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JEDNOU SKAUTEM   -    N AVŽDY SKAUTEM  

 
          

 

Dvacáté osmé elektronické číslo, web v řádném provozu. 
 

              
OBČASNÍK 

  
 

 

Svojsíkův oddíl a jeho vedení a ovšem jednotlivé 

družiny mají za dlouhá léta od roku 1970 ve své 

činnosti řadu zvyků, tradic a opakovaných akcí. 
 

Jednou z nich je zapalování svíček v Šáreckém  

údolí u vybrané borovičky, a to o Adventu. V roce 

2020 však „řádila“ pandemie, a tak bylo ohroženo 

i „svícení“ v Praze; díky nezlomnosti dvou bratrů 

však svícení bylo - jen chyběly sestry, aby se daly 

jako už tradičně dobře zazpívat vánoční písničky.  
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Buďme negativní vůči covidu a pozitivní vůči přátelům. 
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ročník 7 

* 
www.so-novinky.obadalek.cz  

http://www.so-novinky.obadalek.cz/
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ODDÍLOVÉ  ZPRÁVY 
 

 

 

Jak vidno koronavirus nepokazil skautské akce … 
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… které si Hanácká družina SO naplánovala. 
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Informační zdroje 
 

Historicky první online volby do ústředních orgánů Junáka proběhly od 1. až do 5. října 

2020.  

Z celkového počtu 531 oprávněných delegátek a delegátů se jich elektronických voleb 

zúčastnilo 433, tedy 82 % (pro platnost voleb byla třeba alespoň 50% účast). Svůj 

hlasovací lístek odevzdalo celkem 423 delegátek a delegátů. 

 

VÝSLEDEK ELEKTRONICKÝCH VOLEB 
 

NÁČELNÍ A NÁČELNÍK A JEJICH ZÁSTUPCI 

 

Vendula Bušková - Véňa - náčelní 

            Kristýna Menclová - Tynus - místonáčelní 

Ondřej Vokál - Vokin – náčelník  

     Ladislav Pelcl - Bilbo - místonáčelník 

 

Čtveřice kandidátek a kandidátů na "náčelníky" kandidovala společně, jako jeden tým. 

Více o tom, proč se rozhodli do toho jít, si lze přečíst na webové stránce:  

http://kandidujeme2020.skauting.cz. 

  

VOLENÉ ČLENKY A VOLENÍ ČLENOVÉ 
 

Kateřina Jonášová - Monťa 

Klára Ondříčková - Káďa 

Johana Volavková - Jóža 

Anežka Havránková - Aneža 

Šárka Jechová - Mája 

Vít Koutenský - Pudil 

Ondřej Pytela - Ondra 

Vít Rusňák - Virus 

František Šereda - Moulin 

Václav Špaček - Štip 

Náhradník: David Rožek – Doktor 

 

ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE 
 

Jakub Procházka - Citron 

Kateřina Musilová - Danělka 

Jan Fischer - Hvězdář 

Václav Dobrozemský - Vaša 

Jiří Benda - Hurón 

Jan Stejskal - Johan 

Jakub Šimurda - Kolibřík 

Náhradník: Martin Paul 

 

ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA 
 

Petr Pavlok - Vrána 

Tomáš Řehák - Špalek 

Jiří Kubala 

Mariana Ermlová - Mája 

Tomáš Vítek - Datel   

 

 

Uvedené výsledky jsou nyní také dostupné na webu volby.skaut.cz a také v příspěvku na 

Facebooku. 

https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29882&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29885&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29883&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29886&ID_EventCongress=1833
http://kandidujeme2020.skauting.cz/
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29911&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29884&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29967&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29960&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29929&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29857&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29979&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29788&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29888&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29895&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29878&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29914&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29906&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29872&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29909&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29632&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29912&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29915&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29890&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29907&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29908&ID_EventCongress=1833
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Congress/CandidateDetail.aspx?ID=29978&ID_EventCongress=1833
https://volby.skaut.cz/
https://www.facebook.com/SkautInfo/posts/1545221372331171
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Zajímavé zprávy  
 

Betlémské světlo 2020 
  

V roce 2020 mělo předávání Betlémského světla vybráno heslo  
„Mír překonává hranice“. 

 

V Betlémě zapálila Betlémské světlo letos devítiletá žá-
kyně Maria Khoury z křesťanské rodiny v Betlémě, pro-
tože z Rakouska kvůli pandemii žádné dítě nesmělo vy-
cestovat. 

