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JEDNOU SKAUTEM   -    N AVŽDY SKAUTEM  

 
          

 

Třicáté páté elektronické číslo, web v řádném provozu. 
 

              
OBČASNÍK 

  

 
(*29. 3. 1917 †22. 11. 1963) 

 

Lidstvo musí ukončit válčení, jinak válčení 

způsobí konec  lidstva. 

 J. F. Kenedy, výrok pronesl k Národnímu výboru pro uvážli-

vou jadernou politiku. 
 

Mankind must put an end to war, or war  

Will put an end to mankind. 

John F. Kennedy / National Committee for a Sane Nuclear 

Policy. 
 

Výbor SANE Nuclear Policy (SANE) sdružil v r. 1957 

skupinu významných osobností, v jejímž čele stáli Norman 

Cousins a Clarence Pickett; výbor SANE se zaměřil na 

vysvětlování americké veřejnosti jak je nebezpečné testování 

jaderných zbraní. SANE se rychle stal největším a nejsil-

nějším seskupením působícím ve prospěch míru ve 

Spojených státech Amerických. 
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ODDÍLOVÉ  / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY 
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Členové Hanácké družiny SO strávili pěkný den na Olšanských horách (u Horních Studének)  mezi mladými frek-
ventanty Jesenického vůdcovského lesního kurzu. Stalo se  tradicí, že ve dnech kdy vzpomínáme výročí vpádu 
ruských tanků a kdy v tento den v roce 1968 musela být zakončena JeLŠ, je naše družina pozvána na její tábo-
řiště. Mnozí z nás jsou instruktory této LŠ, a také chceme začínajícím vůdcům oddílů ukázat, že skauting není od-
do, ale že je to poslání na celý život, životní filozofie. Fotolist a zprávu zaslal br. J. Frič – Norek. 
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Zápis ze schůzky Pražské družiny SO na ústředí Junáka  
v úterý 6. září 2022 

 

Přítomno: 9 členů – 6 bratrů a 3 sestry 
 

 
 

 Po uvítání sestrou rádkyní jsme zahájili 1. slokou Junácké hymny při zapálené svíčce.  
 

 Amálka jako vždy připravila citáty k zamyšlení: 
 

„Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na našich rozhodnutích.“  
                                        Hal Urban 
je středoškolským profesorem. Přednášel také na Sanfranciské univerzitě a pracoval na tématu 
psychologie vrcholného výkonu na Stanfordově univerzitě. Od roku 1992 přednášel po celém 
světě na téma pozitivních charakterových rysů a jejich vztahu ke kvalitě života. Nyní žije v 
Kalifornii. 
 

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli 
padneme.“                                                   Konfucius   
čínský filozof, sociální politik a státník období Jar a podzimů. Konfucius bývá považován za 
prvního čínského filosofa. 
 

„Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale 
vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl.“    John Schaar   
byl učenec a politický teoretik. Byl emeritním profesorem na University of California v Santa 
Cruz. 
 

V září a v říjnu oslaví narozeniny naši bratři (žádná sestra) – gratulujeme ! 
 bratr Václav Nehasil – Vašek – 12. 9. 1956 – 66 let 
 bratr Václav Bedřich – Duchna – 13. 9. 1932 - 90 let 
 bratr Roman Havránek – Mánek – 19. 9. 1934 – 88 let 
 bratr Kamil Budera – Akim – 28. 9. 1939 – 83 let 
 bratr Pavel Husník – Kennedy – 29. 10. 1951 – 71 let 
Jsme moc rádi, že nás v poslední době žádný člen Pražské družiny neopustil a tak jsme 
s radostí vyslechli pozdravy a vzpomněli na řady našich členů, kteří se většinou ze zdravotních 
důvodů nemohou našich schůzek účastnit.  
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Hlavním programem byla beseda  
 

 jak kdo žije, pracuje, či nepracuje, někdo má zdravotní problémy a „je rád, že je rád“. 
Někteří mají ještě dost sil a elánu a tak pomáhají ve svém skautském středisku, účastní se 
táborů nebo jezdí na tábory na kontrolu, pomáhají dostat děti svých přátel do skautských oddílů 
(je větší zájem než mohou vedoucí zvládnout), přednáší na LŠ, a VK. Někteří vedou, nebo se 
účastní akcí a výprav klubů OS.   
  

