
V PoKořE PoKládEjtE

jEdEn druhého

Za PřEdnějšího nEž sEbE…
Fp 2,1-4

Buďte stejné mysli, stejné lásky,
jedné duše, jednoho smýšlení…
Nemusím ani pokračovat, aby
nám bylo snad dostatečně  jasné,
že to  sami od sebe nikdy nezvlád-
neme. Aby vzniklo takové spole-
čenství, musí se dostat  ke slovu
Duch svatý, ten, o němž Písmo
praví, že uvádí do veškeré pravdy.
Ten , o němž Bible naopak nikde
neříká, že by věřící měli být uni-
formní. Z jednotného smýšlení,
často všelijak vynucovaného, mů-
že jít až hrůza. To apoštol zajisté
nemíní. Bible také vypráví o Bo-
žím království, o světě, který
vlastně ještě není, i když už trochu
je. O cíli, k němuž směřujeme. 

K němu nás zve a „láká“ Boží
Duch. K němu nechť je nasměro-
vána naše mysl a naše láska, víra i
naděje – ono totiž velice záleží na
tom, zda jsme zajedno v tom sku-
tečně jedině podstatném, v Kristu,
nebo v někom nebo v něčem ji-
ném. Buďme poutníci za světlem
(…vysvobozeni z moci temnosti),
poutníci, které na jejich pouti má
Pán moc podepřít – a už proto
pokládejme jeden druhého za
přednějšího než sebe. Není přece
tolik důležité, čeho jsme už cestou
dosáhli, rozhodující je, k čemu
jdeme, co teprve bude, jací bu-
deme.
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Poselství k 7. neděli po sv. trojici

Vyjděme od nejzákladnějšího přiká-
zání Božího: Miluj Pána Boha svého
z celého srdce svého, ze vší moci
své a ze vší síly své, a bližního své-
ho jako sebe samého. Avšak tomuto
přikázání vévodí ujištění o Boží
lásce, kterou Bůh miluje dřív nás
než my jeho. Nikdy tomu nemá být
naopak. Bůh je vždycky ten, který
dává, a my jsme obdarovaní dřív,
než bude od nás něco požádáno.
Chápeme svou víru jako lásku, ne
jako studenou povinnost: Na Boží
lásku odpovídáme láskou. Bůh ji
ode mne chce, ačkoli jeho vůle míří
do všech oblastí našeho života, což
svádí některé z nás, abychom do
toho uvedli pořádek: Lásce vymezí-
me zvláštní slavnostní chvíle a
okolnosti a všedním dobrým skut-
kům k Boží slávě každý den. Tímto
způsobem by se však dostával na
první místo zákon místo lásky.
Abychom tomu zabránili, musíme
naslouchat Boží moudrosti, která
vyučuje, že láska je sumou všeho
zákona. Nezbloudí od zákona ten,
kdo je veden láskou, jen zjišťuje, že
nepotřebuje zákon a činí vše, co zá-
kon požaduje. Jinými slovy: Boží
láska nejen naplňuje zákon, ale také
jeho platnost ukončuje. Láska Boží,
ztělesněná v Božím Synu, je naplně-
ním zákona. Věřící, kteří žili vírou 
v Krista, učinili tu zkušenost, že
obecenství s Kristem je vyvázalo 
z područí zákona. Jako byli dříve
svázáni se zákonem, nyní jsou svá-
záni a vedeni Kristem ke všemu
dobrému. Což láska není mocnější a
vynalézavější než zákon?
Lásku nelze nařídit. Evangelium to
nečiní, nenařizuje, nicméně na mno-
ha stránkách uvádí čtenáře a poslu-
chače na místa, kde láska kvete, a
pozná ji ten, kdo ji vnímá. Nemu-
síme závidět Petrovi ani podobným
nejistým váhavým lidem, že byli
tak přímo dotázáni, ani to nevyža-
dujeme. Raději uvážíme, zda nena-

stala chvíle, kdy jsme na řadě a
budeme dotázáni. Všechna přiká-
zání míří k lásce, ale není v jejich
moci lásku přikázat. A láska nako-
nec zruší všechna přikázání, žije
tam, kde byla lidem dána, ne tam,
kde byla přikázána. 
A tady zpozorněme víc, než tomuto
papíru sluší: Bůh nám dal do života
také zvláštní přikázání, která se
nevztahují k srdci, nevyžadují cito-
vou pohnutku lásky, ale vyžadují
učinit něco určitého, zařídit se po-
dle určité Boží vůle a podřídit se jí.
To už je, jak slyšíte, jiný jazyk;
nemluví se tu o lásce, ale o určité
poslušnosti. Láskou tady obvykle
šermuje ten, kdo se chce vyhnout
své povinnosti. Když Bůh stvořil
nebe a zemi, předepsal a nařídil člo-
věku na zemi, aby zachovával jisté
stvořitelské řády, určené k tomu,
aby chránily život lidské společnos-
ti před chaosem a zkázou. Jmenuj-
me dva takové řády. První je man-
želství, druhý je vztah úcty dětí 
k rodičům a obdobný vztah rodičů
k dětem. Manželství nevzniklo 

z lásky, je to Boží dar lidem. Bůh je
stvořil jako muže a ženu, aby pat-
řili jeden druhému. Jako manžel
jsem povinen milovat jednu ženu,
jako člověk mám milovat všecky
lidi. 
Láska nedává a neurčuje všechno,
co je manžel dlužen své ženě, a ani
neurčuje všechno, co jsou matka a
otec povinni svým dětem a děti
svým rodičům. Zde v oblasti man-
želství a rodiny platí jedinečnost
těch oblastí, kde nejsme nic jiného
než manžel s manželkou a otec a
matka a dítě – podle stvořitelského
řádu, který sice není věčný, ale trvá,
pokud v něm trváme. Na tento
stvořitelský řád odkázal Ježíš taza-
tele, kteří se nehodlali smířit s tím,
že manželství je výjimečné pouto
lidské bytosti s druhou; patří mezi
stvořitelské řády. Ježíšovi poslucha-
či a tazatelé musí od něho uslyšet
vysoké ocenění manželství: Je star-
ší, a tedy důstojnější než Mojžíšův
zákon a je nerozlučitelné, ač není
věčné.

stáří není problém, ale požehnání

ZaostřEno na blíZKo

Dokončení na str. 2

Tradiční setkání k uctění památky 27 mučedníků popravených 
21. června 1621 se konalo ve výroční den na Staroměstském ná-
městí v Praze. Jako obvykle začínalo v chrámu sv. Mikuláše. Letos
byl na programu varhanní koncert prof. Bohumíra Rabase, před-
náška historika z Mnichova Hradiště Mgr. Eduarda Jana Havránka
na téma “České stavovské povstání” a projev PhDr. Marie Neu-
dorflové, který otiskujeme v plném znění na str. 3. 
Za zvuků husitského chorálu se pak průvod odebral k desce se
jmény popravených, umístěné na Staroměstské radnici, kde polo-
žili věnce předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pa-
ní Miroslava Němcová, předsedkyně Výboru pro zdravotní a so-
ciální politiku Senátu Parlamentu ČR paní Daniela Filipiová, po-
slanec Evropského parlamentu pan Jan Zahradil, starosta Městské
části Praha 1 pan Oldřich Lomecký, primátor hlavního města Pra-
hy pan Bohuslav Svoboda, potomci pobělohorských exulantů, po-
tomci popravených mučedníků a další hosté.
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miro-
slava Němcová ve svém projevu mj. uvedla: “Vracíme se o téměř
čtyři sta let proti proudu času, abychom z dobových pramenů a
pozdějších bádání vyzvedli a podtrhli podstatu toho, čím naše
země na počátku 17. století žily, co formovalo tehdejší společnost,
oč usilovala, co z toho se naplnilo, co naopak bylo ztraceno. Čím
tedy naše země žily? Snad nejsilněji nadějí. Rýsoval se život ve
společnosti, jež bude nábožensky tolerantní, hospodářsky prospe-
rující, s mimořádným rozvojem vzdělanosti, s rozmachem umě-
leckým.
Nebývalá emancipační snaha však vzbudila odpor. Habsburská
moc nehodlala tolerovat rostoucí vliv panského, rytířského a měš-
ťanského stavu v Českých zemích. Od roku 1618 se válčilo, Evropa
procházela ohněm změn a traumaty bojů. Z map mizela sídla,
země krvácely hospodářsky i duchovně. Jeden z  bojů třicetileté
války se odehrál na Bílé hoře. Habsburská moc zvítězila a to, co
symbolizují kříže v dlažbě tohoto náměstí, se dá popsat několika
způsoby.
1. Šlo o nebývalý akt osobní msty, odpornou krutost, která měla
být pro ostatní výstrahou pro všechny časy. 
2. Šlo o nastolení jiných poměrů. Naděje na náboženskou toleran-
ci byly sprovozeny ze světa krvavým divadlem na popravišti.
3. Šlo o rozdělení společnosti, o pronásledování a vyhánění všech,

K uctění památky mučedníků 
z 21. června 1621

Editorial

Dokončení na str. 2

Z pietního aktu na Staroměstském náměstí

Vážení čtenáři, milé sestry a bratři,
srdečně vás vítáme u prvního prázdninového dvojčísla našeho týdeníku.
Obě letní přílohy jsou tematicky sjednoceny – věnujeme je tentokrát 100.
výročí skautingu; samozřejmě se pokoušíme ukázat jeho spojení s křes-
ťanstvím, jejich vzájemné ovlivňování a pomoc. Jsme rádi, že nám řada
autorů přispěla svými články, zkušenostmi, postřehy. Věříme, že pro
mnohé z vás to bude zajímavé čtení a nový pohled na to, co se na strán-
kách Kostnických jisker dosud neobjevovalo.
Chceme vám z redakce a administrace popřát příjemné léto, osvěžení
tělesné i duchovní, ale především, aby dobrý Hospodin vás ochraňoval na
všech vašich cestách, všude tam, kde budete.
Těšíme se na poprázdninový vydavatelský rytmus a vyhlížíme, že budete
nápomocni vydávání týdeníku svým zájmem, zasíláním svých článků a
úvah. A jako obvykle, v druhé části roku je pro nás důležité, abyste svými
finančními dary umožnili dokončit i v tomto roce všechna plánovaná
čísla.
Příjemný letní čas, a také užitečné čtení přeje

