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ODDÍLOVÉ  ZPRÁVY 
 

           

Zpráva vůdkyně SO 

za období  2019 - 2020 

 

Milé sestry, milí bratři, 

 

letošní období bylo hodně zvláštní, po celkem normálním podzimu a zimě se začaly 

dít věci, nicméně zprávu se snažím dát dohromady. 
 

   Na podzim probíhalo vše normálně, ale od března, kdy jsme měli plánovánu 

většinu schůzek, už začala omezení. Díky mailům a telefonům jsme mohli zůstat ve styku, 

tím cennějším, že jsme jinak od okolí byli izolováni. Začalo to přesunováním termínu 

sněmu Junáka, ten byl ohlášen na termín naší výroční schůze, kvůli tomu jsme přesunuli 

naši schůzi na říjen.  Nakonec se nesešel ani sněm Junáka a hlasování na něm bude 

korespondenční.  Vzhledem k těmto skutečnostem jsme se rozhodli, že i schůzku oddílové 

rady a Výroční schůzi Svojsíkova oddílu letos neuskutečníme. Proto vám posíláme 

každoroční zprávu za uplynulý rok touto cestou.  
 

  Statistické údaje hovoří o tom, že nás ubývá. Mělo by nás nyní být 298 (112 sester 

a 186 bratří). Dohromady je nám 24 437 let, průměrný věk je 82 (údaje dodala sestra 

Amálka, dík!)  
 

  Máme  radost, že naším nejstarším členem je obdivuhodný Eduard Marek – 

Hroznýš, v březnu se dožil 103 let a je pořád aktivní. 
 

 Od minulé členské schůze zemřelo 19 členů, z toho 3 ženy – jsou to bratři a 

sestry: Věra Kuncová, Zdeněk Zintl, Stanislav Vincour, Jiří Ládr, Jaroslav Beránek, 

Vladimír Pechar, Bořivoj Holub, Jiří Vodenka, Erich Lacko, Miroslav Kubát, Oldřich 

Čepelák, Ivan Tesař, Stanislav Procházka, Josef Janeček, Evžen Veselý, Jaroslava 

Vejrová, Karla Kubátová, Miroslav Klepáč a Miroslav Treybal. Jsme jim vděčni za jejich 

životy a práci pro skauting. Nebylo to jen za nic, že byli členy Svojsíkova oddílu. 
 

   V  našich řadách jsme uvítali nové členy – sestry a bratry. Jsou to:  Aleš 

Cepek, Michal Císař, Vladimír Černý, Miroslav Doubrava, Jaroslav Hrabec, František 

Jelínek, Jiří Kamas, Vladimír Novotný, Jaroslav Písařík, Bohumil Šitavanc, Dušan Tichý, 

Vladimír Tomek, Petr Vrba, Vladimír Zamazal, Václav Zich. Alice Čapounová, Jaroslava 

Čížová, Jarmila Pumrová, Olga Šerclová, a Zdeňka Vaněčková. Přejeme jim, aby se jim 

mezi námi líbilo a aby mohli nadále pracovat  a dlouho využívat svých bohatých 

zkušeností.  
 

Na Výroční schůzi měl být důležitý bod – schválení návrhů na nové členy. Návrhy 

nových sester a bratří jsme vám zaslali již v pozvánce na VS,  ale jejich schválení 

členskou schůzí je – na základě konsultace s ústředím -  zatím nemožné, korespondenční 

schvalování není v našich stanovách, tak není bohužel jiné řešení, než že musíme počkat,  

až se zase sejdeme. 

  Stejně tak měli být schváleni noví  rádcové družin, i s tím musíme počkat. 
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  Uvažovala jsem,  že na výroční schůzi předložím svou abdikaci na funkci vůdkyně. 

Ani to se nepovedlo. A tak nezbývá Vám i mně vydržet do příštího roku. Doufám, že se 

nám to povede. A tak hodně sil! 
 

Oddílová rada se sešla v listopadu, pak už k osobním schůzkám nedošlo a jsme ve 

styku jen po mailu, či telefonu. 
 

Finanční zprávu bratra Akima Budery sice dostanete v příloze, ale s jejím 

schválením opět musíme počkat na setkání. 
 

 Stále podporujeme indickou dívku Nasreen  Bogum. Dopis od ní zatím nedorazil, 

jen mailové oznámení, že dopisy z Indie mají zpoždění. 
 



Z Výroční zprávy Junáka za rok 2019  se dovídáme, že nás stále přibývá,  je nás 

tedy 67 959, z toho   

  do 10 let        19 397,  

      11-15         21 218 

      16 - 24       12 225 

      nad 25        15 119, 
 

v roce 2019 se uskutečnilo 1 098 táborů. 

 

Na jamboree 2019 v USA byla naše účast rekordní, dosud největší   -  492 . Z celého 

světa se účastnilo  45 000 skautů a skautek. 
 

Přes všechny problémy  s koronavirem tábory proběhly, a to za velmi ztížených 

podmínek pro přísné  hygienické předpisy.  Obdiv a dík těm, kdo se o to zasloužili a vše 

zvládli. 
 

Dalším příjemným poznatkem je, že skauti jsou stále více a častěji zmiňováni ve 

sdělovacích prostředcích. A to nejen ve zprávách, ale jsou s nimi natáčeny rozhovory a 

reportáže.   
 

Oddílová rada posílá narozeninová přání všem sestrám a bratřím,  děkujeme  za 

jejich ohlas a poděkování. Sestře Houskové dík za pomoc s výběrem textů a tisk, sestře 

Hůlkové za natištění adres na obálky a vedení evidence členské základny. 