Při rozhovoru nad postřehy z táborů jsme se shodli, že leccos je jinak než pamatujeme 
my ze svého mládí, ale důležité skautské zásady zůstávají. A tak těm mladším držíme palce a 
fandíme jim. 

 

 V nejbližší době nás čeká členská schůze SO na Vinohradech – v sobotu 17. září 2022 v 
10:00 hod. Pomocníci s občerstvením a přípravou stolů jsou vítáni o hodinu dříve, aby se stihlo 
vše připravit včas. 
 

Pražská družina SO se na své příští schůzce sejde v úterý 8. listopadu t.r. v 16:00 hod. 
Na Celnici ve Vltavské (tam, co jsme se scházeli dříve). 
 

 Zároveň padla otázka, zda klubovna na Celnici není pro některé členy již hůře dostupná 
(mnoho schodů od metra a tramvaje), než zasedačka v ústředí Junáka (s výtahem). Amálka 
proto zkusí zajistit pro příští rok tuto druhou možnost. 
 

Schůzka byla ukončena v 18:00 hod. 2. slohou Junácké hymny. 
 

         Zapsala Adéla Čapková 
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Zápis z XXXI. výroční členské schůze Svojsíkova oddílu  
dne 17. září 2022  

Přítomno: 61 členů SO (39bratrů a 22 sester),  
hosté 9 skautů (1 bratr a 9 sester).  
 

Schůze SO zahájena V 10:00 hodin v sále Zdravotního ústavu v Praze 10. Po přivítání 
sestrou vůdkyní Marií Kůsovou - Madlou jsme zahájili výroční schůzi tradičně1.slokou Junácké 
hymny.  

 

Zamyšlení sestry vůdkyně: „Příčinou krize je morální bída“  
 

„Přelom hospodářské krize? Nevěřím, v žádné přelomy samy od sebe.  
To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, 
hospodářský úpadek je následek.  
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím 
se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních 
obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, 
co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější 
a čestnější než lenošení a mrhání.  

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji 
však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním 
příkladem.“  

Tomáš Baťa 1932 
Poté jsme minutou ticha uctili zemřelé sestry a bratry, kteří nás opustili od loňského září. 

Bylo to 15 bratrů a 9 sester – jejich jména najdete ve „Zprávě vůdkyně“ – příloha č. I/2  
 

Sestra Madla představila nové rádce družin, kteří nastoupili službu za své zemřelé 
předchůdce.  
Jsou to bratr Pavel Zejšek – Merkur z Podbrdské družiny za bratra Jiřího Soukupa - Suku a bratr Jiří 
Wasserbauer – Kim z Východočeské družiny za bratra Lubora Šušlíka – Billa.  
 
Milou povinností pak bylo přivítání nových členů, kterým jsme v loňském roce odsouhlasili členství 
ve SO – viz tabulka:  

 

Následovala volba nových kandidátů za rok 2022.  
Sestra vůdkyně navrhla, abychom o všech kandidátech hlasovali jako vždy přímou volbou an blok. 
Protože nebyl nikdo proti, všichni souhlasili a nikdo se nezdržel, bylo odhlasováno přijetí nových 
členů jednomyslně. Jména kandidátů – viz tabulka: 
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Hospodář SO bratr Kamil Budera – Akim nás seznámil s Hospodářskou zprávou za rok 2021 
– viz příloha č. II  

 

Následovala delší přestávka, to abychom měli čas nejen na občerstvení, o které se postaraly 
sestry z Pražské družiny za pomoci skautek z Amálčina střediska Lípa Roztoky. Mazat a zdobit 
jednohubky, vařit kávu a čaj pomohli i někteří příchozí sestry a bratři i z mimopražských družin. 
Přestávka slouží však hlavně k rozhovorům mezi příchozími, pozdravům i radostnému shledání po 
delší době. Určitě jsme si to vzájemně užili.  