Bohumil Kejř



2 ET-KJ

Projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábo-
ženskými společnostmi uvízlo při jednání ve Sněmovně Parlamentu ČR ve
slepé uličce. Místo věcné diskuse se vytvořil prostor pro politický boj, z nějž
se zcela vytratil morální aspekt a podstata věci, kterou je náprava křivd spá-
chaných komunistickým režimem. Parlamentní půda se proměnila v jakou-
si tribunu, ve které jsou církvím a náboženským společnostem dokonce
podsouvány nejrůznější nečestné pohnutky a jsou očerňovány z nepocti-
vosti. Jsou tak uráženi fakticky všichni věřící, žijící v naší zemi. Nelze pře-
hlédnout, že účelová a často nevkusná rétorika vyvolává protináboženské a
proticírkevní nálady části společnosti. Parlament, který má být zárukou legi-
timity a demokracie, přestává takto plnit svou úlohu. Víme, že se nejedná o
názor a postoj instituce jako takové, ale vystoupení některých jejích členů
tomu zavdává příčinu. Není naším cílem vyvracet vyvrácené a vysvětlovat
vysvětlené, neboť to bylo již mnohokrát učiněno. Církve a náboženské spo-
lečnosti jsou přesvědčeny, že sledování vlastního politického prospěchu při
obstrukčním blokování práce parlamentu, jehož jsme byli nyní svědky, je
popřením pravidel demokracie a ve svém důsledku citelně poškozuje celou
naši zemi.
Vzhledem k tomu, že jsme s vládním návrhem projednávaného zákona
vyjádřili souhlas, chceme ještě jednou shrnout důvody našeho kroku.
Jde o to, aby stát mohl:
* ukončit finanční přispívání na provoz církví a náboženských společností
(církve a náboženské společnosti se z velké části samofinancují nad rámec
ustanovení zákona č. 218/49 Sb.),
* ukončit blokaci pozemků původně vlastněných církvemi a náboženskými
společnostmi a tím umožnit rozvoj obcí a měst,
* ukončit nenormální stav právní nejistoty v oblasti vlastnických vztahů 
k nemovitostem v České republice a tím podpořit rozvoj investičních akti-
vit, budování odpovídající infrastruktury a přispět k rozvoji trhu práce,
* v neposlední řadě ukončit vyrovnání s komunistickou minulostí částeč-
ným odškodněním a tím uzavřít kapitolu totalitního režimu.
Znovu připomínáme, že navrhovaná finanční roční náhrada ve výši nece-
lých 2 miliard Kč činí 1,7 promile státního rozpočtu, což nemůže ohrozit
žádný z mandatorních výdajů (důchody, sociální dávky a další výdaje).
Církve a náboženské společnosti považují navrhovaný zákon o majetkovém
vyrovnání za kompromis, který je v zájmu jak církví a náboženských spo-
lečností, tak státu i celé společnosti.

Kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference
Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví

Jiří Daníček, předseda Federace židovských obcí 

Z církví doma i ve světě
Je nerozlučitelné. Už Židé věděli,
jak se ostří tohoto přikázání vy-
hnout. Lístek rozloučení způsobil
ženám mnoho bolesti a vystavil je
pohrdání i chudobě. Dnešní době
„se podařilo“ zbavit to přikázání
jakékoli závaznosti a otevřít dveře
svévoli, která se chlubí, kolik žen
dokáže „spotřebovat“ láska jedno-
ho člověka. Ne všichni účastníci be-
rou manželskou rozluku tak spor-
tovně. Vím o ženách, které rozluka
poznamenala těžce a způsobila jim
bolest na celý život. Nebudu tu už
mluvit o mužích jako o obětech roz-
luky, ani o dětech, kterým rozluka
rodičů nedopřává žít v úplné rodi-
ně. Kdo by ty škody mohl spočítat?
A což teprve jak zvážit jejich dů-
sledky? 
Manželství není jen sídlo lásky, ale
také a předně závazku, povinnosti
a setrvalé pohody. Je to dům se
zahradou a plotem, kde není vzá-
jemná láska vystavena cizím vli-
vům, ale je hájena. Řád manželství,
tato instituce už svými stěnami
poskytuje naší lásce oporu a upoko-
jení, a vyzdvihuje ji tak, aby odolala
nízkým pokušením. Tato chvála
manželství tvrdí, že sama láska
není všechno, co manžel dluží své
ženě a žena manželovi. Oba si vzá-
jemně dluží vděčné ocenění man-
želské instituce, kterou zkrášlujeme
a budujeme. Lze přece také do ní
vstoupit ledabyle a učinit z ní pou-
hou noclehárnu. Podobně jako man-
želům, i rodičům a dětem poskytuje
stvořitelský řád oporu a moudrost 
k tomu, aby učinili zadost svým po-
vinnostem a aby vzájemná láska po-
cítila, jak pevně je zakotvena. Zde 
v oblasti manželství a rodiny platí
jejich jedinečnost, která nás zavazu-
je nebýt nic jiného než manžel 

s manželkou, otec a matka a děti
podle stvořitelského řádu, jenž za-
vazuje dál a výš a jinak než láska, o
níž apoštol Pavel napsal slavnou
kapitolu, jejíž láska staví společen-
ství lidu s Bohem.
Raději se obraťme k tomu, co má-
me, k manželství, abychom objevili
jeho dobrodiní: oprašme a očisťme
je od zlozvyků, a protože je Bůh
založil a dal mu řád, chvalme Boha
a děkujme mu ještě dřív než po-
myslíme na svou lásku, kterou jsme
mohli uvést do připraveného domu
se zahradou a plotem. Nechť nás 
v tom nebrzdí Ježíšovo upozornění,
že manželství není věčné, neplatí a
netrvá na nebi, toliko na zemi. Nic-
méně láska, ne ta manželská a majet-
nická, ani ne ta, kterou mám mít rád
všechny lidi, ale ta, kterou vzbuzuje
spolu s vírou Duch svatý, vytrvá a
nikdy nezanikne (1 K 13, 7-8).
Vztah rodičů k dětem a naopak dětí
k rodičům je vydán do podobné
péče jako manželství. To, co poklá-
dáme za samozřejmost, která je ta-
ké zřejmá všem lidem, je zase ten
Boží dar lidem, kterému říkáme Bo-
ží stvořitelský řád, jenž určuje jak
rodičům, tak dětem, jak se mají vzá-
jemně chovat, aby danému řádu šli
vstříc: Rodiče mají své děti milovat
a věnovat jim veškerou péči. Děti
postupem času pochopí, že mají
svého otce a svou matku jako jediné
osoby, od nichž mají právo očeká-
vat lásku, pomoc a důvěru a jimž
jsou povinni poslušností a láskou.
V tomto řádu není místo pro něko-
ho dalšího, jenž by se směl podílet
na jeho důvěře a lásce. Nedávno se
v našem tisku hovořilo o vztahu
dospělých dětí k rodičům, čím jsou
jim povinni, nebo jinak řečeno: kam
s nimi, když jsou staří. A někdo
napsal, že křesťanství už tento pro-

blém rozřešilo, dodávám, že teore-
ticky. Napadlo mě, jak by to mělo
prakticky v ideálním případě vypa-
dat: se svou rodinou uvažujete o
stavbě rodinného domu; to se děje a
bude stále dít. Lidé si nechávají
navrhnout, jaký dům a s kolika míst-
nostmi by uspokojil rodinu s dětmi.
I vy nad tím sedíte a uvažujete, že
budete pro sebe potřebovat hlavně
pracovnu s počítačem a pro ostatní
obývací pokoj, kde všichni tráví vět-
šinu svého času, a ložnice. Žádný
div, že si vzpomenete, že i vaše auto
bude potřebovat garáž. Protože na
nic dalšího asi nepřijdete, chtěl bych
vám vnuknout myšlenku, abyste
počítali ještě s jedním pokojem pro
dědečka i babičku, nechcete-li je
nakonec odložit mezi cizí lidi. Proto
by bylo náramně vhodné, aby star-
šovstvo vašeho sboru jednou za rok
vyhlásilo neděli „stavíme pro dědeč-
ka“, ačkoli zcela realisticky počítám
s tím, že o této výzvě bude moci
vážně uvažovat pět nebo spíše méně
procent zámožných členů sboru, ti
další na to prostě nemají. Tato výzva
však míří do celého sboru, neboť jak
praví Zachariáš 8,4, blažený věk se
bude vyznačovat přítomností sta-
rých lidí s holí uprostřed města.
Dejme jim místo ve svém srdci a
mysli, poznáme, že stáří není pro-
blém, ale požehnání. Proto ti bude
milé a vzdělavatelné aspoň jednou
za rok ve svém sboru přemýšlet nad
kázáním „Cti otce svého i matku,
abys byl dlouho živ na zemi, kte-
rou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ 
(Ex 20, 12). Při tom budeš očekávat,
že jednou i ty jim budeš moci udělat
místo ve svém domě tak, jak tomu
bývalo za dnů starodávných. Zatím
je mějme rádi a ctěme je. Taková je
Boží vůle.

Josef Veselý

stáří není problém, ale požehnání
Dokončení ze str. 1

Zločin a trEst
Dověděli jsme se, že náš pan prezident
„po pečlivém uvážení neshledal dosta-
tečné důvody k  udělení milosti“ pro
pana Smetanu. Onen muž si dovolil
provokativně přimalovat na reklamních
plakátovacích plochách politikům ty-
kadla. Nic horšího. Opticky, esteticky
ozvláštňující šedivost a prvoplánovost
politických, popřevratových agitek. Není
tomu tak dlouho, co se někteří političtí
vysvlékli téměř donaha, aby zaujali po-
zornost veřejnosti, objevili se v  nějaké
mutaci jinde - a nikdo si toho ani ne-
všiml (viz ilustrace). Jsme tolerantní, a
pikantní nebo přihlouplá perlička - ta
nás nejednou pobaví.
Pan prezident ovšem nemusí být velký
empatik a velkorysost sama. Nemusí
udělit milost, když nechce. A je to správ-
né. Kdyby „musel“, nebyla by již milos-
tí. I ateisté alespoň pochopí, že milost je
skutkem mimořádného milosrdenství.
Udílí ji Pán Bůh, nebo pozemský suve-
rén. Problémem však zůstává, zda onen
„hřích“ je hříchem. O tom to je. Pan
Smetana svou vinu popírá, i když za ni
zaplatil a něco málo si natvrdo odseděl.
Pokud by onu milost dostal - a také ji
přijal, nevážil by si sám sebe. Potud je
vše v  pořádku. Zbývá pak ještě nějaký
důvod, proč by pan prezident měl milost
udělit, nebo spíše volit jiný opravný pro-
středek? Jistěže ano. Vždyť o stíhání své-
bytného řidiče autobusu se přičinila pre-
zidentova „rodná strana“. V samém
centru zájmu byl prezidentův kdysi „ko-
runní princ”. Odsouzení a ostouzení
spoluobčana téhož města se dopustila
soudkyně, paní zmíněného otykadlova-

