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Vodní skauti z Junáka pečují o MSS TORTUGA od 90. let minulého století, kdy ji restituenti – 
sourozenci Eva a Karel Rumlovi – darovali Junáku s dohodou, že péči bude provádět 
středisko Modrá flotila Nymburk a dohled bude mít HKVS z pověření Ústředí Junáka.  
Podrobněji viz oddíl „Historické ohlédnutí“ v tomto čísle; informace má přímou souvislost se 
vzpomínkou na zemřelého br. Zdeňka Zintla – Zdeňoura, člena Svojsíkova oddílu, ale i na 
dalšího člena SO – již dříve zemřelého br. Jiřího Holda – Amateura.  
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ODDÍLOVÉ  ZPRÁVY 
 

 Zápis z družinové schůzky Pražské družiny Svojsíkova oddílu,  
která se konala v úterý, 7. ledna 2020 od 16.00 hod.  

v klubovně střediska Vatra na Celnici. 
 

Účast: 15 členů – viz presenční listina, uložená v archivu družiny 
Host: bratr MVDr. Jan Pavlásek – Song z Jihomoravské družiny SO  
Schůzku zahájila rádkyně družiny sestra Amálka a společně jsme zahájili nový rok první 
slokou Junácké hymny. 
 

 
 

Druhým bodem byly  
Citáty o Vánocích: 
„Že jsi dospěl, víš v době, kdy se žádná z věcí, co si přeješ, nedá koupit v obchodě.“  
           Neznámý autor                      
„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen 
dobročinnosti v srdci.“   Washington Irving (americký romantický spisovatel, humorista,  

autor povídek, historických studií a životopisů. Byl rovněž  
americkým velvyslancem ve Španělsku.) 

„Vánoce nejsou o tom, jak je trávíš, ale o tom, s kým je trávíš.“  
           Řecké přísloví 
Citáty k Novému roku: 
„Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“    
     Seneca (římský stoický filozof, dramatik, básník a politik) 
„Bojuj se svými neřestmi, udržuj mír se svými bližními a dovol, aby každý nový rok z tebe 
udělal lepšího člověka.“  Benjamin Franklin (americký státník, diplomat, vydavatel,  

přírodovědec a spisovatel) 
Za třetí 
Amálka přivítala hosta z Jihomoravské družiny SO bratra MVDr. Jana Pavláska – Songa, který 
se z Moravy přestěhoval k dceři na Petřiny. Bratr Song projevil přání přestoupit do Pražské 
družiny, což jsme s radostí uvítali. 

 
Za čtvrté  
Amálka zmínila narozeniny členů družiny 
narozených v lednu, a tak jsme jim všem po-
přáli mnoho zdraví a sil do dalších let. 
 
  2. 1. sestra Adéla Čapková 
  7. 1. br. Jindřich Valenta – Vlk dnes slaví  
         kulaté 85 narozeniny 
14. 1. br. Vojtěch Janoušek 
19. 1. br. Vladimír Hübsch – Čil  
19. 1. br. Vladimír Pechar – Pluto 
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Za páté 
Amálka připomněla, že ev. návrhy na nové členy SO je třeba předat na příští (únorové) 
schůzce. Sestra Hana Bouzková upřesnila podmínky, za kterých je možné nové členy 
nominovat a sestra Dáša Housková poprosila, aby se při návrzích uvažovalo s rozumem, kdy 
toto druhé nejvyšší vyznamenání navrhnout i s ohledem na skutečnost, že mladí členové 
Junáka jsou ještě v plném pracovním procesu a schůzek se proto často nemohou ani účastnit a 
tím se stávají pouze „papírovými“ členy SO, což trochu ztrácí smysl. Upozornění sestry Dáši 
naopak smysl dává a přitakávání ostatních tomu jen nasvědčuje.  
Za šesté  

Poté se rozdávaly různé dárky – PF, origami, autíčka, přáníčka, 
bratr Dolfi přinesl vlastnoručně vypálené PF na dřevěných 
plackách, br. Pluto své kresby a kolem stolu putovalo i výborné 
vánoční cukroví, ovoce i něco slaného na zub. 
Bratr Derviš přinesl lahev šampáňa a pronesl velmi milý přípitek 
jako dík pro vedení SO a Minewakan se ujal rozlévání nejen do 
skleniček ale i na stůl a tak jsme se ani neopili, neb toho bylo 
symbolicky akorát, a to bylo dobré. 
Současně Amálka vyřizovala pozdravy od sester a bratří, kteří se 
nemohli zúčastnit schůzky a poslali svá přání písemně, nebo 
telefonicky.  
Za sedmé  
právě jsme se pustili do povídání, jak a co jsme v poslední době 
prožili, když přišla sestra Olga Šerclová – Hrabalka (omlouvala 
dopředu svůj pozdní příchod, neb stále ještě není v důchodovém 
věku a pracuje). 