Místo mezinárodního setkání skaut-
ských delegací se v roce 2020 v Ra-
kousku konala jen online streamo-
vaná  ekumenická bohoslužba v Salz-
burgském Dómu za účasti arcibiskupa 
Lacknera, duchovních dalších rakous-
kých církví a skautských zástupců ra-

kouských spolkových zemí, a to dne 12. prosince. Na setkání zazněla skautská 
videa ze zemí, jejichž svíčky byly zapáleny a kam bude Betlémské světlo putovat. 
 

 
 

Vlastní předání plamínku BS do Čech proběhlo na hraničním 
přechodu Drasenhofen – Mikulov v neděli 13. prosince.  
 

Pandemická sice situace dovolila, že dne 19. prosince 2020 
rozvoz  Betlémského světla po naší republice, ale prováděly 
jej jen malé skautské skupinky a předávaly je venku. Další 
roznáška proběhla v souladu s přísnými protiepidemickými 
opatřeními. 
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Podrobnější informace viz: https://www.betlemskesvetlo.cz/ a dále také pokyny: 
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5422-jak-probehne-letosni-betlemske-
svetlo-ctete-doporuceni-a-omezeni . 
 

 
 

Předání Betlémského světla na česko-rakouské hranici-viz: https://www.instagram.com/p/CIvKfRLhgtC/. 
 

Snahou každého světla je prozářit tmu…  
 

Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak 

ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Inspirovat je mohla událost ze 

středověku.  

Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou 

výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše 

Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se 

na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije 

a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. 

Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo 

několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané 

poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale 

přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, 

vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední 

Betlémské světlo.  

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří 

ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. A tak od roku 1986 vždy jedno dítě a malý 

televizní štáb jedou do Betléma pro Betlémské světlo. 
 

https://www.betlemskesvetlo.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5422-jak-probehne-letosni-betlemske-svetlo-ctete-doporuceni-a-omezeni
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5422-jak-probehne-letosni-betlemske-svetlo-ctete-doporuceni-a-omezeni
https://www.instagram.com/p/CIvKfRLhgtC/
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Navždy odešli 
 

Chrudimští skauti a skautky navždy ztratili  

br. Miloše Mecnera - Ithanaku, 
 

(narozen 12. června 1927 v Hořovicích, okres Beroun,  

zemřel v Chrudimi 16. října 2020). 
 

Br. Mecner prožil se svými třemi bratry mládí v Hořovicích.  

Skautem byl od roku 1933 v oddíle DTJ, v roce 1936 přešel 

do Svazu skautů RČS a v roce 1940 končil jako rádce.  

V r. 1945 v Hořovicích založil a vedl 1. oddíl junáků (až do 

roku 1948).    

Absolvoval LŠ – 1945, ústřední lesní školu Černošice, obor 

táborník, zálesák, zpravodajství /vůdce br. Dr. Průcha/. VZ 

složil v roce 1946 u bratra Vimra v Králově Dvoře.  

Roku 1950 byl z politických důvodů a pro odsouzení man-

želky státním soudem v Chrudimi za rozvracení republiky, 

vyloučen ze studia na Letecké vojenské akademii v Hradci Králové.  

Roku 1958 byl odvolán z funkce ředitele závodu STS pro těžké půdní úpravy pro ztrátu 

důvěry. V r. 1961 byl vyloučen z dálkového studia VŠE pro politickou nespolehlivost.  

V letech 1955 – 1968 byl členem pionýrské organizace, ve výchově využíval skautské 

prvky, byl také členem okresní i krajské rady Pionýra. V roce 1968 pomáhal okrskovému 

veliteli br. Kučerovi při obnově Junáka chrudimského okresu.  

V únoru 1969 zvolen předsedou okresní rady. Roku 1970 byl vypovězen z Mototechny 

Pardubice pro nesouhlas se vstupem cizích vojsk a pro angažovanost v Junáku.  

V roce 1989 obnovuje činnost střediska Chrudim i okresní rady Chrudim, předsedou 

okresní rady byl od roku až do roku 1987.  

Dne 29. 7. 1991 – rehabilitován, jmenován do hodnosti majora.  

Dne 28. 12. 1991 obdržel Řád čestné lilie – ocenění zásluh o obnovu Junáka v roce 1968 

i v roce 1989 a za totalitní perzekuci jeho osoby a rodiny v letech 1950 – 1989. 