 

A jako obvykle prosíme, abyste nás uvědomovali o změnách, především adres a 

telefonů. Zprávy posílejte sestře Vlaďce Hůlkové – Amálce: adresa: Vlaďka Hůlková, Nad 

Vinicemi 503, 252 63 Roztoky, tel. 608 530 207, mail: amalka.hulkova@seznam.cz. 
 

Moje adresa je Hana Bouzková, Bílkova 6 110 00 Praha 1, tel. 776 169 644    mail: 

bouzkovah@seznam.cz. 

Září 2020         

             Hana Bouzková 

                                                                  vůdkyně SO    
     

mailto:amalka.hulkova@seznam.cz
mailto:bouzkovah@seznam.cz
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Zprávy z družin: 

 

Činnost družin je díky karanténě omezená, na jaře  jen prostřednictvím mailů, telefonátů. 

Vánoční světlo bylo distribuováno většinou družin a vánoční setkání proběhla normálně, 

pak vše omezeno. 

1. Pražská: rádkyně Vlaďka Hůlková – Amálka :  družina má tablo z fotek  díky Amálce, 

rádkyně je po omezení činnosti ve styku se členy maily, telefony. Vánoční schůzky 

proběhly ještě v klidu a pohodě. 

2a   Polabská:  rádkyně Irena Klausová – v únoru se sešli s kolínskými oldskauty, pak 

útlum 

2b   Podbrdská:   rádce br. Soukupa zastupuje bratr Pavel Zejšek 

3.  Jihočeská:   rádkyně Marie Peciválová – stále větší problémy s účastí na schůzkách 

díky věku – dostupnost je v regionu hodně špatná 

4.    Západočeská:  družině odešel bratr  Jiří Ládr - Bongo, který byl hlavním hybatelem, 

rádcování vzdal bratr Šach ze zdravotních důvodů,  novou rádkyní je navržena sestra 

Jájina Čížová 

5.  Severočeská: obě družiny 5a  i 5b spolupracují, v podstatě splynuly, rádce  Stanislav 

Procházka zemřel, rádcem je Jaroslav Vyskočil, na schůzkách Oddílové rady 

zastupovaný sestrou Tarantovou 

6.  Východočeská:  rádce bratr  Lubor Šušlík –  družina– a především její rádce  má 

spoustu činností, teď omezených; rádce přednáší na řadě nejen skautských akcí 

7. Jihomoravská:   rádce bratr Jiří Trávníček – pořádají a pořádali by řadu akcí, nyní jen 

telefonický či mailový styk se členy 

8. Hanácká:  rádce bratr Zdeněk Šobr –  na podzim uskutečnili řadu akcí a návštěv členů, 

spolupracují s Jesenickou LŠ, dva členové jsou jejími stálými instruktory, spolupracují 

nadále se Zlínskou družinou, účast při předání Řádu stříbrného vlka bratru L. 

Kvapilovi – Sirovi (člen družiny), o prázdninách navštívili výstavu ke 100 letům 

skautingu v Hranicích 

9. Slezská:  rádce bratr Eduard Konvička – spolupracují s  polskými harcery – to v 

poslední době nebylo možné,  požádali je tedy, aby za ně položili kytici na  židovském 

hřbitově v Polském Těšíně, kde byli zakopáni umučení ostravští skauti na samém 

konci války 

10. Zlínská: rádkyně Eva Fišerová – navštívili Holešov a vzpomněli bratra Rudolfa 

Plajnera, jarní akce zrušeny 

11. Vysočina  rádce bratr Jiří Janíček – i jejich akce omezila karanténa 

     
Podle zpráv družin:   Hana Bouzková 

Protože se do Vánoc bohužel spolu neuvidíme, připojuji ještě vánoční pozdrav vám 

všem. Je to sice s velkým předstihem, přesto posílám do Vašich srdcí mnoho skautské 

radosti, krásy i lásky. Vám všem i Vašim blízkým přeji především mnoho zdraví, klidné dny 

a do Nového roku vykročení tou správnou nohou. Vzpomínám na Vás a za vše co krásného 
jste udělali, děkuji. 
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Informační zdroje 
 

 
 

Dne 1. července 2020  

doprovodila dvě osobní auta členů Junáka Prahy 2 
 

br. Eduarda Marka – Hroznýše 
 

do Lipnice nad Sázavou – jednalo se o „dárek k narozeninám“, jelikož 

v březnu, krátce po jeho 103. výročí narození, vše na dlouho zhatil covid. 

V Lipnici se setkali se starostou Zdeňkem Rafajem a s místostarostou měs-

ta, který je kastelánem hradu (br. Hroznýš se zde zapsal do kroniky města). 

Následovala návštěva kovárny, kterou kdysi vlastnila Hroznýšova rodina 

(s prohlídkou její dnešní podoby). 
 

 
 

Takto historická Lipnice vypadala v době, kdy rod Marků pod hradem měl kovárnu.  
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Po prohlídce domku Ja-

roslava Haška následo-

valo pozvání na oběd – 

jednalo se o restauraci, 

kterou vlastní potomek 

Jaroslava Haška. Pro-

hlídka hradu byla na řa-

dě poté. 
 

Celé putování bylo za-

vršeno návštěvou Or-

lovské myslivny. 
 

