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Svatý Jiří 
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Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České 

republice jeho svátek připadá na 24. dubna. V 

některých zemích se ale jeho svátek slaví 23. 

dubna. Na třetím nádvoří Pražského hradu má 

sochu, u které se každoročně schází skauti z celé 

republiky. 

Svatý Jiří, i přesto, že není zmiňován v žádných 

historických dokumentech, je pokládán za 

významnou historickou osobnost. První zmínky 

o něm pocházejí z 5. století. Rozsáhle o něm 

referuje Zlatá legenda ze 13. století. V roce 303 

vydal císař edikty umožňující pronásledování a 

útisk křesťanů v celé Říši. Jiřímu bylo nařízeno 

účastnit se perzekucí, ale namísto toho se Jiří 

přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské 

rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho nechal 

mučit za zradu a poté nařídil popravu. 

Svatý Jiří se do povědomí lidí dostal zejména 

skrze legendu o drakovi. 

Patronem skautů se stal pro svou odvahu, 

čestnost a vysoce mravní jednání.  
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Svatá Anežka 
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Dcera Přemysla Otakara I., narodila se na 

počátku 13. století. Její sňatky a námluvy byly 

několikrát z různých důvodů zrušeny. 

Z vlastního rozhodnutí se stala řeholnicí. 

Se svým bratrem Václavem I. založila na Starém 

Městě špitál, ten byl rozšířen na mužský špitální 

a rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, jež 

je jediným původem českým řeholním řádem. 

Později Anežka založila klášter klarisek a 

Minoritů Na Františku. Stavbu osobně vedla a 

stala se první představenou klarisek. Pomáhala 

nemocným a chudým, v českých zemích položila 

základy charity a charitativní činnosti. Kromě 

toho měla také diplomatické schopnosti. Dožila 

se 71 let a v roce 1989 byla svatořečena.  

Svatá Anežka Česká je patronka světlušek.  
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Olave Baden Powell 
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Narodila se 22. února 1889, tedy přesně o 32 let 

později než R. B. Powell. V lednu 1912, když jí 

bylo 23 let, se tajně zasnoubila s 

pětapadesátiletým Robertem Baden-Powellem, 

zakladatelem skautské organizace. 

Za první světové války, v letech 1914 - 1918, se 

skauti i skautky velice osvědčili. Olave měla dvě 

malé děti, a přesto odjela do Francie a podílela 

se na práci v útulku pro vojáky. V roce 1916 ji 

zvolili náčelní anglických skautek. Během druhé 

světové války, po návratu do vlasti, se hned 

zapojila do práce. V přeplněných vlacích jezdila 

do vybombardovaných měst, kde pomáhala a 

organizovala skautky. Do Československa Olave 

zavítala v roce 1946. V roce 1973 vydala svůj 

životopis. 

U příležitosti jejího a Robertova narození se po 

celém světě slaví 22. února Den sesterství. Je to 

Světový den skautek, Den přemýšlení a 

Vzpomínkový den. 
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Antonín Benjamín Svojsík 
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Antonín Benjamin Svojsík byl pedagogem a 

zakladatelem českého skautingu. Prostřední 

jméno Benjamín je přezdívka, kterou získal v 

pěveckém kvartetu, jako nejmladší člen, a poté 

jí přijal jako své jméno. 

V roce 1909 se Svojsík poprvé seznámil se 

Skautingem. O dva roky později se vydal do 

Anglie, kde navštívil skautský tábor a seznámil 

se s novými metodami výchovy mládeže. 

Myšlenka skautingu ho zaujala, a proto v roce 

1911 sestavil 1. skautskou družinu v Čechách. V 

roce 1912 vydal knihu „Základy junáctví“, na 

které se spolupodíleli i A. Jirásek, M. Aleš 

(nakreslil obálku) a další. 

V roce 1912 vedl Svojsík první skautský tábor, 

kterého se zúčastnilo 13 chlapců. 15. června 

1914 založil samostatný skautský spolek „Junák 

– český skaut“, což je po několika obměnách 

současný název naší organizace. 

Hlavní junácký závod nese název podle 

zakladatele českého skauta – Svojsíkův závod. 
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Jaroslav Foglar – Jestřáb 
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Spisovatel, vychovatel, vedoucí skautského 

oddílu, narozen v roce 1907 v Praze. Se 

skautingem laškoval od roku 1919, členem 

pražské Dvojky se stal ovšem až 4 později, již s 

přezdívkou Jestřáb. Foglar tento oddíl vedl 

celých šedesát let. 

Koncem 30. let byl již zaměstnán jako redaktor, 

vycházel mu komiks na pokračování Rychlé šípy, 

psal knihy. 

