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Hned poté, co byl znovu obnoven Junák, se 
přihlásili bratři a sestry z Holandska ku pomoci, 
vedeni svým skautským desaterem - uvádíme je 
v podobě, jak viselo v klubovně jednoho oddílu, 

který daroval do naší vlasti svůj celý inventář 
(porovnejme si jeho znění s naším). 
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    V prosinci 2019 uplyne 30 let od obnovení Junáka – uvádíme i v tomto čísle různé 
    náměty, jak si toto významné výročí připomenout. 
 

 

23 
Listopad-prosinec 

2019 
ZPRAVODAJ SO  

ročník 5 

* 
www.so-novinky.obadalek.cz  

http://www.so-novinky.obadalek.cz/
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Schůzka měla za hlavní téma –  

 

již tradičně – smutné výročí  

 

21. srpna. 
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XXIX. výroční schůze Svojsíkova oddílu 

21. září 2019 
 

Sešli jsme se na obvyklém místě v posluchárně Zdravotního ústavu 

na Vinohradech.  

Schůze byla zahájena krátce po 10. hodině.  Účastnilo se 88 členů, 

169 bylo omluveno.  

Zazpívali jsme 1. sloku Junácké hymny. 

Sestra vůdkyně přivítala přítomné. 

Bratr Trávníček přečetl zamyšlení z „Hovorů k sobě“ Marka Aurelia (příloha)  

Byli představeni rádcové družin. 

Program jsme museli upravit, protože sestra Seidlová se zdržela cestou na schůzi a 

byla hlavní osobou slavnostního bodu. Byl jí předán Řád Stříbrného trojlístku. 

Pak byli přestaveni noví členové – přišlo jich 6 ze 13, 7 se omluvilo. 

 Shromáždění oslovila sestra místonáčelní Vendula Bušková, omluvila sestru náčelní 

a poděkovala starším členům Junáka za jejich práci a za to, že Junák nejen pomáhali 

obnovit, ale že roste na jimi položených základech dál a členů mu přibývá. 

Pak už dojela sestra Dana Seidlová – Pirátka, a byl jí sestrou místonáčelní předán Řád 

stříbrného trojlístku. Zazpívali jsme jí píseň z exilového zpěvníčku – „Nikdo nemá zdání“ 

v jejich úpravě. 

Přítomné pak oslovil bratr Jan Šolc, hovořil o poslání a úloze skautingu v dnešní 

společnosti. Ač mluvil spatra, slíbil text dodat. Bude to určitě zajímavé a potřebné i pro ty, 

kdo nemohli přijet.   

Pak jsme vzpomněli na ty, kdo nás za uplynulý rok opustili, je jich nebývale hodně. 

Jsme jim vděční za to, co udělali pro skauting a budou nám chybět. 

A pak jsme přešli k úředním záležitostem. 

Byl schválen vnitřní Řád SO – jeden člen se zdržel hlasování, ostatní s ním souhlasili. 

Byl schválen návrh nových členů – jednomyslně – a bude předán náčelnictvu 

k udělení členství. 
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Bratr Kamil Budera přednesl finanční zprávu za rok 2018, SO hospodaří dobře a pro 

rok 2019 tedy nejsou vybírány příspěvky od družin. Zpráva byla jednomyslně schválena.  

Zazpívali jsme tři skautské písničky a pustili se do bohatého občerstvení. 
 

Po přestávce přečetl bratr Trávníček kapitolu z knížky o vyškovském skautingu, jako 

další podnět k zamyšlení.  

Pak jsme se aspoň videem a fotkami účastnili letošního jamboree v USA. Na 

jamboree nás uvedly sestry Lada Dudková a Zuzka Kyselová - Smiley, které se jamboree 

osobně účastnily. Velmi zajímavě k tomu povídaly a předvedly i různé věci – trička, 

odznaky apod. Sestra Dudková byla i na jamboree v Japonsku, tak mohla srovnávat obě 

události. Neumíme si ani představit náročnost na organizaci tak obrovské akce. Došlo i na 

dotazy. 

Děkujeme oběma.  

 Upozornění na OS-jamboree u nás v roce 2020: proběhne 5. - 7. června 2020 v Dolu 

u Blatné. 
 

 

Příští výroční schůze připadne na 19. září 2020. 
 

 

Sestra vůdkyně poděkovala Zdravotnímu ústavu a všem, kdo se zasloužili o zdárný 

průběh schůze. Přála hodně sil a zdraví, abychom se všichni sešli za rok. 

 

Zakončili jsme 2. slokou Junácké hymny krátce před 13. hodinou. 
 

Zapsala: H. Bouzková 

 
 

Obracej se ke své vlastní duši i k duši vesmíru a k duši bližního:  

 

 k vlastní, abys jí vštípil spravedlivé smýšlení, 

 

 k vesmírné, aby sis připomněl, čeho jsi část,  

 

 a k duši bližního, abys poznal, jedná-li vědomě nebo nevědomě, a uvědomil si,  

         že je příbuzná s Tvou.  

      Marcus Aurelius, Hovory k sobě VIII, 22 
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Mezi hosty byl kromě ses. místonáčelní „Véni“ Buškové ještě br. „Obé“ Bělovský. 
                                                              

Nejvyšším skautským vyznamenáním   
Řádem Stříbrného trojlístku 

 

byla vyznamenána sestra  
Dana Seidlová – Pirátka, 

 

významná osobnost československého exilo-
          vého skautingu, neteř zakladatelky českého dív-
          čího skautingu Vlasty Koseové, aktivní  podpo-
          rovatelka Charty 77, skautka tělem i duší.  
 

Dana Seidlová roz. Guthová se narodila 
v roce 1929 v Čáslavi. Její otec byl lesním 
správcem na hraběšínském zámku knížete 
Schwarzenberga, maminka se starala o do-
mácnost. Dana měla dva sourozence, o rok 
staršího bratra Jiřího, později přišla na svět 
o 18 let mladší Anna. Dana a její bratr pro-
žívali v hájovně šťastné dětství, které naru-
šila až 2. sv. válka. Během ní se rodina sna-
žila přilepšovat potravinami lidem z města. 
Konec války ji zastihl ve Vlachově Březí, 
kam byl její otec jako lesník přeložen. 
V červnu 1945 se rodina přestěhovala na 
Orlík, který jim svěřil kníže Schwarzenberg 
do správy. Šestnáctiletá Dana se rozhodla 
studovat v Praze, kde navštěvovala umná-
zium v Nerudově ulici a bydlela u své tety 
Vlasty Koseové, zakladatelky dívčího skau-
tingu. Právě díky ní Dana získala vřelý vztah 
ke skautingu. Po komunistickém převratu 
v roce 1948 začala mít rodina (která do té 
doby byla ve službách Schwarzenbergů) 
problémy. 
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 Dana se chtěla stát lékařkou, bylo jí však 
umožněno absolvovat pouze kurz pro po-
rodní asistentky - po té pracovala tam, kam 
byla přidělena - v Tanvaldu, Jilemnici a Se-
milech. Ani podruhé se přes doporučení 
nadřízeného lékaře na lékařskou fakultu 
kvůli "špatnému třídnímu původu" nedostala, 
nakonec se jí podařilo v 60. letech vystu-
dovat obor psychologie péče o nemocné, 
ale před disertací v roce 1969 spolu s man-
želem a dětmi emigrovala nejprve do Ně-
mecka, po roce pak do Švýcarska. Po té, co 
jí odrostly děti, pracovala jako porodní ses-
tra. Ve Švýcarsku se seznámila se spiso-
vatelem, kazatelem a sociálním pracov-
níkem Přemyslem Pitterem, jenž Svazu čes-
koslovenských spolků pomohl založit čes-
kou školu. Dana v ní působila od samého 
vzniku na počátkem 70. let. 
V 70. letech se v ní znovu probudila skautka 
a rozhodla se své dávné zkušenosti oprášit 
a uvést v život v podobě organizování skaut-
ských táborů, kam jezdily děti nejen ze Švý-
carska, ale také z Německa, Francie a poz-
ději i USA. Posledních devět táborů po  sa-
metové revoluci (1990–1999)  organizovala 
také jen pro české děti, kterým byla většina 
nákladů hrazena. Založila a vydávala skaut-
ský časopis Tamtam, do Zpravodaje Čechů 
a Slováků ve Švýcarsku psala o historických 
i politických událostech. Byla ve spojení 
s lidmi kolem Charty 77, spolu s farářem 