ného politika. Musel, nebo měl pan pre-
zident v  té věci jednat? Nemusel. Roz-
hodně měl – pod mravním imperativem,
jenž nepatří do právního řádu – volit
jiný opravný prostředek, nebo k  němu
přispět.
Zbývá odezva občanů a lidí sloužících
spravedlnosti v naší zemi. Na ministra
spravedlnosti, s  prosbou o nápravu, se
obrátila Českobratrská církev evangelic-
ká. Učinila tak prostřednictvím synod-
ního seniora Joele Rumla a synodní ku-
rátorky Lii Valkové dopisem, z  něhož
citujeme: „Německý církevní reformátor
Martin Luther napsal: „Malé zloděje vě-
šíme, velké oslavujeme. Arcizloději spolu
s pány a knížaty vykrádají celé Němec-
ko.“ U nás malé zloděje nevěšíme, jen
zavíráme, velké oslavujeme a vyzdvihu-
jeme i do vysokých politických funkcí. A
co je horšího, zavíráme lidi, kteří nic
zlého neudělali, jenom si trochu vystřeli-
li z těch velkých. Myslíme na kauzu Ro-
mana Smetany z Olomouce, řidiče auto-
busu, který nakreslil několika mocným
lidem, vystaveným na plakátech, tykad-
la. Byl za to odsouzen, přestože za poško-
zení obrázků zaplatil finanční náhradu.
Pikantní je, že pana Smetanu soudila a
odsoudila manželka jednoho z těch, o
kterých by Martin Luther bez rozpaků

řekl, že patří mezi ty „velké“. Co zbývá
nám, občanům? Odpovědět si na otáz-
ku, jaké množství viny je větší, než malé.
Odolat pokušení a budit veřejné pohor-
šení (?) tím, že budeme přimalovávat
politikům tykadla. Ostatně by tím byli
jen vyznamenáni. Tykadla měli i Kara-
fiátovi „Broučci“. A ti byli nositeli svět-
la a prospěšnosti pro ty, jimž sloužili. 

Jan Kašper; psáno pro christnet.cz

dVoumEtroVý sumEc?
Exhejtman se označil nikoli za velký úlo-
vek, nýbrž „podměrečného čudlu“. Ob-
sah projevu obviněného poslance v par-
lamentu nechme stranou. Ptejme se, co
přesahuje zkušenost aktéra jedné aféry -
a má obecnější platnost. Bez ohledu na
další a další zádrhele. Nepochybnou hod-
notu má určitě prožitek, který s vazeb-
ním vězněním politik David Rath učinil.
Do té doby, než byl sám zavřen, se zřej-
mě o své vězněné bližní vůbec nezajímal.
O ně osobně, ani o podmínky, v nichž se
oni ocitli. Nepodal zřejmě žádnou inicia-
tivu, natož návrh zákona, který by jejich
situaci měnil k lepšímu. Až nyní vidí
situaci vězněných jako nelidskou. Je
třeba ocenit, že ministr Kubice si část
Rathova projevu v auditoriu vyslechl.
Zato předsedkyně parlamentu Mirosla-
va Němcová nikoli, sledovala projev jen
ve své kanceláři na obrazovce. Čisté svě-
domí však nemusí mít nikdo z nás. Na
jedné straně nejspíš vězněným přejeme
to, „co si zaslouží“. Na straně druhé se
za vězněné modlíme. Něco pokrytectví
na tom bude. Ani nás nenapadne, jedno-
tlivce stejně jako církev, volat po lepších
podmínkách pro vězněné.

-kar

kteří se odmítli novým poměrům přizpůsobit.
Celkový součet byl truchlivý. Pražská exekuce zvedla obrovskou
vlnu emigrace a s ní, jak ukazují podobné příklady historie, ode-
šly přední osobnosti ze všech oblastí života tehdejší společnosti.
Země tuto ztrátu doháněla po dlouhá desetiletí. 
Ptáme-li se po příčině, byla to kombinace nesnášenlivosti, netole-
rance a touhy po absolutní moci. O důsledcích jsem mluvila.
Ukazuje se, že příčiny konfliktů, které následovaly v dalších sto-
letích, zůstávají stejné... I následky jsou stejné. Popravy, věznění,
vyhánění z vlasti, vytvoření druhořadé a vlastně nežádoucí kate-
gorie občanů. A s  tím vším přichází všeobecný úpadek, jehož
náprava zaměstná mnoho generací. A tak to jde dokola.
Otázkou jedinou zůstává - a na tomto místě si ji máme položit -
zda už jsme schopni tuto spirálu příčin a následků zastavit. Každý
den nám k tomu dává příležitost a je naší věcí, zda ji využijeme...” 
V podobném duchu se nesly i projevy dalších hostí - senátorky D.
Filipiové, europoslance J. Zahradila, starosty O. Lomeckého i pri-
mátora B. Svobody. 
Shromáždění bylo ukončeno státní hymnou, kterou tentokrát zpí-
val zcela zaplněnému Staroměstskému náměstí Marek Vávra -
umělecký ředitel Husitské hudební školy Harmonie.

Helena Noemi Bastlová

K uctění památky mučedníků 
z 21. června 1621

Dokončení ze str. 1

ProhlášEní PřEdsEdů
čEsKé bisKuPsKé KonFErEncE,
EKumEnicKé rady círKVí a
FEdEracE židoVsKých obcí

ohlédnutí Za minulými týdny VE sPolEčnostiVážení přátelé, EMAN pro Vás přichystal první elektronické verze
svých titulů.
Jejich přehled ve formátu e-pub a mobi najdete na: 
http://eman.evangnet.cz/prehled-vsech-knih/e-knihy
Zatím jsou dostupné tituly:
ALEŠ BŘEZINA, ŘETĚZ BLÁZNŮ (95 Kč)
MARIE STRYJOVÁ, MLČ (95 Kč)
DANA MOREE, KUBA RÁJ TO NAPOHLED (95 Kč)
PRODEJ jsme zatím svěřili distribuční síti Kosmas, viz 
http://www.kosmas.cz/eknihy
CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ e-verze časopisu PROTESTANT můžete
pořídit za 150 Kč na: http://eman.evangnet.cz/protestant-pro-ctecky
Zveme Vás také k návštěvě NOVÉ PODOBY elektronické verze časopisu
PROTESTANT http://protestant.evangnet.cz/
U posledních šesti ročníků je nachystáno VYHLEDÁVÁNÍ podle autorů,
názvů i jednotlivých výrazů. Pokud se zaregistrujete, můžete vstupovat i
do diskusí pod jednotlivými články.



Vážení přítomní, vážení přátelé,
dnes jsme se opět sešli, abychom si
připomněli statečnost a tragédii čes-
ké protestantské elity, která se
vzbouřila proti rozpínající se moci
cizích, katolických Habsburků, kte-
ří, když byli zvoleni roku 1526 na
český trůn, přísahali respekt zem-
ským a náboženským právům. Za
podpory katolické církve však již za
několik desetiletí začali potlačovat
svobodu a práva české země, začali
prosazovat svoje absolutistické a
materialistické zájmy. Svoboda ná-
boženství v  českých zemích, v Ev-
ropě po dvě stě let naprosto unikát-
ní jev, výdobytek husitů, přinesla
českým zemím rozkvět kulturní,
intelektuální i ekonomický, myšlen-
ky demokratizační a myšlenku do-
stupnosti vzdělání pro všechny.
Tento bohulibý vývoj byl krutým a
zrůdným způsobem potlačen na
více jak dvě stě let.
Větší svobodu lidu vnímala katolic-
ká církev i Habsburkové jako pře-
kážku svých chorobných mocen-
ských ambicí, jako překážku své
materiální nenasytnosti. Tradice sta-
vět materiální zájmy mocných nad
dobro společnosti, nad její morální,
duchovní, sociální a intelektuální
úroveň, se od popravy 27 českých
pánů 21. června 1621 hluboko zako-
řenila v katolické tradici s tragickým
dopadem na úroveň českého náro-
da. Církev ignorovala křesťanský
princip, že bohatství má sloužit
hlavně dobru a úrovni společnosti, a
bídu většiny lidí vysvětlovala téměř
jako vůli Boží. Způsob, jakým kato-
lická církev získávala majetek násil-
nou rekatolizací po roce 1620, je i
dnes relevantní, důležitý problém,
hodný vědecké, mravní a politické
pozornosti. 
Kdyby nebylo osvícenství se svou
myšlenkou rovnosti lidí, sociální
spravedlnosti a práva na pozitivní
rozvoj všech lidí, tak dnes český ná-
rod neexistuje, a neexistuje ani sluš-
ná sociální úroveň lidí v Evropě. Ve-
řejností málo kontrolovaná politická
a ekonomická moc se vždy obrátí
proti potřebám a úrovni většiny. 

