
Jana Pfeifferová (*2. 3. 1931 † 16. srpna 2021) 
 
Narodila se v Praze a její skautský život začal po válce v roce 
1945, kdy se ve svých 14 letech stala členkou pražského 13. 
oddílu vodních skautek.  
Tři roky svobodného skautingu hluboko ovlivnily její budoucí 
život a určily jeho směr i do doby, která následovala po zákazu 
skautingu po roce 1948. Pro svůj třídní původ (má rovněž 
bratra-emigranta) nemůže studovat na vysoké škole a nějaký 
čas pracuje jako vychovatelka s postiženými dětmi v Jedličkově 
ústavu. Již v druhé polovině padesátých let zakládá se svým 
manželem turistický oddíl mládeže, jehož činnost naplňuje 
skautskými zásadami a se kterým v roce 1968 přechází do 
obnoveného Junáka. Ona sama vedle vedení oddílu se stává 
členkou náčelnictva.  
S oddílem pokračuje dál v práci i po dalším zákazu Junáka po 
roce 1970, a to pár let pod hlavičkou pionýrské organizace. 

Když už tato činnost nebyla dál z ideových a bezpečnostních důvodů možná, končí manželé 
Pfeifferovi oficielně existenci oddílu a předávají jeho vedení mladší generaci, která s oddílem 
může bez kádrových profesních postihů a rizik pokračovat pod hlavičkou Sokola Malá Strana. 
I potom však nadále jsou s oddílem v úzkém kontaktu a zásadně ovlivňují jeho další působení. 
Ve dnech sametové revoluce se Jana Pfeifferová okamžitě aktivně zúčastňuje na obnově 
skautské organizace. Stává se členkou náčelnictva dívčího kmene a členkou Ústřední rady 
Junáka. Svou morální autoritou a širokým rozhledem si získává obdiv spolupracovníiků, pro 
svou laskavost a vstřícnost se stává vyhledávanou řešitelkou konfliktních situací.  
Na IV. valném sněmu Junáka v Praze 19. května 1990, kdy byl prvně v historii česko-
slovenského skautingu vedle kmenů chlapeckého a dívčího ustaven samostatný třetí kmen - 
kmen dospělých, byla jednomyslně zvolena Jana Pfeifferová jeho první náčelní. I nadále však 
zůstala m.j. členkou odboru lesních škol v dívčím náčelnictvu a pracovala na programu LŠ. 
Na dalším, již samostatném sněmu kmene dospělých v Praze v roce 1992, se Jana Pfeifferová 
rozhodla již na funkci náčelní nekandidovat, byla však zvolena znovu členkou náčelnictva. To, 
co za dobu svého náčelnictví pro kmen dospělých vybudovala, se stalo však pevným základem 
pro všechna další období existence kmene.  
Kromě řady skautských ocenění byla nositelkou Řádu zlaté Syrinx - nejvyššího vyznamenání 
Kmene dospělých. 
Byla spoluzakladatelkou ekologického odboru a jako významná osobnost českého roveringu 
byla i spoluzakladatelkou a instruktorkou kurzů FONS. 
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