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OBČASNÍK

Nové vydání vzácných Základů junáctví.
V roce 1912, kdy kniha vyšla poprvé, byla ve skautských
oddílech nejprve velice ceněnou příručkou na provádění
junáctví. Od té doby se předává z generace na generaci
a za uplynulých 109 let se její význam změnil. Stala se
artefaktem slibových obřadů, téměř nedostupnou legendou. Řeč je o knize Základy Junáctví, která se nyní dočkala svého třetího vydání.
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V předmluvě 1. vydání v r. 1912 se lze dočíst, že se jedná o: „Návod pro výchovu české mládeže na
základě systému sira R. Baden-Powella „Scouting“ a za laskavého přispění četných odborníků“.
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Zápis z družinového setkání Pražské družiny SO na Celnici dne 7. 9. 2021
Rádkyně družiny přivítala přítomné v 16.15 hod. Už nám to tak nechodí a tak nám schody
od zastávky tramvaje dávají víc zabrat.

Po zpěvu Junácké hymny Amálka zahájila program citáty o přátelství
„Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.“ – Erasmus Rotterdamský (holandský
myslitel, teolog, učitel, žil v 15. století)
„Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.“ – Thomas Fuller (anglický duchovní a historik,
žil v 16. století)
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ – Jan Werich (český filmový a divadelní herec,
scénárista, spisovatel, žil v 19. století
Přivítali jsme mezi sebou bratra kandidáta Jaroslava Bicana – Kwanga, kterého nám
představil bratr Petr Jeschke – Derviš, neboť jsou z jednoho střediska a bratr Kwang byl
Dervišem požádán, aby se s námi podělil o zážitky z jedné velké výpravy Arktickým
oceánem.
Amálka jako vždy popřála všem, kteří během prázdnin oslavili narozeniny, ses. Zdeně
Wittmayerové, která byla na dnešní schůzce přítomna, jsme mohli popřát k jejím devadesátinám osobně.
Ještě předtím informovala Amálka 15 přítomných členů o nadcházející Výroční schůzi
SO. Jako vždy zajišťuje naše družina občerstvení a tak je potřeba domluvit vše potřebné,
aby to klaplo. Úkoly máme rozdělené, za ty roky co to připravujeme by nás nemělo snad
nic překvapit.
Zazněla zde i informace o připravované změně Řádu SO – korespondenčním hlasováním,
volba nové vůdkyně SO + jejích zástupců.
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Dalším bodem naší družinovky byl návrh sestry rádkyně – schválit jejího zástupce do
Pražské družiny. Jednomyslně jsme se shodli a zástupcem se stal bratr Kamil Budera –
Akim, který neměl námitek a funkci přijal, hned ale navrhoval, že by měli být zástupci
dva, neb jsme početná družina.
Během schůzky se ještě vybíraly příspěvky do družinové pokladny a na návrh rádkyně
jsme se usnesli, že předáme peněžní dar 2000,- Kč Jihomoravské družině pro skauty, kteří
během tornáda přišli o své klubovny. Zároveň padl návrh bratra Akima aby i SO poslal finanční příspěvek v hodnotě 5 000,- Kč. To ale musíme odsouhlasit na členské schůzi, resp.
na oddílové radě SO.
Tentokrát jsme toho museli probrat hodně, ale na již zmíněnou přednášku došlo.
Tak vzhůru do Země Františka Josefa
Expedice do Země Františka Josefa 2019 – své vzpomínky doplněné o fotografie a
krátký film z cesty po Arktickém oceánu vypráví bratr Jaroslav Bican – Kwang.
Nejprve jsme se seznámili s první Rakousko-uherskou výpravou v roce 1872 na plachetnici Admiral Tegetthoff. Tuto výpravu sponzoroval bohatý dobrodruh a účastník plavby
hrabě Johann Nepomuk Wilczek. Mezi členy posádky byli i někteří Češi.
Současné výpravy na plachetnici Bagatela se účastnilo pět členů posádky, z toho byli tři
skauti. Jedním z nich byl právě bratr Kwang. Výprava i přes různé překážky se zdařila a
všichni dopluli k nejsevernějšímu souostroví východní polokoule, což je asi 300 ostrovů
v Arktickém oceánu, které patří pod ruskou federaci již od roku 1926.
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Vyprávění bylo velmi poutavé a samotná výprava hodně odvážná i namáhavá. Nicméně
návrat v termínu a ve zdraví s úžasnými vzpomínkami a novými přáteli. Děkujeme za
sdílený zážitek.
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Nakonec si ještě připomínáme družinovou schůzku na Celnici v úterý 9. listopadu
v 16:00 hod.
Dnešní schůzku končíme večerkou krátce po 18. hodině.
Zapsala Amálka

