosofickou“ základnou naturismu, jakýkoliv stud se stává přežitkem, tak jak na to upozorňuje Max Kašparů a jím citovaný asijský student. Ale nejen v této oblasti. Lidé se nestydí krást, opíjet se na veřejnosti a lež se stala jen pouhou „pracovní metodou“ a důležitým pomocníkem i vysoce
postavených politiků, státníků, manažérů a – bohužel – i prostých občanů. Mám ještě
pokračovat ve výčtu?
Žijeme ve vyspělé a bohaté zemi, naše životní úroveň – přes občasné námitky nespokojenců – patří k těm nejvyšším na světě. Pohodlnost a snadnost žití v současné
době, snadná dostupnost všeho, přispívá stejnou měrou k destrukci duševní a duchovní
úrovně všech. Proč se mám vzdělávat, proč se trápit studiem, když vše je tak snadno
dostupné na internetu („až to budu potřebovat“)? Není potřeba námahy na získání
čehokoliv a kdykoliv. Všechno zvládnou stroje a příhodné mechanismy. Cesta k přátelům (pokud ještě o nějaké stojím) je snadná, jsem tam „co by dup´“ moderním
dopravním prostředkem. Regály v našich supermarketech se prohýbají zbožím, které
kupujeme, ač je často ani nepotřebujeme a včetně zbytečně zakoupených potravin skončí v odpadu. Kdo si vzpomene, jak vysoké procento lidstva trpí a umírá hladem? Tato
pohodlnost života vede posléze k dalšímu fenoménu, který je zatím ještě stále málo
doceněnou hrozbou – ke lhostejnosti. Ta je po mém soudu nelidská, protože lhostejné je
pouze dobytče, které neví a proto je mu také lhostejné, že zítra skončí na porážce v jatkách. Dokonce také ta nešťastná nenávist je lidská, protože je to cit, byť záporný, ale je
přesto některým lidem vlastní. Zvíře jedná pudově, když zabíjí, není to z nenávisti. Jsme
lhostejní k utrpení jiných, ke stavu našeho národa a jeho duše, jeho budoucnosti ve stále
se měnícím světě. Budeme tak ještě stále pokračovat, a jak dlouho nám to bude nadále
dopřáváno?
To vše ve mně evokuje četba úvahy Maxe Kašparů. Nechtěl jsem vůbec s ním
polemizovat, jen jsem chtěl uvést některé podněty, k nimž mě přivedl a které mu z valné
části dávají za pravdu. Třebaže jistě není potřebí vidět vše úplně „černě“. Na druhé
straně je však nutné si položit otázku – jak dál? Zajímá nás to jako skauty, tedy lidi, jimž
není vše lhostejné, kteří svým slibem se zavázali ke službě vlasti a bližním, plnit povinnosti vlastní a zejména pak ke službě nejvyšší Pravdě a Lásce, duchovní úrovni,
kterou tato služba reprezentuje. Ale též zachovávat skautský zákon, jehož jednotlivé
body vylučují všechny nešvary, jimiž je tato společnost infikována. Protože však každá
změna k lepšímu musí začít u nás samých, je zcela samozřejmé, že tento závazek plníme
v plném rozsahu především my. Služba této zemi znamená aktivně přistupovat k výchově
její mládeže tak, jak je obsaženo v našem slibu činovnickém. Ačkoliv zajímavý program,
hry a „zážitkové aktivity“ jsou nepochybně lákavé, nejsou hlavní náplní skautské výchovy, jak se začasté v mnoha případech děje. Protože pak bychom také „přijali převrácený
životní styl, který nám našeptává: ,Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!´“, jak se obává
citováním Maxe Kašparů bratr Kamzík. Je to pro nás jediná cesta, protože „pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci
…“. K takové proměně může a má český skauting podle svých nejlepších sil přispívat.
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Třebaže samostatnost, manuální zručnost, jistá osobní skromnost a mnohé dovednosti
jsou pro naše mládí nejen prospěšné, ale i důležité, hlavním smyslem naší práce
s mládeží byla, je a navždy zůstane výchova charakterních jedinců, dobrých občanů této
země, naší vlasti. Ti se pak mohou a také musí stát základem nové a zdravě vybudované
společnosti, jejím vzorem a „etalonem“.
Zdá se být jisté, že dříve nebo později bude i naše země vystavena příchodu lidí
jiných kultur, jiných priorit a jiného životního stylu. Naši občané z toho mají oprávněné
obavy, které mocní všemožně tlumí přísliby o jejich asimilaci. Ta bude jistě nutná, ale
které naše priority jim předložíme jako vzor? Lež, přetvářku, korupci, rozvrácené rodiny?
A které zábrany v nich pak takto uvolníme? Nechci předjímat žádné katastrofické vize,
ani šířit poplašné zprávy nebo xenofobii. Doba nás však staví nejen před otazníky, ale též
před úkoly. Podle toho, jak k nim my sami – nikdo jiný – přistoupíme, jak je splníme, tak
se bude vyvíjet budoucnost této země, tak budeme žít nejen my, ale také naše děti a
vnuci. Zodpovědnost nás všech je veliká, na skauty pak připadá ještě mnohem větší,
neboť jsme se sami k úkolům vzdělávat a kultivovat tuto zemi dobrovolně zavázali. Přeji
tedy nám všem, abychom v tomto velkém poslání a úkolu nikdy nezklamali.
Zdeněk Navrátil-Fetišek ŘSV
Poznámka - čísla měsíčníku Na dobré stopě jsou na webové stránce:
http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1434-archiv-na-dobre-stope
Reakce br. Jiřího Čejky - Péguyho na text Maxe Kašparů:

