29
Duben-červen
2021
ZPRAVODAJ SO
ročník 6

*
www.so-novinky.obadalek.cz

JEDNOU SKAUTEM

-

N AVŽDY SKAUTEM

Dvacáté deváté elektronické číslo, web v řádném provozu.

OBČASNÍK

Co je snadné a co je těžké
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Jak je snadné posbírat pár větví
a rozdělat oheň,
jak je to snadné hřát se u jeho plamenů!
Ale těžší i lepší je být sám tím ohněm,
být tím živým plamenem,
u něhož se ohřeje kruh přátel…

ODDÍLOVÉ / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY
Dopad pandemie na Den zamyšlení 2021.

Jak je snadné postavit stan,
vztyčit nad hlavu tu plátěnou střechu,
která nás ochrání před deštěm i větrem!
Ale jak je náročné
i jak dobré je sám být ochranou i štítem,
umět dát pocit bezpečí alespoň těm nejbližším…
Jak je snadné číst stopy ve sněhu či blátě,
rozpoznat, který tvor tudy kráčel, běžel, nebo se plazil!
Ale rozeznat včas stín starosti či smutku
v očích lidí, které máš rád
a kteří na tebe spoléhají,
to je nad všechnu zálesáckou moudrost…
Jak je snadné určit směr cesty
podle kompasu, slunce či hvězd!
Ale nade všechno to
je správné rozhodnutí
a vůle jít za Polárkou Pravdy…

INFORMAČNÍ ZDROJE
Skauting v okrese Plzeň-město přehledně.

ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY
Stanislav Bořík-Stopař Bóřa, plzeňský
skautský historik.

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Den zamyšlení anebo Den sester a Den
zakladatelů? 80 let od úmrtí B-P.

NAVŽDY ODEŠLI

Jak je snadné uvázat pevnou „dračí smyčku“
nebo plochý ambulanční uzel, který netlačí!
Ale udržet pevný vztah,
zůstat dobrým přítelem a bratrem,
nebýt nikomu na obtíž,
to je dobré a svaté, ale i těžké…
Jak je snadné naučit se
rozeznávat byliny léčivé od jedovatých!
Ale jak úzká je někdy
hranice mezi Dobrem a Zlem,
jak těžké je někdy správné rozhodnutí!

Václav Podlaha – Míša z Příbrami.
Jiřina Kopečná z Třebíče.
Dagmar Stožícká - Šmu z Pardubic.
Roman Teichmann - Stopař z Paskova.
Miloslav Přeslička - Jestřáb z Písku.
Otto Wagner - Oťas ze Sezimova Ústí.
Jindřich Lízner – Indych z Úval.
Jaroslav Fišer – Harold z Vizovic.
Dagmar Bednářová – Šavra z Pardubic
Lubomír Líbal – Bill z Chebu.

PŘED UZÁVĚRKOU
Nový president Joe Biden – skaut.

Ladislav Rusek
Skautský výtvarník, pedagog a myslitel Ladislav Rusek – Šaman *28. 6. 19927 †27.7.2012 (člen Svojsíkova oddílu).
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ODDÍLOVÉ ZPRÁVY
V Praze organizovali oldskauti z ORJ Praha 2, střediska MAJÁK, po léta Den zamyšlení
za přímé účasti vůdkyně SO ses. Hany Bouzkové i dalších členů z Pražské družiny SO i
z Odboru duchovní výchovy při Ústředí Junáka.
Pandemická situace způsobila, že se osobní setkání nekonalo. Situace byla o to složitější,
že organizátoři nemohli uspořádat ani online setkání, neboť většina obvyklých účastníků
není na takové propojení dobře anebo vůbec vybavena.
Tradiční účastníci si zvláště cení milé atmosféry tohoto setkání – v poslední době v zázemí
kostela sv. Ignáce na Pražském Karlově náměstí, které je situováno v zadním traktu
s vchodem z Ječné ulice. Za poměrně delší dobu se však místo setkání měnilo – např. již
první bylo v r. 2003 v pěkném, komorním prostředí sálu nedělní školy Husova sboru
Českobratrské církve evangelické v Praze-Libni, druhé v r. 2004 bylo v evangelickém
chrámu u Salvátora, v r. 2005 to bylo v katolickém chrámu sv. Anežky v Praze-Spořilově,
o rok později v sále krále Vratislava na Vyšehradském proboštství; hostování u sv. Ignáce
započalo v roce 2007. Jedna dílčí fotografie za všechny (rok 2020):

Informační zdroje
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Zajímavé zprávy
Plzeňští oldskauti navždy ztratili bratra

Stanislava Boříka - Stopaře Bóřu.
Na Nový rok zemřel náhle ve věku 87 let.