 

Před přestávkou se s námi sestra Madla podělila o  
Zamyšlení nad mezilidskými vztahy – viz příloha č. III  
 

Posledním bodem programu bylo poutavé a velice zajímavé vyprávění bratra Jaroslava 
Bicana – Kwanga z Pražské družiny SO.  
Bratr Kwang se v roce 2019 zúčastnil Expedice do Země Františka Josefa. Na plachetnici nevelkých 
rozměrů pět členů posádky (z toho tři skauti) vypluli k nejvzdálenějším ostrovům v Severním moři. 
Bratr Kwang se s námi podělil o vzpomínky na tuto expedici a současně doplňoval své povídání 
prezentací přes dataprojekci.  

Po ukončení přednášky se rozpoutala krátká beseda s bratrem Kwangem. 
 

Na závěr sestra vůdkyně poděkovala rádcům družin za jejich celoroční práci pro SO, 
Zdravotnímu ústavu za poskytnutí sálu, Pražské družině za pohoštění a všem kteří napomohli ke 
zdárnému průběhu Výroční schůze.  
Popřála nám mnoho zdraví a sil do dalšího roku a řekla, že se budeme společně těšit na opětovné 
shledání.  
 

Výroční schůzi jsme zakončili ve 12 hodin 2. slokou Junácké hymny.  
Zapsala:  

Marie Kůsová – Madla – vůdkyně SO  
           Vlaďka Hůlková – Amálka (evidence) 

P.S.  
O změnách adres, telefonů apod. prosím informujte:  
 

sestru Vladimíru Hůlkovou - Amálku  
(evidence členů SO)    Nad Vinicemi 503  

252 63 Roztoky  
mobil: 608 530 207  
e-mail: amalka.hulkova@seznam.cz   

nebo  
sestru Marii Kůsovou - Madlu    Sadová 21  

(vůdkyně SO)     161 00 Praha 6 ; 
mobil: 777 551 123  
e-mail: madla.k@seznam.cz  

 

mailto:amalka.hulkova@seznam.cz
mailto:madla.k@seznam.cz
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Přílohy zápisu z XXXI. výroční schůze SO 
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ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY  
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O L D S K A U T S K Ý  T Á B O R  U  P A Ř E Z S K É  L H O T Y  

Autor: Eva Stanovská | 3. 8. 2022  | Výňatek pro web SO: Kamzík 
 

 
 

Největší událostí bylo předání Řádu Zlaté syrinx Janu Šolcovi – Kólovi z Liberce. Nositelů tohoto řádu 

může být jen dvanáct. Na jaře odešel do skautského nebe jeden z nich – Josef Richter – Joe z Pardubic, a 

tak byla možnost osiřelý tucet doplnit, k čemuž se na táboře pod hradem pařez sešlo několik nositelů 

tohoto vyznamenání. 

Populární internetový lexikon u jména Jan Šolc uvádí, že je to občanský 

aktivista, bývalý vysokoškolský učitel a československý politik. Po 

sametové revoluci poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění 

za Občanské fórum, později za Občanské hnutí. V 90. letech byl 

pracovníkem Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla a stal se 

spoluzakladatelem Etického fóra České republiky. V roce 1992 působil 

v parlamentu národů NATO. V letech 1996–1999 pracoval v Kanceláři 

prezidenta republiky Václava Havla jako ředitel odboru vnitřní politiky. 