Sestra Olga Šerclová - Hrabalka je od letošního roku novou členkou Svojsíkova oddílu a 
hlavně Pražské družiny. Amálka ji přivítala mezi námi a krátce představila ostatním. Vlastně to 
ani nebylo potřeba, neboť Hrabalku všichni známe. Pomáhala 
již jako odchovanka sestry Líby Amlerové při občerstvení na 
výročních schůzích SO, a to jí zůstalo až do teď. Je vedoucí 
střediska Vatra, které má sídlo na „Celnici“ o patro níž, než 
kde se konají naše schůzky. Je členkou medailové komise 
Junáka a styčná osoba při Květinovém dni. Amálka jí předala 
domovenku, legitimaci, stužku a odznak SO. Dekret bohužel 
z ústředí dorazí později a tak jej Hrabalka dostane v únoru. 
Za osmé 
Sestra Hanka informovala o blížícím se Ekumenickém semi-
náři -  pozvánky členové dostali v prosinci. 
Seminář Ekumenické lesní školy 2020  10. – 12. ledna 2020 v Praze: 
v sobotu v Městské knihovně v Praze v pátek a v neděli na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy. 
Bratr Minewakan připomněl březnový „Trignis“. 
Bratr Čil doporučil návštěvu úžasné výstavy „V zahradách imaginace“ k 50. výročí úmrtí Jiřího 
Trnky v Kutné Hoře. Místo konání: Jezuitská kolej - GASK, Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná 
Hora  do 22. 3. 2020. 
Br. Čil ještě upozornil, že Hlavní kapitanát VS vydal novou Metodiku vodních skautů k při-
hlédnutím ke skautským podmínkám. 
Sestra Míťa přečetla dopis od přítelkyně z Ameriky o zvláštních podmínkách ve skautském 
oddíle jejího vnuka, kde ona přítelkyně nenalézá žádné skautské činnosti, tak jak si je pamatuje 
ze svého mládí v Čechách a je z toho hodně rozčarovaná. 
Sestra Věra Janovská si posteskla, že jsou dnes dětské oddíly přeplněné a zda je to dobré 
pro skauting a zda by to nebylo dobré řešit. Tím se rozvinula debata, že problém bude spíše 
v nedostatku kvalifikovaných vedoucích, neboť zvláště na venkově je odliv vedoucích vyšší, 
neboť tito odcházejí za studiem nejen do velkých měst ale i do zahraničí.  
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Bratr Song se nám představil se svým životopisem, jehož obšírnost nás trochu zaskočila. Své 
vyprávění začal totiž již narozením svého tatínka a jeho životním příběhem, pokračoval svým 
narozením, dětstvím, studiemi a životem až do roku 1943. To je, jak podotkl bratr Derviš, rok 
který si musíme zapamatovat, až bude Songovi dán další prostor na dokončení jeho vyprávění. 
Dnes by se to totiž nestihlo, neboť do konce schůzky zbývá již jen chvilka. Vyprávění to bylo 
zajímavé a na jeho dokončení si určitě uděláme čas. Věra a Dáša konstatovaly, že by to bylo 
vhodné téma i do Paměti národa. 
Od přítomných Amálka vybrala příspěvky na letošní rok a připomněla únorovou schůzku 
(v úterý 11. února 2020 v 16 hod. v klubovně Na Celnici). 
Schůzku jsme zakončili Gilwellským kruhem a zpěvem večerky krátce po půl šesté večer. 
 

 
 

Zapsala Amálka, doplnila Dáša,    
přiložená fota Dáša a Derviš. 



 5 

 



 6 

 



 7 

 
                    ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020 (24. ročník) 

 

  Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha 

Termín sbírky musel být ODLOŽEN 

na středu 30. září 2020 
Kytičky pro letošní rok: 

Barva stužky: zelená 

   Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20 Kč 
Hlavní téma letošní sbírky: 

                         Nádory ledvin a močového měchýře – možnosti prevence.                       

                            Přihlášky, v rámci Junáka poslané elektronicky do 13. 3. 2019, nadále platí. 
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Informační zdroje 

 

Krajské sněmy probíhaly před Valným sněmem. 
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Zajímavé zprávy  

 

Br. Petr Jeschke – Derviš z Pražské 
družiny SO doporučil, aby družina 
pozvala člena jeho domovského od-
dílu OS br. Jaroslava Bicana – Kwan-
ga, aby povyprávěl o cestě plachet-
nice Bagatela do Země Františka Jo-
sefa.   
Plachetnice Bagatela s českou posád-
kou Zdeněk Žižka (skaut z Prahy 6 
od r. 1968), Pavel Elstner (skaut z let 
1968-70 z Opavy) a dále M. Štěpán, 
J. Bican a Petr Ondráček, přistála dne 
15. 8. 2019 jako první česká loď u 
světově nejsevernějšího Hookerova 
ostrova, patřícího do souostroví Země 
Františka Josefa. 
Přístavem, ze kterého loď vyrážela a 
kam se vracela, byl ruský Murmansk. 
Cesta byla vážně poznamenána po-
ruchou motoru, který se nepodařilo 

opravit, takže celá cesta byla podniknuta s plachtami 
 

 
 

Překonáním 80° severní šířky dosáhla loď českého rekordu v cestě k severnímu pólu. Stalo se 
tak po 146 letech od objevitelské plavby rakousko-uherské expedice s J. Payerem a O. Křížem 
z Čech.  
Na onu historickou plavbu se vydala rakousko-uherská expedice, která měla objevit severo-
východní cestu z Evropy kolem ruských břehů do bohatých asijských přístavů.  
Výprava, která se vydala na plavbu s 24 námořníky z německého přístavu Bremerhaven a 
vyplula 13. června 1872, nakonec trvala dva a půl roku.  
 