Zajímavé zprávy  

 
 

Pozvánka 
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OVŠEM, ŽE SE SLAVNOSTNÍHO AKTU ÚČASTNILI ZÁSTUPCI  
 

OLOMOUCKÝCH SKAUTŮ A SKAUTEK, ALE I ČLENOVÉ HANÁCKÉ  
 

DRUŽINY SVOSJÍKOVA ODDÍLU I DALŠÍ PŘÁTELÉ 
 

SKAUTINGU A SAMOTNÉHO VYZNAMENANÉHO. 
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PŘEDÁNÍ BYLO VELMI KRÁSNÉ: 

 
 



 14 

 
 

VYZNAMENANÝ SE TAKTO OSOBNĚ SETKAL S MNOHÝMI BRATRY A  

SESTRAMI, JEŽ SE SLAVNOSTI ÚČASTNILI. 
 

Zaznamenal br. Jaroslav Frič – Norek. 
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BRATR EVŽEN ŘEZÁČ - JESTŘÁB SE STAL 

NOSITELEM ŘÁDU STŘÍBRNÉHO VLKA 
Ve středu 24. 6. 2020 v obřadní síni radnice královského 
města Kyjova převzal bratr Jestřáb z rukou náčelníka Marka 
Baláše – Čiči za přítomnosti řady sester a bratrů nejvyšší 
skautské vyznamenání Junáka – českého skauta Řád stří-
brného vlka za svoji dlouhodobou a neúnavnou práci pro 
skauting. Zároveň ho kyjovský starosta František Lukl oce-
nil Cenou starosty města Kyjova. 
 

Bratr MUDr. Evžen Řezáč – Jestřáb se narodil v roce 1933 
v Brně. S rodiči žil ve Střelicích u Brna. Studentská léta prožil 
v Brně, nejprve na gymnáziu a pak na lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity, kde vystudoval obor pediatrie. Po 
vysoké škole se jeho novým domovem stal Kyjov. 
Již za studentských let se věnoval práci s mládeží – mnoho 
roků byl vůdcem oddílu i vůdcem táborů. Členem skautské 
organizace se stal r. 1945 a skautské myšlence je tak věrný 
už 75 let. Ve Střelicích byl nejprve rádcem družiny. Po 

obnovení činnosti v roce 1968 byl vůdcem chlapeckého oddílu v Kyjově a členem okresní rady, 
ve které aktivně působil. Patří i k jeho zásluhám, že si ještě v roce 1970 celá řada činovníků 
složila vůdcovskou zkoušku, bylo to v roce, kdy skautské myšlenky začaly být opět mocným 
nepohodlné. Toho se bratr Jestřáb nezalekl a skautskou myšlenku podporoval a aktivity vyvíjel 
i v nelehké době totality, kdy byl Junák zakázán. 
V roce 1989 se naplno zapojil do obnovování skautského hnutí nejen v Kyjově a na Kyjovsku, 
ale v celém okrese a také tehdejší skautské oblasti TGM. Zastával různé funkce a více jak 5 let 
de facto vedl okresní radu Junáka, i když nebyl předsedou. V okresní radě vykonával spoustu 
práce (organizační zpravodaj, tajemník) a věnoval se také výchově a vzdělávání. Podílel se na 
rozjezdu čekatelských a vůdcovských kurzů a byl „hybatelem“ dění v okrese. 
V rámci skautské oblasti T. G. Masaryka působil řadu let jako výchovný zpravodaj pro lesní 
školy. Podílel se na celé řadě výchovných akcí a velmi aktivně působil ve vzdělávání. Po 
skončení skautských oblastí se nakrátko stal i výchovným zpravodajem KRJ Jiho-moravského 
kraje TGM. 
Bratr Jestřáb má největší zásluhy na obno-
vě skautingu v Kyjově a na Kyjovsku, a to 
jak v roce 1968, tak po roce 1989. Bez jeho 
přispění by nyní skauting v Kyjově pravdě-
podobně nebyl. V roce 1990 po obnovení 
skautingu byl vedoucím prvního skautského 
tábora. Ve středisku vykonával a vykonává 
spoustu mravenčí mnohdy neviditelné, ale 
potřebné práce. Vykonával funkci organi-
začního zpravodaje, působil jako tiskový 
zpravodaj nebo pokladník. Byl nápomocnou 
rukou také v ostatních střediscích okresu, 
podílel se aktivně na zakládání nových dru-
žin i středisek, například střediska Vracov. 
Bratr Jestřáb přednášel a dodnes přednáší na rádcovských, čekatelských, vůdcovských a jiných 
lesních kurzech, lesních školách. Pořádal, přednášel a garantoval zdravotnické kurzy po celé 
Moravě. Jen v okrese Hodonín jich bylo určitě více jak 20 a to nepočítám kurzy doškolovací, na 
kterých také donedávna participoval. Spolupracoval také v odboru zdravotního zpravodaje 
Ústřední rady Junáka. Byl instruktorem Valašské lesní školy, předsedou a dodnes členem 
zkušební komise pro vůdcovské a čekatelské zkoušky. 

