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Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou
tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912.
Před druhou světovou válkou, kdy bylo
součástí Československa i území zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus),
se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu.
Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku
samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí
Ukrajiny oficiálně obnoveno až svým
sně-mem dne 27. března 2007.
Do WOSM byla národní skautská organizace Ukrajiny přijata v červenci 2008.
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Střed. ÚSVIT Děčín - oddíl OS pečuje o historii.

NAVŽDY ODEŠLI
Jiří Pucholt-Děda z Benešova nad Ploučnicí
Eva Kupcová z Tábora
Anna Kopecká z Chotěboře

PŘED UZÁVĚRKOU
Skautský institut pomáhá Ukrajině.
Skautský institut otevřel „SVITLO“.
Web SOVF je opět aktivní.

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde.
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Zápis setkání Pražské družiny Svojsíkova oddílu,
konaného dne 10. 5. 2022
Schůzka se uskutečnila ve velké zasedačce na Ústředí Junáka.
Přítomno bylo 18 členů a jeden host (br. Jiří Čermák - Pan Čvacht)

Schůzku zahájila sestra Amálka přivítáním účastníků; zazpívali jsme junáckou hymnu. Pak ses. Amálka
zapálila svíčku a místo citátů dnes přečetla „aktuální“ fejeton od Karla Čapka z roku 1938 – „modlitba za
pravdu“:
Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži.
Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem.
Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.
Bože, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi
a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků!
Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce?
Cožpak si má věčně ošklivit soused souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou
ránu?
I po válce si mohou lidé a národy podat ruce, mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry, ale
na bojišti lži nebude nikdy důvěry a cti: každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení, tělo se
zahojí dřív než duše.
Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak se má jednou zahojit nebo odpustit!
Copak se toho nehrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se tady buduje? Nemá
snad nikdy být mír, nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?
Bože, vrať světu pravdu!
Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný stát si nebudiž jist,
pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži.
Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného pokud vědomí kteréhokoliv národa
bude zkřivováno záměrnou lží.
Za každou lží je úklad a násilí, každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za
nejsilnější hradbou z oceli a betonu: okřídlená lež se vysměje všem vaším pevnostem.
Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.
Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí.
Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto
utkání. S tím heslem můžeme jít do boje: ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.
Jenom bez lží se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem jakýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!
Dále se ses. Amálka zmínila o válečné situaci na Ukrajině a utečencích, kteří přicházejí i k nám a o
zapojení skautské organizace při pomoci těmto utečencům.
Oznámila smutnou zprávu o úmrtí br. Jana Pavláska – Songa, který nás opustil 20. 2. letošního roku ve
věku 99 let.
Následovala zpráva veselejší, připomenutí narozenin. V květnu se nám narodila především děvčata:

Zdena Krejčíková - 90 let (5. 5.)
Marie Kůsová – Madla, 64 let (18. 5.)
Ivana Zelinková -72 let (12. 5.)
Vlaďka Hůlková – Amálka, 70 let (23. 5.)
Dáša Housková - 88 let (17. 5.)
Milada Bláhová – Míťa, 86 let (26. 5.)
Přítomným sestrám bylo pogratulováno a těm, které měly kulaté narozeniny, i předány kytičky. Dále ses.
Amálka tlumočila pozdravy od všech sester a bratrů, kteří se omluvili.
Ses. Amálka vyzvala přítomné, aby navrhli na přijetí nové členy.

Ses. Amálka přečetla dopis od dívky z Indie, kterou Svojsíkův oddíl podporuje. Byl to hezký dopis, ve
kterém dívka popisuje život rodiny, ve které žije, a děkuje nám za naši pomoc.