Trvalá víra katolické církve, že hie-
rarchická struktura společnosti je
daná Bohem, vyústila již před stale-
tími v  tradici násilného a krutého
potlačování jak svobody a spravedl-
nosti, tak vědy jako prostředku
k obecnému pokroku, k řešení soci-
álních a mravních problémů. Ty cír-
kev předkládala ne jako důsledek
hříchů, nemravnosti a ignorance
mocných, ale jako důsledek nedo-
statečné víry bídou podlomených
lidí. S těmito přístupy nadřazenosti
se v současnosti setkáváme jak u ka-
tolické církve, tak u konzervativní-
ho a neoliberálního myšlení, které-
mu chybí pocit zodpovědnosti za
úroveň společnosti, národa. Odmí-
tání pokroku, sociální spravedlnosti,
podkopávání vzdělání vede ke zma-
ření pozitivního mravního a intelek-
tuálního potenciálu většiny lidí,
toho nejcennějšího, co každému člo-
věku bylo dáno do vínku. Zároveň
to je cesta do nevědomosti, ztráty
schopnosti rozumět světu, ve kte-
rém žijeme, je to cesta do nového
nevolnictví většiny lidí, která po sta-
letí existovala jen jako zanedbaná,
levná pracovní síla k luxusu ekono-
micky a politicky privilegované
menšiny. Čím více soukromého ma-
jetku, tím větší potřeba levné pra-
covní síly.
Ale i v  křesťanském učení existuje
zamlčovaný princip, že na zemi je
bohatství dost pro slušný život
všech lidi, ne však pro přepych a
zahálku mocných, žijících na úkor
úrovně a zdraví většiny. Podstatou
mocenských nehumánních a ne-
mravných postojů je nedostatek re-
spektu vůči lidem, kteří přece byli
stvořeni k  obrazu Božímu, vůči
principu lásky k bližnímu, vůči poc-
tivé užitečné práci, vůči důstojnosti
lidí, vůči všemu, co pro úroveň lid-
stva minulé generace vytvořily.
Znamená to odvádění lidí od jejich
zdravého rozvoje, zdravého sebevě-
domí, od pocitu společenské a ná-
rodní sounáležitosti a vzájemné
zodpovědnosti. Je to vytváření mý-
tu, že osud společnosti vytvářejí ne
lidé, ale síly mimo dosah lidí, či vůle

Boží, vyjadřovaná církví různými
symboly, jako jsou morové a mari-
ánské sloupy, které se skutečným
životem a jeho důležitými potřeba-
mi nikdy neměly nic společného. Ve
skutečnosti by měly být považová-
ny za symboly nezodpovědnosti
mocných, kteří ve své povýšenosti a
pohodlnosti vkládali na Boží bedra
a slabší členy společnosti řešení pro-
blémů, které sami způsobovali svou
ignorancí, fatalismem a potlačová-
ním lidské svobody a schopností.
Víra je důležitou součástí lidské exi-
stence, ale je vždy nutné se ptát, jaká
víra a v co, a nepřijímat víru, která
odporuje lidskému rozumu a zkuše-
nosti, víru, která podněcuje fatalis-
mus, fanatismus, pohodlnost myšle-
ní, ignoranci, závislost na mocných.
Naopak, víra v duchovní a intelek-
tuální potenciál lidí musí být spoje-
na se znalostí světa, ve kterém žije-
me, se znalostí potřeb společnosti,
s mravními a humánními principy,
a to i v  církvích a v  politice. Víra
musí přispívat ke spravedlnosti,
k  pozitivní iniciativě a rozvoji lidí,
k  jejich schopnosti postavit se od-
vážně zlu, ať přichází odkudkoli.
V tomto ohledu nám může být vzo-
rem jak česká reformace, tak masa-
rykovská československá republika,
v níž návaznost na myšlenky a ide-
ály české reformace byly podstat-
nou částí duchovní, mravní a poli-
tické dimenze. Cíle, které stály
v pozadí stavovského povstání roku
1618, byly hájeny prostředky své
doby. Krutá reakce Habsburků a
katolické církve na jeho porážku
obsahuje obecnější aspekt, který se
v historii často opakuje. Je jím fana-
tická aplikace nezřízené moci proti
slabším, proti většině, destrukce
jejich duchovní, mravní a intelektu-
ální úrovně, jejich důstojné budouc-
nosti. Je v  našem zájmu, abychom
byli schopni takováto nebezpečí
poznat včas a byli připraveni jim
efektivně společně čelit. 

Marie L. Neudorflová
Staroměstské náměstí v Praze

21. června 2012

3ET-KJ

K pietní vzpomínce v chrámu sv. mikuláše

Po absolvování textilní umělecké průmyslovky pracoval v Brně, kde
se 1925 setkal s Armádou spásy a prožil obrácení. 1926 prošel její
důstojnickou školou a pracoval nejprve jako asistent, později samo-
statně v Kladně, Praze, Plzni, Ostravě a Brně. Od r.1933 po jeho boku
stála manželka Erna v. Thunová (1910-1980), která předtím pracovala
na hlavním velitelství v Praze. (Pocházela z německého Solingenu a
pocítila to jak za okupace, tak v r. 1945.) V r. 1949 byl zatčen, odsou-
zen pro styky se Západem a do r. 1959 vězněn. Po propuštění byl řidi-
čem tramvají v Praze a pak pracoval ve výchovném ústavu v oddělení
pro umění a průmysl. K rodinným útrapám se přidalo i to, že 1964
jeho nejmladší syn zahynul při vojenské službě a 1966 byl jeho mlad-
ší syn uvězněn. V té době se Josef Korbel účastnil života Církve bra-
trské. V r.1968 usiloval o obnovení Armády spásy v Československu
a podnikl cesty do Velké Británie a Nizozemí. 1969 emigroval do
Rakouska a Švýcarska, kde s manželkou vedli sbor AS v Arbornu.
1971 byl převelen do Chicaga v USA, odkud podnikal evangelizační
cesty. Tak se s manželkou dostali i do Austrálie, na Nový Zéland, na
Karibské ostrovy a na Havaj. 1973 ho nemoc - už jako brigadýra AS -
přinutila k odchodu na odpočinek v Denveru ve státě Colorado. Po r.
1989 mohl navštívit starou vlast, pobýval v Praze; v Brně podle něho
pojmenovali azylový dům AS na Staňkově ulici. 
Komunistické úřady o něm měly posudek: "Je nebezpečný svým
náboženským vlivem na děti a mládež."
O svém životě napsal v knihách "V nepřátelském táboře" 1976, česky
1991, a "S Bohem do pekla" 1984. Jsou to svědectví o podivuhodné
Boží moci, jak se v životních osudech a práci tohoto evangelisty pro-
jevovala.
“Vím,že dnes ve světě moc temnosti uplatňuje svůj zhoubný vliv ve
všech vrstvách lidské společnosti... Ale vím také, že jediným způsobem,
jak přemoci vliv temnosti a zůstat národem pod Božím vedením, je
dokázat svoji osobní víru a lásku k Bohu.”

Bohuslav Vik

bEnEš jiří: Elíša
Vydal Advent Orion v roce 2011;
235 stran. 
Obálka a ilustrace: Jan Bárta. 
Odpovědná redaktorka: M. Hra-
chovcová.
Nová kniha vzešlá z dílny známého
biblisty a učitele Starého zákona
doc. Jiřího Beneše se zaobírá ve své
době vlivnou postavou a jejím
působením, převážně v severním
Izraeli.
Kniha vzešla z přednášek o exegezi
narativních látek (příběhů). V tom-
to studijním textu autor předkládá
vlastní výklad, založený na vlast-
ním překladu hebrejského textu pro
lepší porozumění jemných nuancí,
které z českého překladu (ČEP)
patrny nejsou.
Jiří Beneš ihned na začátku celý elí-
šovský cyklus usazuje do dobového
a literárního kontextu, aby čtenáře
zorientoval a napomohl mu lépe
porozumět celému cyklu. Zřejmým
se tak stává záměr vypravěče elí-
šovského cyklu, jímž je především
zpráva o pokusu uskutečnit nábo-
žensko-politickou reformu. 
Celý cyklus je koncentrován na Elí-
šovu komunikaci s okolím, dost

často doprovázenou neverbálními
projevy. Beneš píše, že Elíšovy vý-
roky „umožňují mu [čtenáři] vstou-
pit do události a nahlédnout ji
zevnitř, něco s postavami prožít a
tímto prožitkem cosi pochopit a
někam se posunout. (s. 15)“ Dále
uvádí, že takovéto účastenství na
ději vede čtenáře, aby se rozpomněl
na to, co má v sobě samém a aby
opustil racionálně-pozitivistické myš-
lení založené pouze na smyslovém
vnímání. 
Elíšův příběh je třeba vidět pod zor-
ným úhlem prvního Hospodinova
výroku (tj. přímé řeči v 1 Kr 19,15-
18). Jiří Beneš zde spatřuje teologic-
ký motiv Božího záměru s Elíšou.
Elíša, ačkoli nic netuší, bude s Bo-
žím jednáním velmi úzce propojen,
bude realizátorem (zjevovatelem)
Božích záměrů. Kdekoli je Elíša,
musí tedy čtenář nutně počítat s Bo-
ží přítomností. Čtenář si tuto teolo-
gickou výpověď má osvojit, neboť 
je klíčem k celému elíšovskému
cyklu. 
Sociální působení Elíši je vždy ve
prospěch lidu a projevuje se tam,
kde jsou lidé konfrontováni s ně-
čím, nač nestačí. Elíšovy rozhovory

totiž vyrůstají z existenciálního
ohrožení – ve všech jde o kvalitu ži-
vota. Elíša si ví vždy rady, zná řeše-
ní a ví, co má dělat.
Styl zpracování tématu je následují-
cí: Nejprve autor seznamuje čtenáře
s hlavním motivem perikopy, uve-
de hlavní postavy perikopy, zvláště
vytkne Elíšovu roli. Současně hledá
podobný motiv nejen v elíšovském
cyklu, ale i v celém Starém zákoně
či dokonce v novozákonním textu.
Jiří Beneš tak pro výklad dané peri-
kopy hledá nejenže klíč ke svému
výkladu, ale také dozvuk Elíšova
jednání v širším kontextu. 
Poté se pouští do vlastního rozboru
textu jednotlivých výroků (přímých
řečí) či událostí. Nejdříve ze všeho
si všímá vypravěče jako čtenářova
průvodce, který rozehrává a popi-
suje scénu, čímž uvádí čtenáře do
děje. Role vypravěče je vystižena
velmi trefně a čtenář musí právě
vypravěčovu zpracování látky vě-
novat velkou pozornost. Vypravěč
rozkryje zápletku příběhu, kterou
Elíša svým působením rozuzlí, pro-
tože lidé okolo něho nejsou schopni
daný problém vyřešit. Z mnohokrát
opakovaného vzorce Elíšových re-

akcí na podněty lidu pak čtenáři
vyplývá, že se má učit spoléhat na
Elíšu, tj. na Hospodina skrze Elíšu
jednajícího a nikoli na vlastní síly.
Připomeňme, že jméno Elíša je
přece vyznavačské: „Bůh můj je
záchrana“ a k tomuto propojení Elí-
ši s Hospodinem přímo odkazuje.
Jiří Beneš ostatně načrtává do-
mněnku, že Elíšova postava mohla
být předlohou pro obraz mesiáše. 
Originálnost vykladačského příno-
su je patrná ze seznamu doporuče-
né literatury a zdrojů, ze kterých
autor čerpal. Vychází samozřejmě
předně z hebrejského textu, s nímž
pracuje pomocí konkordancí a slov-
níků, jež konfrontuje s několika
málo výklady od předních českých
biblistů předcházejících generací,
profesorů Jana Hellera a Vl. Kubá-
če. Překvapivé rozvíjení mnoha ori-
ginálních myšlenek a podnětů
naznačuje, že v Elíšovi máme před
sebou svébytnou, na zahraničních

autoritách nezávislou původní čes-
kou teologickou práci. 
Kniha Jiřího Beneše jistě připoutá
pozorného čtenáře, který má pocti-
vý zájem proniknout do životů a
osudů biblických postav a nechat
se jimi oslovit a navigovat ve svém
životě. Mnohý čtenář by mohl oče-
kávat jakýsi (aplikační) výstup 
z každé kapitoly. Ten ale nenajde. A
je tomu tak dobře. Tímto aktem
totiž vykladač nechává čtenáři pro-
stor pro vlastní domýšlení textu. Je
na čtenáři samotném, aby zaujal 
k biblickému textu svůj vlastní po-
stoj a odnesl si to, co je potřebné pro
jeho život. Jen tím, co si takto čtenář
sám ze studia odnese, může auten-
ticky a přesvědčivě oslovit i své
bližní. Pečlivé studium, jakési vnitř-
ní protavení studované látky ve
vlastní duši totiž neznamená jen
obohacení vlastní spirituality. 