https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nejvyssi-vyznamenani/5219-bratr-evzen-rezac-jestrab-se-stal-nositelem-radu-stribrneho-vlka
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nejvyssi-vyznamenani/5219-bratr-evzen-rezac-jestrab-se-stal-nositelem-radu-stribrneho-vlka
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nejvyssi-vyznamenani/4697-sbor-nositelu-radu-stribrneho-vlka
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/nejvyssi-vyznamenani/4697-sbor-nositelu-radu-stribrneho-vlka
http://www.mestokyjov.cz/cena-starosty-mesta-kyjova/ms-32259/p1=32259
http://www.skautkyjov.cz/2017/08/05/junak-v-kyjove-v-letech-1968-1970/
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Je spoluzakladatelem Čekatelského a Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava, kde 10 let 
působil jako stálý instruktor a již 22 let působí jako lektor. Jestřáb patří k těm, kteří pomáhají 
dotvářet ducha lesních kurzů. Nejsou to jen jeho přednášky o zdravovědě nebo myšlenkových 
základech, ale i jeho neformální působení v rámci kurzů vždy s důrazem na skautskou my-
šlenku, jeho vyhledávané poutavé vyprávění o historii skautingu úzce spojené s jeho skaut-
ským životem. V neposlední řadě také schopnost úspěšně komunikovat a oslovovat o generace 
mladší instruktory a účastníky, být jím vzorem a příkladem. Kombinací osobního kouzla, 
pedagogického nadání, smyslu pro humor a laskavosti si získal nejednoho frekventanta. 
Kombinace všech výše uvedených aktivit, ochotné a nadšené spolupráce, trvalého zájmu 
o osud Junáka, ale i jeho členů, lidského přístupu, vysokého morálního kreditu a dobrých 
skutků, z bratra Jestřába dělá výraznou a nepřehlédnutelnou osobnost. Za svou dlouholetou 
skautskou činnost má bratr Jestřáb řadu skautských vyznamenání, je členem čestné jednotky 
Svojsíkova oddílu a i nadále je ochoten kdykoliv pomoci a naplňovat skautské heslo Buď 
připraven! 
Milý Jestřábe, děkujeme, ať na Tvé skautské stezce dál zapaluješ v srdcích nové skautské po-
chodně, přejeme Ti hodně zdraví a sil. 

Lenka Šablová, kancelář ústředí Junáka 
Kyjovští skauti a skautky si br. Jestřába velice váží: 

http://www.skautkyjov.cz/2020/06/24/bratr-evzen-rezac-jestrab-
se-stal-nostitelem-radu-stribrneho-

vlka/?fbclid=IwAR0AuneV80FQhuN28k1yiNrW9psv02hdcqk-
uDrNYBPhMb3AOgfIAQCTXh0 

 

Řád stříbrného vlka pro Jestřába  
Skaut tělem i duší, pan Evžen Řezáč, 
přijal včera Řád stříbrného vlka - nejvyšší 
vyznamenání, jakého se skautovi může 
dostat.  
Jestřába, jak se doktoru Řezáčovi v oddílu 
přezdívá, ocenili i představitelé města. 
Starosta František Lukl mu při té příle-
žitosti udělil Cenu starosty města Kyjova. 
Řád stříbrného vlka je doživotním oce-
něním za mimořádné zásluhy o rozvoj a 
šíření skautských myšlenek a celoživotní 
službu skautskému hnutí. "Sbor nositelů 
Řádu stříbrného vlka může čítat maxi-
málně 12 žijících členů, jsme proto ne-
smírně hrdí, že jednoho z nich máme 

v našem regionu," říká starosta pan Lukl.  
Skautský oddíl v Kyjově byl založen v roce 1919, vloni si tedy připomněl sté výročí. „Když nás 
obsadil Hitler, skauting byl zakázaný. V roce 1945 se znova rozběhl a ustřihli nás zase. V letech 
1969 – 1970 jsme dali dohromady několik oddílů chlapců a děvčat, potom byly už jen dozvuky a 
opět jsme se naplno rozběhli až v roce 1989. Zajímavé je, že skauting má vychovávat z dětí a 
členů poctivé lidi a občany našeho státu, což nevoní totalitním režimům,“ zamýšlel se už dříve 
nad historií oddílu Jestřáb.  

článek na webu města Kyjov, 25. 6. 2020  
 

Evžen Řezáč získal nejvyšší skautské vyznamenání. Bratr Jestřáb je Stříbrný vlk  
Řád Stříbrného vlka, nejvyšší ocenění českého skautingu, získal sedmaosmdesátiletý Evžen 
Řezáč, skautským jménem Jestřáb, z Kyjova. Ocenění převzal na kyjovské radnici, kde 
současně obdržel cenu starosty města. „Bratr Jestřáb má největší zásluhy na obnově skautingu 
v Kyjově a na Kyjovsku, a to jak v roce 1968, tak po roce 1989. Bez jeho přispění by nyní 
skauting v Kyjově pravděpodobně nebyl,“ uvedl Karel Ryba, který Řezáče na vyznamenání 
navrhl. „Skautské myšlenky podporoval a aktivity vyvíjel i v nelehké době totality, kdy byl Junák 

