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OBČASNÍK 

 
 

 

XXIV. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ 
ELŠ „Třicet let svobody“ 

 

     
 

P R O G R A M :  

 

Pátek, 4. ledna 2019 (v Salesiánském divadle) 

 18.00 zahájení registrace a ubytování 

účastníků 

 19.30 Eduard Marek – Hroznýš: O životě 

Dlouholetý skaut, člen třetího odboje, 

spoluzakladatel protikomunistické skupiny 

DEB (pojmenované podle dr. Edvarda 

Beneše) a politický vězeň vypráví o svém 

životě. 

 poté  setkání kruhu Ekumenické lesní školy 
___________________________________________ 

 

Webová stránka tohoto semináře je: 

 

HTTPS://ELS.SKAUTING.CZ/SEMINAR/  
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Kurz mediální komunikace Kmene dospělých. 
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ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY 
kostel sv. Ignáce v Praze opět místem 

   bohoslužby za zemřelé skautky a skauty. 
 

 

  HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ … 
Zajímavá výročí let ***8. 

    
    
  NAVŽDY ODEŠLI   
 
 

  OCENĚNÍ 
  Organizace „Paměť národa“ vyznamenala  
  br. Jiřího Světlíka medailí Post Bellum  
 
 

  PŘED UZÁVĚRKOU 
Výňatek z Hovorů s TGM. 

  Den zamyšlení v Praze. 

  

  

Sobota, 5. ledna 2019 (v Salesiánském divadle) 

 8.30 zahájení semináře a duchovní úvod 

 9.00 Jiřina Šiklová: Rozdělená společnost 

Socioložka a publicistka reflektuje cestu naší společnosti od sametové revoluce 

až do současnosti. Které aspekty pro ni byly určující a jakým způsobem? 
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https://els.skauting.cz/seminar/
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= pokračování sobotního programu = 

 11.00 Jindřich Šídlo: Novinář jako veřejný nepřítel 

Politický komentátor hodnotí aktuální situaci vyznačující se čím dál 

rozšířenějším zpochybňováním nezávislosti médií a útoky na novináře. Jaké to 

má důsledky? Jak z toho ven? 

 14.30 Jiří Drahoš: Od vědy k politice 

Vědec a senátor se ohlíží za tím, co jej přimělo opustit chemickou laboratoř a 

přivedlo ho až ke kandidatuře na post nejvyššího ústavního činitele České 

republiky. 

 16.30 Tomáš Řehák – Špalek 

Dlouholetý činovník Junáka, ředitel Městské knihovny v Praze 

 19.30 promítání dobových záznamů z demonstrací v lednu 1989, tzv. Palachova 

týdne 

 poté Jakub Železný: Prožívání Palachova týdne (cca ve 20.00) 

Novinář a moderátor vzpomíná na lednové události roku 1989, během kterých 

byl jako jeden z demonstrantů zatčen a které z osobního hlediska dodnes 

považuje za iniciační záležitost. 
 

Neděle, 6. ledna 2019 (mše v Týnském chrámu, poté program ve Skautském institutu) 

 9.30 mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem („Týnský chrám“) 

 11.00 Ondřej Boháč – Vořech 

Odborník na územní plánování, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy 

 a ještě jeden host jako překvapení 

 13.00 zakončení semináře 
 

________________ Webová stránka knihovny tohoto semináře je: https://els.skauting.cz/seminar/archiv/ ____________ 
 

Fotografie obou míst setkání při XXIV. Skautském semináři ELŠ: 
 

 
 

https://els.skauting.cz/seminar/archiv/
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ODDÍLOVÉ  ZPRÁVY 
 

Zápis z družinové schůzky Pražské družiny 
dne 13. listopadu 2018 

na „Celnici“ 
 
1. Schůzka byla zahájena skautskou hymnou. 
V letošním roce slavíme 100 let Československa, o tom bylo řečeno i napsáno víc než 
dost a tak si místo tradičního hesla Amálka připravila několik jiných zajímavých výročí, 
která se vztahují k roku 2018 a to většinou k Praze, ale i některým jiným místům naší 
vlasti (viz oddíl Historické ohlédnutí). 
 

2. Vzpomínku na zesnulou sestru Dášu Burešovou – jsme uctili minutou ticha. 
Sestra Dáša, naše členka, v devadesátých letech vykonávala funkci starostky Junáka, byla 
první ministryní spravedlnosti po sametové revoluci Za Pražskou družinu se pohřbu zúčastnily 
sestry Hana Bouzková, Dáša Housková, Hana Dvořáková, Amálka a bratr Mánek. K rakvi byla 
položena velká kytice za SO. Za ústředí přišla sestra Lenka Šablová, kterou doprovázela 
Čestná stráž sestávající z bratrů ze střediska Ostříž. 
 