Zároveň patřil do úzkého okruhu lidí, kteří Václava Havla doprovázeli 

na různé události a byli mu k dispozici 24 hodin denně. Mezi jeho 

povinnosti v té době patřily i prověrky pracovníků zpravodajských slu-

žeb. Opravdu důstojný životopis, hodný i vysokého 

oldskautského vyznamenání. 

Beseda s bratrem Kólem byla opravdu zajímavá. Tématem byla současná vyhrocená 

situace na Ukrajině. Radost poslouchat člověka, který má tématiku nejen přečtenou, 

ale i zažitou, zná posloupnost událostí a ví co a proč. Poslouchali jsme s nadšením. 

Škoda, že se navečer musel vrátit do Liberce. 
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Viz: https://www.facebook.com/SkautskySvet/posts/4811861032262453 

  

https://www.facebook.com/SkautskySvet/posts/4811861032262453
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HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 
 

Připomenutí Johna F. Kennedyho, prvního prezidenta, který byl skautem 

 By Bryan Wendell    

https://blog.scoutingmagazine.org/2013/11/22/remembering-john-f-kennedy-the-first-president-to-have-been-a-boy-

scout/#disqus_thread  
 

Když mu bylo 12 let, John F. Kennedy požádal o zvýšení kapesného. Bylo to v roce 1929, a 
Kennedy byl členem 2. oddílu v Bronxville v New Yorku. Protože dosáhl skautského věku, došel 
Kennedy k závěru, že nastal čas, aby se jeho kapesné upravilo, jak je třeba pro dosaženou 
úroveň skauta. Za této situace napsal otci dopis: 

Moje dosavadní kapesné bylo 40 centů. Pořizoval jsem z něho 
letadélka a další dětské hračky, ale teď jsem skaut a dětské zájmy 
jsem opustil. Dříve jsem dokázal vydat 20 centů z mého 
kapesného a v pěti minutách si vyprázdnit kapsy pro nic, a 20 
centů bylo pryč. 
Jako skaut musím platit stravování, pořídit si tornu, přikrývku a 
přehoz - věci, které mají víceletou životnost, a mohu je znovu 
použít, zatímco pro čokoládové bonbony a zmrzlinu to neplatí, a 
tak naléhavě žádám o zvýšení o 30 centů, abych si mohl nakoupit 
skautskou výbavu a platit moje běžné výdaje … 
 
Kennedy během svého života měl různé sny a tento dopis 
ukazuje, že jeho nevšední povaha se začala projevovat, ještě 
když by skautem. Jako president byl prvním, kdo prošel 
skautingem. A stejně jako všichni presidenti, počínaje Williamem 

Howardem Taftem a až po Baracka Obamu, vykonával službu jako honorární Presidenti u Boy 
Scouts of America. 
 

 

 
 

Kennedyho slova ke skautům a průzkumníkům v roce 1961: 

https://blog.scoutingmagazine.org/author/bwendell/
https://blog.scoutingmagazine.org/2013/11/22/remembering-john-f-kennedy-the-first-president-to-have-been-a-boy-scout/#disqus_thread
https://blog.scoutingmagazine.org/2013/11/22/remembering-john-f-kennedy-the-first-president-to-have-been-a-boy-scout/#disqus_thread
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Při návštěvě skautů a průzkumníků v Bílém domě v roce 1961 (viz foto dole na straně 5), 
Kennedy pronesl slova: jako skauti “se učíte houževnatosti … prokážete leccos ze znalosti 
přírody a další o naší zemi.”  
“Jsem si jistý, že po letech pozorování,” pokračoval, “bude vaše zkušenost znamenat … 
nejlepší možný trénink, který můžete získat, abyste byli vybaveni pro váš další život.” 
“To, co děláte nyní, vás připraví na to, abyste hráli významnou a odpovědnou roli v zajištění 
svobody Spojených Států.” 