Jiří Hempl

důstojník armády spásy 
josef Korbel

Shromáždění v chrámu sv. Mikuláše 21. června

naše recenze

(nar. 17. 4. 1907 v Praze - zemř. 4. 7. 2002 v usa)
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Českobratrská církev evangelická

BROUMOV – Ne 8.15 h
Kladská 85, a f. Michal Kitta

ČERNILOV – Ne 9 h
Černilov č. 139, a f. Štěpán Brodský

DVůR KRáLOVé NAD LABEM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš
Mostecký

HOřICE V PODKRKONOŠí – Ne 10 h
Husova 870, a f. Aleš Mostecký

HRADEC KRáLOVé – Ne 9 h
Nezvalova 1/529, f. Štěpán Brod-
ský

HRONOV – Ne 10,15 h
Českých bratří 181, f. Michal Kitta

JIČíN – Ne 9,30 h
Konecchlumská 289, a f. Tomáš
Molnár

KLáŠTER NAD DěDINOU – Ne 9 h
Klášter nad Dědinou č. 22, p.
České Meziříčí, f. Jonatan Hudec

KOSTELEC NAD ORLICí – Ne 9.45 h
Štefánikova 753, f. Miloslava
Hofmanová, f. David Najbrt

LETOHRAD – Ne 9 h
Petříkov 201, f. Jiřina Kačenová

NáCHOD – ŠONOV – Ne a c d e 9 h,
duben-říjen Šonov b 10 h
Purkyňova 535, Náchod, f. Marek
Bárta

NOVý ByDžOV – Ne 9 h 
U památníku 1156, f. Jaroslav Ku-
čera

SEMONICE – Ne 9 h
Semonice č. 57, p. Jaroměř 1, 
f. Radim Žárský

TRUTNOV – Ne 10 h
Úpická 163, f. Tomáš Molnár

TřEBECHOVICE POD OREBEM – Ne 9 h 
Masarykovo nám. 19, f. Filip
Čapek

VRCHLABí – Ne 9 h
Českých bratří 112, f. Petr Chlá-
pek

Církev bratrská

ČESKá TřEBOVá – Ne 9.30 h
Tykačova 1183, k. Tomáš Pospí-
chal

HRADEC KRáLOVé – Ne 10 h
V Kopečku 89, k. Martin Legát

CHRUDIM – Ne 9 h
Filištínská 27, k. Petr Jelínek

LITOMyŠL – Ne 10 h
Moravská 1222, k. Daniel Sme-
tana

PARDUBICE – Ne 9 h
Lonkova 512 – Archa, k. Samuel
Jindra

VySOKé MýTO – Ne 10.30 h
kostel ČCE, Javornického 49, 
k. Přemysl Pýter

Bratrská jednota baptistů

BROUMOV – Ne 10 h
Lidická 230, k. David Hýsek

bohoslužby
FS ČCE V SUCHDOLE NAD ODROU

nabízí od října byt 1+1 1. kategorie,
51m2 s nájmem 2900 Kč v 1. patře
sborového domu v příjemném pro-
středí. 
Očekáváme aktivní zapojení do
sborové práce. tel. 556 736 855. 

Č. 6
KOUPíM CVIČEBNICI BIBLICKé HEB-
REJŠTINy od doc. Martina Prudkého
z ETF UK, cena nerozhoduje, potře-
ba ze studijních důvodů. 
Dr. Hájek, tel. 776741347.

Č. 8
STARŠOVSTVO SBORU ČCE V KRU-
CEMBURKU nabízí k pronájmu byt
2+1 v přízemí nájemního domu. 
V obci je MŠ, ZŠ, LŠU, ordinace lé-
kařů, pošta. 
Kontakt ses. Novotná, 
tel. 775304923

Č. 9

inzerce
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V ostravském sboru ČCE byla za
času druhé světové války živá sku-
pina mládeže, v jejímž čele stál bu-
doucí farář Miroslav Heryán, která
dokázala oslovit hledající lidi z jiné-
ho prostředí. Tehdy byli získáni sou-
rozenci Jan a Miluška Krupovi. Oba
zůstali nejen ve skupině, ale až do
svého skončení ve službách sboru.
K charakteristice sestry Milušky jed-
na okrajová drobnost V rámci neděl-
něškolního malování namalovala
jedna holčička postavičku s nápadně
zářícíma očima. Dotázána, koho má
její obrázek znázorňovat, řekla: „To
je teta Miluška.“ Tomu dítěti se bez-
děky podařil zcela výstižný portrét.
Taková sestra Miluška po celý život
byla; dychtivá poznávat, dychtivá
složité a nesnadné věci rozhodovat a
všechny své síly pak takovému roz-
hodnutí odevzdat. Měla svoje naro-
zeniny na konci července a podezří-
vám, že to byla ona, kdo podpořil či
dokonce prosadil nápad pravidelně
„slavit červencové“, tj. v tom měsíci
narozené, neboť těchto rozenců
vrcholného letního měsíce byl v os-
travském sdružení slušný počet. Po
celá desetiletí se jinak útlumový
prázdninový program ve smluvené
dny hemžil mladými a pak už i
vzpomínajícími lidmi, soustředěný-
mi kolem biblických témat. A přátel-
ství v tomto rámci uzavíraná bývala
krásná a trvalá.
Bratr farář Jaroslav Kantorek dobře
rozpoznal Miluščina obdarování a
pohotově ji přizval k vyučování dětí

v církevním prostoru i ve školách.
Mladí adepti duchovenské služby
měli jedinečnou šanci rozpoznat 
v naší sestře spolehlivou, tu druhou,
neplacenou pomocnici, jaké se ne-
potkávají každý den. Ale její příběh
se ubíral jiným směrem. Kteréhosi
léta v éře už plně socialistické se 
v lázních setkala se zajímavým vý-
borně vzdělaným ochrnutým Ostra-
vákem, synem báňského úředníka
Janem Poskerem; potřeboval zá-
kladní pečovatelskou pomoc, ale
také pravou ruku pro svoje odvážné
plány. Sestra Miluška šla do toho a
stala se jeho manželkou a tím oka-
mžikem přijala ještě řadu jiných
funkcí.
Bratr Jan Posker, ovlivněný východ-
ními filozofiemi, soukromý učitel
jazyků a matematiky, promýšlel vel-
mi koncepčně a odvážně situaci
postižených lidí. Znal dopodrobna
náhled a způsoby tehdejších socia-
listických veličin: Tady jsme pro vás
invalidy postavili dům s ústředním
topením, v němž máte zajištěnu
stravu a základní péči, tak co ještě
chcete? – Proti tomuto primitivnímu
názoru chtěli postižení žít ve ztíže-
ných podmínkách plný, důstojný,
autentický život. Vyjadřovali to hes-
lem: „Pomozte nám, abychom si
mohli pomoci sami.“
Poskerovi ještě s dalšími aktivisty
začali prosazovat budování ústavu
pro postižené na Ostravsku. A pro-
tože se směrem k osmašedesátému
roku začaly přece jen uvolňovat hra-

nice, rozjeli se k zatím soukromé
inspekci sociálních ústavů na Zá-
padě. Byli ve Španělsku, v Holand-
sku, ve Švýcarsku a v Německu. To
nejlepší z oné poznávací cesty se
rozhodli uplatnit v Hrabyni na
Opavsku. Vznikl ústav s vysokou
odbornou péčí, s rehabilitací, s pavi-
lonem pro bydlení, ale také s mož-
ností pracovat v nevelké výrobně
kondenzátorů. Zdárnému dokonče-
ní díla nezabránila ani srpnová oku-
pace spřátelených armád. U toho
všeho byla paní Miluška jako pře-
mýšlivý, spoustu věcí dolaďující
podnikatel a posléze jako obyvatel
toho zařízení.
Normalizace se ovšem dotkla zásad-
ním způsobem také hrabyňského
ústavu. Do vedení se dostali stranou
jmenovaní funkcionáři, kteří všemu
dění dali jiný směr. Poskerovi odešli
do svého soukromého bytu v Os-
travě – Porubě: bratr Posker ke své-
mu soukromému učitelství, paní
Miluška ke svým denním povinnos-
tem. Do sboru se naplno vrátila až
po manželově skonu, v polovině
osmdesátých let. Naše farní kancelář
využívala jejích služeb v maximální
míře, lidé z okruhu postižených 
v míře nezjistitelné. Naše pětaosm-
desátnice skonala 18. května, ostrav-
ský sbor se s ní rozloučil ve svém
chrámu 26. května 2012. Skromná
statečná žena, daleko nad perly cena
její. Kdo takovou nalezne?