3. Byla také připomenuta kulatá výročí členů družiny. 
v červnu slavil br. Lad. Fiala-Norek – 93 let, 
v červenci br. Jindř. Matoušek-Akéla-92 let, 
v srpnu br. Jiří Lukšíček-Rys – 85 let, 
sestra Ája Šedivá – 94 let, 

v září br. Standa Křížek – 91 let, 
v říjnu br. Oskar Randák – 92 let, 
v prosinci br. Radim Bureš – 90 let, 
br. Jíra Vodenka - 96 let 

 

Amálka všem pogratulovala a popřála pevné zdraví. 
 

  S í d l o  S I  P r a h a  



4 

 

 
 

4. Program  
Sestra Pirátka – Dana Seidlová vzpomenula na exilový skauting. Již v roce 1972 byl v jižním 
Německu první exilový tábor. Byl vydáván časopis Tam-tam a Lucernička. Ten jsme si měli 
možnost prohlédnout. V exilovém skautu, také bylo náčelnictvo /poradní sbor/ kterému velel 
Velen Fandrdlík. Nakonec nás s. Pirátka informovala, že 10. prosince 2018 bude její 
autogramiáda ke knize „Švýcarské etudy“, která se bude konat v knihovně, ve 3. patře na 
Senovážném náměstí č. 24, Praha 1 od 18 hodin. Tuto novou knihu jsme si mohli rovněž 
prohlédnout. Povídání bylo pěkné a zajímavé bylo i nahlédnutí do exilového časopisu. 
Pirátko, děkujeme ! 
 

5. Kronika – stále hledáme kronikáře !!! bratr Grizzly sice nasadil laťku vysoko, ale bez kroniky 
si paměť neosvěžíme. 
 

6. Družinové informace: 

Ve Skautském institutu je program pro seniory – vždy dopoledne, několikrát měsíčně – viz 
leták. Většina připravených programů je zdarma (ev. vstupné dobrovolné) Amálka se v pondělí 
12. 11. zúčastnila akce „Trénování paměti“. Program připravila pí. Ing. Dana Steinová, 
předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Nenásilnou, 
zábavnou formou nás uvedla do problematiky zapomínání a paměti. O ní i o programu, který 
pořádá pro seniory, se můžeme dočíst na www.aktivnistari.eu.  

Domluvili jsme se, že družinové schůzky se budou v příštím roce konat v prostorách Celnice 
/M. Vltavská/ V r. 2019 bude Tříkrálová schůzka v úterý 8. ledna v 16:00 hod. 

Borovička - sraz v úterý 11. prosince v 16:00 hod. na konečné zastávce tramvaje č.26 Divoká 
Šárka. Svíčky a dobrou náladu s sebou. 

Byl domluven předběžný datum společného víkendu pátek 17. 5. 2019 až sobota 18. 5. 2019 
společného víkendu večerní oheň, možnost přespání na skautské základně v Roztokách. 
Nezdařilo se uskutečnit víkendové setkání letos v září (přihlášeni pouze dva bratři). 

br. Rys navštívil výstavu br. Derviše, velmi si ji pochvaloval, výstava se mu moc líbila a 
Dervišovi složil velkou poklonu za důkladně připravenou akci.  

Br. Rys podal informaci o skautské základně na Červeném Hrádku, situace nevypadá nejlépe, 
nový majitel již prý nechce dále základnu pronajímat skautům. 

Je možnost přihlášení na zájezd „Po stopách Jambore 2007“, který se bude konat v termínu 
25. 5. až 1. 6. 2019 - informace u Rysa – br. Lukšíčka. 

http://www.aktivnistari.eu/
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Přechod Brd - již 50. ročník se bude konat 27. 1. 2019 sraz bude jako obvykle na Kytínské 
louce. 

Byla podána informace středisek a okresů ke 100 letům republiky 
 

 
 

7. Plán schůzek na rok 2019 
Všechny družinové schůzky budou na „Celnici“ vždy v 16:00 hod. Květnová schůzka, která se 
doposud tradičně konala v klubovně střediska Bílá Hora, bude také v 16:00 hod na 
„Celnici“. (Důvodem je velká vzdálenost od tramvaje do klubovny – pro některé sestry a bratry 
je to již obtížné.) 
8.ledna –  
Tříkrálové setkání 
Pražské družiny 
12.ledna –  
družinová schůzka 
Pražské družiny 
14.května –  
družinová schůzka 
Pražské družiny 
září – Výroční schů-
ze celého SO 
v posluchárně Zdra-
votního ústavu na Vinohradech 
12.listopadu - družinová schůzka Pražské družiny 
10.prosince – Borovička v Šárce 
 

8. Blahopřání br. Oskarovi 
br. Zámečník – Taote písemně upozorňuje, že br. Randák – Oskar byl dne 27. září t.r. 
vyznamenán předsedou Senátu ČR stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu ČR 
v Hlavním sále Valdštejnského paláce za odbojovou činnost a zásluhy o český skauting. Bratr 
Oskar v poděkování uvedl, že jeho ocenění vnímá komplexněji, jako ocenění práce skautských 
činovníků, rádců a vedoucích oddílů. 
Srdečně blahopřejeme ! 
Pozdrav sestry Zdeny Wittmayerové, Jitky Duchoňové – Sojky, ozval se br. Miloň Lom – Tom a 
br. Jíra Stránský i br. Radim Bureš. 
 

