
1 

 

  

 
JEDNOU SKAUTEM   -    N AVŽDY SKAUTEM  
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Ivan M. Havel – Puzuk 

(11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) 

V roce 2015 v rozhovoru v Knihovně Václava Havla, 

spolu s br. Radko Trohařem (členem SO) ze střediska 

Šipka Praha a dalšími „besedníky“.  

*/ Citát ze str. 180: 

„Bylo mi dáno prožít právě to, co jsem prožil, a právě 

tak, jak jsem to prožil. Není mi dáno na tom teď už 

cokoliv měnit. Je mi dáno jen jedno, totiž dvojí: buď 

se nerudně zlobit, anebo být všemu nerudovsky rád. 

V prvém případě opět dvojí: zlobit se na svět nebo na 

sebe. Zlobit se na svět je lákavé: já budu čistý, nečistý 

bude svět. Naproti tomu zlobit se na sebe svádí 

k pradivným úvahám. Jaké by to bylo, kdybych tehdy 

dávno konal tak či onak, ale jinak, než jsem konal?“ 
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ODDÍLOVÉ  ZPRÁVY 
 

Citát z díla zemřelého br. Puzuka – Ivana Havla na titulní straně obdivuhodně „ladí“ se 

situací mnohých členů Svosjíkova oddílu i jejich okolí, kteří „jsou již v letech“. 

Pokud si oni sami či jejich oddíl nebo středisko zachovali staré kroniky, třeba v nich 

najdou jejich vlastní „dílo“ jako je na tomto obrázku v provedení bratů Havlových. 
 
 

 
 
 

Když Ivan Havel psal „Protázky a odvěty“, slavil 75 let. Toto dílko je dvojdílné: jednak 

obsahuje gratulace Ivanových přátel a za druhé zahrnuje svérázné, vtipné i myšlenkově 

hluboké reakce jubilanta. Celý text je ke stažení na webové stránce: http://csds.cz/cs/4786-

DS/version/10/part/15/data/Protazky%20a%20odvety_complete.pdf. Je také zají-

mavý tím, že poskytuje „interní“ pohled na rodinu Havlových i odkazy na rozdílné 

osudy bratrů Václava – skauta Chrobáka a Ivana – skauta Puzuka. 

http://csds.cz/cs/4786-DS/version/10/part/15/data/Protazky%20a%20odvety_complete.pdf
http://csds.cz/cs/4786-DS/version/10/part/15/data/Protazky%20a%20odvety_complete.pdf
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Družinová schůzka Pražské družiny SO na „Celnici“ 
dne 8. června 2021 

 

Chvilku po šestnácté hodině zahájila rádkyně Pražské 

družiny dnešní schůzku. 

Scházíme se více jak po roce – naposledy byla schůzka 

v únoru 2020. 
 

Nejen naši vlast, ale prakticky celý svět ochromila pan-

demie Sars - COVID 19. Společenský život se téměř 

zastavil, jednotlivé státy vyhlašovaly Nouzový stav a 

většina obyvatel s hrůzou vnímala zprávy o statisících 

umírajících na tuto zákeřnou virovou chorobu. Po urych-

lené výrobě očkovacích látek a dodržování přísných hygie-

nických nařízení se stav i v naší zemi pomalu vrací k nor-

málu a my můžeme opět začít skautovat, byť s určitými 

omezeními. 
 

Dnes se nás sešlo 15, někteří se ze zdravotních důvodů omluvili, ale i tak jsme se radovali, 

že se opět vidíme. Odloučení bylo dlouhé. 
 

Po přivítání jsme tradičně zahájili schůzku první slokou Junácké hymny a Amálka přečetla 

citáty, které cíleně vybrala k době covidové, kdy jsme se v naději těšili na shledání. 
 

Heslo: 

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“    

     Immanuel Kant – německý filosof, 18.století 
 

„Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, aby ho v krizi 

neoslepilo zoufalství, ztráta naděje.“  
   Tomáš Halík - český katolický kněz, teolog, religionista, sociolog,   

         psycholog a filozof.  

„Naděje lidí správně myslících jsou splnitelné, nerozumných nesplnitelné.“ —  

 Démokritos - Démokritos z Abdér (přibližně 460–370 př. n. l.) byl řecký  

       předsókratovský filosof 
 

„Naděje umírá poslední.“ — České přísloví 
 

  I my jsme měli naději, že se opět sejdeme. 

 

Bohužel se za tu dobu počet členů snížil a tak jsme minutou ticha uctili památku bratrů 

Pepíka Součka – Ďábla, Miloně Loma - Toma a Káji Kunci. 

Protože byly pohřby s ohledem na Covid možné pouze v malém počtu pohřebních hostů, 

byla poslána pouze kondolence pozůstalým. 

Výjimkou byl pohřeb bratra Kunci, kterého se na přání rodiny mohli v omezeném počtu 

zúčastnit i skauti. Za nás to byla sestra Dáša Housková, která nás informovala a zároveň 

poslala dojemný nekrolog syna Káji (Ses. Dáša musela odejít dříve a proto není na fot-

kách). Posílám přílohou. 
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S ohledem na uplynutí delší doby kdy jsme se nesetkali, Amálka popřála krásné naroze-

niny a hodně zdraví, štěstí a lásky všem, kteří své narozeniny již oslavili i těm, na které 

ještě oslavy čekají. Prakticky by to bylo vyjmenovat všechny členy jednotlivě a tak jsme 

to vzali šmahem. 
 

Delší čas nám zabraly pozdravy od všech členů, kteří se nemohli na schůzku dostavit.  

Amálka, která se všemi opakovaně mluvila telefonicky, referovala jak se kdo cítí, jak se 

komu daří, čím se zabývá, zkrátka jak se komu žije. Kontakt mezi členy SO je velmi dů-

ležitý i s ohledem na vyšší věk členů a někdy i osamělost. Zájem o nové informace trvá a 

je to někdy i jediné spojení s okolím. Bratři Bagheera (Jedlička) a Robin (Skoupý) navští-

vili bratra Rogera (Vondráška) v domově seniorů na Praze 10.  



5 

 

Během dnešní schůzky se zdařilo vybrat i část 

finančních příspěvků do družinové pokladny. 

Z těchto peněz jsou hrazeny květinové dary při 

pohřbech, občerstvení na schůzkách, poštovné 

apod.  
 