Viz odkazy na internetové zdroje:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hooker%C5%AFv_ostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hooker%C5%AFv_ostrov
https://goo.gl/maps/FhSq3ca9X5FY7SoC6
https://goo.gl/maps/FhSq3ca9X5FY7SoC6
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https://www.cany.cz/o-lodich-a-plavbach/o-plavbach-ceskych-jachtaru/62-s-y-bagatela/746-
bagatela a https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2507956-tam-kde-hynuli-vlci-cech-se-prizpusobil-
pred-146-lety-vyplula-c-a-k-polarni-expedice-s . 
 

100 let od narození Vlasty Mackové (rozené Litochlebové) 
 

Sestra Vlasta Macková, čestná náčelní Junáka, seniorka Sbo-
ru nositelek Řádu stříbrného trojlístku, členka Svojsíkova od-
dílu a nositelka bronzové medaile WAGGGS, se narodila 5. 
května 1920 v České Třebové.  
Od dětství vyrůstala se skautingem, její otec se stal okresním 
zpravodajem Junáka, maminka pomáhala vést dívčí oddíl 
v Hradci Králové, kam se ve 30. letech rodina přestěhovala.  
V roce 1931 se zúčastnila jako šotek Slovanského jamboree 
v Praze, později ještě podobných setkání v Polsku a Jugo-
slávii. V roce 1937 byla vybrána jako delegátka českých skau-
tek na Silver Jubilee – Stříbrné jubileum amerických skautek. 
Tam navázala doživotní mezinárodní kontakty i přátelství. 
Třikrát se podílela na znovuobnovení činnosti Junáka, praco-
vala jako zahraniční zpravodajka a opakovaně působila ve 
funkci náčelní dívčího kmene.  
V období tzv. Pražského jara v roce 1968 se stala v obno-
veném Junáku českou náčelní a federální místonáčelní skau-
tek, bohužel pouze na dva roky, jelikož v roce 1970 byl Junák 
opět zakázán; ještě před ukončením jí byl sestrou Koseovou  

udělen Řád stříbrného trojlístku.  
V roce 1989 se ihned ujala své funkce náčelní a pod jejím vedením zahájilo práci také náčel-
nictvo dívčího kmene. Již do prázdnin 1990 byla připravena příručka pro vedoucí táborů. 
Náčelní skautek byla do roku 1992.  
V roce 1992 na konferenci v Praze jí byla předána bronzová medaile WAGGGS a byla přijata 
do Společnosti OB-PS.  
Okamžitě také navázala na své mezinárodní kontakty a přátelství se sestrami světového ústředí 
WAGGGS a z 27. Světové konference skautek v srpnu 1990 v Singapuru přivezla potvrzení, že 
jsme zakládajícími členkami WAGGGS.  
Příspěvky do WAGGGSu zaplatily za nás nejdřív skautky z Lucemburku - Jan Lucemburský byl 
přece naším králem - pak byly hrazeny z plateb britských skautek za pobyt na anglických tá-
borech - (koruna nebyla v té době směnitelná), pokud to nestačilo, doplácely to skautky ho-
landské, které byly našimi patronkami. 
Z počátku jsme měly statut přidružené organizace (příspěvky díky tomu byly poloviční), od roku 
1996 jsme členkami plnoprávnými. 
Na otázku položenou v Singapuru, co by českým skautkám pomohlo nejvíc, odpověděla, že 
znalost angličtiny, a tak britské skautky poslaly instruktorky a konaly se 14 denní tábory, kde 
Angličanky učily naše dívky angličtině.  
Když jí bylo již 70 let, tak při dalším Valném sněmu Junáka už nekandidovala, a přenechala 
místo náčelní mladší ses. PhDr. Jaroslavě Peškové.  
Stala se čestnou náčelní Junáka, ale i nadále s radostí přijímala pozvání na dívčí lesní kurzy 
a školy a potkávala se při všech možných příležitostech s mladšími generacemi skautek.  
Zúčastnila se ještě i oslavy Století skautek r. 2015, která proběhla ve Skautském institutu 
v Praze, a přednesla tam pozdrav nejen v češtině, ale i v angličtině - pro zástupkyně WAGGGS. 
Do poslední chvíle obdivuhodnou pamětí zaznamenávala své vzpomínky na události - dá se říci 
-  celého století. Nepřeberné množství materiálů, sborníků, apod. ještě čeká na zpracování.  
Byla neúnavnou propagátorkou samostatného dívčího kmene, protože považovala za důležité  
výchovu dívek jako matek budoucích skautů.  
Její životní běh se uzavřel dne 18. dubna 2017 v Praze. 
 

https://www.cany.cz/o-lodich-a-plavbach/o-plavbach-ceskych-jachtaru/62-s-y-bagatela/746-bagatela
https://www.cany.cz/o-lodich-a-plavbach/o-plavbach-ceskych-jachtaru/62-s-y-bagatela/746-bagatela
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2507956-tam-kde-hynuli-vlci-cech-se-prizpusobil-pred-146-lety-vyplula-c-a-k-polarni-expedice-s
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2507956-tam-kde-hynuli-vlci-cech-se-prizpusobil-pred-146-lety-vyplula-c-a-k-polarni-expedice-s
https://www.wagggs.org/en/support-us/ob-ps/about-us/
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Více o životním příběhu ses. Vlasty Mackové si lze přečíst na webových stránkách Paměti 
národa:  https://www.pametnaroda.cz/cs/mackova-vlasta-1920 . 
 