Během války pořádal tábory a akce se svým 

oddílem. Když v roce 1940 byl skauting oficiálně 

zakázán, gestapo Foglara okamžitě zatklo a 

jejich klubovnu zapečetilo i s kronikami, které 

byly pro členy oddílu velmi cenné. Proto 

uspořádali záchrannou akci, kdy se okénkem do 

klubovky vloupali a kroniky odnesli. Při odhalení 

by následoval trest smrti. Zařídil, aby Dvojka 

společně s dalšími oddíly byla převedena pod 

Klub českých turistů. V padesátých letech byl 

přinucen ke spolupráci s StB, která ovšem trvala 

jen necelé dva roky. 
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Jiří Navrátil 
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Za 2. sv. války společně s oddílem tajně pod 

vedením J. Foglara zachránil kroniky z jejich 

klubovny, kterou zapečetili nacisti. Zakládal 

tajné oddíly pod hlavičkou Klubu českých 

turistů. Po provolávání vlasteneckých a 

skautských hesel na akci pořádané nacisty byl 

zatčen, ale následně propuštěn díky předem 

domluvené výpovědi, na které se s kamarády 

domluvili pomocí Morseovy abecedy. Se svým 

oddílem dále zprostředkovával komunikaci mezi 

odbojovými skupinami. 

V roce 1948 vyhozen z Právnické fakulty UK v 

Praze. Účastnil se příprav pro převrat v roce 

1949, následně zatčen, odsouzen na 20 let 

odnětí svobody za velezradu, pracoval v 

uranových dolech. Dále překládal knihy z 

angličtiny, němčiny a francouzštiny a pracoval 

jako redaktor.  

V 90. letech se stal starostou Junáka a v roce 

2002 byl vyznamenán Světovým výborem 

WOSM nejvyšším skautským vyznamenáním 

Bronzový vlk. Dnes je místostarostou Junáka.  
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Odboj slezských skautů 

 

Odbojová skupina na Ostravsku. V průběhu 

2. světové války předávala materiál odbojářům. 

Na jednom z míst, kde k předávání docházelo, je 

dnes na památku hrdinů z této odbojové 

skupiny umístěna významná mohyla - Ivančena. 

Před koncem války, když se odbojáři chtěli 

připojit k osvoboditelům, však Gestapo zasadilo 

skupině tvrdý úder. Skauti byli pozatýkáni a 

osmnáct z nich zavražděno v Polském Těšíně. 
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Willi Kampf, jejich kat, o nich při posledním 

výslechu řekl: „Umírali klidně, bez křiku, jako 

praví hrdinové.” Mezi nejdůležitějšími členy OS 

byl Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Otto Klein, 

Quido Němec a Milan Rotter.  

Mohyla Ivančena je umístěna v Beskydech mezi 

Malchorem a Kykulkou pod vrcholem Lysé hory. 

Mohyla je v současnosti symbolem vlastenectví, 

statečnosti a přátelství. Zabírá asi 40 metrů 

čtverečních a 195 metrů krychlových. Sahá do 

výšky 4 metrů. Do roku 1989 byla mohyla i 

symbolem odboje proti nesvobodě. V době 

komunismu k ní dělali pochody skauti a v době 

ilegálního skautingu i trempové. Pochody byly 

sledovány státní bezpečností.  

Poutě k mohyle trvají dodnes. V sobotu kolem 

24. dubna tam míří skauti z celé republiky a v 

neděli pak trempové. Mohyla se stále rozrůstá a 

je složená z kamenů z různých koutů světa. O 

hrdinství slezských skautů vyšla kniha „Stopy 

vedou k Ivančeně“.  
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Oldřich Štemprok, Zdeněk Stanislav, Jiří Klecker-Sam, Růža 

Pacovská, Bobr, Jaroslav Velíšek, Richard Stanislav, Miroslav 

Peroutka-Perďa, Miroslav Černý-Kid, Ivana Vojtěchovská-Fretka 

 

Obnova Junáka v Klecanech 

 

 

 

Junácké středisko v Klecanech bylo stejně jako 

Junák v celé České republice celkem dvakrát 

zrušeno. 

Připomeňme si jména hrdinů, kteří neváhali 

Junák v našem městě  znovu založit po 

Sametové revoluci v roce 1989. 
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Hlavní hybnou silou byli Oldřich Štemprok, 

Zdeněk Stanislav a Miroslav Peroutka. 

Tito bratři svolali schůzi do kina v dnešní 

hospodě Srdíčko, kam pozvali všechny skauty 

z roku 1968. Na první schůzi po rozpuštění 

Junáka komunisty v roce 1969 se řešilo, zdali 

skauta v Klecanech obnovit, kdo bude vedoucí 

střediska, kdo budou vedoucí oddílů a další. 

Vůdcem střediska byl zvolen Zdeněk Stanislav, 

jeho zástupcem Růža Pacovská. 1. roj světlušek 

vedla Ivana Vojtěchovská, 2. oddíl skatů vedl 

Miroslav Černý-Kid, 3. smečku vlčat vedl Ivo 

Kurhajec-Fill, 4. oddíl skautek vedla Irena 

Hakenová a Svatka Pintová, vůdcem OS byl bratr 

Jaroslav Španinger. 

Obnovení na konci roku 1989 a začátku roku 

1990 provázelo veliké nadšení a energie 

zúčastněných a příval zájemců o skautování. 

Původní vedoucí z roku 1968 nabídli pomoc 

hlavně s organizačními záležitostmi. Vedení 

oddílu přenechali tehdejším mladým skautům. 