Schůzka byla ukončena skautskou večerkou v 18:00 hod. 
 

Zapsal P. Döllinger-Minewakan, doplnila V. Hůlková-Amálka 
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Tradiční předvánoční setkání členů SO u borovičky 

dne 11. prosince 2018 

 Během času 
 

       
               

 jsme v 15,50 byli jen tři,                                                       v 16,00 už čtyři,  
 

 
 

a v 16,30 u borovičky čekal br. Baghýra se zapálenou svíčkou a vzpomínkou na br. Grizzlyho – 

celkem nás tedy bylo 5 (na velké fotografii chybí fotografující br. Šéfík, který je zachycen výše na 

malých snímcích).  

Bohužel lesníci ořezali všechny větve borovic až do výšky nejméně 2 m, a tak jsme ozdoby - jablíčka a 

ořechy - položili do trávy. Tradičně jsme zapálili i my ostatní svíčičky, zavzpomínali na ty, kteří již 

nejsou mezi námi, zazpívali koledy. Posilnili jsme se pár kousky cukroví, výborným horkým čajem a 

vyfotografovali jsme se na památku. Pak jsme se rozloučili a poněkud zkřehlí šli domů. Všichni jsme 

měli radost, že jsme se setkali a dodrželi tradici.   

Zapsala Hanka Dvořáková, fotoaparát Dáši Houskové 
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pf2019 

 
spolu s pf2019 zaslal br. Ant. Wiesner – Mao jménem 91. odd. OS v Jablonci n/Nisou 

 

Informační zdroje 

OLDSKAUTI SE VZDĚLÁVAJÍ V MEDIÁLNÍ 

KOMUNIKACI 
Autor: Kurz mediální komunikace (ITOS) 

| Přidáno dne 24. 11. 2018 | doplnil: 

Kamzík 
 

Tucet  členů  Kmene dospělých  z celé 

republiky se  o posledním listopadovém 

víkendu sešel  v Praze  na  kurzu mediální ní komunikace 

(mezi nimi i členové SO).  
Cílem vzděláva-

cí akce bylo se-

známit se a pro-

hloubit si vědo-

mostí o novinářských žánrech a tvorbě textů zejména pro inter-

netové stránky Kmene dospělých (KD) Junáka. 
Kurz byl součástí vzdělávacího cyklu KD ITOS – Informační tech-

nologie & oldskauting.  
Předchozí akce byly zaměřeny na rozvoj počítačové gramotnosti a vy-

užívání informačního systému SkautIS.  

Nyní se účastníci zaměřili na získání a zpracovávání informací, gra-

matickou i typografickou úpravu textů a pořizování obrazové doku-

mentace k připraveným článkům. 

https://kmendospelych.skauting.cz/aktuality/oldskauti-se-vzdelavaji-v-medialni-komunikaci/
https://kmendospelych.skauting.cz/aktuality/oldskauti-se-vzdelavaji-v-medialni-komunikaci/
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Další přednášky a cvičení pak byly zaměřeny nejen na úpravu a vklá-

dání textů do redakčního systému pro web Kmene dospělých, ale rov-

něž specifika a úskalí, která toto médium pro zpracovatele i uživatele 

s sebou nese. Není bez zajímavosti, že i tento příspěvek byl vytvořen 

přímo účastníky kurzu a v rámci praktického cvičení vložen na web 

KD (www.skaut.cz/kmendospelych). 
V rámci doprovodného programu kurzu, který hostila klubovna Okres-

ní rady Junáka Prahy 2, si účastníci prohlédli blízké okolí, v němž se 

mj. natáčely sekvence filmu o Rychlých šípech „Záhada hlavolamu“.  

Klubovna ORJ Prahy 2 se nachází v Bělehradské ulici a bývá nejen 

místem pravidelných setkání rady, ale i kurzů a všem, kdo dodržují 

stanovená pravidla, poskytuje také i jinak „střechu nad hlavou“. 
 

 

 

 
 

 
 

             
Junák Praha 2 má (nové) webové stránky: 

https://praha2.skauting.cz/ . 
 

Kurz mediální komunikace vedli: 

br. Slavomil Janov-Nashville a  

Ondřej Přerovský-Lazebník. 

______________________________________ 
 

V prostoru tohoto domu, který si Junák pronajímá,  

má ještě svoji klubovnu - tzv.„ŠKUNER“-středisko  

DVOJKA. 
 