Překlad a redakční uspořádání: Kamzík 
 

V z p o m í n e j m e : Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Če-
chách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný 
počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla 
Oráče, odkud je uvedená kopie. Motto, které vložili na úvod autoři, hovoří za vše: 
 

Bohatství národa nespočívá v penězích, ale v lidech zdravých na těle i na duchu, s tělem 
schopným k námaze a vytrvalosti, s myslí ukázněnou, v lidech, kteří hledí na věci se správného 
stanoviska a cení je podle pravého účele.      Lykuros, Sparťan 
 

 
 

Další kopie je oproti originálu přeuspořádána pro jednu stranu: 

https://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2022/08/Kapesni-knizka-ceskych-junaku-1913.pdf
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NAVŽDY ODEŠLI       
Svojsíkův oddíl navždy ztratil bratra                                          

 

Jaroslava Matouška – Komára                
(*21. 11. 1931    †19. 6. 2022)                                    

 
Psal se rok 1945 a kromě mnoha změn, které v té době nastaly, založili 
skauti a skautky v Šenově své středisko. Od té doby zažily skauting 
v Kamenickém Šenově stovky dětí a dospělých a mezi nimi i br. Jaroslav, 
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později zvaný Komár, který do střediska vstoupil hned v srpnu 1945; skautský slib složil 
v květnu 1946. 
Během minulého poválečného režimu byla skautská činnost zakázána, až na krátká 3 léta 
1968-1970; po revoluci v roce 1989 se však znovu skautské středisko Junáka v Šenově 
obnovilo.  

Br. Komár byl ve skautských řadách velice aktivní a byl 
v Junáku vícekrát oceněn; doživotním členstvím ve Svojsíkově 
oddíle byl vyznamenán v r. 2008. Patřil do řad nejstarších 
členů tohoto čestného oddílu. 
K jeho koníčkům patřilo také včelařství – v místním včelařském 
spolku působil i v jeho vedeni. 
 

Rodina se s ním rozloučila v soukromí. Oldskauti mu vzdávají čest samostatně. 
 

Skautské řady navždy opustila sestra 
 

Hana Šimonová – Hlaváčková 
(*31. 12. 1929    †12. 7. 2022). 

 

Hana Hlaváčková se narodila do rodiny Karla Hlaváčka, řídícího učitele 

ve Veselé; během okupace se rodina zapojila do odboje. Po vychození 

základní školy chtěla absolvovat Obchodní školu v Semilech, ale ta 

byla za II. svět. války zavřena, a tak se vyučila pánskou krejčovou. 

Po odstěhování do Liberce po roce 1948 zažila následky pronásledování otce a bratra 

komunistickým režimem. 

Její hlavní náplní v životě byl od mládí skaut (vedla např. skautský oddíl, když jí ještě 

nebylo sedmnáct let), účastnila se vedení táborů Junáka - kromě výchovy dvou synů. 

Účastnila se aktivně druhé i třetí obnovy Junáka. 

Se svým oddílem OS se zapojovala do různých brigád, především na údržbě skautské 

chaty Seleška. Ze svého působení posílala do Kmenových novin (občasníku Kmene 

dospělých Junáka) zajímavé zprávy o dění ve středisku Jar. Čapka v Liberci i o OS Klubu 

Vlasta. 

Dalším zájmem v jejím životě byla vysokohorská turistika - pokořila 

dokonce Lomnický štít ve Vysokých Tatrách. Nedílnou součástí její vždy 

optimistické nálady byl i zpěv, nejraději zpívala národní písně. 

Obdržela řadu skautských ocenění a doživotním členstvím v čestném 

Svojsíkově oddíle byla vyznamenána r. 1990. V Severočeské družině SO 

patřila k nejstarším členkám, což platilo pro celý oddíl, kde bude mezi sestrami chybět. 
 

Poslední rozloučení se konalo dne 20. 7. 2022 v Krematoriu Liberec. 
 