8

Zajímavé zprávy
Spisovatel a „mukl“, celoživotní skaut a propagátor života, který má smysl, by se
letos dožil 90 let. Jeho životní „peripetie“ sám literárně zpracoval a i pro Junáka (a
další zájemce o „skauting na celý život“ namluvil zajímavé a zásadové myšlenky –
jeho vysvětlení často opravdu „sedí“ …
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Pomocné technické prapory (PTP) či Vojenské tábory nucených prací (VTNP) byly útvary
Československé lidové armády, které v letech 1950–1954 fungovaly pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, podléhajících tehdejšímu brannému zákonu.
Důležitým důvodem jejich vzniku bylo i zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská
odvětví. Byly také nástrojem perzekuce a pracovní exploatace nepohodlných osob. Fungování
PTP nemělo oporu v československých zákonech a mezinárodním právu.
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HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Jsou oddíly, které vlastní původní stoletou knihu a předávají si jí, což vy-tváří pěkný most mezi
generacemi. Rádi bychom, aby u vás v oddíle kniha sloužila také jako inspirační zdroj a
připomínka našich kořenů.

Aktuální vydání se tomu původnímu snaží maximálně přiblížit. Kniha je reprintem prvního
vydání z roku 1912, fotografie zachované v originále byly nově otištěny, ani text nebyl jazykově
upravován, jen doplněn současným doslovem.
Vydáváme ji ve dvou barevných provedeních v plátně. Jde teprve o třetí vydání, které je navíc
technicky mnohem lépe provedené než předchozí z roku 1991. Nutno také zmínit mimořádný
rozsah publikace (přes 700 stran).

Kde knihu koupit
Je konec pátrání po antikvariátech, kde jsou původní svazky dostupné jen vzácně a za vysoké
částky.
Pro nové vydání originálu knihy nemusíte daleko a sežene ji mnohem levněji. Za 490 Kč ji
můžete objednat v klidu na skautském obchodě.

Neobyčejná kniha, které patří přezdívka „bible českého skautingu”
Příběh se začal psát v létě 1911, kdy nadšený A. B. Svojsík dovezl z Anglie Baden-Powellovu
(B-P) příručku Scouting for boys, popisující nové hnutí mládeže. Svojsík se ale rozhodl jít náročnější cestou, nespokojil se s pouhým překladem, jak to udělali jinde. Chtěl knihu přizpůsobit
"českému naturelu", kniha je proto koncepčně jiná, sestavil ji s neobyčejnou pílí a houževnatostí, přispěli do ní také mnozí další, až na konci úsilí tu stál po necelém roce více než 700
stránkový knižní cvalík.
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Jistě si ji Benjamin přibalil i na vozík, se kterým o čtrnáct dní později vyrážel s chlapci na první
tábor pod hrad Lipnice. Od té doby se stala nepostradatelným společníkem všech skautských
táborů. Nejprve jako ceněná příručka a později jako symbolické spojení s minulostí při slibových
obřadech, kdy se jí dotýkají prsty skautů a skautek stvrzujících věrnost junáckým ideálům. Přál
bych tomuto novému vydání, aby se nestalo jen neotvíraným artefaktem, ale i inspiračním
zdrojem a připomínkou našich kořenů. Třeba by se čtení z ní, mohlo stát další tradicí při
slavnostním táborovém ohni. Vždyť právě toto pojmenování večerních plamenů, které otřesou
dětskou duší, pochází ze Svojsíkova pera."
Roman Šantora – Bobo, Archiv Junáka, Skautský institut
Článek na Křižovatce: Petra Daněčková – Peťule, redaktorka interní komunikace

NAVŽDY ODEŠLI
Na jaře roku 2021 ztratilo středisko Junáka
v Lázních Bělohrad dlouholetou členku
a později aktivní činovnici

Alenu Duffkovou – Alvu.
Alena Vervařovská – pozdější skautka Alva - se narodila dne 22. 2. 1929. Jako aktivní děvče ji zaujalo
skautování, i když dobře znala „sokolování“.