Duchovní a duševní primitivismus – příčiny krize lidství a společnosti
V poslední době zaujal naši veřejnost svými úvahami na téma „Co
se stalo s naší dobou“, prezentovanými v různých sdělovacích
prostředcích, prof. Jaroslav Maxmilián Kašparů, známý jako Max
Kašparů.
Zkušený editor skautského tisku bratr Vladislav Jech –
Kamzík, uvědomující si potřebu diskuse na téma, kterému se
věnuje Max Kašparů, oslovil několik skautských autorů a požádal
je k hlubšímu zamyšlení nad příčinami krize lidství a lidské společnosti s přihlédnutím k současnému stavu České republiky, která se stále ještě jen velmi obtížně vzpamatovává ze čtyřicetiletého
období komunistické totality. Jsem jedním z těch, které bratr Kamzík o příspěvek k diskusi požádal.
Za jednu z hlavních příčin krize lidství a společnosti považuji duchovní a duševní přimitivismus, jejichž důsledkem je mimo jiné neustále se prohlubující kolaps hodnotového systému. To samozřejmě není jen důsledek minulého totalitního systému, který v mnohém v naší společnosti stále ještě přežívá. Podobný hodnotový kolaps prožívá v podstatě veškerý civilizovaný svět. A jeho katastrofický dopad
se pak také projevuje prakticky všude. Člověk jako jednotlivec a jeho život ztratili svou
hodnotu a význam. Konec konců stačí se rozhlédnout po světě.
V ekonomicky a společensky vyspělých zemích převládá konzumní společnost,
která velmi nehospodárně nakládá s přírodními zdroji potravin a surovin nutných k životu
a existenci lidstva. V zemích, které bývají považovány za „rozvojové“, trpí miliony lidí
hlady a nemocemi a předčasnou dětskou úmrtností. Stále máme co dělat s úplným nebo
částečným analfabetismem. Lidstvo ztrácí pozitivní vztah člověka k bližním a je ovládáno
lží, egoismem, bezohledností, bezcitností, násilím a závistí …
Duchovní a morální hodnoty a víra ve vyšší moc, která nás přesahuje, ztratily nebo
ztrácejí svůj význam a smysl a sekularizovaná společnost hledá nějaký nový smysl a cíl
života. I u nás se setkáváme s fanatickými a pro společnost svým způsobem velmi nebezpečnými ateisty, kterým se, bohužel, dostává ve sdělovacích prostředcích prostoru,
aby tak mohli působit na veřejnost. Kdo z dnešní mladé generace zná židovskokřesťanské desatero a vnímá jeho význam a poslání. Koho to zajímá?
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Paradoxem je, že se neustále prohlubují poznatky vědy a techniky atd., zatímco
duševní potenciál nastupujících generací se snižuje a zůstává velmi často nevyužit. Je to
celospolečenský hazard s duchovním a duševním „kapitálem“ lidstva. Klesá úroveň
vzdělávání učitelů všech stupňů. Vysokoškolských titul, počínaje bakalářským, lze získat
v některých případech velmi snadno bez většího nadání a studijního úsilí. Klesající
úroveň učitelů se pak zpětně projevuje v nízké úrovni výuky žáků a studentů.
Vliv na to má i otázka autorit a celebrit. Pamatuji dobu, kdy pro nás byli autoritou
rodiče, učitelé a profesoři, kněží, skautský vůdce, cvičitel v Sokole, starosta, atp. a samozřejmě nejvyšší představitel státu a další významné veřejné, politické, vědecké a kulturní
osobnosti. Těch jsme si vážili a respektovali je. Jakou autoritu může mít dnes učitel,
který se bojí žáků a jejich rodičů? Neodvážil jsem se doma přiznat, že jsem byl ve škole
tělesně potrestán, protože bych byl potrestán znovu a ještě důkladněji.
Nejde jen o autoritu či autority, jejichž význam zcela vymizel, ale také o celebrity.