V roce 1991 zpracoval podrobný historický text „Počátky skautského hnutí na Chru-

dimsku a jeho vývoj do roku 1970“. 

Nejvyšším skautským vyznamenáním br. Ithanaky bylo udělení doživotního členství 

v čestném Svojsíkově oddíle. 
 

Dne 30. září 2020 

opustil skautské řady střediska Junáka v Polešovicích 

ve Zlínském kraji 

br. Zdeněk Míša – Akéla  

(*20. 12. 1930 †30. 9. 2020)   

Celoživotní skaut br. Akéla začal do Junáka chodit v Pole-
šovicích hned po II. světové válce (středisko bylo založeno 
v roce 1945). Br. Míša prožil činnost střediska v tehdy 
„klasické“ podobě s akcemi veřejnými i se soutěžemi a 
tábořením, a to až do léta roku 1948, kdy zažil jeho smut-
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nou likvidaci. Obnovení v roce 1968 se již naplno věnoval a těžce nesl další 
likvidaci v roce 1970. 
Při posledním obnovení činnosti v roce 1989 byl zvolen vůdcem střediska Jantar 
Polešovice, které vedl dlouhá léta; naposledy vedl klub OS.  
Patřil k členům střediska, kteří dbali na uchování historie a předávání tradice 
mladším generacím. Důkazem je např. jeho v úzkém kruhu známý text: Jak to 
všechno začalo, pohled do historie skautingu v Polešovicích, edd. Zdeněk Míša, 
Polešovice 2005 - odkaz na text je citován v práci: 
https://is.muni.cz/th/w1qcs/Dip_Mikulec_Vyvoj_skautskeho_hnuti_UH.pdf. 
Kromě jiných uznání bylo jeho nevyšším skautským vyznamenáním doživotní 
členství v čestném Svojsíkově oddíle. 
 

 

Dne 1. listopadu 2020 zemřel ve věku 89 let 

bratr Miroslav Všetečka 
 

z Hradce Králové. 
 

Členem Junáka byl od 15. 5. 1945 v 78. odd. Hradec Králové. 

V roce 1968 působil již jako zástupce vedoucího v 7. odd. HK a v 

r. 1969 získal vůdcovský dekret. 

Od r. 1989 se opět zapojuje do činnosti společně se svojí 

manželkou Jaroslavou, která je členkou Svojsíkova oddílu již 

z dřívějška – oba byli aktivní v rámci oddílu OS HK – Rybárny.  

Br. Miroslav byl znám také svojí širší aktivitou: pracoval i 

literárně při tvorbě skautských almanachů v HK, včetně almanachu historické Skautské 

kapely HK. 

Podílel se na uspořádání skautské výstavy jako součásti výstavy o Hradecku, neboť 

působil jako předseda Asociace pro rozvoj turistiky v ČR, a v této funkci se podílel na 

návrhu zřízení Muzea a jeho turistické části v HK s expozicí tzv. Foglarovy uličky, 

zaměřené na čestnou výchovu mládeže a skautingu. 

Roku 2000 obdržel Medaili díků, roku 2001 medaili Syrinx, bronzovým stupněm medaile 

Lilie a přátelství roku byl vyznamenán r. 2007 a totéž vyznamenání jako stříbrný stupeň 

obdržel roku 2009. 
 

Doživotním členstvím ve Svojsíkově oddíle byl br, Všetečka vyznamenán roku 2011. 
    

Lubor Šušlík – Bill, rádce Východočeské družiny Svojsíkova oddílu;  

redakce webu SO: Kamzík 
 

Středisko Junáka DESÍTKA Praha – Bílá Hora 
ztratilo svého dlouholetého vůdce br. 

Josefa Součka – Ďábla, 
 

*21. 6. 1929  †11. 11. 2020. 
 