Poznámka: Vervařovská bylo rodné příjmení ses. Aleny Duffkové - Alvy.
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První vzpomínky lze najít např. ve vyprávění, které Alva spolu se sestrami Alenou Miffkovou a Jarčou
Plecháčovou sepsaly:
Psal se rok 1945. Válka a nenáviděná okupace skončily. Naše země byla zdeptaná a poničená a všeho
bylo nedostatek. Nejnutnější potraviny a oblečení byly jen na lístky. My jsme však byly mladé a plné
života. A protože jsme toužily po romantice a přátelství, myšlenky a ideály skautingu nás zaujaly a
okouzlily. V létě zmíněného roku nás bělohradští skauti pozvali na svůj první letní tábor, postavený pod
lesem Bulicí. Brzy potom se na sokolském hřišti uskutečnilo setkání, na kterém byl ustaven dívčí oddíl.
Naší vedoucí se stala podnikavá Jiřina Urbanová, které jsme začaly říkat Jirka. Její zástupkyní byla
obětavá Alva - Alena Vervařovská. Oddíl menších sestřiček - světlušek vedla Danda - Dana Urbanová.
Zástupkyní vedoucího střediska, kterým byl Avy - Antonín Veselý, se stala mladá učitelka Vlasta Pilařová
- Yva.
(výňatek ze „Vzpomínání skautek z Lázní Bělohrad“ pořídil: Kamzík)
Sestra Alva se aktivně účastnila druhé i třetí obnovy Junáka Kromě místních ocenění byla v r. 1990
navržena na členství v čestném Svojsíkově oddíle, které jí doživotně bylo uděleno v r. 1991.
Celkem 18 let bydlela v Domě s pečovatelskou službou města Lázní Bělohrad, kde r. 2021v 92 letech
zemřela (přesné datum jejího úmrtí se nepodařilo bohužel zjistit).
„Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla.
A lesy budou stále v slunci snít a vody dřímat v lesku bílých hvězd.“
(citát ze smutečního oznámení)
Skauting v Hradci Králové ztratil dne 16. 4. 2021

br. Jiřího Kopáčka
ve věku nedožitých 87 let.
Br. Kopáček se narodil 14. 6. 1934, takže zažil Junáka až po II. světové válce, po obnově
Junáka, kdy mohl být skautem a to jen nakrátko, do nástupu komunistického režimu.
Br. Jiří jako člen střediska Rybárny v Hradci Králové byl za svoji dlouholetou skautskou službu při
konání skautských táborů po druhé i po třetí obnově Junáka, kromě ocenění
od místního skautingu, vyznamenán přijetím do čestného Svojsíkova oddílu
v roce 2014.
Poslední rozloučení s br. Jiřím Kopáčkem se konalo jen v nejužším kruhu.

Dne 22. 6. 2021 zemřela ve věku nedožitých 89 let

sestra Libuše Černá
z Ústecké družiny SO.
Libuše Černá rozená Vaněčková se narodila dne 20. 12. 1932
v Přelouči. Vystudovala střední školu a pracovala celý život
v textilce Benar v Benešově nad
Ploučnicí. Tam se seznámila se
svým budoucím manželem Jaroslavem Černým. Děti neměli a
tak se věnovali svým koníčkům.
Hodně cestovala, byla aktivní
členkou Junáka a věnovala se
sobě a manželovi.
Bydlela v Děčíně, poslední tři roky byla v Domově pro
seniory- v Pňově - Předhradí u Kolína, kde pracuje její
neteř a tak byla v kontaktu se svou rodinou. Když se to
shrne, Libuše Černá prožila hezký život (vzpomíná
Hana Mrázová, neteř).
Mikulášská nadílka v Domově
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Sestra Libuše patřila k nejstarším členkám Junáka na severu Čech - 17. oddílu oldskautů
střediska Úsvit Děčín; kromě místních ocenění byla doživotním členstvím ve Svojsíkově
oddíle vyznamenána roku 2012.
Skauting v Hradci Králové ztratil dne 24. 6. 2021

„Zvedám jí ruku. Je v ní chlad, prsty jsou
přitisknuté dlani. Kytičku chci do ní dát,
už naposledy tentokrát … a ještě se mi brání.“
(citát ze smutečního oznámení)

ses. Jaromíru Hlouškovou
ve věku 91 let.