Historické ohlédnutí 
 

Počátky skautování ve vile TORTUGA od druhé světové války 
Rozlehlá rodinná vila Rumlových byla vždy 
dominantní budovou s velkou zahradou na 
Nymburském Zálabí. Začátkem druhé světo-
vé války, poskytli rodiče Karla Rumla v pod-
kroví jejich vily klubovnu samizdatové skaut-
ské družině. Skauti svou klubovnu nazva-
li Tortuga, motivováni historickým sídlem 
odporu – Tortuga je ostrůvek v Karibské 
oblasti, v 17. stol. byla střediskem uprchlíků 
před Španěly. Družina se věnovala vodác-
kému programu, zvláště stavbě lodí. Nej-
větší plachetnici pokřtili jménem Vorvaň a 
od té doby si říkali Posádka Vorvaně. 
Klubovna sehrála významnou roli i v závěru 
války. V té době byla Posádka zapojena 
v Dispoziční četě nymburského Hasičského 
Sboru a prováděla spojovací, zpravodajskou 
a strážní službu pro regionální odbojovou 

skupinu R3. V Tortuze se konala jednání a 
připravovaly propagační materiály pro obno-
vení místní skautské činnosti. V roce 1944 
byl založen II. přístav vodních skautů Modrá 
flotila Nymburk. Tortuga zažila čtyři roky 
radostného rozvoje skautingu. 
Vše ukončil Vítězný únor 1948. Oficielní 
skautská činnost byla zakázána a rodinnou 
vilu Rumlových vyvlastnil nový režim. Eva i 
Karel Rumlovi se rozhodli emigrovat. Karel 
ujel Vlakem Svobody a skončil v USA, Eva 
odjela do Švýcarska. Nastalo čtyřicet let 
temna! Rodiče Rumlovi je nepřežili. Rodinná 
vila byla vyvlastněna a místní národní výbor 
ji dal k dispozici tak zvaně sociálně slabým 
obyvatelům. Bezdomovci vnitřek vily zcela 
rozebrali a místnosti byly přestavěny podle 
požadavků novodobých nájemníků. 

  

Vila po Sametové revoluci – vznik mezinár. skautského střediska Tortuga 
Když Eva Rumlová jako první po listopadu 
1989 vstoupila do vily, našla zcela zdevas-
tovaný dům včetně vybavení (historický 
nábytek, velká rodinná knihovna, vzácný 
obraz, litinové radiátory). Pro Evu a Karla 
Rumlovi nastala táhlá jednání kolem res-
titucí. 

Po skončení restitučního řízení oba souro-
zenci provedli historické rozhodnutí: Vě-
nujeme naši rodinnou vilu i se zahradou 
k vybudování skautského střediska pro míst-
ní, celostátní i mezinárodní činnost obroze-
ného českého skautingu. Bylo dohodnuto, 
že středisko ponese historické pojmenování 
podle klubovny z dob fašistické okupace. 

       Ses. V. Macková v kruhu   

        nositelek ŘST v r. 2012. 

https://www.pametnaroda.cz/cs/mackova-vlasta-1920
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Darovací smlouva byla podepsána v roce 
1993 a v roce 1995 schválena dohoda o 
zajištění provozu mezinárodního skautského 
střediska TORTUGA. Ústřední rada Junáka 
v ní pověřila středisko 2. přístav vodních 
skautů Modrá flotila Nymburk správou ne-
movitosti a současně stanovila, že řídící úlo-
hu bude vůči Modré flotile zajišťovat Hlavní 
kapitanát vodních skautů. 
Ke slavnostnímu otevření Tortugy za přítom-
nosti obou donátorů došlo dne 21. 10. 1995.  
 
Hlavní kapitanát vodních skautů pověřil 
Jaroslava Serbuse – Blůďu vedením 2. Pří-
stavu v. s. Modrá Flotila a jeho manželku 
Danielu Serbusovou – Dáďu funkcí správce 
MSS TORTUGA. Koncem roku 1997 se 
společně nastěhovali do správcovského by-
tu na Tortuze, Dáďa na Tortuze správcova-
la následujících deset let. 
První etapa činností na Tortuze se soustře-
dila na rekonstrukci zdevastované budovy. 
Vypracováním projektu a autorským dozo-
rem výstavby byl pověřen Ing. arch. Zdeněk 
Zintl – Zdeňour, který jako stavbyvedoucí po 

usilovné práci dovedl celou rekonstrukci až 
do úspěšné kolaudace. Vedení odborných 
prací nabídl člen Modré flotily Miroslav 
Kučera, který se na nich i sám podílel. 
Byla přijata nová koncepce podkroví. Zde 
byla ponechána pouze původní podkrovní 
komůrka, bývalá klubovna Posádky Vorva-
ně. V ní mají donátoři Eva a Karel Rumlovi 
doživotní kousek svého domova. 
O získávání finančních prostředků se posta-
ral Ing. Jiří Hold – Amateur. Nejvíce peněz 
získal od Toepferovy nadace z Německa.  
 
 
Kromě toho zajistil i vybavení z vojenského 
skladu od armády Spojených států americ-
kých, která v té době odjížděla ze Západní-
ho Německa. Převoz tohoto vybavení přes 
hranice si vyžádalo náročné vyjednávání 
s celníky. Na nákup nábytku byl založen tzv. 
modrý fond, do kterého obětavě přispívali 
vodní skauti a skautky z celé ČR zvláště při 
celostátních akcích, kdy se vydávaly „šeky 
Modrého fondu na židle a trnože“. 