Sva-toplukem Karáskem se snažila na 
Západě myšlenky Charty šířit a podporovat. 
 Do Československa se vypravila hned po 
17. listopadu 1989 a pokračovala ve své 
podpůrné činnosti.  
Dočkala se přijetí Václavem Havlem na 
Pražském hradě a provázela ho na oficiální 
cestě do Švýcarska. Byl jí udělen čestný 
doktorát. Obdržela jej spolu s dalšími lidmi, 
jimž komunistický režim znemožnil dokon-
čení vysokoškolských studií. 
Na sklonku roku 2016 se natrvalo usadila 
v České republice, stále se aktivně zajímá o 
skautské dění a je mj. pravidelnou návštěv-
nicí Mikulášského semináře, organizova-
ného pravidelně Junákem pro rovery a 
rangers. 
Celý životní příběh sestry Pirátky je na 
stránkách projektu Paměť národa na webu:  

 

https://www.memoryofnations.eu/cs/seidlova
-dana-1929. 

 

Na úvodní fotografii Dana Seidlová - Pirátka 
spolu s místonáčelní Vendulou Buškovou - 
Véňou, která jí dne 21. 9. 2019 při výroční 
schůzi Svojsíkově oddílu (jehož je členkou) 
toto ocenění předala. 
 

Lenka Šablová, asistentka starosty 
          

(Z gratulačního oznámení na skautské 
Křižovatce upravil Kamzík, foto archiv sboru 
nositelek ŘST.)

                

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pamet.naroda/?__tn__=K-R&eid=ARAt_0WHIjAqLsmZuMMtvgu8LZNSQsd98PMJeAX91y-6LtnOBB1evUqPuf3gW894CMg4i6zgnSt05G4G&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvlNzJ6-AYBo3og8TmkVJ-5o0fmGB92gcIVYCUheAoDVdXb1Qz9D1FoO9uZAhrFkR13zdD3ZgzrlInHBNtAiMrSIiKyKR6lHGxcKv_3JfHSfK20jV57uye6ykmm_sdxHBgWyJ-KMX_oNvqOPapssf-l6BfpDVDMGQbAXJo5vn6FNrc4AguqvDKHEse5ZNnJDVkbOP08IsKWvSAM-oj09cWHc6WvranLqEhmiXjntsDNxThDzk_-skgGe-1n31EMlK2qVFwNyUTNw9KYDsPXPf1RIjn7mwlRs2rgZNto7On7I1VUfdW92KX1iGprbB_3aD8HIRh7pUzPri3YW3i8fy3YQ
https://www.memoryofnations.eu/cs/seidlova-dana-1929
https://www.memoryofnations.eu/cs/seidlova-dana-1929
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Informační zdroje 
 

JAK OSLAVIT 30 LET SVOBODNÉHO SKAUTINGU,                              

OD ODDÍLU PO CELOU ORGANIZACI 
 

2. prosince 1989 byl v Městské knihovně v Praze obnoven svobodný skauting. Bylo to ve víru 
dnů po 17. listopadu, uprostřed Sametové revoluce. Nestalo se tak z hodiny na hodinu, ani 
nebylo tímto setkáním hotovo. Ale svobodný skauting byl zpět, obnoven potřetí a snad 
naposledy. A to je moment hodný připomenutí, stej-ně jako dobrá příležitost k poděkování. Od 
akcí v oddílech po celostátní aktivity. Zamyslete se nad tím, jak si 30 let od znovuzrození 
svobodného skautingu připomenete i u vás ve středisku! 
Linka celostátních událostí a aktivit začala v březnu 2019 a skončí v březnu 2020 Valným sně-
mem. Je tam mnoho příležitostí se zapojit, ale také si připravit vlastní místní aktivity. Můžou se 
vztahovat k roku 1989 nebo k celým 30 posledním letům, k celé historii skautingu nebo naopak 
třeba jen k tomu, jak se skautingu u vás daří dnes. Může se jednat o slavnostní střediskový 
oheň, programové aktivity na oddílové výpravě, setkání k poděkování těm, kteří se o obnovu 
skautingu u vás zasloužili, nebo pro všechny, kteří jej těch posledních 30 let táhli. To je vždy na 
vás, jako inspirace či nabídka vám ale může pomoci přehled celostátních aktivit, které budeme 
postupně doplňovat. Některé už jsou za námi, ale největší část jich proběhne v příštím 
skautském roce. 
 

 18. březen - tzv. „Den 10.699” nebo také #NavzdySkaut, den nejdelšího trvání skautingu bez 
zákazu v kuse. Do sdílení svých skautských zážitků ze skautského života se, především na 
Facebooku a Instagramu, zapojily stovky sester a bratří. 

 24. duben - Skautský den ve svátek našeho patrona, sv. Jiří, dala některá střediska svým 
svátečním aktivitám i nádech k 30 letům svobodného skautingu. 

 22. až 26. května - celostátní roverské setkání Obrok proběhlo se symbolickým rámcem 
dosavadní historie skautingu a události listopadu a prosince 1989 samozřejmě nechyběly. 

 22. července až 2. srpna - na Světové skautské jamboree v Severní Americe vyrazila 
historicky nejpočetnější česká výprava. A to pod heslem “Unbreakable”, odkazujícím na 
nezlomitelnou povahu českého a česko-slovenského skautingu. 

 podzim 2019 - od podzimu bude jednotkám k dispozici zvláštní poděkování ve formě slav-
nostního dekretu, které bude možno použít pro poděkování těm, kteří se u vás zasloužili o 
obnovu skautingu (nebo třeba o jeho udržení v dobách nesvobody). Nebudou určeny žádné 

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4567-jak-oslavit-30-let-svobodneho-skautingu-od-oddilu-po-celou-organizaci
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4567-jak-oslavit-30-let-svobodneho-skautingu-od-oddilu-po-celou-organizaci


 9 

podmínky pro udělování tohoto ocenění, bude vždy záležet čistě na rozhodnutí vašeho 
střediska, okresu nebo kraje. Dekret je nyní v přípravě, informace k němu očekávejte na 
Křižovatce v srpnu, od září bude pak všem k dispozici. 

 podzim 2019 - Česká televize uvede v premiéře dokument Olgy Špátové s názvem „Jednou 
skautem, navždy skautem“ 

 17. října až 1. prosince - výstava k 30 letům svobodného skautingu v Senátu ČR. Iniciována 
senátorem br. Petrem Holečkem, pořádají Junák - český skaut a Senát Parlamentu ČR. 

