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Družinová schůzka Pražské družiny SO na „Celnici“ dne 9. listopadu 2021 
 

 Několik minut po šestnácté hodině nás přivítala Amálka - rádkyně Pražské družiny. Schůzku jsme tradičně 
zahájili Junáckou hymnou a heslem.  
 

 „Trestem se nevychovává a nevychovalo.  
   Vychovati lze jen dobrotou a láskou.“ TGM 
 

 Přestože se hodně členů družiny omluvilo, je nás celkem 15. Lépe řečeno 13 členů Pražské družiny, bratr 
Kwang zatím ještě jako host a sestra Sýkora, která má na starosti hlavní část programu. 
 Amálka nám přečetla zamyšlení bratra Petra Hájka  - Balúa 
 

 „Rodinné stříbro českého skautingu“  
(https://els.skauting.cz/wp-content/uploads/2012/03/Hajek_Petr-Balu-Rodinne_stribro_skautingu.pdf) 
Toto zamyšlení napsal bratr Balú pro frekventanty ELŠ v roce 2011, ale jeho slova jsou stále živá a sedí i pro 
dnešní dobu.  
 

 Amálka připomněla informace z Výroční schůze a také přítomné informovala o novinkách z oddílové rady. 
SO adoptoval novou dívku z Indie. Nassren, kterou jsme podporovali na studiích, již naši pomoc nepotřebuje a tak 
jsme prostřednictvím Charity nalezli jinou dívenku. Je jí 11ti letá Sahana. Chce být doktorkou, baví ji kanadština i 
angličtina a ráda zahradničí. Náš příspěvek ji zajistí školné vždy na celý rok.  
 

 
 

 Protože se nám ztenčila oddílová kasa (teď jsme několik let nepřispívali), shodla se OR SO, že opět 
obnovíme příspěvky od družin. Amálka navrhuje přispívat částkou 1500,- Kč. Všichni přítomní to odsouhlasili.  
 

 
 

Ještě jsme se dozvěděli, že peníze z naší družinové i oddílové pokladny  byly poslány na vybavení klubovny 
v Mikulčicích. Ta byla tornádem zcela smetena.  
 

 Rozvinula se debata o návrzích na nové kandidáty do SO. Bylo by dobré posílit naše řady, ale ne za 
každou cenu. Je nutné zvážit komu členství ve SO nabídnout. Určitě bychom se mohli rozhlédnout ve svém okolí, 
ve střediscích a jistě nebudeme hledat dlouho. Musíme ale dodržet podmínky členství. Někteří přítomní si 
posteskli, že dnes již SO nemá hlas poradní, tak jako to bylo dříve, že původní myšlenka na sbor starších, 

https://els.skauting.cz/wp-content/uploads/2012/03/Hajek_Petr-Balu-Rodinne_stribro_skautingu.pdf
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moudrých se vytratila. Také zazněl názor, že pokud chce být SO slyšet, je to výhradně na jeho členech. Když 
budeme ticho, nikdo nic neuslyší.  
 

 Amálka ještě zmínila narozeniny některých členů družiny. Všem, kteří již oslavovali a i těm, kteří ještě do 
konce roku slavit budou, přejeme pevné zdraví a mnoho radosti. 
 

 
 

 Hlavní programem bylo povídání o životě v Ugandě. 
 

Přednášela sestra Anna Kubaštová – Sýkora, která je členkou 1. oddílu 
skautek ze střediska Lípa Roztoky. Vede skautky, je zástupkyní oddílové 
vůdkyně a v oddíle začala jako světluška. Studuje medicínu a je velice 
platným členem našeho střediska.  
Protože se vždycky toužila podívat do Afriky spojila svou touhu s pomocí 
druhým a odletěla na měsíc do Ugandy, kde pomáhala v jedné místní 
škole. S námi se podělila o své zážitky, postřehy a nabyté zkušenosti.  
 

Sýkorka píše: 
 

Na schůzku mě pozvala Amálka, abych vyprávěla o své cestě do Afriky, 
kde jsem strávila letošní září.  
 
Letěla jsem konkrétně do Ugandy, kde jsem pomáhala v jednom 
projektu, který pomáhá ekonomicky slabším rodinám - provozují školu a 
ordinaci, podporují ženy ve vzdělávání, snaží se získat pro děti výživné 
jídlo.  
 
