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ODDÍLOVÉ / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY
Pražská družina SO tradičně u borovičky.
Tramvaj s Betlémským světlem v Olomouci.
OS / členové SO z Jablonce n/Nisou hlásí.

INFORMAČNÍ ZDROJE
Končí oslavy 30 let od poslední obnovy
Junáka; Velký skautský ples.

ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY
Ocenění br. Eduarda Marka jako „Biele vrany“
na Slovensku.

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Program XXX. Lednového semináře ELŠ.

Seminář
Ekumenické lesní školy 2020
konaný od 10. do 12. ledna 2020
v sobotu v Městské knihovně v Praze,
v pátek a v neděli na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy.
Tradiční seminář Ekumenické lesní školy se koná již
potřicáté, tentokrát pod záštitou Skautského institutu
a Městské knihovny v Praze.
Prostory ústřední knihovny na Starém Městě jsou
s novodobou historií Junáka úzce spjaty. Právě zde se
2. prosince 1989 sešlo více než tisíc skautů a skautek,
aby potřetí obnovili
činnost skautské organizace.
Oslavte s námi 30 let semináře i 30 let života
v demokratické společnosti.

RŮZNÉ
Den zamyšlení – 22. únor.

NAVŽDY ODEŠLI
Jiří Ládr – Bongo z Plzně.
Jaroslav Beránek – Marabu z Děčína.

PŘED UZÁVĚRKOU
Zimní přechod Brd 25. ledna 2020.

VŠEM ČTENÁŘŮM ZPRAVODAJE
PŘEJE REDAKTOR ZA SEBE
I ZA PŘISPĚVATELE

ŠŤASTNÝ VSTUP
DO NOVÉHO ROKU 2020!
Program vč. jednotlivých míst konání XXX. Semináře ELŠ viz oddíl Historické ohlédnutí tohoto
čísla Zpravodaje Svojsíkova oddílu.
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ODDÍLOVÉ ZPRÁVY
Borovička 2019 – setkání Pražské družiny
Je úterý 10. prosince 2019, 16:00 hod. Konečná zastávka tramvají
v Divoké Šárce.
Tradičně se zde schází několik členů Pražské družiny SO aby si
připomněli, že je čas Adventu.
Zatím je nás šest, obě Hanky, Dáša, Amálka, Mánek a poprvé je zde
i Derviš. Ještě chvilku čekáme, zda se ještě někdo neobjeví. Dohadujeme se,
zda nás již u borovičky bude vítat svit první zapálené svíčky. A opravdu,
Bagheera nezklamal a již na nás čeká a tak jsme ani letos nesešli z cesty.
Na poblíž stojící lavičku odkládáme své saky paky, zapalujeme donesené svíčky v lucerničkách a
stavíme je pod korunu borovičky, kde je vše krásně připraveno. Sestra Hanka Dvořáková, která bydlí poblíž, totiž již včera upravila porost pod borovičkou, aby nám dnes svíčky nezapadly do vysoké trávy. Moc
děkujeme.

Ještě si vyměnit přáníčka, vyřídit pozdravy. Dáša nás navíc hostí napečeným cukrovím, Hanka
Dvořáková rozdává sušené houby a již zpíváme vánoční koledy. Docela nám to zní, nikdo z pocestných
se nedává na zděšený úprk. Dokonce nám jedna z dvojic udělá společný snímek. Ostatně, jak můžeme
vidět z přiložených fotek, které pořídila sestra Dáša i bratr Derviš, akce se nám i letos vydařila.
Zvoní mi mobil a není to nikdo jiný, kdo volá, než bratr Vlk, který nám chce popřát hezké svátky.
Dávám jej na hlasitý odposlech, abychom všichni slyšeli a tak snad i on slyší, že se překřikujeme, abychom mu i my popřáli.
Cestou zpátky již svítí měsíc. Dohadujeme se, že je v úplňku, ale později Hana píše, že si budeme
muset ještě dva dny počkat.
Děvčata vzpomínají, jak dlouho se již k borovičce chodí. Nevíme to přesně, Hanka Dvořáková si
myslí, že asi od roku 1991. Nedalo mi to a zkusila jsem dohledat. Podle zápisu ve staré kronice to vypadá,
že první setkání u borovičky bylo 18. prosince 1992 – viz příloha.
Krátce po 17. hodině jsme si popřáli krásné Vánoce a rozešli jsme se ke svým domovům. U tramvaje nás
dohonil i Mánek, který se rychle vracel k borovičce – zapomněl na větvi svoji torničku, ale naštěstí tam
na něho čekala i se všemi věcmi. Dobře to dopadlo.
Bylo to krásné setkání a již se můžeme těšit na povídání na Tříkrálové schůzce. Ta bude opět
v Celnici na Vltavské v úterý 7. ledna v 16:00 hodin.
Nezapomeňte, že na tuto schůzku přinášíme maličké pohoštění všichni. Nenoste toho mnoho, stačí
jen maličko, co zbylo z vánočního pečení, či trocha ovoce apod. Kafe a čaj donesu.
Zapsala Amálka
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Příloha:

Betlémské světlo nerozvážela tramvaj jen v Praze, ale 22. 12. 2019 také v Olomouci:
Tramvaj „EVELÍNKA“

Br. J. Frič-Norek: ve dveřích EVELÍNKY stojí br. Lumír Kantor-Bizon, senátor PČR za olomoucký kraj.
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Na setkání oddílu přicházejí také místní členové Svojsíkova oddílu.
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Soubornou informaci zaslal br. Antonín Wiener – Mao.
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Informační zdroje
KONČÍ OSLAVY 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, stejně jako dobrá příležitost k poděkování. Od
akcí v oddílech po celostátní aktivity.
Linka celostátních událostí a aktivit začala v březnu 2019 a skončí v březnu 2020 Valným sněmem. Je 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:













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 bylo org. jednotkám k dispozici zvláštní poděkování ve formě
slavnostního dekretu, které bylo možno použít pro poděkování těm, kteří se u vás zasloužili
o obnovu skautingu (nebo třeba o jeho udržení v dobách nesvobody). Nebyly určeny žádné
podmínky pro udělování tohoto ocenění, vždy záleželo čistě na rozhodnutí střediska, okresu
nebo kraje.
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, pořádal 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, pořádal Skautský institut.
27. až 29. březen 2020 - Valný sněm, Jindřichův Hradec, uzavření celoroční připomínky.
Tento seznam se v průběhu roku aktualizoval a rozšiřoval.

Máte nápad na to, co jako středisko uspořádat a chcete se podělit o inspiraci s druhými? Rozepište 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 připomínku 30 let svobodného skautingu k připomínce radosti, kterou skauting přináší klukům a holkám
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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

Aktualizace: Kamzík

Rozhodli jsme se zapojit do oslav 30 let svobody a 30 let svobodného
skautingu tím, že uspořádáme první velký skautský ples.
Uskuteční se 13. března 2020 a už se těšíme!
Čeští skauti a skautky mají svoji historii propojenou s Obecním domem. Při založení Československé republiky
v říjnu 1918 zde působilo jedno ze tří sběrných míst slavné Pošty českých skautů, v roce 1968 se zde také konal
obnovující skautský sněm.
Na Velkém skautském plese společně oslavíme 30 let svobody a 30 let od poslední obnovy skautingu na území
České republiky a připomeneme si všechny úspěchy českých skautů a skautek. Naším cílem je vytvořit nový
prostor a akci pro činovníky a podporovatele Junáka - českého skauta. Zároveň chceme poděkovat dospělým
dobrovolníkům, bez kterých by skautské aktivity nemohly existovat. Velký ples 2020 bude mít pestrý program –
bude hrát hudba, plánujeme výstavu ke 30 letům svobody, potkáte zajímavé hosty a soutěžit budeme také o zajímavé ceny. Po půlnoci orchestr na pódiu vystřídá hudebník a DJ.

Vstupné je rozděleno do dvou kategorií – v ceně je konzumace alko/nealko nápojů i občerstvení po celý večer:
➡ 1,199 Kč – bez stálého místa u stolu v prvním patře
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➡

1,989 Kč – místo k sezení v hlavním sále jen pár metrů od parketu
Prvních padesát vstupenek do prvního patra prodáváme za 999 Kč. Zároveň dáváme do prodeje i 30 VIP
vstupenek za 19,890 Kč, ke kterým získáte kromě skvělého místa i unikání limitovanou láhev, kterou pro Velký ples
2020 vyrobí Lihovar Žufánek.