http://www.skautkyjov.cz/2020/06/24/bratr-evzen-rezac-jestrab-se-stal-nostitelem-radu-stribrneho-vlka/?fbclid=IwAR0AuneV80FQhuN28k1yiNrW9psv02hdcqk-uDrNYBPhMb3AOgfIAQCTXh0
http://www.skautkyjov.cz/2020/06/24/bratr-evzen-rezac-jestrab-se-stal-nostitelem-radu-stribrneho-vlka/?fbclid=IwAR0AuneV80FQhuN28k1yiNrW9psv02hdcqk-uDrNYBPhMb3AOgfIAQCTXh0
http://www.skautkyjov.cz/2020/06/24/bratr-evzen-rezac-jestrab-se-stal-nostitelem-radu-stribrneho-vlka/?fbclid=IwAR0AuneV80FQhuN28k1yiNrW9psv02hdcqk-uDrNYBPhMb3AOgfIAQCTXh0
http://www.skautkyjov.cz/2020/06/24/bratr-evzen-rezac-jestrab-se-stal-nostitelem-radu-stribrneho-vlka/?fbclid=IwAR0AuneV80FQhuN28k1yiNrW9psv02hdcqk-uDrNYBPhMb3AOgfIAQCTXh0
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zakázán,“ připomněl br. Ryba (okresní zpravodaj Junáka pro vzdělávání). Evžen Řezáč vyrůstal 
ve Střelicích u Brna. Do Kyjova přišel po studiích jako mladý dětský lékař. Členem skautských 
organizací je od roku 1945. Od studentských let byl vůdcem oddílu i vůdcem táborů. Po 
obnovení činnosti v roce 1968 byl vůdcem chlapeckého oddílu v Kyjově a členem okresní rady, 
ve které aktivně působil. „Do obnovování skautského hnutí nejen v Kyjově a na Kyjovsku, ale 
v celém okrese a také tehdejší skautské oblasti TGM se plně zapojil i po roce 1989. Zastával 
různé funkce a více jak 5 let de facto vedl okresní radu Junáka, i když nebyl předsedou. 
Spoustu práce zastával v okresní radě a věnoval se také výchově a vzdělávání. Podílel se na 
rozjezdu čekatelských a vůdcovských kurzů a byl hybatelem dění v okrese,“ dodal Ryba. Bratr 
Jestřáb přednášel a stále přednáší na rádcovských, čekatelských,  
vůdcovských a jiných lesních kurzech, lesních školách. Pořádal, 
přednášel a garantoval zdravotnické kurzy po celé Moravě.  

 
 

 
 

Z článků a informací zpracoval: J. Frič – Norek 
 

Historické ohlédnutí 

 

JUNÁK KYJOV: 
5. 9. 2020 „Den s Jestřábem“. 

 
Bohužel aktuální situace s epidemií 
koronaviru překazila původní plány, 
kdy středisko chtělo na slavnost-
ní předávání vyznamenání pozvat 
všechny zájemce. Nakonec se ale 
rozhodli pro předání v komornějším 
provedení – jistě mnoho sester a 
bratrů mrzí, že se nemohli této slav-
nostní události zúčastnit osobně.  
Proto Kyjovští připravili „Den s Je-
střábem“ s termínem v sobotu 5. 
září 2020 v Kyjově. Jednalo se o 
široké skautské setkání s bratrem 
Jestřábem. Při této příležitosti také 
proběhla repríza filmového doku-
mentu „Já su skaut“, který byl 

natočen v loňském roce u příležitosti 100. výročí založení skautingu v Kyjově. Webové 
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informace blíže viz: http://www.skautkyjov.cz/2019/12/01/filmovy-dokument-k-vyroci-100-let-
skautingu-v-kyjove-ja-su-skaut/. 
Oslavy v roce 2019, které trvaly od jara, provázelo osm akcí, mezi kterými byl například 
ojedinělý skautský košt vín, mše, výprava pro pamětníky do Měsíčního údolí u Radějova nebo 
střediskový sněm a sraz. Vyvrcholením oslav se pak stalo uvedení snímku Já su skaut aneb 
čtyři kapitoly kyjovského skautingu v místním kině Panorama.  
Pro zájemce byl také k dispozici originální USB flash disk s kopií filmu „Já su skaut“ a s bonu-
sovým materiálem navíc.  
 

O VÝZNAMU KŘESADLA 
 

Nezisková organizace HESTIA se již 25 let věnuje 
podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České 
republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovol-
níkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch dru-
hých cenu s názvem Křesadlo. Hlavním cílem udě-

lování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobro-
volnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné 
pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. 
Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům získat respekt k jimi vykonaným akti-
vitám a zájem širší veřejnosti o dobrovolnickou službu. Jde o symbolické poděko-
vání těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, po-
máhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku 
dobrovolnictví.  
Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude 
náležet cena Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových 
organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem. 
 

 
 

NOSITELEM ŘÁDU STŘÍBRNÉHO VLKA SE STAL 

BRATR JIŘÍ SVĚTLÍK - MEDVĚD 
 

Dne 3. 8. 2020, ve věku 96 let, převzal bratr Jiří Světlík - Medvěd z rukou náčelníka Junáka 
Marka Baláše - Čiči  Řád stříbrného vlka, nejvyšší skautské vyznamenání.  
Předání proběhlo v Meditační zahradě - Památníku obětem zla v Plzni za účasti rodiny a mnoha 
skautů a skautek nejen ze střediska Střela Plzeň.  
Br. Jiří Světlík - Medvěd se narodil 11. března 1924 v Plzni. Skautovat začal ve 30. letech, kdy 
se v letech 1935 - 1937 nejprve účastnil letních táborů 13. oddílu v Dobřívě, v roce 1937 pak 
vstoupil do  2. oddílu Stopa Plzeň, skautský slib složil v roce 1938. 

