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                 D E N    Z A M Y Š L E N Í    2 0 2 0 
 

Odbor duchovní výchovy Junáka a oldskautky a oldskauti 
z Prahy uspořádali tradiční pražské setkání  

v sobotu dne 22. února. 
Od 7.30 hod byla v kostele sv. Ignáce mše sv. s přímluvnou 

modlitbou za ses. Aničku Švecovou,  
bývalou vůdkyni střediska LUX, 

od 9.30 hod se v zázemí (vchod z Ječné ulice) konala 
beseda s pokračováním  

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

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

 

Podkladem pro úvodní zamyšlení bylo upozornění br. Jiřího Zajíce – Edyho na slova 
presidentky Slovenska paní Zuzany Čaputové při setkání se zástupci církví a ná-
boženských společností počátkem ledna 2020 o dobru jako konečném cíli lidské 
společnosti – viz odkaz na facebook. 
Sice není veřejně známo, zda má paní Zuzana Čaputová bližší vztah ke skautingu, 
avšak jistě je vstřícný - vždyť již v závěru prosince r. 2019 přijala od členek a členů 
Slovenského skautingu Betlémské světlo. Dosavadní vystupování nové presidentky 
ať již doma či v zahraničí – často i v Česku – ukazuje, jak si cení péče o dobro. Na 
zmíněném setkání dne 3. ledna 2020 v Bratislavě mimo jiné řekla:  
„Raz som čítala, že náboženstvá sú ako farebné sklíčka lampy, cez ktoré sa 
z rôznych strán pozeráme na to, čo je v strede, svetlo vo vnútri. Je to pre mňa obraz 
jednoty v pestrosti prístupov. Predstavitelia cirkví svojim pôsobením pomáhajú ľuďom 
zažiť skúsenosť s Bohom a poznávať ho, čo je nenahraditeľné poslanie. 
Náboženstvá a morálne sústavy vedú ľudí nielen k tomu, aby mali v úcte rodičov a 
milovali svoje deti, aby poskytovali pomoc iným a s vďakou ju od nich prijímali, aby 
žiadali o odpustenie a odpúšťali iným, ale vedú ich aj k širším univerzálnym 
hodnotám. Som presvedčená, že súčasťou starostlivosti o dušu, je aj starostlivosť o 
spoločné dobro. S ľútosťou však musím konštatovať, že hľadanie a nachádzanie 
spoločného dobra je v poslednom čase veľmi sťažené nebezpečne sa rozmáhajúcim 
fenoménom. Je ním jazyk nenávisti. Preto som vážených predstaviteľov cirkví a 
náboženských spoločností veľmi naliehavo požiadala, aby sme voči nenávistnému 
jazyku zaujali spoločný, rozhodný, ale pokojný a odmietavý postoj. 
Jedným z významov slova „náboženstvo“ z latinčiny „re-ligare“ je schopnosť spájať – 
niečo. Čo v aktuálnej situácii na Slovensku potrebujeme ako soľ. Samotné spájanie 
ale nestačí, dôležitý je cieľ spájania. Namiesto nenávisti nás viera vedie k tomu, že 
okrem iného sa musíme spojiť v rešpekte voči človeku ako takému, ktorý bol podľa 
Biblie stvorený na obraz Boží, čo mu dodáva dôstojnosť.“ 

Spojení péče o duši a péče o 
společné dobro, které paní pre-
sidentka v Bratislavě zdůraz-
nila, je dlouhodobě i jádrem 
snah světového skautingu a 
výrazně se mimo jiné projevilo i 
v rámci Dne zamyšlení 2020 – 
dříve Dne sesterství (ten se 
poprvé organizoval v r. 1926). 
Tématy letošního Dne zamyšle-

https://www.facebook.com/jiri.e.zajic/posts/10218308338437981?__xts__%5b0%5d=68.ARC-mQQ3pLbm1K2wB4syPvK3W_rz00dV6ppE0qqk44NBdVfJZzOEDRNZ1-a7JC4Z-QBKkOGvfavYMDjlWFmkebkxHQgLPHxtdg7TKjvsINawVeJI5V9IuBI3Pr_erDqT1i8kBIwBxc-jHaFRYriTaYLb2dipoGDHtuTPOhLsUVP0oPh-
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ní byla dle zveřejněného materiálu WAGGGS „živá 
vlákna“: rozmanitosti, rovnosti a začlenění, která 
při splnění určitých úkolů umožnila účastníkům hry 
vytvořit „tkaný obraz“. (Nápis na textilii vpravo: 
„Všichni bychom měli vědět, že různorodost vytváří 
pestrou tapiserii, a měli bychom pochopit, že všechna 
vlákna tapiserie jsou si rovná ve své hodnotě, bez 
ohledu na jejich barvu.“  Maya Angelou) - viz např. též:   
https://www.skauting.sk/skauting/7112/den-zamyslenia-2020/.  
 