Br. Ďábel byl členem 10. skautského oddílu se svým rodným bratrem Sučukem již v r. 
1939. Oddíl měl klubovnu v loděnici KČT v Braníku. Po revoluci v r. 1945 byl oddíl 
„v plné síle“ a když maminky vyrobily dětem košile obarvené na modro a německým 
oficírským če-picím odpáraly kšilty, byly kroje hotové; námořnické bundy získali ze 
skladů Hitlerjugend. Tento rok se datuje jako založení 10. střediska Junáka. 

https://is.muni.cz/th/w1qcs/Dip_Mikulec_Vyvoj_skautskeho_hnuti_UH.pdf
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V r. 1947 se však v tomto vodáckém oddíle přiostřila 
atmosféra tak, jak se vyvíjela politická situace, vznikaly 
rozpory mezi členy a kapitánem Jirkou, který byl komu-
nista. Odrostlejší chlapci a děvčata z oddílu odešli a tak 
nalezneme br. Josefa Součka - Ďábla ve smíšeném 
roverském kmeni. Když byl v roce 1949 Junák rozpuštěn, 
pokračovalo se v činnosti v mateřské loděnici Klubu 
českých turistů. 
Když nastalo v roce 1968 „politické oteplení“, slavné 10. 
středisko obnovili jeho bývalí členové Pepa Souček-
Ďábel, Borek Novák-Boras, Mirek Knížek-Skukum, Vláďa 
Knížek-Riki, Láďa Platil-Lapla, Zdeněk Tumpach-Baro a 
členky Jelena Součková-Kari, Stáňa Knížková-Sweet a 
Helena Platilová.  
Dávnému přátelství bělohoráků s "Desítkou" položili 
základy vodáci Sučuk, Ďábel, Boras a Muky, protože bydleli na Bílé Hoře, a potom Jarda 
Beránek, první vůdce bělohorské JEDNIČKY. Bělohoráci přinesli dobrou pověst a slávu 
střediska bratra Janduse a středisko "Desítka" tradiční číslo a jméno. Práce bylo hodně 
a nadšení nikoho neopouštělo až do září 1970, kdy z nařízení komunistické strany a 
vlády dochází opět ke sloučení všech dětských a mládežnických organizací v jednu a 
Junáku je zastavena činnost. Udržuje se dál spojení skautských rodin, mnozí pracují s 
dětmi v jiných organizacích. 
Když se bělohorští v prosinci 1989 opět sešli, byl mezi skauty a skautkami opět „ďábel-
sky aktivní“ Pepa Souček-Ďábel. I za jeho přispění středisko dokonce slavnostně otev-
řelo dne 30. září 1995, při příležitosti 50. výročí skautingu na Bílé Hoře, za účasti staros-
ty Městské části Praha - Řepy pana Vlastislava Fencla, novou klubovnu v Opukové ulici 
na Praze 6. Na webových stránkách http://www.os10.cz/blog/b-334.html lze získat nejen 
informace o tom, jak byl br. Ďábel mezi oldskauty aktivní, ale i pěkné fotografie. 
Kromě řady ocenění byl roku 2004 bratr Josef Souček-Ďábel vyznamenán doživotním 
členstvím v čestném Svojsíkově oddíle, kde patřil mezi nejstarší členy, v jejichž řadách 
bude citelně chybět.  
Na schůzkách Pražské družiny SO se i přes svůj vysoký věk snažil neúnavně účastnit a 
svým humorem přispívat k dobré atmosféře. 

Hlavní zdroj informací: https://bilahora.cz/;  
redakce: Kamzík.  

 
V Domově sv. Václava ve Staré Boleslavi,  

po 6 letech pobytu, 
zemřela dne 13. listopadu 2020  

v téměř 96 letech skautka 
 

Ludmila Vančatová – Lili. 
 

V domově měla ses. Lili věrnou přítelkyni,  
sestru Sojku - Ludmilu Zahrádkovou,  

která pomáhala jak pečovat o její tělesný stav,  
tak i s ní sdílet vzpomínky na skautování. 

 
Sestra Lili pocházela z Miličína na Táborsku. 

 
 

 

http://www.os10.cz/blog/b-334.html
https://bilahora.cz/
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Sestra Majka Pecivalová vzpomíná:  
 

Já osobně jsem znala rodinu Vančatových a moc si vážím toho, co udělali pro skauting a vůbec 
pro lidi kolem. Vím, že byli kantoři, zejména Juraj Vančata, to byl čestný a rovný chlap, dokonce 
učil ještě při důchodu moje dcery. Byl velmi platný pro 139. oddíl OS v Táboře a velmi se 
zasloužil o založení katolického oddílu děvčat v Táboře. Co se týče sestry Lily, já osobně jsem 
se s ní setkala jen málo, začala jsem totiž skautovat v r. 1968 v Plané n. Lužnicí. Ale do smrti 
nezapomenu na jedno setkání s ní po r. 1990 tady v Táboře, asi u nějakých čekatelských nebo 
vůdcovských zkoušek. Zazpívala nám tehdy úžasně Mezinárodní hymnu skautek. Velký a 
nezapomenutelný zážitek. Jinak vím, že nejprve žila ve starém domku v Miličíně a později u 
Vančatů v Táboře, odkud pak se dostala do Boleslavi.  
 