Mezi skauty byl znám zejména jako autor čtyřsvazkového díla Skauting v Plzni (1993-1994),
dvou skautských stolních kalendářů a dalších
drobných publikací. Uspořádal též 6 výstav
k historii skautingu v Plzni.
Narodil se 29. 10. 1933 v Plzni. Po válce se
stal členem jednoho z plzeňských skautských
oddílů. V pozdějších letech se intenzivně věnoval filatelii a výchově filatelistické mládeže.
V 90. letech zpovídal množství tehdy ještě
žijících skautských pamětníků, s dalšími vedl
rozsáhlou korespondenci. Na základě získaných poznatků a písemností sestavil dosud
neobsáhlejší historii plzeňského skautingu.
Jeho pozůstalost
je uložena zčásti
v Archivu města Plzně, zčásti v archivu ORJ Plzeň-město.
V Bóřově pozůstalosti jsou zejména četná fotoalba, skautské
vzpomínky různých osobností, registrace, korespondence atd.
Vše získal v rámci své badatelské činnosti v průběhu 90. let od
skautských pamětníků a jejich příbuzných. Dále pozůstalost
obsahuje skautské příručky a časopisy.
Pro úplnost nutno dodat, že br. Bóřa byl komplikovaná osobnost a
ne s každým vyšel. Někteří mu vyčítají, že dokumenty získával od
pamětníků s tím, že buduje plzeňský skautský archiv, a nakonec
předal většinu dokumentů nikoli do archivu ORJ Plzeň-město, ale
do Archivu města Plzně. To však nijak nezmenšuje jeho zásluhy
na zmapování plzeňské skautské historie.
V roce 2015 obdržel skautské vyznamenání Bílý orel bronzový
stupeň.
Vzpomínku vypracoval: David Koura - Dodýš
I když nebyl br. Stopař Bóřa členem Svojsíkova oddílu, patří jistě do „galerie ochránců historie
skautingu”.
Redakce: Kamzík

Historické ohlédnutí
Zatímco Junák povětšinou přejímá 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 světě stále existuje Den zakladatelů, který má náplň Dne zamyšlení, ovšem je koncipován dle WOSM, a je tedy
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povětšinou koedukovaný.
Také letos dne 22. února skauti a skautky přemýšleli 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.
B-P se narodil r.1857.

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 člověk nejen ve svém jednání, ale i ve svém
spisovatelském díle (během svého života napsal více než 30 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-badenpowell/?o=new; web uvádí výběr, který může sloužit i při výuce angličtiny.
Letos v lednu uplynulo 80 let od úmrtí B-P v jeho bydlišti v Neyri, v bývalé
britské kolonii Keni, kde je také pochován. Jeho chata je dnes muzeem.
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NAVŽDY ODEŠLI
Dodatečně se vedení Svojsíkova oddílu dozvědělo,
že v 89 letech již v roce 2018 zemřel

bratr Václav Podlaha – Míša.
Narodil se v roce 1932 a skautoval brzy po II. světové válce.
V rámci příbramského skautingu se později, již jako 36letý
vedoucí, aktivně účastnil druhé obnovy Junáka.
Malou skupinku, vyslanou r. 1968 na celostátní poradu skautů ve
velkém sále Domoviny v pražských Holešovicích, tvořili bývalý vedoucí okrsku J. Horký, V. Veselý, Z. Kraft, M. Mölzer a
V. Podlaha. Po dvacetileté přestávce se mohla opět veřejně sejít generace předválečného i
poválečného příbramského Junáka. Svolal ji bývalý okrskový velitel J. Horký společně se členy
OLDOSu a starého junáckého osazenstva do kulturního domu v Příbrami. Oznamovali ji a zvali
ostatní přibližně následovně: „Přijďte všichni, kdo chcete vědět něco o skautingu, kdo jste byli,
kdo inklinujete, tak přijďte!“ Skupinka iniciátorů se skládala z poválečných skautů převážně z řad
příbramské Dvojky. Patřili sem jmenovitě V. Veselý, Z. Kraft, M. Mölzer, J. Čáka, V. Podlaha,
pravděpodobně i J. Kresl a další.
Br. Míša byl znám také jako trubač na polnici, jejímž zvukem
např. zahájil 28. října 1968 akci Junáků z 2. skautského
oddílu Dvojka Příbram - sázení lípy svobody, která zdárně
roste dodnes (V Příbramském deníku čteme: „…V 9 hodin se
na Sabáku seřadil průvod a odebral se na Vršek. Po nástupu
kolem lípy zatroubil Václav Podlaha - Míša skautské signály.
Pak promluvil Emanuel Burian - Ajagu. Příbramský sbor pak
zazpíval několik písní a zaznělo i několik básniček. Jámu
vykopali skauti z Dvojky a lípu zasadili bratři Tůma a
Šedivý…“).
Br. Podlaha se aktivně zapojil také do třetí obnovy. Za jeho
zásluhy byl, kromě jiných ocenění, br. Míša vyznamenán
doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle.
Redigoval: Kamzík
Tento svět opustila dne 23. srpna 2019 sestra