Pražské setkání v zázemí jezuitského areálu na Kar-
lově nám. bylo zahájeno minutou ticha k uctění těch, 
kdo nás v roce 2019 navždy opustili, a bylo následně uvedeno přečtením slov 
slovenské presidentky Čaputové, které v originálním jazyce přečetla ses. Eva Ge - 
Pampeliška.  
Navazující diskuse, moderovaná br. Vladislavem Jechem – Kamzíkem, se zaměřila 
především na skautský přístup k péči o duši vlastní i o všeobecné dobro a vyústila 
v potřebu oba přístupy navzájem vyvažovat.  
V dalších reakcích zaznělo, že kromě slovního vysvětlování se dnes hodně zdůraz-
ňují zážitky, organizují se zážitkové akce.  
Pro práci s dětmi, na kterou účastníci setkání nejraději vzpomínají, vyzdvihovali také 
důležitost vyprávění. Podávat příběhy vlastní anebo pro příklad se dobře daří pře-
devším ve skautských družinách, i když se v diskusi připomněla nynější praxe od-
dílové práce i koedukace. 
 

 
 

Počet účastníků zůstává v „komorním“ ladění, což i dost možná podstatně přispívá 
k tradičnímu důvěrnému charakteru tohoto setkání. 
Než přikročila ses. Bouzková ke svému „bloku“, citovala jednak přání ke Dni 
zamyšlení od rádkyně Pražské družiny Svojsíkova oddílu, a to slova: „…tentokrát ode 
mne nečekejte žádnou moudrost. Myslím, že postačí, když vám všem napíši, jak na 
vás myslím a mám vás v srdci. Ve dnech kolem 22. 2. se jistě více než kdy jindy 
zamýšlíme nad myšlenkou skautingu. Rozhlížíme se kolem sebe a  pozorujeme další 
generaci, která následuje ty předešlé. Tehdy si asi říkáme, jak to ta dnešní mládež 

https://www.skauting.sk/skauting/7112/den-zamyslenia-2020/
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dělá, jak bychom to dělali my. Musím přiznat, že si nevedou špatně. Dnešní skauting 
je jiný, ale ve své podstatě stejný. Myslím, že můžeme být hrdí. Ne na to, že nás je 
mnoho, ale na to jak si většina z nás skvěle skautsky vede, aniž by záleželo na 
věku…“ K tomu br. Petr Jeschke – Derviš doplnil, že tato slova ses. rádkyně Vla-
dimíry Hůlkové - Amálky na členy družiny silně zapůsobila, což lze např. dokumen-
tovat procítěnou reakcí v e-mailu od br. Jiřího Lukšíčka - Rysa: „Díky Amálko, to vy-
znání je nejen moudré, ale i upřímné a hlavně  výstižné a pravdivé. Máme tady 
opravdu skautské hnutí, na které můžeme být právem hrdí a osobně jsem pyšný na 
to, že to této organizace také patřím … Zdravím všechny a jsem rád, že jsem mezi 
vámi.“ 
 

 
 

Kromě toho ses. Hana Bouzková rozdala také přání Sboru nositelek ŘST právě pro 
den 22. 2. 2020 (kopie přání je zařazena na konci této „reportáže“). 
Dále přečetla pasáž z knihy Lady B. P. „Window on My Heart“ = „Zrcadlo mého 
srdce“ (viz: https://www.databazeknih.cz/knihy/zrcadlo-meho-srdce-273815), která 
v knize českého překladu tvoří dodatek a nese název „Návštěva Lady Baden-Powel 
v Československu 1946“. Všem přítomným se především líbilo, jak obětavě se Lady 
B. P. na všech setkáních věnovala jak oficiálním osobnostem, tak i navštíveným 
skautským oddílům, což zase bylo na straně československé vyjadřováno velice 
srdečným přivítáním. Ovšem sama Lady B. P. podle textu litovala, že neměla více 
času právě na skautky a skauty.  
Výčet osobností poválečného Československa je v reportáži nejen rozsáhlý, ale 
dokumentuje také, že skauting měl hned po válce opět veliký vliv a že byl náležitě 
oceňován od presidenta až po místní městské i další komunity. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/zrcadlo-meho-srdce-273815
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Diskuse k návštěvě Lady B. P. byla trochu „nostalgická“, což podtrhl uvedením svých 
osobních vzpomínek z této slavnostní události br. Jiří Petrus – Fufu. V další diskusi 
pak zazněly osobní vzpomínky i poznámky k době krátce po roce 1945. Diskuse byla 
velice živá a všichni přítomní se jí – jako ostatně vždy - aktivně zúčastnili. 
 

 
 

 „Oficiální část jednání“ byla uzavřena citátem ze slov nedávno zemřelého br. E. 
Koháka – Jezovce: „Člověk je bytost, která je schopná vnímat nejen užitečnost, nýbrž 
i dobro, nejen přijatelnost, nýbrž i pravdu, nejen prospěšnost, nýbrž i krásu.“ 
Z tohoto jednání byly podepsány dva dopisy členům, kteří se dříve pravidelně 
účastnili; pošle je ses. Adéla Čapková. 
Ses. Pampelišku účastníci požádali o předání díků za poskytnutí místnosti v „do-
mečku“ ve dvoře. Setkají-li se anebo budou mít třeba telefonický kontakt někteří 
z přítomných s dřívějšími účastníky, jistě budou rádi vyprávět a vyřídí pozdravy. 
 

Příloha dle textu výše: 

 