Pak se konečně dostalo na několikrát odkládanou prezentaci přednášky br. Lukšíčka - Rysa „Po
Normandii 2021“ za technické pomoci br. Pana Čvachta - vše proběhlo k plné spokojenosti, přednáška
byla zajímavá a poučná.
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Příští setkání pražské družiny se koná 7. června 2022 zase na Ústředí Junáka na Senovážném náměstí
(Gorkého náměstí) od 16:00 hod.
Proběhlo vybírání příspěvků za rok 2022.
Schůzka byla ukončena skautskou večerkou.
Zapsal: br. Valenta - Vlk , foto br. Derviš redakční

úprava br. Kamzík
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Byli jsme na základně Dlouhomilov, kde se konají i letní tábory; zde jsme probrali novinky
z Oddílové tady Svojsíkova oddílu.
Ses. Kity uvařila výborný guláš. Počasí nám přálo.
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Zajeli jsme na hřbitov v Dlouhomilově na hrob členky naší družiny, ses. Tylečkové - Manity.
Poté jsme navštívili zříceninu hradu Brníčko.

7

8

ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY
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HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ

TAKOVÉ OSOBNÍ LISTY MAJÍ V ARCHIVU ČLENOVÉ ODDÍLU OS VE STŘEDISKU ÚSVIT V DĚČÍNĚ.
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NAVŽDY ODEŠLI
Středisko ÚSVIT v Děčíně a řady Svojsíkova oddílu
opustil

br. Ing. Jiří Pucholt – Děda
(*23. 1. 1933 †31. 3. 2022)

rodem z Lužné u Rakovníka (z rodiny úředníka v továrně RAKO
Rakovník); rodina se v r. 1946 přestěhovala do Doubí u Karlových. Var
a v r. 1947 přímo do Karlových Var, kde br. Jiří odmaturoval na
gymnáziu. V Praze na lesnické fakultě ČVUT promoval v r. 1957.
Pracoval v LZ Nejdek, později v LZ Bělá v Děčíně a nakonec na
oblastním inspektorátu Lesů ČR.
Jako dlouholetý předseda SRPŠ na ZŠ Bělá a ZŠ Vojanova v Děčíně organizoval v letech 1989
až 1997 různé sportovní akce, zvl. pak se podílel na 12 ročnících Femina Rally (organizovaných
Trabantklubem Boletice). Se svojí ženou Janou a přáteli se účastnil 9 ročníků pochodů
Benešovskou roklí, které spoluorganizoval.
Do Junáka br. Jiří vstoupil v roce 1945 v Rakovníku, v r. 1946 byl členem v Horské
Bystřici u Teplic a od r. 1947 členem družiny Racků 3. oddílu střediska Junáka
„Pagoda“ v Karlových Varech. V roce 1968 pomáhal s činností smečky vlčat, byl
instruktorem ochrany přírody, meteorologii a orientace v přírodě a byl i rozhodčím
Svojsíkova závodu. Od r. 1990 byl členem klubu OS v Děčíně a od r. 1998
okresním zpravodajem OS; i jako oldskaut byl zkušebním komisařem pro Právo a
organizaci a Přírodu a ekologii.
Klub OS oddílu střediska ÚSVIT v Děčíně vede br. Dědu také v archivu OS – viz přehled členů
a členek oddílu od již zesnulého br. Jaroslava Beránka - Marabu:
https://drive.google.com/file/d/1of4q1iDhSACRdFOg_ZfZDb9nfGvupa9d/view?usp=sharing).
Za svoji dlouholetou skautskou službu obdržel v r. 2000 Skautskou vděčnost, r.
2001 bronzovou Syrinx a r. 2007 Bronzovou medaili přátelství; doživotním
členstvím v čestném Svojsíkově oddíle byl vyznamenán v r. 2006.

Ani čas velikonoční žel není prostý smutných zpráv ...
dne 13. dubna 2022 nás v nedožitých 92 letech
navždy opustila

