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Jak dnes lidé usilují „stát se spra-
vedlivými“? To jest, podle čeho se
snaží vést život, který obstojí před

jakýmsi vyšším soudným okem, ať
už je tou jejich soudní instancí coko-
liv? 
Není to zajisté již podle zákona
Mojžíšova. Ale jsme snad proto svo-
bodní a „bez zákona“? Nevládne
nám neúprosný zákon výkonu,
zákon úspěchu? Kdo vede podle
dnešních měřítek život, jaký se žít
má? Zdali ne ten, kdo něco dokázal?
Nemusí to být nutně výkon kariér-
ní, majetkový. Dokonalá kondice,
dokonalá rodina, dokonalé užívání
života, dokonalá biblická úvaha, i to
se počítá. Nic méně než dokonalost
si zákon výkonu v posledku nežá-
dá. Zákon lidožrout, diktuje nároky
nad lidské možnosti. 
Apoštol Pavel (za živa) skrze zákon
zákonu umřel. Ne aby byl mrtvý,
ale aby byl živý. Ať žijí paradoxy

evangelia! Když je spolu s Kristem
ukřižován, umírá starý člověk v
něm, který nejenže hřeší (to bude i
dál), ale je taky psancem zákona:
Jakožto hříšník před nemilosrdným
zákonem kličkuje, snaží si s ním
smluvit vlastní pravidla. Nebo je
ochromen nesmírnou úzkostí ze
zákona. Nebo si namluví, že on je
takový borec, že zákon zmákne.
Jak vést život, který obstojí? Stačí žít
ve víře v Krista Ježíše. Úžasné! Jen
by apoštol nemusel jedním dechem
mluvit o smrti. Ale umírat tomu, co
znesvobodňuje a zabíjí, snad občas
lze i vesele. Vždyť se vstává „do
Krista“, do pravého života, do svo-
body... 

Dagmar Oupická, 
farářka Ochranovského sboru,

Jablonec n. N. 
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Čtvrtý sněm v Chalcedonu v Malé
Asii v roce 451 řešil vztah mezi
Kristovým lidstvím a božstvím. Učí
nás vyznávat, že Ježíš Kristus je
zároveň dokonalý v božství a záro-
veň dokonalý v lidství, pravý Bůh a
zároveň pravý člověk. To cituji 
v souvislosti s otázkou, kterou zde
nedávno položil bratr prof. Pavel
Říčan: „Kam se podělo Ježíšovo
tělo?“ Pravý Bůh a pravý člověk – 
v této zkratce to o svém Pán Ježíši
Kristu vyznáváme a hledáme odpo-
věď na tu otázku.
Po Ježíšově zatčení velekněží a lid
odmítli s posměchem jeho božský
nárok:“ Ty jsi Mesiáš, zachraň sebe i
nás“ (L 23,39). Jen od setníka se mu
dostalo židovského uznání: “Tento
člověk byl vskutku spravedlivý“ 
(L 23,47). Ježíšovo lidství bylo poní-
ženo společným ukřižováním se
dvěma zločinci (L 23,33). Všechna
evangelia svědčí souhlasně o Ježíši,
že byl pohřben jako každý jiný člo-
věk: Ženy nesoucí vonné masti ne-
znamenají příchod nového věku, ale
spíše náznak obav, aby nebylo zdis-
kreditováno tělo Ježíše Krista, což už
se připravovalo. Velekněží požádají
Piláta, aby dal hlídat Ježíšův hrob,
aby jeho učedníci nepřišli, neukradli
tělo a neřekli lidu, že Ježíš byl vzkří-
šen z mrtvých. To by pak byl posled-
ní podvod horší než první. V očích
velekněží je velikonoční týden první
podvod, neboť učedníci už říkali, že
Ježíš zemře za ně a za všechny lidi.
Vzkříšení Ježíše byl pak byl druhý a
horší podvod, neboť vzkříšení Ježí-
še jako prvního z nás zahrnuje
všechny, kteří věří, a učí je nebát se
života ani smrti a žít ve svobodě.
Tímto učením o svobodě vchází do
lidských srdcí nepřemožitelná na-
děje, nová a mocná zbraň, po níž
ovšem umí sáhnout a vycvičit se 

v jejím užívání jen ti, kdo věří 
v Ježíše Krista.
Stalo se jistě strašlivým historickým
omylem 20. století, že tuto zbraň lidé
málo užívali, že ani neprotestovali,
když byli odzbrojeni a oblečeni do
otrocké uniformy a jejich vlastní
zbraň pohaněna. Všimněte si, jak to-
mu bylo už v těch dnech, kdy Ježíš
byl popraven a pohřben. Zbylo tak
málo jeho věrných, pouhá hrstka,
která nevzbudila ve světě žádné
obavy, ale tito věrní si začali hledět
svého: vyznávají Ježíše za svého
Pána, chválí ho a oslavují, poslou-
chají ho a žijí s ním, jenž vstal z mrt-
vých, je živý a přítomný. Této hrstce
děkuje církev za svůj vznik.
Kolem vzkříšení se objevují otázky,
řekli bychom, druhořadé. K této dis-
kusi přispěla kniha nizozemského
zákoníka Nico ter Lindena tezí, že
ne všecko, co evangelisté vyprávějí
jako události, se vskutku stalo. Mají
však v Bibli své nezadatelné právo,
neboť svým zvláštním způsobem
svědčí pravdě. Pravda je to, co je 
v Ježíšových očích dobré, správné a
ušlechtilé. Kupříkladu atentát na
Hitlera: malý kroužek lidí, kteří měli
k Hitlerovi blízko, mezi nimi i roz-

hodný křesťan D. Bonhoeffer. Do-
hodl se s nimi, že zabijí Hitlera,
neboť neviděli jiný způsob, jak zkrá-
tit nesmyslnou válku a ušetřit mno-
ho životů. Bohužel, atentát se nepo-
vedl. Měl pravdu, nebo ne? Škoda,
řeknou v této souvislosti jiní na ji-
ném místě. Škoda, že se nenalezla
možnost, jak připravit atentát na
Stalina. Tento diktátor se dožil dů-
chodu ve zdraví. Těmito příklady
jsme posunuli význam slova „prav-
da“. Nehledáme ji toliko v reáliích,
pravda není totožná se zbraní v ru-
ce. Ne každý člověk, kdo drží zbraň
v rukou, je špatný člověk, a tedy ne-
může mít pravdu. Je tedy pravda
bez zbraní i bez zubů i bez svalů?
Nikoli.
Bratr Pavel Říčan se angažoval, šlo
mu o pravdu. Zaslouží si porozumě-
ní, ne-li chválu, že se nebál pohnout
stojatou vodou církevního života a
dát svůj hlas tam, kde se domnívá,
že je pravda. Na konec té diskuse o
novozákonních příbězích, kde prav-
da není totožná s tím, co se stalo, se
bratr Říčan rozhodl vyslovit otázku,
o níž se domnívá, že ji budou vyslo-
vovat i děti: Kam se podělo Ježíšovo

kam se podělo Ježíšovo tělo

Zaostřeno na blíZko

Dokončení na str. 2

Nevím, jestli těch padesát devět miliard vyplacených na hotovos-
ti a sedmdesát pět miliard vrácených v nemovitostech, které má
státní kasa uhradit za vyvlastněný církevní majetek, odpovídá rea-
litě. Většina lidí se domnívá, že nikoli. Rozsah plánované restitu-
ce v nich proto vyvolává vůči církvím averzi. Vůči všem. Táhnou
totiž v tomto ohledu všechny za jeden provaz, jakkoli je spletený
tou největší z nich. Vzhledem k tomu, že stát chtěl mít pro resti-
tuční jednání jediného partnera, neměly a nemají ty početně malé
ani jinou možnost. Pokud by se do navrženého projektu nezapoji-
ly či z něho couvly, připravily by se o možnost nápravy utrpěných
křivd a nejspíš by se navíc dočkaly obvinění z neekumenického
jednání. Proto šik zůstává jednotný. A zřejmě zůstane až do konce:
Po restituci jim totiž na základě uzavřené dohody Římskokatolic-
ká církev přesměruje 20 % z vyplacené částky. Podle kardinála Duky
jako „odškodnění za nespravedlnosti, k nímž došlo v historii“.

Emanuel Vejnar

restituce

Bylinková zahrada ve Vsetíně - viz str. 4

(16. 2. 1519 v Chatillonu - 24. 8. 1572 v Paříži)

Pocházel ze zámožného katolického rodu, od 1537 byl u francouzského královského dvora, od 1543 se zúčastnil válek v Itálii a ve
Flandrech, 1551 se stal guvernérem Paříže a Ile de France a 1552 získal hodnost admirála. Když 1557 upadl do španělského zaje-
tí, rozhodl se 1561 (pod vlivem svého bratra Františka) pro kalvinismus. Stal se vůdcem francouzských hugenotů a podporoval i
švýcarské protestanty, s německými a anglickými protestanty byl ve spojení. V čele hugenotských vojsk 1569 zvítězil a v Saint
Germain se mu podařilo uzavřít výhodný mír a získat toleranci. Stál na straně Bourbonů proti Guisům a snažil se o nezávislost
Francie na Španělsku a Itálii - k nelibosti Kateřiny Medicejské, manželky krále Jindřicha II., úhlavní protivnice protestantismu. Jí
se podařilo při "Krvavé svatbě pařížské" Jindřicha (IV.) Navarrského a její dcery Markéty z Valois - při "Bartolomějské noci"
24.8.1572 - dát zavraždit mimo jiné také Colignyho. Jeho tělo bylo pak potupně pověšeno v Montfauconu.
Coligny se stal významnou postavou v dějinách francouzské reformace a pro náboženské exulanty se snažil získat území v Brazílii
a na Floridě, kde některé lokality dodnes nesou jeho jméno.

