
 
ztratil dne 17. 11. 2020 ve věku 89 let navždy celoživotního skauta,  

 

bratra Zdeňka Šlejtra – Valdu, 
 

bývalého vůdce poválečného 8. skautského oddílu 
a vždy aktivního člena oddílu oldskautů - vytvořil 
oddílu znak: 
 

 
Bývalí roveři střediska vzpomínají a vzdávají br. Valdovi čest: 
 

Na Valdu, zakladatele Roverských zpívání v KH a zároveň toho, který byl vlastními bratry zra-
zen, poslán do lágru a přežil, nezapomenu. Byl to svůj ale fajn chlapík, opravdovej skaut až do 
posledních dnů, kdy ještě chodil mezi lidi. 
Carpe diem                                                                   Michal Horeš-Šemík 
 

Valda v devadesátých letech, několik let po znovuobnovení skautingu, začal v Kutné Hoře 
organizovat 'roverské potlachy'. Díky němu jsme se my, budoucí kutnohorští roveři, poznali a 
seznámili. Valda nás tak vlastně nasměroval na roverskou cestu, inspiroval a postrčil. Dá se 
říct, že vlastně stál u zrodu kutnohorského roveringu, i když roverský kmen jsme si pak už 
v roce 1995 založili sami. S Valdou jsme se k potlachům scházeli v neděli odpoledne, které 
jsme pak strávili v klubovně nebo na vycházce. Ukázal nám, že "V jednotě je síla" (jak zní také 
písnička, kterou jsme s ním zpívali) a že skautování není pouze oddílová činnost. I díky Valdovi 
se naše roverská generace dala dohromady a prožila společně krásné období dospívání.  
Mimo skautské kruhy jsem br. Šlejtra potkával při bohoslužbách v kostele Českobratrské církve 
evangelické, kam pravidelně chodíval, pokud mu to zdraví dovolilo. Také zde byl prostor pro 
upřímné a milé rozhovory nad nejrůznějšími tématy. I br. Šlejtr - Valda mi ukázal, že skauting a 
víra nejsou dva oddělené světy, ale že obě cesty životem lze skloubit. 
Bratře Valdo, děkujeme za upřímné životni svědectví a společně strávené chvíle ... 
Tomáš Fér 
bývalý vůdce roverského kmene "Děti z Údolí červených mraků", Kutná Hora, současný vůdce 
3. oddilu "Féfo", Kutná Hora 
 

Pamětníci vzpomínají, jak br. Šlejtr spoluorganizoval Skautské reminiscence (viz např. odkaz 
https://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/kh_skauti20070513.html, dále každoroční setkávání 
na Orlovech – tzv. pochod na tábořiště prvních skautů (je autorem textu písně Skautské orlovy). 
Napsal a vydal útlou brožurku „Kutná Hora a česká státnost“. Inicioval stavbu pomníku Milady 
Horákové a pojmenování parčíku před bývalou poliklinikou, kde je zmíněný pomník umístěn, na 
„Sady Milady Horákové“. Propagoval zájem o kutnohorského rodáka kapitána Vosku a pojme-
nování uličky po něm (od autobusového nádraží k ulici Benešova).  
V roce 1994 se zúčastnil jako návštěvník (visitor) evropského jamboree v holandském Dronte. 
Br. Valda byl mimo jiných ocenění v r. 1996 vyznamenán Junákem doživotním členstvím v čest-
ném Svojsíkově oddíle. 
 

Členové Konfederace politických vězňů v Kutné Hoře, Jaromír Vajgl a zejména Zdeněk Šlejtr, 
se řadu let zabývali shromažďováním všech životních a osudových faktů známých rodáků. 
V Městském Tylově divadle v dubnu 2014 převzaly významné osobnosti Ceny starosty – mezi 
nimi byl Zdeněk Šlejtr – za dlouholetou činnost ve vedení Konfederace politických vězňů i za to, 
jakým způsobem připomíná tato organizace dějiny totalitních režimů v naší zemi a napomáhá 
tak chápání historických souvislostí zejména mezi mladými lidmi. 
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