Na tuto schůzku nebyl záměrně připra-

ven speciální program, dlouho jsme se 

neviděli a tak to byla schůzka záměrně 

„povídavá“. Ivanka Zelinková připravila 

výborné občerstvení. Upekla jablkovou 

buchtu, vyrobila chutné pomazánky na 

chlebíčky. Adélka Čapková pomohla s přípravou kávy, Amálka se postarala o čaj a tak 

jsme mohli nerušeně hodovat a povídat s plnou pusou. Jediný nedostatek byl v tom, že 

většina z nás nedoslýchá a tak některým občas hovor utekl.  

Ale i tak nám bylo spolu dobře.  
 

Nakonec ještě Amálka připomněla družinovou schůzku v úterý 7. září, opět na 

Celnici.  
 

Ukončili jsme v 18 hodin Večerkou a stiskem k srdci v kruhu. 
 

       Sepsala a fotila Amálka; redakce: Kamzík 
 

Příloha dle str. 2 
 

Vážení hosté, milá rodino, 

sešli jsme se k rozloučení s otcem, dědečkem, pradědečkem, strýcem, Kájou, bratrem Orlem, 

panem malířem, panem architektem, loučíme se dnes s Karlem Kuncou, který nás tiše opustil 

nad ránem 6. dubna, ve věku požehnaných 94 let. Každého z nás s ním spojuje neopako-

vatelná a ve své živosti a plnosti jen obtížně nějak v krátkosti a skrze řeč druhého sdělitelná 

paleta vzpomínek, prožitků a inspirací, paleta vytvořená bohatstvím a plností jeho života, 

který se sice uzavřel, ale jeho odkaz v nás, v našem jednání, v našich hodnotách i různých 

variantách kompetence, ale i v tváři například pražské krajiny,  s ním nekončí. Dovolte mi 

vyjádřit, a věřím, že i za vás, vděčnost mojí sestře Blažence a všem z Květné, kteří o Karla 

každodenně a s láskyplností pečovali a umožnili nám všem těšit se z jeho inspirativní spo-

lečnosti po tak dlouhá léta.  

Neočekávejte ode mne prosím,  že vám budu prezentovat úplné  CV mého otce nebo zahájím  

konferenci o jeho odkazu  pro památkovou péči nejen v Praze či o jeho zásluhách  pro věc  
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českého skautingu. Snad se mi podaří sdílet s vámi alespoň několik vybraných a jistě sub-

jektivně zabarvených obrázků, ilustrací či vzpomínek na jeho život a dílo tak, jak o něm mohu 

podat svědectví. 

Bylo to na rozhraní jara a léta 1966, kdy mne otec poprvé vzal s sebou do práce, do projek-

tové kanceláře v krásných prostorách jednoho z paláců Pražského hradu. Vzpomínám vůni 

čerstvé tuže, která vystupovala z výkresů projektujících zkrášlení exteriérů tohoto hradu české 

státnosti či rekonstrukce Jiřského kláštera, klidnou a příjemnou pracovní atmosféru místa, 

k níž neformálně přispíval i papoušek zanechávající svůj specifický podpis ve formě okousa-

ných pauzáků či dalších stop na hotovém díle. Velký dojem na mne udělaly opakované 

návštěvy ateliéru v Anežském klášteře, kde spolu s Jožkou Hlavatým a širokým kolektivem 

spolupracovníků z různých profesí vytvářel své snad životní dílo. Opakovaně navštěvuji 

koncertní sál v Anežském klášteře a vždy žasnu nad elegancí a působivostí výsledného tvaru 

díla, o vynikající akustice ani nemluvě. V neposlední řadě jsem si připomínal otcův odkaz po-

každé, když jsem zavítal se svými akademickými hosty z Edinburghu, Cambridge, Londýna 

či Helsink do Stavovského divadla na Mozarta. Byly to znalci 18. století a spolu se mnou 

obdivovali barevné řešení fasády Stavovského, které otec navrhnul.  

Často vzpomínám na krásný červencový den v roce 1969, jsem na korbě v3esky a vezu se 

s materiálem na skautský tábor ve Vrácově. To nadšení a rozzářené pohledy, cesta za dobro-

družstvím, ale i novým počátkem. Sílu prožitku z obnoveného společenství skautů mi nezkalil 

ani fakt, že jsem nezískal přezdívku Bystrý Sokol či Hbitá Kuna, ale po pádu do potoka při 

přepadu dívčího tábora jsem se stal Česílkem, který bydlel ve stanu, co neměl označení Orlí 

hnízdo či Doupě medvědů, ale stan u plesnivé torny. Otec byl skautem tělem i duší, již od 

roku 1945 vedl oddíl v Klatovech, pořádal tábory, a byl jedním z významných inspirátorů 

obnovení činnosti skautingu v 60. i 90. letech, to je historie, kterou všichni znáte a někteří 

z vás jí byli či stále jsou i přímo účastni. Věřím, že otcova skautská identita, a to, co proň 

znamenala a jakým zřídlem štěstí byla, ilustruje jeho portrét, který jsem vybral pro rozloučení.  

V dalším zastavení na naší cestě vzpomínek ucítíme vůni terpentýnu a olejových barev, 

ocitáme se v otcově šumavském ateliéru na Bošicích. Šumava byla krajem jeho srdce, 

navštěvoval ji od 40. let a vzpomínky na mládí byly svázány s malotřídkou lhotecké školy, 

kde vyučovala jeho sestra Marie a švagr, pan řídící Sládek. Počátkem 60. let zakoupil ruinu 

šumavského stavení na Bošicích a začal kamen po kameni stavení obnovovat, až do jeho 

současné podoby. Šumavské motivy představovaly jednu z dominant jeho malířské tvorby, a 

to vedle črt, obrázků, akvarelů z cest po Čechách i zahraničí. Byly chvíle, kdy se mi svěřil, že 

touží po velkém formátu obrazů a stále bojuje se svým okem a rukou architekta, které jako by 

nasazovaly ostruhy všem pokusům o volnou tvorbu, abstrakci, vpravdě moderní umění. 

Obrázky ze Šumavy a cest vystavoval zejména v Plzni a Vacově. Vztah k Šumavě se u otce 

neredukoval na vzpomínky z mládí či malířskou tvorbu, snažil se povznést místní spolkový 

život, maloval kulisy pro javornické ochotníky, inicioval setkání rodáků.  