Jaromíra Hloušková se narodila 13. 9. 1929, skautkou
mohla být naplno - i když je nakrátko - až po II. světové
válce, když byl Junák poprvé obnoven.
Ses. Hloušková, členka střediska Rybárny v Hradci Králové,
byla za svoji obětavou skautskou službu se světluškami po
druhé obnově Junáka vyznamenána Řádem čestné lilie
v trojlístku i Skautskou láskou.
K přijetí do čestného Svojsíkova oddílu došlo u ses. Jaromíry v roce. 1994, po třetí obnově Junáka.
Na stáří žila ses. Hloušková v Domově důchodců v Černožicích nad Labem. Mgr.
Petra Motlová, DiS., vedoucí úseku sociální práce v tomto Domově, poslala pár fotografií z aktivit, kterých se paní Hloušková vždy ráda účastnila a vždy je obohatila
svoji neuvěřitelnou životní energií.
Poslední rozloučení s Jaromírou Hlouškovou se uskutečnilo jen v úzkém kruhu.

Zemřel bratr Vladimír Paudera – Dáďa
Bratr Dáďa vstoupil do chlapeckého skautského oddílu v Roudnici nad
Labem v roce 1938. Ještě před zákazem Junáka nacisty se zúčastnil dvou
skautských táborů jako vlče.
V revolučních dnech května 1945 pomáhal, spolu s dalšími skauty
z roudnického střediska, s repatriací vězňů z koncentračního tábora v Terezíně.
Později pomáhal jako spojka při cestách rozhlasového vozu po litoměřickém
okrese. Téhož roku se zúčastnil prvního poválečného tábora roudnického
střediska v Jelči u Levína. V roce 1946 bratr Dáďa spoluzaložil 2. oddílu
vodních skautů v Roudnici nad Labem. O rok později byl účastníkem 6.
světového skautského jamboree, nazývaného také Jamboree míru, ve Francii.
Po obnovení Junáka v roce 1968 se bratr Dáďa zapojil do činnosti skautského střediska v Doksech
jako vedoucí 1. oddílu vlčat. Pomáhal také s výstavbou klubovny a zajišťoval střediskové tábory v Deštné
a v Holanech. Po posledním obnovení Junáka v roce 1989 pomáhal s obnovením skautské klubovny
v Doksech. Až do své smrti byl Dáďa aktivním členem 209. klubu oldskautů v Roudnici nad Labem a
severočeské družiny Svojsíkova oddílu.
Bratr Dáďa byl celý život věrný skautským myšlenkám a ideálům. Nikdy nebyl v KSČ ani jiné
politické straně. Z politických důvodů nebyl přijat ke studiu na vysoké škole a musel tedy rok pracovat
jako přidavač u zedníků. Později s úsměvem vzpomínal, že ve vojenské knížce měl v kolonce povolání
uvedeno „syn bývalého živnostníka“. Skautingu jako výchově mládeže se Dáďa věnoval celý život –
v Junáku i jako sportovní trenér. Bratr Dáďa byl náruživý sportovec, který i ve svém vysokém věku (88
let) jezdil pravidelně na kole, plaval a v zimě jezdil na lyžích. Není tedy překvapivé, že část života
pracoval jako sportovní instruktor, člen horské služby v Krkonoších nebo provozovatel lyžařské školy.
Dvě vzpomínky na bratra Dáďu doplnil také bratr Jiří Čejka – Péguy, který byl jako politický vězeň –
mukl nějaký čas na libkovickém komandu a fáral na hlubinném dole Kohinoor. Štajgrem tam byl mladý,
na tehdejší poměry slušný, pan Švehla. Když se jednou pan Švehla vrátil z krkonošské rekreace, jeho
vztah k Péguymu se ještě zlepšil. Po létech se Péguy dozvěděl, že se štajgr Švehla v Krkonoších seznámil
s Dáďou, a od něho pak vedla cesta i k Péguymu, kterému tak Dáďa přispěl k lehčí práci na šachtě. Druhá
Péguyho vzpomínka na Dáďu se týká mukla MUDr. Jiřího Krbce, který působil jako lékař v proslulé
leopoldovské věznici. Když se známý kontroverzní mukl, bývalý kněz a skaut, dr. Pavel Křivský pokusil
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o sebevraždu, Jiří Krbec mu zachránil život injekcí do srdce. V roce 1958 se Jiří Krbec vrátil do civilu –
jeho matka požádala prezidenta Zápotockého o synovu milost, ale jako mukla ho nikdo nikde nechtěl
zaměstnat. Jiří Krbec byl velký sportovec a znal se s Dáďou. Dáďa v té době působil v Krkonoších, a tak
tam zaměstnal jak Jiřího Krbce, tak i jeho ženu jako lyžařské instruktory. Dáďa byl jako pravý skaut vždy
připraven pomáhat druhým.
Bratr Dáďa zemřel po vážné nemoci 23. června 2021 ve věku nedožitých 89 let. S úctou a pokorou na
něj budeme vzpomínat. Ať odpočívá v pokoji!
Jakub Červenka – Čerw
vůdce 209. klubu OS Stráž, Roudnice nad Labem
Skautské středisko Štika Turnov
ztratilo dne 23. července 2021 ve věku 91 roků