V „Akademickém slovníku cizích slov“ je celebrita definována jako věhlasná, ve společnosti nebo ve svém oboru vážená osoba. Nebudu to rozpitvávat, ale jak snadné je dnes
stát se celebritou v čemkoliv. A jak málo toho k tomu je zapotřebí. Max Kašparů píše o
nenormálním chování duchaprázdných celebrit všeho druhu, které zaujaly místo jako
vzory po moudrých básnících a osvícených autoritách, do kterých by „moderní český
sjednocený Evropan“ už ani nekopl.
Často se hovoří o tom, že společnost je nemocná. Některé z těch příčin jsem
naznačil. Velký podíl na tom mají sdělovací prostředky. Úroveň mnohých je velmi nízká,
zejména některých českých televizních seriálů, které si mnozí berou za vzor. Max
Kašparů má pravdu, hovoří-li o „televizních kanálech“. Čeština některých rozhlasových a
televizních hlasatelů a moderátorů je žalostná.
Společnost se zbavila víry, ale v poslední době působí někteří jednotlivci dojmem,
jakoby cestu k víře hledali. Duchovní a duševní primitivismus ovládá značnou část
lidstva. Proč si dělat starosti s nějakým vzděláním. Stačí přece mít peníze. Všechno až na
zdraví se dá koupit. K čemu je mi studium odborné literatury nebo četba beletrie? Proč
bych měl poslouchat klasickou hudbu nebo jazz, vždyť přece stačí „trsat“ v primitivním
hřmotném rytmu bubnů? Proč nehledat uspokojení v alkoholu, drogách a sexu? Vždyť
tak žijí a konají ve světě mnohé celebrity, které si omladina bere za vzor a nevadí jí, že si
tito její miláčci sami tím zkracují svůj život. Proč se věnovat sportu v zájmu svého zdraví,
když přece důležité je vyhledat sport, který vynáší? Ale je hodně povolaných a málo vyvolených. A mohl bych pokračovat a připomínat korupci, protekcionismus… Mnohé ze
současného dění zavání lidským hyenismem.
Chtěl jsem původně začít tuto svou úvahu slovy, že lidstvo potřebuje pro svůj život
skauting, naplňování jeho idejí, principů a metody. Skauting, který se za více jak sto let
své existence osvědčil a prokázal smysl a poslání svého výchovného působení a přípravy mladých generací pro život. Proto skauting překáží každému totalitnímu režimu.
Max Kašparů se soustřeďuje ve svých úvahách do značné míry jen na Českou republiku, ale ona ta jeho hodnocení mají širší význam a zasahují v podstatě celý svět. Celý
svět je nemocný a jeho nemoc se trvale zhoršuje a prohlubuje. Navíc jde o nemoc infekční, která postupně postihuje jednu zemi za druhou. Na jedné straně se zkvalitňuje
zdravotní péče, aby se na druhé straně prokázalo, že pro mnohé lidský život nemá žádnou cenu. Kolik lidí včetně malých dětí v současné době umírá zcela zbytečně.
Max Kašparů na základě své odborné kvalifikace a svých životních zkušeností odhaluje nemoci lidské společnosti a velmi kriticky se k nim vyjadřuje. V tom má nesporně
pravdu. Pokouší se také o terapii. Z jeho slov je ovšem patrné, že sám v tomto směru
hledá a snad i trochu spekuluje. Najít lék na onemocnění lidské společností není snadné.
Zejména v době, kdy se opět začínají vyslovovat obavy, že se může zase objevit nový
diktátor, který nabídne lidstvu totalitní řešení a většina ho příjme a podrobí se. Dvacáté
století bylo několikrát svědkem něčeho podobného. Společnost by na něco takového
měla být připravena. Jenomže, mají-li pro ni v převažující míře hlavní smysl a význam
„chléb a hry – panem et circenses“, můžeme jí takovou požadavek, povinnost či úkol
9

