
Bratr Václav Šefčík – Rada se narodil 22. srpna 1930 v Chebu do rodiny 

skautského vedoucího Antonína Šefčíka – Šedého vlka a tím nastoupil na skautskou 

stezku. Při každém obnovení činnosti Junáka se na tuto cestu rád vrátil, aby se znovu 

posunul o kousek dál. V poválečných letech se začal zapojovat do vedení skautského 

oddílu a než organizaci režim zakázal, stihl absolvovat Lesní školu v Myslívě 

u Horažďovic. Při krátkém obnovení činnosti v sedmdesátých letech už od dubna 1968 

působil jako vůdce chlapeckého oddílu Severka. Z rostoucího oddílu později jeho 

členové založili středisko, které přijalo po smrti okresního náčelníka Antonína Šefčíka 

jeho jméno – středisko Šedého vlka a bratr Rada byl v  jeho čele. 

Své skautské vzdělávání rozšířil již v roce 1968 o vůdcovskou zkoušku 

a po převratu v roce 1989 byl v chebském okrese jedním z prvních iniciátorů obnovení 

činnosti skautů. Tato jeho nejdelší nepřerušená skautská cesta je lemována spoustou 

významných činů a úspěchů. Byl prvním předsedou Okresní rady Junáka v Chebu, 

členem okresní revizní komise, vedoucím 1. skautského střediska Šedého vlka, vedoucím 

chlapeckého oddílu a v roce 1991 byly pod jeho vedením, jako předsedy zkušební 

komise, složeny první čekatelské zkoušky v okrese Cheb.  

Neúnavně pracoval i na svém osobním rozvoji. Absolvoval Instruktorskou lesní 

školu Collegium a splnil podmínky pro udělení instruktorské kvalifikace. Své znalosti 

a zkušenosti předával mladší generaci nejen v oddíle a středisku, ale dlouhá léta 

i na čekatelských kursech v chebském okrese i jinde v karlovarském kraji. Bratr Rada 

byl za své zásluhy přijat do západočeské družiny Svojsíkova oddílu a jejich schůzek 

se pravidelně účastnil, rovněž nevynechal žádné zasedání západočeského kolegia oblasti 

Bílého orla, semináře Ekumenické lesní školy, setkání u mohyly Eliáš v Jáchymově 

a  dalších akcí na okresní, krajské i celostátní úrovni.  

S pečlivostí sobě vlastní vedl oddíl i středisko dokud mu síly stačily, funkce předal 

pro nemoc až koncem loňského roku, ale o veškeré dění se do poslední chvíle zajímal. 

Bratr Rada byl za své zásluhy o skauting oceněn medailí díků, bronzovým 

stupněm vyznamenání Syrinx i zlatým stupněm oblastního vyznamenání Bílého orla. 

Bratr Rada se 24. 5. 2017 vydal na svou poslední cestu, ale stopa, kterou otiskl 

v chebském skautingu, tady zůstane navždy. 

 

Děkujeme Ti, bratře! 