Kaleb

Za sestrou miluškou Poskerovou

oznámení

Jaký máte dojem, když si přečtete
větu typu: „Jiříček už umí říct mami,
tati, jen nemá komu.“ Myslím, že se
najde jen málokdo, komu by nebylo
vymyšleného Jiříčka líto. A pak už
stačí jen přispět s nadačním fondem
XY na to, aby si opuštěný Jiříček
našel nového tatínka a novou ma-
minku. A pokud ona pomoc není
moc drahá a spojí se například se
soutěžemi pro děti, je to jasné. Ro-
dinný den je tímto předurčen a výtě-
žek ze vstupného jde na sirotky. Jak
bohulibé.
Co na tom, že zprostředkování dětí
do osvojení a do pěstounské péče je
plně v rukou státu a navíc je zdarma.
Lidé možná chtějí mít dobrý pocit,
možná nevědí, jak se věci mají,
možná plně důvěřují správní radě
dobročinné organizace založené na-
příklad velkým řetězcem prodejen.
Nebo možná ani nechtějí vědět, kde
jejich peníze končí.
Domnívám se, že s financemi je to
jednoduché. Člověk nemusí být ně-
jaký analytik, aby si spočítal, kolik
prostředků se dostane přímo opuš-
těným dětem či do nových rodin a
kolik se utratí kdesi v procesu po-
skytování pomoci. Křesťan se totiž
může obětovat a rozhodnout se pro
skutečnou pomoc konkrétnímu dí-
těti například tím, že zajde na místní
sociálku a zažádá si o cizí dítě, které
přijme za své. Pak možná pozná, 
v jaké se ocitl realitě jak hmotné tak
psychické, a najednou zjistí ono zná-
mé: „Pomoz si a Bůh ti pomůže.“ 
Je pravda, že poslední dobou vzni-
kají různé kluby či mateřská centra,
která pěstounům a osvojitelům po-
máhají, ale i ta většinou shání pení-
ze, kde se dá. O to víc však zamrzí,
když se člověk dozví, že například
veškeré vybrané miliony mohou
skončit v kapse nejmenované dá se

říci hlavně vzdělávací asociace, part-
nera roku, která své hospodaření
podrobně nezveřejňuje, nicméně ku-
peckými počty lze vydedukovat, že
snad i renomovaná vysoká škola by
to zvládla o řád levněji. Ale tak už to
v Čechách bývá: když můžou pře-
dražovat zakázky politici, proč by
nemohli optimalizovat náklady i
funkcionáři některých dobře doto-
vaných neziskových organizací.
Závěrem bych rád vyjádřil přání,

aby Hospodin požehnal všem těm,
kteří chtějí pomoci opuštěným dě-
tem především činy. Zároveň dou-
fám, že se v budoucnu najde dosta-
tek křesťanských rodin ochotných
poskytnout domov dětem bez rodi-
čů. Pán jim žehnej.
Nevíte jak na to? Jste-li ze severu
Čech, rád poradím. Můžete psát na
email: monteko@wo.cz.

Ivo Kraus

skutečná pomoc

Dne 20 června 2012 zemřel v Oleš-
nici na Moravě ve věku 84 let vý-
razný člen tamějšího sboru br.
VlASTiMil ČluPeK. Byl dlouhole-
tým věrným pracovníkem ve star-
šovstvu a kurátorem, jako ostatně
již jeho otec. Vyznačoval se přiro-
zenou inteligencí a přemýšlivostí
horáckých písmáků. Vážil si krás-
ných věcí a velice se zasloužil o
přínos dějinám církve svými foto-
grafiemi význačných událostí v je-
jím životě. Jsou to krásně provede-
né dokumenty. Vždyť bratr Člupek
si odnášel přední ocenění na výsta-
vách fotografií vůbec. Jako zručný
kovář dovedl si najít čas pro tak
jemné věci. Znal jsem ho více než
po 60 let jako farář sousedního
prosetínského sboru a také jako
administrátor církve olešnické a
chtěl bych vyjádřit svou vděčnost
za jeho přátelskou vstřícnost i za
rady jako znalce tamního prostře-
dí. Odešel upřímný milovník Boží-
ho lidu, bylo mu z milosti Boží
dáno s láskou mnoho vykonat v ro-
dině, ve sboru a zachovat pevnou
víru v tak nepříznivých dobách.
Pohřební shromáždění se konalo v
olešnickém kostele dne 27. června
2012 a posloužil při něm br. admi-
nistrátor far. Jaroslav Coufal z Pro-
setína.

Jan Pokorný



Motto: 
„Příroda je matka i přítelkyně nejvzácnější. 

V její náruč spěj, tam prožiješ vždy chvíle nejkrásnější.“
(Slova, jež před sto lety do táborového deníku jednoho z prvních skau-
tů napsal zakladatel českého skautského hnutí A. B. Svojsík.) 

sKauting Začíná PobytEm V Přírodě
Velmi oblíbený učitel tělocviku na žižkovské reálce Antonín
Benjamin1/ Svojsík založil v r. 1912 první a tehdy jediný úřed-
ně schválený útvar - Junácký2/ odbor při Svazu spolků a přá-
tel tělesné výchovy mládeže; pod „patronátem“ odboru usku-
tečnil úspěšný praktický experiment táboření s několika svými
žáky u Orlovské myslivny nedaleko Lipnice v létě téhož roku.
Svojsík, původně činovník Sokola, se už tehdy přesvědčil, že
Sokol nemá o skauting jako součást své činnosti zájem. 
Jako jednatel tohoto odboru vydal Svojsík počátkem r. 1912
informační brožurku „Český skaut“, sloužící širšímu seznáme-
ní české veřejnosti se skautským hnutím, které o 5 let dříve 
v Evropě jako první uvedl v život - také zprvu zkušebně roku
1907 na táboře na ostrově Brownsea v jižní Anglii - britský
zakladatel skautského hnutí, v r. 1910 na vlastní žádost penzi-
onovaný generál Robert Baden-Powell (první veřejné předsta-
vení skautingu pro chlapce - Scouting for Boys - proběhlo 
v lednu r. 1908, kdy vyšel první sešit původně šestisešitového
vydání, v průběhu roku pak vyšel v knižní formě). Skauting
pro dívky ve Velké Británii se započal formovat v r. 1909 a ofi-
ciálně byl zahájen v r. 1910; v r. 1910 již „Girl Guides Associa-
tion“ vedla Agnes Baden-Powell (v r. 1915 posléze zvolená za
náčelní) - tato sestra R. Baden-Powella působila také jako pre-
zidentka dívčího skautského hnutí do r. 1918, kdy tuto funkci
převzala princezna Mary). Agnes Baden-Powell přepracovala
příručku svého bratra pro dívky, jež dostaly název Girl Guides
– dívky průvodkyně). Druhou náčelní britských skautek byla 
v r. 1918 zvolena manželka Roberta Baden-Powella, Olave,
která v této funkci působila čtyřicet let a se svým manželem a
později již sama osobně navštívila všechna skautská hnutí na
celém světě.
Svojsíkovo úsilí se zdařilo jistě také proto, že již koncem deva-
tenáctého a následně počátkem dvacátého století, ještě před
vypuknutím 1. světové války, probíhalo v Českých zemích 
v širokém měřítku zakládání různých spolků sdružujících
zájmové skupiny obyvatelstva. Jako příklad může posloužit
snaha aktivního účastníka revolučního roku 1848 „Ameri-
kána“ Vojty Náprstka, který v r. 1888 (společně s Vilémem Kur-
zem) založil Klub českých turistů (KČT – spolek velmi blízký 
v pozdějším čase vzniklému skautskému hnutí svým důrazem
na pobyt v přírodě).
Dalším podstatným důvodem pro „import z Velké Británie“, a
to ne nepodobným např. jednomu ze základních důvodů, jenž
podnítil v druhé polovině 19. století zakladatele Křesťanských
sdružení mladíků - české odnože YMCA (sdružení, které zalo-
žil v r. 1844 George Williams rovněž ve Velké Británii), byla
patrně skutečnost, že britské spolky mohly být příkladem pro
svoji vyváženost idejí i praktických pracovních metod, jejich
důkladné propracování i úspěšné uvádění do života. 
Jak velice A. B. Svojsíkovi záleželo na dobré přípravě této nové
nabídky pro mládež, přibližuje vyprávění náčelníka Junáka-
ústředí skautské výchovy, Bohuslava Řeháka z r. 1939, ve kte-
rém (poté, co A. B. Svojsík v září 1938 zemřel) již jen vzpomínal
na Svojsíkův přístup takto: „Hned o prázdninách r. 1911 jel
Svojsík do Anglie, kde si vyhledal skautské oddíly, chodil 
s nimi na výlety a na schůzky do kluboven. Byl nadšen krásou
jejich života v přírodě, jejich energickým, a přece ušlechtilým
vystupováním a opravdovostí, s jakou konali svoji práci a plni-
li příkazy konání dobra. Rozhodl se, že se u nás do skautingu
pustí. Chtěl se ale ještě přesvědčit, jak se toto hnutí osvědčuje i
jinde. Zajel proto na zpáteční cestě do Švédska, Belgie a Dán-
ska, aby viděl, jak vypadá skauting tam, kde není doma, a co 
v těch zemích vykonal. Poznal, že výchova v přírodě - věc do
té doby u nás neznámá, se osvědčuje všude velmi dobře, stejně
jako svérázně využitá myšlenka výchovy hrou…“.

ZaložEní junáKa - čEsKého sKauta
Právoplatný spolek byl oficiálně zaregistrován c. k. místodrži-
telstvím 30. května 1914 pod názvem „Junák – Český skaut“
(zkratkou JČS). Činnost spolku se řídila nejen Svojsíkovou kni-
hou „Základy junáctví“, ale postupně i celou rozvinutou vý-
chovnou a vzdělávací soustavou, využívající mezinárodní zku-
šenosti a přitom respektující české národní rysy. Z nich bylo
nejpodstatnější, že český zakladatel - zcela v souladu s myšlen-
kami národního uvědomění a odporu vůči spojení vládnoucí

monarchie s dominující Římskokatolickou církví - v junáckém
slibu vynechal jak věrnost panovníkovi, tak povinnost k Bohu. 
Zejména Svojsíkovi pozdější spolupracovníci v širším měřítku,
v duchu knih i praktického snažení amerického zakladatele
„lesní moudrosti“ E. T. Setona, vyzdvihovali „indiánský styl ži-
vota“, takže např. na rozdíl od země původu skautingu je tento
fenomén spjat spíše s E. T. Setonem jako uznávaným druhým
zakladatelem skautingu, který je v českém skautingu přítomný
dodnes. Není divu, vždyť jak ukazuje motto tohoto textu, i
Svojsík stavěl opravdu na první místo nikoliv povinnosti 
k autoritě panovníka nebo církve, nýbrž sepětí s přírodou, a to
jej bezpochyby přivedlo velice blízko k Setonovým idejím „pří-
rodního života“ podle životního stylu severoamerických in-
diánů. 
Vytvoření spolku JČS v pojetí, které dnes z pohledu na půso-
bení náboženství nazýváme „sekularizované“, spolu s orienta-
cí na národní specifika, nesporně předběhlo události, které po
ukončení I. světové války charakterizovaly novou Českoslo-
venskou republiku. Jak a k čemu prvorepublikový Svaz juná-
ků-skautů Republiky československé vychovával, ukazují
slova jeho zakladatele, A. B. Svojsíka: 
„Skautování učí práci nenápadně, hravě, vesele a svižně, takže
hoch3/ aniž by to tušil, přestupuje nepatrnou hranici, která dělí
hru od práce, má z práce radost, zvyká si na ni, učí se přitom
přesnosti, vytrvalosti, trpělivosti, samostatnosti a vlastní tvoři-
vosti… Skauting je proti jednostranné výchově, pečuje o sou-
lad ducha i těla… Vychází ze znalostí povahy chlapce a chápe,
co je potřebné pro jeho psychický vývoj a mravní, sociální a
intelektuální život. Nenápadně jej vychovává ve skutečného
humánního vlastenecky smýšlejícího gentlemana, který je pří-
telem všech lidí.“