Sestra Sojka vypráví: 
 

Když se Lili dozvěděla, že jsem skautka, udělalo jí to velikou radost a hned jsme byly "na jedné 
lodi". Během let jsme se velmi sblížily. Hodně našich hovorů se točilo kolem "skautování". 
Vyprávěla o sobě a živě se zajímala o naši činnost a hlavně o tábory. Nechala si líčit hry, které 
hrajeme, jaké máme stany, co a jak vaříme, co jsme zažily. Bohužel měla velmi slabý zrak (na 
jedno oko byla slepá úplně, druhým viděla pouze obrysově), tak jsem nemohla svoje vyprávění 
doplňovat fotografiemi. Byla ráda, když jsem jí četla "Foglarovky" nebo nějakou skautskou 
literaturu, zpívaly jsme spolu skautské písničky, pamatovala si jich opravdu hodně. Svoji 
příslušnost ke skautskému hnutí vnímala do poslední chvíle velmi silně a výrok: "Skautem 
jednou, skautem vždycky" nebyla pro ni jen nějaká fráze, ale skutečná realita. Ráda mluvívala o 
Táboře a svých zážitcích v tomto městě i skautování s ním spojeným. 
 

Sestra Lili do nástupu do Domova bydlela v Miličíně na Táborsku; zde jí obec 
jednak v Kulturní rubrice v prosinci 2019 a v Miličínském zpravodaji v lednu 2020 
přála k 95. narozeninám. V Miličíně se s ní naposledy v chrámu Páně dne 18. 
listopadu 2020 rozloučila rodina i přátelé.  
 

Sestra Ludmila Vančatová – Lili, kromě jiných ocenění, byla v r. 1994 Junákem 
vyznamenána doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle. 

 
Redakce: Kamzík 

 
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 zrazen, 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.  
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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. 

Redakce textu: Kamzík 
 

Odešla navždy 
sestra Zdeňka Omelková - Zdena 

(*22. 1. 1925  †13. 12. 2020) 
 

Vděční studenti vydali knihu vzpomínek s názvem Zázvorek - 
vzpomínání z učitelského života 

ZDROJ: BUCHLOVICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
ZAJÍMAVOSTI 23 / 06 / 2020 

 

Autor: Jaroslav HRABEC; viz též: 
https://www.idobryden.cz/zajimavosti/vdecni-studenti-ji-vydali-
knihu-vzpominek-s-nazvem-zazvorek-vzpominani-z-ucitelskeho-
zivota-51330.html  
 
Většinu cest mezi Uherským Hradištěm a jednotlivými působišti 
absolvovala na svém motocyklu Jawa 250. 

Je osobností dívčího skautingu zejména třetího období existence, tedy 

let 1968 - 1970.   Skautkou  se stala  již v roce  1937 společně  se svou  

 

https://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/kh_skauti20070513.html
https://www.idobryden.cz/zajimavosti/
https://www.idobryden.cz/zajimavosti/vdecni-studenti-ji-vydali-knihu-vzpominek-s-nazvem-zazvorek-vzpominani-z-ucitelskeho-zivota-51330.html
https://www.idobryden.cz/zajimavosti/vdecni-studenti-ji-vydali-knihu-vzpominek-s-nazvem-zazvorek-vzpominani-z-ucitelskeho-zivota-51330.html
https://www.idobryden.cz/zajimavosti/vdecni-studenti-ji-vydali-knihu-vzpominek-s-nazvem-zazvorek-vzpominani-z-ucitelskeho-zivota-51330.html
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o dva roky starší sestrou Věrou. Později se stala skautkou i její o 4 roky mladší sestra Jana. Celý její 

životní příběh je velmi pozoruhodný. Zdena se narodila v Uherském Hradišti, na Mariánském náměstí. 

V roce 1926 se přestěhovali do Mařatic. Otec Jan Omelka byl úředník, legionář z ruské fronty, který 

i v závěru 2. světové války pomáhal odboji, partyzánské skupině Františka Bogataje, operující nedaleko 

na Popovicku a Hlucku. Maminka Marie byla žena v domácnosti.  