Vstupenky lze koupit jednoduše skrze portál GoOut.
Buďte s námi u toho, a zažijte jeden ze zlatých hřebů letošní plesové sezóny!
EVENT ➡ http://bit.ly/EventVelkyPles2020 WEB ➡ http://velkyples.cz
Za tým Velkého plesu
Martin Štěrba (Agi), ředitel projektu Svojsíkův sen,
David Rožek (Doktor), šéf týmu Velkého plesu,
Kamila Buráňová (Žirafka), šéfka produkce Velkého plesu,
Eva Dreyfus, manažerka marketingu a komunikace projektu Svojsíkův sen,
Tomáš Pflanzer, poradce pro komunikaci projektu Svojsíkův sen
a mnozí další

Na místě dnešního Obecního domu stála
původně rezidence českých králů, Králův dvůr.
Tento komplex nechal vybudovat kolem roku
1380 Václav IV jako své sídlo, a poté dvůr ještě
sloužil jako sídlo panovníků v letech 1383–1484.
Kromě paláce zahrnoval i domy pro dvořany,
lázně, lvinec a zahradu. Po Václavu IV. zde sídlil jeho bratr Zikmund Lucemburský, jeho zeť
Albrecht II Habsburský, Ladislav Pohrobek, Jiří
z Poděbrad a Vladislav Jagellonský - ten ze
Starého Města přesídlil zpět na Pražský hrad.
Do dnešní doby se z Královského paláce zachoval jen název přilehlé ulice Královodvorská a

průchod do Prašné brány v Celetné ulici. Protože z Královského paláce vycházely korunovační průvody českých králů, nachází se tak
Obecní dům vlastně na počátku tzv. Královské
cesty. Areál byl později využíván k různým
účelům; byl užíván jako seminář, v areálu byl
také postaven kostel svatého Vojtěcha. V letech
1902–1903 byly všechny budovy v areálu včetně
kostela zbořeny.
S výkopy základů se počalo 21. srpna 1905;
tento dům, postavený v secesním stylu, byl slavnostně otevřen 16. prosince 1912.

Výřez z historické pohlednice.

Obecní dům vstoupil dvakrát do historie československé státnosti: 28. Října 1918 zde byla vyhlášena
samostatnost Československa a v listopadu 1989 zde proběhla první setkání dosavadní komunistické
vlády s představiteli Občanského fóra v čele s Václavem Havlem; objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí
v letech 1994–1997.
Zdroje: wikipedie a historické obrázkové zdroje
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Zajímavé zprávy
Za války pomáhal pronásledovaným Židům, za komunismu byl součástí odboje. Sedm let strávil v lágrech, pět z toho na uranu. Politický vězeň a skaut Eduard Marek - Hroznýš v neděli
17. 11. 2019 obdržel spolu s dalšími laureáty ve Sovenském národním divadle ocenění
BIELA VRANA jako poděkování za hrdinské činy, kterými přes vlastní ohrožení bránil
spravedlnost a životy druhých. Převzal jej z rukou prezidentky Slovenska, Zuzany
Čaputové.
Děkujeme, Hroznýši, za celoživotní statečnost!
https://www.prezident.sk/article/biele-vrany-naplnaju-podla-prezidentky-hodnoty-novembra-89/

Eduard Marek
Najstarší československý skaut, ktorý v duchu tejto filozofie pomáhal ostatným. Za Protektorátu pomáhal prenasledovaným
židovského pôvodu, po nástupe komunistov založil protištátnu skupinu, ktorá pomáhala ľuďom pri úteku za slobodou.
Komunisti ho súdili v procese nadväzujúcom na proces s Miladou Horákovou. Ako 102-ročný si skočil v tandeme padákom.
Zdroj: https://www.bielavrana.sk/2019/

Bielu vranu založili v roku 2008 Aliancia Fair-play a VIA IURIS ako ocenenie spoločensky prínosného
a odvážneho občianskeho činu a spoločne ju udeľovali do roku 2018. Od roku 2019 ocenenie udeľuje
občianske združenie Tichá voda.
Je pre nás veľmi dôležité, aby vzácni ľudia v našej spoločnosti, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť
a verejný záujem, zažili poďakovanie a podporu. Často je to naopak – čelia vyhrážkam, trestným
oznámeniam, strate zamestnania či posmechu okolia. Snažíme sa ich preto nájsť a na slávnostnom večere
im verejne poďakovať. Veríme, že práve potlesk, podpora a medializácia ich príbehov im dodá silu
a energiu. Navyše môže pomôcť pritiahnuť pozornosť k dôležitým témam a povzbudiť ďalšie biele vrany.