 2. prosince 2019 - slavnostní večer v Městské knihovně právě v den 30. výročí obnovy a 
premiéra dokumentu o 3. obnově skautingu, pořádá Skautský institut. 

 27. až 29. březen 2020 - Valný sněm, Jindřichův Hradec, uzavření celoroční připomínky. 
 

Tento seznam bude v průběhu roku aktualizován a rozšiřován. 
 

Máte nápad na to, co jako středisko uspořádat a chcete se podělit o inspiraci s druhými? Roze-
pište se v komentářích pod článkem nebo využijte již otevřenou debatu v celostátní činovnické 
skupině SkautFórum právě na téma lokálních oslav 30 let svobodného skautingu. 
Budete s tématem přítomni na sociálních sítích? Doporučujeme použití standardního hastagu 
#skaut doplněného o hashtag či hashtagy #unbreakable anebo také #30letsvobody. K dispozici 
jsou všem zájemcům soubory s grafickými značkami k oslavám 30 let svobodného skautingu. 
Možná vašim grafikům zjednoduší práci.  
 

Prohlížejte a stahujte je v této složce Google disku. 
 

30 let skautingu jsme ještě nikdy neslavili, nebylo nám to dopřáno. Neváhejme využít připomín-
ku 30 let svobodného skautingu k připomínce radosti, kterou skauting přináší klukům a holkám 
ve skautských oddílech, ale i zodpovědné a náročné činovnické služby, díky které mohou naše 
oddíly a střediska existovat. 
 

Petr ‘Permi’ Vaněk | petr.vanek@skaut.cz 
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti  
 

 
 

Zajímavé zprávy  

Pietní akt           
po výroční schůzi Svojsíkova 
oddílu 
 

Po skončení výročky SO v sobotu 21. září 2019 se 
skupina devíti účastníků přesunula na severní okraj 
Prahy, na rozhraní Střížkova a Ďáblic.  
Zde se nachází Ďáblický hřbitov (510/283m). Svou roz-
lohou 29 hektarů je tento hřbitov druhý největší po 
Olšanských hřbitovech. V roce 2017 byl prohlášen ná-
rodní kulturní památkou České republiky. Velký hřbitov 
byl vybudován v letech 1912 až 1914 v kubistickém slohu 

podle projektu architekta Vlastislava Hofmana (1884-1964).  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTdBYYbbF9xjag0cuoomDImH6DwvsswK
mailto:petr.vanek@skaut.cz
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Nachází se zde přes dvacet tisíc evidovaných hrobů. Kromě 
toho zde od roku 1943 byly pohřbívány do společných hrobů 
ostatky neidentifikovaných osob a padlých v květnovém 
povstání.  
V severní části hřbitova je čestné pohřebiště poprave-
ných a umučených obětí komunismu v 50. letech, zřízený 
v devadesátých letech 20. století. Mimo jiných je zde po-
hřbena paní Zdena Mašínová (1907-1956) matka bratrů 
Mašínů a další. Na stejném místě byli pohřbíváni i padlí 
účastníci protinacistického odboje, např. Jan Kubiš, 
Jozef Gabčík nebo Václav Morávek.  

Do roku 2014 zde byl 
pohřben v hromadném 
hrobě Josef Toufar 
(1902-1950), katolický 
kněz umučený v r. 1950 
ve vyšetřovací vazbě 
(v roce 2014 byly jeho 

ostatky exhumovány a 12. července 2015 pohřbeny v jeho farnosti v Číhošti na 
Vysočině).  
Společnou hrobku zde mají Salesiáni.  
A právě zde jsme na základě o povolení paní Omelkové, vedoucí správy hřbitova, 
položili dvě kytice: u památníku politických vězňů z padesátých let a u památníku 
parašutistů Kubiše a Gabčíka.  

 
 
 

Frič Jaroslav  
kronikář SO  

září 2019 
 

Historické ohlédnutí 
 

Zpráva vůdkyně SO za období  2018 - 2019 
 Milé sestry, milí bratři, 

opět se na Vás obracím se zprávou za uplynulé období, to je od září 2018 

do září 2019.  

 Výroční schůze se schází jednou za rok, a to vždy 3. sobotu v září. Letos 

tedy 21. září. 

 A začnu statistikou – je nás 298, z toho 109 žen a 289 mužů, součet na-

šich let je 24 845, průměrný věk něco přes 82 roků. Od minulé členské schůze 

zemřelo 36 členů, z toho 6 žen – jsou to bratři a sestry: Pavel Sittauer, Jaroslav 
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Lonský, Jaroslav Ubral, Zbyněk Janeček, Jiřina Pušová, Josef Tichý, Otakar 

Švec, Věnceslava Fišerová, Jindřich Štěpán, Miloslav Tomsa, Stanislav Křížek, 

Stanislav Táborský, Zdeněk Vacek, Václav Šebestík, Jaromír Hynšt, Petr 

Hájek, Lydie Ženčová, Stanislav Klíma, Dagmar Krejčová, Karel Pospíšil, 

Jaroslav Černohorský, Iva Vaňková, Harald Eckstein, Věra Bradová, Jiří 

Hrdina, Jiří Stránský, Jaroslav Hofmann, Otakar Randák, Stanislav Hylmar, 

Stanislav Šťastný, Jiří Zámečník, Václav Nosek, Josef Chroust, Karel Čihák, 

Václav Grössl a před několika dny bratr Miloš Blažek-Merkur. Za jejich práci 

jsme jim velice vděční a nezapomeneme. 

 V našich řadách vítáme nové členy – sestry a bratry: Adélu Čapkovou, 

Marii Kůsovou, Milenu Michálkovou, Marii Souškovou, Bronislavu 

Tesarczykovou, Lubora Franců, Jiřího Jakubce, Milana Kubáta, Zdeňka Kunce, 

Pavla Širokého, Jiřího Špinku, Lubomíra Vaňáka a Karla Vyškovského. 

Přejeme jim, aby se jim mezi námi líbilo a nám, aby byli prospěšnými členy. 

   Oddílová rada se sešla čtyřikrát, a to v listopadu, březnu, červnu a v zá-

ří. Družiny se scházejí podle možností 2x až 6x ročně. 

  Oddílová rada se zabývala činností družin a tentokrát především Řádem 

Svojsíkova oddílu v návaznosti na Statut SO  vydaný náčelnictvem a platným 

od 1. ledna 2019. Hlavní změnou v něm je, že členství v SO není omezeno vě-

kem, ale dotyčný/á musí prokázat činnost ve vedení skautského hnutí po 25 let. 

Tak v letošním návrhu nových členů najdete už lidi mladší než 60 let. 

  Řád SO připravil bratr Šobr (a moc mu za to děkujeme), byl projedná-

ván v družinách a na dnešní výroční schůzi by měl být schválen Vámi. 

  Nejstarším členem Junáka a i SO je bratr Eduard Marek – Hroznýš – 

v březnu se dožil 102 let. Je stále činný, přednáší, skáče padákem. Moc mu 

přejeme, aby mu jeho duševní i fyzická kondice vydržela. Je to povzbuzení i 

pro nás. Ukazuje, co skaut vydrží a umí. 

  Náš oddíl sponzoruje studia indické dívky Nasreen Bogum 5 000,-Kč 

ročně. Dívce je z toho placeno školné, školní potřeby a vánoční dárek. Vymě-

ňujeme si dopisy v angličtině 2x ročně, překlady dopisů od Nasreen i pro ni a 

výsledky studií dostávají rádcové. Nyní jí je 19 let a studuje na vyšším stupni, 

chce být učitelkou. 