sKauting Pro čEsKé díVKy
Dívčí skauting v Čechách uvedla do obecného povědomí spi-
sovatelka Popelka Biliánová; jež ačkoliv zastávala konservativ-
ní názory hlavně co do oděvu „mladých žen“, přesto v r. 1912
a 1913 vedla dvě prázdninové „osady“, v nichž dívky sice ne-
spaly ve stanech a nedržely noční hlídky, avšak zkoušely řadu
skautských disciplín; kromě toho se věnovaly celoročně chari-
tativní činnosti. Svoje pojetí skautingu pro dívky sepsala P.
Biliánová ve vlastní knížce. Podstatně „pokrokovější“ byly
mladé dívky, žákyně holešovického lycea, kde učila Alice Ma-
saryková (která jim vyprávěla o emancipovaných dívkách 
v Americe) a dále profesorky Emilie Milčicová a Anna Berkov-
cová - ty se staly v r. 1913 prvními organizátorkami „pravého“
dívčího skautingu; z Emilií Milčicovou vedeného Výboru pro
skautskou výchovu dívek se v r. 1915 na 1. valné hromadě JČS
stal jeho Ženský odbor. Emilie Milčicová byla náčelní skautek4/

v letech 1919 – 1938/5. Z iniciativy Ženského odboru se konal 
v r. 1915 u Živohoště poprvé také skautský letní tábor dívek, a
to ve stanech, čímž byl prakticky „překonán“ názor P. Biliáno-

vé, že dívky musí – i když skromně – přespávat v osadní budo-
vě (a tím také došlo k definitivnímu opuštění jejího pojetí skau-
tování). Ženský odbor byl v r. 1918 přetvořen na Dívčí odbor
jako samostatnou část spolku JČS, avšak bez právní subjektivi-
ty, která náležela pouze celému spolku Junák-Český skaut.
Ačkoliv se již v r. 1917 vyskytly návrhy na skautskou výchovu
chlapců s dívkami společně, v únoru r. 1918 výbor JČS rozho-
dl, že v jeho rámci je koedukace nepřípustná. Vlasta Štěpánová
již v roce 1919 byla zvolena pražskou zpravodajkou; brzy nato
byla vyslána do USA studovat vysokou školu sociální. Odtud
psala dopisy do Čech a část jednoho z nich o americkém skau-
tingu se stala součástí Příručky dívčího skautingu autorské
dvojice Bronislavy Herbenové a Emilie Milčicové, jako kapito-
la „Skauting v Americe“.
Vlasta Štěpánová se vdala za skauta JUDr. Jaroslava Koseho
(ve státních službách), se kterým strávila šest až sedm let v Že-
nevě. Od konce I. světové války pracovala Vlasta Štěpánová -
Koseová pro reorganizující se Československý červený kříž a 
k této práci se vrátila i po příjezdu ze Švýcarska; dále byla člen-
kou Spolku pro neslyšící6/ a činná byla v Ústředí čs. hospodyň.
Později zastávala funkci zahraniční zpravodajky SJS RČS, od
roku 1936 funkci zemské náčelní a členky světového výboru
dívčího skautského hnutí WAGGGS (historicky prvním čle-
nem výboru byl A. B. Svojsík). Byla jednou z českých absol-
ventek mezinárodních setkání na "Our Chalet" nazývajících se
"Juliette Low Girls". 
Ještě za Rakouska-Uherska byla první téměř dvě desetiletí 20.
století z hlediska skautingu jakousi dobou ověřování, kdy
vedle Svojsíkova spolku Junák - Český skaut, registrovaného
samostatně od r. 1914 (a to jen v Čechách, na Moravě JČS nebyl
zemským místodržitelstvím povolen proto, že trvalo na před-
chozím prokázaném vzniku místních jednotek, k čemuž sku-
tečně od r. 1916 docházelo v podobě tzv. Moravských družin
skautů), vznikaly další spolky využívající skauting. 

sKauting Po VZniKu rEPubliKy čEsKosloVEnsKé
Po vzniku republiky přišla doba tříbení z hlediska společen-
ského, a to především proto, že na rozdíl od nepolitického a
vůči praktikovanému náboženství neutrálního Svazu junáků -
skautů Republiky československé (zkratkou SJS RČS) začaly
vznikat ideově či politicky a nábožensky různě orientované,
skauting využívající spolky; na rozdíl od zemí koruny České
vznikly v Horních Uhrách (Slovensku) pod vlivem českého a
maďarského skautského hnutí zprvu skautské organizace
náboženského zaměření: křesťanských studentů „Regnum
Marianum“ a hebrejských studentů „Hašomer Kadimah“ (slo-
vensky „Strážca vpred“), ti od r. 1926 patřili do SJS RČS. Exi-
stovali např. také „Ruští skauti A. Duchnoviče“ – ruští skauti
na Slovensku a Podkarpatské Rusi, organizace založená v r.
1928; v r. 1930 vstoupili do SJS RČS. 
V Čechách a posléze v Československé republice delší či kratší
dobu existovala velká řada skautských organizací – zde jsou ty,
které situaci nejlépe charakterizují anebo měly dlouhé trvání:
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PSOHLAVCI založení PhDr. Janem Hořejším a dále národ-
nostně i staroslovansky orientované DĚTI ŽIVĚNY vedené
Milošem Seifertem – Woowottanem (obě tyto organizace se v r.
1915 sloučily do jednoho spolku OBEC PSOHLAVCů) – v r.
1922 však část PSOHLAVCů se svým náčelníkem Hořejším
vstoupila do SJS RČS a druhá část založila „Zálesáckou ligu“
(pozdější Ligu lesní moudrosti), jejímž náčelníkem se stal
Seifert. Poměrně brzo vznikla na Slovensku koncem r. 1913
židovská skautská organizace s názvem HAŠOMER HACAIR,
jejíž některé oddíly tvořily od 20. let tzv. homogenní oddíly 
v rámci SJS RČS. 
Sdružení židovských skautů, které vzniklo v r. 1918 a mělo
socialistický světový názor s příklonem k E. T. Setonovi, neslo
název „Techelet Lawan“ (nebo také Techleth Lavan) a v r. 1924
se stalo členem „Federace československých skautů“ - tehdy
měli asi 800 členů, ve 30. letech pak 5 tisíc. Působili na Ústecku,
v Ostravě a v Brně.
První oddíl „Skautů DTJ“(Dělnicé tělovýchovné jednoty) vzni-
kl v Plzni – Škvrňanech v r. 1917; skauti DTJ, kteří v r. 1924
dosáhli zřejmě největšího svého počtu 2 tisíce členů, měli soci-
alistické a třídní zaměření, za 2. světové války nebyli zrušeni,
protože byli pouze odborem DTJ, a proto v r. 1940 změnili svůj
název na „Rekreační odbory DTJ“. Stáli mimo pozdější SJS
RČS i mimo Federaci československých skautů.
„Federace československých skautů“ byla založena v r. 1920 a
prošlo jí mnoho organizací: Psohlavci, Horní chlapci, Děti svo-
body, Baden-Powellovi skauti, Sdružení socialistických skautů
a skautek, Skauti práce, Spojené sbory junáků-skautů, Družina
skautů, Děti přírody a Setonovi skauti, Liga lesní moudrosti,
Sdružení zálesáků, Techelet Lawan, ISAW. Měla silně levico-
vou orientaci jako protipól Svazu Junáků-skautů republiky
Československé. Vyznačovala se častou fluktuací členských
autonomních spolků, na čas se v ní objevily i spolky německé,
židovské, byly do ní začleněny části trampské organizace i s
osadami. Názorové rozdíly vylučovaly spolupráci, projevoval
se silný záporný poměr ke SJS RČS. Federace byla rozpuštěna
v r. 1940.
„Baden-Powellovi skauti“ (také „Sdružení Baden-Powel-
lových skautů“) byli založeni v r. 1919 jako odbor v rámci JČS,
ještě v r. 1919 se stali členem nově vzniklého SJS RČS, ale téhož
roku vystoupili a zcela se osamostatnili jako Obec čs. skautů
Baden-Powellových. Připojil se k nim zbytek bývalého sdruže-
ní Děti svobody, skauti táborského sokola Děti Žižkovy a
později i Spojené sbory junáků skautů. V r. 1920 opět vstoupili
do SJS RČS, v 1921 měli asi 1600 členů. V roce 1920 do Svazu
vstoupily nejdříve brněnské oddíly, do r. 1923 vstoupily do SJS
RČS zbývající oddíly, v r. 1924 s ním zcela splynuly.
„Spartakovi skauti“ vznikli v r. 1921 a byli komunisticky orien-
tovaní, v r. 1924 se sloučili se Skauty práce ve „Spartakovy
skauty práce“. „Skauti práce“ – skautské oddíly dělnické mlá-
deže zakládané od r. 1920 sociálními demokraty v rámci
Federace dělnických tělocvičných jednot (tj. nebyli samostat-
nou organizací) byli zaměřeni na zálesáctví E. T. Setona, a to na
komunistických základech. V r. 1921 měli asi 1900 členů, v r.
1924 se sloučili se „Spartakovými skauty“ pod nový název
„Spartakovi skauti práce“, některé oddíly vstoupily v r. 1924
do SJS RČS. Byli rozpuštěni v r. 1938.
„Sdružení socialistických skautů a skautek“ (také zvaní
„Skauti socialisté“ nebo „Sdružení čsl. skautů socialistů“)
vzniklo od r. 1919 přejmenováním spolku „Klofáčovy děti“.
Zprvu bylo zakládáno pro mládež národně socialistické strany,
ze které však bylo vyloučeno a vstoupilo tedy do komunistic-
ké strany; později působili mimo politické strany. Jejich úkolem
bylo organizovat proletářskou mládež; v r. 1921 měli asi 1500
členů, v r. 1931 asi 500 až 600. V r. 1923 část sdružení spoluza-
ložila Československou obec junáků volnosti (někdy nazýva-
nou Švehlovi junáci volnosti). Její přejmenování na „Českoslo-
venskou obec skautů volnosti“ se uskutečnilo v r. 1925 (měli asi
3000 členů); byla to původně woodcrafterská organizace stra-
ny národních socialistů, kromě k socialistickým idejím se hlási-
li k lesní moudrosti. Stala se základem mezinárodní Federace
socialistických junáků (spolu s rakouskými a slovinskými
skauty), v r. 1926 se přejmenovala na Junáky volnosti (s asi 6000
členy). V r. 1939 se sloučili se Svazem junáků-skautů a skautek
republiky Československé (v roce 1934 byl název rozšířen o
slovo skautek a jeho nová zkratka byla SJSS RČS), Ústředím
katolických skautů a Švehlovými junáky v organizaci Junák-
ústředí skautské výchovy.
„Ústředí katolických skautů“, založené r. 1929, bylo zprvu
autonomním členem SJS RČS, avšak v r. 1939 se spojilo se SJSS
RČS v jedinou organizaci Junák-ústředí skautské výchovy. Je
třeba zdůraznit, že vznik Junáka byl v pomnichovské druhé
republice provázen určitým úředním nátlakem. „Legio Ange-
lica“ byla skautská katolická organizace, založená v r. 1929 
v Praze, jež se v r. 1937 sloučila s nově založeným „Ústředím
katolických skautů“ (v letech 1936 až 1937 měla na 1200 členů).
„Ústředí katolických skautů na Moravě“ sdružovalo moravské
katolické oddíly, založeno bylo v r. 1930 v Brně jako autonom-
ní složka SJS RČS, později bylo do SJS RČS zcela začleněno.

