
 

Dne 1. října 2021 se v Becherově vile v Karlových Varech konalo poslední 

rozloučení s bývalým náčelníkem Kmene dospělých Junáka  

ing. arch. Ivo Slavíčkem - Thorem, nositelem Řádu zlaté Syrinx. 

Vdova po bratru Thorovi poslala poděkování všem, kdo se z Junáka, Rotary klubu 

a Klubu přátel Karlových Varů zúčastnili; jejich přítomnost v počtu cca 40  

velice potěšila rodinu.  

Rozloučení moderoval místní katolický farář, který přečetl tato slova: 

Ing. arch. Ivo SLAVÍČEK 
 
se narodil 18. 10. 1929 v Praze Zdence a Bohumilovi Slavíčkovým. 
Po rozvodu rodičů byl v 10ti letech svěřen do péče otce, který bydlel v Mělníku. Zde Ivo 
studoval na gymnáziu do roku 1948. V posledních letech studia již pracoval ve skaut-
ském oddíle a skauting se mu stal rádcem i průvodcem po celý život. 
Po maturitě se vrátil zpět do Prahy k mamince, kde vystudoval architekturu na ČVUT. 
S otcem, který založil novou rodinu a nesouhlasil s Ivovým vysokoškolským studiem, 
přerušili styky. 
Po úspěšném ukončení vysokoškolského studia vykonával 2 roky vojenskou prezenční 
službu v Litoměřicích. 



Následně nastoupil zaměstnání ve Stavoprojektu Košice. Z Košic odešel do Karlových 
Varů, kde se záhy seznámil se svojí nastávající manželkou Slávkou, se kterou se v roce 
1960 po dvouleté známosti vzali. 
V roce 1963 se jim narodila 1. dcera Ivanka a po 10ti letech 2. dcera Radečka. 
Ivo se dočkal i vnoučátek – Barborky, to byla dědečkova velká láska a po čtyřech letech 
Aleška – konečně kluk a parťák. 
Miloval přírodu, a dokud mu to zdraví dovolilo, chodil každý den na procházku do lesa. 
V důchodu rád trávil čas s vnoučátky. Učil je malovat, psát, číst, chodil s nimi do lesa a 
vyprávěl jim o zvířátkách a stromech. Děti mají na dědečka krásné vzpomínky. 
Sám Ivo často vzpomínal na prázdniny strávené na statku u maminčiny sestry tety 
Vlasty, kde se mohl jako kluk vydovádět, protože jak sám říkal vnoučkovi: “Každý 
pořádný kluk musí trochu zlobit.“ 
Dcery ho viděly stále u rýsovacího prkna a možná právě proto obě zdědily jeho lásku 
k architektuře, která určila jejich celoživotní profese. 
Ivo se kromě svého povolání architekta, které rád a svědomitě vykonával, zajímal i o 
veřejné dění. Byl dlouholetým členem Klubu přátel Karlových Varů, zakládajícím členem 
klubu Rotary, členem Klubu českých turistů a hlavně významným činovníkem Junáka. 
Skautingu se věnoval celý svůj život, kromě období kdy byl skaut zakázán. 
Jeho dobré srdce a snaha nezištně pomáhat se nejlépe projevila při výstavbě vesničky 
SOS v Doubí, kde přestože měl již vlastní rodinu, po dobu prázdnin ve svém volném 
čase denně organizoval celorepublikovou pomoc skautských oddílů. 
 

Takto na něho vzpomínali a loučili se s ním oldskauti z Junáka-českého skauta: 
Bratr Thor byl členem širšího náčelnictva Kmene oldskautů Junáka již od jeho usta-
novení v roce 1990. Na 1. sněmu Kmene dospělých v roce 1992 v Praze byl zvolen 
místonáčelníkem a na kmenovém sněmu v roce 1665 se stal náčelníkem. Tuto pozici 
vykonával po tři volební období, tedy téměř 10 let. 
Na pozici náčelníka Kmene dospělých byl respektovaným lídrem hnutí. V čele vrchol-
ného orgánu byl precizním organizátorem, díky němuž dosáhla práce kmene dospělých 
vysoké úrovně s důsledným řádem při jednáních i formulování výstupů ze zasedání. 
Své aktivity v kmeni dospělých Ivo zaměřil také na rozvoj lesní školy oldskautů. 
Díky svým jazykovým schopnostem se uplatnil i ve výboru středoevropského subre-
gionu ISGF. Se schopností plynně komunikovat v němčině spoluinicioval pořádání ně-
kolika seminářů i v České republice s širokým mezinárodním dosahem.  
Po odchodu z činovnické služby byl dospělými skauty nadále vyhledávaným společ-
níkem a při prvních ročnících národního oldskautského jamboree poutavě vyprávěl o 
historii skautingu u nás. Výraznou osobností a přirozenou autoritou byl i ve svém domá-
cím klubu oldskautů v Karlových Varech. 
Práce Iva Slavíčka ve prospěch českého oldskautingu byla oceněna udělením nejvyš-
šího skautského vyznamenání Kmene dospělých – Řádu zlaté Syringy. 
 

V důsledku komplikací, které nastaly po akutní operaci v roce 2017, se již nemohl věno-
vat společenskému životu a poslední 3 roky strávil v péči své manželky a rodiny. 
Odešel po krátké nemoci 15. listopadu roku 2020. 
I přes nelehké dětství a dospívání ovlivněné událostmi a změnami ve společnosti po 
únoru 1948, zůstal člověkem čestným a zásadovým. 
 

Jeho optimistická a usměvavá tvář zůstane ve vzpomínkách všech, kteří ho měli rádi. 
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