Jiřina Kopečná,
nar. 8. září 1926; od mládí byla skautkou. Po roce 1945 byla
členkou 3. oddílu a vypomáhala jiným oddílům
s administrativou.
Od roku 1968 působila jako zástupkyně vůdce střediska a
na skautských vzdělávacích akcích se věnovala výchově
budoucích vedoucích.
Po roce 1989 se angažovala jako hospodářka okresní rady
Junáka.
Byla čestnou členkou organizace Junák – Český skaut;
kromě jiných ocenění byla roku 2008 vyznamenána doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle.
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Ve středu 20. února 2019 obdržela cenu „TŘEBÍČSKÉ SRDÍČKO“, udělované Městem Třebíč a
Radou dětí a mládeže kraje Vysočina. Viz též: https://trebicskesrdicko.cz/laureati/laureati2018/jirina-kopecna/ .
V kruhu nejstarších členek SO bude citelně chybět.

Redigoval: Kamzík

Z kruhu pardubických oldskautek
navždy odešla sestra

Dagmar Stožická – Šmu,
(*6. 12. 1933 †30. 12. 2020),
ještě před II. svět. válkou světluška, po válce dlouholetá skautka a
vůdkyně v dívčím kmeni. Aktivně prožila obě poslední obnovy – v r.
1968 byla střediskovou vůdkyní (vedla dva oddílové tábory na
Klučánce).
Roku 1989 byla opět zvolena vedoucí pardubického 10. střediska
Dívčí Pardubice (nadále se účastnila vzdělávání vedou-cích jak
v Pardubicích tak na táborech – např. v Pusté Rybné). Její výchovné aktivity zahrnovaly i lesní
školy.
Absolvovala pedagogickou fakultu a celý život byla učitelkou, hlavně tělesné výchovy – proto
když vyšla skripta chrudimské oblasti k vůdcovským zkouškám (Vůdcovský lesní kurz, Stříbrná
řeka) 1999), patřilo v něm spoluautorství také ses. Dagmar Stožické (kapitola Tělovýchova a
sport).
Naposledy se jako oldskautka aktivně věnovala konkrétnímu skautskému dění zvláště v Pardubicích. Časopis MAGOŠ Kmene dospělých Junáka otiskl v č. 5/2016 dopis ses. Dagmar
Stožické – Šmu stálo: „Patříme mezi nejstarší „old“ kluby, vždyť našim členkám Blance Bisové
(nar. 1923) či Marii Durfey (nar. 1921) je už přes devadesát. Stejných kulatin se 25. července
dožije i Dagmar Bednářová – Šavra. A právě před 25 lety řada vůdkyň pod jejím vedením
absolvovala v Sokolí dolině u Miletína 2. dívčí lesní školu. K Miletínu se váží také první lesní
kurzy pro čekatelky a rádkyně v letech 1992 a 1993, u jejichž pořádání sestra Šavra rovněž
stála…“ (ses. Bisová zemřela r. 2019).
I tyto řádky potvrzují, jak silně a hluboko je skauting zakořeněn v nitru mnoha těch, kteří jako
ses. Dagmar Stožická mj. několikrát přijížděli na skautskou základnu v Miletíně setkat se na OS
Jamboree a také si osobně zavzpomínat.
Těšit se na opětovná setkání se sestrami a bratry v Junáku jako s dobrými přáteli, patřilo
k osobnosti ses. Šmu neodmyslitelně. Ostatně po smrti manžela se právě pardubické skautky
staly sestře Šmu rodinou. Budou na ni vzpomínat jako na „naše Sluníčko“.
Sestra Šmu byla nositelkou ocenění Březového lístku (z roku 2001) a členkou čestného
Svojsíkova oddílu (od r. 2002).
Ve věku 90 let zemřel
dne 31. 12. 2020 bratr