Ve vzpomínkách se nám zatím neukázal jeden zásadní, nepominutelný a v mnoha ohledech 

všechny ostatní spoluurčující či prosvětlující rozměr otcova života. Jistě tušíte, jaký mám na 

mysli.  Představme si letní noc na Bošicích, na lavičce před chalupou sedí otec s matkou, drží 

se za ruce a hledí na oblohu plnou hvězd. Manželka Marcela, celoživotní otcův idol, láska, 

z níž čerpal sílu i inspiraci. Láska dvou Klatováků, která se rozhořela v 50. letech právě na 

Šumavě a poslední čtyři roky žila již jen ve vzpomínkách. 

Milý otče, dědečku, pradědečku, strýci, Kájo, bratře Orle, pane malíři, pane architekte,  

Čest tvojí památce, nezapomeneme, a někdy na shledanou!      
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Zajímavé zprávy  
 

 
 

V Plzni u Seneckého rybníka vznikla „Lesní zahrada“ v návaznosti na zrekonstruovaný 

objekt Skautského centra Senečák. V lesní zahradě si mohou děti při procházce s rodiči 

vyzkoušet „uvařit“ v blátivé kuchyni, pohrát si v domečku okolo stromu či jezevčí noře, 

projít bosou stezku, nebo překonat kládoviště a veverčí stezku. Lesní zahrada vznikla díky 

podpoře státního fondu životního prostředí České republiky. 

Odkaz na internet: https://stopaplzen.skauting.cz/ - Junák středisko Stopa Plzeň. 
 

Historie 93. oddílu vodních skautů DELFÍNI 
První počátky  

Zde jsou podrobněji popsány prvopočátky historie Delfínů tak, jak je v roce 1992 napsal 

zakladatel oddílu br. Nemo – Ing. Vladimír Pospíšil. 

 Historie 93. OVS Delfíni se píše od roku 1986. Na jaře 1985 vstoupila sestra Elsa do vodáckého 

kroužku při MěDPM v Plzni a několik měsíců po ní se o činnost kroužku začal zajímat bratr Nemo, její 

otec a poválečný vůdce 22. oddílu Plamen z 2. střediska Stopa. Činnost kroužku v jarních měsících 

spočívala v tom, že se děti učily pádlovat na mírně tekoucí Mži, při čemž se jim nedostávalo dostatečného 

vysvětlení a výcviku. Činnost v klubovně byla převážně administrativní. Kroužek v té době sčítal asi 10 

dětí.  

            Nemo se domluvil s tehdejším vedoucím kroužku panem Fialou, že část schůzek a výcviku naplní 

vlastním programem. Tak začala do kroužku pronikat skautská metodika výcviku, výcviková část byla 

kombinována doplňujícími hrami a závody. Ke konci roku se kroužek rozrostl na přibližně 20 dětí a 

v březnu 1986 bylo nutno provést rozdělení na skupiny, kterým jsme přes odpor vedení začali říkat 

„družiny“ a nazvali je po skautském vzoru podle zvířat, žijících při vodě. Tak vznikla družina Delfínů, 

Ledňáčků a Bobrů. Ledňáčci asi po roce zanikli odchodem vedoucího, Bobry vedl sám pan Fiala a tomu 

https://stopaplzen.skauting.cz/
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se skautské označování nelíbilo, a tak je přejmenoval na „družinu Vítězného února“, což bylo označení 

odpovídající tehdejšímu komunistickému režimu.  

 Delfíni zůstali Delfíny a vedl je až od března 1986 bratr Nemo. Všechny tři družiny byly současně 

zařazeny do TOMu Stříbrná Kotva při T. J. Radbuza, kde zůstával až do roku 1989 vedoucím pan Fiala. 

Společné tábory byly absolvovány v roce 1986 /Lužnice/ a v roce 1987 /Ohře/. Po tomto druhém táboře 

se však již v MěDPM družina Delfínů úplně oddělila a vytvořila vlastní kroužek. Získala také vlastní 

klubovní místnost, kterou si vyzdobila náležitě „po skautsku“. Stříbrná Kotva se sice snažila do činnosti 

zasahovat a odklánět program od skautského, ale vedení MěDPM bylo Delfínům, zejména díky vedoucím 

odboru turistiky Jarmily Burešové, paní Preisové a po ní Richarda Lišky, nakloněno tak, že souhlasilo i 

s nošením vlastních krojů s hnědými šátky, kde skautské symboly byly nahrazeny „delfínky“, vyšívanými 

na bílém podkladě. Vyšívání žluté, červené a zelené pak symbolizovalo označení „rojů“, na které se 

tehdejší „družina Delfínů“ dále dělila. V roce 1988 uspořádali Delfíni vlastní tábor na Sázavě – počet 

účastníků byl 8 dětí. Počet členů kolísal mezi roky 1986 až 1989 v rozsahu 8 až 16 a zejména ve 

vodáckém výcviku si oddíl vytvořil vlastní metodiku jarního tréninku, takže i nováčkové, kteří nastoupili 

počátkem ledna byli schopni absolvovat 

letní putovní tábor. Zpravidla se první 

kroky dělaly na Boleveckém rybníku, po 

kterém následoval 16 km dlouhý úsek na 

Mži a pak buď řeka Úhlava nebo Otava.  

 Pro vedení Stříbrné Kotvy byly 

nepřijatelné skautské termíny jako „tech-

nický deník“, „poradní hrad“, „rádce“, „no-

váčkovská zkouška“. S těmito prvními jsme 

si poradili snadno, skautskou stezku na-

hradil systém „vodáckých hodností“: no-

váčkovskou nahrazovala hodnost „plav-

čík“, I. stupeň hodnost „háček“, II. stupeň 

hodnost „kormidelník“, III. stupeň hodnost 

„navigátor“. Obsahem hodností byl obsah 

poválečné skautské stezky. Skautský zákon 

byl nahrazen obsahově prakticky stej-

ným Zákonem delfínů. Jen se Slibem 

byl problém, a tak se slibovala věrnost 

oddílu a jeho Zákonu na oddílovou 

kroniku.  

            První „křtění nováčků“ bylo již 

v roce 1986 při společné plavbě 

Delfínů a Vikingů ve Zbečně na 

Berounce, kde dostali své jméno ses. 

Elsa a br. Žabák, pozdější oddílový 

rádce 53. oddílu. Této plavby se 

zúčastnil i br. Viki, pozdější rádce  

dnes už zaniklé družiny,  Kosatek.  