Historické ohlédnutí
Program semináře ELŠ na téma „Demokracie“
Finální podobu programu a organizační informace zaslali organizátoři ELŠ všem registrovaným
v dostatečném předstihu také e-mailem.
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Pátek 10. ledna 2020 (na Katolické teologické fakultě)





18.00 zahájení registrace a ubytování účastníků
19.30 Jiří Zajíc – Edy
Beseda s dlouholetým vedoucím Odboru duchovní výchovy Junáka, skautským instruktorem a
autorem textů s duchovní a pedagogickou tematikou.
poté setkání kruhu Ekumenické lesní školy

Sobota 11. ledna 2020 (v Městské knihovně v Praze)










8.30 Vojtěch Eliáš – O‘Kim: duchovní úvod
9.00 Alexandr Flek: Hledání dialogu
Evangelikální teolog, kazatel a překladatel Bible se zamýšlí nad možnostmi hledání dialogu mezi
různými skupinami dnešní rozdělené společnosti.
11.00 Vězeňská kapela Wsedě s Petrem Čtvrtníčkem: koncert a beseda
S kuřimskou kapelou složenou z vězňů si zabubnuje herec Petr Čtvrtníček. Součástí vystoupení bude
beseda s účinkujícími a zaměstnanci věznice.
14.00 Martin C. Putna: Literatura v demokratické společnosti
Literární historik a kritik, překladatel a vysokoškolský pedagog pohovoří o roli a významu literatury
v české společnosti po roce 1989.
15.45 Jan Kysela: 100 let od přijetí ústavy Československé republiky
Ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie působící na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy promluví o ústavnosti, stavu ústavních institucí v ČR, útocích na ně a jejich možné obraně.
17.30 Olga Malířová Špátová: Povídání o dokumentaristice
Setkání s autorkou dokumentů o písničkářce Radůze, zpěváku Karlu Gottovi, stavbě nové Národní
knihovny od Jana Kaplického nebo nejnovějšího snímku s názvem Jednou skautem – navždy
skautem.
od 20.00 neformální setkání na Skautském institutu
(pro zájemce, otevřeno do 22.00)
20.00 prohlídka centra Prahy
komentovaná prohlídka pražských pamětihodností s bratrem Koalou (pro zájemce, cca 90 minut)

Neděle 12. ledna 2020 (na Katolické teologické fakultě)





9.30 mše svatá v kostele sv. Vojtěcha v areálu Katolické teologické fakulty
10.45 David Rožek – Doktor: Terorismus a radikalizace – aktuální situace v ČR a EU
Bezpečnostní expert přijde diskutovat na téma radikalizace, která terorismu předchází, o druzích a
typech terorismu i o prevenci a boji proti těmto společnost ohrožujícím jevům.
12.30 závěrečná přednáška věnovaná skautingu - Mgr. Slavomil Janov
13.30 zakončení semináře

Přehledně místa a dny konání semináře
Kde:
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy,
Thákurova 676/3, Praha 6
Kdy:
Pátek 10. ledna 2020
Registrace a ubytování od 18.00, večerní program
Neděle 12. ledna 2019
Mše svatá od 9.30, Program od 10.45

Kde:
Skautský institut,
Staroměstské nám. 4/1, Praha 1
Kdy:
Sobota 11. ledna 2020
Neformální setkání od 20.00

Kde:
Městská knihovna v Praze,
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
Kdy:
Sobota 11. ledna 2020
Program od 8.30 po celý den

