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JEDNOU SKAUTEM   -    N AVŽDY SKAUTEM  

 
          

 

Třicáté šesté elektronické číslo, web v řádném provozu. 
 

              
OBČASNÍK 

 
  

V dnešní turbulentní době poznamenané 
především válkou na Ukrajině se člověku 
v mysli probouzí obavy, starost o osobní 
budoucnost i nejistota, jak bude pokračo-
vat veřejný život. Tyto obavy a nejistoty 
znal i Antoine de Saint Exupery již před II. 
světovou válkou a zvláště během ní. Jeho 
tragický konec života jen potvrdil, že lidský 
život je plný rizik. 
 

 

Přesto anebo právě proto jsou literární 
díla Saint Exuperyho poetická, moudrá, 
autor často filosofuje nad lidským životem 
a jeho žádoucím naplnění – to prokázal 
jako válečný pilot.  
Svým způsobem je to právě jeho poslední 
nedokončené dílo „Citadela“, kde probírá 
„kategorie“ vztahů přátelství i nepřátelství, 
velikosti i malosti člověka a jeho osudu.  

 
OBSAH 

 

ODDÍLOVÉ / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY 
   Zářijová schůzka Hanácké družiny SO v r. 2022. 
   Zpráva br. A. Wienera – Mao z podzimu 2022. 

Zápis z jednání Pražské družiny SO v Celnici. 
Fotolisty z jednání oddílové rady SO na ÚJ. 
Pražská družina tradičně položila svíčky u borovičky. 
Zpráva br. A. Wienera – vánoční schůzka 2022. 
 

ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY 
  Skautská vzpomínka na skautky a skauty, jež nás předešli na  
   věčnost, se konala r. 2022 na pražském Vyšehradě. 
 

  HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 
   Vzpomínka na Georgiádu v Uhříněvsi. 
 

  NAVŽDY ODEŠLI 
  Libuše Pivcová z Potštejna 
  Jaroslav Písařík – Brácha z Brna-Žabovřesk 
  Jindřich Matoušek – Akéla z Uhříněvsi 
  Vladimír Hübš – Čil z Prahy 
  Vlasta Lešanovská – Markýza z Děčína 
 

  PŘED UZÁVĚRKOU 

  Pozvánka na XXXI. lednový seminář ELŠ. 
  Pozvánka na seminář TRIGNIS 2023. 
  Jak proběhlo předávání Betlémského světla v prosinci 2022. 
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podává Antoine de Saint Exupery. Citáty viz strana 21 tohoto čísla. 
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ODDÍLOVÉ  / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY 
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Po zahájení rádcem družiny a slovem k zamyšlení rádce družiny informoval o výroční 

členské schůzi SO v Praze. Dále družina diskutovala o činnosti na konci roku 2022 a o 

výhledu do roku 2023.  

Poté se družina přesunula do Arcibiskupského paláce na výstavu z díla dávného člena 

družina br. L. Ruska – Šamana k jeho nedožitým 95. narozeninám. 
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a druhý list: 
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*/ 4 fotolisty od br. Mao byly pro účel publikace zde upraveny – Kamzík 
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Zápis ze schůzky Pražské družiny SO 
Celnice – úterý 8. listopadu 2022 

 
Přítomni: 15 členů dle prezenční listiny 
 

   V 16 hodin sestra rádkyně zapálila svíčku a přivítala všechny přítomné. Setkání jsme jako vždy 
zahájili první slokou Junácké hymny. 
 

Minutou ticha jsme vzpomněli na nedávno zemřelé bratry:  
Jindřicha Matouška – Akélu z Uhříněvsi člena naší Pražské družiny 
a Vladimíra Kolomého – Majáka z Prahy 6. 

 

      CITÁTY pro dnešní zamyšlení: 
 

„Není pravda, že lidé přestávají následovat sny, protože stárnou. Stárnou, protože 
přestávají následovat své sny.“  
 Gabriel García Márquez, kolumbijský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za  

literaturu (1927 – 2014) 
 

„Kdo se v životě přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Kdo se stále učí, zůstane 
mladým. Tou největší věcí v životě je udržet si mladou mysl.“  
 Henry Martin Ford, americký podnikatel – průkopník automobilového průmyslu  

a zakladatel firmy FORD (1863 – 1947) 
 

„Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.“  
 George Bernard Shaw, irský dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1856 – 1950) 
 
 

         
      