Bratr Žak, pozdější zástupce oddílo-

vého vůdce, přišel do oddílu v lednu 

1987, rádkyně Plejtváků, sestra Vlčice 

přišla v dubnu 1988. Od roku 1987 se všechny slavnostní úkony oddílu odehrávaly na Poradním hradu 

Skála u Přeštic, o jehož úklid oddíl pečuje jednou až dvakrát do roka.  

            Na jaře roku 1989 se oddíl, jak jsme se již sami označovali, zúčastnil turisticko-branného závodu 

v kategoriích obvodního až krajského kola, ve kterém jsme v různých věkových kategoriích obsadili 1. až 

6. místo. V té době přišel mezi nás také pozdější rádce Žraloků, bratr Tapin a absolvoval jarní sjezd 

Otavy.  

 

Delfíni na Úhlavě 1988 
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      Od roku 1987 se Delfíni přátelili s oddílem Žlutý Kvítek a při táboře 1989, který jsme 

absolvovali na Vltavě, jsme hned v zárodku poznali pokračovatele 91. oddílu vodních skautů Kotvu a 

prakticky celý tábor jsme absolvovali společně, včetně „Velké námořní bitvy“ na přehradě Lipno. V té 

době pomáhal vést oddíl, tehdy 16-ti členný, Jiří Walner a Alena Helebrantová. Jiří Walner po táboře od 

Delfínů odešel a založil vlastní „kroužek“. Strhl sebou 5 dětí včetně Aleny Helebrantové. Po roce zanikl.  

            Část členů jsme doplnili. Přišel bratr Tom, sestra Billi. Nejmenujeme členy, kteří s časem při-

cházeli a odcházeli. Jejich jména najdeme v oddílových kronikách a v archivních materiálech oddílu.  
 

Přišla revoluce 

17. listopadu 1989 
Týden na to pod-nikl oddíl výlet na hrad Gutštejn u 

Konstantinoých Lázní a v následujícím týdnu místo besídky 

pozval Nemo oddíl k sobě do bytu. Z tajné skrýše na půdě 

přinesl bednu a všichni se seznamovali s tím, co je skauting 

a jak málo se oddíl Delfínů od skautů lišil. Listovali si ve 

starých kronikách 22. oddílu Plamen, prohlíželi skautské 

odznaky, fotografie i zahraniční památky na účast br. Nema 

na poválečném Jamboree ve Francii. Jen rodiče těch 

Nemových nejdůvěrnějších přátel věděli, že to, co Delfíni 

dělali, byl vlastně skautský program a teď to konečně „vyplavalo“.  

Všichni se rozhodli zapojit do skautské organizace, s výjimkou jednoho člena, který neakceptoval 

skautský Zákon. Další člen odpadl během měsíce, neboť si uvědomil, že povahově nezvládne dané 

nároky. A tak 10 členů oddílu Delfíni /Žak, Tapin, Tom, Vlčice, Will, Elsa, Kivi, Billi, Nemo a Cibulka/ 

dali základ 93. oddílu vodních skautů a skautek. 11. února se tento oddíl účastnil prvního setkání skautů 

v DASu a k 15. únoru provedl velký tábor, který se rázem rozrostl na přibližně 24 členů a činovníků. 

V dubnu 1990 oddíl uspořádal ve své klubovně první skautskou výstavu v Plzni.  

 Od jara 1990 oddíl tvořily 3 družiny: žlutí Žraloci /hoši/, zelené Kosatky /hoši/ a červení Plejtváci 

/dívky/. Začalo se přecházet na družinový výchovný systém. Rádcové absolvovali kurz a z počátku pod 

do-hledem vůdců vedli sami družinovky. A výpravy družin. Později se na výpravách prováděly 

namátkové kontroly vůdců, od jara 1991 prakticky za dodržení přesně stanoveného rituálu pracují 

rádcové samostatně, i když bylo nutno provést někde změny ve vedení družin. Před táborem 1991 odešly 

dvě činovnice z oddílu do jiného střediska. Proto bylo nutno narychlo tábor zrušit. Největší stav měl oddíl 

po táboře v roce 1990, kdy čítal včetně 3 činovníků 32 členů. O podrobnostech vyprávějí oddílové a 

družinové kroniky, 

vedené od roku 1987.  

V roce 1991 se 

konalo světové Jam-

boree v Holandsku, 

kde byli i naši členové 

– Vlčice, Žabák, 

Tapin, Viki. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Jamboree 

v Holandsku 1991. 
 

 

Redakční úpravy pro informaci Svojsíkovu oddílu: Vladislav Jech - Kamzík 
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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 jambo-

ree. 

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 
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P.S. Jamboree míru ve Francii – viz:  

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

 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-

prod/skautskyinstitut.cz/uploads/2017/08/zubr-jamboree-1947-verze3-20170529181049.pdf . 
 

„Československá výprava na Jamboree zazářila. Největší zásluhu na tom měl velitel vý-

pravy Karel Průcha - Rolf, člen náčelnictva a předseda výchovného odboru Junáka. 

Průchovi v roce 1947 bylo 39 let. Byl nejen tělocvikář a  talentovaný organizátor, nýbrž 

také profesor francouzštiny a  znalec francouzské kultury, který před válkou působil i na  

univerzitě v Lyonu.  Měl za sebou už úspěšnou přípravu a vedení  výpravy na Jamboree r. 

1937 v Holandsku a organizaci prvního celostátního Svojsíkova závodu v létě 1946, který 

byl jeho dílem. Pro vedení velmi náročné výpravy měl tedy ideální profil. Cenné a na-

prosto nezbytné bylo i to, že před odjezdem výpravy na  Jamboree zorganizovalo 

náčelnictvo Junáka povinné týdenní soustředění, během něhož byla výprava ubytována 

ve škole na Pohořelci. Skauti ze všech koutů republiky se tam poprvé sešli a seznámili, 

byli rozděleni do zájezdových oddílů a družin, dostali velmi kvalitní jednotnou instruktáž 

a denně pilně nacvičovali na strahovském stadionu. Disciplina byla polovojenská, jinak by 

to nešlo.“                                                    

Ze vzpomínek Dvojkaře  

Milana Kubra-Zubra 

Historické ohlédnutí 
 

Pro situaci ve Velké Británii je třeba ještě také připomenout, že Královna Elizabeth II 

zastává vůči všem britským skautům a skautkám váženou roli královské patronky. Mimo 

jiné se tato její role zvýrazňuje při slavnostním nástupu skautů a skautek, nazývaném  

 

 

 

Queen´s  

 

Scouts Parade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto je z roku 2018. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_skautsk%C3%A9_jamboree
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/skautskyinstitut.cz/uploads/2017/08/zubr-jamboree-1947-verze3-20170529181049.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/skautskyinstitut.cz/uploads/2017/08/zubr-jamboree-1947-verze3-20170529181049.pdf
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V době, kdy byl Junáka organizován jako svazu dvou kmenů - dívčího a chlapeckého - 

měla funkce jednoho starosty obdobnou náplň činnosti jako mají ve Spojeném království 

společní presidenti; dodnes však má Junák jak náčelníka tak náčelní, stojící nyní v čele 

společného náčelnictva. V dobách Československa, až do „vítězného února“, byly 

postupně dvě hlavy státu „protektory“ skautského hnutí: prvním protektorem byl president 

Tomáš Garrigue Masaryk a druhým president Edward Beneš. 
 