předložit? Lze něčeho takového na lidech žádat, když smyslem jejich životů je ve
skutečnosti něco úplně jiného? Naznačil jsem, že lék pro nemocné lidstvo se nabízí ve
světovém skautském hnutí s jeho třemi základními principy – povinností k Bohu,
povinností k druhým - bližním a povinnosti k sobě.
Roudnice nad Labem, únor 2016, Jiří Čejka – Péguy ŘSV

Zajímavé prameny
Praha 22. 2. 2016
Milé sestry,
blíží se náš mezinárodní svátek, Den zamyšlení.
Vzpomínám na naše společné oslavy a nedávné setkání se
zástupkyněmi WAGGGS. Jistě máte ve svém okolí někoho, kdo se setkal
se skautkami za hranicemi. Jeho vyprávění by obohatilo program Vašeho
slavnostního setkání.
Připomínám také překlad životopisu světové náčelní, který ke století
našeho hnutí připravila Hana Bouzková s názvem „Zrcadlo mého srdce“.
Z Příručky pro skautky by se hodilo vyprávění o „Naší chatě“, středisku
WAGGGS. Bylo by dobré naučit se zpívat mezinárodní hymnu skautek.
I s melodií vám ji přikládám.
Jsem ráda, že Vám ještě mohu poslat tento pozdrav a přeju Vám sílu
k další práci a hodně radosti z ní.
Vaše
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Oslava století skautek v Praze
Publikováno 16.11.2015 | Autor: kabos

V Pátek 23. 10. 2015 se čtyři skautky z Protivína (Viktorie Danielová, Aneta
Procházková, Tina Zuzaňáková, Tereza Šrámková) vydaly na dlouho cestu
autobusem do Prahy. Když jsme dorazily na určené místo v Praze, tak na nás
čekala naše vedoucí Inka, která nám ukázala jak se orientovat v městské
hromadné dopravě, jak hledat v jízdním řádu a jak si koupit jízdenku a spolu
s námi odjela do klubovny skautského střediska J. Rady v Praze 10, která se stala
po tento víkend naším pražským útočištěm. Tady jsme se setkaly ještě s naší
vedoucí Kaboškou a Majdou a s Berdym ze střediska J. Rady, který nám předal
klíče a poučil nás o dodržování nočního klidu a udržování pořádku v klubovnách.
Jejich klubovna byla sice pěkná, ale je v činžovním domě, ne v přírodě, jak to
máme my, a proto se musí brát větší ohled na sousedy. Večer jsme si zahrály různé
vtipné hry a připravili si svačinu na druhý den.
V sobotu ráno jsme vyrazily metrem do Skautského institutu, který se nachází na
Staroměstském náměstí. To byl hlavní cíl naší výpravy do Prahy. Tady nás čekalo
zahájení výstavy k příležitosti oslavy 100 let od vzniku prvního oddílu skautek
v Českých zemích. Ten oddíl se jmenoval Sasanky a vznikl v Praze. Tady se k nám
ještě přidala vedoucí Kandi, která přijela dnes z Protivína, aby mohla slavit s námi.
Byly jsme tam první a tak jsme měly čas a klid na prohlédnutí vystavených
fotografií, knih, známek a dalších exponátů souvisejících se stoletím skautek nejen
v Čechách. Dozvěděly jsme se, že to první skautky v Rakousku-Uhersku neměly
lehké a jaký byl jejich první tábor na Šumavě, odkud se plavily zpět do Prahy
s voraři na vorech.
Když začali přicházet skautky a skauti z jiných středisek i zemí, měli jsme už
výstavu dávno prohlédnutou. Následovalo oficiální zahájení oslav a výstavy, na
kterém promluvily náčelní skautek Evička Měřínská, Aneta Osafo, která akci
pořádala a zástupkyně WAGGGS (což je organizace sdružující skautky z celého
světa, i nás). Sestra Aneta nám hlavně řekla informace o hře „ Jak vykvetly
Sasanky“ na kterou jsme se netrpělivě těšily. Hra začínala na Vyšehradě, kam jsme
se musely přemístit opět metrem. I tady jsme měly dostatek času na prohlídku
a tak jsme se kochaly výhledy na Vltavu i národní památky, jako je Pražský hrad
nebo Petřínská rozhledna. Prohlédly jsme si hřbitov Slavín a zapálili svíčku na
hrobu zakladatele Junáka A. B. Svojsíka.
Po svačině nám pražské sestry skautky vysvětlily
pravidla, daly nám brožurku a mapky. Vyrazily
jsme na trasu. Většinou jsme se pohybovaly
pěšky a cílem byl opět Skautský institut. Při hře
jsme se dozvěděly plno informací a hlavně
informace o dívčí skautské poště. Tyto
zajímavosti ani jedna z nás nevěděla. Hru jsme si
moc užily a zásluhu na tom mělo i krásné počasí.
Po dlouhém a náročném dni jsme se k večeru
vrátily do naší propůjčené klubovny v Praze 10.
Byly jsme dost unavené, ale i tak jsme si ještě
uvařily polévku a zahrály si hry. V neděli už jsme
vyjely z ráje velkoměsta do ráje našeho
maloměstečka a to zpět do Protivína. Byl to pro nás pro všechny super zážitek, na
který nikdy nezapomeneme.
Viktorie Danielová, Aneta Procházková, Alena Kulhová (Kaboš)
Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své
oblíbené záložky.
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Zdroj: http://www.junak-protivin.cz/?cat=5