Já sama jsem se nejvíce zapojovala ve škole, kde jsem učila děti - 
pomáhala jim hlavně s angličtinou a matematikou. Během svého pobytu 
jsem se také rozhodla, že zvelebím jejich školu a udělám z ní pěkné a 
čisté místo - proto jsem se vrhla do výmalby. Celou školu jsem 
vymalovala a zacelila díry ve zdech.  

 
Jsem ráda, že jsem mohla strávit čas v tak diametrálně odlišném světě, než na který jsem zvyklá. A také děkuji za 
pozvání na schůzku, bylo mi potěšením se schůzky zúčastnit.  
 

Sýkora 
 

Během povídání jsme popíjeli čaj, či kávu a přikusovali štrůdl, nebo chlebíčky. 
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Amálka rozdala 
 

pečená (nejedlá) 
 

PF přáníčka, 
 

 
 
 
 

připomněla  
 
Setkání u borovičky v úterý 14. prosince 2021 a  

družinovou schůzku v úterý 4. ledna 2022 v 16:00 hod Na Celnici.  
 

Těsně před 18-tou hodinou jsme se rozloučili Večerkou. 
sepsala Amálka,  

foto Derviš 
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Tradiční setkání Pražské družiny SO 

u borovičky dne 14. prosince 2021 
 

I přes Covidovou nepřízeň se nás letos nakonec sešlo 

šest: Baghýra, Derviš, Šéfík, Čil. Adélka a Amálka. Ještě 

nesmím zapomenout na Čilovu fenku Aidu.  

Trochu jsme se zdrželi cestou a tak u borovičky nás již 

čekal Bagheera s Dervišem. Oba si již mysleli, že zůsta-

nou osamoceni, a tak nás ostatní, radostně vítali. 
  

Pod borovičkou již plápolaly 

dva plamínky svíček, tak jsme 

rychle zažehli i ty naše a postavili je do kruhu. Jen Čil se 

rozhodl, že umístí světýlko 

vysoko na borovičku. Ještě,  

že bylo mokro a tak větve 

nechytly.  

Tradičně jsme zavzpomínali na 

ty, kteří již nejsou mezi námi, 

nebo nemohli přijít.  

Zazpívali jsme koledy, nevím, 

zda k potěše kolemjdoucích, 

nebo k jejich zděšení, ale nám 

se to líbilo a bylo nám dobře.  
 

Někteří se zahřáli výborným horkým čajem od Šéfika a Derviš nás zvěčnil 

na památku. Popřáli jsme si hodně zdraví, šťastné Vánoce a hrdě jsme se 

belhali na tramvaj a k domovům. Tak jsme se letos opět u borovičky setkali 

a měli radost, že jsme dodrželi tradici.  
 

 
 

 

Zapsala Amálka,  

 

foto Derviš 
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Zajímavé zprávy  
 

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.   

 Do Junáka vstoupila v roce 1945, kdy byla zařazena do 2. 

oddílu LIŠEK, vedených sestrou Hanou Huthovou, kterou STB zatklo 
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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 význam-

ných 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 

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.     
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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 při-

stupovat „tvořivě“. Nesmíme přinejmenším zaclánět, když už nebu-

deme 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.  
 

 
 

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

Pokračování slov ABS z titulní strany: 
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NAVŽDY ODEŠLI 
 

Vodní skauti Junáka i Svojsíkův oddíl 
 

ztratili bratra 
 

Jaromíra Kubce - Neptuna 

 

kapitána dříve přístavu Mělník 
 

a později samostatného přístavu Liběchov. 
 

(*16. 9. 1934 †7. 2. 2021) 

 

 
 

Kromě řady uznání i ocenění v místě bydliště a v rámci vodních skautů byl br. Neptun roku 1998 
vyznamenán doživotním členstvím v  čestném Svojsíkově oddíle. V jeho řadách bude citelně chybět. 

 

7. oddíl Havrani a 1. Středisko Junáka Kolín  

oznamují, že navždy odešel bratr 
 

Jan Převrátil – Kocour 
(*23. 8. 1939 †27. 8. 2021) 

 

Celoživotní skaut, který aktivně prožil druhou i třetí obnovu 

Junáka.  

Br. Kocour byl "dělník" skautingu, člověk, který za sebou 

zanechal velký kus práce. Kocour je pro mě legenda a to, že již 

nepřijde ke mně do obchodu, aby se zeptal: "Tak co je nového?" 

mě bolí. S bratrem Kocourem zmizel velký kus mého skautingu! Opustil svoje "oldy" .... 