Roman Teichmann – Stopař.
Narodil se 29. dubna 1930 ve Studénce. Jeho otec byl
významný překladatel děl z ruského jazyka. Ke skautingu jej
přivedl jeho bratranec.
Od ledna 1945 byl členem družiny Racků, která vyvíjela
tajnou činnost v Oprechticích - byla napojena přes 17. oddíl
Kunčičky na odbojovou skupinu Vládi Čermáka Zuzinu. Během osvobozování Paskova na něj střílel odstřelovač.
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Po válce pomáhal založit 1. oddíl Paskov, kde posléze působil jako vedoucí. V listopadu 1950
ukončil 1. oddíl v Paskově pod tlakem MO KSČ a OV ČSM činnost. Po zákazu Roman
Teichmann chvíli vedl bývalé skauty v Pionýru, ale kvůli neshodám Pionýra opustil.
V roce 1968 založil 50. oddíl Ostrava a stal se jeho vedoucím. V letech 1968-1970 byl
vedoucím střediska v Paskově.
Po roce 1990 obnovil znovu skautskou činnost společně s bývalými činovníky. Účastnil se řady
jamboree a dalších skautských setkání.
Byl významným skautským kronikářem. Za svoje zásluhy o skauting byl vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle (přijat byl r. 1993), v němž patřil do Slezské
družiny Petra Bezruče. Stal se také členem Skautského oddílu Velena Fanderlika.
Patřil také mezi členy Ochránců skautské mohyly na Ivančeně.
Viz: https://www.pametnaroda.cz/cs/teichmann-roman-20111120-0 .
Ve věku 94 let zemřel dne 6. ledna 2021 bratr

Miloslav Přeslička – Jestřáb.
Skautem byl br. Jestřáb od mládí – po válce byl členem táborského oddílu
Jestřábů.
Aktivní byl zejména při druhé obnově: po přes-těhování do Písku v 68 roce
spoluzakládal 7. písecký oddíl CARIBOO, který vedl 3 roky. Poslední tábor
1971 byl putovní a poloilegální, za normalizace měl proto br. Jestřáb potíže.
V 89tém se podílel na znovuobnovení Junáka, do roku
1994 vedl 7. oddíl a jako zástupce později vedení
převzal br. V. Adámek - Váša. Br. Jestřáb se ještě asi 3
roky účastnil píseckých táborů jako kmotr, rádce a
kuchař.
Připomenutí si zaslouží také jeho činovnické působení v Ústředí Junáka, jež spadá
především do 90. let, kdy jej VIII. Valný sněm Junáka zvolil v červnu 1995 do
ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE (ve složení: Bohumil Plchot - předseda ÚRK,
členové: Karel Hoder, Libor Spáčil, Miloš Navara, Otto Broďák, Miloslav Přeslička, Vratislav
Procházka).
Dalším podnětem pro něho bylo zahájení existence samostatného kmene OS v Junáku, jež proběhlo již
v r. 1990 - br. Jestřáb se účastnil oldskautské činnosti po roce 2000 – angažoval se v oldskautském oddílu
prácheňského kraje.
Za oldskauty se v Jihočeském kraji např. rád účastnil širších OS setkání se sestrami a bratry z Tábora,
Sezimova Ústí, Novosedel, Horažďovic či Prachatic (tato setkání pokračují dodnes).
V posledních asi 6 letech už mu zdraví jinou aktivitu neumožňovalo, ale o činnost 7. oddílu - jeho oddílu
- se vždy zajímal.
Br. Jestřáb kromě jiných ocenění (v r. 1999 obdržel zlatý Řád čestné lilie v trojlístku) byl vyznamenán
doživotním členstvím ve Svojsíkově oddíle (roku 2001). Bude navždy chybět v Jihočeské družině SO i
mezi nejstaršími členy SO.
Zdroje webů: Křižovatka Junák, archiv Kmenových novin a SO; informace od br. Václava Adámka-Váši.
Redakce: Kamzík
Dne 7. ledna 2021 v 91 letech navždy odešel bratr