sestra Eva Kupcová,
(*27. 4. 1930)
jedna z posledních pamětnic táborského prvorepublikového skautingu, členka 139. klubu
oldskautů a od roku 1990 nositelka vyznamená-ní
doživotním členstvím v čestném Svojsíkově
oddíle.
Byla nositelkou několika dalších skautských vyznamenání, ale hlavně byla skautka tělem a
duší, která se svým manželem přivedla ke skautingu své děti a později i vnoučata.
V poválečných letech byla členkou 1. dívčího oddílu Mimehaha, družiny Leknínů. A
právě s nimi založila první táborskou družinu vodních skautek a podnikla řadu dalších
dobrodružství. To asi největší a nezapomenutelné bylo, když s děvčaty vyšily povlak na
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polštářek (samozřejmě na výšivce nechyběla naše lilie), naplnily ho a na další schůzce se
vydaly do nedalekého Sezimova Ústí navštívit pana prezidenta v jeho vile. Přijala je paní
Hana Benešová, pozvala je na čaj a malé pohoštění, přátelsky si s nimi popovídala.
Omluvila svého manžela, který byl již nemocen, ale aspoň mu odnesla kroniku Leknínů,
do které se jim podepsal. Na toto setkání sestra Eva nikdy nezapomněla, stejně jako na den
posledního rozloučení s panem prezidentem Edvardem Benešem, kde byla jednou z mála
skautů, kteří na přání prezidentské kanceláře byli pohřbu přítomni.
Při druhé obnově Junáka v roce 1968 složila vůdcovské zkoušky a stala se posléze vedoucí
dívčího střediska v Táboře. V jeho čele stála i počátkem 90. let, kdy opět pomáhala s obnovou skautingu v Táboře. Když ukončila své působení ve funkci, dokud jí to zdraví
dovolovalo, byla aktivní členkou našeho klubu oldskautů. Podílela se na přípravách
programu, účastnila se srazů a soutěží jihočeských oldskautů, nechyběla u žádného z místních klubových podniků. Po celá léta totality ochraňovala historický prapor 1. oddílu
skautek RČS z Tábora a kroniku družiny Leknínů s cennými zápisy.
Obojí posléze předala do našeho skautského archivu. Rovněž, spolu se svým manželem
Karlem - kapitánem vodních skautů, věnovala množství času střediskovému archiváři br.
Bobrovi při popisování starých fotografií a zaznamenávání historických vzpomínek.
Sestru Evu (a bratra Karla) jsme dlouhé roky navštěvovali o Vánocích při
roznášení Betlémského světla; bude nám chybět!
Sestro Evo, z celého srdce Ti děkujeme za Tvoji službu táborskému
skautingu. Nezapomeneme!
Michael Kučera – Bobr
V nedožitých 90 letech
opustila skautské řady dne 29. 5. 2022

ses. Anna Kopecká
původně ze střed. DOUBRAVKA Chotěboř, členka Svojsíkova oddílu.
Pamatovala dobře již poválečnou obnovu Junáka - narodila se dne 22.
6. 1932 a tedy při obnově v r. 1945 měla již 13 roků, tj. věk skautek.
Měla tak šanci prožít s dívčím oddílem jak běžnou činnost, tak i
významné události tohoto období - návštěvu prezidenta republiky
Edvarda Beneše (1946) a světové náčelní skautek Olave B-P (1946).
Ses. Anička se aktivně účastnila také v r. 1968 druhé obnovy, naplněné
intenzivní, i když krátkou skautskou aktivitou. V oddíle skautek byla
obětavou rádkyní.
Při třetí obnově Junáka v r. 1990 patřila ses. Anička k těm, kdo se
znovu věnovali zvláště předání skautské pochodně mladším řadám
z roku 1968-1970 a nováčkům - z toho obětavého nasazení pramení
i současný pěkný rozvoj Junáka v Chotěboři i v celé vlasti.
V letech 1995–2003 ve vedení OS oddílu působili jak Anna Kopecká
tak dále Jiří Říčan (Čan) a Hana Včelová. (Viz: SKAUTING V CHOTEBOŘI - 90 LET SKAUTINGU V CHOTEBOŘI A 20 SPOLEČNÝCH LET NA SKAUTSKÉ STEZCE - Text: RNDr. Jan D. Bláha,
2010.)
Ses. Anna obdržela řadu ocenění, k nimž v r. 2010 přibylo
vyznamenání doživotní členkou čestného Svojsíkova oddílu.
V řadách nejstarších sester Svojsíkova oddílu bude citelně chybět.
Dle info webu střediska a s pomocí dřívější vůdkyně OS ses. Hany Včelové zpracoval: Kamzík.
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PŘED UZÁVĚRKOU
Чеські скаути з нами на зв’язку!
від oleksandr.zholob | Бер 4, 2022 | Help for Ukraine, Допомога для України

З перших днів вони стали активною підтримкою для пластунів в Україні
Скаути збирали та сортували провізію 36 годин;
Залучено близько 250 волонтерів;
Наповнено цілих 55 бусів, 2 повні автобуси, та 2 фури потрібної провізіі
для нашої армії
Skautský institut допомогли нашим ЗСУ зі: спальниками, каріматами, ковдрами,
павер банками, ліки, медичним матеріалом;
Друзі, ви неймовірні, ми вам щиро дякуємо! Ми ніколи не забудемо про цю
допомогу! В єдності — наша сила
Sláva Ukrajině! Героям слава!