Jestliže se v poslední době zvýrazňují role 

„dospělých pracujících členů královské ro-

diny“ v médiích, tabulka uvedená výše uka-

zuje, jak do toho zapadají i funkce ve skaut-

ském hnutí. Přitom prakticky všichni do-

spělí členové širší královské rodiny, ne-

zůstali ve skautském hnutí přímo členy; 

v souvislosti s „pověřením“ vystupovat ve-

řejně vévodkyně Kate se účastní akcí „jen 

v civilu“ (někdy s šátkem); nicméně jako 

dívka byla snacha královny skautkou.  

Obdobně to platí i o princi Edwardovi, bratranci královny.  
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Jako společní presidenti mají za hlavní 

poslání podporovat dobrou pověst sdru-

žení ve společnosti i na mezinárodním 

poli vč. Commonwealth of Nations. Jsou 

zapálenými podporovateli dobrovolnické 

práce. Je samozřejmé, že jsou aktivní při 

slavnostních a významných příležitos-

tech.  

Ve skautingu Spojeného království i 

britském Společenství národů se věnuje 

duchovnímu rozměru příslušná pozor-

nost, což se odráží i ve „vzdělávací“  

nabídce hlavního sídla. Jedná se o tzv. Stezku víry – cestu, vedoucí mezi budovami a 

prostory, které jsou věnovány hlavním světovým spirituálním směrům a nabízejí praktické 

seznámení s důrazy, které poskytují svým souvěrcům i dalším zájemcům o duchovní 

rozměr. 
 

 

 

Vysvětlení ke Stezce víry: 

Co je to Stezka víry? 

Stezka víry je cesta, spojující pět budov a oblastí, vyhrazených na území Gilwell Park 

sdílení víry, a majících buď náboženské anebo širší spirituální určení. Jsou to: 

 buddhistický pavilon 

 křesťanská kaple s otevřeným prostorem 

 židovská synagoga 

 muslimské modlitební prostranství 

 římsko-katolická kaple 
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Pro koho je určena? 

Stezka víry je vybudována pro skupiny mládeže a další návštěvníky, kteří navštívili Hlavní 

sídlo, a také pro osoby, jež se pohybují kolem a rády by se seznámily podrobněji s význa-

mem budov, okolo kterých procházejí. 

Co zahrnuje? 

Každé vyznačené místo zahrnuje: 

 informaci o historii příslušné budovy a o druhu víry, které je věnována 

 možnost pohovořit s mladým člověkem patřícím k víře, aktivním ve skautingu 

 aktivitu spojenou s příslušnou vírou. 
 

Skautská asociace je hnutí, které chápe víru, vyznání a životní postoje jako ústřední prvky 

svého programu a jedny ze svých základních hodnot. 

Skauting nechce přebírat odpovědnost za náboženský rozvoj nebo náboženskou výchovu, 

avšak poznává o víře, vyznáních a životních postojích, že mohou napomoci učinit svět 

tolerantnějším a méně děsivý místem pro život. 

Jak dospělí tak mladí se připojují ke snaze o duchovní rozvoj tím, že skládají svůj slib a 

stávají se členy skautského hnutí. 

 

Duchovní rozvoj všech členů je důležitým prvkem skautingu a všem členům je třeba 

napomáhat k tomu, aby se řídili pěti principy: 

1. Rozvíjet a uznávat kázeň a výcvik. 

2. Zapojovat se do spolkových (skupinových) aktivit spolu s ostatními. 

3. Poznávat svět okolo sebe. 

4. Pomáhat vytvářet více tolerantní a podporující společnost. 

5. Objevovat potřebu spirituální odezvy. 
 

Vedoucí jsou povinni podporovat duchovní rozvoj mladých členů a spirituální rozvoj má 

být integrální součástí každé aktivity, setkání a události. Duchovně lze růst díky řadě 

praktických aktivit a díky zkušenostem, i tím, jak je uskutečňujeme. 

Skautské hnutí zahrnuje členy různých vyznání a náboženství a také ty, kteří žádné 

formální náboženství nemají. Dále popsaná politika byla potvrzena představiteli hlavních 

náboženských organizací ve Spojeném Království. Všichni členové hnutí jsou vybízeni, 

aby se: 

 všemožně snažili prohlubovat pochopení a dodržování slibu, jež vybízí ke snaze co 

nejlépe plnit povinnost k Bohu anebo se odpovídajícím způsobem řídit skautskými 

hodnotami; 

 zdokonalovali ve své víře, vyznání a postojích; 

 aktivně sdíleli společenství své víry anebo své náboženské obce; 

 do denního života snažili přenášet víru, kterou vyznávají. 
 

Zdroj: https://www.scouts.org.uk , redakce: Kamzík 
 

NAVŽDY ODEŠLI 

 

Středisko Platan a pamětníci poslední obnovy koncem února 2021 ztratili bratra 

Miloně Loma – Toma, 
  v nedožitých 90 letech (nar. 26. 3. 1931). 

https://www.scouts.org.uk/
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Skautovat začal v Třeboni v r. 1938; v den státního svátku 28. 

října 1938 složil vlčácký slib. Zajímavou zkušenost zažil, když 

v r. 1945 našli skauti bedny, zabavené nacisty přímo na táboře, 

neporušené na půdě městského úřadu. 
 

Po přesídlení do Prahy v r. 1948 dál skautoval v pražské Trojce 

(jakési přípravce do Foglarovy Dvojky). Na doporučení otce se 

stal typografem, což přineslo později pro Junáka cenné plody. 
 