Otto Wagner
ze Sezimova Ústí.
Jeho láskou od dětství byl skauting (skauting přinesli do Sezimova Ústí Baťovci), a v Sezimově
Ustí tak na období dětství a dospívání nevzpomínají pouze jeho vlastní děti, ale i ty, které na
toulkách do přírody a na výpravách za poznáním zasvěcoval do zákonitostí života v přírodě,
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vychovával je k pravdě, čestnosti, zdatnosti, pořádku a učil je úctě k sobě samým i k ostatním
lidem.
V Sezimově Ústí vznikl první skautsky oddíl v roce 1940, ale
spolu se zákazem Junáka na podzim téhož roku byl úředně
rozpuštěn.
Po znovuobnovení činnosti Junáka v roce 1945 vzniklo
v Sezimově Ústí samostatné středisko. V roce 1948 byl
Junák začleněn do Svazu československé mládeže a
středisko opět zaniklo. Znovu bylo obnoveno v roce 1968
a hned následující rok si již trošku odrostlejší hoši O.
Wagner, J. Harovník a Ing. M. Vavaček splnili svůj klukovský
sen. V rámci „Akce Z“ se jim podařilo za podpory tehdejšího
předsedy města Sezimovo Ústí pana Berana založit u Kozského potoka skautskou osadu, která je i dnes místem
schůzek skautských oddílů střediska Černá růže Sezimovo
Ústí.
Na dotaz k jeho účasti v rámci projektu mezinárodní humanitární a rozvojové pomoci UNRRA
prý to nic nebylo. Psal se rok 1948 a tehdejším ředitelem byl pan Jindřich Hubička. K moci se
dostala komunistická strana a došlo k zestátnění Československého rozhlasu.
Výborná znalost německého jazyka dovolovala tehdy
studentu Wagnerovi poslouchat zahraniční zprávy o děni
v Evropě a v naší republice. Zprávy překládal do češtiny
a nenechával si je pouze pro sebe. Spolu se třemi
spolužáky ze školy je vhazovali po Táboře do schránek
na noviny. A nezapomínali ani na schránky představitelů
komunistické strany. Důsledek této činnosti na sebe
nenechal dlouho čekat. Následovalo vyhození ze školy a
odsouzení u Státního soudu v Justičním paláci v Praze
na Pankráci na dva roky. Jeden rok pracoval v jáchymovských uranových dolech, v „jáchymovském pekle“, a druhý rok v uranových dolech v Příbrami.
Br. Wagner, mezi skauty oslovovaný Oťas, byl nositelem druhého nejvyššího skautského
vyznamenání doživotním členstvím ve Svojsíkově oddíle (přijat byl v r. 1993) a dalšími čtyřmi
skautskými vyznamenáními i celou řadou pamětních medailí (byl nositelem Řádu čestné lilie
v trojlístku).
Vedle těchto svých ocenění měl bohatou sbírku skautských vyznamenání, řádů, odznaků,
pamětních medailí a opasků.
Otto Wagner velice rád vzpomínal na mezinárodní setkání skautů - světové skautské jamboree
v roce 2007 ve Velké Británii - kde se čtrnáctidenního programu zúčastnilo vice než 38 000
skautů vůdců ze 158 zemi.
Až zhruba do r. 1992 byl br. Oťas členem střediska Sezimovo Ústí, ale poté byl členem klubu
OS v Táboře.
Oťas Wagner byl mnoho let členem oddílové rady SO a rádcem Jihočeské družiny SO.
Zdroje: https://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/novinky201903.pdf a informace od starosty
města Sezimovo ústí a skautského vůdce Martina Doležala.
Redakce: Kamzík