  Díky obětavosti br. Jecha – Kamzíka a laskavosti bratra Obadálka, který 

nám půjčuje svou doménu, máme své webové stránky:  

www.so-novinky.obadalek.cz  - moc děkujeme bratru Kamzíkovi, bratru 

Obadálkovi i přispěvatelům. Najdete na nich nové zprávy z SO, ale i různé tex-

ty, např. bratří Františka Navrátila a Jiřího Čejky.  

  Výroční zpráva Junáka za rok 2018 nás opět potěšila. Skautů a skautek u 

nás přibývá, a to hodně, až někde jsou problémy, že chybějí vůdcové a na mís-

to v oddíle jsou pořadníky. Je nás už 64 383 – podle registrace v březnu 2019: 

za rok 2018 přibylo 3863 nových členů, oddílů pracuje 2012, uskutečnilo se 

http://www.so-novinky.obadalek.cz/
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1039 táborů. Z celkového počtu je 18 446 do10 let, 11-15-letých je 19 982, 11 

432 ve věku 16 – 24, a 14 523 nad 25 let. Středisek je 475, okresů 61, krajů 14. 

 Koncem května se uskutečnilo tradiční setkání roverů OBROK, tentokrát 

na Konopišti, účastnilo se asi 1600 mladých lidí. Na besedu s nimi pozvali br. 

Šušlíka a ses. Bouzkovou. Besedy se účastnilo několik stovek roverů a měli 

velký zájem, besedovali s námi dlouho i po skončení oficiální besedy. Oba 

jsme měli z tohoto setkání úžasný dojem a naplnilo nás velkou radostí a opti-

mismem. 

  V červenci bylo jamboree v USA, naše účast byla neskutečná – na 500 

mladých lidí. Záběry a přímé zkušenosti zažijete na dnešní schůzi. 

 Finanční zprávu podává bratr Kamil Budera. Tu je nutné schválit. Děku-

jeme mu za vzorné vedení našich financí. 

Evidenci členů od sestry Dáši Houskové převzala sestra Vlaďka Hous-

ková, na ni se obracejte se všemi změnami adres, telefonů, mailů. Ses. Vlaďce 

moc děkujeme za to, že se tohoto náročného úkolu ujala, mít pořádek v sezna-

mech členů je nezbytný základ pro nás všechny. 

 Sestra Housková bude nadále připravovat přání k narozeninám. Těší nás, 

že se Vám přiložené texty líbí. I jí moc děkujeme za vše, co dělala, udělala a 

ještě udělá pro nás všechny.  

Adresa sestry Hůlkové, na níž se už obracíte, je 

 Vlaďka Hůlková, Nad Vinicemi 503, 252 63 Roztoky, mailová, a tu 

používejte především: amalka.hulkova@seznam.cz, telefon 608 530 207.  

Adresa vůdkyně je:  Hana Bouzková, Bílkova 6, 110 00 Praha 1, tel.  

776 169 644, mail: bouzkovah@seznam.cz . 

Děkujeme velice Zdravotnickému ústavu za poskytování místa k našemu 

setkávání, bratru Jiřímu Lukšíčkovi za vyjednávání místa. 

Vám všem přeji zdraví a sílu, abychom se mohli za rok sejít zase tady. 

Bude to tradičně třetí sobota v září, tedy  

19. září 2020 v 10 hodin. 

 

                                                          Hana Bouzková 

                                                          vůdkyně SO 
 

Zprávy z družin 2018 – 2019 
1. Pražská - rádkyně Vlaďka Hůlková – družina se schází 6x ročně – má mno-

hem lepší podmínky než ostatní družiny – v listopadu sestra Seidlová ho-

vořila o exilovém skautingu, v prosinci zpívají koledy u borovičky v Šár-

ce, po Novém roce je beseda při kávě a cukroví, tam jsou i uvítáni noví 

členové – na únorové schůzce se seznámili s činností i historií záchranné 

služby, v květnu skládali origami pod vedením sestry Bláhové. Členové se 

mailto:amalka.hulkova@seznam.cz
mailto:bouzkovah@seznam.cz
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účastní i větších akcí – Přechod Brd, Den zamyšlení ap. Družina připravu-

je občerstvení pro členskou schůzi. Dík 

2a Polabská – rádkyně Jana Chvojková – konečně skončily rekonstrukce na 

místě schůzek v Kolíně, tak se už družina může scházet normálně. Zúčast-

ňují se i akcí OS: Mikulášské, kutnohorských Reminiscencí apod. 

2b Podbrdská – rádce Jiří Soukup – scházejí se pravidelně v Berouně, připo-

mínají si výročí, probírají aktuality SO 

3. Jihočeská – rádkyně Majka Peciválová – scházejí se 2x ročně v Českých 

Budějovicích – mnohé členy dovezou příbuzní – družina je na velkém 

prostoru a dostupnost schůzek je pro mnohé dost obtížná. Jsou proto ve 

styku maily, telefonem, poštou. 

4. Západočeská – Bílého orla – rádce Tomáš Šach – o Vánocích se zúčastňují 

zpěvu koled na náměstí, na schůzku zvou bratry a sestry navrhované do 

SO, aby je poznali, pořizují si novou nášivku. Připravují Trojsetkání  pro 

rok 2020. 

5 Severočeská – rádce bratr Jaroslav Vyskočil, na ORSO zastupován sestrou 

Tarantovou. Účastní se roznášení Betlémského světla, posílají ho i do 

Drážďan. Pro lepší informovanost členů vydávají Rádcoviny. Místa schů-

zek střídají, aby to bylo spravedlivé kvůli dostupnosti. V Benešově nad 

Ploučnicí jim přednášel bratr Šolc. 

6. Východočeská – rádce bratr Lubor Šušlík – scházejí se v Hradci Králové. 

Bratr rádce je velmi aktivní, přednáší nejen na skautských setkáních, ale i 

po školách. Jako jeden z obhájců rozhlasu v roce 1945 se účastní celo-

státních oslav, fotky jsou v denním tisku i ve zprávách. 

7. Jihomoravská – rádce bratr Jiří Trávníček – družina se snaží doplňovat 

členskou základnu SO, zúčastňují se i akcí pro mladší skauty, o již ze-

mřelém bratru Hynštovi je natočen film. Scházejí se v různých brněnských 

klubovnách, aby je členové poznali, navštěvují tábory, především ke sli-

bům. Rádce přispěl do sborníku vyškovských skautů. 

8. Hanácká – rádce bratr Zdeněk Šobr – některé schůzky mají výjezdové, aby 

se setkali se zajímavými lidmi, nebo výraznými členy družiny. Navštěvují 

i zajímavá místa – jako ateliér řezbáře Jaroslava Beneše v Lošticích. Pro-

hlubuje se spolupráce se Zlínskou družinou, ti je navštívili v Olomouci. 

9. Slezská – rádce Eduard Konvička – činnost družiny je tradičně velmi boha-

tá, přes spolupráci s polskými Harcery především ve sportovních zápo-

leních, péči o Ivančenu, roznášejí Betlémské světlo, přednášejí na kurzech 

pro rádce i vůdce, jsou i u zkoušek. Vydávají zpravodaj Oldskautské vzde-

chy a také barevný kalendář s fotkami z činnosti družiny. 