(Jan Hora – Džon). 

Dlouholetý šéf kolínského skautského střediska, který si nepotrpěl na proslovy a gesta, ale 

byl ohromný pracant. Věnoval skautingu strašně moc - roky práce na základně ve 

Veletově, na skautském baráčku v Kouřimské ulici v Kolíně, na tábořištích ... (Ondřej 

Vokál - Vokin). 

Jako vůdce 1. střediska Junák Kolín vedl svoje svěřence nejen ke skautským dovednostem, 

ale i k řádnému občanství; při tom jej zvláště v pozdější době podporoval oddíl oldskautů 

a oldskautek střediska Kolín. Dlouhodobě se věnoval také organizaci roznášení Betlém-
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ského světla - za to získal zvláštní vyznamenání medailí Betlémského světla za roznášku 

po Kolíně a okolí.  
(Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-skauti-roznaseli-betlemske-svetlo20111226.html.)  

Kromě dalších ocenění byl br. Kocour Junákem vyznamenán 

doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle, a to roku 

2001, jako ocenění věrné skautské služby. 
 

Ve čtvrtek dne 14. října 2021 
 

se konalo v českobudějovickém krematoriu  
 

rozloučení se sestrou 
 

Ludvou - Marií Markovou. 
Zemřela ve věku 89 let (* 9. 8. 1932). 

 

      Vzpomínáme na ni s vděčností za její obětavost, pracovitost a 
věrnost skautské myšlence. 
      S manželem ing. Jaromírem Markem († 1984), ve skautském 
světě známým bratrem Markýzem, bydleli ve Zlaté Koruně a vychovali 4 děti. Profesí byla 
učitelka. 
      Sestra Ludva uměla zaujmout svým praktickým a neokázalým přístupem děvčata v oddíle i 
frekventantky Jihočeské lesní školy v roce 1969. Zdůrazňovala praxi, jak táboření, mapování a 
hlavně přírodu a ekologii. Nezapomenutelné byly její botanické vycházky. 
      Po celou dobu totality snad nikdy nechyběla na každoročním utajovaném setkání starších 
sester ke Dni sesterství. 
      Po obnově skautingu v r. 1989 pracovala jako výchovná zpravodajka, členka zkušebních 
komisí vůdcovských a čekatelských zkoušek. Předávala své znalosti na víkendových 
rádcovských kurzech.  
      Přes velký věkový rozdíl se uměla přiblížit mladým a motivovat je, protože jí pomáhala 
laskavost a vlídný humor. Měla opravdový zájem o druhé. 
      Kromě místních ocenění byla v r. 1990 vyznamenána doživotním členstvím v čestném 
Svojsíkově oddíle.  

                                   
Anna Fischerová - Ajka, OS České Budějovice 

 

Dne 26. 9. 2021 ve věku 89 let  
opustila navždy skautské řady v Semilech 

sestra 

  
Bohuslava Vojtíšková – Šakalka. 

 

Bohuslava Alena Vojtíšková se narodila dne 25. 12. 1931 
v Bítouchově u Semil. 
Skautování se věnovala od svých třinácti let. Vystudovala novo-
packé gymnázium. Díky skautu poznala i svého manžela Anto-

nína Vojtíška a díky němu se bohužel také rok po svatbě v době totalitního režimu musela od 
něj odloučit.  
Její manžel zvaný „Šakal“, narozený 1. 3. 1931 v Nové Pace, byl v roce 1954 obviněn společně 
s dalšími skauty z velezrady a špionáže za ilegální činnost členů Junáka. Zažili domovní 
prohlídku, nejistotu, strach, obavu, pohrdání od ostatních lidí. Ses. Bohuslava si vyslechla 
rozsudek pro svého manžela, který měl být zbaven svobody na dobu 16 let. Během dvou let ho 

https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-skauti-roznaseli-betlemske-svetlo20111226.html
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několikrát navštívila ve vězení na Ruzyni a později v Příbrami, v nápravném pracovním táboře, 
kde br. Vojtíšek vážně onemocněl. V roce 1960, po šesti letech, byl díky amnestii propuštěn. 
Br. Šakal i ses. Šakalka se i nadále věnovali skautu, jehož činnost se podařilo obnovit v roce 
1969 jen na chvíli.  
V 60. a 90. letech si ses. Bohuslava udělala jazykové zkoušky jako průvodkyně a procestovala 
Maďarsko a východní Německo. 
Po „sametové“ revoluci navštívila několikrát i západní Berlín a se svým manželem se mohla 
opět naplno věnovat skautu - oba Vojtíškovi se věnovali i třetí obnově Junáka po r. 1989. 
Ses. Šakalka obdržela řadu ocenění zvláště na Semilsku, a jejím nejvyšším vyznamenáním 
v Junáku se stalo v r. 2005 její přijetí za doživotní členku čestného Svojsíkova oddílu. 