„Liga katolických skautů“ – volné sdružení katolických skau-
tů, jež bylo autonomním členem SJS RČS, vzniklo r. 1930 spo-
jením českých katolických ústředí, v r. 1936 mělo sdružení 5
tisíc členů, v r. 1937 bylo přejmenováno na Skautskou ligu kato-
lickou, jejíž sídlo bylo v Brně.
„Ústředí evangelických skautů“ sdružovalo oddíly evangelic-
kých skautů, bylo založeno v r. 1937 na Slovensku, zaniklo v r.
1938. Tzv. homogenní evangelické oddíly byly součástí SJSS
RČS ještě před II. světovou válkou, ale také Junáka krátce po
jejím konci.
„Švehlovi junáci“ (také „Junáci venkova“) byli v r. 1938 založe-
ni Republikánskou (agrární) stranou na venkově, v r. 1939 se
sloučili se SJSS RČS, Ústředím katolických skautů a Junáků
volnosti v organizaci Junák-ústředí skautské výchovy.
Norimberské zákony, přijaté v Německu v r. 1935, a expanze
Německé říše, jež začala připojením Rakouska v r. 1938 a
pokračovala Mnichovskou dohodou téhož roku, se pro Čechy
a Moravu dovršila rozpadem Československa v r. 1938. To
vyvolalo na samém počátku r. 1939 potřebu spojení organizací
Svazu junáků-skautů a skautek Republiky československé,
Junáků volnosti, Ústředí katolických skautů a Švehlových
junáků v jedinou organizaci (podle usnesení ustavujícího
sněmu tato organizace s názvem Junák-ústředí skautské
výchovy, konaného 22. 1. 1939, měla počátkem r. 1940 na 35.000
členů registrovaných a nezjištěný počet členů neregistro-
vaných). 

PrVní ZáKaZ sKautingu
Za ProtEKtorátu čEchy a moraVa
22. ledna 1939 byla zvolena do funkce náčelní Vlasta Koseová
(jež vykonávala funkci náčelní Junáka-svazu junáků skautů a
skautek RČS po Emilii Milčicové již v r. 1938), náčelníkem byl
po A. B. Svojsíkovi (který byl náčelníkem až do své smrti r.
1938) Bohuslav Řehák (v nových poměrech jmenovaný „velite-
lem“).
Avšak již 15. březnem 1939 započal spolu se vznikem Protek-
torátu Čechy a Morava stále rychlejší spád událostí, vedoucí 
k úplnému konci svobodného skautského hnutí způsobeném
úředním zákazem K. H. Franka z 28. října 1940; zákaz vstoupil
v platnost 4. listopadu 1940.
Nicméně pro všechny skautky a skauty sdružené v Junáku7/ -
a to samozřejmě i po celou válku - platil skautský slib, který
mnoho z nich posiloval i v nebezpečí života, ba dokonce i ve
chvíli odchodu z tohoto světa:

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe
- milovati vlast svou, Republiku československou, 

a sloužiti jí věrně v každé době,
- plniti povinnosti vlastní a zachovávati 

zákony skautské,
- duší i tělem býti hotov/a pomáhati bližním.“

K němu věřící skauti či skautky připojovali tzv. dobrovolný
dovětek, přijatý právě při ustavujícím sněmu Junáka v lednu
1939: 

„Tak mi pomáhej Bůh.“ 
Vysvětlivky:
1/ Svojsíkovo druhé jméno Benjamin bylo uměleckým jménem, které
dostal jako nejmladší člen tehdy doma i ve světě známého „Českého
pěveckého kvarteta“ a nahradil jím svoje druhé křestní jméno František.
2/ Během přípravy knihy „Základy junáctví“ v r. 1912 dal název „Junáci“
českým skautům vládní rada a zemský školní inspektor František Bílý.
3/ Tak jako R. Baden-Powell, tak i A. B. Svojsík se věnoval, v duchu teh-
dejších pedagogických zásad oddělené výchovy chlapců od výchovy
dívek, zprvu jen chlapcům.
4/ V její péči byly všechny dívky; mladší děvčata byla až do r. 1938 nazývá-
na „šotky“, od vzniku Junáka-ústředí skautské výchovy pak „světluškami“.
5/ V roce 1935 proběhla oslava dvacetiletí dívčího skautingu v ČSR, jež se
uskutečnila pod patronátem paní Hany Benešové; skautky získaly jako
doklad členství ve světové organizaci pod slibový odznak – skautskou lilii
– tmavomodré podložení ve tvaru trojlístku.
6/ Dcera manželů Koseových Eva se v roce 1924 narodila neslyšící.
7/ Mezi charakteristickými skautskými organizacemi působícími na
území ČSR nejsou zde uvedeny spolky skautů německé národnosti (lec-
kdy i židovského nebo smíšeného původu), nicméně ty oddíly, které zůsta-
ly věrnými členy Junáka, s ním také sdílely stejný osud a zvláště jejich
vedoucí byli po r. 1939 či 1940 nacisty pronásledováni a v řadě případů i
násilně připraveni o život; tzv. arizace pomnichovské společnosti se totiž
dotkla i Junáka, a to zákazem členství Židů, který však nebyl striktně dodr-
žován, jak o tom píše třetí náčelník Rudolf Plajner ve svých Pamětech.
z dostupných pramenů...

100 let skautingu jako občanské iniciativy
Stručně o skautingu v Čechách za Rakouska-Uherska 

a na území ČSR do vypuknutí II. světové války

Archivní výtisk jsme našli v nedávno opraveném tolerančním kostelíku ČCe ve Vysoké na Kokořínsku (navštívili jsme
jej v neděli po ranních bohoslužbách při příležitosti duchovní obnovy v Harasově dne 1. 5. 2000). Správkyně sboru dovoli-
la, abychom si výtisk vzali do archivu NDS – proč? Posuďte sami z citátu textu, který je na druhé straně obálky:

„Z časopisu Skaut-Junák *)
Můj slib velkému hnutí. 

„Kol ticho tak . . . 
jen v duši mé nenastal ještě klid;

ta umí tolik vzpomínat – 
a nikdy zapomínat…

…dobrú noc, sladce spi, nech sa ti 
snívajú o mně sny…" 

"A teď už dost a všichni spat!" 
Neradi zakončili jsme svůj táborový oheň (v r. 1919) a každý z nás odnášel si z něho spoustu nových, dosud nikdy neza-
žitých dojmů a když ulehl si ve svém stanu, dlouho ještě cítil hřejivé teplo plamenů ohně i to čisté bratrství nás všech.
Tolik radosti - která byla kalena jen myšlenkou, když všichni pozorovali jsme, jak chomáče jisker vyletují do výše, kde
poletují a mnohé z nich zalétají do tmy, zhasínají aneb daleko zapadají, - že mnozí i z nás jednou budou nuceni opusti-
ti svůj domov - chudé městečko i svůj oddíl, aby jinde, daleko, v cizině si vydělávali chléb. 
Osaměl jsem na hlídce; všichni snad už spali. Usedl jsem na veliký balvan, vyčnívající nedaleko od břehu zlatonosné
Otavěnky; bylo to na konci dlouhé louky, táhnoucí se pod hradem Zvíkovem - znáte to místo jistě mnozí. Jsem příliš
sláb, než abych mohl vylíčiti krásu noci a sílu dojmů, které duši přímo uchvacovaly v radosti nad tím, že bylo jí dopřá-
no něco dávno touženého - nový život - v plné jeho kráse a velebnosti. 
V hlavě, která ponořena byla v dlaních, rodilo se a současně uzrávalo pevné rozhodnutí - chci věnovat svůj celý život
velkému hnutí, které povstalo voláním mnohých a k potřebě milionů, chci atomem vlastní práce přispěti k stavbě vel-
kého díla. Jsem rozhodnut!
Jdu vzbudit následující hlídku - svého dobrého přítele a upřímného bratra, s kterým každý den od nejútlejšího dětství
jsem se stýkal. Byla však věru škoda jít spat, a proto usedáme oba, rozmlouváme tiše o svém rozhodnutí a děláme plány.
Oba cítili jsme v sobě tolik neznámé síly, kterou musíme proměnit v čin. Každý člověk má dosti sil pracovat, tvořit, ale
jen málo lidí dovede svých sil uplatniti. My chceme, a my musíme - řekli jsme si tenkrát a až jednou budeme velcí, až
budeme si sami vydělávati, pak teprv začneme pracovat - a ruce jsme si srdečně a vřele stiskli na paměť našeho slibu. 
Na břehu poletovalo tolik světélek - svatojanských mušek - jako by nám chtěly ozářit práci naši v budoucnosti … Dnes,
po letech, třeba od sebe vzdáleni, s uspokojením díváme se každý na svou vykonanou práci a jsme hrdi na to, že slib
svůj neporušili jsme ani slovem, ba ani myšlenkou. 
A tak tomu bude i v budoucnosti. 

„Ed-vy. VII. M. Ostrava“

Přetisk článku z časopisu ČCE „Bratrstvo“, roč. 1919