Bohuslav Vik

Výročí Hugenotský Vůdce Jean gaspard (II.) de colIgny
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V Hořicích se křesťané třikrát do roka scházejí k ekumenickým bohosluž-
bám a setkáním. Na začátku roku v římskokatolickém chrámu Narození
Panny Marie, v létě v modlitebně Českobratrské církve evangelické a začát-
kem podzimu v bývalé synagoze – sboru Církve československé husitské.
Letošní červencové již XII. ekumenické setkání se konalo ke dvěma význam-
ným výročím.
Připomínal se příchod věrozvěstů bratří Cyrila-Konstantina a Metoděje na
Moravu v roce 863, kdy k nám přinesli křesťanskou víru a první slovanské
písmo.
To druhé výročí bylo 597 let od upálení mistra Jana Husa v Kostnici r.1415.
K tomuto výročí se ve společenské místnosti za knihovnou v červnu usku-
tečnila přednáška ThDr. Martina Chadimy: Skutečné důvody upálení mis-
tra Jana Husa. 
K oběma výročím se 5. července uskutečnila ekumenická bohoslužba v mod-
litebně ČCE. Účastníky shromáždění přivítal u pomníku M. J. Husa kurátor
ČCE O. Nekvinda, který společně s faráři Adamem Depou a Alešem Mos-
teckým položili věnec k Husově pomníku. Poté přečetla presbyterka sboru
ČCE Anna Janečková Husův dopis z Kostnice Čechům, kterým se se všemi
loučí.
Následovala bohoslužba v modlitebně ČCE za účasti farářů tří hořických
církví. Bohoslužbu zahájil farář ČCE Aleš Mostecký. Kázáním na téma:
“Běda zákoníkům a farizeům“ posloužil farář Církve československé husit-
ské Bohumil Klásek z Hradce Králové. Za jednotu křesťanů se modlil děkan
Římskokatolické církve Adam Depa, který všem na závěr požehnal.
Po skončené bohoslužbě se uskutečnila v malém sálku modlitebny před-
náška faráře Aleše Mosteckého na téma „Mistr Jakoubek ze Stříbra – sou-
putník Husův“.
Toto shromáždění i další společně akce křesťanů jsou pořádány v rámci
hořického ekumenického projektu : „Společně cestou víry.“
Obě dvě uvedená výročí mají význam nejen pro křesťany, ale i pro celou čes-
kou společnost. Připomínat si je – znamená nezapomínat, protože historic-
ká paměť je pro národ důležitá. Bez mravních a duchovních hodnot si žádná
společnost dlouhodobě nevystačí. Přesvědčujeme se o tom stále. Jít po cestě,
kterou Čechům a světu odkázal Jan Hus, není bez překážek a bolestí, ale má
naději a zaslíbení.

Oldřich Nekvinda

koňmo, na oslu či velbloudu
Nejspíše se z dovolené nevrátíme kočárem, ani na kterémkoli biblickém zví-
řeti. Pokud jsme na dovolené, prázdninách byli, pak se nejspíše vracíme
autobusem, autem, letadlem, lodí...; možná i vlakem? Stalo se při mistrov-
ství Evropy ve fotbale, že jeden z na-
šich kanonýrů se přiznal, že v životě
nejel vláčkem. Poprvé až nyní cestou
do Krakova. K údivu mnohých tam
naši fotbalisté jeli totiž zvlášt-
ním vlakem. Ponechme stranou, že
upřednostňována je dnes automobi-
lová doprava. A dopřejme si želez-
niční dopravu, byť není zvýhodňová-
na tak, jako ve Švýcarsku. Její záze-
mí nejednou vyhlíží jak v dobách,
kdy jsem na ní pracoval, neboť řadě
teologů dopřála náhradní „vojen-
skou“ službu. Snad z nostalgie sle-
duji nádražní život. Z toho, co netěší
– nejen řada rušených tratí, či šíleně
vše zmalované „graffiti“, také co po-
těší – např. nově zbudovaná nádraží (např. Zábřeh na Moravě). Nicméně 
i překvapivě příjemná „graffiti“ na řadě míst, jež volají k následování.
Někde i s pomocí žáků místních škol průchody a podchody byly vyzdobeny
nádhernými, vkusnými barevnými obrázky úžasné imaginace. Nikdo je vět-
šinou pak již neponičí. Dobrým příkladem je nádraží v Lysé nad Labem,
odkud je naše ukázka. Nezbývá než našim čtenářům popřát šťastný návrat
domů.

Jan Kašper

Z církví doma i ve světě
tělo? Tělem rozumíme vazbu masa a
kostí, která dává dohromady tělo.
Písmo rovněž tělem rozumí maso,
kosti i krev, jíž určuje jiný význam
než být toliko částí vazby, patřila
přímo Bohu, kdežto maso a kosti na-
konec se proměnily v prach a popel.
Takový konec musí mít i Ježíšovo
tělo, jeho kosti: kde jsou? 
Všichni evangelisté se shodli v tom,
že ti, kdo se setkali s Ježíšem, hned
ho nepoznali. Jednou, když vystou-
pil s Petrem, Janem a Jakubem na
horu proměnění, „nabyla jeho tvář
nového vzhledu“ (L 9,28-36). Nejed-
nou Ježíš překvapí nejen vzhledem,
ale i svými skutky, které vybočují 
z tak zvaného normálu. Proč by-
chom je nemohli přičíst jeho božství?
Jindy zase své učedníky odváděl od
toho, aby jej měli za ducha: „Podí-
vejte se na mé ruce i nohy. Duch
nemá maso a kosti.” A pojedl před
nimi. Své člověčenství pokládal za
první část svého poslání. Vzal je na
sebe, stal se člověkem. Měl nás přece
vysvobodit z otroctví hříchu a při-
vést k službě Bohu a lidem v daro-
vané svobodě. Na této cestě a zvláš-
tě v kritickém týdnu odmítl požado-
vat pro sebe božskou imunitu.
Zdá se, že Marie Magdaléna byla
první z těch, kdo se setkali se Vzkří-
šeným. Nepoznala ho, myslela si, že
potkala zahradníka. Nepoznala ho 
v jeho novém, božském vzhledu,
který ji zcela zmátl. Ježíš je zároveň
Bůh i člověk. S tímto vzhledem se
pohyboval střídavě v období 40 dní,
aby apoštolové dovedli vidět bož-
ství i lidství Ježíšovo v jednom těle a
také je rozpoznat v jeho božské roz-
dílnosti. Zdá-li se někomu, že tu
zbytečně se svými dávnými otci filo-
zofujeme, nechť uváží, že druhému
člověku se při tom chvěje srdce, ne-
boť poznal a pocítil, že je vtažen do
společenství, které je Bohu tak blíz-
ké, jak to jeho samého nemohlo ani
ve snu napadnout. Však evangelisté
uvádějí, že hlavní důvod těch 40 dní
setkávání Ježíše s jeho učedníky byly

pochybnosti, které se některých
zmocňovaly. O čem mohli pochybo-
vat? Soudím, že nepochybovali o
jeho lidství, které si mohli ověřit
dotykem, ale o jeho božství, které
vstoupilo do jeho lidského těla tak,
že jednou bylo zjevné, nezatížené
jeho lidstvím, podruhé tak skryté, že
se Ježíš jevil jako obyčejný člověk.
Právě v tomto spojení vzbuzuje Ježíš
pochybnosti: pohled na jeho umuče-
né a ukřižované tělo zpochybnil
učedníkům jeho božství. Víra se 
s takovou pochybností nesnáší. Ma-
touš referuje o setkání jedenácti
apoštolů s Ježíšem: „Spatřili ho a
klaněli se mu; ale někteří pochybo-
vali“ (Mt 28,17). Evangelista Jan píše
o učedníkovi, kterého Ježíš miloval,
že byl první, kdo ani nepotřeboval
prohlédnout Ježíšův hrob,“spatřil
vše a uvěřil, že Ježíš vstal z mrt-
vých.“ Tentýž učedník je přítomen
zázračnému rybolovu a je první,
kdo uvěřil, že muž na břehu, který
udílí rady učedníkům na lodi, je
Pán, a pověděl to Petrovi. Teprve,
když to Petr uslyšel, brodil se k Ježí-
šovi vodou. I ostatní ho pak poznali
a uvěřili. Kolik dní poskytuje Pán
nám, abychom zvítězili nad svými
pochybnostmi a uvěřili? Jeho skutky
evangelisté zapsali, „abyste věřili, že
Ježíš je Kristus, syn Boží, a abyste
věříce, měli život v jeho jménu“ 
(J 20,31). Bez Bible to nepůjde.
Prázdný hrob, kde mělo ležet tělo,
maso a kosti, byl prázdný. Někte-
rým, možná mnohým křesťanům
byl připraven problém: Kam se tělo
podělo, když svědectví všech, kdo
do hrobu nahlédli nebo vešli, je
totožné: Tělo je pryč, zbyla po něm
prostěradla, jedno větší pro tělo a
druhé menší pro hlavu. Evangelium
odpoví zcela jednoznačně, že Ježíš se
svým tělem a duší vstal z mrtvých.
Jeho tělo, to byl on, vzkříšený, který
se pohyboval ve svém těle mezi
svými učedníky 40 dní, aby uvěřili,
že je opravdu ten, kterého potkávali
v Galileji, v Jeruzalémě, na zemi
nebo na lodi. Už tehdy se však cho-