 

Plajnerova družina Svojsíkova oddílu  

ztratila svého váženého člena, bratra 
 

Bohumila Müllera 
 

(* 1. 10. 1935 †27. 10. 2021) 

 

Br. Müller byl členem Junáka od mládí a jako skaut 

měl přezdívku Bohoušek. 

Kromě místních ocenění byl br. Bohumil vyznamenán 

doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle r. 2007, jako ocenění 

celoživotní skautské služby.  

Byl členem zlínské 10. Plajnerovy družiny SO a okresním legátem Kmene 

dospělých Junáka v Kroměříži. 

Pohřeb se konal dne 3. 11. 2021 v chrámu Páně sv. Václava v Hulíně, kde také s rodinou 

žil. Po skončení mše svaté byly ostatky zesnulého bratra uloženy do rodinného hrobu 

v Hulíně.  
Dne 10. 11. 2021 zemřela ve věku 93 let  

členka Hanácké družiny Svojsíkova oddílu  
sestra 

 

prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.  
 

Narodila se dne 2. 6. 1928 jako Jarmila Sedláčková ve Střeni na 
Olomoucku.  
V letech 1947-1951 studovala na FF UP češtinu a filosofii. Když se 
v r. 1949 otevřela kombinace filosofie-psychologie, zapsala se na 
přednášky z psychologie, z níž v r. 1963 složila rigorózní zkoušky.  
Na PdF UP dlouhá léta vedla katedru psychologie a patopsychologie. 
Poruchy psychického vývoje a diagnostiku dětí a mládeže na katedře 
psychologie FF UP vyučovala v letech 1968-1988. 
Jako studentka se věnovala skautské činnosti, po první obnově Junáka vedla v letech 1947 – 
1949 dívčí oddíl ve Střeni a po jeho druhé a i třetí obnově pracovala již jako lektorka.  
Zvláště pak v devadesátých letech min. století působila sestra Jarka jako instruktorka psycho-
logie na čekatelských a vůdcovských kurzech a na lesních školách Junáka. Velice si jí vážila 
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čestná náčelní Junáka ses. Vlastička Macková, hodně si s ní dopisovala, často o ní vyprávěla. 
Přednášky ses. Jarmily byly vždy zajímavé a vysoce erudované.  
Pracovala také v oblasti náhradní rodinné péče – dlouhou dobu (1992 - 2004) byla předsedkyní 
ISIS, občanského sdružení pro pomoc dětem bez domova, které bylo dlouhá léta jediným sdru-
žením nejen na Olomoucku, které se specializovalo na problematiku náhradní rodinné péče.  
Naposledy byla členkou 299. klubu oldskautů v Olomouci. V posledních letech byla velmi ne-
mocná, upoutaná na lůžko a již nějakou dobu nekomunikovala s okolím. 
Byla také nositelkou bronzové Syrinx, Řádu čestné lilie v trojlístku od r. 1995 a Skautské lásky 
od r. 1996. V roce 2007 obdržela zlatý stupeň Medaile sv. Jiří. Kromě další velké řady ocenění 
profesního charakteru byla ses. Jarmila roku 1996 vyznamenána doživotním členstvím v čest-
ném Svojsíkově oddíle. 

     
Svojsíkův oddíl navždy ztratil 

 

Věru Janovskou - Sovu 
 

Narodila se 20. 7. 1929. Mládí prožila v malém městečku Neveklov u 

Benešova. Z důvodu zřízení německého cvičiště se odsud musela 

celá její rodina roku 1942 odstěhovat do Černošic u Prahy. Neveklov 

a okolí proměnili Němci v dělostřelecké cvičiště jednotek SS.  

Od roku 1942 byla, tehdy jako čtrnáctiletá, nuceně nasazena v tzv. 

Janečkárně (bývalá zbrojovka podnikatele Františka Janečka). 14. 