br. Zbyňka Varcla – Slima.
Od vstupu do Junáka bratr Zbyněk Varcl - Slim aktivně pracoval v činovnických
funkcích. Nejprve jako rádce družiny, vůdce oddílů a zástupce vůdce tábora, který byl
zlikvidován StB a aktivisty SČM. V důsledku této činnosti byl Slim vyslýchán a posléze vyloučen z VŠ.
V roce 1968 se aktivně podílel na obnovení činnosti Junáka. Byl členem poradního
sboru velitele Riegrovy oblasti a vůdce oblastní LŠ prof. Thorovského. Byl lektorem OLŠ Riegrovy
oblasti, instruktorem LŠ Českého ráje, členem KRJ
Východočeského kraje.
V roce 1989 se opět velmi aktivně zapojil do
činnosti Junáka. Byl výchovným zpravodajem ORJ
Semily, a členem KRJ Liberec. Doslova jeho
koníčkem byly čekatelské zkoušky.
Dalším předmětem jeho zájmu byly skautské závody – Svojsíkův závod a ZVaS. Již v roce 1969
z pověření bratra Plajnera navrhl bodovací systém. I
dále od roku 1990 byl hlavním organizátorem střediskových, okresních, krajských kol závodů a v roce 1997 ústředního kola SZ.
V turnovském středisku Štika, jehož pojmenování
navrhl, zpracovával mnoho let registraci, vedl rádcovský kurz a osobně připravoval závodní hlídky, které
postupovaly do vyšších kol závodů.
Bratr Slim byl příkladem neúnavného dobrovolného
skautského činovníka.“ Jeho služba skautingu byla
oceněna v r. 2001 přijetím do čestného Svojsíkova
oddílu.
Později byl Slim pravidelným aktivním účastníkem
oldskautských setkání. Byl skvělým muzikantem.
Junák – český skaut, střed. Štika Turnov, z.s., Dita
Veselá – org. zpravodajka, foto Miroslav Žák - Hoky
redakční úpravy: Kamzík

