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Sbor nositelek Řádu Stříbrného trojlístku 

 

Vážené a milé sestry, vážení a milí bratři, milí přátelé, 

 

jsme šťastni, že se zde – přes všechny těžkosti – scházíme. 

Setkáváme se při nesmírně milé 

příležitosti – sestra Marta Štáflová – 

Tiki – bude právě dnes oceněna 

nejvyšším vyznamenáním skautek, 

Řádem stříbrného trojlístku. 

Řád Stříbrného trojlístku byl 

zřízen 1. prosince 1968 usnesením 

Ústřední rady Československého 

Junáka, a trval až do zákazu činnosti 

Junáka v roce 1970.  

V roce 1995 toto vyznamenání 

znovu zřídil VIII. Valný sněm Junáka 

– svazu skautů a skautek České 

republiky, jako nejvyšší skautský řád, 

který je doživotně udělován jeho 

členkám – ženám za mimořádné 

zásluhy o skautské hnutí, a které celý 

život pracovaly v duchu skautských ideálů. 

O schválení řádu rozhoduje Sbor nositelek Řádu Stříbrného 

trojlístku společně se sestrou náčelní, a to jednomyslně. Počet žijících 

nositelek Řádu Stříbrného trojlístku může být nejvýše 12.  

Vzhledem k tomu, že nás letos opustila ses. Dagmar Bednářová 

z Pardubic, usnesl se Sbor nositelek Řádu stříbrného trojlístku na své 

schůzce 18. září 2021 doporučit, aby tímto řádem byla vyznamenána 

ses. Marta Štáflová odtud, z Havlíčkova Brodu. 

Této mimořádné události se dnes bohužel nemohou zúčastnit 

všechny nositelky ŘST, neboť vzdálenost i zdravotní podmínky jim to 

nedovolí, ale budou v duchu všechny s námi. Jejich jménem vás také 

všechny zdravím.  
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Návrh na udělení ŘST sestře Štáflové podalo středisko Junáka 

Havlíčkův Brod spolu s družinou Vysočina Svojsíkova oddílu, jako 

vyjádření díku za její celoživotní práci pro děti, lásku ke všemu 

živému a přírodě.    

Sestra Tiki se narodila 7. 5. 1933, do Junáka vstoupila v r. 1945 

a od té doby byl celý její dosavadní život spjat se skautingem. Při 

každé obnově Junáka, ať již v r. 1968, tak především po r. 1989, se 

ihned aktivně zapojila do obnovy organizace. 
 

 
 

Internet: Štáflova chalupa z r. 1511 – kulturní památka */ 

Spolu se svým manželem, bratrem Evženem Štáflem – Kájem, 

sdílela skautské „poslání“ i vlastenectví. Dle jeho vyjádření „Skauting 

pro nás nebyl odpočinek, ale intenzivní práce. Vždycky jsme tím ale 

žili, takže pokračujeme dodneška.“ Společně dbali na uchování 

skautské historie - díky jejich zásluze přežily cenné dokumenty a 

archiv skautských reálií dodnes.   

Tiki je žijící legendou havlíčkobrodského skautingu, která 

v současnosti propojuje všechny generace skautského hnutí v celém 

kraji. Skautské myšlence je věrná už tři čtvrtě století.  

Z její skautské historie a současnosti považuji za důležité v této 

slavnostní chvíli připomenout několik důležitých momentů.   
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 Do Junáka vstoupila v roce 1945, kdy byla zařazena do 2. 

oddílu LIŠEK, vedených sestrou Hanou Huthovou, kterou STB zatklo 

na táboře v Orlických horách v r. 1948 a několik let věznilo. Do roku 

1950 se zúčastnila několika táborů a v roce 1950 již vedla s oddílovou 

radou tábor u Doubravky.  

Spolu se svým manželem měli velkou zásluhu na obnově 

skautské činnosti v Havlíčkově Brodě v letech 1968-70, kdy vedla 2. 

oddíl Lišek, v roce 1970 absolvovala Lesní školu na Klučance, 

vedenou Dagmar Bednářovou.  

V době normalizace se stala členkou loutkového divadla; stejně 

tak jako mnoho skautů, pokračují dodnes. 

Stejně tak se ihned po r. 1989 pustili s manželem do práce a 

podíleli se na práci ve středisku i okrese. Tiki byla tajemnicí ORJ a 

později výchovnou zpravodajkou ORJ, je členkou zkušební komise 

pro VZ, je dlouholetou členkou Krajského poradního sboru Kmene 

dospělých v Jihlavě a byla dopisovatelkou někdejšího */ časopisu 

MAGOS.  

Od r. 1992, téměř 30 let, vede oddíl OS č. 25, kde jeho 

především „dívčí“ část je velmi aktivní, stále se pravidelně scházejí a 

připravují různé akce, podílí se na různých charitativních akcích, 

přispívají na „Psí tlapky“, iniciovaly sbírku na pomoc městům 

postiženým živelnými pohromami, a mnoho dalších. 

Její vášní bylo cestování, takže po revoluci využila každičkou 

příležitost a vyjela se  skauty do zahraničí. Svoji energii přenáší i 

nadále na své okolí a její aktivitu by jí mohl v tomto krásném věku 

leckdo závidět. 

Napsala dějiny skautingu v Havlíčkově Brodě 1945-50 a 1968-

70, které pečlivě zdokumentovala z materiálů, které usilovně sháněla 

po oddílech a také čerpala ze sbírek br. Evžena Štáfla. Také napsala 

30 kronik z putovních táborů a připravuje souhrnný spis o 

významných skautských činovnících v Havlíčkově Brodě od r. 1919.  

Za svou neúnavnou práci byla oceněna několika skautskými 

vyznamenáními, v r. 1990 obdržela Řád čestné lilie v trojlístku, v roce 
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1999 Řád skautské lásky, Stříbrné syrinx. Od r. 1997 je členkou 

Svojsíkova oddílu.    

V roce 2012 jí bylo uděleno Zvláštní ocenění za celoživotní 

přínos pro město Havlíčkův Brod.     

Patří k všeobecně uznávaným osobnostem nejen Havlíčko-

brodska, které se jednoznačně hlásí ke svým skautským kořenům. 

Skauting, v jejím případě především dívčí, v ní má v její osobnosti 

vzor jak prakticky v životě uplatňovat skautské desatero a neskautská 

veřejnost příklad, jak může fungovat skautská myšlenka dokonce i 

v nepříznivých dobách.  

I při svém vyšším věku se stále aktivně zapojuje do činnosti 

v Junáku, nyní, i když jí to zdraví nedovoluje, je alespoň ve stálém 

kontaktu.  

Dovolte mi, abych na závěr použila slova sestry emeritní náčelní 

Vlasty Mackové na Seči v r. 1995: „Přeju vám všem i sobě, aby toto 

naše setkání nás všechny zase utvrdilo v přesvědčení, že skauting jako 

metoda výchovy nemůže zestárnout, jestliže k němu budeme 

přistupovat „tvořivě“. Nesmíme přinejmenším zaclánět, když už 

nebudeme samy hořet tak, abychom zapalovaly“. 

O sestře Tiki se rozhodně nedá říct, že by pouze zapalovala.  
 

A nyní  prosím sestru náčelní Vendulu Buškovou, aby sestře 

Martě Štáflové udělila Řád stříbrného trojlístku.  
 

 
 

Dáša Housková, 13. 10. 2021, */ redakční úprava Kamzík, fotografie vnuk M. Š.  
 