  

Provoz mezinárodního skautského střediska Tortuga v současnosti 
Již během rekonstrukcí vily se do oprav i 
pravidelné oddílové činnosti zapojili členové 
Modré flotily i z řad dětí. V druhé polovině 
roku 1995 se začaly konat první pravidelné 
schůzky oddílů z Modré flotily a o víkendech 
první vzdělávací akce. 
Od počátku byl o víkendové ubytování 
v Tortuze velký zájem, každoročně jsou té-
měř všechny víkendy obsazené. Pravidelně 
se konají akce hned několika lesních škol. 
V roce 2007 se na Tortuze vyměnil správce. 
Tím novým se stal dlouholetý člen Modré 
flotily Pavel Kučera – Racek. Do vily se na-
stěhoval společně se svou rodinou. Jeho 
manželka Martina přivedla na Tortugu mno-
ho nových tváří skrze své občanské sdru-
žení Centrum pro všechny. Díky němu 
začala být Tortuga využívána i v dopoled-
ních hodinách. Centrum pro všechny si 
pronajímá prostory na Tortuze a využívá je 
k provozu zájmových kroužků a volnočaso-
vého klubu především pro předškolní dě-
ti. Mimo dobu skautských schůzek se na 
Tortuze konají různé kroužky denně i v od-
poledních i večerních hodinách. 
Mimo víkendové a jiné tradiční akce proběh-
lo na Trotuze v posledních letech i několik 

letních work-kempů se zahraničními studen-
ty. Dále Tortugu každoročně navštěvují fir-
my na jednodenní teambuildingové brigády. 
V prosinci roku 2010 si zvláště staří pamět-
níci připomenuli sedmdesátileté výročí po-
čátku historie TORTUGY (podkrovní klu-
bovny). V roce 2013 jsme si však připomněli 
20 let od darování „novodobé“ Tortugy sou-
rozenci Rumlovými skautům a v roce 2015 
70 let od vzniku střediska Modrá flotila. 
 

 
 

 
Viz: http://tortuganymburk.cz/ 

http://tortuganymburk.cz/


 13 

Navždy odešli 
 

 
 

V l a d i m í r  P e c h a r ,  k t e r ý  n á s  n a v ž d y  
o p u s t i l  d n e  9 .  l e d n a  2 0 2 0 ,  se narodil 19. 
ledna roku 1931 v Příbrami; 23. května 1938 tamtéž 
vstoupil do řad Junáka. V květnu 1945 obnovil členství. 
Od té doby působil ve funkci střediskového tajemníka.  
Po válce spoluhracoval několik let s časopisem "Vpřed." 

Také napsal okolo 
150 trampských 
písní (texty i mělo-
die).  
V Příbrami r. 1947 
nastoupil na gym-
názium. Roku 
1951 složil matu-
ritní zkoušku a šel 
pracovat jako kre-
slíř do fabriky. O rok později se dostal na geologickou 
průmyslovku. Po studiu nastoupil jako geolog do ura-
nových dolů.  
Vladimírovi se podařilo přejít do Ústředního geologického 
ústavu v Praze. Současně studoval na SOŠV. V té době 
se seznámil s Jaroslavem Foglarem.  
V roce 1968 byl br. Pechar přijat do organizační rady na 
ústředí Junáka, stal se také členem střediska Platan. 
Jako jediný výtvarník na ústředí byl pověřen tvorbou 
veškerých  výtvarných  skautských prací.  
V roce 1968 také přešel z geologického ústavu k žur-
nalistice. Nejdřív psal články, poté působil jako výtvarník. 
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Nadále se věnoval své volné tvorbě. Po sametové revoluci roku 1989 opět obnovil členství 
v Junáku. Vedle malířství se věnoval také hudbě - určitou dobu jako profesionální trumpetista 
(byl zakladatelem hudební skupiny Dixieparty a tradice hudebních skupin „G Club“). 
V. Pechar byl nadšeným skautem (s přezdívkou Pluto) a také obdivovatelem Jaroslava Foglara, 
kterému vytvořil  pamětní desku ve "Sluneční zátoce".  
Je autorem řady odznaků, plaket a medailí k různým skautským výročím, vytvořil i několik 
sochařských děl věnovaných osobnostem českého skautingu jako např. Rudolfu Plajnerovi, 
Vlastě Koseové, Jarmilu Burghauserovi (dále se jednalo o pietní desky ve strašnickém 
krematoriu na počest bratří a sester pronásledovaných za německé okupace i komunistické 
zvůle). 
Jeho „Vyznání“ (publikované po r. 2000) charakterizuje Plutovo celoživotní nasměrování: 

 