února 1945 zažila nálet na Prahu. Byl to jeden z jejich nejstrašnějších zážitků. Po skončení 

II. světové války vystudovala obchodní školu v Praze.  

Skautingu se věnovala od svého mládí. Její švagr založil skautský oddíl v Horních 

Černošicích. Myšlenky a ideály skautingu Věru Janovskou natolik okouzlily, že hned 

v roce 1946, na svém prvním skautském táboře, složila skautský slib. Její skautské jméno 

bylo Sova. Aktivně se zapojovala do organizace hnutí, a tak se zanedlouho vypracovala do 

vedení 1. dívčího oddílu Horní Černošice. Se zákazem skautingu byl oddíl bohužel 

rozpuštěn.  

Roku 1951 se vdala za vojenského letce. Zanedlouho byl její manžel převelen do Brna, a 

tak se tam s ním přestěhovala. Z manželství vzešli dva synové a dcera, která bohužel po 

čtyřech měsících zemřela.  

Od roku 1970 pracovala v Národním shromáždění (později přejmenováno na Federální 

shromáždění). Protože často nesouhlasila s politickým děním a nebála se o tom mluvit, 

nemohla nikdy vykonávat žádnou významnou pozici. Do komunistické strany také 

vstoupit nechtěla a krom toho se nikdy netajila sympatiemi ke skautingu. Podle jejích slov 

by jí stejně za její názory vyloučili.  

Po odchodu do důchodu nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jako 

sekretářka. Po obnovení skautingu roku 1992 působila v ústředí Junáka. Několikrát se 

zúčastnila Lesní školy pro oldskauty. V roce 1995 obdržela stříbrný stupeň čestné lilie 

v trojlístku a roku 2001 byla vyznamenána doživotním členstvím čestného Svojsíkova 

oddílu, účastnila se často setkání jeho Pražské družiny.  
 

Do pozdního věku jezdila na oldskautské tábory a dvakrát se zúčastnila i oldskautského 

Jamboree.  
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Byla dlouholetou členkou Společnosti bratří Čapků.  
 

Pražská družina i celý Svojsíkův oddíl v této sestře dne 26. 11. 2021 

ztratili jednu z nejstarších členek, jež bude tomuto společenství citelně 

chybět. 
 

PŘED UZÁVĚRKOU 

 

 
 
 

XXXI.  seminář ELŠ v  Praze se ruší  
 

      Sestry a bratři, přátelé Ekumenické lesní školy, 
 

po usilovném zvažování všech pro a proti jsme dospěli k závěru, že 
lednový seminář v Praze zrušíme. Aktuální epidemická situace není 
dobrá a na dveře klepe nakažlivější varianta. Nepovažujeme tedy za 
rozumné pořádat akci, na které se v jednom místě potkají lidé ze 
všech koutů republiky. Nechceme ohrozit zdraví účastníků, ani dobré 
jméno Ekumenické lesní školy, Junáka či Skautského institutu. Věříme, 
že naše důvody pochopíte a zachováte nám přízeň. 
Už nyní vám můžeme sdělit te rmín  da lš ího  pražského 
semináře  v  sobotu  14 .  ledna  2023 . Zapište si jej prosím do 
diářů, ať se potkáme v co nejhojnějším počtu. Doufejme, že se to již 
konečně podaří. 
Do nového roku přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledání! 
 

Za organizátory pražského semináře 
Azor a Klíšťák 

 
Dřívější nahrávky přednášek a texty ELŠ viz:  

https://els.skauting.cz/knihovna/.  
ELŠ má také prostor také na Facebooku:  

https://www.facebook.com/ekumenicka.lesni.skola/ .  
 

ZRUŠEN 

https://els.skauting.cz/knihovna/
https://www.facebook.com/ekumenicka.lesni.skola/
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Advent s Karlem                                                      
 
O Karlu Lucemburském, též Čtvrtém, králi českém a císaři římském, víme podle školáků jen samé 
nudné úctyhodnosti. Že byl moudrý i statečný, ne už že dokonce se sklony k dobrodružnosti až 
k osobnímu hazardu. Kdyby jen mládež věděla, jakým byl už v sedmnácti letech frejířem (to byl 
dávný výraz pro vášeň k druhému pohlaví), ano i hýřilem… samozřejmě ne doma, ale za rohem 
v Itálii – hltala by jeho vlastní životopis jako komiks.  
 
Já nevím, co jim ti kantoři ve škole povídají za nesmysly! V Benátkách např. unikl pronásledování 
loupeživé bandy a hodiny prožil skryt pod sítěmi ve špinavé rybářské bárce. Pro to všechno jsme 
si ho taky před šesti roky zvolili za největšího Čecha a vůbec nám nevadilo, že rodem byl 
Lucemburčan. 
    