http://www.skautkyjov.cz/2019/12/01/filmovy-dokument-k-vyroci-100-let-skautingu-v-kyjove-ja-su-skaut/
http://www.skautkyjov.cz/2019/12/01/filmovy-dokument-k-vyroci-100-let-skautingu-v-kyjove-ja-su-skaut/
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5259-nositelem-radu-stribrneho-vlka-se-stal-bratr-jiri-svetlik-medved
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5259-nositelem-radu-stribrneho-vlka-se-stal-bratr-jiri-svetlik-medved
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Po škole se vyučil tiskařem v otcově tiskárně. Během 2. svět. války přešel oddíl Stopa do 
ilegality. V lednu 1944 byl br. Světlík byl nuceně nasazen do Říše, do města Donauwörth. Kvůli 
tajným cestám domů do Plzně a hlavně kvůli zášti velitele tábora byl obviněn z napomáhání 
nepříteli a velezrady, rozkladu branné síly německého národa. V červnu 1944 byl zatčen a 
držen ve vyšetřovací vazbě v Donauwörth a ve věznici Stadelheim v Mnichově, kde čekal na 
soud. Soud byl ovšem odročen, protože byl při bombardování zničen Justiční palác, potom zase 
nepřijeli svědkové kvůli rozbombardované železnici, takže Jiří Světlík nemohl být usvědčen. 
Po válce se podílel na obnovení 13. oddílu a pracoval v otcově tiskárně, která však byla roku 
1948 zabavena KSČ. V únoru 1948 byl na vojně a zažil počátky budování železné opony. Nové 
zaměstnání našel v porcelánce v Lokti, kde se zapojil do tzv. protistátní činnosti - spolu s dal-
šími lidmi pomáhal vězňům v lágrech na Slavkovsku, zprostředkoval jim spojení s domovem a 
sháněl potraviny, protože v letech 1949-1950 byl v lágrech velký hlad. Skupina však byla 
odhalena. Roku 1952 byl bratr Světlík odsouzen jako vedoucí protistranické skupiny Světlík a 
společníci. Byl vězněn ve vyšetřovací vazbě StB v Klatovech, v Chebu, na Jáchymovsku (lágry 
Nikolaj, Rovnost) a ve věznici Kartouzy ve Valdicích. Roku 1962 byl propuštěn na amnestii. 
Po propuštění byl zaměstnán v Plzni v Kovodružstvu a znovu se začal podílet na činnosti 13. 
oddílu, který ilegálně pracoval s dětmi v chatařské osadě v Dobřívi. Rehabilitován byl až po roce 
1989.  
Po obnovení skautingu v roce 1989 se stal opět členem 13. oddílu a po jeho zániku přestoupil 
do 53. oddílu oldskautů stř. Střela Plzeň, jehož aktivním členem je dodnes. 
Br. Medvěd je také doživotním členem čestného Svojsíkova oddílu. 
Br. Světlík napsal knihu „Dobřív: historie podbrdské vesnice“ a knihu vzpomínek „Paměti 
starého kriminálníka“.  
 

Více o životě br. Světlíka si je možné přečíst či poslechnout na stránkách Paměti národa nebo 
třeba Českého rozhlasu. 

 Podle článku Lenky Šablové na Křižovatce Junáka, doplnil: Kamzík  
 

Navždy odešli 
 

Ve věku 93 let dne 18. července 2020 
  

zemřel br. Miroslav TREYBAL, 
 

významný skautský vůdce a neúnavný iniciátor 
ochrany přírody Strakonicka. 

 

Ing. Miroslav Treybal se narodil 15. dubna 1927 ve 
Strakonicích, kterým zůstal věrný celoživotně.  
K ochraně přírody se, jak sám říkával, dostal přes  

 

https://www.pametnaroda.cz/cs/svetlik-jiri-1924
https://radiozurnal.rozhlas.cz/clovek-musi-verit-ze-prezije-rika-muz-ktereho-veznili-naciste-i-komuniste-7784415
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skauting (6. bod skautského zákona praví, že skaut je ochráncem přírody a 
cenných výtvorů lidských).  
Vřelý vztah k přírodě a všemu živému jej přivedl po absolvování strakonického 
gymnázia na Fakultu lesního inženýrství Vysoké školy technické v Praze. Od roku 
1950 až do svého odchodu do důchodu pracoval v lesnictví. Nejprve jako taxátor, 
později jako vedoucí střediska Závodu lesnicko–technických meliorací.  
V r. 1980 byl iniciátorem založení okresní organizace Českého svazu ochránců 
přírody. Jako její delegát se zúčastnil i listopadového 3. sjezdu ČSOP v r. 1989. 
Miroslav Treybal do skautského oddílu vstoupil v roce 1937 a v Junáku setrval po 
celý život. V Junáku s různými vynucenými přestávkami (zákazy činnosti – účast-
ňoval se i  obnovy Junáka v letech 1945, 1968 a 1990) byl činný od r. 1937 a v ro-
ce 2011 byl po zásluze odměněn cenou nadace HESTIA „Křesadlo“ za svou pří-
kladnou práci jak v ochranářském, tak ve skautském hnutí - oba dva aspekty jeho 
celoživotního snažení se u něj prolínaly. Nejvyšším jeho skautským vyznamená-
ním bylo doživotní členství v čestném Svojsíkově oddíle. 
 

 

        

        

Dne 19. července 2020  
 

opustila novopacké  
 

skautské řady 
 

ve věku 94 roků 
 

 

sestra Olga Kracíková –  Šanga.  
 
 

„Zapad den, slunce svit, vymizel z údolí, z temen hor, odpočiň, každý kdos, boží tvor. 

V lesa klín, padl stín, hasne již vatry zář. Svatý mír kráčí z hor. Usíná boží tvor.“ 

 

Dne 18. 7., kdy naše oddíly končí své tábory a odeznívá slova skautské večerky, opouští 

skautský pozemský svět Olga Kracíková – Šanga. 

Olina započala své skautování v Nové Pace již v roce 1937 a zažila skautování v mnoha 

klubovnách rozesetých po Nové Pace, vznik základny ve zlámaninské Sopce, budování 

skautské klubovny v centru města a bohužel i mnohá přerušení skautské činnosti.  