Ze Svojsíkova oddílu navždy odešel bratr 

František Vondráček – Mauglí                
(* 4. 1.1931    †28. 7. 2022)                               

 

Narodil se v Nučicích u Prahy, avšak rodina se brzy přestěhovala do 

Humpolce. V rodině prožil za války velké obavy, když matce kvůli 

smíšenému česko-židovskému původu hrozil transport do koncen-

tračního tábora.  
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V červnu 1945 vstoupil do skautského oddílu (napřed do II. oddílu a později přestoupil do 

III. oddílu Jaroslava Gregora), po zákazu skautingu v r. 1948 pořádal tajné schůzky členů 

oddílu u pomníčku Jiřího Wolkera. Mauglí - skautská přezdívka vzešla z jeho nejmilejší 

Knihy džunglí. Aktivity humpoleckých skautů – družinové schůzky, výpravy na nejvyšší 

místní vrch Melechov i další celodenní výlety po okolí, to vše formovalo jeho osobnost. 

Na konci srpna 1945 br. Mauglí úspěšně složil nováčkovskou zkoušku a o několik týdnů 

později u Wolkerova pomníčku přidal skautský slib. V červenci 1946 složil třídenní 

zkoušku a získal cenný odznak Třech orlích per. O necelé dva roky později, v březnu 

1948, se stal vedoucím junáckého oddílu v Humpolci. 

Pro nepříznivý kádrový posudek nemohl dokončit střední školu a v letech 1952–1954 

sloužil na vojně u PTP. 

S jarem 1968 přišla i dlouho očekávaná obnova Junáka. V čele skautského střediska v 

Humpolci stál již sedmatřicetiletý František Vondráček a snažil se o rozkvět oddílů. O 

letních prázdninách roku 1969 a 1970 se právě u Želiva uskutečnily tábory Bratrství. Když 

se tábor pořádal v 2. roce, br. František Vondráček s hořkostí oznámil, že Junák bude 

začleněn mezi výchovné organizace Socialistického svazu mládeže – nakonec byl Junák 

zrušen. Přesto se br. Mauglí v letech 1971–1972 účastnil ilegálních skautských táborů 

nedaleko Vřesníku.  

Dlouhé období normalizace ukončila sametová revoluce roku 1989; krom jiného otevřela 

dveře ke třetí obnově Junáka. František Vondráček, stále jako vedoucí humpoleckého 

střediska, s dalšími bratry a sestrami zahájili opět skautskou činnost. Spolu 

se sestrou Jiřinou Jiráskovou se po roce 1989 také zasadili o navrácení 

Orlovské hájovny humpoleckým skautům. 

Za své skautské zásluhy obdržel řadu ocenění – Řád čestné lilie 

v trojlístku II. třídy, Medaili Syrinx, Medaili díků a další jako například 

Pamětní medaili Vojenských táborů nucených prací PTP 1948–1954. 

Vyznamenání doživotním členstvím ve Svojsíkově oddíle obdržel roku 1997, patřil do 

družiny Vysočina; ve skupině nejstarších bude jeho místo již navždy opuštěné. 

Vedle skautingu se mimo jiné věnoval i místnímu ochotnickému divadlu, ať už se 

angažoval jako herec nebo režisér.  

Poslední rozloučení bylo dne 4. srpna 2022 v 10.00 hod v chrámu Páně sv.  Mikuláše 

v Humpolci. 
 

Jihočeská družina Svojsíkova oddílu se navždy rozloučila se sestrou 

Olgou Hermanovou 
(*9. 1. 1932   †30. 7. 2022) 

 

Sestra Olga vystudovala Vyšší zdravotní školu a do odchodu do důcho-

du ve zdravotnictví pracovala. 

Členkou Junáka byla od r. 1946, prožila všechny tři obnovy Junáka. 

Jako dospělá působila především jako instruktorka skautských zdravot-

ních školení a jako zdravotnice sloužila i na akcích a táborech, které 

intenzívně prožila v mládí.  