https://prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/vytvarni/img/zatoka.jpg
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Od roku 1952 se věnoval soukromému studiu egyptologie a svůj vztah k této kulturní epoše 
vyjádřil rozsáhlým malířským, grafickým i reliéfním dílem. V Egyptě byl čtyřikrát, několikrát 
navštívil Itálii, třikrát Řecko, dále Francii, Turecko, Německo, Rakousko, Jugoslávii a Kanadu. 
Od r. 1957 žil v Praze na Spořilově. 
Patřil ke starší generaci členů čestného Svojsíkova oddílu 
(vyznamenán členstvím v r. 1992), kde bude chybět především 
Pražské družině SO. 
V malbě i grafice se věnoval především portrétu. Vytvořil soubor 
padesáti nadživotních tváří staroegyptského světa, cyklus čty-
řiceti portrétů osobností z české historie a řadu šedesáti postav 
z dvanácti her Williama Shakespeara. Podobizny mytických 
postav či osob, jejichž portréty se nedochovaly, zakládal na 
studiu popisů povahových rysů příslušných osobností, a to 
vlastním studiem literatury i konzultací s odborníky (např. s Du-
šanem Třeštíkem).  
Kromě toho je tvůrcem řady abstraktních maleb, figurálních 
cyklů, tepaných a rytých reliéfů a exlibris. 
Veřejná sbírka potřetí obnově skautingu, která přinesla dostatek financí, umožnila na bývalé 
Žižkovské reálce v Praze nechat odlít pamětní desku A. B. Svosjíkovi ze zvonoviny u 
kovolijecké firmy pana Vl. Janečka ve Vamberku. Návrh připravil právě br. Vladimír Pechar - 
Pluto. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 5. září 1996.  
Br. Pechar vystavoval samostatně doma a v zahraničí především portrétní cykly, tepané plechy, 
plastiky, grafiky nejrůznějších technik. Vytvořil loga pro mnoho firem a institucí. 
Kromě členství v SO byl nositelem skautských vyznamenání Skautské lásky od r. 1996 a Řádu 
čestné lilie v trojlístku od r. 2001. 
 

Jeho životní příběh si lze přiblížit na webové stránce Paměti národa:  
http://www.pametnaroda.cz/cs/pechar-vladimir-1931 anebo také na webu Skautského institutu: 
https://www.skautskyinstitut.cz/stories/vladimir-pechar-1931/ . 
 
 

K věčnému táborovému ohni 
odešel dne 15. 1. 2020 

 

br. Holub Bořivoj – Hobo, 
 

legenda slezského skautingu. 
 

Narodil se dne 24. 7. 1930 v Sedlnici v okrese Nový Jičín ve 
Slezsku, svůj 89 let dlouhý život prožil na Havířovsku.  
Rodina na smuteční oznámení dala jen několik slov, jež však 
charakterizují to, jak jej jeho milí i skauti a další přátelé vnímali: 

                         
Světem prošel jako dobrý člověk, 

čím byl to ví jen ti, kdo jej ztrácí.                                   
 

Jeho osobní růst v dětství i postoje v dospělosti trvale ovlivňoval skauting a jemu 
se věnoval dlouhá léta. V letech 1968-1970 byl vůdcem 10. oddílu Havířov a 
vůdcem 2. skautského střediska Havířov, v letech 1990 až 1995 hospodářem 
skautského střediska Havířov, od r. 1993 až do r. 1995 předsedou ORJ. Do 
nedávna vedl br. Hobo také oldskautský oddíl střediska, který se s ním až do jeho 
odchodu z tohoto světa scházel.  
V r. 2002 vydali br. Bořivoj Holub spolu s br. Vilémem Slezákem historickou 
publikaci Skauting v Havířově. 
 

http://www.pametnaroda.cz/cs/pechar-vladimir-1931
https://www.skautskyinstitut.cz/stories/vladimir-pechar-1931/
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Kromě jiných ocenění (jako bylo např. přijetí do síně slávy města Havířova dne 
6. března 2018) byl Junákem vyznamenán doživotním členstvím v čestném 
Svojsíkově oddíle, v jehož oddílové radě byl řadu let.  
Poslední rozloučení se konalo v Příboře v pátek dne 17. 1.  2020. 
Ve Svojsíkově oddíle bude chybět zvláště v kruhu nejstarších jeho členů. 

 

Dne 3. 2. 2020 zemřel v 97 letech  

člen Pražské družiny Svojsíkova oddílu 
 

bratr Jiří Vodenka – Jíra,  
 

rodem z Prahy, kde také po celý 

život pobýval.  

Od mládí na něho měl vliv skau-

ting (jeho otec byl významný či-

novník Junáka a autor knihy Nau-

ka o stopování – tu aktualizoval a 

vydal vlastním nákladem). 

Dále se inspiroval rytířskými ctnostmi i životem indiánů a 

zálesáků. Jako absolvent Státní grafické školy byl později 

velmi užitečný při činnosti v organizacích TIS a Svazu 

ochrany přírody. 

Úzce spolupracoval se skautským vůdcem „Dvojky“ 

Jaroslavem Foglarem,   kterému  poskytoval  podklady 

pro články  o  životě zvěře  v přírodě  i  jejím stopováním,  

 

 

Čelo slavnostního skautského průvodu ke dni 28. října 

1991 v Havířově – za praporečníkem viz vpravo br. Hobo . 



 17 

uveřejňované v časopiseckých hlídkách Z Bobří hráze či Junácká hlídka.  

Kromě dalších ocenění byl vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově 

oddíle, kde patřil v rámci Pražské družiny k nejstarším členům. 

Poslední rozloučení bylo v pondělí 10. února 2020 v 10:20 hod. v Ústřední obřadní síni na 

Olšanech. 
 

Bratr  
Brit – Erich Lacko, 

 
zástupce vedoucího Klubu dospělých střediska Junáka Havířov, 

v září 2019 doporučil svého nástupce a v této funkci skončil. 
 

Zemřel v nedožitých 82 letech dne 9. 2. 2020, vzpomíná se na něho 

v kruhu rodiny a přátel.  
 

Středisko Junáka v Havířově a oddíl dospělých budou odkaz 
i památku br. Ericha Lacka – Brita zachovávat. 

