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V lednu 2021 uplynulo 80 let od úmrtí Lorda Baden-Powella 
 

V dnešní době Junák povětšinou 
přijímá náplň Dne zamyšlení podle 
pojetí WAGGGS (ostatně se dříve 
jednalo o Den sester) hlavně proto, 
že ve světě právem skautské hnutí 
podporuje rovnoprávnost dívek a 
žen.  
 

Nicméně zvláště v anglosaském svě-
tě stále existuje Den zakladatelů, kte-
rý má náplň Dne zamyšlení, ovšem 
je koncipován dle WOSM, a je tedy 
zásadně koedukovaný. 
 

I letos dne 22. února skauti a skautky 
přemýšeli o sobě, vzájemně si přáli, organizovali různé hry (kvůli pandemii méně 
v terénu nebo jako společné setkávání u ohňů). Některé skautské organizace 
tento den využily ke sbírce peněz na charitativní účely, např. pro nemocnice či 
dětské domovy v místě svého působiště. 
 

Svátek má skautkám a skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně a že 
všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk. 
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Poslední poselství 

 
Vzkaz není datován, ale pravděpodobně pochází z doby před rokem 1929, protože byl podepsán 

„Robert Baden-Powell“ a ne „Baden-Powell of Gilwell“. Lady Baden-Powell uvedla, že tento dopis 

v obálce nadepsané „pro skauty“ nosil společně s dalšími dokumenty vždy s sebou na svých cestách 

v obálce označené „pro případ mé smrti“. 
 

Robert Baden-Powell byl důsledný a cílevědomý čloěk 

nejen ve svém jednání, ale i ve svém spisovatelském 

díle (během svého života napsal více než 32 knih). 

K jeho písemnostem patřily i „příležitostné“ texty 

jako např. jeho Modlitba pro mezinárodní setkání a 

jiné. Dnes se k nim řadí i jeho myšlenky, uváděné 

jako citáty např. na internetu:  

https://citaty.net/autori/robert-baden-powell/?o=new; 

web uvádí výběr, který může sloužit i při výuce 

angličtiny.  
 

Letos v lednu uplynulo 80 let od jeho úmrtí v jeho 

bydlišti v Neyri, v Keni, kde je také pochován v pros-

tém hrobě; tam byly dne 25. června roku 1977 ulo-

ženy také ostatky jeho ženy Olave St Clair Baden-

Powell. V Baden-Powell´s Paxtu cottage, v jeho po-

sledním domově, je i malé muzeum. 
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