Dne 3. 8. 2021 zemřel

bratr Otakar Otyla
Bernátek
zvaný též Balda, ve věku 91 let.
15

Bratr Otakar Bernátek - Otyla, nar. 9 .5. 1930, zemř. 3. 8. 2021 začal skautovat v roce 1945, stal
se členem III. oddílu Strážci lesů. Zde se stal rádcem. V roce 1946 se účastnil prvního tábora na
Slovensku v Párnici na Oravě. Po roce 1948 se pro ilegální skautskou činnost dostal do hledáčku
bezpečnostních složek a nakonec i do vězení, byl odsouzen na 15 let žaláře, propuštěn byl při
amnestii v roce 1960.
V roce 1968 se zapojil do obnovy Junáka v Hodoníně. Stal se vůdcem obnoveného 3. oddílu
Strážci lesů. Po roce 1970 spolupůsobil významnou měrou u bývalých skautských oddílů, které se
v Hodoníně schovaly pod hlavičku Pionýra.
V roce 1989 se zapojil do další obnovy skautingu a vrhl se naplno do obnovy střediska i vodního
skautingu v Hodoníně - kromě oddílu Modrá kotva vznikl a krátce působil i dívčí vodácký oddíl
Stříbrná kotva. Bratr Otyla byl dlouholetým vůdcem oddílu Modrá Kotva, a na jeho činnosti se
podílel i po jeho předání. Působil také jako vedoucí střediska Jižní hvězda Hodonín a své
skautské aktivity vykonával i na jiných místech ČR zejména v oblasti vodního skautingu. Bratr
Otyla, nositel několika vyznamenání, byl také čestným členem Junáka - členem Svojsíkova
oddílu.
Karel Ryba – Mýval, zpravodaj pro vzdělávání okresu Hodonín

Narodil se dne 28. 3. 1930.
Do Junáka vstoupil v poválečném
období ve Vyškově v dorosteneckém věku. Brzy se stal rádcem
družiny Veverek a v roce 1949 byl nakrátko vedoucím 1.
chla-peckého oddílu.
V roce 1968 se aktivně zapojuje do činnosti v Junáku jako
zástupce vedoucího 1. oddílu. V oddíle i ve středisku organizuje hlavně akce sportovního charakteru. Od šedesátých
let byl aktivním hráčem a dlouholetým trenérem vyškovského basketbalu.
V roce 1990 se opět stává aktivním členem Junáka. Tentokrát už nevede děti, ale organizuje dospělé skauty a skautky. Zakládá první oficiální oldskautský oddíl – 1. klub OS ve
Vyškově. Ten vede do roku 1999, kdy klub v této podobě
svou činnost končí. Několik let zastupoval v okresní radě
Junáka dospělé skauty jako okresní zpravodaj OS.
Pavel byl také velmi aktivní při stavbě klubovny a následně
se spolu s bratrem Arnoštem Vrškou podílel na jejím
správcovství a údržbě.
Byl i velkým podněcovatelem charitativních akcí. Nejvýznamnější byla pomoc povodněmi postižené škole v Otrokovicích v roce 1997.
Kromě místních ocenění byl Junákem roku 1994 vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle.
Odešel nám dlouhodobě aktivní, pracovitý a oddaný vyškovský skaut. Ještě jsme mu na jaře přáli k narozeninám. Bohužel už není mezi námi.
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Bohumír Zedník – Hanibal, ved. klubu KD Vyškov
a internetové informace střediska
Poslední rozloučení se uskutečnilo dne 25. srpna 2021 ve Vyškově – Dědicích.

V 89 letech dne 22. 8. 2021 zemřela

sestra Božena Kovářová
z Volyně, nar. 1. 7. 1932
Na stránkách města Volyně https://www.volyne.eu/
vismo/dokumenty2.asp?id_org=18495&id=11718&n=mudr%2Deva%2Dmarkova)
můžeme číst:
„V roce 1968 po obnovení Junáka v České republice navázala MUDr. Eva Marková*/ na
svoji skautskou minulost z let 1945-1948. S partou několika podobně zapálených bývalých
skautů, jako byli Jaroslav Pobuda, Václav Kuneš, páter Martin Vích z Dobrše, manželé
Kučerovi, Jana Průšová, Hronkovi, Hornychovi, Božena Kovářová, se s manželem
podílela na obnově organizace Junák ve Volyni. Podařilo se jim během krátké doby získat
více než stovku dětí a mládeže a vytvářeli pro ně turisticky, kulturně i duchovně bohatý
program. Jejich centrem byly během roku klubovny ve volyňské radnici, v létě pak
pověstné tábory na šumavské Modravě a Borových Ladách.“ (*/ ses. Eva Marková –
Vichřice je rovněž členkou Svojsíkova oddílu)
Sestra Božena se aktivně podílela i na třetí obnově skautingu v roce 1989 spolu s řadou
sester a bratrů z druhé obnovy v letech 1968-1970.
Kromě jiných místních ocenění byla roku 2002 vyznamenána doživotním členstvím
v čestném Svojsíkově oddíle.
Dne 21. 9. 2021 zemřel bratr