Gender: Je třeba odlišovat,  
ale ne oddělovat 

 

Bratři a sestry z naší plzeňské diecéze,  pojem „gender“ je v posledních dnech 
skloňován více než kdy jindy. Diskuse o ratifikaci Istanbulské úmluvy, která je 
s problematikou genderu významně spojena, zmobilizovala některé skupiny 
křesťanů k velkým akcím a probudila mnoho emocí.  
Po vyslechnutí mnoha z vás, kteří prožívají značnou zmatenost v uchopení tohoto 
tématu, jsem se rozhodl zveřejnit svá východiska, na základě kterých se v této 
problematice usiluji orientovat já.  
V prvé řadě jde dle mého přesvědčení o pochopení celé komplexity genderové 
problematiky jako takové. Diskusi o Istanbulské úmluvě v této souvislosti vnímám 
jako sekundární.  
Prohlášení a výzvy, které se v současnosti kolem pojmu „gender“ objevují – 
mnohdy velmi emocionálně nabité, vyhrocené, někdy až s apokalyptickými 
vizemi – ve mně vyvolávají dojem, že mnozí přispěvatelé bohužel právě tuto 
komplexnost genderové problematiky nerespektují.  

V mnoha příspěvcích a diskusích, jež jsou nyní v českém prostoru přítomné, se především, nebo dokonce výlučně, 
řeší otázky spojené se zcela radikálními formami genderové ideologie: rušení rozdílů mezi ženami a muži a volná 
volba pohlaví bez jakékoliv závislosti na biologických danostech. Mnohé tyto názory navozují dojem, že vzít vážně 
genderová studia nutně znamená ohrožení výchovy dětí a přispění k zániku manželství a rodiny jako takové.  
Osobně v žádném případě nepopírám, že v genderové problematice jsou silně zastoupeny i nebezpečné radikální 
postoje. Zároveň ale považuji redukci celé sociálně-kulturní a historické problematiky role pohlaví na tyto ideo-
logicky zaměřené radikální teorie za značně zavádějící. Pro vyvážený pohled na celou problematiku je to redukce 
nebezpečná a její přijetí křesťany vylučuje ze seriózní společenské diskuse.  

 F
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http://www.skaut.cz/kmendospelych
https://praha2.skauting.cz/
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Zároveň takovýto přístup přináší více znepokojení, chaosu a paniky než lepšího pochopení problému, kterého je 
v současné době velmi zapotřebí. Problematika genderu je daleko složitější, než aby se vešla do několika sloganů. 
Rozsáhlá oblast genderových studií totiž zahrnuje celou škálu přístupů, které je nutné nejprve studovat a pak 
eventuálně kriticky posuzovat.  
Jsem přesvědčen, že zodpovědný přístup křesťana znamená nejdříve porozumět pojmům, umět je správně po-
užívat a na základě této znalosti pak rozlišovat. Domnívám se, že některé materiály, které jsou k danému tématu 
v současnosti produkovány, toto zodpovědné východisko neberou vážně nebo je zcela opomíjejí. Přičemž slovo 
"gender" se mnohdy používá v různých a často i velmi rozdílných významech. Proto je nejprve nezbytná seriózní 
definice pojmů pohlaví, gender, genderová studia a genderová ideologie a jejich vzájemné důsledné rozlišování:  
- Pohlaví se vztahuje k biologické stránce člověka a rozlišuje muže a ženu na základě tělesných odlišností.  
- Genderová studia se věnují roli, kterou muž a žena přejímají na základě svého pohlaví v závislosti na kulturních, 
náboženských, sociálních, politických, právních a ekonomických konceptech a rámcích (gender).  
- Genderová ideologie je z křesťanského pohledu nepřípustný jednostranný teoretický konstrukt, který definuje 
osobní identitu každého člověka zcela nezávisle na jeho biologickém pohlaví nebo například podstatu jakéhokoliv 
vztahu mezi mužem a ženou pojímá výhradně mocensky.  
Křesťanské pojetí vztahu muže a ženy vychází z biblické zvěsti. Východiskem pro pochopení tohoto vztahu je 
princip komplementarity založený na rovné důstojnosti muže a ženy v Božích očích a na respektu před životem 
jako darem od Stvořitele. To je základní a neměnné východisko pro postoj Církve v celé genderové problematice.  
Církev však zároveň musí s pokorou přiznat, že nejen v minulosti, ale i v současnosti toto východisko mnohdy 
nenašlo adekvátní odezvu v konkrétních vztazích a postojích Církve samotné. Svědčí o tom i slova svatého papeže 
Jana Pavla II. v encyklice Mulieris dignitatem (3):  
"Jsme bohužel dědici dějin, které značně nepříznivě ovlivnily a ve všech dobách a na každém místě ztížily cestu 
ženy, které byla upírána její důstojnost, jejíž přednosti byly deformovány, která byla často diskriminována nebo 
zotročována. To jí často bránilo být zcela sama sebou a ochudilo tak celé lidstvo o ryzí duchovní bohatství. Nebylo 
by jistě snadné poukazovat na konkrétní odpovědnost, neboť je třeba brát v úvahu sílu kulturních návyků, jež bě-
hem staletí utvářely mentalitu a instituce ve společnosti. Jestliže ale přitom, zvláště v určitých historických sou-
vislostech, selhala objektivní odpovědnost mnohých synů církve, upřímně toho lituji. Toto politování ať se stane 
v celé církvi podnětem k úsilí o obnovení věrnosti k podnětům evangelia, která právě k otázce osvobození žen od 
jakékoliv formy zneužívání a poroby přináší trvale aktuální poselství, založené na postoji samého Krista."  
I současný papež František v postsynodální exhortaci Evangelii gaudium (odst. 69) zmiňuje machismus jako jednu 
z negativních charakteristik tradiční katolické kultury, kterou je třeba pojmenovat a měnit. Obdobně vyznívá i 
vyjádření synodních otců v závěrečném dokumentu synody o mládeži v článku 148:  
"Církev, zaměřená na synodální styl, se nebude moci obejít bez reflexe nad situací a úlohou ženy v církvi, a tedy i 
ve společnosti. Mladí - muži i ženy - to naléhavě požadují. Dosavadní úvahy na toto téma je třeba uvést do praxe 
odvážnou kulturní konverzí a změnou každodenní pastorační praxe. Zvláště důležitá je v této souvislosti přítomnost 
žen v církevních orgánech na všech rovinách, také v zodpovědných funkcích, účast žen na církevních rozhodovacích 
procesech, za respektování vysvěcených služebníků. Jde o povinnost spravedlnosti, která se inspiruje Ježíšovým 
přístupem k mužům a ženám jeho doby a důležitostí některých biblických ženských postav v historii spásy a v životě 
církve."  
Právě neideologicky koncipovaná genderová studia, která chápou, že „biologické pohlaví (sex) a jeho společensko-
kulturní roli (gender) je možné odlišovat, stejně jako duši a tělo, ale ne oddělovat,“ jak píše papež František v ex-
hortaci Amoris laetitia (56), mohou být smysluplnou a vítanou pomocí k tomu, abychom jako křesťané pochopili 
celou problematiku v souvislostech a byli schopni správně i jednat.  
Jen na základě takovéhoto teoreticky kvalitně a nezaujatě pochopeného východiska je možné v "pravdě, která 
osvobozuje" (Jan 8,32) uvést do praktického života Církve to, co teoreticky hlásáme.  
Obracím se proto na odborně zdatné křesťany s žádostí, aby se intenzivně této problematice věnovali a na základě 
vědecky kvalitních a ideologicky nedeformovaných poznatků poskytli Církvi i jejím pastýřům fundovaná teoretická 
východiska pro společné putování sester a bratří na cestě do Božího království.  