Sám o sobě říkával: „Hrozně moc mi v životě pomohly zásady 

skautingu. Na vojně jsem se dovedl o sebe postarat, uměl jsem 

udržet pořádek. Když někdo prošel skautskou nebo sokolskou 

výchovou, dovedl si poradit v krizových situacích. Skautské a sokolské hnutí vychovávalo 

lidi k hodnotám. Dodnes nesnáším nespravedlnost, podrazy…“ 
 

Bratr Lom získal velké uznání tím, že v roce 1968 inicioval, jako technický redaktor, 

opětovné vydávání časopisu Skaut-Junák – podařilo se mu totiž zařídit jeho tisk v Mladé 

frontě – nulté číslo, s kresbou Z. Buriána na titulní straně (osobně reprodukci s malířem 

spolu s Jiřím Tesařem dojednal), vyšlo 22. června 1968. 
 

Zasloužil se také o reprint Svojsíkových „Základů Junáctví“ které, ačkoliv se tehdejší ÚR 

a náčelnictvo Junáka obávaly, že jsou již zastaralé, dodnes jsou díky němu v knihovnách 

oddílů či středisek a nováčci na ně slibují. Proto vydání v počtu 3 000 výtisků v kožené 

vazbě s kazetou a 12 000 výtisků v celoplátěné vazbě musel zajistit svojí iniciativou ve 

vydavatelství MERKUR. 
 

Žádané bylo také dílo: LOM, Miloň – ŠEBEK, Jaroslav. Historie 

českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav, 1990, vydané 

k obnovujícímu IV. sněmu Junáka (dosud je v knižních fondech). 

Později v TDC ještě vyšlo jeho několik textů (zvl. Junácký zápisník 

1970). 
 

Podrobnosti o skautské vydavatelské činnosti obsahuje rozhovor br. 

Marka Bárty s br. Lomem z roku 2008, uveřejněný ve Skautském 

světě (roč. 46, č. 3). 
 

Když se v roce 2018 pro slabost danou věkem omlouval rádkyni 

Pražské družiny SO, poslal jí text, který si družina vyslechla. 

Především v něm říká: „Podle mé vlastní zkušenosti základem všeho 

je náš slib, náš zákon „desatero“, ale především naše heslo „Buď připraven“. To musí být 

na začátku každého skauta v jeho myšlení i skutcích, tím se stává skautská idea a konání 

nesmrtelné.“ 
 

Byl členem 32. kmene OS působícího ve středisku Platan v Praze 4. V poslední době 

komunikoval br. Tom telefonicky anebo obyčejnou poštou a v důsledku obtíží již nemohl 

docházet na skautská setkání (bohužel SO nezískal ani datum jeho úmrtí).  
 

Jeho přínos jako „muže činu“, zvláště k poslední obnově Junáka, zůstane určitě ne-

zapomenutelný! 

Zpracování z různých pramenů:  

Dáša, Mika a Kamzík 
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Loštický Junák ztratil ve věku nedožitých 92 let 
bratra  

 

Jana Sršně 
(* 10. 7. 1929  † 3. 4. 2021) 

 

Z historie… 
 

„Na první schůzku, svolanou hned po osvobození r. 1945 do 
školy, se sešlo dvacet předválečných skautů.  
Přišel též Miloš Hynšt a Jarmila Pospíšilová. Byl obnoven 
oddíl skautů a skautek a brzy se sešel i oddíl vlčat. 
Vedoucím střediska byl zvolen bratr Reeh a zástupkyně 

sestra Božena Hoffmanová. Za chlapecký kmen bratr Jenda Zimmermann. Vedoucím 
vlčat byl určen bratr Antonín Pudil. 
Další historické datum pro nás, loštické skauty, je středa 14. června 1945. Ten den totiž 
přišel Karel Reeh se zprávou, že nám Národní výbor přidělil celnici, která stála na 
Hraničkách mezi Lošticemi a Mohelnicí. Závora zde za války rozdělovala Protektorát od 
Sudet. 
Zbytek prázdnin jsme využili k dobudování klubovny a úpravě jejího okolí, až nadešel 
den 1. září 1946 - svátek loštických skautů. Ten den se sešli všichni skauti z Loštic, 
vzácní hosté i obyvatelé města u Modré hvězdy. Odtud šel průvod do Borového lesa. 
U silnice stála slavobrána, od které byla cesta lemována prapory až k chatě. "Klubovna 
sama byla jako panenka" (napsal tehdy ORKO - Karel Voborský). Krátké projevy před-
nesli št. kpt. Prášil, br. ing. Štefka (místonáčelník zemské rady), br. Škaroupka (okrskový 
vedoucí pro Mohelnicko) a bratr Jenda Zimmermann (náš střediskový vedoucí). Jako 
host zde byl též Karel Reeh (nyní Jánský). Po prohlídce kluboven se všichni odebrali na 
Střelnici, kde byla zábava. 
Protože bratr Klen - Jenda Zimmermann odešel na vojnu, pověřil vedením střediska bra-
tra Dana - Zdenu Rotta. Ten také organizoval slibový táborák dne 24. 4. 1947.  
Mezi tím došlo ke změně ve vedení vlčat. Tonda Pudil odešel na školu a vedoucím byl 
pověřený Broňa Hlůza. I ten působil pouze do roku 1948 a na jeho místo nastoupil 
J e n d a  S r š e ň .  
Rovněž u dívčího oddílu docházelo ke změnám. Tam se vystřídaly Libuše Seidlová, 
Helena Illmanová a Ada Reehová.“  

(výňatky z článku o historii z pera Jana Sršně, redakce: Kamzík) 
 

Br. Jan Sršeň byl také mezi oldskauty, kteří hned po znovuobnovení činnosti Junáka 
v Lošticích přiložil ruku k dílu při obnově klubovny, která byla po odchodu pionýrů ve 
velmi špatném stavu.  
V letech 1991 - 1993 byl vedoucím loštického 
skautského střediska, se svým bratrem Slávou 
se stal vzorem polistopadové generace skautů 
v našem městě.  

Vždy čestný a laskavý – takový zůstane 
v našich srdcích. 

 

Br. Sršeň byl, kromě jiných ocenění, vyznamenán doživotním členstvím ve Svojsíkově 
oddíle r. 1997. V kruhu nejstarších členů SO bude chybět spolu s velkou řadou dalších 
seniorů, kteří tento čestný oddíl v poslední době opustili. 
 