val divně, nerozuměli mu, a přesto 
s ním chodili až do toho dne, kdy byl
ukřižován jako zločinec. To už ho
mnozí opustili. Zůstala kolem něho
hrstka těch nejbližších , kteří se stali
svědky jeho vzkříšení. Blíží se 40.
den, kdy bude vzat do nebe a used-
ne po Boží pravici. To píše Marek, o
maličko šířeji nám poví totéž Lukáš.
Matouš a Jan se o Ježíšově vzetí do
nebe vůbec nezmiňují. Tak skoupí
jsou na slova rozloučení s Ježíšem,
aby jimi nijak nezmenšili význam
apoštolů, kazatelů evangelia Kris-
tova: „Jděte ke všem národům a zís-
kávejte mi učedníky. A hle, já jsem 
s vámi po všechny dny až do skoná-
ní tohoto světa“ (Mt 28,19-20).
A nic se nedovíme o osudu Ježíšova
těla; to je zřejmě otázka z pohledu
evangelia lhostejná, ale my na ni
odpovíme aspoň částečně, protože
se na ni ptá dospělý člověk, jenž se
domnívá, že ji zvednou i děti. Co se
stalo s Ježíšovým tělem? Jeho hrob
by mohl být někde v Betanii, blízko
Jeruzaléma, tam totiž „se Ježíš vzdá-
lil od nich a byl nesen do nebe.“
Pravím, že hrob tentokrát není
prázdný, spočívají v něm viditelné
ostatky masa a kostí, těla, které ne-
má přístup do nebe. Jednou se pro-
mění v prach a popel. Proč by arche-
olog nemohl vykopat ostatky kostí
jeho těla? Naopak je důvod je hledat,
protože tentokrát Ježíš své tělo
musel opustit, aby přijal tělo du-
chovní. Když byl poprvé pohřben,
nevzdal se svého těla, žil v něm ještě
40 dní. Teprve potom je nechal na
zemi.
Ježíšovo vzkříšení, jeho způsob žití 
v lidském těle po 40 dní, aniž bylo
podrobeno zákonitostem těla a svě-
ta, vyžaduje , abychom v něm re-
spektovali jedinečnost, která se ohla-
šuje přítomností andělů a svědec-
tvím žen i mužů o otevřeném nebi:
Těmto znamením vévodí slovo
evangelia, abychom v těchto věcech
přemýšleli a nebyli nalezeni jako bez
rozumu.

Josef Veselý

kam se podělo Ježíšovo tělo
Dokončení ze str. 1

„Ti, kdo hledají Hospodina, 
rozumějí všemu.“

Př 28,5b

„Všecko je vaše, 
vy však jste Kristovi a Kristus Boží.“

1 K 3,22b–23

Slova první věty našeho textu z Kni-
hy přísloví se v základním smyslu
týkají porozumění právu (Kraličtí:
soudu). Už tenkrát lidi znepokojo-
valo, že právo se nekryje se sprave-
dlností, že nad legalistickým prá-
vem, jak píše Pavel Keřkovský v Teo-
logické reflexi 2/2011, se klene tuše-
ná morální rovina garantovaná Hos-
podinem. Do té je dáno proniknout
a jí porozumět jen tomu, komu ji
sám Hospodin otevře. Takový člo-
věk je pak naplněn svatou bázní,
bezpodmínečnou úctou ke svatému
Bohu. Ne náhodou stojí celá naučná
literatura Starého zákona pod vy-
znavačským slovem: „Počátek moud-
rosti je bázeň Hospodina“ (Ž 111,10;
Př 1,7). Kde jinde by mohl být pra-
men poznání a do hloubky porozu-
mění všem jevům, než v blízkosti
Stvořitelově?
Jen on sám ví, proč a jak to stvořil,
zná prazáklady, je mu jasný celostní
souhrn všech jevů a jejich vnitřní

provázanost. Má v mysli všechny
jejich dopady na život přírody, člo-
věka a společnosti. Jako rentgen pro-
hlédá celou tu soustavu do posled-
ních jednotlivostí. Právě proto v ní
rozumí každému hnutí a každé udá-
losti. To dává zároveň jeho otcovské-
mu srdci možnost slitovné lásky a
radikální léčby. Tak také ti, kdo mu
patří, mohou z jeho milosti dohlédat
základu věcí a rozumět mu. Často
přitom objeví kdesi na dně na první
pohled neviditelného čertíka.
Tak je to i v tom právu, např. v dneš-
ních přetřásaných kauzách, kde po-
dle zákonných paragrafů není ještě
viděna ona mravní rovina. Mnoho
lidí to tuší, ale nerozumějí tomu.
Unikly jim skrze prsty základní
mravní hodnoty jako láska, dorozu-
mění, služba a smíření.
„Lidé zlí nerozumějí právu.“ Zlí ne-
jsou v Knize přísloví výrazní ni-
čemníci a zloději, nýbrž třeba doce-
la slušní lidé, kteří však nedbají na
Hospodina a domnívají se, že ze
svých vlastních schopností a měří-
tek všemu rozumějí. Naproti tomu
opravdu věřící člověk by měl např.
rozumět komunistům v době totali-
ty víc než oni sami sobě a včas ro-
zeznat ona skrytá nebezpečí, která
nakonec jejich okolí i jim samotným

přinesla žalostný rozklad a zkázu.
Poctivě řečeno mnozí věřící (spíš
nevěřící) křesťané, ač věděli, oč jde,
svým němým přitakáním a chytra-
čením se stávali spoluviníky vel-
kých zel. Na to musíme v upřím-
ném pokání stále myslet a snažit se
do hloubky rozumět i dnešním
hnutím s jejich klady i skrytými léč-
kami.
To vše je ještě radikalizováno v No-
vém zákoně, podle našeho druhého
verše. „Všecko je vaše, vy však jste
Kristovi a Kristus Boží.“ Jako v první
větě šlo původně o otázku práva,
tak v tomto místě jde o stranictví v
korintském sboru. Lidé tam lpěli na
různých postavách zvěstovatelů a
tvořili kolem nich kroužky, dnes by-
chom řekli jakési fankluby. Vzniklo
rozkolnictví a pohrdání členy jiného
uskupení. Pavel je nakonec učí, že
člověk se nemá dát ničím zotročit a
nelpět s poslední oddaností na
žádné lidské postavě. Má si zacho-
vat svrchovanou svobodu vykoupe-
ného dítěte Božího. Vždyť není sám
svůj, ale Kristův. Stručně to shrne.
Všecko je vaše, když víte, čí jste vy. A
to dnes mnoho lidí neví. A přece
chtějí k někomu patřit a v někom vi-
dět vzor. Proto to trapné lpění na

společně cestou Víry

svoboda a poznání

Dokončení na str. 4



Z programu „Jak to vidí“ (ČR 2)
uvádíme podstatnou část rozhovo-
ru moderátora Vladimíra Kroce 
s biskupem Václavem Malým. 
Na erbu biskupa Malého je heslo:
Pokora a pravda. 

* Vatikán odvolal bez zjevného dů-
vodu trnavského arcibiskupa Ró-
berta Bezáka. Jak to vidíte? Já vím,
že to je pro vás asi citlivá otázka. 
Je to citlivá otázka. Já mohu svědčit
o tom, jak jsem pana arcibiskupa
Róberta Bezáka osobně poznal. Měl
jsem tu čest, že jsem s ním, loni
právě v tuto dobu, vystoupil na fes-
tivalu Pohoda v Trenčíně. To je jeden
z největších hudebních a kulturních
festivalů na Slovensku, který má
bohatou tradici. A ta diskuse s ním
byla velmi zajímavá, plný stan mla-
dých lidí a on se ukázal jako člověk,
který dovede oslovit mladou gene-
raci. Já nemám zdaleka takovou
schopnost jako on, abych oslovil
mladou generaci. A zároveň byl
takový živý a samozřejmě působil
jako chlap; a teď když řeknu jako
chlap, tak tím nemyslím nějaké chla-
páctví nebo nějaké siláctví, ale člo-
věka, který je o něčem přesvědčen a
který mluví o tom otevřeně, co si
myslí. A ti lidé to vystihli a několi-
krát odměnili to jeho vystoupení
obrovským aplausem. Já jsem tam
neseznal, že by se tam dopustil něja-
ké úchylky od církevního učení. Je
člověk, který především mluví civil-
ně a to je důležité, protože sám o
tom něco vím. Jak někdy těžko člo-
věk vysvětluje náboženské pozadí
civilním jazykem. A podle mých
zkušeností on toto velmi dobře
tehdy uměl. 