     Popřáli jsme zdraví sestrám a bratrům, kteří v současnosti nebo blízké budoucnosti oslaví 
narozeniny: 
 

V listopadu: 
 
 br. Vladislav Jech – Kamzík – 6. 11. 1939 (83 let) 
 br. Petr Maišaidr – Kim – 15. 11. 1940 (82 let) 
 

V prosinci: 
 
 sestra Ludmila Bělovská – 1. 12. 1940 (82 let) 
 bratr Radim Bureš – Burangi – 4. 12. 1927 (95 let) 
 sestra Dana Seidlová – Pirátka – 12. 12. 1929 (93 let) 
 
Amálka vyřizuje pozdravy od těch, kdo se dnes nemohli zúčastnit: 
 

sester Hany Bouzkové, Ireny Skálové-Kendy, Milady Bláhové-Míti, Ivany Zelinkové, Evy Žeglitzové, 
Dáši Houskové, Madly Kůsové a bratrů Vladislava Jecha – Kamzíka, Vladimíra Hübsche – Čila, Jana 
Vondráška – Rogera 
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Hlavním programem tentokrát byl společný zpěv (konečně) a to především zásluhou 
Minewakana, který obětavě přinesl kytaru a naše pěvecké výkony doprovázel.  
 

 
 

Bratr Minewakan nám připomněl, že se dnes v 18.30 koná setkání u Svojsíkova hrobu na 
Vyšehradě  a následuje mše v rotundě sv.Martina. 
 

      (Hudební vložka: My pluli dál a dál, Stály báby u silnice, Okoř) 
 

Stále je třeba vyhledávat nové kandidáty na členství v Pražské družině  
Svojsíkova oddílu! Uvažujeme n.př. o Petru Brabcovi a Pavlu Coufalovi, Václavu Obadálkovi. 
        
(Hudební vložka: Zlatokop Tom, Šli skautíci na výlet, Niagara, Irene jdi spát) 
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      Následovala všeobecná rozprava : 
 
- Debata o místě schůzek družiny v příštím roce (Celnice nebo opět Ústředí?) 
  a také případné změně dne schůzek. Prozatím ponecháno úterý, vzhledem 
   k očekávané rekonstrukci Celnice je pravděpodobná druhá možnost. 
 
-  Jak není radno v cizině „nevhodně“ hovořit česky – s několika reálnými příklady, které zažili 
přítomní. 
 
Připomenutí nejbližších družinových podniků : 
 
-   Setkání u borovičky v Šárce – úterý 13. prosince v 16:00 sraz na konečné tramvaje č.26 v 
Divoké Šárce 
 
-    Družinová schůzka – úterý 10. ledna 2023 v16:00 hod. v Celnici! 
 

Schůzku jsme ukončili zpěvem VEČERKY, a tentokrát i 
v tradičním gilwellském kruhu, v 17.30 hodin. 
 
Zapsal: Kamil Budera - Akim 
   Foto: Vladimíra Hůlková – Amálka  
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Tradiční setkání u borovičky dne 13. prosince 2022 
Pražská družina SO. 

 

  Po dlouhé době napadl sníh a mrzne 
až praští. Přesto někteří z nás srdnatě odjíždějí 
z vyhřátých domovů na setkání do Divoké Šárky.  
 

  Sešlo se nás šest, resp sedm: 
Bagheera se synem, Derviš, Šéfík, Adélka, 
Kennedy a Amálka.  
 

  U tramvaje čekal Minewakan, zmrzlý 
jak preclík, že prý jede domů ke kamnům a všem 
vyřizuje pozdrav. Chvilku jsem s Kennedym 
čekala u tramvaje, zda ještě někdo nepřijede, ale 
po akademické čtvrthodince jsme se odklouzali 
k borovičce.  
 

 
 

  Již z dálky nás vítalo světýlko, to jak na nás již čekal Bagheera 
s Dervišem. Zase byli první a u tramvaje nepočkali.  

 

 

Rychle jsme pod borovičku přidali i naše svíčky a v dálce si to již rázoval Šéfik.  
 



 16 

Nejpozději přiběhla Adélka, která měla problémy s dopravou.  
 

 
 

Bagheera nezapomněl přinést vánoční zpěvníček a tak i když 
nám šla pára od pusy zazpívali jsme koledy.  