Zdena absolvovala měšťanku a v průběhu 2. světové války obchodní akademii. Poté pracovala jako 

účetní ve firmě Auto-Praga. Lákala ji však novinařina, chtěla být již od dětství redaktorkou, a také 

pedagogická činnost. Proto se přihlásila na Pedagogickou školu v Brně a na učitelském ústavu složila 

v roce 1946 maturitu. Nelehká učitelská profese ji v poválečných letech zavála do různých zapadlých 

koutů naší vlasti. V listopadu 1946 nastoupila učitelskou dráhu na severní Moravě, ve vysídleném 

pohraničí, v Malé Moravě. Od prosince pak ve Starém Městě pod Sněžníkem, v roce 1947 v Rudě 

nad Moravou, následně v Chrasticích, v roce 1948 ve Vysokých Žibřidovicích. Absolvuje aprobační 

studium čeština, tělocvik a občanská výchova pro 2. stupeň. Postupně pak učí v Hanušovicích, Branné, 

Janoušově, v roce 1957/1958 opět ve Starém Městě pod Sněžníkem, v Loučné nad Desnou. Teprve 

v roce 1961 se vrací do rodného kraje a nastupuje na školu do Ostrožské Lhoty. V roce 1965 dokončuje 

šestileté dálkové studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala 

aprobaci pro výuku na středních školách.  

Nutno dodat, že většinu cest nejen mezi Uh. Hradištěm a jednotlivými působišti absolvovala na svém 

motocyklu Jawa 250, který si pořídila v roce 1956.   

V roce 1968 se aktivně zapojuje do obnovené skautské organizace a ujímá se vedení dívčích oddílů. 

Připravuje  a  organizuje letní tábory  i  okresní  a krajské závody. V roce 1968 dostala vyznamenání od  

ministra školství a v roce 1969 jí bylo nabídnuto inspektorské místo, kterého je však za rok zbavena. 

Nebyla schopna na základě komunistických prověrek propustit učitelského kolegu. Navíc jiný snaživý 

kolega upozornil, že před svým odchodem z Ostrožské Lhoty zapsala do školní kroniky, že 21. srpna 

1968 začala okupace Československa sovětskou armádou. A tak byla v roce 1970 umístěna na školu do 

Nedachlebic. Vzhledem k tomu, že měla aprobaci pro střední školy, bylo jí v dalším roce, po náhlém 

úmrtí jedné z profesorek, umožněno přejít na gymnázium v Uherském Hradišti. Dle jejího vyjádření se o 

to zasloužili její skautští bratři působící na této škole, František Petlan, zastávající funkci zástupce 

ředitele, za přímluvy Vojty Ondry. Zde pak s láskou a nadšením vyučovala český jazyk a literaturu. Se 

studenty též založila Klub mladých autorů a byla jim velkou inspirací i motivací k vlastní tvorbě až do 

svého odchodu do důchodu v roce 1984.  

V roce 1990 se opět zapojuje do potřetí obnovené činnosti v Junáku. Společně s další hradišťskou 

skautkou, Alenou Tománkovou, tehdy herečkou ostravského divadla a zejména místonáčelní dívčího 

skautingu v ČR, organizuje a vede tři moravské dívčí lesní školy na základně ve Starých Hutích, 

připravuje a rediguje výroční almanachy Zkazky kmene Řvavých, spolupracuje při přípravě výstav a je 

aktivní členkou oddílu oldskautů. 

V roce 2014 jí vděční studenti vydali knihu jejích vzpomínek s názvem „Zázvorek - vzpomínání 

z učitelského života“. 
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Ses. Zdenka se i přes zdravotní problémy neustále zúčastňovala skautských schůzek. Její synovci ji 

pravidelně dopravovali na setkání hradišťských oldskautů i na schůzky Plajnerovy družiny Zlínského 

kraje čestného Svojsíkova oddílu.  

Její pobyt v Domově pro seniory v Buchlovicích byl charakterizován psaním, tvorbou koláží 

a výstavami.    
Vzpomínka ses. Dáši Houskové z vedení Svojsíkova oddílu: 

 

Patřila mezi nejdůležitější kamínky v mozaice 2. i 3. obnovy. Vlasta Macková  o ní často hovořila. Přijata 

do SO byla hned po obnově v r. 1990 (pořad. č. B-077), byla nositelkou zlatého Řádu čestné lilie 

v trojlístku a Skautské lásky.  
 