10. Zlínská – rádkyně Eva Fišerová – schůzky mají výjezdní, aby někteří ne-

byli zvýhodňováni. Scházejí se 4x ročně. Pomáhají i při větších akcích 
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jako Plajnerův memoriál, pomáhají na táborech. Spolupracují s Hanáckou 

družinou. 

11. Vysočina – rádce Jiří Janíček – scházejí se 3x ročně v Havlíčkově Brodě, 

družina je aktivní, účastní se charitativních akcí, oslavili 100. výročí naše-

ho státu. Udržují kontakty s těmi, kdo se nemohou účastnit. 
 

Na základě zpráv rádců sestavila H.B.  
 

Různé 
 

               
 

 

10 let od posledního rozloučení 

s bratrem Gogem. 
Citát z čínského filosofa Konfucia je ze 

smutečního oznámení rodiny Jiřího Žáčka 

– Goge. Je zajímavé, jak nyní - v roce 

2019 - zní tato moudrá slova aktuálně. 

Vzpomínáme-li na bratra Goge, je určitě 

patřičné si připomenout, jak dbal při 

skautských akcích na to, aby světlo 

„rámovalo“ významné chvíle: 
 

Když pamětníci díla br. Jiřího Žáčka v 1. 

roce od jeho odchodu psali svá slova 

vzpomínek do sešitku, nazvaného 

„Sborník vzpomínek na bratra Goge“, 

měli nejvíce na paměti vše, čím jim on 

jako skautům „prosvětlil“ řadu 

stanovisek i postojů v osobních setkáních 

i metodicky „osvětlil“ správnou 

presentaci ve velké řadě publikací (ovšem 

v první řadě v Kmenových novinách, 

vydávaných pro Kmen dospělých Junáka 

– ty jsou v současnosti ke stažení na 

odkazu 

https://kmendospelych.skauting.cz/organi

zace/media/). 
 

Stále podstatný je Gogův odkaz nejen pro 

okruh oldskautů a oldskautek, ale také pro 

několik kruhů lesoškoláckých instruktorů 

– a to bez ohledu na to, zda si jeho 

autorství uvědomují anebo jeho 

myšlenky, jeho rady přijali za vlastní a 

tak je „šíří“ dále – Gog totiž nelpěl na 

tom, aby se jeho jméno jako autora 

připomínalo (ovšem kromě uvádění jeho 

autorství pro účely „identifikace“ 

odpovědnosti za uveřejněné informace). 
 

https://kmendospelych.skauting.cz/organizace/media/
https://kmendospelych.skauting.cz/organizace/media/
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Připomeňme si nyní br. Goge jako metodika skautských akcí – ocitujme si jeho rady pro důležitý prvek 

skautského života – pro hru: 

 „Na počátku je vždy podnět (nápad), někdy má podobu zcela konkrétního námětu, jindy naopak pouhého 

předsevzetí. Ani jedno, ani druhé není ještě úspěšnou hrou a čeká nás pěkný kus práce. Abychom mohli 

mít z výsledku všichni radost, musí se nám hra podařit a účastníkům líbit. Pokusme se nejdříve uspořádat 

záměr, nedělejme chybu v tom, že nápad počneme ihned podrobně zpracovávat náplně jednotlivých úkolů 

včetně pravidel a bodování. 

Začít tímto způsobem je zdánlivě složitější, výsledek bude přinejmenším stejný, ale častěji se nám stane to, 

že namísto nedostatku nápadů pro tuto jedinou zamýšlenou hru, budeme mít nápadů přebytek. Pak 

můžeme moci vybírat, ty pro tentokrát nejvhodnější a přebytek nápadů ponechat v zásobě na přípravu 

příští hry. 

Postup přípravy  -  rozčleňme si přípravu na okruhy: 

 A) teoretickou část 

 ideový (tematický) námět     v souladu se výchovným záměrem a obsahem 

 výběr vhodné lokality  v souladu s námětem 

 výběr místa, trasy        bezprostřední praktická prohlídka je nutná 

 stanovit způsob účasti  podle výchovného záměru 

 výběr soutěžních oborů atp.      vhodné doplnění o všeobecné znalosti okolí, historie 

 doplnění skaut. disciplínami v souladu s výchovným plánem 

 organizační zajištění  s ohledem na hladký průběh a bezpečnost účastníků 

  způsob hodnocení disciplíny šetrný bodovací systém s důrazem na vybrané  

B) praktickou část 

 prohlídka trasy   zjistit aktuální změny, uzavřené objekty, výkopy ap. 

 zpracování pokynů                    vstupní instrukce, herní pravidla 

 pořadatelská služba  trvalá kontrola nad trasou a soutěžícími  

 vhodné zadávání úkolů     kombinace mezi vyhledanými a předem obdrženými  

                                             informacemi (doplněno autorem této vzpomínky) 

 potřebné pomůcky      plánek, pravidla, výstroj,  

 buďme vždy prozíraví   počítejme s dopravní frekvencí, oslovováním cizích osob 

 kontrolu připravenosti    věcné přípravy hry a aktuálních změn trasy 

Na co nezapomenout 

Některé části přípravy na sobě navzájem závisí, proto nelze určit jednoznačně posloupnost řešení 

jednotlivých částí. V průběhu přípravy se k některým částem proto vracíme a vzájemně je korigujeme, 

abychom svůj záměr co nejlépe uplatnili.“ 
 

Br. Jiří Žáček, ať již zachytal dění zvláště na výročních schůzích SO anebo např. v Kruhu instruktorů LŠ, 

byl v písemných projevech ponejvíce stručný – tož stručně ukončeme tuto 

vzpomínku, ale vzpomínejme sami spíše „zeširoka“ – na vše, co jsme s br. Gogem zažili.  
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Devadesátník Jiří Čejka – Péguy  
 

Narodil se 2. září 1929 v Roudnici nad Labem. Skautovat začal ja- 

ko 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 libko-

vickém 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 pla-

veckého oddílu 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. Od-

dílu vodních skautů a jako člen stře-diskové rady. V roce 1970 byl členem zkušební komise pro vůd-

covské 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 pa-

mětní 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. 
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Svůj život opírá br. Péguy o tři 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 br. Čejky v bratrském Slovenském skautingu:  

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

Navždy odešli 
 

V 93. letech navždy odešel z tohoto světa bratr 
 

Miloš Blažek - Merkur 
 

celoživotní skaut, obětavý instruktor LK a LŠ  

a dobrý rádce (nejen) křesťanských skautek a skautů. 

 

Svoji lidskou i skautskou rodinu opustil dne  

10. 9. 2019 v Praze. 
 

Jako chlapec byl členem katolického skautského 

oddílu Legio Angelica. Jako dospělý původně vedl 

318. oddíl střediska MAVADANI Praha; za šíření 

skautingu i jeho principů ve své učitelské praxi byl 

komunisty nedlouho po „Vítězném únoru“ odsouzen 

na 4 1/2 roku kriminálu, na který i on (obdobně jako 

další muklové) vzpomínal jako na „školu života“ a tak 

byl považován právem za nositele„zaslouženého titulu mukl“. 

Po posledních obou obnovách byl vždy členem pražského střediska MAJÁK, patřícího do 

skautského okresu Praha 2 (kde řadu let byl duchovním rádcem). 

Do poslední doby byl povětšinou osobně přítomen akcím Ekumenické lesní školy, se 

kterou začal úzce spolupracovat již od svého absolvování v r. 1946 a v jejímž Kruhu byl 

opravdovým strážcem její tradice.  

Dohlížel dlouhodobě na Edici ELŠ, jejíž publikace obětavě částečně redigoval, propagoval 

i „kolportoval“. 

