
K věčnému skautskému táborovému ohni odešel bratr 
 

Jiří Světlík – Medvěd 
(*11. 3. 1924 †16. 8. 2022) 

 
člen 53. klubu Šedá Střela Junáka Plzeň, bývalý politický vězeň Jiří 
Světlík; zemřel ve věku 98 let. Již v roce 1938 složil skautský slib. 
Jiří Světlík pocházel z Plzně, kde jeho otec vlastnil tiskárnu, a proto 
se také vyučil tiskařem. V 19 letech byl za druhé světové války 
nuceně nasazen na práci v nacistickém Německu. „Kvůli tajným 
cestám domů do Plzně a kvůli zášti velitele tábora byl v červnu 1944 
zatčen. K soudu vlivem okolností spojených s koncem války na-
konec nedošlo,“ uvádí mluvčí Post Bellum Petra Dosoudilová; při-
pomíná, že se posléze J. Světlík zapojil do tzv. československé své-
pomoci, která organizovala návrat Čechů z Mnichova do vlasti. 
Po válce pracoval v otcově tiskárně, ale do jeho osudu opět zasáhla 
totalitní moc, když tiskárnu v roce 1948 zabavil komunistický režim. 
Nové zaměstnání našel v porcelánce v Lokti a brzy se zapojil do 
činnosti skupiny lidí, která pomáhala vězňům v nedalekých ura-

nových dolech. Sháněli například vězňům jídlo a předávali dopisy příbuzným odsouzených. 
Skupina byla v roce 1952 odhalena a tehdy osmadvacetiletý Světlík dostal trest 20 let za 
vyzvědačství a velezradu. V různých věznicích a také při nucené práci v uranových dolech pak 
strávil deset let a dva měsíce. Na svobodu se dostal až díky amnestii v roce 1962. Svůj osud 
později popsal v knize „Paměti starého kriminálníka“. 
Bratr Světlík byl vyznamenán za celoživotní službu skautingu (po první, druhé i 
třetí obnově, o kterých vyprávěl na besedách) doživotním členstvím v čestném 
Svojsíkově oddíle r. 1999, kde na něho - stejně jako v plzeňských skautských 
řadách - zůstane věčná památka.  
Byl nositelem řady ocenění státních i skautských - nejvyšším z nich byl Řád 
stříbrného vlka.  
V roce 2018 získal Cenu Paměti národa, již uděluje Post Bellum (kde je uchováván jeho 
životopis a popis osudů) od roku 2010 pamětníkům zlomových momentů minulého století za 
statečné postoje. 
Byl členem Konfederace politických vězňů a Klubu Augusta Sedláčka (Sdružení zájemců o 
hrady, tvrze a ostatní sídla společenských elit).  
 
 