Svojsíkův oddíl v ní ztrácí členku nejstaršího kruhu a pamětnici skautské historie. 

Redakční úpravy: Kamzík 
 

Zemřel bratr 
 

Jiří Špinka - Gandy, 
(*21. 10. 1944 – †13. 12. 2020) 

 

restaurátor, sochař a medailér, člen Unie výtvarných umělců, 

člen Asociace restaurátorů a člen Asociace medailérů. 
 

Br. Gandy byl jak skautem, tak i trampem (T. O. Rezavá 

kotva, Plzeň) – jeho řezbářské umění doplňovala také činnost 

výtvarného pedagoga; jako kreslíř ilustroval  trampský časopis 

Tulák (60. léta, Plzeň) a jeho ilustrace jsou otištěny i v knize, 

věnované památce jeho kamaráda Karla Růžičky - Lišáka Rycí vidle navždy (Avalon 

2001 a 2006 /Trilobit sv. 5/). 
 

Vyučil se čtveru řemesel, která všechna perfektně ovládal a navíc neustále zkoušel něco 

nového. A tak vymyslel a ve svém ateliéru vytvořil naprosto unikátní dřevěné reliéfy, 

jimiž pohybují jednoduché celodřevěné systémy na principu hodinového stroje. Svým 

jedinečným výtvorům říkal kinetické dřevořezby a vystavoval je v malé galerii ve svém 

bydlišti - Chválenicích u Plzně. 
 

Na internetu na adrese https://seda-strela.webnode.cz/o-nas/ jsou uvedeny stránky Klubu 

oldskautů 53. oddílu ŠEDÁ STŘELA Plzeň, které vede sestra Vlasta Špinková a  jejich 

výtvarnou stránku měl vést bratr Jiří Špinka – Gandy. V posledních letech se především 

věnoval restaurátorské tvorbě (jako zaměstnanec Západočeského muzea) a své lásce – 

řezbařině. S jeho ženou Vlastou Špinkovou (*1950 v Doudlebech nad Orlicí), členkou 

Obce spisovatelů ČR, tvořili vzácný výtvarný pár. Vlasta Špinková píše především verše a 

mimo jiné je zastoupena ve sbornících Krajina našich srdcí, Cestou, Rybáři odlivu a Duše 

plné slov. Do letošního roku se dočkala vydání těchto sedmi svých knih: Jak plyne 

čas (2006), Bez křídel (2009), Adagio introverto  (2012),  Variace pro čtyři hlasy  (2014),  

Napíšu vlaštovkám (2016), Na konci ptačích příběhů  (2018) a Opuštěné doupě (2019).  
 

Bratr Gandy bude plzeňskému středisku Junáka STŘELA velice chybět. V čestném 

Svojsíkově oddíle, jehož členstvím byl roce 2018 vyznamenán Junákem, bude br. Gandy 

postrádán ve skupině výtvarníků. 
 

https://seda-strela.webnode.cz/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fseda-strela.webnode.cz%2Fo-nas%2F
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PŘED UZÁVĚRKOU 
 

 Malý výběr z mnoha přání do roku 2021: 
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REDAKCE ZPRAVODAJE  

 

I JEJÍ PŘISPĚVATELÉ PŘEJÍ VŠE DOBRÉ 

 

V ROCE 2021! 
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Letošní novoroční číslo přináší poněkud nečekaně širokou paletu uzavřených běhů života 

členů a členek Svojsíkova oddílu, jak je přineslo poslední čtvrtletí roku 2020. Díky velké 

řadě přispěvatelů i zdrojů informací se v nekrolozích můžeme dočíst historii českého 

skautingu „v kostce“ a především „v osobním formátu“. 
 

 
 

Pohled na zasněžené trnky je do velké míry paralelou: i v zimě mají trnky jasnou barvu 

jako v létě; oproti větvím bez listí i vůči sněhu představují zivotadárnou sílu i poté, co 

jejich nositelský keř přešel do zimního spánku. 

Zdalipak ohlédnutí za ukončenou skautskou stezkou našich zemřelých není tomuto 

přírodnímu dění podobný …? 
 

 

vjech.kamzik@volny.cz  

mailto:vjech.kamzik@volny.cz