Po dlouhá léta byl členem Odboru duchovní výchovy Junáka, kde zastupoval nejen ELŠ, 

ale lesních škol vůbec – proto také byl účastníkem velké řady Ústředních lesních škol, při 

jejichž jednání mimo jiné hlavně zdůrazňoval, že uplatňování tří skautských principů je 

základem skautova jednání.  

Byl nositelem velké řady skautských vyznamenání – především Řádu stříbrného vlka a 

doživotního členství v čestném Svojsíkově oddíle. 
 

Životopis br. Merkura viz: https://www.skautskyinstitut.cz/stories/milos-blazek-1926/ . 
 

 
Logo Ekumenické lesní školy. 

https://www.75zbor.sk/wp-content/uploads/2013/11/Skauting_muj_zivot.pdf
https://www.skautskyinstitut.cz/stories/milos-blazek-1926/
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Krátký výběr z několika rozhovorů s bratrem Merkurem, které ELŠ učinila v letech 

2013-2016 (https://els.skauting.cz/archiv/rozhovor-s-br-merkurem/) 
 

ELŠ: Bratře Merkure, zakladatel naší 

lesní školy, Jan Remišer-Lon, měl mož-

nost se potkat, či besedovat s bratrem 

náčelníkem Svojsíkem, případně, jaký 

měli k sobě vztah? 

Merkur: ano, bratr Lon měl velké štěstí 

na své spolupracovníky a s bratrem 

Benjamínem se potkával dosti často, 

besedovali spolu, předávali si svoje 

poznatky z hnutí, které v té době nád-

herně rostlo. Z metodik ABS silně čerpal 

a nechával se jimi ovlivnit. Lon používal 

Svojsíkovi návody pro vedení oddílu, 

proto, jak správně vychovávat mládež a 

následně také při sestavování instruk-

torského sboru pro svoji lesní školu, již 

jako zralý muž. Zakladatel byl Lonovi 

velkým vzorem, ano byli přátelé. 

ELŠ: bratře Merkure, prosím několik vět 

k založení naší lesní školy. Ví se, že první 

lesní školu vedl Lon v roce 1946, tehdy, 

jako 34letý mladý muž plný síly. Jak se 

vlastně k vůdcovství na lesní škole 

dostal? 

Merkur: to se tedy musíme vrátit 

z poválečných let 1946 až do roku 1939, 

kdy je Lon jmenován tajemníkem Odboru 

duchovní služby (ODS). Již tehdy se u něj 

objevují první myšlenky vedoucí k lesní 

škole a důležitost tohoto rozhodnutí se po 

Velké válce ukázala, jako neodkladná. 

S poválečným rozmachem skautingu 

v našich zemích a s nedostatkem vůdců 

oddílů a je nutné připomenout, že světová 

válka byla strašným konfliktem, který 

trvala šest let, a stál život mnoha lidem, se 

Lon pustil hned v roce 1945 do budování 

skautské základny v oboře na Červeném 

Hrádku a následně zde pořádá v letech 

1946 a 1947 Oblastní LŠ pod patronací 

barona Jana Mladoty. 

ELŠ: A tvoje absolvence lesní školy? Je 

s tímto úžasným obdobím počátků naší 

lesní školy nějak spojená? 

Merkur: měl jsem to štěstí, že jsem první 

lesní školu v roce 1946 absolvoval, a po 

té všechny další, které jsme pořádali. Moc 

si vážím příležitosti být Lonovi od 

počátku takto nablízku. Lesní škola byla 

v této době čtrnáctidenní, provázelo ji 

velké množství zajímavých přednášek, 

silných osobností, diskuzí a celé to bylo 

úžasnou formací a přípravou na instruk-

torství. 

ELŠ: píše se rok 1968 a skauting se po 

dvaceti letech žalářů, poprav a zákazů 

opět nadechuje a zdá se, že stejně, jako 

celá společnost, očekává svobodný život, 

demokracii, povolené tábory, lesní ško-

ly… Jak jsi tuto dobu vnímal? 

Merkur: ano pražské jaro proběhlo. A to 

nadechnutí celé společnosti bylo nád-

herné. Ovšem v srpnu 1968 naši zem 

obsadila vojska Varšavského paktu a za-

čalo být jasné, že tato krásně nabitá 

svoboda končí a že zákaz skautovat může 

přijít v podstatě kdykoliv. Přesto se po-

dařilo uspořádat v roce 1968 a 1969 lesní 

školy a to pod vedením br. Lona. Atmo-

sféra byla parádní a chuť svobodně žít a 

skautovat u našich frekventantů byla 

nevídaná. 

ELŠ: popojděme v našem povídání dál až 

do roku 1989. S tím, že přejdeme smut-

nou dobu obou zákazů, věznění tvé i 

Lonovo, neboť toto by dalo samotné na 

poutavou knihu. Co tedy konec roku 89, 

samet ...? 

Merkur: pro lesní školu, která od roku 

1990 nese jméno Ekumenická, pro nás 

tehdy a pro Vás dnes otevřená názorům a 

lidem a různosti pohledům, ale v těch 

podstatných rysech stojící na tradičních 

pilířích skautingu a v odkazu jejich za-

kladatelů, přinesla velké množství mla-

dých i starších vůdců hledajících svoji 

skautskou formaci. Snažili jsme se s do-

brou vůlí jejich zájem co nejlépe naplnit. 

https://els.skauting.cz/archiv/rozhovor-s-br-merkurem/
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Jedná se o velmi radostné a plodné ob-

dobí, které vlastně přetrvává až do 

dnešních let. Lesní školou prošli stovky 

absolventů, navštívili ji desítky opravdu 

výrazných a to nejenom skautských osob-

ností. Každého, kdo lesní školou prošel, si 

velmi vážím, podařilo se také navázat 

dlouholetá přátelství a za sebe musím říct, 

že mě mezi skauty na ELŠ bývá opravdu 

krásně. 

ELŠ: bratře a ještě skautské semináře, 

v roce 2016 již 26. v pořadí, kde hledat 

jejich počátek? 

Merkur: vznik těchto setkání inicioval 

bratr Lon již v roce 1990. Původně byla 

myšlenka taková, že se jednalo o součást 

lesní školy, přirozené pokračování, setká-

vání a vzdělávání absolventů ELŠ. Dnes 

je to tedy trošku jiné, našich lesoškoláků 

jsou již stovky a také k salesiánům nejez-

dí jen oni, ale hlavně mladí lidé, budoucí 

vůdkyně a vůdci. Za to jsem velmi vdě-

čen. To, že seminář zůstává místem be-

sedním a místem pro mnoha přátelská 

setkání, v klidné a pohodové atmosféře je 

také velmi důležité. 

ELŠ: a na závěr osobní otázka bratře 

Merkure. Z čeho jsi měl ve svém skaut-

ském životě největší radost? 

Merkur: ze všeho. Z celého mého života 

mám velkou radost. Z těch malých i 

větších úspěchů. Ze všeho co se nám kdy 

podařilo. Ze svých přátel, rodiny. Mých 

pokračovatelů ve vedení lesní školy, ze 

seminářů plných mladých lidí mám vel-

kou radost, z naší skautské edice, z více 

jak 20. svazků, které jdou za myšlen-

kovým základem a metodikou skautingu, 

za kurzy, které se více, či méně hlásí 

k odkazu ELŠ, jako je VLK GONG, ČLK 

Corda a Sursum, tábor sv. Jiří, Col-

legium…to vše mě naplňuje velkou 

radostí. 