* A jak se díváte na tu masovou
podporu, která se teď Bezákovi do-
stává? Je to snad poprvé, kdy se slo-
venští věřící vlastně protiví vůli Va-
tikánu, ne?
Je zajímavá ta reakce. Já samozřejmě
nemohu mluvit o tom, jaká byla
situace v té trnavské diecézi. Vím, že
tu arcidiecézi převzal s některými
otazníky ve finanční oblasti, ale o
tom nemohu mluvit, protože ne-
mám informace, a je přirozené, že
nový biskup, který stojí v čele diecé-
ze nebo arcidiecéze, si přivádí nebo
si zvolí ty nejužší spolupracovníky.
Jak vedl personální politiku, o tom
já nemohu mluvit, protože tu situaci
neznám, ale zdá se mi, že to rozhod-
nutí má charakter mocenského roz-
hodnutí a, víte, mluví se tedy o auto-
ritě. Já chápu, že prosazovat autori-
tu je třeba především pevností pře-
svědčení, že člověk duchovně pře-
svědčí toho druhého, že nad něčím
stojí. A jakmile k té autoritě je použí-
vána síla, silácké řešení, moc, tak 
už ta autorita potom ztrácí trošku 
na věrohodnosti. A myslím si, že 
v tomto případě chybí reflexe té si-
tuace církve na Slovensku. My Češi
máme dojem, pokud se vůbec o Slo-
vensko zajímáme, že Slováci jsou
věřící a že to jsou jednodušší věřící
lidé. Ono to zdaleka tak není prav-
da. Samozřejmě, že ta tradice je tam
více zakotvena, že je to církev ještě
částečně lidová, ale na druhé straně
já sám tam znám několik skupin
velmi bystrých hlav z řad katolíků,
kteří o věcech přemýšlejí v širších
souvislostech a jimž je vzdálena je-
nom taková opakovaná tradice. 

* Tím spíš právě se chci zeptat, jest-
li není opravdu chyba, že se věřícím
nedostalo od Svatého stolce srozu-

mitelného odůvodnění toho nečeka-
ného kroku, protože takto se vytvá-
ří podhoubí pro různé konspirační
teorie. 
Právě; a o tom chci také mluvit. Je
vyžadována poslušnost, brát to roz-
hodnutí takové, jako je. A to je zase
širší otázka, kterou bych chtěl zmí-
nit. Poslušnost vždycky je spojena s
odpovědností a už slovo odpověd-
nost má v sobě dát odpověď. A aby
člověk, který je poslušný, mohl být
odpovědný, tak je také třeba, aby 
k důvodu své poslušnosti mohl dát
odpověď. A této odpovědi se zatím
tedy od těch, kteří o tom rozhodli,
nedostalo. A je třeba s lidmi jednat
jako s dospělými, je třeba si uvědo-
mit, že potom ano, jak jste zmínil,
dochází k mnoha spekulacím neo-
právněným, že lehko se potom očer-
ní ten nebo onen. Takže to rozhod-
nutí týkající se odvolání pana arci-
biskupa Róberta Bezáka má širší
souvislosti a tady i já si kladu někte-
ré otazníky. Ale je rozhodně třeba
říci, že ten člověk se nedopustil něja-
kého závažného mravního přestup-
ku, že tam v tom hrají roli nějaké jiné
důvody, o kterých já nevím. Já to
vidím z dálky, ale znova opakuji, že
pokud jsem ho poznal, tak to byl
člověk, který se snažil o otevřenost,
přímost a to, co si myslí, tak také
říká. I Husákovi, což potom odnesl
mnohaletým vězněním. A potom,
jak už jsem řekl, se stal agilním čle-
nem Charty 77. Takže je zajímavé
sledovat na jeho životní cestě ty slo-
žité dějiny české společnosti. Nic-
méně to byl člověk statečný, člověk
s humorem a osobně velmi nenároč-
ný. Málokdo žil v takových skrom-
ných sociálních poměrech jako on a
to pro mě bylo také oslovující. 

* Závěrečné téma, které vám chci
nabídnout, je to, že pražský magist-
rát ještě letos chce vrátit na Staro-
městské náměstí sloup Panny Marie,
který strhl dav v roce 1918. Proč je
podle vás kolem rekonstrukce ma-
riánského sloupu taková diskuse?
Tak samozřejmě je to z neznalosti. 
V roce 1918, když byl ten mariánský
sloup stržen, tak ten dav zmanipulo-
vaný si myslel, že byl vystavěn ja-
kožto podpora moci Habsburků. Ale
on byl postaven v roce 1650 jako dík
za to, že skončila třicetiletá válka.

* Jenom ..., mnozí právě vidí v tom
symbol vítězství katolicismu nad
protestantstvím. Není v tom trochu
pravdy?
Jistě že ano. Na druhé straně si mys-
lím, že naše dějiny národní jsou
velmi klikaté, a že je ovlivnily
opravdu dvě zásadní tradice. Ta tra-
dice katolická, a potom tradice hu-
sitská. A tam je ten Husův pomník,
který tam už stál před první světo-
vou válkou. Aby bylo jasno, tak si
myslím, že kdyby byl vystavěn ten
mariánský sloup, takže by se ukazo-
vala také ta složitost těch duchov-
ních kořenů naší společnosti, že by
se ukázalo, že to, co dneska poklá-
dáme za samozřejmost, je ov-livně-
no těmito dvěma velmi závažnými
tradicemi. Viděl bych v tom symbo-
liku, protože se mi zdá, že je to ne-
důstojné Staroměstského náměstí,
že se z něho stává jenom tržiště, pří-
padně sportovní kolbiště, kdy lidé
sledují na velké obrazovce velké
zápasy. Nic proti tomu, ale je třeba
také uchovat tomuto náměstí nějaký
duchovní podnět, nějaký duchovní
základ. Takže by to bylo rozhodně
obohacení a jsem docela překvapen,
že pan primátor a část vedení hlav-
ního města Prahy je pro to, aby ten
sloup byl obnoven. 

* Vy to ale jednoznačně vítáte. 
Já bych řekl, že je to spíše kladné
než záporné. Ale pokud k tomu
nedojde, tak také žádná katastrofa.
To říkám, protože vidím podstat-
nější věci pro život naší společnosti,
pro život křesťanů, pro život círk-
ve, než je toto. Ale docela bych to
uvítal.
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slyšeli jsme jinde

1. Portál Neviditelný pes probral nejprve problematiku odpustků 
v souvisu české i světové reformace, aby pokračoval: „Není jistě bez
zajímavosti se seznámit s tím, jak
se na problematiku odpustků
dívá současný vysoký představi-
tel katolické církve. Metropolita
moravský a olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner nám v rozhovo-
ru týkajícím se převážně církev-
ních restitucí ("Církev restitucí
nezbohatne…", Právo, 23.6.2012)
sdělil k této problematice toto: "A
odpustky? Předně musíme připo-
menout, že církev nikdy neodpou-
štěla bez uložení povinnosti na-
hradit způsobenou škodu. Některé
zlé činy nešlo jednoduše napravit,
proto se ukládalo pokání, třeba za
vraždu pět let postu, z toho dva
roky o chlebě a vodě. Za každé
opilství sedm dní o chlebě a vodě.
Odpustky se říkalo tomu, když
někdo mohl nahradit půst stanovenými modlitbami nebo dobrými
skutky, mezi některé se někdy počítaly i hmotné dary pro kostel nebo
klášter." Zvláštní, že? Buď pan arcibiskup nezná historii, nebo nám
vědomě zamlčuje pravdu, nemám-li použít expresivnější výraz. Ale
ani jedno ani druhé právě v těchto dnech není ku prospěchu církve,
zejména ne k nějakému všeobecnému vzájemnému porozumění, kte-
ré stále hledáme.

2. Deník Právo v rozhovoru s arcibiskupem Janem Graubnerem polo-
žil i otázku: Je pravda, že právě husitské bouře připravily v českých

zemích katolickou církev o znač-
nou část majetku. Vnímáte však i
to, z jakých kořenů husitství vze-
šlo a na co reagovalo? Je pro vás
Jan Hus arcikacířem? A odpověď:
„Husovská komise, v níž pracova-
li katolíci i evangelíci, ale i vědeč-
tí pracovníci bez vazby na církve,
završila svou práci v devadesá-
tých letech velkým sympoziem,
které se konalo ve Vatikánu, a
účastníky včetně prezidenta Havla
tehdy přijal sám papež Jan Pavel
II. Ten přiznal Husovi místo mezi
reformátory církve. To znamená, že
ho nevidíme jako kacíře, ale taky

to neznamená, že souhlasíme s celou jeho naukou. Ani z dnešního
pohledu nelze akceptovat některé jeho názory jak ze strany katolíků,
tak protestantů, ale v řadě věcí není přijatelný ani pro nevěřící. Je prav-
da, že tehdejší společnost byla v morální krizi, ale husitské války ji
neřešily, naopak prohloubily. Doufám, že současná morální krize se
nebude řešit válkou.“

kar

Vysvětlení k erbu

Heslo v erbu arcibiskupa Jana Graubnera je výzvou Marie ke služeb-
níkům na svatbě v Káni Galilejské: Co vám řekne, učiňte (Quod dixe-
rit vobis facite); evangelium Janovo 12,25.

Ve středu 4. července uveřejnily Lidové noviny zprávu o přípravách
velkolepých náboženských a národních oslav k poctě Cyrila a Meto-
děje na moravském Velehradě. Přestože se tito věrozvěsti připomína-
jí v Evropě někdy v únoru, v naší zemi bylo datum jejich oslav stano-
veno katolickou církvi na 5. července do bezprostřední blízkosti
památky M. J. Husa. Jistě ne náhodou. 
Ve stejných novinách pak byl uveden také článek o chátrajícím stavu
rodného domku mistra Jana. Slíbila jej prý opravit Církev českoslo-
venská husitská, ale nedostala na opravu dotaci, a tak dům nadále
chátrá. 
Snad aby se ukázalo, jak málo si cení čeští evangelíci a husité svého
reformátora. A tak nejen samotné oslavy, ale i stav historických
památek může ukázat na duchovní stav obou větví Kristovy církve
u nás.
Napadají mne dvě otázky. 

1. Je oprava poměrně drobné stavby, která připomíná původ a význam
M. J. Husa, opravdu nad síly českých evangelíků a husitů, takže jej
nemohou zvládnout bez pomoci ateistického státu? 