Potřebujeme je velmi, abychom mohli uvést do praxe to, co vyžaduje spravedlnost a vzájemná 
úcta inspirovaná příkladem Ježíše Krista.  
 

+ biskup Tomáš  
                                                                                                
V Plzni dne 30. listopadu 2018 č.j. 4142/2018                                     
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Zajímavé zprávy 
 

Skautská mše za všechny  

skauty a skautky, kteří nás 

předešli na věčnost 
 

Ve středu 7. listopadu 2018 se v koste-

le sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 
slavila skautská mše za zemřelé skau-

ty a skautky.  
 

Mši celebroval br. Tomáš Mareš 

Unkas) a jáhen br. Jan Pečený 

Neptun) – skauti a instruktoři 

LŠ Protos.  
 

Hudební doprovod zajistilo hudební těleso Svatoignácká schola Rytmig. 
 

Společně s ostatními věřícími přítomní uctili památku všech skautů a 

skautek, kteří před námi skautskou stezkou kráčeli, a poděkovali jim 

za jejich odvahu a statečnost, se kterou bránili skautské hodnoty a 

ideály i v těch nejtěžších dobách, kdy naší vlasti vládly totalitní 

režimy. 

 

    

Toto  bohoslužebné  shromáždění se 

stalo v Praze již dobrou tradicí a 

opakuje se každoročně. 
 

Organizačně toto setkání podporuje 

kromě  Odboru duchovní výchovy Ju- 

náka také skautský okres Praha 2. 

http://www.kostelignac.cz/
http://www.kostelignac.cz/
http://www.rytmig.cz/
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____________Historické ohlédnutí____________ 
 

Vybráno ze zápisu 
z jednání Pražské družiny SO dne 13. 11. 2018. 

 
 

V letošním roce slavíme 100 let Československa, o tom bylo řečeno i napsáno víc než dost a 
tak si místo tradičního hesla */ Amálka (Vladimíra Hůlková, rádkyně družiny SO v Praze) 
připravila několik jiných zajímavých výročí, která se vztahují k roku 2018 a to většinou k Praze, 
ale i některým jiným místům naší vlasti.                                       

*/ na jednání družiny – pozn. redaktora 
 

* R. 1718, kdy byla zřízena Stavovská inženýrská škola a společně s ní vznikla i specializovaná 
technická knihovna. 

* Před 120 lety v lednu 1898 podnikatel a přírodovědec Josef Jan Frič zakoupil k vědeckým 
účelům pozemek v Ondřejově, na kterém založil hvězdárnu. 

* Před 150 lety vznikl v budově bývalé radnice Malé Strany kulturně společenský spolek 
nazvaný Malostranská beseda. 