V důchodu působila jako zástupkyně okresního zpravodaje OS, 

podílela se na akcích svého klubu OS a také vedla kroniku 1. 

strakonického střediska (nyní nesoucí název „Švanda dudák“). 
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Přispívala rovněž do občasníku Kmenové noviny (v době, kdy byl šéfredaktorem zemřelý 

br. Jiří Žáček – Gog). 

V rámci náčelnictva Kmene OS Junáka se účastnila za Jihočeský kraj kmenových porad a 

sněmů a působila řadu let jako asistentka místonáčelní ses. Jiřiny Adéeové. 

Ocenění, která sestra Olga obdržela, byla r. 2011 korunována vyzname-

náním doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle. Její památka je 

natrvalo zahrnuta mezi zesnulými nejstaršími členkami SO. 
 

Svojsíkův oddíl ztratil navždy bratra 
 

Jindřicha Bradnu - Jindru 
(*14. 7. 1932     †7. 8. 2022) 

 

Vlastní slova br. Jindry Bradny (2017): „Vždycky jsem rád organizoval 

to, co mělo nějaký smysl. Pracoval jsem s mládeží – jednak jako skaut, 

jednak jsme v roce 1957 v Novém Bydžově, odkud pocházím, obno-

vovali starou slavnost, takzvanou studentskou merendu, jejíž počátek 

se datuje do roku 1746. Vztah k mládeži jsem si v sobě uchoval, a tak 

vedle studia oboru na Vysoké škole ekonomické jsem si doplnil 

pedagogické studium. 

Hudbu jsem měl rád od mládí. I když pochopitelně tehdy to byla pro 

mě jako mladého člověka hlavně hudba taneční a také hudba Jaroslava 

Ježka, která nás okouzlila svojí zvučností a aktuálností a texty Jiřího Voskovce a Jana 

Wericha. Už během středoškolského studia jsem dělal čtyři roky předsedu třídy a takřka až 

do dnešní doby se staral o maturitní sjezdy.  

Po vysoké škole a vojně jsem nastoupil na obchodní akademii do Náchoda. Krátce potom, 

psal se rok 1959, mne československý farář, pan Karel Padera, požádal, jestli bych ne-

udělal nábor mezi studenty. Na škole jsem byl tehdy krátce, přesto jsem získal sedmnáct 

studentů – abonentů. Na základě toho mne pan farář požádal, jestli bych nechtěl pracovat 

ve výboru Komorní hudby, jehož byl on předsedou. Výbor se měnil – jedni odcházeli, druzí 

nastupovali, a tak jsem se stal v roce 1988 předsedou Komorní hudby, což trvá dodnes. 

Mám i hudební geny. Můj dědeček byl muzikant. I když pracoval jako tesař na panském 

statku, měl dvanáct dětí, hrál na všechny smyčcové nástroje a byl schopen je i opravovat. 

Chodil hrát na svatby, ale také do kostela. Když objevil na faře staré smyčcové nástroje, 

renovoval je a pak na ně sám hrál. Byl členem kapely, se kterou v roce 1879 došel až do 

Moskvy. Učil jsem se hrát na housle, na klavír, na kytaru. 

V roce 1968 a znovu po roce 1989 jsem se podílel na obnově skautingu, šest let jsem byl 

vůdcem střediska Náchod.“ 

Ing. Jindřich Bradna obdržel v r. 2017 v Náchodě, jako emeritní předseda Komorní hudby 

Náchod, Cenu MHF F. L. Věka. Mimo pořádání cyklů komorních kon-

certů se podílel na vzniku několika odborných publikací. Zastával také 

určitou dobu funkci ředitele obchodní akademie v Náchodě. 