2. Nebylo by možno podniknout opravu společně s pomocí dalších
evangelikálních církví, hlásících se k reformaci, které v minulosti
prokázaly, že jsou schopny bez pomoci státu budovat i náročné
moderní stavby svých modliteben? Co na to říká česká ERC? 

J. Orawski 

Římskokatolický biskup Václav Malý

četli jsme jinde

k památce mistra Jana Husa



senIorát Horácký

Českobratrská církev evangelická

DAňKOViCE – Ne 9.30 h
Daňkovice č. 4, p. Sněžné na Mo-
ravě, a Ondřej Ruml, f. Debora Rum-
lová
HORNí DuBENKy – Ne 9 h
Horní Dubenky č. 54, f. Tomáš Vítek
HORNí KRuPá – Ne 10.15 h
Horní Krupá č. 63, p. Havlíčkův
Brod 1, f. David Šorm
HORNí ViLéMOViCE – Ne 9 h
Horní Vilémovice č. 31, p. Čechtín, 
a f. Pavel Janošík
HuMPOLEC – Ne 9 h
Husova 143, f. Pavel Šindler
JiHLAVA – Ne 8.30 h (10.30 h Stří-
žov)
Vrchlického 1, f. Jan Keřkovský
MORAVEČ – Ne 9.30 h
Moraveč č. 35, p. Pelhřimov, 
f. Daniel Matějka ml.
NOVé MěSTO NA MORAVě – Ne 9 h
Křenkova 151, f. Zdeněk Šorm,
f. Vojtěch Hrouda, f. Markéta Slá-
mová
OPATOV – Ne 11 h
Opatov č. 10, p. Dušejov, a f. Pavel
Šindler
PELHŘiMOV-STRMěCHy – Ne 8.45 h
(Pelhřimov), 10.45 h (Strměchy)
Růžová 82, f. Michael Hána
SáZAVA – Ne 10 h
Sázava č. 73, p. Velká Losenice, 
f. Petr Gallus
SNěžNé NA MORAVě – Ne 9.30 h
Sněžné č. 60, f. Michal Vogl
TELČ – Ne 8.30 h
nám. Zachariáše z  Hradce 21/1, 
f. Petr Melmuk
TŘEBíČ – Ne 8.30 h
Bráfova 561/33, f. Jana Potočková, 
f. Tomáš Potoček
VELKá LHOTA u DAČiC – Ne 9.30 h
Velká Lhota u Dačic č. 37, p. Dačice
a Tomáš Vítek, f. Kateřina Früh-
bauerová
VELKé MEZiŘíČí – Ne 9 h
U Světlé 737/24, f. Pavel Janošík

Církev bratrská

HAVLíČKůV BROD – Ne 9.30 h
Strážná 1364, k. Vladimír Horský
HORNí KRuPá - Ne 9 h
Horní Krupá 105, p. Havlíčkův
Brod, k. Roman Neumann
VLAšiM – Ne 10 h
V Sadě 1505, k. Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

JiHLAVA – Ne 8.45 h
Seifertova 13, f. Jan Zajíc
ZNOJMO - Ne 9.30 h
Chelčického 774/2, 1. patro
f. Pavel Kuchynka

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. 
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Nepamatují si, co se stalo před
chvílí - vzpomínky z dětství a
mládí však zůstávají. Tak ve zkrat-
ce funguje paměť lidí s Alzheime-
rovou chorobou a Diakonie na
Vsetíně přišla na to, jak ji rozvíjet:
zahradou, do níž by měli volný pří-
stup, kde by mohli pracovat, odpo-
čívat a především vzpomínat... 

„Jako malá jsem denně pomáhala na poli,
v ovocném sadu nebo u drůbeže. Do ško-
ly jsem chodila jen v zimě, kdy nebylo
tolik práce. Když jsem se vdala, s man-
želem jsme si pořídili rodinný domek,
kde zahrada nemohla chybět - ani záhon-
ky, manželův skleník na kaktusy, slepice,
králíci…,“ vypráví Marie Drozdko-
vá. Od roku 2010 bydlí v Domově
Jabloňová, v němž se zaměstnanci
Diakonie Vsetín starají v průběhu
roku o více než 60 seniorů s Alzhei-
merovou chorobou.
A nedávno přišli se skvělým nápa-
dem: využít přilehlou zahradu jako
unikátní terapii pro své uživatele. 
V současné podobě to však nejde: je
ve svažitém terénu, bez zábradlí a
bezbariérových chodníků, chybí
posezení, záhonky… Ale proč ji neu-
pravit?
„Chceme těmto lidem zajistit komplexní
péči a z uzavřených prostor jim dát vol-
nost ve venkovním prostředí areálu, kde
by se v upravené zahradě cítili nejen pří-
jemně a bezpečně, ale rovněž si obnovili
své vzácné vzpomínky,“ říká Ing. Dan
Žárský, ředitel Diakonie Vsetín. 

Hned se do toho pustili a jejich úsilí
přineslo rychle plody: na Vsetíně
uspořádali sbírku „Společně senio-
rům“, a ta vynesla 32 388 korun; pro-
jekt podpořila i řada firem, individu-
ální dárci a umělci jako Karel Gott a
Vladimír Kerndl. Celkem se zatím
vybralo 290 168 korun.

koncert neJen pro dárce
Plánované náklady na realizaci
úprav zahrady sice činí podle odha-
dů odborníků 832 000 korun, ale
zaměstnanci Diakonie doufají, že
částku dají brzy dohromady. Protože
by rádi dosud vybranou sumu zvý-
šili a zároveň poděkovali všem sou-
časným i budoucím dárcům, připra-
vili na středu 15. 8. 2012 od 19 hodin
letní benefiční koncert „Varhany
netradičně“. Manželé Morawetzovi
- hudební profesionálové vystupují-
cí po celém světě - na něm představí
varhanní skladby v neobvyklých
úpravách - ve stylu swingu, jazzu,
etno-folku či dokonce popu! Ne-
váhejte tedy a vydejte se za pozoru-
hodnou kulturní akcí s nezaměnitel-
nou atmosférou a příjemným letním
ochlazením do kostela Horního sbo-
ru Českobratrské církve evangelické
na Vsetíně. Zakoupením vstupenky
ve výši 150 korun si nejen vychutná-
te jedinečný varhanní zážitek, ale
podpoříte již zmíněnou rekonstrukci
zahrady. Předprodej vstupenek bu-
de probíhat v Informačním centru
Vsetín na Dolním náměstí v po – pá

od 9 do 18 hodin. „Po koncertě budou
mít navíc lidé možnost koupit si „svůj
strom“, který bude v nové zahradě zasa-
zen. A celkový výtěžek benefičního kon-
certu pak zdvojnásobí Nadace Divoké
husy,“ upřesňuje Marta Vodáková 
z Diakonie Vsetín.
Benefiční koncert finančně podporu-
je Austin Detonator, mediálními
partnery jsou Rádio Valašsko, Bes-
kyd TV, Vsetínské noviny a Valašský
deník.

co Možná neVíte:
Diakonie ČCE – středisko Vsetín je
nestátní nezisková organizace, která
poskytuje rozsáhlou sociální pomoc
seniorům a sociálně vyloučeným na
Vsetínsku. Zaměstnává 60 stálých
zaměstnanců, kteří zajišťují služby 
v těchto zařízeních:
* Domov pro seniory Vsetín Ohrada
pro 32 stálých uživatelů a Odleh-
čovací služba pro přechodný pobyt
* Domov se zvláštním režimem Jab-
loňová pro 20 stálých uživatelů
* Denní stacionář ZAHRADA pro
osoby starší 50 let s poruchami pa-
měti
* Domácí péče – pečovatelská služba
v domácnostech uživatelů

Služby pro sociálně vyloučené
osoby
* RUBIKON - nízkoprahové zaříze-

ní pro děti a mládež od 6 – 26 let
* MOZAIKA - sociálně aktivizační

služby pro rodiny s dětmi

unikátní zahrada pro seniory s alzheimerem:
obnoví v paměti dávno zapomenuté zážitky!

oznámení

co VšecHno se Může stát
danIel HenycH

Po dlouhá léta pravidelně plnil
„Dětský koutek“ na stránkách Kost-
nických jisker svými příspěvky bratr
Daniel Henych. Věrně zasílal úvahy
pro děti, které se odvíjely od nějaké-
ho obvyklého životního příběhu
z dětského světa. Často jeho vyprá-
vění vyústilo do veršovaného závě-
ru, z kterého zaznívalo zhuštěné po-
selství, kterým chtěl oslovit své čte-
náře a posluchače.
Autor připravil v roce 2007 rozsáh-
lejší čtení pro čtenáře dorostového
věku, ale nebylo možné jej z finanč-
ních důvodů vydat tiskem. Proto
jeho dílko nyní pro zájemce nabízí-
me na elektronických stránkách
Evangelického týdeníku ve stažení
ve formátu PDF; celkem má uvede-
ný spisek 36 kratičkých kapitol,
s  nadpisem, ilustracemi a obsahem
dohromady 75 stránek.
Naleznete jej na adrese: 
http://www.evangelickytydenik.cz
a to v rubrice Aktuální články.
Jsme rádi, že můžeme touto nabíd-
kou zprostředkovat příjemné čtení
pro tu mladší čtenářskou (nebo po-
sluchačskou) generaci a doufáme, že
jí jejich rodiče či prarodiče budou
nápomocni při opatřování tohoto
užitečného čtení, které může vhod-
ně posloužit svědectvím o křesťan-
ské víře, která se dotýká i záležitostí
všedního dne. 