_____________________________________________________________________________________

Den zamyšlení organizovaný OS na Praze 2

Setkání bylo uvozeno tématem „Jaký je základ evropské kultury?“ a proto započalo Žalmem 23,
který obsahuje verše:
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Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj
plníš.
6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do
Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Br. V. Jech - Kamzík v úvodu zdůraznil, že tato slova z jedné z nejstarších částí Bible (Starého
zákona) až do vzniku křesťanství patřila „lidu izraelskému“, tj. Židům a všem, kteří se k židovské
víře přidávali – připojovali se tzv. „z pohanů“ a splnili stejné podmínky jako ti, kdo se narodili
židovským rodičům, a účastnili se pravidelných bohoslužebných setkání v židovských synagogách; právě tam slýchali taková slova jako je náš vybraný žalm 23. Všichni věřící členové
židovské komunity také velice toužili jako poutníci dojít a vracet se do chrámu v Jeruzalémě, do
domu Hospodinova.

Jistě nikomu neuniklo, že tento text, připisovaný jako autorovi králi Davidovi, zahrnuje celý úděl
lidského života „pod zorným úhlem“ židovské víry. Je pozoruhodné, jak autor této písně stručně
vystihuje, co je v životě člověka nejdůležitější: nemít nedostatek, mít klid (a mír), žít v prostředí
spravedlnosti, nebát se zlého a nežít ve strachu ze smrti, ale těšit se z dobroty a Božího
milosrdenství, o kterém jako člen komunity slyšel právě ve společenství stejně věřících na nich přece stále viděl, jak opravdově žijí tak, jak to ze svatých písem slyšeli a od
učitelů Zákona přijali, navzdory stylu života jiných národů.
V díle Jana Amose Komenského, kterého připomínala čísla Na dobré stopě v lednu a v únoru, je
vidět stejné spoléhání věřícího člověka – a můžeme říci Evropana, protože J. A. Komenský byl
Evropan – důvěra v to, co křesťanům zaznívalo již ze Starého zákona a co si v Novém zákoně jen
dále potvrzovali: že věrný život podle Božích pravidel dává naději, kterou člověku vlastně nic
nemůže vzít.
Zdalipak to nebýval a neměl by být i dnes základ evropské kultury?
Jako doplnění bylo formou „domácího úkolu“ doporučeno
účastníkům zamyslet se hlouběji nad myšlenkami Jana
Amose Komenského z jeho spisku „Labyrint světa a ráj
srdce“ jak jsou citovány v minulém čísle NDS (rozdáno).
Poté následovala beseda s vzpomínáním na Lady B. P. i na
Zakladatele skautingu B.P. podle 22. kapitoly knížky
„Zrcadlo mého srdce“, kterou tradičně četla její překladatelka ses. Hana Bouzková.
Besedy „tradičně v komorním duchu“ se zúčastnilo celkem
18 sester a bratří. Podrobné dojmy ze setkání přineseme
příště.
Srdečnou půlhodinku přítomným připravil člen SO, br. P.
Mgr. Josef Tichý (ročník narození 1930), který poutavě i
s humorem povyprávěl o svém životě, skautování od roku
1947 v Havlíčkově Brodě, i o svých peripetiích ve své kněžské službě, poznamenané nepřízní komunistických úřadů.
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Poutače v klubovně, kde se Den zamyšlení konal:

Společenská rubrika
VLASTA PÁLENÍKOVÁ
13. 3. 1916 – 17. 5. 2015
Loni v březnu jsme na oddílové radě SO slavili s Vlastičkou její 99. narozeniny a těšili se, jak za rok oslavíme tu stovku. Byla ve výborné fyzické
kondici, takže nic nenasvědčovalo tomu, že se nám to nesplní. Ale za dva
měsíce tu už Vlasta nebyla. A tak si její stovku připomínáme bez její
fyzické přítomnosti a věříme, že je tu stále, protože je s námi v našich
srdcích.
Náhodou jsme našli rozhovor s Vlastou, který byl uveřejněn ve Sborovém
dopise Strašnického sboru Českobratrské církve evangelické v březnu
2012, č. 21. Velmi živě nám ji připomíná:

VLASTA PÁLENÍKOVÁ alias RAKŠA
Je pravděpodobně nejstarší členkou sboru, určitě však nejstarší aktivní účastnicí sborového
života. V neděli sedává někde v polovině modlitebny napravo od uličky a ve středu se účastní
biblické hodiny. Člověka, který přišel na svět za Rakouska-Uherska uprostřed první války a prožil
pak celé to bláznivé a kruté 20. století stojí za to požádat o ohlédnutí.
„To víte, blíží se mi stovka a já začínám pomalu zapomínat, …“
Tak to zkusíme hezky od začátku.
Náš rod pochází ze slováckých obcí Brumovice a Čejč na Hodonínsku. V Čejči se narodila moje
o dvanáct let starší sestra Antonie, která byla první farářkou v ČCE. Pak se ještě narodili bratr a sestra,
ale oba zemřeli jako mladí na tuberkulózu. Otec pak byl přeložen na dráhu do Ostravy, kde jsem se
v roce 1916 narodila já. V Ostravě jsem studovala na gymnáziu. Jedno jsem sice měla za rohem
v Přívoze, ale sestra mi vybrala dívčí gymnázium ve Slezské Ostravě, kam jsem musela chodit hodinu
pěšky.
Kdy jste se dostala do Prahy?
Do Prahy jsem přišla studovat na Karlovu univerzitu přírodní vědy, přírodopis a zeměpis, hodně mě
zajímaly kameny. Po zavření VŠ jsem pracovala a dostudovala až po válce. Nejprve jsme měli problémy
s Němci a pak s komunisty. Manžel byl právník, já redaktorka přírodovědného časopisu. Do strany
jsme odmítli vstoupit, takže jsme si užili práce v beskydských lesích, káceli stromy, odvětvovali je.
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Nějaký čas jsme bydleli ve Špindlerově Mlýně. Já jsem tam pracovala jako provozářka a manžel jako
účetní na Špindlerově boudě a docházel pracovat jako ekonom na Petrovku. Zkusila jsem si v životě
všechno, od práce redaktorky po práci v lese.
Byla jste skautkou, že?
A ještě pořád jsem! Já co jsem se pohybovala mezi skauty, tak to byli opravdu lidé morálně velice
silní a nepoddávali se žádným smutkům nebo nějakému trápení, že nemají tohleto a támhleto. Ne.
Tvrdě pracovali a udržovali si dobrou náladu tím, že se scházeli. A to nás všechny velice posilovalo.
Byli jsme mezi sebou a mohli jsme si věřit. My jsme se nemuseli stýkat s lidmi, kteří by na nás žalovali.
Ano, my jsme se s nimi pozdravili, pohovořili s nimi, ale to osobní jsme si všechno vyřídili mezi skauty
a tím jsme se potěšovali, že jsme to prostě nedrželi v sobě a nemuseli nad sebou naříkat a trápit se.
Hodně jsem se zasadila o samostatnost vodních skautek a stala se jejich první a vlastně dosud jedinou
kapitánkou. Za práci ve skautu jsem obdržela i nějaká ta vyznamenání.
Jak jste přijala, když vám dcera Jana sdělila, že půjde studovat teologii?
Měla jsem z toho radost a mám radost, že se to u nás v rodině drží a pořád se někdo najde. Syn
Vláďa, i když je inženýr, tak si udělal zkoušky, obdržel ordinaci a některé neděle káže. A vnuk jde také
tou cestou. My jsme byli prastarý evangelický rod ve většinově katolickém kraji. Předci chodili na
bohoslužby, které se konaly tajně po rodinách. Když Jana odešla na sbor v Dambořicích, zamířila
vlastně do kraje svých předků.
Člověku s jihomoravskými kořeny musí chutnat víno.
To víte, že jo.
Když jdu za Vámi do kostela, obdivuji, jak běháte po ulici.
No, chodí mi to dobře, nohy mi slouží, dech taky. A nic mě nebolí.
Když se ohlížíte za svým životem – stálo to za to?
Stálo to za to a já jsem Pánu Bohu moc a moc vděčná za všechno to, co jsem prožila, i když jsme
někdy měli velmi těžké doby. Vždycky jsem věděla, že Pán Bůh je blízko. Z toho, co jsem v životě
prožívala, mě nebolí vůbec nic, leda to, co jsem udělala já špatně. Na to, čím jsem musela nedobrovolně
projít, se dnes už nedívám jako na křivdu, ale jako na určitý životní zážitek. A tak děkuji Pánu Bohu za
celý svůj život.
Ještě prozraďte, jaké je Vaše skautské jméno?
Rakša.
Ptal se Jan Balcar, Lze nalézt na: http://kocna.webzdarma.cz/sbor/sb_dop12a.pdf
Zdroj:

Eduard Marek
skautským jménem Hroznýš Královský
Eduard Marek se narodil 17. března 1917 v Praze na Žižkově jako šesté a poslední dítě v rodině
kováře. Mládí prožil na Žižkově, kde jeho rodina bydlela v Chelčického ulici. Ve svých 17 letech
vstoupil do skautského katolického sboru Legio Angelica, který založil pater Metod Clement. O rok
později v letním táboře na Šumavě v Kunkovicích u Čachrova složil svůj skautský slib a následně se
na Žižkově ujal vedení družiny Čápů sboru Legio Angelica.
V roce 1936 nastoupil jako dobrovolník k prvnímu leteckému pluku T. G. Masaryka na pražské
letiště Kbely. Po výcviku absolvoval poddůstojnickou školu v Chebu, poté byl přidělen k velitelství
pluku opět do Prahy a nakonec pomáhal letecký pluk stěhovat do Hradce Králové. Zde ho
v září 1938 zastihla mobilizace československé armády.
Po návratu do civilního života absolvoval živnostenské zkoušky a vedl otcovu realitní kancelář na
žižkovském Havlíčkově náměstí. V té době začal tajně pomáhat ohroženým Židům – doručoval jim
peníze a materiální pomoc. Později byl však prozrazen a následně zatčen gestapem. Zásluhou
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tlumočníka, kterému se podařilo jeho tajnou pomoc Židům německému komisaři vysvětlit
a přeložit jako „obchodní činnost“, neskončil v koncentračním táboře. Nakonec jej německý
zemský soud (Landsgericht) odsoudil pouze k několika měsícům žaláře za nelegální obchod. Svůj
trest si odpykal ve věznici na Pankráci a v Jihlavě.
Následně byl zaměstnán po přímluvě pplk. Kordače v účtárně fy BANANAS v Praze. I během
protektorátu, kdy byl Junák a další vlastenecké organizace zakázány, se pokoušel vést mládež
v žižkovské Dělnické tělovýchovné jednotě ve skautském duchu. Později fungovala tato skupina
skautů pod záštitou Klubu českých turistů. Markovu skautskou činnost kryl tehdejší pověřenec
Kuratoria pro výchovu mládeže na Žižkově, Josef Langhammer.
V posledních měsících války pracoval Eduard Marek jako účetní ve firmě vyrábějící okna do letadel.
Tím se vyhnul nejen nasazení v Todtově organizaci, ale v květnu 1945 se mohl aktivně připojit
k Pražskému povstání – působil jako spojka mezi vojenským velitelstvím v Karlíně a policií
a telefonicky podával hlášení Kutlvašrovi o situaci v Karlíně. Spolupracoval také při vyzbrojování
bojovníků a organizování jejich odvozu na pomoc Českému rozhlasu.
Po válce převzal otcovu realitní kancelář a i nadále se věnoval skautingu – na Žižkově založil spolu
s kamarádem Aloisem Vlachem středisko Junáka – Pochodeň. Brzy nato byl jmenován okrskovým
velitelem Junáka v Praze-Karlíně. Vedl junácké tábory, absolvoval lesní školu v Jinošově pro
instruktory Junáka a měl na starosti výchovu mládeže ve svém junáckém oddíle.
Po únoru 1948 se Eduard Marek se svými přáteli zapojil do odbojové činnosti. Skupina
pojmenovaná po československém prezidentovi dr. Edvardu Benešovi vznikla v Markově bytě
v Karlíně. Jejím hlavním cílem bylo zajistit pomoc pronásledovaným či jejich rodinám