 

Ve věku 87 let zemřel 
 

br. Stanislav Vincour - Bublina 
 

z Českého Těšína, člen Svojsíkova oddílu. 
 

Stanislav Vincour, skautským jménem Bublina, se narodil 
dne 6. května 1932 v Olomouci.  
Za války spoluzaložil v Hořovicích 19. února 1941 klub Mla-
dého hlasatele Hoši Brdských lesů č. 14922. Hned v květnu 
1945 vstoupil do oddílu Luňáků v Hořovicích. V září se pak 
je-ho rodina odstěhovala do Českého Těšína, kde vstoupil 
do 1. oddílu Oty Gavendy – Harryho, kde byl členem druži-
ny Medvědů.  
K obnovení řádné skautské činnosti v Českém Těšíně došlo 
19. dubna 1968, kdy bylo založeno středisko Junáka v Čes-
kém Těšíně. Zahajovacího shromáždění v Těšínském divadle se zúčastnilo na šedesát 
bývalých skautek a skautů. Téhož dne bylo založeno pět junáckých oddílů. Ota Gavenda 
přesídlil do Třince a středisko převzal Josef Žižka. V Českém Těšíně existovaly tyto od-
díly: 1. chlapecký oddíl – ved. Antonín Kotas, 2. chlapecký oddíl – ved. Eduard Konvič-
ka, 3. smečka vlčat – ved. Pavel Verner, 1. dívčí oddíl  –  ved. Olga Podhorská, dále 
Oldskauti (96. OSJ)  –  ved. Otto Wojnar. V této době dělal Stanislav Vincour středisko-
vého tajemníka a zároveň působil jako hospodář na táborech v Horní Lomné. Zároveň 
se také 8. února 1969 stal tajemníkem ORJ Karviná 
Opětovná obnova skautingu v Českém Těšíně nastala 2. prosince 1989, kdy se sešli 
bývalí skautští činovníci. Prozatímní středisková rada byla ve složení: Josef Žižka – vůd-
ce střediska, Karel Kotásek starší – zástupce vůdce, Eduard Konvička – práce s mláde-
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ží, Stanislav Vincour – tajemník střediska. Později působil br. Vincour jako tajemník stře-
diska a ORJ Karviná.  
Za svou práci pro skauting mu byla 9. 5. 1970 udělena junácká Medaile díků a v květnu 
téhož roku mu bylo předáno vyznamenání Syrinx – bronz. 8. května 2001 mu byl také 
udělen Pamětní kříž III. odboje 3. stupně. Od roku 1997 byl členem čestného Svojsíkova 
oddílu a od roku 2001 Skautského oddílu Velena Fanderlika. 
Upozornění si také zaslouží jeho kniha „Těšínské vzpomínání“ z roku 1996, ve které 
popsal svoje životní zážitky osobní i skautské. 
Jeho podrobný životopis si lze přečíst na webu: 
https://www.skautskyinstitut.cz/stories/stanislav-vincour-1932/  
anebo na stránkách: https://www.pametnaroda.cz/cs/vincour-stanislav-1932. 
Poslední rozloučení s br. Vincourem se konalo dne 3. října 2019 v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova v Českém Těšíně od 14:00 hod. 
 

Na okraj 
 

 
 

Když skauti – přesněji hlavně skautky – dostanou na starost občerstvení pro nějakou akci, berou 

to velmi vážně.  
 

 
 

https://www.skautskyinstitut.cz/stories/stanislav-vincour-1932/
https://www.pametnaroda.cz/cs/vincour-stanislav-1932
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Nejinak tomu bylo při výroční schůzi Svojsíkova oddílu v září 2019 v Praze – dvě fotografie to 

výmluvně dokládají. Práce na přípravě občerstvení je také příležitost k neformálnímu rozhovoru.  

A nesmíme zapomenout, že z toho, co není zkonsumováno, se udělají balíčky domů pro ty, kdo 

jsou sami – tak se jim příjemné dojmy prodlouží o něco více i doma. 

Inu – není pohled na plné stoly přímo „pastva“ už jenom pro oči? A co pak, když dojde 

k ochutnávání … 
 

JAK JSEM POTKAL VEVERKY 
 

I když už je říjen a houbař po celoroč-
ním prolézání křoví, remízků a proslu-
něných ostrůvků mechu, zeleného oka 
lesa, by už měl odpočívat.  
Měl by uklidit svůj košík někam do su-
cha a svému nožíku, vyčištěnému od 
nečistot kořání hub, dopřát klidu před 
další sezonou. Jenže člověku, který je 
uvyklý slídit po houbách všude možně, 
to nedá. I když si říká, že dnes je to už 
určitě naposled, přece jenom vytáhne 
z police vysoké boty a oblékne dlouhý 
zelený kabát. Kabát, který už leccos 
pamatuje a který tak dobře chrání před 
nepohodou.  
Vstávám ještě za tmy, netrpěliv co dnes 
bude v lese v houštinách i mlází i na 
pláních k nalezení. Stále je ještě tma, 
když slyším ťukat kapky deště na sklo 
okna. Takže dneska asi ne. Pomalu se 

rozednívá a déšť je pryč. Tak honem, ať si to ještě nerozmyslí. Usedám na staré 
kolo a za chvíli už rozevlátý kabát mává pomalu se probouzející vesnici v údolí. A 
přede mnou se otevírá hradba lesa a kraj je stále zahalen dešťovými mraky. Kolo 
už má své místo u stromu a já se nořím do houštiny, kde se na mě hned snáší 
sprška vody. Nedbám a hledám usilovně nějakou houbu. Opatrně našlapuji a 
opravdu nacházím prvního praváka, aspoň jednoho abych nešel domů s prázd-
nou. Ale za chvilku už se v košíku lesknou hnědé klobouky několika modráků. 
Klouzek ani jeden, asi už skončila jejich sezona. Procházím známými místy a 
v šeru lesa začínají svítit bílé klobouky holubinek. Je čas jít domů, ještě dva 
křemenáče a rychle domů. Obloha se chystá osvěžit kraj další sprškou.  
A v tom jsem je spatřil. Rozvernou partičku. Několik veverek pobíhalo po lesní 
cestě, tu na strom a zase dolů. Takový jejich rituál před začínající zimou. Černé 
i rezaté, zásoby na zimu jistě už ukryté někde ve spížních dutinách. Partička 
rozverných zvířátek ještě chvilku pobíhala po cestě i přilehlé mezi a pak někde 
zmizela.  
A tak jsem cestou domů potkal veverky.  

Frič Jaroslav – Norek 
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PŘED UZÁVĚRKOU 
 

 

 
 

"Holešovská stovka přes Beskydy", je dálkový pochod – tzv. Treking (z angličtiny). 
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Pochod je pořádaný u příležitosti sta let založení organizované tělovýchovy v Holešově. 
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Tato „výjezdovka“ však nebyla tímto pochodem, ale reakcí na pozvání do místního zámku na 
výstavu právě o Holešovské stovce.  
Družina byla také pozvána na promítání filmečků z dob dávných a zcela nedávných. 