Dne 24. ledna 2021
odešel k věčnému táborovému ohni náš bratr

Jindřich Lízner - Yndych,
nar. 23. února 2029,
byl skautem tělem i duší po celý svůj dlouhý život.
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Jako v jiných městech vznikl první oddíl skautů
v Úvalech v červnu 1919. Tím byla založena první
skautská organizace v Úvalech. Skautskou myšlenku
přinesl od A. B. Svojsíka student žižkovské reálky
Oldřich Bohuslav, který byl členem Svojsíkova pražského oddílu.
„Bratr Jindřich Lízner, skautským jménem Yndych je
jeden z těch, kterému ve středisku vděčíme za to, že
jsme v roce 2019 mohli oslavit 100 našeho střediska.
Když nahlídnete do historie úvalských skautů, najdete
jeho jméno u každého ze tří postupných obnovení
skautské činnosti, která byla během 20. století zakazována nacistickými i komunistickými totalitními režimy.
Skautovat začal už před 2. světovou válkou, zažil
zavření skautských táborů Gestapem v létě 1940 a
stejně se hned v květnových dnech roku 1945 přihlásil do skautské strážní služby. S dalšími
skauty pomáhali místnímu Národnímu výboru hlídat stanoviště na cestách a ošetřovat
zraněné u Červeného kříže. Ještě v tom roce složil jako jeden z prvních dospělých po válce
vůdcovskou zkoušku a stal se vedoucím obnoveného skautského oddílu.
Stejně tak v době společenského uvolnění během Pražského jara v roce 1968 i o dvacet
dva let později po Sametové revoluci byl mezi těmi, kteří z popela obnovovali oddíly a
předávali myšlenky skautingu novým generacím.
Tak jsem se s Yndychem poprvé potkal i já v devadesátých letech, když jsem poprvé jel na
tábor. Na táborech býval ten, kdo první ráno vstává a celý den ostřížím zrakem hlídá, jaké
lumpárny naše divoká skautská parta vyvádí. On byl ten, který nás učil skautskému
slušnému chování: zdravit skautským pozdravem a stát v pozoru, když se vzdává čest státní
vlajce a hrdě nosit to, že jsme skauti. Dodnes například vedoucí hlídají, aby si kluci i na
táboře v polní jídelně u jídla sundávali pokrývku hlavy a možná že už ani nevědí, že
oslovení „čepičáři“, kterým se takoví hříšníci upozorňují, pochází právě od Yndycha.
A nesmím zapomenout ani na jeho velkou lásku – vyřezávání. Těch totemů, zdobených
holí, a dalších rekvizit a ozdob, co za ta léta pro nás vyřezal…
Když jsem se i já sám stal vedoucím, přiznávám, že jsme s Yndychem nesnadno hledali
společný pohled na to, kam by úvalští skauti měli dále směřovat. Ale jak jsem stárl, a
získával zkušenosti, najednou jsem rozuměl jeho slovům daleko více a více.
Bratr Jindřich Lízner – Yndych od nás odešel k věčnému táborovému ohni letos v lednu.
Bude nám chybět.“
Vzpomínal Jaromír Gloc – Saip
Protože br. Yndych měl vůdcovskou zkoušku, mohl díky tomu
absolvovat skautskou lesní školu a tak navazovat na své znalosti jako
vzdělavatel ve skautských řadách.
Kromě jiných ocenění byl br. Indych roku 1996 vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle. V jeho nejstarší skupině
bude citelně chybět stejně jako další nejstarší členové, kteří na přelomu
2020 a 2021 odcházejí k věčnému ohni.
Redigoval: Kamzík
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Skautské středisko Junáka Vizovice
dne 1. února 2021 náhle ztratilo bratra

Jaroslava Fišera – Harolda
ve věku nedožitých 72 let.
Br. Harold začal skautovat po druhé obnově ve vizovickém středisku, jež bylo založeno po 2. světové válce již dne 16. 7. 1945.
Od roku 1990, kdy byla činnost střediska při třetí obnově Junáka
úspěšně obnovena, funguje středisko již bez přerušení. Jako dospělý
se br. Fišer zapojil do jeho činnosti v „krocení omladiny“. Až do svého
odchodu do důchodu pracoval u hasičů a velmi rád zajišťoval pro skauty materiální pomoc pro
tábory a táborové základny.
Působil s bratrem Emilem Dunčou - Asketou na Valašské lesní škole a po jejím zániku a vzniku
krajů pak na Východomoravské lesní škole (VMLŠ). V poslední době působil také v instruktorském týmu dalších vzdělávacích akcí.
Přispíval obětavě rovněž k péči o základnu střediska - chatu jménem Myšárna, na které se dle
potřeby konají setkání všech skautů a skautek ze střediska nebo vzdělávací kurzy.
Ze vzpomínek:
Šikula Martin - Děkuji Harolde, za všechno co jsi mě naučil a za
společně strávený čas vyřezáváním dřevěných lžiček, stavění
dřevěných panáků a rozdělávání ohně lukem. Vzpomínám.
Aleš Cepek - Kšanďák - Bratr Harold byl velmi zručný a díky jeho
přispění vznikala krásná dílka z linorytů či ze dřeva se skautskými
motivy. Se svou manželkou Evou - Sopkou byli vždy plní ochoty,
pozornosti, humoru a kamarádství. Harold nepokazil žádnou
legraci, pro každého měl úsměv i pochopení.
Jeho role však byla hlavně v kuchyni, kulinářské schopnosti byly
u něj vyvinuty téměř k dokonalosti. Těžko si kdokoliv z nás dovedl představit kurz bez Harolda
na této pozici. Bez něho se neobešla žádná skautská akce v okolí - Svojsíkův závod, Závody
vlčat a světlušek, akce okresní, ale hlavně krajské, kde vždy se staral o žaludky nás všech.
Za svou cílevědomou činnost byl br. Harold roku 2013 vyznamenán doživotním členstvím
v čestném Svojsíkově oddíle.
Středisku i Svojsíkovu oddílu bude br. Jaroslav Fišer - Harold jako známý a uznávaný „rozsévač
rad a dobré nálady na počkání“ velmi citelně chybět.
Sestavil: Kamzík
https://www.facebook.com/skautivizovice