Bohumil Kejř

Zde uvádíme jen krátkou ukázku
z tohoto dílka.

9. pikle s farářkou
Od chvíle, kdy se Olina dozvěděla od
Martiny, že paní Nedvědová teď bydlí v
Norimberku, stále jí vrtala v hlavě myš-

lenka, jak to narafičit, aby se Martina a
Anča setkaly. Ano, mělo by se jim pomo-
ci, když to Martinina máma tak zvorala.
O Norimberku toho Olina moc nevědě-
la. Matně si vzpomínala, že se tam po
válce odbýval jakýsi důležitý soud a že
tam je známý závodní okruh, ale to bylo
tak všechno. Se svým přáním pomoci
Martině se svěřila paní farářce.
„Víš, Olino, do tohohle se dá těžko zasa-
hovat. Já sama jsem na tom ještě trošič-
ku hůř než ty, poněvadž Martina nepat-
ří do našeho sboru. Budu však o tom pře-
mýšlet a není vyloučeno, že třebas na
něco přijdu.“
Za týden si paní farářka vzala po nábo-
ženství Olinu stranou: „Tak jsem na to
přišla. My s Emilem jsme nebyli na
žádné svatební cestě. Mohli bychom si
tedy na jeden víkend vzít dovolenou a
vyjet si do Norimberka. Snad to ten
Emilův pekáč vydrží. Norimberk je zají-
mavé město. Působil tam po celý život
slavný malíř a grafik Albrecht Dürer,
který maloval hodně podle Bible. Docela
rádi bychom si tam pochodili. No, a
nebylo by asi tak těžké zařídit, abychom
bydleli v YMCE, co v ní pracuje paní
Nedvědová.“
„A co je to vlastně ta YMCA?“ chtěla
vědět Olina. „YMCA je taková meziná-
rodní křesťanská organizace, která půso-
bí skoro po celém světě.“ vysvětlila jí
paní farářka. 
„Založil ji někdy v polovině 19. století
nějaký Williams se svými přáteli. Šlo jim
o to, aby mladí lidé měli místo, kam by ve
volném čase rádi chodili a kde by bylo
postaráno o jejich zdravou výchovu. 
V YMCE se konají přednášky a bese-
dy, ale taky si tam každý může zajít do
čítárny, zaplavat v bazénu nebo za-
hrát košíkovou. A při každé takové
YMCE jsou i noclehárny. Tak bychom
si v té norimberské mohli objednat
noclehy.“ 
- „Ale co to má společného se mnou?“

přerušila paní farářku Olina. „Nejen 
s tebou, ale i s Martinou,“ pokračovala
paní farářka. „Jely byste do Norimberka
s námi a další by se už ukázalo. Tvým
úkolem teď je, abys k tomu Martinu
dotlačila. A druhým úkolem pověříme
tvého tatínka,“ zasmála se paní farářka,
„totiž, aby mě zastoupil a vzal si čtené
kázání, až tady nebudu.“
Olina však farářčiným plánem nadšená
nebyla: „Ale, sestro farářko, já si mys-
lím, že Martina nebude chtít o tom ani
slyšet. Je na svou mámu moc naštvaná.
Ona jí totiž pořádně ublížila. A ublížila
moc i panu Nedvědovi.“
- „To je docela pochopitelné, Olino,“
řek-la paní farářka. „Jenže Martinina
matka, jak jsi mi tuhle říkala, už toho
svého kroku lituje a my bychom nikdy
neměli lidi kvůli jejich klopýtnutí
nadobro odepsat. Kdo z nás je stopro-
centně čistý a nevinný? Vzpomeň si,
jak jednou přivedli k Ježíšovi ženu,
která také pořádně šlápla vedle, a jak
Ježíš řekl »Kdo z vás je bez hříchu,
první hoď na ni kamenem!« Jen o tom
mém nápadu uvažuj a pokus se pro
něj Martinu získat!“

nabídka pro mladší čtenáře

Přijměte naše srdečné pozvání na
Seniorátní den do Soběhrd, který se
uskuteční v neděli 9. září. Je koncipo-
ván jako "rodinný den", ale je možno
se zúčastnit i jen části programu,
např. odpolední přednášky Petra
Galluse "Co dělá evangelíka evange-
líkem?".

postavách politiků, umělců a spor-
tovců. Právě v dnešní době je potře-
bí vnitřní svobody, určitého nadhle-
du a (ne)uctivého odstupu. Je třeba
porozumět, zda někdo něco koná z
touhy po penězích, slávě a moci,
nebo jako službu v odpovědnosti
Bohu a věrnosti slibům, které dal
voličům. I těmto otázkám má křes-
ťan rozumět a být v nich svoboden.
Věřící bývají kolikrát pokládáni za
zpátečníky lpějící na zachovávání
jakýchsi rozvoji života překážejících
předpisech. Chyba lávky! Právě

křesťan je nejsvobodnějším člově-
kem na světě, jak to vyjádřil už
Luther. Žádný pokrok vědy, žádný
technický vynález ho nemůže
zaskočit a ohromit. Smí je zvládnout
v poznání velikých kladných množ-
ností, i z hlediska mravního v po-
vážlivých hrozbách. Ví, čí je, a ví, že
„v Kristu bylo všechno stvořeno na
nebi i na zemi – svět viditelný i nevi-
ditelný, jak nebeské trůny, tak i pan-
stva a vlády i mocnosti – a všecko je
stvořeno pro něho a skrze něho“.
(Ko 1,15n)

Jan Pokorný

svoboda a poznání
Dokončení ze str. 2

o soudu i o míře
Žádnou slovní ekvilibristikou nelze otupit
dosažnost Ježíšových slov (Mt 7,2 a L 6,8).
Nezbývá než si popravdě přiznat: kolikrát
jsme se již v životě přistihli, že sebe samé
soudíme méně přísně než své bližní, z těch
bližních pak opět méně přísně ty, jež máme
rádi či jimž se obdivujeme, než ty, co nám
nejdou pod nos, protože se nějak v našich
očích provinili nebo zdiskreditovali. Co se
pak týče politiků nad námi vládnoucích, je
to přímo do očí bijící. Patříš k naší straně?
Máš vždycky pravdu. Patříš k těm, jimž
nefandíme? Raději mlč, vždyť kdoví, jaké
nečisté pohnutky za tvou řečí jsou, nestojí
ani za to ti naslouchat. Stranictví je v naší
české kotlině pohříchu zvláště zakořeněno,
byť jím trpí i příslušníci jiných národů.
Dokonce ani ve sboru nelze nadhodit téma
nějak se dotýkající správy věcí veřejných,
aby se hned nevynořilo nebezpečí, že se
bratří rozkmotří (sestry jsou v tomto
smyslu ohroženy méně, ostatně není poli-
tika v popředí jejich zájmu). Někteří du-
chovní, vycházejíce z mnohých svých zku-
šeností, nechtějí debaty na téma vlády či
parlamentu vůbec připustit. Křesťanu sice
nemá být jedno, jak a co se má ve společ-
nosti dělat, ale nesmí o tom raději mluvit.
Druhá polovina verše Mt 7,2 se zdá být
pouze literární metodou, které Ježíš zhus-
ta používá k dokreslení nebo ke zdůrazně-
ní své myšlenky, aby zdvojením příměru
nabyla na pádnosti, ačkoli někoho soudit a
někomu měřit je vlastně totéž. A přece se
právě v tyto dnešní časy ten motiv míry,
jíž měříme, aby nám nakonec stejnou mě-
rou bylo měřeno, stává pojednou neoby-
čejně výmluvným, a to v souvislosti s tzv.
církevními restitucemi. Míra, jíž církve
měří výměry pozemků a lesů, se totiž ob-
čanu, laikovi i znalci nebo historikovi, zdá
jaksi "natlačená a natřesená" (L 6,8). Jak
to tak vypadá, chtějí církve více, než jim
kdy patřilo, nota bene není-li jasné, zda
jim to fakticky vůbec patřilo. Zde se názo-
ry různí. Nechávám teď stranou, že z teo-
logického hlediska by církve majetek ne-
měly ani chtít, protože jsem se k tomu
vyjádřil již dříve. Ale ta církevní míra,
když už ho tedy chtějí, ta mě právě znepo-
kojuje. Mám obavy, že Pán bude církvím -
nejen jednotlivcům, jak bychom rádi vidě-
li a jak máme tendenci to vykládat - měřit
stejnou měrou a že to jeho měření ještě
dříve, než nastane ta dies irae, pro ně
nedopadne dobře. Proč církve měří a vy-
měřují právě dnes, kdy se více než kdy
jindy zdá, že se čas nachyluje, tomu se
nepřestávám divit.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně



Motto: 
„Neopouštějte mládež, pokračujte v činnosti.“

(Slova, jež náčelník Rudolf Plajner adresoval skautským vůdkyním a
vůdcům při třetí likvidaci Junáka v r. 1970 formou splynutí s Pionýr-
skou organizací SSM.) 

