
Dne 4. 4. 2021 plzeňští pěší i vodní skauti ztratili bratra  

Ing. Vladimíra Pospíšila – Nema 

ve věku 91 roků. 

Br. Pospíšil vstoupil již v roce 1939 do plzeňské Stopy, vedené Janem Krausem – Šiwou. 

Po válce se stal členem 22. oddílu Bizoni, který se v roce 1947 se přejmenoval na Plamen. 

Nemo byl zpočátku rádcem družiny Tygrů, později zástupcem vůdce a konečně od září 

1948 se stal vůdcem oddílu. Zajímavostí je, že v roce 1948 oddíl krátce vedl Jan Čáka – 

Bažant, pozdější známý skautský grafik a spisovatel.  

V r. 1947 se zúčastnil skautského Jamboree míru ve Francii (fotka 

je z jeho archivu při 

odjezdu z Plzně na 

toto Jamboree – Ne-

mo je na fotografii 

uprostřed, stojící bo-

kem); Přivezl si mi-

mo jiné kompletní 

vydání vícejazyčných 

novin z tohoto jamboree. 

V letech 1968 až 1970 pomáhal s vedením 14. smečky vlčat ve středisku Stopa, jejímž 

vůdcem byl br. Ing. Jiří Balcar – Cassidy, původně též příslušník 22. oddílu Bizoni. 

V roce 1985 začal spolupracovat při vedení vodáckého kroužku zřizovaného městským 

domem pionýrů a mládeže Plzeň. Po rozdělení kroužku na družiny a jeho převedení pod 

TOM Stříbrná kotva při TJ Radbuza od března 1986 vedl v duchu skautských zásad jeho 

družinu Delfínů. Ta se postupně osamostatnila, navázala styk s dalšími plzeňskými 

vodáckými oddíly skrytě udržujícími skautskou myšlenku – Žlutým kvítkem a Kotvou – a 

po listopadu 1989 se přihlásila ke skautskému hnutí jako 93. oddíl Delfíni, který v Plzni 

úspěšně pracuje dodnes.  

„Znal jsem ho ještě z Volného sdružení, pracujícího v duchu skautského zákona v 80. 

letech v Plzni“ vzpomíná br. Petr Náhlík – Vokoun. 

Vůdcem oddílu Delfíni byl až do roku 1994. Za tu dobu vychoval řadu svých nástupců i 

dalších členů oddílu. Pod jeho vedením se intenzivně plnily skautské stezky (které br. 

Nemo sám vytvářel), odborky, pořádaly se oddílové akce pro děti z dětských domovů 

nebo pro uprchlíky z války v bývalé Jugoslávii. Každá schůzka, výprava i tábor měly přesně 

daný a do nejmenšího detailu promyšlený program s perfektně rozdělenou vzdělávací i 



oddychovou a sportovní částí. Pro mnoho skautů je a stále bude morálním, lidským i 

skautským vzorem. 

„… byl moc fajn a skautem zůstal do posledního nádechu,“ napsala o něm plzeňská 

skautka a jeho pečovatelka ses.  Chrvi – Terka Chrvalová. 

 
Br. Nemo sice nebyl členem čestného Svojsíkova oddílu, avšak na doporučení „legáta“ 

Kmene dospělých pro Plzeňský kraj br. Pavla Pokorného – Slima dáváme na web SO a 

později do Zpravodaje SO tento stručný nekrolog. 

Redakční zpracování: Kamzík 

P.S. Jamboree míru ve Francii – viz:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_skautsk%C3%A9_jamboree 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_skautsk%C3%A9_jamboree