Naštěstí byla i při každé obnově činnosti a návratu do naší klubovny. Za léta strávená ve 

skautu absolvovala mnohá vzdělávání a kurzy, z nichž načerpané znalosti předávala 

mladším generacím na skautských schůzkách a táborech.  

Postupem času se začala starat o hospodaření našeho střediska.  

Za její činnost se jí dostalo mnoha uznání a stala se i členkou čestného Svojsíkova oddílu. 

Není tomu tak dlouho, co s námi seděla u ohně svatého Jiří a zpívala skautské písničky, 

které měla tak ráda.  
 

Za novopacké středisko Tě zdravíme a děkujeme za všechno, co jsi pro nás udělala.     

Zástupce vedoucího střediska SOPKA Jindřich Beneš – Béňa;  

redakční zpracování: Kamzík 
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Dne 1. září 2020, v nedožitých 92 letech, z e m ř e l  K a r e l  J a n á č e k  -
T a r z a n , skautský vůdce (zde se svým oddílem v r. 1969).  
 
Do Junáka vstoupil jako desetiletý v r. 1938, oddíl vedl i po poslední obnově 
Junáka.  
Tento uznávaný regionální historik ze Sobíňova na Vysočině napsal na dvacítku 
knížek o historii svého kraje i o své rodině (dopracoval se svých předků až do 
středověku). Měl dva soukromé učitele. Prvním byl František Rajniš, duchovní 
Církve československé, který ovládal historii slovanských národů, naučil jej 
pracovat s prameny, luštit staré dokumenty a pomáhal mu s překlady. Druhým byl 
pracovník Památníku národního písemnictví Pavel Křivský, bývalý premonstrát.  
Stal se dopisovatelem Národopisné společnosti, navštěvoval pamětníky, zpěváky, 
vypravěče, muzikanty a zapisoval jejich písně, říkanky a vzpomínky. V celém 
okolí, ve městech i vesnicích, probádal všechny školní, obecní a farní kroniky 
a vypisoval stovky údajů. Zpracoval také pět obsáhlých kronik domácího odboje 
na Vysočině. Vyslechl stovky účastníků a pamětníků a jejich svědectví jsou 
uložena v archivech. Také sebral a zpracoval literární dílka lidí, kteří psali své 
vzpomínky ze života na vsi, humorné a někdy i smutné příběhy a veršovánky 
lidových básníků. Vše je uloženo v padesáti strojopisných knihách a dvou 
desítkách vydaných publikací. 
Ze svých bádání vytvořil soukromý archiv, který nakonec prodal a z výtěžku za-
koupil zchátralé stavení, které junáci opravili a vytvořili z něj klubovnu. 
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Zdroje o jeho životě např. viz: https://vltava.rozhlas.cz/tarzane-do-boje-aneb-pri-
me-stuj-andeli-5034465 anebo https://www.katyd.cz/clanky/na-me-cekejte-za-me-
se-primlouvejte.html . 
 

PŘED UZÁVĚRKOU 
 

VALNÝ SNĚM 

JUNÁKA 
 

Po květnovém a červnovém nadějném vývoji 

se v prázdninových měsících začala situace 

kolem šíření nákazy covid-19 opět zhoršovat. 

Akce pro velké počty lidí, s dlouhodobým 

pobytem uvnitř objektu a s účastníky z mnoha 

míst, jsou pokládané za vysoce rizikové.  

S odpovědností vůči zdraví delegátek a dele-

gátů a jejich blízkých a s přihlédnutím k vý-

znamné celospolečenské odpovědnosti Junáka 

- českého skauta rozhodl starosta, v návaznosti 

na doporučení Náčelnictva, o z r u š e n í  

V a l n é h o  s n ě m u  2 0 2 0  a o zaháje-  

ní postupu v souladu s Přechodným dodatkem 

č. 1 Stanov, schváleným v červnu 2020.  

Místo VSJ proběhly počátkem října 2020 distanční volby. Řídily se vnitřním právem 

Junáka - českého skauta, mj. Stanovami a Mimořádným volebním řádem schváleným 

Náčelnictvem dne 9. srpna 2020.  

V průběhu září došlo ke všem nutným krokům, od vyhlášení termínu voleb přes před-

stavení zpráv ústředních orgánů za uplynulé období i kandidujících osob. Po vykonání 

voleb proběhlo vyhlášení výsledků a první zasedání nově zvoleného Náčelnictva - vše 

pomocí různých nástrojů elektronické komunikace.  

V průběhu podzimu pak nově zvolené Náčelnictvo rozhodovalo o tom, jak dále naložit 

s jednotlivými tématy, která směřovala na Valný sněm, od ústředních orgánů i od jed-

notek.  

Lze předpokládat, že některé vyřeší samo Náčelnictvo, některé odloží na mimořádný 

Valný sněm, jiné rozpracuje a následně na připravovaný mimořádný Valný sněm předloží. 
  

 

E S B U 2020 
Místo konání: Penzion Sola fide, Janské Lázně                  

19. – 25. července 2020 - více zde:                               

https://www.jedensvet.org/news/ekumenicka-setkavani-s-bibli-a-umenim/ 
 

ESBU je zkratka pro „Ekumenické Setkání s Biblí a Uměním“, koná se 

už 27 let (!!) a je pozoruhodné tím, že je to seminář pro starší ob-

čany České republiky, kde přednášející jsou duchovní katolické, 

evangelické i židovské církve,  profesoři  z universit,  lékaři, politici a  

 

https://vltava.rozhlas.cz/tarzane-do-boje-aneb-pri-me-stuj-andeli-5034465
https://vltava.rozhlas.cz/tarzane-do-boje-aneb-pri-me-stuj-andeli-5034465
https://www.katyd.cz/clanky/na-me-cekejte-za-me-se-primlouvejte.html
https://www.katyd.cz/clanky/na-me-cekejte-za-me-se-primlouvejte.html
https://www.jedensvet.org/news/ekumenicka-setkavani-s-bibli-a-umenim/
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vůbec známé osobnosti, které hovoří na téma, které v současné době lidi zajímá. 