Lubor Šušlík - Bill
ve věku 93 let.
Narodil se v roce 1928 do rodiny bývalého ruského legionáře
a důstojníka čs. armády a se skautingem začal o deset let
později v Uherském Hradišti.
V roce 1939 se celá rodina odstěhovala do Prahy, kde navázal
kontakty s místními skauty působícími pod hlavičkou Klubu
českých turistů. Vedoucím jednoho z oddílů se stal již
v šestnácti letech.
Ke konci války byl totálně nasazen, v dubnu roku 1945 byl zatčen v Olomouci na nádraží
a v rychlém soudu, tzv. Sondergericht, odsouzen k smrti za ne-oprávněné držení zbraní
a podezření z partyzánství. Díky zmatku blížícího se konce války ale popraven nebyl.
Šťastnou náhodou se dostal do Prahy, okamžitě se zde zapojil do skautské činnosti
a účastnil se Pražského povstání.
V roce 1949 se zapojil do tajné akce Norbert, jejímž cílem bylo svrhnout komunistický
režim a dovést zemi ke svobodným volbám. Akci však infiltrovali příslušníci StB,
účastníci byli pozatýkáni a Šušlíkovi hrozilo až dvacet pět let za velezradu. Nakonec byl
osvobozen díky dopisu na rozloučenou, který napsal po zatčení Gestapem v r. 1945 svým
rodičům. Jedna z lidových soudkyň totiž přišla ve válce o dva syny.
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Komunistický režim mu znemožnil studia i profesní postup, vykonával tedy převážně
dělnické profese. V roce 1968 se účastnil obnovy Junáka a založil skautský oddíl v Chocni, kde pracoval v Leteckých závodech.
Na obnově skautingu se podílel i po roce 1989, zastával funkce v okresní i krajské radě
východočeského Junáka nebo v jeho historickém odboru. Byl členem skautského oddílu
Velena Fanderlika.
Stále byl velmi aktivní a v rámci různých projektů ve školách, na lesních akcích či jiných
příležitostech se setkával s mladými lidmi a diskutoval s nimi o svých životních zkušenostech s totalitními režimy. Váženým hostem býval také na lesních školách Junáka.
Br. Bill byl, kromě mnoha jiných ocenění a vyznamenání, nositelem Řádu stříbrného vlka
a v roce 1990 byl vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle, kde
zastával naposledy funkci rádce Východočeské družiny.
Životopis: https://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2021/09/Bill-zivotopis.pdf .

PŘED UZÁVĚRKOU
Byla zvolena nová vůdkyně SO
Výroční členská schůze Svojsíkova oddílu poděkovala ses. Haně Bouzkové za dlouholeté
obětavé vedení Svojsíkova oddílu. Vedle ses. Bouzkové resignovala na svoji funkci již
dříve také ses. Dáša Housková – oběma schůze popřála, aby se nadále v řadách SO těšily
ze skautského společenství. Ses. Bouzkovou výroční schůze zvolila čestnou vůdkyní SO.

Funkci evidence členů SO po ses. Houskové převzala již dříve ses. Vladimíra Hůlková,
čímž se stala „pravou rukou“ jak ještě dosavadní vůdkyně SO, tak nyní i nově zvolené
vůdkyně, ses. Marie Kůsové z Prahy.
Některé změny nastanou
či již nastaly v družinách
SO i samotném vedení
celého oddílu.
Jednání byla přítomna i
náčelní Junáka sestra
Vendula Bušková, která
také odstupujícím sestrám
i nové vůdkyni popřála
vše nejlepší.
foto © Miroslav Doubrava – Akela, redakční výběr a úprava - Kamzík
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Příloha:
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vjech.kamzik@volny.cz
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