Junák na praHu II. sVětoVé Války
Na ustavujícím sněmu Junáka-ústředí skautské výchovy v led-
nu 1939 byl místonáčelníkem s určením pro Moravu zvolen
Rudolf Plajner – Táta. 
Protože však dne 1. září 1939 byl vedle jiných činovníků zatčen
i druhý náčelník Junáka Bohuslav Řehák - Sláva, (nacisté tehdy
zatkli řadu českých vysokoškolských učitelů a dalších osob-
ností jako „rukojmí“), měl Rudolf Plajner, již jako náčelník,
plnou odpovědnost za celou organizaci. Týkala se především
situace, kdy byly v létě roku 1940 rozpuštěny skautské tábo-
ry1/. Poté sjednal tajnou dohodu se Sokolem, Českým červe-
ným křížem a Klubem českých turistů o přijetí a ochraně skaut-
ských oddílů v případě zrušení Junáka-ústředí skautské
výchovy, které předvídal. Patří k významným skutečnostem,
že všechny tyto organizace skutečně dle svých místních mož-
ností napomáhaly k přežití skautských oddílů. Po r. 1940 po-
kračoval R. Plajner obdobně jako mnozí další členové Junáka 
v ilegální skautské činnosti. Jako zástupce Junáka se podílel na
budování odbojových organizací Obrana národa, Politické
ústředí a Petiční výbor Věrni zůstaneme a udržoval kontakt 
s předsedou protektorátní vlády Aloisem Eliášem. Se svými
spolupracovníky především zajistil bezpečnou cestu pro pře-
vádění mnoha vojáků, politiků a členů vlády do zahraničí.
Válka tragicky poznamenala rodinu náčelní Vlasty Koseové -
její muž, zaujímající vysokou funkci na Ministerstvu zeměděl-
ství, byl krátce po vypuknutí II. svět. války zatčen, vězněn a 
v roce 1942 Sonderkommandem Gestapa zastřelen. V roce 1946
se Vlasta Koseová stala místopředsedkyní světové dívčí asoci-
ace skautek WAGGGS. Doma řídila schůze náčelnictva dívčího
kmene Junáka, přednášela na lesních školách o výchovném
významu organizace se vztahem ke každodennímu životu.
Vlasta Macková, současná čestná náčelní Junáka - svazu skau-
tů a skautek ČR o ní píše: „Neslyšely jsme ji nikdy velet, ale
všechny jsme šly za ní.“ 

Junák po II. sVětoVé Válce
Po ukončení II. svět. války v červenci 1945 zastupoval Rudolf
Plajner Junáka na srazu mládeže na Radhošti, kde byl inicio-
ván trend sjednocování mládežnických organizací. Vlasta
Koseová byla v r. 1946 opět zvolena náčelní Junáka. Na sněmu
Junáka v r. 1946 byl také Rudolf Plajner opět zvolen náčelní-
kem; předložil kompromisní doporučení na kolektivní členství
v SČM, které sjezd přijal. Bylo sice přáním vlády a zejména
Ministerstva národní obrany obnovit Junáka, ale obecně byla
požadována jednota mládeže, tělovýchovy a odborů. Je pozo-
ruhodné, že tyto požadavky ve své podstatě kopírovaly trend,
který zaváděli již organizátoři práce s mládeží v hitlerovském
Německu (bývalí členové Junáka německé národnosti na
území Protektorátu Čechy a Morava byli nuceni vstupovat do

jediné organizace Hitlerjugend). Je ovšem dobře známo, že
tento trend nesmlouvavě prosazovali, a to nejen v Českoslo-
vensku, sovětští poradci zprvu jen v řadách komunistů a
později ve státním aparátu.
Oběma požadavkům poválečné doby nebylo možné vyhovět
současně, a tak jediné řešení bylo kolektivní členství Junáka
buď v mládežnické, nebo v tělovýchovné organizaci. Za tuto
hranici Junák jít nemohl, neměl-li ztratit členství v mezinárod-
ním skautském hnutí a také samostatnou existenci doma. Na

přání československé vlády a velvyslanectví SSSR se Rudolf
Plajner zúčastnil spolu se zástupci ČSM, Sokola a sportovců
velkých tělovýchovných slavností v Moskvě, kde projednával
otázky spolupráce Junáka se sovětskými pionýry2/. Vyhlásil
např. také dvouletý plán Junáka se závazkem odpracovat 20
milionů hodin ve službách republice. Obhajobě této linie věno-
val náčelník R. Plajner po tři roky všechny své síly, až mu bylo
zabráněno zastávané stanovisko dále hájit.
Tento vývoj sledoval a včas na něj upozorňoval Výchovný

příloHa 3 23-24/2012

VycHáZí: 15. srpna 2012

100 let skautingu jako občanské iniciativy
Stručně o skautingu v Čechách

během II. světové války a po jejím konci

Rudolf Plajner - Táta

II. část

Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný. 

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Rok 1945 byl pro mne velmi náročný. Celá léta mne zlobily plíce a průduš-
ky. Bylo mi 11 let. Nemoc se mi zhoršila tak, že jsem zameškal druhé polo-
letí a nebyl jsem klasifikován. Matně si pamatuji, jak jsem chodil na dia-
termii k doktorovi Blechovi. Bral jsem také léky, po kterých mi zvápenatě-
ly hroty plic. 
To jaro bylo přímo hektické. Nejdřív nálety „hloubkařů“ (bydleli jsme u
nákladního nádraží v Rokycanech), pak začátek května, kdy jsme se „ukli-
dili“ do blízké vesnice Kamenný Újezd, která prakticky sousedila s městem.
Polekal nás velký nálet na Škodovku v Plzni, kdy záře ohňů byla patrna i u
nás. Ale nebyli jsme ani tam ušetřeni. 
V předvečer Pražského povstání nás „navštívili“ tři vojáci banderovské
armády, prchající před Němci. Samozřejmě ozbrojení. Chtěli jídlo a nocleh.
Naštěstí odešli. 
Pak jsme zahlédli prchající Němce před Rusy. Do toho neustálé volání
Prahy o pomoc. V našem strachu nám nezbývalo než modlitby. Pak přišli
Rusové a do Rokycan Američané. Vrátili jsme se a začalo pro nás opravdo-
vé jaro. V míru. 
Tak mne zastihl i velký nábor do skautu. Pamatuji se na veliký stan (asi
půjčený od amerických vojáků) a svoji rozechvělost, když jsem uváděl své
osobní údaje. Přiznám se, že z dalšího dění si mnoho nepamatuji. Vím jen,
že jsem plnil (snad to byl bobřík květin?) znalosti v rostlinách a že už jsem
měl skoro celou padesátku. 
Ale v novém školním roce jsem měl učitele na matematiku, který mne pro ni cele získal. Mé zájmy se stočily úplně jinam. Už
ne kreslení a květiny, ale čísla. Naučil jsem se tak dokonale morseovku, že ještě na vojně, když hledali radisty, jsem posléze
v určitém okamžiku začal úmyslně dělat chyby, protože jsem chtěl být topografem. Ale to odbočuji. 
Vím jen, že moje samotářství utrpělo ve skautu vážné trhliny, že jsem si začal vážit přátelství a později jsem ho vyhledával.
Jistě i po skončení skautingu moje dětská povaha toužila po dobrodružství, pravdě, spravedlnosti a přátelství. Velmi jsem si
vážil Mirka z Rychlých šípů a obdivoval jsem „Old Šetrhenda“ z Májovek. Pamatuji si ještě na srub, postavený na skautské
louce, který ale neměl dlouhého trvání, neboť pionýři jej brzy zdemolovali;  vyhořel.
Měl jsem veliké štěstí, že v roce 1951 nastoupil do českobratrského evangelického sboru bratr farář Miroslav Rodr. Ten se stal
mým velkým přítelem, protože v mládeži nenásilně uplatňoval i skautské principy.
Ze svých začátků ve skautingu si toho mnoho nepamatuji, neboť moje zdraví bylo stále chatrné, takže o největší zážitek –
tábor jsem přišel, ale přinutilo mne to aktivně přistupovat k životu. Začal jsem fotografovat, aktivně jsem se zapojil do práce
na rokycanské hvězdárně, a získával jsem i z řad „mládežníků“ spolupracovníky. 
Nová obnova Junáka mne zastihla v konečné fázi studia na technice a práci na diplomce, které jsem věnoval maximální
pozornost. Až na žádost přátel jsem se chopil vlčáckého oddílu katolického skautu. Chlapce z družin Mývalů a Brtníků jsem
si zamiloval a myslím, že i oni mne. Nejhorší chvíle nastala, když jsme věděli, že je konec. Ještě nakonec jsme uspořádali
vánoční besídku. 
V roce 1990 jsem se vrhl intenzivně do založení evangelického oddílu. Prolezl jsem kartotéku I. českobratrského evangelické-
ho sboru v Brně a vypsal všechny chlapce a děvčata, kteří připadali v úvahu a napsal jsem dopisy rodičům. Nakonec mne děv-
čata předběhla a měla oddíl dříve, ale i nám (s bratrem Miroslavem Akelou Krejčím) se to podařilo a získali jsme ještě bra-
tra Petra Tiňtu Sochu. Nakonec se oddíl rozrostl tak, že je větší jak mnohá střediska. 
Já sám jsem již ve skautském důchodu, i když někdy vypomohu třeba s nácvikem pletení turbánků, či přednáškou z myšlen-
kových základů skautingu. Jsem stále veden jako instruktor lesní školy Collegium. 
Ale moje místo je teď především u mé milované manželky, u které zjistili rakovinu jícnu. Před vlastním léčením ji musím vykr-
mit. Jelikož má zavedenu sondu do žaludku, musím ji krmit stříkačkou. Je to sice náročné na čas, ale jsem vděčen skautingu,
že mne připravil i na takovou službu, že se mohu otáčet i v kuchyni.
Nejvíce jsem ovšem vděčen Bohu za jeho přítomnost a pomoc.