Skautský institut
Praha nám zapůjčila 20 prázdných místností v severním křídle radničního
bloku, abychom tu vybudovali komunitní centrum. Pojmenovali jsme ho
SVITLO, ukrajinsky to znamená Světlo a česky v tom cítíme spoustu
naděje.
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Centrum je sice v provizorním provozu, navezl se nábytek z celé Prahy, ale už i tak nám
v těchto dnech května pod rukama ožívá spoustou kurzů, akcí i náhodných návštěv. Bude
to zcela jistě velké. A můžeš v tom mít prsty i ty. V rámci zabydlování poptáváme různý
nábytek, hračky pro děti, nebo třeba pokojové kytky. Jestli můžeš cokoli postrádat, mrkni
na web skautskyinstitut.cz/svitlo, kde je kompletní soupis, a v příštích dnech se stav!
Všechno, co nás v komunitním centru čeká, můžeš sledovat v jeho veřejné facebookové
skupině Svitlo na Staromáku Громадський центр Світло.
redakčně upravil: Kamzík
Rozjíždíme pravidelné kurzy českého i ukrajinského jazyka, kroužky i tvořivé dílny pro
děti, mládež i dospělé. Těšit se můžete i na společné vaření, řadu kulturních akcí a sousedských setkání.
Veškeré aktuální dění můžeš sledovat ve veřejné facebookové skupině (primárně česky)
nebo na Telegramu (primárně ukrajinsky). A existuje také ukrajinská verze tohoto webu,
kdybys ji chtěl*a někomu poslat.
SITLO je sdílený bezpečný prostor, ve kterém můžete načerpat síly, znalosti i kontakty.
Kromě pravidelných i mimořádných akcí pracujeme na co nejlepším dětském koutku,
chill-out zóně, studovně a dalších kdykoli využitelných prostorách.
Od 16. května bude každé všední odpoledne od 14 do 17h v dětském koutku družina s dospělým dozorem.

Skautský institut je zřízen Junákem — českým skautem. Existujeme proto, abychom
pečovali o paměť skautingu, popularizovali ji a zpřístupňovali ji k bádání. Nezůstáváme
ale jen u minulosti a ptáme se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváříme prostor
pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů.
To se nám daří pouze díky usilovné práci desítek dobrovolníků. Rádi zapojíme i Tebe!
Napiš nám, do čeho by ses rád/a zapojil/a, nebo nám pošli vlastní nápad, který bys chtěl/a
spolu s námi rozvíjet.
15

Kdo si ještě pamatuje ruštinu na škole, ten si mohl
zprvu myslet, že ukrajinština bude podobná. Skutečnost
je však jiná: podobnost je jen částečně v tom, že
Ukrajinci píší azbukou.
A je to ještě složitější – podíváme-li se na obrázek na další stránce, všimnou si jistě „naši
ruštináři“, že „stejných slov“ s ruštinou je málo. A k tomu ještě, tak jako v jiných
rozvinutých jazycích, v ukrajinštině se leccos vyslovuje jinak, než jak se to píše, a tím se
posuzování ruštiny a ukrajinštiny dále komplikuje. Vzhledem k historii vztahů Ruska a
Ukrajiny – zvláště proto, že se z ní dozvíme, jak často byla Ukrajincům vnucována ruština
– čekali bychom „rusizmy“ v ukrajinském jazyce častěji, avšak ukrajinština je „svébytná“
a i ona dokládá, že Ukrajinci zcela zřejmě nejsou „malí bratři Rusů“, jak se z Ruska znovu
a znovu ozývá.
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Jistě se nám hned vybaví historie vývoje slovenštiny, která svoji svébytnost obhájila nejen
„vůči“ češtině, ale vlastně odolala „zániku“ vůči maďarštině a tím podpořila svébytnost
Slováků.
Viz též: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C5%A1tina .