Bratr Jindřich Bradna byl také kurátorem výstavy mapující 90 let skau-

tingu v Náchodě; vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíko-

vě oddíle byl v r. 1996; jeho místo mezi devadesátníky již natrvalo zůstane 

prázdné v Svojsíkově oddíle i ve středisku táty Dvořáčka v Náchodě.  
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Viz také zdroje: https://nachod.skauting.cz/skautsky-tyden-nejen-v-knihovne-a-vystup-na-junackou-

vyhlidku-za-nami/ a https://mestonachod.cz/zpravodajstvi/kultura/zpravodajstvi-detail.asp?id=5600. 
 

Redakční zpracování: Kamzík 
 

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 nakonec nedošlo,“ uvedla mluvčí Post Bellum Petra Dosoudilová; připomíná, že se 
posléze J. Světlík zapojil do tzv. československé svépomoci, 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 
uranových dolech. Sháněli například vězňům jídlo a předávali dopisy příbuzným odsou-
zených. 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 urano-
vých 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 člen-
stvím 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 zájem-
ců o hrady, tvrze a ostatní sídla společenských elit). Ze zdrojů sestavil: Kamzík 
 

PŘED UZÁVĚRKOU 
 

Skautská podpora Ukrajině z USA 
 

Během tří sobot v březnu a dubnu 2022 shromáždilo 100 skautů a skautek z Národní oblasti 
hlavního města Washingtonu více než 3 000 osobních balíčků první pomoci pro rodiny na 
Ukrajině. 
K americkým skautům a skautkám se přidala skautská skupina z Ukrajiny s členy, kteří žijí 
v Bethesdě (v této oblasti se nachází přátelská Americká společnost pro vývoj videoher a studio  
 

https://nachod.skauting.cz/skautsky-tyden-nejen-v-knihovne-a-vystup-na-junackou-vyhlidku-za-nami/
https://nachod.skauting.cz/skautsky-tyden-nejen-v-knihovne-a-vystup-na-junackou-vyhlidku-za-nami/
https://mestonachod.cz/zpravodajstvi/kultura/zpravodajstvi-detail.asp?id=5600
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ZeniMax Media se sídlem v Rockville, Maryland – pozn. překladatele). 
Tyto balíčky první pomoci jsou lehké a snadno přenosné – jsou určeny ukrajinským občanům, 
kteří je mohou nosit v kapse nebo je mít v batohu. Obsahují gázu, obvazy, motýlkové náplasti, 
vinylové rukavice a alkoholovou desinfekci. 
Pro skautskou mládež, která toho byla účastna, to znamenalo dobrý skutek služby lidem 
ze zahraničí, které asi nikdy nepotkají. 
 

 
Foto z přípravy pomoci Ukrajině za účasti Ukrajinské skupiny mládeže. 

 

“Prostě tady pomáhám,” říká Adria Nguyen, skautka z 3. oddílu v Rockville, Md. “Nemusí to být 
nejvýznamnější a nejviditelnější způsob jak pomáhat, ale já chci přiložit ruku, jak jen to jde, a 
myslím na to, jak moc problémů má řada lidí, co to zažívají.” 
Aiden McCleskey, který v 61. oddílu z Washingtonu má na starosti motivaci, říká, že si prostě 
chtěl být jistý, že budou občané Ukrajiny připraveni na krizové situace. 
“Skaut pomáhá,” říká. “Ukrajina je teď v nouzové situaci a já chci pomáhat, co nejvíce mohu.” 
Zástupce vůdce 1432. Oddílu Steve Fox, který akci koordinoval, říká, že skauti prostě konají 
tak, jak to zakladatel měl na mysli, když vytvořil skautské hnutí před více než 100 lety. 
“Lord Baden-Powell vytvořil skauting jako snažení zaměřené na světový mír a porozumění,” říká 
Steve. “Jakmile se objevila možnost poskytnout lidem na Ukrajině humanitární pomoc, hned 
jsem věděl, že se musím přidat.” 
 

https://blog.scoutingmagazine.org/2022/05/05/d-c-area-scouts-assemble-emergency-medical-kits-to-send-

to-families-in-ukraine/#disqus_thread 
 Překlad a redakce: Kamzík 
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