
Ve věku nedožitých 88 let zemřel bratr 

 

Ing. Jaroslav Černý - URSUS 
(* 24. 2. 1934   † 31. 12. 2022) 

 

Br. Ursus byl rodákem z Rokycanska. Do skauta vstoupil v r. 1945; tehdy 

měli srub, postavený na „skautské louce“ (který ale neměl dlouhého 

trvání, neboť Pionýři jej brzy zdemolovali a vyhořel).  

V roce 1951 přistoupil do českobratrského evangelického sboru a dostal se 

do vlivu faráře Miroslava Rodra, který se stal jeho velkým přítelem, jenž 

v mládeži nenásilně uplatňoval i skautské principy. Aktivně se zapojil také 

do práce na rokycanské hvězdárně. 

Při druhé obnově Junáka, na žádost přátel, se chopil vlčáckého oddílu 

katolického skautu - chlapce z družin Mývalů a Brtníků si zamiloval, a i 

oni jeho. Nehorší chvíle nastala, když už věděli, že je konec. Ještě pak uspořádali vánoční besídku.  

Již v Brně, kam následoval svoji manželku, byl po třetí obnově zakládajícím členem a vůdcem 10. 

střediska Junáka, kde vedl „oddíl Čistých srdcí“. Později již br. Ursus u oddílu přímo tolik nebyl, 

zajišťoval technické záležitosti a kontakt se střediskem. Bývalý náčelník Junáka a dřívější člen tohoto 

oddílu br. Marek Baláš – Čiča o něm mj. řekl: „V Ursovi jsem měl výborný vzor, především tím, jak se 

do vedení a práce s dětmi pokládal celým svým životem“. 

Významná byla také jeho aktivní účast na seminářích Ekumenické lesní školy i instruktorská činnost na 

Instruktorské LŠ Collegium Junáka, pro které připravil některé duchovní úvahy. Od zřízení webu 

Svojsíkova oddílu lze řadu jeho zamyšlení nalézt v tomto zdroji (https://www.so-

novinky.obadalek.cz/). 

Obdržel řadu ocenění; vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově 

oddíle byl roku 2006. Opustil řady v pořadí druhých nejstarších členů Svojsíkova 

oddílu; budou zde chybět především jeho zmíněné biblicky fundované úvahy.  

Významné byly i příspěvky o skautu, uplatňované v rámci jeho „mateřského“ 

evangelického sboru „u Červeného kostela“ v Brně (kde byl po léta členem 

staršovstva). 

V Brně si jej pamatují jako spoluorganizátora také skupiny turistů, kteří se účastnili pravidelného 

pochodu Černohorské šlápoty a jiných akcí KČT - Odboru Moravské Slavie Řečkovice, který 

spoluzakládal. 
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