10

Různé
Únor je v oddílech resp. střediscích mimo jiné věnován
Dni zamyšlení (dříve Dni sesterství). Den zamyšlení probíhá každý rok přesně 22. 2., v den narozenin
obou zakladatelů světového skautingu Lorda Roberta
Baden-Powella a Lady Olave Baden-Powellové. 110 výročí proběhlo v r. 2019 se vzpomínkou na rok 1909, kdy za
zakladatelem tehdy chlapeckého hnutí přišla skupina dívek
s žádostí "vytvořit také něco pro ně".
Příhodou ze skautského setkání v Londýně v roce 1909
započala cesta dívčího skautingu, která dnes prochází 150
zeměmi světa, a po které kráčí více než 10 milionů dívek a
žen. Ani dívčí skauting by se však neobešel bez velikého úsilí vedoucích, rádkyň a
dobrovolnic stejně tak, jako tomu je u chlapeckého skautingu.
Samotný Den sesterství se poprvé organizoval v r. 1926. Tématy letošního Dne zamyšlení
jsou dle programu WAGGS „živá vlákna“ různorodosti, rovnosti a diverzity.
Viz např. též: https://www.skauting.sk/skauting/7112/den-zamyslenia-2020/.

Navždy odešli
V Hospici sv. Lazara v Plzni zemřel bratr oldskaut

MVDr. Jiří Ládr - Bongo
* 9. května 1933 †10. prosince 2019

Byl po celý život především skautem. Začal skautovat ještě za
druhé světové války, u Františka Hájka - Činga. Už v roce 1944
společně tábořili pod hlavičkou Klubu českých turistů u šumavského Kolince. Životní příběh Jiřího Ládra značně koresponduje s českou historií 20. století, jako u většiny skautů v té
době.
Kromě jiných skautských ocenění byl r. 2013 vyznamenán
členstvím v čestném Svojsíkově oddílu. Od r. 2016 byl členem vedení, kde vedl pečlivě
tzv. matriční kmenovou knihu; v poslední době byl zástupcem vůdkyně Svojsíkova
oddílu pro Čechy a v náčelnictvu Kmene dospělých Junáka zastupoval SO.
Br. Jiří Ládr byl vzděláním a profesí veterinář a jako člen Československé strany
socialistické byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění a v letech 1989 1990 člen poslanecké komise vyšetřující události 17. 11. 1989.
Od poloviny roku 1990 až do poloviny roku 1992 vykonával funkci ústředního ředitele
Státní veterinární správy. Pak se vrátil na Krajskou veterinární správu do Plzně.
V roce 2012 mu na Středoevropském veterinárním kongresu v Brně bylo na návrh
Komory veterinárních lékařů ČR uděleno Ocenění veterinární osobnosti za dlouholetou
činnost na úseku veterinární medicíny.
Ing. Petr Náhlík – Vokoun, 13. oldskautský klub Bílá střela v Plzni,

archiv Svojsíkova oddílu.

Jeho "skautské paměti" natočené v roce 2017 naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=SDK2rPazWtY.

Čest jeho památce!
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Bratr Marabu byl členem střediska ÚSVIT v Děčíně
a jeho 217. klubu oldskautů.
Byl nejstarším skautem střediska; vstoupil do Junáka
jako desetiletý kluk v roce 1938 v Košicích. Účastnil se
všech obnov Junáka. Podle jeho přezdívky nese název
vodácká pramice 3. oddílu „MARABU“ - br. Beránek byl
dlouholetým vedoucím 3. vodáckého oddílu.
Skautskému historiku br. Karlu Lešanovskému poskytoval informace ohledně historie skautingu v Děčíně.
Jako člen Svojsíkova oddílu patřil do jeho severočeské
družiny, v rámci samotného SO patřil k nejstarším, v jejichž kruhu bude chybět.
Poslední rozloučení s br. Marabu proběhlo dne 27.
prosince 2019 v obřadní síni na hřbitově na Folknářích v Děčíně.
Čest jeho památce!

Jan Janouch - Tik
kapitán
3. oddíl vodních skautů

PŘED UZÁVĚRKOU
Tradiční zimní přechod Brd se uskuteční 25. ledna 2020.

Nahoře - archivní foto ses. K. Rocmanové z Kytínské louky; dole - také tradiční - „Brděnky“ vyměňované mezi účastníky.

vjech.kamzik@volny.cz
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