 

Raně barokní zámek je dominantou města. I 
když jsou zámecké sály bez mobiliáře, jistě 
návštěvníky zaujme poutavý příběh tohoto 
sídla, stejně jako nádherné nástropní malby, 
bohatá štuková výzdoba, honosný Velký sál, 
překrásná sala terrena, zámecká kaple či 
sklepení zámku zrekonstruované do podoby 
hudebního klubu. 
Počátky feudálního sídla v Holešově sahají 
až do středověku. Lze tak soudit ze zázna-
mů z r. 1245, kde je zmíněn biskupský leník 
Hugo z Holešova, který patrně sídlil na 
holešovské tvrzi. Až do husitských válek se 
na tomto panství vystřídalo několik osob, 
pravděpodobně v příbuzenské posloupnosti. 
V době husitských válek byla tvrz zničena. 
Po husitských válkách dali Šternberkové 
vybudovat tvrz novou, ze které se v sute-
rénu a přízemí dnešního zámku částečně 
dochovala její západní část, z níž je však 
patrno pouze několik detailů. Tvrz byla obe-
hnána s největší pravděpodobností vodním 
příkopem. 
V první polovině 16. století byla tvrz zvýšena 
o druhé patro. Do roku 1574 byla pozdně 

gotická tvrz přestavěna na renesanční zá-
mek. Třicetiletá válka zapříčinila přelom ve 
stavební historii zámku, kdy na jejím konci 
po roce 1643 byl zámek Švédy vypleněn a 
vypálen. V takovém stavu jej roku 1651 kou-
pil vlivný Jan hrabě z Rottalu, který si 
objednal jeho přestavbu u vídeňského ar-
chitekta Filiberta Lucheseho. 
Od roku 1655 byla na místě původního 
zámku budována v duchu raného baroka 
nová stavba. Hlavní práce byly pravdě-
podobně dokončeny před rokem 1674, kdy 
již hrabě z Rottalu na zámku bydlel. Podle 
Lucheseho návrhu vznikla tradiční čtyřkřídlá 
kolem vnitřního dvora uzavřená dispozice 
s polygonními nárožními věžemi. K výzdobě 
interiérů piana nobile a výzdoby sala terreny 
povolal hrabě z Rottalu malíře Cavalliho, 
jehož práce v sale terreně byly pravdě-
podobně později přemalovány. Druhé patro 
zámku však zůstalo nedokončené, otevřené 
přímo do krovu. K zámku příslušela i okras-
ná zahrada se vzrostlými alejemi a oran-
žerií, ovocný sad a v něm kuchyňská za-
hrada. 

 

 
 

Na raně barokní stavební akce navázal ve 
vrcholném a pozdním baroku další hrabě 
z Rottalu, František Antonín (1717 - 1762). 
Ještě před rokem 1750 dal upravit interiéry 
ve druhém patře vstupního křídla, starší 
vstupy do místností nahradil enfiládou, ne-
chal provést nástěnné figurální malby. Ve 
velkém slavnostním sále severního křídla 
nechal zřídit zámecké divadlo. Tradici diva-
delních, operních a hudebních produkcí 
obnovil ve druhé polovině 19. století Rudolf 
Eugen Wrbna (1846 - 1883). Později sál 

sloužil až do konce feudální éry jako zimní 
zahrada. Zámecká kaple s hodnotným 
oltářem se sochami sv. Jana Nepomuckého 
s sv. Jana Sarkandra pochází patrně z dílny 
sochaře Bohumíra Fritsche. Byla vybu-
dována dodatečně Fr. A. Rottalem kolem 
poloviny 18. století vybouráním klenby mezi 
1. a 2. patrem jižního křídla. Vnější podoba 
zámku se s několika změnami dochovala 
dodnes. 
Poslední závažnější stavební změny spadají 
do období pozdního klasicismu, tj. do polo-
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viny 19. století. V této době bylo zavedeno 
zahradní rameno vodního příkopu a v sou-
vislosti s tímto faktem byly zvětšeny a 
zaklenuty okenní otvory sala terreny, byla 
vybudována nová dominanta vstupního 
průčelí se znakem Bruntálských z Wrbna, 
nových majitelů zámku, a změněna barev-

nost fasád. V roce 1910 byl zámek postižen 
požárem, který poškodil střechu a snad 
místnosti ve druhém patře. Objekt byl provi-
zorně zastřešen a poté byla vystavěna do-
savadní mansardová střecha v předcháze-
jícím tvaru. K zestátnění zámku došlo v r. 
1948. 

 

 
 

PŘIPOJME SI TAKÉ POZVÁNKU HOLEŠOVSKÉHO JUNÁKA: 

Skauting má v Holešově dlouhou tradici. Za první republiky zde působil také budoucí náčelník Junáka RNDr. 
Rudolf Plajner. Dnes má holešovské skautské středisko dva dětské oddíly: v dívčím oddíle Slunečnice je 
registrováno 40 děvčat vč. vedoucích, chlapecký oddíl Bílý Jednorožec čítá 39 členů. Mezi tradiční 
holešovské skautské akce patří drakiáda, mikulášská besídka, předvánoční zdobení stromečku pro lesní 
zvířata, první jarní neděle či memoriál RNDr. Rudolfa Plajnera. 
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Vánoce a věčnost – zamyšlení. 
 

Pokud se chceme zamyslet nad věčností, neměl by je uvádět nějaký snímek 
z vesmíru? Myslím, že nikoliv – vždyť už nám věda dosti přesvědčivě 
zdůvodnila, že vesmír není věčný (ani nekonečný) a dokonce, že z určitého 
hlediska není ani nekonečně starý. 
Jestliže vlastně už dnes nemůžeme „zbožňovat“ či „zbožšťovat“ vesmír, 
neznamená to, že pro nás nemá smysl s potěšením pozorovat krásy naší 
Země i s údivem vzhlížet na nebe nad našimi hlavami. Básník by nám do-
konce mohl připomenout, že věčný je právě ten obdiv ke všem krásám okolo 
nás. 

Náš první president TGM nabádal občany naší mladé republiky k tomu, aby se vztahovali 
k věčnosti svými slovy: „Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému 
nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.“ 
TGM dokázal vystihnout podstatu problému, 
který máme i dnes: věčnost je spojená se 
společenstvím – pokud si člověk uvědomuje 
svoji věčnost (ať už ji chápe jakkoliv filo-
soficky anebo nábožensky), pak si uvědo-
muje věčnost i dalších lidí, se kterými sdílí 
tento svět. 
Jak dobře do toho zapadá skautský slib: 
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
sloužit nejvyšší Pravdě a  Lásce věrně 
v každé době, plnit povinnosti vlastní a za-
chovávat zákony skautské, duší i tělem být 
připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“ Není 
divu, že i po třetím obnovení skauting do-
slova přitahuje další a další děti (a nejen děti, 
ale i dospívající a dospělé); jistě je to vnitř-
ní síla skautingu, která znamená, že  skauto-
vi/skautce osud další/ho skautky/ skauta ne-
může být lhostejný, protože členové skautin-
gu jsou si rovni – viz skautský zákon: „4. 
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle 
a bratrem každého skauta“ (korektně: pro 
děvčata v ženském rodě). 
Jestliže čteme v některých smutečních ozná-
meních anebo nekrolozích, že naši milí, 
skautky či skauti, odešli na věčnost, není to 
jen náboženské vyjádření, ale zřejmě i 
patřičné označení toho „místa“, kam patří umístit, myslet si vše, co nám více či méně zůstává 
skryto, co patrně navždy zůstane tajemstvím. 
A když poklad lidstva – Bible – nabádá své čtenáře a posluchače k tomu nejdůle-
žitějšímu v lidské společnosti i v pohledu na svět, dává ve vánočním příběhu zaznít: 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. 

 

vjech.kamzik@volny.cz  
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