 

 
 

Moravskoslezští oldskauti jsou nejen strážci tradic, ale i významní pamětníci a jsou podle svých 
možností aktivní; tato fotografie ukazuje setkání při poradě, na které byl přítomen kromě br. 
Brita i br. Hobo. Br. Erich Lacko bude chybět hlavně „mladší“ skupině Svojsíkova oddílu. 
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Poslední rozloučení s br. Miroslavem Kubátem – Sirem se konalo dne 19. února 2020 v obřadní 
síni v České Lípě. Po II. světové válce začal skautovat v Klatovech. Jak v roce 1968 tak i v roce 
1989 byl mezi prvními, kdo na Českolipsku obnovovali aktivity Junáka. Středisko ŘETĚZ 
v České Lípě mu vyjadřuje za vše, co br. Sir vykonal pro středisko i skauting, dík a úctu. 
Br. Sir byl řadu let rádcem Severočeské družiny Svojsíkova oddílu a v této funkci byl také čle-
nem vedení celého tohoto čestného oddílu. 
Dlouhá léta zastupoval Svojsíkův oddíl v náčelnictvu Kmene OS – nyní Kmene dospělých 
Junáka. Zde byl mj. známý nejen moudrým a rozvážným jednáním, ale také tím, že cílevědomě 
propagoval skautskou literaturu, a to jak místní z českolipského skautského zázemí, tak i lite-
raturu vydávanou Junákem centrálně, což dobře ladilo s jeho pedagogickým zaměřením. 
Oficiální web města Česká Lípa např. při oslavě vzniku republiky dne 29. 10. 2019 uvádí: „U 
Lípy svobody promluvila také jedna z nejvýznamnějších osobností českého i českolipského 
skautingu – Miroslav Kubát.“ Dokládá tím, že br. Kubát se intenzivně účastnil veřejného života. 
 

 
 

 

 

Zapad´ den … 

Dne 26. 2. 2020 zemřel 
 

br. Oldřich Čepelák – Zrubek 
 

člen Polabské družiny Svojsíkova oddílu.  
 

Narodil se dne 3. 1. 1927, žil v Žabonosech u Kolína.  
V Plaňanech vedl řadu let skautský oddíl. Kromě ocenění z jeho okolí 

bylo jeho nejvyšší skautské vyznamenání členstvím  
v čestném Svojsíkově oddíle. 

 

Historie Junáka Plaňany uvádí mj.:Spolek Skaut-Junák byl v naší obci založen roku 1931, tehdy 
pouze jako chlapecký kmen. Za klubovnu používali vrátnici plaňanského cukrovaru. První 
společné tábory prožívali na březích řek, rybníků a v lesích (Jabkenice, na Blanici...). Na 
tábořiště se dopravovali nákladním vlakem a spali v kla-sických stanech s podsadou. Prvním 
vůdcem byl bratr Kučaba. 
S příchodem druhé světové války byl v roce 1938 Junák zakázán. 
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Druhý rozvoj se datuje po roce 1945. U táborového ohně v lomu byla započata další činnost 
nejen chlapeckého kmene, ale i kmene dívčího, do jehož vedení je zvolena sestra Vernerová. 
První putovní tábor ještě v roce 1945 uskutečňuje družina Pohanů. Oddílovým vůdcem je Olda 
Čepelák. Jejich pokřik byl: 

Čiki, liki, vlčí máky jsou tu taky 
praotec Čech, hora Říp 
věrnost své vlasti Pohane slib. 
 

Oddíl vyráží do Vysokých Tater na Slovensko. Ostatní oddíly a družiny podnikají výpravy do 
blízkého okolí. Stálé tábory jsou až od roku 1946, kdy se pomalu ustalují poměry v poválečné 
republice. Tyto tábory probíhají v duchu pro nás klasického táboření, což je vaření v polních 
kuchyni, spaní ve stanech, spaní slamníků za pomoci rodičů i širší veřejnosti. Doprava na 
tábořiště je stále pomocí nákladních vagonů. Dále v letech 1945-1947 skauti vybudují dřevěnou 
chatu za nádražím, která slouží dodnes. 
V roce 1948 probíhá tábor v Zákupech na Ploučnici pod vedením br. Oldy Čepeláka. 
V roce 1949, i přes začínající obtíže vlivem politiky, je ještě uskutečněn tábor v Borohrádku. 

 

Jeho památku si připomíná Polabská družina i oddílová rada SO. 
 

 

3. března 2020 navždy odešel ve věku 86 let 
 

br. Ivan Tesař – Hoblík 
 

Br. Tesař se stal skautem v roce 1945. V roce 1968 se 

opět zapojil do obnovené organizace a byl v ní aktivní až 

do svých posledních dnů.  

Byl platným členem vedení střediska Psohlavci 

v Uherském Hradišti Třicet let svědomitě a zodpovědně 

vykonával funkci správce majetku a staral se o rozsáhlý 

areál klubovny. Zde a na táborové základně ve Starých 

Hutích odpracoval obrovské množství hodin.  

V Klubu oldskautů byl aktivním muzikantem.  

Za svou dlouholetou činnost byl oceněn Medailí 

skautská vděčnost, Medailí díků, Medailí za rozvoj 

skautingu na Zlínsku. Stal se členem Svojsíkova oddílu -  Plajnerova družina. 

Byl mimořádně zručný a ochotný vždy pomoci. Ve středisku nám bude moc chybět. 
 

