
Devadesátník Jiří Čejka – Péguy  
 

Narodil se 2. září 1929 v Roudnici nad Labem. Skautovat začal jako vlče 

v roce 1936 v Roudnici, skautský slib složil v roce 1945.  Oblastní lesní školu 

absolvoval v roce 1946, vůdcovskou zkoušku vykonal v roce 1947. Působil 

jako zástupce kapitána 2. oddílu vodních skautů a ve střediskové radě, v době 

vojenské prezenční služby vůdce jeho oddílu vedl oddíl včetně dvou táborů 

(1948–1949). V letech 1951-1952 strávil jako mukl osm měsíců na libkovic-

kém komandu litoměřické věznice a fáral na šachtě Kohinoor. Byl to důsledek 

jeho odsouzení okresním soudem v Roudnici nad Labem podle zákona č. 

231/48 Sb. pro zločin sdružení proti státu. 

V letech 1962–1992 působil jako cvičitel mládeže a činovník plaveckého od-

dílu a od roku 1970 v TISu a po ukončení - zastavení jeho činnosti v ČSOP.  

V letech 1968–70 se aktivně podílel na obnově činnosti Junáka v Roudnici nad Labem opět jako zástupce 

vůdce (kapitána) 2. oddílu vodních skautů a jako člen střediskové rady. V roce 1970 byl členem zkušební 

komise pro vůdcovské zkoušky Oblasti Přemysla Oráče.   

V letech 1972–1987 byl v písemném i osobním kontaktu s bratrem dr. Rudolfem Plajnerem a několika 

dalšími vyššími činovníky Junáka. Jako jeden z mála skautů se v roce 1987 zúčastnil pohřbu bratra 

Plajnera ve strašnickém krematoriu.  

V roce 1989 se aktivně podílel na obnově Junáka v Praze na ústředí a ve středisku a 2. oddílu vodních 

skautů v Roudnici n. L. Byl kooptován do ÚRJ a NChK a byl tiskovým mluvčím Junáka. V letech 1990 –

1993 byl řádně zvoleným členem ÚRJ (předsedou zpravodajské rady) a tiskovým mluvčím Junáka. Byl 

členem redakčních rad několika skautských časopisů.  

Posléze působil jako výchovný zpravodaj střediska v Roudnici n. L. a zástupce vedoucího klubu OS. 

Kvalifikoval se jako Fellow of the Scout History Association (Velká Británie). Byl vyznamenán člen-

stvím v čestném Svojsíkově oddílu, Junáckým křížem „Za vlast 1939–1945“ (bronz), diplomem „Za věr-

nost skautingu“, Svojsíkovou medailí (zlato), Řádem „Čestné lilie v trojlístku“ (stříbro), Medailí díků, 

Syrinx (bronz a stříbro), „70 čestných let služby“, Medailí „Lilie a přátelství“ (zlato), Medailí sv. Jiří 

(zlato). Skautský oddíl Velena Fanderlika (SOVF) mu udělil „Kříž III. odboje“ (stříbro) a KPV ČR 

pamětní medaili 3. odboje. Ministr obrany ČR mu udělil pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti 

komunismu. Je čestným občanem Města Roudnice nad Labem. Mezinárodní sdružení „Peace Run“ br. 

Čejkovi udělilo ocenění „Posel míru“ za to, co dělá pro lepší svět okolo nás a za inspiraci, kterou tím 

přináší. Br. Čejka je nositelem Medaile Jana Marka Marci z Kronlandu, kterou mu udělila Spektrosko-

pická společnost.  

Podle Stanov SOVF byl dvakrát zvolen vůdcem oddílu. Obdržel „Pamětní listy“ měst Roudnice n. L. a 

Litoměřic a SOVF.  

16. března 2011 byl zvolen dvanáctým členem Sboru nositelů Řádu Stříbrného vlka. Řád Stříbrného vlka 

mu byl předán 7. května 2011.  

Je autorem/spoluautorem několika set vědeckých publikací z oblasti mineralogie uranových a dalších 

minerálů, spoluautorem popisu více než třiceti nových minerálních druhů, a autorem desítek skautských 

textů, vzpomínek a projevů. Příslušná mezinárodní komise jako ocenění jeho přínosu pro vědu nazvala 

nový uranový minerál „čejkait“, který byl nalezen na několika lokalitách v České republice i v zahraničí.  

Ve svém na komplikace bohatém životě dospěl Jiří Čejka až k nejvyšší vědecké hodnosti doktora geo-

logických věd (DrSc.), kterou mu v roce 1994 na základě obhájení příslušné doktorské disertační práce 

udělila vědecká rada Akademie věd České republiky. Je v dlouholetém e-mailovém kontaktu s vnukem 

zakladatele skautingu B-P bratrem Michaelem Baden-Powellem.  

V září 2019 oslavil devadesátiny v rodinném kruhu a v roudnickém skautském středisku Říp. Byl při té 

příležitosti přijat starostou Roudnice nad Labem a převzal od něho pamětní list.  

Jeho skautským krédem je: Jednou skautem – navždy skautem. 

Svůj život opírá o tří základní principy skautského hnutí. Skauting se stal smyslem jeho života. V jeho 

osobním, skautském a vědeckém životě jsou vedle rodiny hlavními oblastmi zájmu mineralogie uranu, 

skautské hnutí a hudba George Gershwina.   
 

Zdroj životopisu v bratrském Slovenském skautingu:  

https://www.75zbor.sk/wp-content/uploads/2013/11/Skauting_muj_zivot.pdf . 

https://www.75zbor.sk/wp-content/uploads/2013/11/Skauting_muj_zivot.pdf