Po dvoutýdenním pobytu v pardubické nemocnici opustila naše řady,
symbolicky v den 22. února 2021, legenda pardubického dívčího skautingu

sestra Dagmar Bednářová - Šavra.
Dlouholetá členka náčelnictva DK, nositelka stříbrného trojlístku a
podrádkyně Východočeské družiny SO opustila tento svět ve věku
94 roků.
Ses. Šavra jako obětavá skautská činovnice a vůdkyně dívčí LŠ
obdržela kromě jiných ocenění doživotní členství v čestném Svojsíkově oddíle v r. 1990. Vyznamenání Řádem stříbrného trojlístku
obdržela v r. 1995.
Ses. Vlasta Macková na ses. Šavru v r. 1990 vzpomínala: „Přiznám
se, že jsem dost dlouho nevěděla, jak dovede nadchnout kolektiv.
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Když spustila na svou flétničku, viděla jsem najednou „krysařku“. Jí vedené kurzy a lesní
školy v letech 1968-1970 i po r. 1990 byly plné překvapení, smíchu i dobrodružství. Proto
jsem první návštěvu z WAGGGS – Inger Christensenovou – vezla do Hradce, kde zasedala krajská rada a kde se Inger setkala se skautkami mimo Prahu. I ji Šavra rozezpívala.
Stejně ocenila její DLŠ v Miletíně i Judy Ellis, která vedla první „anglický tábor“ u
nás. Před návratem do Anglie jsme navštívily tuto školu a instruktorky angličtiny propadly
zde kouzlu lasování.
V r. 1996 svolala Šavra do Miletína sraz absolventek jí vedených škol. Setkaly jste
se tu s Markétou Daňkovou ze Zlína a s Kvítkem z Kroměříže, snad jedinou předsedkyní
OR. Nevím, jestli Šavra věděla, že vozím po lesních školách její fotografii z londýnského
muzea voskových figur ´v rozhovoru se Zakladatelem skautingu´.
V r. 1996 byl tedy jen krůček k tomu, abychom při jejích sedmdesátinách překvapily
Šavru, v osobním životě stále hledající oporu ve skautské výchově, aby mohla obstát ve
všedním životě, a představily ji jako „hrdinku“ dvou novinových zpráv při naší večerní
besedě. Anglické Timesy „uvedly“ jen krátkou zmínku o české skautce, která se přes noc
ukryla v muzeu voskových figur, zato bulvární žurnál zaznamenal, že se ukryté cizince
podařilo pomocí flétny probudit k životu Lorda B.-P. a uvedl dokonce jejich vzájemný
rozhovor, který se točil kolem změn v naší organizaci. Dám na doporučení recenzentky a
ocituju závěr této zprávy: „Říkala jsi, že bydlíš v Pardubicích? Tak jim ukažte, zač je
v Pardubicích perník!“
Rádkyně Pražské družiny SO Vladimíra Hůlková – Amálka vzpomíná: „Se Šavrou jsem se
setkala na několika DLŠ, kde přednášela tělesnou výchovu. Její pohybovky, tanečky a
zpěv byly nezapomenutelné. Dokázala rozpohybovat i úplná nemehla. :-)“
Sestry nositelky ŘST vzpomínají na sestru Šavru a její příklad aktivní skautky si ponesou
po celý zbytek života jako nedostižný vzor.