Posluchači jsou z větší části vzdělaní tak jako přednášející, jsou často již v důchodu, ale 

zajímají se samozřejmě o svět, ve kterém žijí. 

Letos jsme se ptali „Odpustí nám Bůh?“ - nenasytná společnost a ekologie, 

protože i my, křesťané, jsme součástí této společnosti, která přihlíží k tomu, jak je ničena 

příroda, životní prostředí až nás musí napomenout švédská školačka – co po vás zůstane 

pro život naší generace a generace vašich vnuků? 

Každý den na semináři začíná biblickým zamyšlením, modlitbou před jídlem, součástí je i 

jedna ekumenická bohoslužba, ale také každý rok celodenní výlet, koncerty, večerní zpěv 

s kytarou (moc rádi si zazpíváme lidové písničky) a vrchol všeho - „Garden Party“. 

Většinou nám už ta zahrada chybí, ale prostory našich penzionů mají dost místa pro dámy 

v kloboučcích a pány s motýlky a hlavně veselým programem, připravovaným samotnými 

účastníky. Většinou bývá i divadelní představení, nastudované přímo na místě (letos to 

byla pohádka o Kohoutkovi a slepičce, kterou všichni známe (?), různé veselé příběhy 

čtené i hrané, uplatnila jsem i Toma Atoma, Miki Duc a Puci Puc, „Sedněte si, nedo-

statečná“ - ze starých časopisů Junáka. Každý rok máme také „Obchůdek“ s výrobky 

„z třetího světa“.  

Jen pro představu v krátkosti program letošních přednášek: 

J. Halama: Co nám ukládá bible? - přednáška, diskuse 

B. Boučková: Udržitelný rozvoj – přednáška, diskuse 

T. Petrášek: Ekologie v papežských encyklikách 

Panelová diskuse: T. Petrášek, J. Sokol, J. Rybář, V. Vacek 

J. Šiklová: Ekologové Erazim Kohák a Ladislav Hejdánek 

L. Pavlát: Civilizační vize z pohledu judaismu 

T. Jungwirth: Jak zůstat lidmi uprostřed klimatické krize 
 

Letošní rok byl poznamenaný Corona-virem, přijelo necelých 50 účastníků (bývá  nás i 

stovka !), ostatní měli strach z nákazy vlastní nebo slouží jako prarodiče u svých i během 

pandemie pracujících vlastních dětí. Moc jsme se všichni radovali z každého, kdo přijel a 

byla to letos zvláštní, vděčná, krásná atmosféra.  

Byla to jediná společenská 

událost, kterou jsem letos v lé-

tě měla možnost prožít. 

Místa bývá dost a mohu vám 

vřele doporučit na ESBU příští 

rok také přijet. Je to zážitek na 

celý rok. Já tam byla letos už 

po jedenácté a budu-li živa a 

zdráva, pojedu napřesrok zase.  
 

 

Lída Bělovská  

(třetí zleva na starší 

fotografii), 

bývalá vůdkyně českého 

exilového skautingu, členka 

Svojsíkova oddílu. 
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N ě k t e r é  d i s k u t o v a n é  v ý r o k y :  
 

Je možné, že udržitelného způsobu života nedosáhneme a nakonec skončíme ekologickou 

katastrofou, na kterou doplatíme jak my, homo sapiens sapiens, tak ostatní živočichové 

našeho typu.                                                                                          Erazim Kohák 
 

Co můžeme tedy my, jako křesťané dělat, abychom naplnili Boží vůli? 

- Tam, kde žijeme, máme se snažit o dobré mezilidské vztahy, 

- Snažit se o co nejlepší vzdělání, Zajímat se o veřejné dění, sledovat práci vlády a  

  dát najevo své mínění s jejím jednáním 

- Vědění je moc. Přemýšlím, tedy jsem. Jedině na nás, myslících lidech, záleží. 

- CHYBA: Zvíře nemyslí, je to věc (odkud se bere tato moje arogance, jak to vím?);   

  jsme povinni se starat o zvířata, vytvářet taková životní prostředí, aby tam mohla 

  zvířata žít. 

- Žádat vysvětlení toho, co vláda dělá a trvat na odpovědi, jestliže se nám něco   nelíbí. 

- Snažit se šetřit tím, co máme – nevyhazovat rozbité věci, nechat je opravovat (jsou 

  ještě nějací šikovní lidé, kteří to umí?)  

Jindřich Halama 
 

Bůh vždycky odpustí, my odpouštíme někdy, ale když je s přírodou špatně zacházeno, nik-

dy neodpouští. (Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/papez-pise-encykliku-o-

vztahu-k-prirode.A140125_072246_domaci_cen).                                     papež František 
 

 
 

 

vjech.kamzik@volny.cz  

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/papez-pise-encykliku-o-vztahu-k-prirode.A140125_072246_domaci_cen
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/papez-pise-encykliku-o-vztahu-k-prirode.A140125_072246_domaci_cen
mailto:vjech.kamzik@volny.cz