 



 20 

Dva dny po svých 94. narozeninách, středisko Junáka Platan  

navždy opustil bratr a skautský kamarád 
 

Karel Kunca - Orel. 
(* 4. 4. 1927  † 6. 4. 2021) 

 

Karel Kunca se narodil 4. 4. 1927 v Předslavicích, okr. Strakonice. Na 

svou první oddílovou schůzku přišel 14. března 1939, den před 

fašistickou okupací Československa. V létě následoval první skautský 

tábor s klatovským 1. skautským oddílem. Tábor pod velhartickým 

hradem způsobil, že skautování propadl na celý život. Další činnost už nedovolilo Gestapo. 

Útočištěm skautů se stala chata Ztracená stopa.  
 

Gymnázium navštěvoval ve Strakonicích a ve studiu pokračoval dále na ČVUT, fakulta 

architektury a pozemního stavitelství (1947-53). Zaměstnán byl nejprve ve Vojenském 

projektovém ústavu v Praze (1953-58) a potom ve Státním ústavu pro rekonstrukci památek 

(1958-91), kde zůstal až do odchodu do důchodu.  
 

Významnou se v jeho tvorbě stala soutěž na architektonické řešení rekonstrukce Anežského 

kláštera v Praze, kterou vyhráli architekti Karel Kunca s Josefem Hlavatým ze Státního ústavu 

pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). Oba architekti postupně rekonstruo-

vali jednotlivé budovy, ambit, refektáře, dormitář, kapitulní síň a také nádvoří. Nejvýznamnějším 

zásahem se stalo nové zastřešení kostela sv. Františka, jehož klenba se zřítila již v sedmnáctém 

století. Nová střecha nenapodobuje tu původní, ale záměrně přiznává svým tvarem i 

materiálovým řešením, že jde o soudobé dílo.  
 

V roce 1968 ho do služby povolali nejdříve 

klatováci, byl vůdcem prvního tábora spojených 

oddílů, po dvou táborech s nimi začal skautovat i 

v Praze. Stal se vůdcem pražského 140. oddílu. 

Pražským klukům, kteří do té doby skauta znali 

hlavně z příruček, na táboře na Šumavě ukázal, co 

znamená skautovat. Jeho skautský život byl velice 

bohatý a nápaditý.  

Na webu střediska Platan se lze např. dočíst 

„reportáž oddílu Plšíků“, napsanou zhruba před 10 

lety: „Na začátku 90. let obnovil Ing. arch. Karel 

Kunca – Orel středisko Platan a následně jej 

dlouhou dobu vedl. Ještě nedávno jezdil s námi na 

tábory, díky čemuž je stále známý i mezi mladšími 

generacemi Platanu, bohužel už ne mezi těmi 

nejmladšími – Plšíky, a proto jsme se za Orlem 

vypravili do jeho domu na Praze 3. Na zahradě 

jsme nejprve sbírali ořechy a hráli různé běhací 

hry. Pak jsme se přesunuli do Orlovy mansardy, 

kde nám ukazoval obrázky táborů a přírody, které 

maluje celý život. Povídali jsme si o tom, jak 

můžeme pomoc někomu, kdo naši pomoc potřebuje. Petr hrál na kytaru a Orel nám ukazoval 

starou skautskou výbavu. Na rozloučenou nám uvařil párky a každý jsme dostali pamětní 

knížečku na tohle setkání…“ 
 

Kříž u Bošic, 

jehož je br. Orel  

autorem. 
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Br. ing. arch. Karel Kunca byl nositelem Řádu čestné lilie v trojlístku 

(mezi lety 1990 a 2003 nejvyšším vyznamenáním českého Junáka); 

doživotním členstvím ve Svojsíkově oddíle byl vyznamenán r. 1999. 

V poslední době ztratil Svojsíkův oddíl řadu sester a bratrů z nejstaršího 

kruhu – s mezi ně patřil i br. Orel; budou citelně chybět. 
 

Na Facebooku střediska Platan můžeme také číst slova bratra Adama 

Borguly: „Jedna z nejzásadnějších osob v mém životě, skautskými 

hodnotami a ideály žil, vzdělaná renesanční bytost, po které zůstane v mnohých srdcích prázdné 

místo ... RIP.“         

                                                                                              Redigoval: Kamzík 
 

 

 
 
 
 
 
 

Královéhradecký skauting ztratil dne 13. 4. 2021 
 

ve věku nedožitých 89 let jednu z nejstarších skautek sestru 

 

Jaroslavu Všetečkovou – Ester. 
 
Ses. Jaroslava byla v královéhradeckém skautingu činná spolu s manželem Miroslavem 

Všetečkou, (členem SO, zemřel v listopadu 2020), který byl znám také svojí širokou 

aktivitou: pracoval i literárně při tvorbě skautských almanachů v HK, vč. almanachu 

historické Skautské kapely HK. 
 

Jejich společná intenzivní skautská činnost se datuje 

především do období od roku 1989, od poslední obnovy 

Junáka; naposledy byli velice aktivní v odd. OS Hradce 

Králové - Rybárny.  
 

Východočeská družina Svojsíkova oddílu mimo jiné oběma vděčí také za několikaleté za-

jišťování schůzek; její rádce napsal: 

 „Jarka Všetečková - Ester byla jednou z nejstarších členek naší družiny. Byla velmi obě-

tavá a vždy ochotná, zúčastňovala se pravidelných schůzek v kruhu oldskautek  a  jinak  

byla  i velkou oporou  svému  manželovi, který  byl činný i v oblasti turistiky. Byla  čin-

ná také i v duchovní oblasti ve sboru Církve bratrské a její zásluhou jsme získali mož-

nost setkávat se s dokonalým servisem, který ochotně zajišťovala spolu s manželem přímo 

v budově  sboru. Její  zásluhou probíhaly schůzky naší družiny v posledních letech  v pří-

jemném prostředí ve velmi přátelské pohodě včetně občerstvení, i když musela překonávat 

některé zdravotní potíže. Postarala  se, že její pečovatelskou úlohu o naše schůzky pře-

vzala nezištně i její dcera Ivanka Švojgrová. Pro svoji mírnou povahu a obětavost byla 
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všemi ceněna a cítili jsme s ní pro náhlé zvýšení zdravotních potíží, smrt manžela (po 

jejich nezbytném odloučení vzhledem k tomu, že každý z nich byl v jiném zdravotnickém 

zařízení). Bude  se nám  stýskat - čest její památce.“ 

                                                              Lubor Šušlík - Bill 
 

Věrnému skautskému páru patří velký dík za příkladný život – v čestném Svojsíkově od-

díle, do kterého byla ses. Jarča přijata v r. 2003, znamená jejich odchod citelnou ztrátu. 
 