* Před 140 lety se narodil Bohumil Kafka, sochař a autor monumentální jezdecké sochy Jana 
Žižky v Praze. 

* R.1738, před 280 lety, zemřel sochař a řezbář Matyáš Bernard Braun, autor soch Ctností a 
Neřestí v Kuksu. 

*  V roce 1908 byl v hlavním městě zahájen provoz první autobusové linky. 
* Začátkem března 1348 Karel IV. vydal zakládací listinu Nového města pražského a už 

koncem měsíce byl položen základní kámen; významná část Prahy tak oslavila 670 let od 
založení. 

* V březnu rovněž uplynulo 110 let od smrti architekta, stavitele a mecenáše vědy a umění 
Josefa Hlávky. 

* Duben byl měsícem Karlovy univerzity: právě před 670 lety 7. 4. 1348 ji Karel IV. založil. Jejím 
domovem je odedávna areál Karolina na Starém Městě. 

* V dubnu uplynulo 295 let od smrti rakouského architekta, sochaře a malíře vrcholného baroka 
Johanna Fischera z Erlachu. Nejutajenějším pražským Fischerovým dílem je úchvatná 
diamantová monstrance Pražské slunce, kterou podle jeho návrhu na sklonku 17. století 
vyrobili vídeňští zlatníci. Na vlastní oči ji můžeme vidět v klenotnici s loretánským pokladem 
v areálu Lorety na Hradčanech. 

* V dubnu 1818 před dvěma sty lety bylo v Praze založeno Národní muzeum. 
* Před 120 lety v roce 1898 koupilo hlavní město od původních majitelů ostrov Štvanici. 
* Před 150 lety 15. 5. 1868 byly položeny základní kameny ke stavbě Národního divadla. 
* Z řady událostí vyniká 135 let od otevření hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy, 
* Proběhlo 65. výročí slavnostního otevření Památníku národního písemnictví v Praze na 

Strahově. 
* Zvláštní vzpomínku si zaslouží 100 let od úmrtí Tomáše Krýzy (1838–1918). Tento punčo-

chářský mistr sestavil unikátní mechanický betlém, který vystavuje ve stálé expozici Muzeum 
Jindřichohradecka. 

* V červnu to bylo právě 515 let od dokončení Karlova mostu; stavba byla zahájená v roce 1357 
a dospěla k cíli v roce 1503. 

* V r. 1723 před 295 lety bylo zavedeno první stálé osvětlení několika pražských ulic; olejové 
lampy tehdy osvětlovaly Hradčanské náměstí, Nerudovu ulici, Karlův most, Karlovu, Celetnou 
a okolí Prašné brány. 

* Před 130 lety vznikl Klub českých turistů, což byl počátek organizované turistiky v Čechách. 
* Před devadesáti lety se na Petříně otevřela Štefánikova hvězdárna. 
* V červenci oslavilo sto deset let od svého založení Národní technické muzeum v Praze. 
* Uběhlo 135 let od narození spisovatele Franze Kafky. 
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* Vzpomínáme na 110 let od smrti Mikoláše Alše. 
* V červenci 1503 před 515 lety se narodila dcera Vladislava Jagellonského Anna, později 

česká a uherská královna. Právě pro ni prý dal její manžel Ferdinand I. postavit půvabný 
renesanční letohrádek v Královské zahradě u Pražského hradu. Anna se sice jeho dokončení 
nedožila, ale my můžeme jeden z nejhezčích pražských letohrádků vidět dodnes, občas se 
v něm konají výstavy. 

* V srpnu uplynulo 90 let od smrti hudebního skladatele Leoše Janáčka. V Ostravě si můžeme 
prohlédnout jeho novou sochu, kdy slavný hudebník na klíně chová lišku Bystroušku. 

* Před čtyřiceti lety roku 1978 se rozjelo po prvním úseku trasy A pražské metro; tehdy jezdilo 
z náměstí Míru do Dejvic. 

* Padesát let uplynulo od noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy 
překročila státní hranice a obsadila Československo. 

* Před 475 lety v září 1543 zemřel architekt a kameník Benedikt Rejt, mimo jiné autor 
Vladislavského sálu na Pražském hradě a spolutvůrce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře či 
chrámu sv. Mikuláše v Lounech. 

* 345 let uplynulo od září 1673, kdy byl položen základní kámen chrámu sv. Mikuláše v Praze 
na Malé Straně. 