 

 
 

Ještě dokumentární foto, vyřídit pozdravy od ostatních co 
zůstali doma a zpět k zastávce tramvají a autobusů. 
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Takže  jsme se letos opět u borovičky setkali a dodrželi tradici. 
        

zapsala Amálka, foto Derviš 
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ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY  
 

 

VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ SKAUTKY A SKAUTY 

 

V úterý 8. listopadu se v Praze na Vyšehradě konala mše svatá za 

všechny zemřelé skautky a skauty.  
 

Nejprve jsme se sešli večer v 18 hodin před vyšehradským Slavínem, 

abychom pak společně navštívili hrob našeho bratra Zakladatele Antonína 

Benjamina Svojsíka. Mysleli jsme při té příležitosti nejen na něj, ale na 

všechny, kteří nám v minulosti osvítili naši skautskou cestu. 
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 Pak následoval přesun do rotundy svatého Martina, kde bratr Vojtěch 

Eliáš – O´Kim sloužil mši. Hudební doprovod zajistil bratr Tom. Malý prostor 

rotundy přispěl k atmosféře duchovního společenství nás přítomných s těmi, 

kteří nás předešli na věčnost. 

 

 
 

Již nyní si můžete do svých diářů zapsat datum příštího setkání: 

Úterý 7. listopadu 2023 na Vyšehradě. Naši předchůdci si 

takovou společnou vzpomínku jistě zaslouží. 

        Jan Pečený - Neptun 
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Antoine de Saint-Exupéry - citáty z knihy Citadela 
 
„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se 
dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva 
odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím.“  
 
 

 „Když vedu válku proti nepříteli, utvářím svého nepřítele.“ 
 
 

„Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.“ 
 
 

„Zakazuji se ptát: neboť vím, že není odpovědi, jež by uhasila žízeň. Kdo se ptá, 
hledá především propast.“  
 
 

„Vím, co je láska. Láska znamená, že už se nekladou žádné otázky.“ 
 
 

„Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své 
síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.“ 
 
 

„Přítelem je v první řadě ten, kdo nesoudí.“  
 
 

„Když chceš pochopit slovo štěstí, musíš je chápat jako odměnu, a ne jako cíl, 
neboť jinak nemá význam.“ 
 
 

„Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme 
šťastni.“  
 
 

„Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“  
 
 

„Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám ze sebou.“  
 
 

„Nezapomínej, že tvá věta je čin.“ 
 
 

„Pokora srdce nežádá, aby ses pokořoval, ale aby ses otevřel. Právě ona je 
klíčem ke změně. Teprve potom můžeš dávat a přijímat.“ 
 
 

„Přijmi tento den, jak ti je dán, a nepotýkej se s tím, co nelze napravit…“ 

 
„Život není ani prostý ani složitý, ani jasný ani temný, ani rozporuplný ani vnitřně 
jednotný. Život prostě je.“  
 

 
Zdroj: https://citaty.net/dila/citadela-6182/  

 

https://citaty.net/dila/citadela-6182/
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HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 
 

OSLAVY SVÁTKU PATRONA SKAUTŮ SV. JIŘÍ MĚLY V UHŘÍNĚVSI PODOBU 
TERÉNNÍHO ZÁVODU. BYLY ZALOŽENY V DOBĚ PRAŽSKÉHO JARA 

A PO URČITOU DOBU POKRAČOVALY I PO ROCE 1990. 

 

 

Podrobněji viz vzpomínání br. J. Matouška – Akély v Uhříněveském Zpravodaji: 
https://www.praha22.cz/e_download.php?file=data/editor/173cs_169.pdf&original=uz04-2020.pdf . 

 

NAVŽDY ODEŠLI       
 

S opožděním se Svojsíkův oddíl dozvěděl, 

že odešla navždy sestra 

 

Libuše Pivcová 
 

(*27. 7. 1927   †2. 12. 2013) 
 

Sestra Libuše z Potštějna byla 

členkou  ochotnického divad- 

la a milovala knihy (hlavně 

v Rychnově nad Kněžnou pa-

třila do knihovnických řad). 
 

https://www.praha22.cz/e_download.php?file=data/editor/173cs_169.pdf&original=uz04-2020.pdf
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V Junáku byla téměř celý život a prožila všechny obnovy Junáka. V dospělosti působila ve 

skautingu jako lektorka (sepsala v r. 1970 pro přípravný kurs pro vůdcovské zkoušky 

příručku Symbolika a obřadnictví, doplněnou o odkazy na Setonovu symboliku). 