Pro mě platí ta veliká sláva adventu podle slov Vrchlického, v ten čas „můj duch zas tone v blaha 
moři“. Taky se vám zdál ten poslední rok jiný než jiné? I starostí přibylo. Jsme prý jedinou 
generací v dějinách naší civilizace, která smýšlí, že se její děti budou mít hůř… Nebojte, advent 
všechno zklidní s tou první zažehnutou svící.   
 
Karla si dneska vůbec nespojíme s adventem nadarmo. Představme si jen, že s ním táhneme za 
tuhé zimy toho roku 1346 sedm set kilometrů ze západní do střední Evropy, z Bonnu do Prahy. 
V Trevíru se radši převlékl do pážecího šatu – tak byl mlád – a vydal se se svou nepočetnou 
družinou na cestu plnou nebezpečí, přes území svého úhlavního soka Ludvíka Bavorského. 
Kdyby na ně Ludvíkovi rytíři narazili, kdo by je mohl pak vinit, že ve srážce zahubili mezi 
Pražskými i nějaké páže!  
 
Zima byla toho roku třeskutá a sníh zasypal cesty, což nám místo Komořan potvrdí jen letopisci; 
nuceně tak pobývali i několik dní v zájezdních hospodách. Záměrně obcházeli všechna velká 
města jako Worms či Norimberk, Karel spěchal za svou Blankou i za korunou českou, kterou si 
měl poprvé nasadit na hlavu. Cestoval přes celý Advent i Vánoce a dorazil do té stověžaté právě 
na Tři krále – jako poutník spolu s dávnými třemi poutníky betlémskými. Vůbec ne náhodou. 
 
Dostáváme se k podstatnému. Karel nanejvýš ctil celý život symboly. Dovolte trochu filozofie, 
protože symbol je pojmem filozofickým; je vždycky tou částí, která ukazuje k celku, k plnému 
smyslu. Tak je pět spojených kruhů symbolem olympiády a advent je symbolem velkého štěstí, 
zrození Spasitele světa. Je pro lidi nadané duchem, i ty, co nechodí během roku do kostela, 
radostným očekáváním. 
 
Nikdo mi nevymluví, že Karel chtěl dlouhou nebezpečnou a mrazivou adventní poutí poděkovat 
Bohu za ten uplývající šestačtyřicátý rok, kdy se stal králem i císařem. Takový byl, přátelé, 
středověk a jeho lidí. Pojďme přijmout mezi symboly adventu vedle věnců z chvojí a svící i 
laskavou tvář našeho krále Karla. 
 
Váš Honza Šolc 
 
 (Zdroj: 
Premiéra 130. Řečí pod věží  
v sobotu 26. 11. 2011)                             
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N a  n a š í  Z e m i  j s o u  m í s t a ,  k t e r á  j a k o b y  z v a l a  č l o v ě k a  n a  c e s t u  
…  

 
Zvláštní kategorií jsou případy, kdy se přírodní scenérie propojuje s lidskou snahou. 
Snaha nás lidí může často zůstat jen myšlenkou, ideou, avšak někdy se snaha stane 
hmatatelnou skutečností. Ovšem pokud jsou lidské snahy vystaveny působení času, 

může být výsledkem nečekaný dojem anebo přímo reálná udivující skutečnost. 
 

Jsou nicméně snahy, které jakoby dopředu počítaly s tím, že se nemusí dostavit žádoucí 
efekt – třeba jako tomu je u mostů, vedoucích z jednoho břehu na druhý i zase nazpět… 

Jestliže si člověk položí otázku po tom, zda skutečně chce na druhý břeh anebo mu bude 
stačit ta možnost takovou cestu podniknout, pak může nabízený most třeba sloužit 

jenom jako výzva, připomínka či podnět k zamyšlení. 
 

Dostat se na druhý břeh člověk může také přeplout, jedná-li se o řeku anebo jezero, a 
pokud jde o úzké potůčky či dokonce jen o louže, dají se přeskočit … 

 
P o d s t a t n é  j e ,  ž e  s e  n e v z d á m e  t é  t o u h y  …   

 

 
 

Všem čtenářům NDS platí:  

nadějný vstup do nového roku. 

 
 

vjech.kamzik@volny.cz  

mailto:vjech.kamzik@volny.cz