* V září před 330 lety se narodil sochař Ferdinand Maximilián Brokof. 
* 145 let uplynulo od narození malíře a grafika Maxe Švabinského – jeho dílo můžete vidět 

například v Muzeu Kroměřížska. 
* Před 120 lety roku 1898 v září se pražskými ulicemi rozjela první elektrická tramvaj; jezdila 

z náměstí Republiky do Královské obory. 
* V září před 350 lety se narodil barokní malíř Petr Jan Brandl, 
* Před 95 lety v září 1923 proběhl první let Československých aerolinií z kbelského letiště do 

Bratislavy. 
* V říjnu nastalo hlavní výročí roku 2018, 100 let od vyhlášení samostatnosti Československa. 
* Před 50 lety zemřel Vojtěch Sucharda, sochař a řezbář, umělecký vedoucí, výtvarník a režisér 

divadla Říše loutek. 
* V listopadu uplyne 640 let od smrti krále Karla IV. 
* Před sto lety byl stržen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, 
* 14. 11. 1918 se v Praze Thunovském paláci konala první schůze revolučního Národního 

shromáždění. Na ní byla prohlášena republikánská forma státu a Tomáš Garrigue Masaryk 
byl zvolen prvním prezidentem Československé republiky; ve stejný den byla ustavena první 
vláda takzvané všenárodní koalice v čele s Karlem Kramářem. 

* V listopadu 1868 zemřel Bedřich Schnirch, projektant a stavitel prvního řetězového mostu 
v Evropě. Ten byl dokončen roku 1824 ve Strážnici, kde sloužil až do roku 1860.  

* Známější a větší řetězový most císaře Františka I. v Praze, postavený rovněž podle 
Schnirchova projektu, vznikl v letech 1839–1841 , dnešnímu mostu Legií ustoupil v roce 
1897. 

* Sto let slaví Poštovní muzeum v Praze; 18. 12. 1918 byla vydána první československá 
známka.  

* Již v říjnu roku 1918 byly vydány první skautské známky, „Pošta českých skautů ve službách 
národní vlády“ fungovala do vzniku Československé pošty a byla obnovena 21. 12. 2018 
pouze v den příjezdu TGM do vlasti. Skautské známky byly tehdy přetisknuty textem „Příjezd 
presidenta Masaryka“. 

* 295 let uplyne v prosinci od roku 1723 - smrti barokního architekta Jana Blažeje Santiniho. 
* 80 let nás dělilo od předvánočního dne roku 1938, kdy na stránkách dětského časopisu Mladý 

hlasatel vyšel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara. 
* Před 40 lety bylo Prokopské údolí v Praze vyhlášeno státní přírodní rezervací. 
 
 
 

Informace byly vybrány z různých zdrojů vč. internetových stránek. 
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Navždy odešli 
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Poslední rozloučení s br. Jindřichem Štěpánem – Marabu proběhlo na hřbitově 
v Jablonci n.N. dne 30. 11. 2018.  
 
Za 91. odd. 0S Jablonec n.N. informoval br. Ant. Wiener – Mao. 
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Ve věku 74 let dne 27. 12. 2018 zemřel  

bratr Petr Hájek, skautským 
jménem Balú, 

výrazná osobnost českého skautingu, peda-
gog, skautský spisovatel, znalec přírody a 
odborník na skautskou ideu a výchovu vlčat, 
aktivní vzdělavatel skautských vedoucích. 
 
Bratr Balú se narodil v dubnu 1944 v Havlíč-
kově Brodě, kde měl jeho otec hodinářskou, 
zlatnickou a optickou dílnu. Po základní škole 
se štěstím vystudoval gymnázium, poté peda-
gogický institut a stal se učitelem. 
 
Skautem se stal i díky staršímu bratrovi, skrze 
nějž se dostal ke skautským příručkám – a 
hned během svého prvního učitelského půso-
bení v Malči založil „turistický“ oddíl, jehož 
program vycházel ze skautské praxe.  
 
V roce 1967 byl přeložen do Chotěboře, kde začal učit na místní škole. Během krátkého 
období znovuobnovení skautingu stihl složit vůdcovské zkoušky, absolvovat lesní školu 
a založit skautský oddíl, který byl součástí střediska Doubravka Chotěboř. 
 
Na skautování nerezignoval ani v období normalizace, kdy i po roce 1970 snažil dále 
udržovat aktivní skautské společenství spolu se staršími členy oddílu a střediska. Kvůli 
své skautské činnosti byl perzekuován, musel opustit chotěbořskou školu a od poloviny 
70. let učil na škole ve Vilémově. 
 
Po listopadu 1989 se okamžitě zapojil do znovuobnovení střediska Doubravka Chotěboř, 
kde působil jako vůdce oddílu vlčat a výchovný zpravodaj.  
 
Kromě toho působil jako instruktor na Ekumenické lesní škole, ČLK Corda, VLK Gong a 
mnoha dalších kurzech a vzdělávacích akcích. Napsal mnoho publikací zaměřených 
zejména na skautskou ideu a výchovu vlčat. 
 
V roce 2016 se stal jedním z nositelů nejvyššího českého skautského vyznamenání řádu 
Stříbrného vlka za svoji celoživotní skautskou práci a oddanost skautingu. Byl členem 
čestného Svojsíkova oddílu. 
 
Hluboké díky za Tvou oddanou službu skautingu a čest Tvé památce, bratře Balú. 
V myslích jsme nadále s Tebou! 
 

    
 

Zdroj: Facebook , 28. 12. 2018; viz též: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4324            

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4324
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Ocenění 
 

Dne 17. listopadu uvedla Česká televize pořad "Paměť národa" přenosem 

z Národního divadla v Praze. Ocenění zvláštní medailí přijal též br. Světlík. 