Redakční zpracování: Kamzík 

 

Dne 13. května 2021 ztratil skauting v Pardubicích 
 

sestru Jindřišku Holou – Kopřu 
ve věku 90 let. 

 

Pocházela z Frýdku - Místku, kde se narodila 16. 

dubna 1931a kde žila až do konce války. Poté se rodiče 

přestěhovali do Rychvaldu, kde v roce 1945 začala 

nadšeně skautovat. Postupně se stala rádkyní, úspěšně se prosadila na táborech, a po 

absolvování čekatel. kursu v Ostravě  r. 1947 byla zástupkyní ved. oddílu. Po jejím 

odchodu vedla samostatně oddíl až do likvidace Junáka. Aktivně se podílela na 

práci s dívkami i se světluškami až do konce roku 1948. 

Následující období 1950 - 53 věnovala studiu, působila jako učitelka MŠ a po sňatku se 

přestěhovala s manželem do Pardubic, kde působila při výchově nejmladší generace. 

V září 1968, zásluhou ses. Bednářové, se podílela na obnově  Junáka v Pardubicích, kde 

vedla 1. dív. oddíl  světlušky, absolvovala na Rezku kurz pro vedoucí oddílu a v květnu 

1969 složila vůdcovskou zkoušku u ses. Mackové v Praze. V téže době pracovala ve 

školství ve funkci ředitelky jeslí a mateřské školy a současně jako metodička tělesné  

výchovy. V roce 1969  byla zástupkyní  ved. dívčího tábora  na Klučance  a v r. 1970  

vedla již tábor  samostatně. V roce 1970 obdržela  Medaili  díků. Na Klučance absolvovala 

Lesní školu pod ved. ses. Dagmar Bednářové, působila i jako lektorka. 

Se svým oddílem pod hlavičkou PO  ještě pracovala dva následující roky. 

V roce 1990 se zúčastnila opět obnovy Junáka v Pardubicích a v následujících letech 

působila v dívčím středisku i v rámci  ORJ  jako  lektor-

ka a členka zkušební komise pro  čekatelky a vůdcovské 

zkoušky, pro metodiku, psychologii a pedagogiku, a  podílela 

se na  přípravě  rádcovských kurzů. V roce 1996 byla oceněna 

odznakem 50 čestných let skautské služby. V dalších letech zůstala stále v aktivní 

spolupráci zejména se zaměřením na výchovu světlušek a přípravu na zkoušky pro mladé 

činovnice. Současně se stala členkou klubu OS a zúčastňovala se jeho schůzek.  

V roce 2011 byla navržena střediskem na členství v čestném Svojsíkově oddíle a byla 

přijata do Východočeské družiny. Bohužel nemoc manžela a posléze její vlastní onemoc-

nění jí neumožnilo účastnit se většího počtu schůzek, po zhoršení zdravotního stavu se 

dostala do Zařízení sociální péče v Chocni, kde také zesnula.  

Vždy byla přímá, ochotná, ráda poradila a pomohla a vychovala celou řadu děvčat, která 

se i dnes podílejí na vedení oddílů v pardubickém skautingu. 

Lubor Šušlík – Bill, rádce Východočeské družiny SO, redakce: Kamzík 
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Sestra Aťka se narodila v roce 1930, celou válku prožila 

s maminkou v Nové Pace, kde po skončení války vstoupila do 

skautského oddílu, základny, jak říkala „v Sopce", (údajně název 

podle místa s  podobou kráteru,  v jehož okraji byly postaveny 

stany). Po návratu otce z Francie, kde žil celou válku, se později 

přestěhovali do Dolního Dvoru za Vrchlabím. Skautování bylo 

přerušeno, protože chodila v Jičíně do obchodní školy, kde 

bydlela v podnájmu a v sobotu pak zajížděla domů za rodiči.  

Po ukončení školy pak pracovala ve Vrchlabí, kde denně dojíž-

děla domů k rodičům.  

V době, kdy byl Junák opět zakázán, se přestěhovala s rodiči do Jablonce nad Nisou. To 

byla pro ni opět příležitost po roce 1968 se 

zapojit do činnosti Junáka. V Jablonci nejdříve 

byla instruktorkou 1. dívčího oddílu, zároveň 

hospodářskou zpravodajkou Střediskové a ná-

sledně i Okresní rady Junáka v Jablonci n.N. 

V roce 1970 obdržela 24.dubna od Krajské rady 

Junáka z Ústí nad Labem ocenění za dosavadní 

činnost - "Za věrnost skautingu". Ještě  před 

opětným zákazem Junáka vedla tábor 1. a 2. 

dívčího oddílu na Babí louce u Semil.  

I po poslední obnově Junáka se ihned 

zapojila do jeho rychlé obnovy, znovu 

jako hospodářská zpravodajka středis-

ka i okresu, pomáhala i na táborech 

vlčat, světlušek i skautů, konaných na 

Vyskeři nebo nedaleko hradu Pecka.  

Až do konce byla velmi platnou a 

všemi oblíbenou členkou 91. oldskaut-

ského oddílu "Křišťál", kdy se i s po-

čínajícími zdravotními potížemi,  

v rámci možností, zúčastňovala nejen  

našich oddílových akcí, ale i akcí stře-

diska, při Svojsíkových závodech 

skautů a skautek i závodech vlčat a světlušek "O totem náčelníka a stuhu náčelní". 

Pravidelně se účastnila schůzek s družinou Svojsíkova oddílu z našeho kraje a také dle 
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možnosti výročního setkání Svojsíkova oddílu v Praze; účastnila se také OS Jamboree 

v Miletíně.  

Za svou celoživotní činnost v Junáku 4. 9. 1999 byla jmenována doživotní členkou 

čestného Svojsíkova oddílu a byla držitelkou vyznamenání "Lilie a přátelství". 

Naše sestra Aťka nám bude hodně scházet, ve vzpomínkách však stále zůstane takovou, 

jak jsme ji měli všichni rádi.                                      Čest  její památce!   

   

Za jablonecké skauty a skautky a za 91. oddíl jabloneckých oldskautů "Křišťál"  

Antonín Wiener – Mao; redakční zpracování: Kamzík 
 

PŘED UZÁVĚRKOU 
 

 
 

 