Sledujme rozcestník: https://krizovatka.skaut.cz/ukrajina
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Po řadu let (od r. 2013) neměl web SPVF (Skautského oddílu Velena
Fanderlika) řádnou údržbu. To se nyní mění k dobrému a web je opět aktivní –
viz: https://sovf.cz/.
Zpřístupňují se dřívější příspěvky.

Skautský oddíl Velena Fanderlika, z. s.
Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, 140 00
IČO: 26528304
Vůdce oddílu: Petr Bratský – Bráca (braca@skaut.cz)
Redakce webu: Ondřej Přerovský – Lazebník (lazebnik@skaut.cz)
Web developer: Matěj Přerovský – Bofin (bofin@skaut.cz)
Vybráno z tohoto webu:
Žij dnešní den, Bůh ti ho dává.
Autor článku: Ondřej Přerovský – Lazebník | 21. 5. 2022
hroznýš publikace | Info
Hroznýšův zlepšovák:
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Hroznýš s Brácou | foto: archiv P. Bratského
Hroznýš je legenda, přírodní úkaz. Kdo se s ním sešel, dá mi za pravdu. O každém setkání
s ním se dá napsat příběh. Ale já se s vámi chci podělit o jeden jeho zlepšovák.
Jednou jsem přijel Hroznýše navštívit, to mu bylo již 102 let, a když jsem mu podával bábovku, kterou měl rád, jen tak mimochodem jsem se zeptal: „Hroznýši, co jsi měl dnes na
oběd?“
„Jó Bráco, dneska jsem si pochutnal. Dělal jsem plněné papriky. Nechceš ochutnat?“
Úplně jsem zkoprněl. Plněné papriky je velice složité jídlo na přípravu a ve 102 letech…
„To snad není možné, jak jsi to Hroznýši dokázal?“
„Na to já mám takový zlepšovák. Koupil jsem si ty švédský masový kuličky, v pekáčku jsem
upekl papriky a pak jsem si do paprik dal ty kuličky a polil jsem to kečupem. Je to docela
snadné“, smál se Hroznýš, a přistrčil mi talíř s jednou porcí.
Bylo to výborné, snadné, chytré – prostě Hroznýšovy papriky mohou obohatit i váš stůl
a až si na nich budete pochutnávat, možná se vám při tom vybaví zase nějaká vaše milá
vzpomínka na Hroznýše, legendu našeho českého skautingu.
Petr Bratský – Bráca
Kroniky Eduarda Marka mají pokračování; reprofoto: OPL.
Tolik na předchozí stránce malá ukázka (uveřejněná s laskavým svolením paní editorky) z knihy Žij dnešní den, Bůh
ti ho dává, a to přímo z pera současného vůdce SOVF, bratra
Petra Bratského.
Zájemci o novou Hroznýšovu knihu se případně mohou
obrátit na redakci těchto stránek SOVF.
Redakční úprava: Kamzík
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Skautský oddíl Velena Fanderlika tvoří sestry a bratři, kteří se ani v těžkých dobách
komunistické totality nezpronevěřili skautskému zákonu a slibu a za své občanské nebo
skautské postoje byli v minulosti perzekvováni totalitními režimy v bývalém Československu.
Tento čestný oddíl nese ve svém názvu jméno bývalého starosty Junáka, Velena
Fanderlika, který v říjnu roku 1948 ilegálně opustil Československo a v zahraničí převzal
vedení československých skautů a skautek v exilu.
Skautský oddíl Velena Fanderlika (zkr. SOVF) nemá po organizační stránce nic
společného se spolkem Junák – český skaut či s jinými existujícími skautskými organizacemi v České republice. Jedná se o samostatnou oldskautskou organizaci (zapsaný spolek), která zaregistrovala své stanovy u MV ČR. Oddíl vznikl 14. června 1994 v Hradci
Králové a dnes má rozmanitou (neziskovou) skautskou činnost na mnoha místech ČR.
V současnosti obsahuje web SOVF - odkaz: https://sovf.cz/categories/ .

vjech.kamzik@volny.cz

20