Bratr Jiří, člen Svojsíkova oddílu a klubu oldskautů 53. odd. Šedá Střela 

Plzeň, reagoval velice vtipně na moderátorovo oslovení, a to pro něho 

charakteristickým způsobem – rád totiž zdůrazňuje, že každý člověk si má 

svoje problémy zažít a vyřešit jak sám dokáže. 
 

Jiří Světlík (* 1924) strávil deset let a dva měsíce v pracovních lágrech a 

věznicích za pomoc politickým vězňům. Pochází z Plzně, kde jeho otec vlastnil 

tiskárnu, a proto se také on sám vyučil tiskařem.  
 

Když komunisté v roce 1948 tiskárnu rodině zabavili, odešel pracovat do por-

celánky v Lokti u Karlových Varů. Brzy se zapojil do činnosti skupiny lidí, 

která pomáhala vězňům v nedalekých uranových dolech. Sháněli jídlo a pře-

dávali dopisy příbuzným odsouzených. Vše se dařilo držet v tajnosti až do 

března 1952. Tehdy osmadvacetiletého Jiřího společně s dalšími pěti členy 

skupiny zatkli a před koncem roku odsoudili. Jiří Světlík dostal 20 let za 

vyzvědačství a velezradu.  
 

StB přišla na to, že kromě pomoci vězňům 

skupina předávala informace o podmínkách 

v pracovních táborech do zahraničí. U soudu 

Jiřímu přitížilo i to, že byl v roce 1944 

odsouzen nacistickým soudem za „napomáhání 

nepříteli a přípravu velezrady". Pro komu-

nistické soudce to byl důkaz toho, že když 

bojoval proti Hitlerovi, bojuje i proti 

Stalinovi. 
  

Trest si odpykával nejdříve ve věznici 

v Chebu, následovaly uranové doly Nikolaj a 

Rovnost u Jáchymova, kde byl do vyhlášení 

amnestie v roce 1960. Ta se na něj, coby 

protistátního špiona a vedoucího skupiny, 

nevztahovala. Byl převezen do věznice ve 

Valdicích a propuštěn až na další amnestii v roce 1962. 
 

Poté pracoval ve skladu Kovodružstva v Plzni a na nějaký čas se stal i 

vedoucím. O toto místo přišel při prověrkách po srpnové okupaci v roce 1968. 

Až do důchodu pak pracoval jako pomocný dělník.  

 

Svá věznění později popsal v knize Paměti starého kriminálníka. 
 

Jeho podrobný životopis viz: 

 http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1137?locale=cs_CZ . 

 

Přední stranu medaile zdobí lví hlava, 

která symbolizuje sílu, odvahu a odhod-

lání.  
 

Na zadní straně je vyraženo logo spo-

lečnosti Post Bellum. Medaile jsou vyra-

ženy z ryzího stříbra speciální metodou, 

která jim dodává starožitný vzhled. 

 

Viz též: 

https://www.postbellum.cz/ . 

 

 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1137?locale=cs_CZ
https://www.postbellum.cz/
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Před uzávěrkou 
 

 
 

 Tento text s užitkem četli letos jubilanti Svojsíkova oddílu jako součást přání, 

která jubilantům každoročně vedení SO rozesílá a dbá přitom na to, aby měla 

vždy náležitou úroveň.  
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         DEN ZAMYŠLENÍ 2019 
 

Odbor duchovní výchovy Junáka  
a oldskautky a oldskauti z Prahy  

zvou sestry i bratry na pražské setkání  
v sobotu dne 23. února. 

 

Od 7.30 hod bude v kostele sv. Ignáce  
mše sv. za ses. Aničku Švecovou,  

býv. vůdkyní střediska LUX Junáka; 
od 9.30 hod se v zázemí (vchod z Ječné ulice)  

bude konat beseda s pokračováním  
ve vzpomínkách na Roberta a Olave B. P.,  
spojená s pohoštěním z vlastních zdrojů. 

 

Předpokládané ukončení je ve 13.00 hodin. 
 

Organizační podporu poskytuje  
oldskautský klub „38 JEČNÁ“  
pražského střediska MAJÁK. 

 

Výstavba kostela sv. Ignáce a sousední je-
zuitské koleje v Praze probíhala v letech 1665–
1678 podle plánů Carla Luraga, od roku 1671 ji 
vedl Martin Rainer.  
Dostavbu věže roku 1687 a západního průčelí 
projektoval a vedl Pavel Ignác Bayer. 
Štukovou výzdobu vytvořili italští sochaři 
Antonio a Tommaso Soldati v letech 1671–
1699.  
Po zrušení jezuitského řádu v r. 1773 sloužil 
kostel jako farní; teprve r. 1866 byl – jako 
jediný v Praze – vrácen jezuitům, a ti jej 
opravili. 
Roku 1950 byli jezuité komunistickou justicí 
internováni a na svá působiště se mohli vrátit 
teprve roku 1991. 
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