a organizovat přechody přes hranice. Napojena byla i na francouzskou tajnou službu. V této době
dostal Eduard Marek nabídku přejít se svým oddílem do Pionýra, což odmítl. V červnu 1949 dostal
proto zákaz vést skautský oddíl a i přes odpor rodičů dětí byl jeho junácký oddíl rozpuštěn a on
zbaven své velitelské funkce. O rok později byl v Karlíně zatčen. Následné výslechy probíhaly „na
čtyřce“ v Bartolomějské ulici a na Pankráci. Ve vyšetřovací vazbě strávil téměř rok.
V třídenním monstrprocesu byl Eduard Marek souzen za ilegální protistátní činnost ve skupině
Richarda Lederera (agent CIC) a Josefa Lánského-Langhammera ze Žižkova. I když mu původně
hrozilo 25 let nebo doživotí za špionáž, Státní soud v Praze ho nakonec odsoudil k „pouhým“
10 letům odnětí svobody. K 11 letům žaláře byla odsouzena i jeho manželka.
Eduard Marek byl převezen do uranových dolů v Horním Slavkově, kde pracoval na dole Svatopluk.
Následně strávil tři měsíce na Borech a svoji vězeňskou anabázi ukončil na Jáchymovsku, v táboře
Mariánská. Na dole Eva vykonával rozličné práce, mj. pracoval na ruční třídírně uranové rudy.
V lágru Mariánská rovněž potkal další junáky z Prahy a Moravy, s nimiž se pokoušel pokračovat
v tajné skautské činnosti. Po sedmi letech věznění byl Eduard Marek podmínečně propuštěn.
Z vězení se vrátil do Prahy a určitou dobu byl zaměstnán jako stavební dělník na Pražském hradě.
Později pracoval jako stavební mistr. Ve volném čase začal rovněž pomáhat oddílům mládeže, které
svou skautskou činnost skryly pod hlavičkou různých sportovních jednot ČSTV. Na jaře roku 1968, když byla činnost
Junáka nakrátko povolena, se podílel na obnovení karlínského
skautského střediska. Byl také zvolen předsedou obvodní rady
Junáka na Praze 2. V témže roce začal pracovat ve funkci
vedoucího tranzitní koleje na Univerzitě 17. listopadu. Před
zrušením Junáka roce 1970 stačil zorganizovat v obvodu Prah 2
poslední letní skautské tábory.
I během normalizace spolupracoval se známými oddíly mládeže,
které nevstoupily do Pionýra. Po listopadu 1989, při obnově
činnosti Junáka, byl znovu zvolen do funkce předsedy obvodní
rady Junáka Prahy 2. Dnes je Eduard Marek členem čestného
Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderlika.
Angažuje se i ve Společnosti křesťanů a Židů, Konfederaci
politických vězňů, účastní se skautských setkání a píše své
paměti. Současně je držitelem řady skautských vyznamenání
a medailí.
Zdroj: http://www.ustrcr.cz/cs/eduard-marek
Foto: na Žižkovské radnici - zápis do knihy cti

____________________________________________________________________________________________
NOVINKY SVOJSÍKOVA ODDÍLU

Interní informace

Příspěvky zasílejte buď písemně na adresu:

Vladislav Jech
Jílovská 46
252 44 Psáry
vjech.kamzik@volny.cz .

anebo elektronicky redaktorovi na e-mail:

Určeno pro potřebu Svojsíkova oddílu, distribuováno do jeho družin; v případě použití výňatků, odkazů apod. žádáme důsledně
uvádět zdroj, tj. ročník, číslo a stranu SONOVINEK, odkud bylo čerpáno!
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