Vrcholem ocenění ses. Libuše Pivcové ve skautingu bylo doživotní členství v čestném 

Svojsíkově oddíle, udělené v r. 1992. 

V oboru symboliky se dodnes angažuje jen několik skautů a velmi málo 

skautek; jejich řady ztratily pamětnici začátků, kdy se začalo prolínat pojetí 

skautingu dle R. Baden-Powela s Lesní moudrostí koncipovanou E. T. 

Setonem.  
                    

                      Středisko Junáka v Brně – Žabovřeskách  

                              navždy opustil 

          bratr Jaroslav Písařík – Brácha 

           

                            ( *3. 3. 1930   †25. 9. 2022) 
 

Skauting je v Brně činný od roku 1939 a po zákazu v r. 1940 jako sportovní sdružení 

Helgoland. Jedna družina zde zakládá z iniciativy Jaroslava Písaříka – Bráchy Klub 

mladého hlasatele. Po obnově a ukončení skautování měli zastřešením u jednoty Sokol 

Brno I; při reorganizaci vznikla posléze v r. 1952 T. J. Zbrojovka. Spolupráce s TOM, kde 

se dodržoval družinový systém podle skautingu, byla podnětná.  

Po zásahu StB nastal přechod PO ZDŠ Vranovská a r. 1964 vznik pionýrského 

tábornického oddílu – „Bráchova oddílu“ (charakteristickým rysem táborů jsou stany na 

kůlech – Habitaty). Na táborech býval br. Brácha, dřívější sokolský cvičitel, sám s chlapci, 

a někdy si i vzpomněl na své horolezecké mládí a zkušenosti uplatnil na výpravách. 

V sedmdesátých letech státní moc Bráchovi znemožnila vedení mládeže, oddíl i tábory a 

oddíl převzal br. Juris. 

V r. 1989 se za součinnosti s Bráchou se zakládá 26. JS Brno (Junácké středisko), následně 

přejmenované na středisko Žabovřesky Brno. 

Br. Honál, který sepsal vlastní vzpomínání nazvané 

„Fenomén Brácha“, vzpomíná: „Mě Brácha nasměroval k 

tomu, že jsem se stal kantorem, tělocvikářem a celý život, 

pokud to šlo, vedl tábory a snažil se pracovat v duchu 

toho, čím jsem prošel sám…“ 

Br. Brácha byl vyznamenán řadou skaut-

ských ocenění, z nichž nejvyšším bylo r. 

2019 udělení doživotního členství v čest-

ném Svojsíkově oddíle (byl členem 7. Jiho-

moravské družiny). V řadách devadesátníků 

bude už jeho místo trvale uprázdněné. 

V profesním životě vykonával jako inženýr architekt 

funkce stavebního dozoru anebo stavbyvedoucího; věnoval 

se také designu. 

Poslední rozloučení proběhlo dne 6. 10. 2022 v obřadní 

síni brněnského krematoria. 
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 Svojsíkův oddíl navždy opustil  

               bratr Jindřich Matoušek – Akéla       
                         

                      (*22. 7. 1926    †26. 9. 2022). 
 

Skauting v Uhříněvsi začal v roce 1938, první oddíl tvořili ministranti, 
mezi které patřil i br. Jindřich. Byl fakticky tedy mezi zakládajícími 
dětskými členy uhříněveského střediska Junáka.  
V Uhříněveském zpravodaji z roku 2020 na otázku kde měli klubovnu 
vzpomínal: „… na děkanství. Klubovna byla uprostřed dvora mezi 
obytnou částí a stodolou. V devadesátých letech byla klubovna 

v montovaném baráku ve výzkumáku.“ Dále ještě uváděl: „Jedno léto jsme tábořili na 
Nymbursku, kde jsme pomáhali při sklizních“ a ještě připomněl, jak po válce v příhraničí 
pomáhali uklízet obce: „Ve Vršovicích jsme se dokonce setkali s presidentem Dr. 
Edvardem Benešem, který do obce zavítal.“ 
V Uhříněvsi skautky a skauti započali s tradicí tzv. Georgiád během Pražského jara. Byl 
to vždy velký skautský průvod městem se skautskou kapelou. Uhříněveská historie 
Georgiádu natrvalo zachycuje - v minulosti všechny tyto velice oblíbené terénní závody 
vedli vůdcové tamního střediska Junáka, mezi nimi také br. Akéla  (středisko však dnes 
již neexistuje, i když snahy o znovuobnovení trvají). 
Br. Akélovi byla udělena řada ocenění, z nichž nejvyšší bylo doživotní členství 
v čestném Svojsíkově oddílu, a to roku 1996. Na schůzky Pražské družiny, kam 
organizačně patřil, chodil pravidelně, v poslední době ale již ne tak často, neboť jej 