Br. Lubomír Líbal - Bill
opustil skautské řady dne 27. 2. 2021.
Narodil se dne 16. února 1929 v Mělníku v rodině ruského
legionáře. Po studiích byl zprvu zaměstnán u Čs. drah ve výtopně
Nymburk.
Do skautského oddílu vstoupil již v Mělníce v roce 1946. Pro
skautskou i církevní práci (spolupracoval s br. Oldřichem Suchým,
později zatčeným vůdcem skautského oddílu) byl často vyslýchán
státní bezpečností.
Po obnovení skautingu v letech 1968-70 jako vůdce 6. oddílu
skautů ve středisku Šedého vlka Cheb spolu s br. V. Bornem
(vůdcem 9. smečky vlčat), vikářem CŘK, vedl letní skautské tábory
a navázali i styk s rakouskými skauty, kde v r. 1969 v Kirchschlagu
u Vídně také tábořili.
K dalším jím spoluorganizovaným stykům patří především kontakty s německými a holandskými
skauty. Od br. náčelníka Dr. R. Planera obdržel br. Bill v r. 1970 Medaili díků Junáka.
Jako evangelický farář byl také u zrodu ekumenických setkání křesťanů v Euregio Egrensis. Za
bohatou a aktivní činnost na poli upevňování dobrých českoněmeckých vztahů mu byl na
svatodušním shromáždění Bavorského bratrstva farářů v Rummelsbergu v roce 2004 udělen
odznak Karla Steinbauera, který je oceněním lidí, snažících se o upřímnost, opravdovost a
lidskost; v roce 2006 dostal za stejné aktivity Cenu Euregio Egrensis.
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V roce 2009, kdy byl vyznamenán doživotním
členství v čestném Svojsíkově oddíle, jeho
přátelé uváděli, že v jeho věku už většina lidí
dávno odpočívá buď v důchodu nebo „pod
zemí“, ale br. Luboš Líbal – Bill neúnavně
sloužil Bohu a svému farnímu sboru i oldskautům v 1. klubu kmene dospělých v Chebu,
jako by pro něj neexistovaly hranice a únava.
Již také zesnulý br. Václav Šefčík - Rada, vůdce skautského střediska v Chebu, připomíná
v roce 2009, že si vysoce cení toho, že v jeho
řadách br. Lubomír Líbal - Bill slouží jako duchovní rádce, což dokládá také jeho skautský
Liliový kříž. V rámci Svojsíkova oddílu byl řadu
let rádcem Západočeské družiny.
Vůdce střediska Šedého vlka Cheb připomněl ještě rok 1993, kdy na Mezinárodním táboře
skautek a skautů v Bucher Berg br. Líbal za naši stranu byl spolucelebrantem skautské pobožnosti pod širým nebem – zúčastnilo se jí několik set skautů a skautek a přenášela ji také
televize.
Zdroje: Kmenové noviny OS č. 3 - 4 prosinec 2009, ročník 13 a dále Český bratr, ročník 85, č.
2/2009
Z výňatků původních zdrojů sestavil: Kamzík

PŘED UZÁVĚRKOU
USA MAJÍ OPĚT
PRESIDENTEM SKAUTA
Poté, co se naplnily závěrečné dny problematického
presidenta Donalda Trumpa, který naštěstí nebyl skautem a jeho problémy na BSA nepadají, raduje se nejen
americké skautské hnutí z toho, že v Joe Bidenovi má
opět skauta, který dosáhl na úřad amerického presidenta. Joe Biden pozitivně hodnotí svoje dřívější skautování.
V roce 2016 jako vicepresident napsal jednomu čerstvému Orlímu skautovi (což je nejvyšší úroveň získané
kvalifikace v rámci chlapecké organizace Boy Scout of
America), že skauting předává chlapcům mnoho cenných životních zkušeností, umožňuje získat důležité
vlastnosti a vůdcovské kvality, a podporuje přátelské vztahy.
Není tedy divu, že již od debat s Donaldem Trumpem zdůrazňoval Joe Biden potřebu vzájemného pochopení a sjednocení rozhádaného amerického lidu.
Kamzík

vjech.kamzik@volny.cz
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