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     Milý příteli, sestro a bratře, co paměť sahá (nejen má, 
ale i historická), lidé vždycky chtěli vědět, co je čeká. 
Když chtěli začít válku (vládcové), když chtěli znát, kdy 
mají úspěšně obdělávat svá políčka, když se snažili 
založit svou rodinu, když … a vůbec, když měli něco 
rozhodnout. Měli k tomu své hvězdopravy (vládcové), 
vykladače snů a v poslední době kartářky, čtení z ruky či 
ze socu, a nejmodernější z bioritmu a hvězdných 
znamení. Ale my, kteří se cítíme být věřícími, víme, že se 
můžeme svobodně rozhodovat mezi vůlí svou a Boží. A 
když poslechneme ta Boží znamení, mnohdy si 
neuvědomujeme, co Bůh požehnal při našem 
rozhodování. Vždyť Duch boží vane tam, kam se mu 
zachce. 
     Tak takový Stepe, šestý ze sedmi synů reverenda 
Baden Powella, anglikánského kněze a saviliánského 
profesora geometrie na Oxfordské univerzitě, získal 
stipendium na soukromé střední škole Charterhouse 
school v Godalmingu, mnohdy místo učení získával své 
první zkušenosti se stopováním, lovem a kuchyňskou 
úpravou úlovků. Nakonec se stal nejmladším 
plukovníkem v búrské válce (obrana Mafekingu – důvěra 
mladým chlapcům při stopování nepřítele) a nakonec 
brigádním generálem. Napsal knížku Aids to Scouting, 
kterou napsal pro stopaře, ale velice zaujala i malé kluky. 
Nakonec tedy napsal knihu Scouting for Boys (1908), 
když předtím uspořádal experimentální tábor na 
ostrově Brownsea. Tak začal skauting. V roce 1910 se 
seznámil s dívkou Olave St. Clair Soames, narozenou ve 
stejný den 22.2., s kterou se 30.10.1912 oženil. Protože 
Olave byla velkou pomocnicí sir Robertovi Stephensonovi  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aids_to_Scouting&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skauting_pro_chlapce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brownsea


Smythovi Baden Powellovi, byl 22. únor prohlášen jako 
Den přemýšlení (Den zamyšlení), Den díků, Den 
sesterství. A já bych přidal: Den bratrství, Den 
sounáležitosti.  
     Milý příteli, sestro a bratře, je dobré se umět 
zastavovat; zamýšlet se a přemýšlet, co bylo, co bychom 
měli učinit … a také děkovat za všechno krásné, co jsme 
mohli prožít jednotlivě i ve společenství … na krásné 
výpravy i kouzelné táborové ohně, na svoje slibové 
okamžiky, na milované písničky a vůbec na úžasná 
společenství. A uvědomovat si, že naše kroky, necháme-li 
se vést, vede Boží ochranná ruka. A tak i díky Baden 
Powellovi a dalším skautským činovníkům rosteme 
v krásné lidi, usilující o nejvyšší Pravdu a Lásku, o dobro, 
o radostnou službu potřebným, o milý úsměv, laskavé 
slovo, ale i o účinnou ruku k dílu, o otevřenou dlaň, prostě 
být aktivními optimisty.  
Letošní Den zamyšlení se u nás zaměřuje na Vedení. 
Máme mnoho příležitostí, jak se zdokonalovat ve vedení 
oddílu, středisek, okresů, krajů, ústředí. Ale tuto službu 
chápu jako plné nasazení, jako láskyplnou službu našim 
dětem (všem), jako snahu být vzorem lidskosti. A když 
k tomu přistoupí i dokoná znalost problému, pak se naše 
snaha z vůle Boží setká i s nádhernými výsledky, tvorbou 
pokoje mezi lidmi. Přeji radostný a požehnaný svátek a 
přítomnost víry, naděje a lásky. 

22. 2. 2019 svátek skautek.  
                                                            

Jarek Černý - Ursus 
 