zrazovala chůze.  
Bratr Akéla se dožil požehnaného věku 96 let, poslední dny byl 
hospitalizován ve Vinohradské nemocnici. Poslední rozloučení se konalo 
3. října 2022 v Kostele Všech svatých v Uhříněvsi. 
Jako člen nejstarší skupiny jak v Pražské družině, tak v celém 
Svojsíkově oddíle, bude citelně ve společenství SO chybět. 

 
                                           Zemřel bratr 

Vladimír Hübsch - Čil 
* 19. 1. 1934. 

 

29. listopadu 2022 vyjel na poslední plavbu svého života a nyní již 

splouvá společně se svou věrnou jezevčicí Aidou řeky v dálkách, o 

kterých my ostatní nemáme ani ponětí. Je mi nesmírně líto, že se již 

nebudeme potkávat na našich schůzkách a poslouchat 

jeho veselé historky. Povoláním dětský lékař se spe-

cializací ORL, srdcem věrný a oddaný skaut, duší las-

kavý člověk s jemným humorem. V roce 2015 se stal 

členem SO a poctivě se účastnil každého našeho setkání. 

Rodina si nepřála žádné oficiální rozloučení, tak je na každém z nás, jak se 

s bratrem Čilem rozloučíme. Rozsviťme svíčku, zůstaňme chvilku v tichém rozjímání, popřejme 

mu klidnou plavbu ...                                           Amálka 
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Svojsíkův oddíl navždy ztratil sestru 

Vlastu Aťku Lešanovskou – Markýzu 
(* 19. 10. 1928) 

 

Ses. Vlasta byla pamětnicí ze skautské generace, která ještě před II. 

světovou válkou přijala skautské ideály za vlastní.  
 

Aktivně prožila všechny tři obnovy skautingu. Nositelkou 

vyznamenání doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle 

byla od roku 2016, kromě dalších ocenění zvláště v dívčím kmeni 

Junáka. 
 

Dle sdělení rádce Severočeské družiny SO  br. J. Vyskočila - Bivoje, 

zemřela dne 20. 12. 2022 ve věku 94 let.  
 

Její věrné putování životem s manželem Karlem Lešanovským – Kayem naplnila po jeho 

odchodu (†25. 4. 2013) péčí o jeho odkaz z bádání v historii Junáka. 
 

Poslední rozloučení se sestrou Vlastou "Aťkou" Lešanovskou - Markýzou 

se konalo 29. 12. 2022 ve smuteční obřadní síni v Děčíně - Škrabky. 
 

Sestry z její generace zastoupené v SO i celý čestný oddíl budou její 

památku uchovávat v paměti. 
 

 

PŘED UZÁVĚRKOU 
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Be t lémské světlo 2022 
 

Plamínek připálený z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně 
v Betlémě v centrální části Palestiny, a jenž představuje symbol míru, lásky, naděje a 
přátelství,  převzali  v Rakousku  a po naší vlasti rozváželi skauti a skautky podle dříve 
stanoveného  

HARMONOGRAMU PRO ROK 2022: 
 10. 12. 2022 Ceremoniál Betlémského světla ve Vídni; 
 11. 12. 2022 Přivítání v brněnské katedrále na Petrově; 
 17. – 24. 12. 2022 Rozvoz skaut. kurýry vlaky po ČR a místní akce s mapou: 

 

Modrá barva  
zobrazuje rozvoz Betlémského 
světla  
 
a oranžová místa  
ukazují, kde skauti připravili místní 
akce.  
 

Mapa názorně představuje, jak se 
po celé naší vlasti rozšířilo pře-
dávání Betlémského světla.  
 

V řadě rodin a dalších společen-
ství tradičně svítí Betlémské svět-
lo i po Novém roce, což platí i pro 
rok 2023. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Přijměme ujištění, že světlo z Betléma může prozařovat náš život neustále! 
 

 
 

vjech.kamzik@volny.cz  

https://www.betlemskesvetlo.cz/seznam-vlaku-2021/
https://www.betlemskesvetlo.cz/rozvoz-a-mistni-akce/
mailto:vjech.kamzik@volny.cz