 
 

Br. Hoblíka bude postrádat také Zlínská družina Svojsíkova oddílu i jeho oddílová rada. 
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PŘED UZÁVĚRKOU 
 

Zakladatele skautingu A. B. Svojsíka zná každý skaut, ale jaké 

poselství nám zanechal? Jaký chtěl, aby byl skauting, oddíly, 

jeho vůdci i čelní představitelé? Co si myslel třeba o statečnosti, 

korupci, kultuře či cestování?  

Odpovědi najdeme především ve stovkách článků, které napsal 

do novin, časopisů či almanachů. Autoři vybrali ty, které jsou i 

po desítkách let živou inspirací pro dnešek a pomáhají k 

pochopení smyslu skautingu. A doplnili je o Svojsíkovo líčení 

příběhů z historie a z cestování po celém světě. Mnoho textů je 

určeno i dětem a tak se hodí pro přiblížení zakladatele 

skautingu členům našich oddílů. 
 

Vydal Junák r. 2017 jako eknihu. Zdroj: 

 https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/junak-8848.            
 

Kniha předsedy duchovního odboru Junáka J i ř í h o  
Z a j í c e  –  E d y h o  přináší jak pohledy na dnešní 
chápání slibu a zákona určené především pro vedoucí, tak 
především povídky s otevřeným koncem psané pro skauty a 
skautky. Nejde v nich o mravoučné vyprávěnky, ale o 
příběhy ze současného života, které vedou k přemýšlení a 
ukazují i rozporuplnost lidského jednání. Pomáhají v roz-
hodování, učí pečlivě uvažovat a kultivují svědomí. 
Příběhy jsou se skautingem od počátku pevně spjaté – mají 
lví podíl na jeho přitažlivosti a vyprávění je magickou silou, 
která umí proměňovat charakter. Skautský slib a zákon jsou 
zase úhelnými kameny našeho výchovného poslání. 
Vydal Junák, 2017; vazba knihy je brožovaná, měkká; lze si 
ji také objednat jako eknihu. 
 

Zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/pribehy-ke-skautskemu-slibu-a-zakonu-393354 . 
 
 

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, býv. 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 náboženských společností počátkem led-

na 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: 
 

https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/junak-8848
https://www.databazeknih.cz/knihy/pribehy-ke-skautskemu-slibu-a-zakonu-393354
https://www.facebook.com/jiri.e.zajic/posts/10218308338437981?__xts__%5b0%5d=68.ARC-mQQ3pLbm1K2wB4syPvK3W_rz00dV6ppE0qqk44NBdVfJZzOEDRNZ1-a7JC4Z-QBKkOGvfavYMDjlWFmkebkxHQgLPHxtdg7TKjvsINawVeJI5V9IuBI3Pr_erDqT1i8kBIwBxc-jHaFRYriTaYLb2dipoGDHtuTPOhLsUVP0oPh-
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„Raz som čítala, že náboženstvá sú ako 

farebné sklíčka lampy, cez ktoré sa z rôz-

nych 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 predstavi-

teľov cirkví a náboženských spoločností 

veľmi naliehavo požiadala, aby sme voči 

nenávistnému jazyku zaujali spoločný, roz-

hodný, 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 člo-

veku 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 presidentka 

v Bratislavě zdůraznila, 

je dlouhodobě i jádrem 

snah světového skau-

tingu a projevilo se 

mimo jiné i v rámci Dne 

zamyšlení 2020 – dříve 

Dne sesterství (ten se 

poprvé organizoval v ro-

ce  1926). Tématy letoš-

ního. Dne zamyšlení by-

la dle  WAGGGS „živá vlákna“ rozmanitosti, rovnosti a začlenění, která při splnění určitých 

úkolů umožnila účastníkům hry vytvořit „tkaný obraz“. (Nápis na textilii: „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 Karlově 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 uvádět do vyváženého 

stavu.  

V dalších reakcích zaznělo, že kromě vysvětlování se dnes hodně 

zdůrazňují zážitky.  

https://www.skauting.sk/skauting/7112/den-zamyslenia-2020/
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Pro práci s dětmi, na kterou účastníci setkání nejraději vzpomínají, vyzdvihovali také důležitost 

vyprávění. Podávat příběhy vlastní anebo pro příklad se dobře daří především ve skautských 

družinách, i když se v diskusi připomněla nynější praxe oddílové 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 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 Vladimíry Hůlkové 

– Amálky na členy družiny silně zapůsobila, což lze např. dokumentoval procítěnou reakcí v e-

mailu od br. Jiřího Lukšíčka: „Díky Amálko, to vyznání 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 překla-

du 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 česko-

slovenské vyjadřováno velice srdečným přivítáním. Ovšem sama Lady B. P. podle textu litovala, 

že neměla více času právě na skautky a skauty.  

https://www.databazeknih.cz/knihy/zrcadlo-meho-srdce-273815
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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. 
 

 
 

Diskuse k návštěvě Lady B. P. byla trochu „nostalgická“, což podtrhl vzpomínkou na svoje 

osobní vzpomínky 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.“ 
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Z tohoto jednání byly podepsány dva dopisy členům, kteří se dříve pravidelně účastnili; pošle je 

ses. Adéla Čapková. 
 

Ses. Pampelišku účastníci požádali, aby předala farnosti u sv. Ignáce díky za poskytnutí sálu 

v „domečku“ ve dvoře. 
 

Příloha dle textu výše, a to v barvě: 
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