Jaroslav Černý - Ursus

Skautské začátky



výbor Junáka, vedený (později komunistickým režimem věz-
něným) Karlem Průchou, v materiálu z období říjen - listopad
1947 (určeném pro plánovaný, avšak již neuskutečněný sněm
Junáka ve Zlíně), který s ním vypracovali Karel Skála a Jaroslav
Novák. Text obsahuje mj. slova: „V nejrůznějších evropských
zemích jsme mohli už od konce dvacátých let a zvláště od
druhé půle let třicátých pozorovat, jak se skautských metod a
organizací zmocňují politické síly, aby je v postupném či ráz-
ném procesu nahradily mocnými (mnohdy s určením povin-
ného členství) organizacemi mládeže, plně kontrolovanými
státem, s přesnou zakázkou politického směru a výchovy 
v nich. Nemusíme chodit daleko pro příklady. Tento proces pa-
matujeme z doby okupace všichni. Je však třeba říct, že ne
všichni skauti chápali Kuratorium pro výchovu mládeže3/ jen
jako dočasný a trpný úkryt pro svou činnost. Nebylo málo těch,
kteří se v systému státem kontrolované a podporované organi-
zace mládeže zhlédli. Tou samou zkušeností prošel například i
skauting francouzský, jak jsme se právě letos4/, při nesčetných
rozhovorech, návštěvách škol a táborů, mohli přesvědčit… 
Všemožná podpora a propagace činností mládeže státem pře-
svědčily za války řadu skautských vůdců natolik, že za ně
poměrně snadno vyměnili dosavadní skautskou výchovu 
k občanským ctnostem a světovému skautskému bratrství.
Aniž by brali v úvahu omezující (a vymezující) moment toho-
to druhu organizací svázaných s politickou mocí…“ 
Ve stadiu příprav byl sněm Junáka, plánovaný na třetí dekádu
února 1948 do Zlína. K němu byly na Moravě vypracovány
dva manifesty: Junácký manifest, deklarující materialistické,
socialistické „junáctví“ s vlastním návrhem „junáckého záko-
na“ a členství ve Světové federaci demokratické mládeže.

K témuž účelu vyšel v Ivančicích „Lobpreisův“ Skautský ma-
nifest, který předkládal zachování skautingu, do 1. bodu skaut-
ského slibu připojil „povinnost k Bohu“ a ke skautskému záko-
nu navrhl doplnit body: bod „11. Skaut je zmužilý.“, a bod „12.
Skaut je zbožný.“ Ani jedna z těchto iniciativ nakonec nebyla
projednána (sněm byl odvolán, zřejmě jako výsledek likvidač-
ní činnosti komunistů v ústředí Junáka), avšak historie oba
texty zachovala.
Je dobré ještě vzít v úvahu fakt, že v situaci vyvolané únorový-
mi dny r. 1948, odmítl Rudolf Plajner, od mládí přesvědčený
sociální demokrat, při slučování s KSČ stát se komunistou a
jako náčelník také odmítl podepsat spolupráci s prokomunis-
tickou Národní frontou, načež byl zbaven funkce, posléze
zatčen a na několik měsíců uvězněn. Po propuštění mu byla
znemožněna jeho pedagogická činnost a byl přeložen zprvu na
manuální práci a posléze na různé střední školy5/.
Pro školáky od 24. dubna 1949, kdy byla ustavena Pionýrská
organizace SČM, začalo „jednotné a povinné“ členství v této
organizaci. Nicméně po 1. lednu 1950, i když Junák podruhé 
v krátké době přestal existovat, se Rudolf Plajner s řadou svých
spolubratrů účastnil skrývaného a utajovaného skautského
dění a s pečlivostí jemu vlastní o tom vedl své zápisky, jež se
zachovaly dodnes6/. 
Dříve v říšském Německu i posléze v Sovětském svazu osvěd-
čená „společenská praxe“ mocenskými prostředky zasahovat
do spolkové činnosti, jejíž pravou podstatou má být dobrovol-
né sdružování občanů, byla zásadní metodou potlačování
skautského hnutí zvláště v padesátých letech dvacátého století
také u nás. Díky péči historiků, skautských oddílů či středisek,
ale i skautů a skautek samotných či jejich rodin máme o tom

dnes zachovány doslova nepřeberné doklady. Studujeme-li
anebo nasloucháme-li zachovanému vyprávění z té doby, ne-
lze se ubránit údivu i obdivu, jak nejen dříve v nacistických
koncentračních táborech, ale později i v komunistických
lágrech dokázaly pracovat skautské družiny (jako základní
„buňky“ skautského společenství) a plnit skautský zákon.
Mnozí „muklové“ (mukl = muž určený k likvidaci), a to nejen
ti, komu bylo zabráněno dostudovat, hodnotí svůj pobyt v ko-
munistickém vězení kladně i díky prožitku opravdového spo-
lečenství bližních, a také - jak zdůrazňuje např. spisovatel Jiří
Stránský - za „univerzitu“ co do vzdělání – vždyť ti starší,
zvláště věznění učitelé či profesoři, svým spoluvězňům před-
nášeli a ovšem leckoho také vychovávali svým příkladem obě-
tavého životního stylu, uvěznění duchovní či církevní pracov-
níci podávali „civilní“ svědectví své víry. Skautské družiny exi-
stovaly a pracovaly v jáchymovských lágrech, v Leopoldově i
jinde. Pokud muklové (tedy jak muži, tak ženy) vzpomínají na
tato léta, nezapomínají zdůrazňovat, že teprve tam plně pozna-
li nezdolnou sílu skautského hesla „Buď připraven!“ či „zása-
dy dobrého skutku vykonaného alespoň jednou denně“ v po-
době sdíleného úsměvu či podaného kousku chleba z vlastní-
ho přídělu. Mezi snad až „zázraky“ té doby patří jistě i fakt, že
to, jak muklové prožívali svoje otrocké dny, mělo kladný vliv
na leckterého dozorce – jak jinak by historici mohli dnes praco-
vat s motáky a jak by mohla např. pražská knihovna Libri pro-
hibiti nabízet takové skvosty literárních prací, jež se z kriminá-
lů dostaly ven spolu s cennými výtvarnými artefakty a zacho-
valy se dodnes. 

Vysvětlivky:
1/ Rudolf Plajner proti tomu protestoval a prostřednictvím Eliá-
šovy vlády se snažil, aby majetek oddílů i dětí byl vrácen; mnoh-
de se totiž vrátily děti z táborů jen v teplákách, nebo dokonce v tre-
nýrkách.
2/ K historickým kuriozitám patří informace, že manželka V. I.
Lenina, N. K. Krupská, údajně dávala při vytváření sovětského
Pionýra za vzor praxi skautského hnutí ve Francii (tyto zkušenos-
ti získala v Paříži se svým manželem během druhé emigrace v le-
tech 1907-1917). Ačkoliv N. Krupská doporučovala využívat orga-
nizační strukturu a řád činnosti podle světového skautského hnutí,
kategoricky odmítala ideové zakotvení skautingu, a to zcela v sou-
ladu s ateistickou ideologií komunismu. 
3/ Kuratorium pro výchovu mládeže byla organizace v Protekto-
rátu Čechy a Morava, programově zaměřená na rozvoj sportov-
ních aktivit a branné zdatnosti mladých – byla v něm soustředěna
většina zájmových pohybových aktivit občanů protektorátu. Jejím
hlavním ideovým cílem byla podpora tzv. protektorátního vlaste-
nectví, spolupráce s německou říší a pozvolná převýchova v du-
chu nacionálně-socialistické ideologie.
4/ Autoři mají na mysli zkušenosti početné delegace skautek a
skautů z Československa na jamboree ve Francii v roce 1947.
5/ Jeho specializací byla matematika a fyzika, učil nejdelší dobu na
Zemském reálném gymnáziu v Holešově, krátký čas také na Spol-
kovém reálném gymnáziu v Praze-Dejvicích. Poté, co jej komunis-
tický režim začal pronásledovat, učil do svého penzionování na
několika dalších základních a středních školách na Moravě i v Če-
chách. 
6/ Příklady skautských publikací uschovaných v Ústředním
skautském archivu (ÚSA): Rudolf Plajner: VE STÍNU HÁKOVÉ-
HO KŘÍŽE 1939-1940; Dr. Rud. Plajner: Jak jsem prožíval Únorové
dny v Junáku 1948; Rudolf PLAJNER: Hledání zaváté stopy;
Rudolf PLAJNER: Úsvit českého junáctví. ÚSA má v úschově jeho
pozůstalost.
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Pokusím se čtenářům vysvětlit můj troufalý název článku.
Do čsl. Skautu jsem vstoupil 28. května 1945, a to do 13. oddílu VS
Praha. Bylo těsně po válce a všeho bylo málo, ale skautských nováčků
hodně. V lesích a odlehlých oblastech se ještě často vyskytovali ban-
derovci a werwolfové (fanatičtí nacisté, odmítající kapitulaci). Ban-
derovci byli zbytky partyzánské armády ukrajinského velitele Štefana
Bandery, kteří odmítali nadvládu Sovětského svazu nad Polskem.
Když pochopili, že své stanovisko neuhájí politicky, ani zbraněmi, sta-
hovali se z Polska přes naše území do americké okupační zóny.
Jídlo během pochodu kradli a jim nebezpečné svědky likvidovali.
Protože jsme měli na dvě družiny a v oddílu jen jednu pramičku (šest
pádlařů + jeden kormidelník), musili jsme se v ní střídat na víkendové
výlety.
Asi 15. června 1945 připadla na naši družinu Ježků pěší víkendovka.
Cílem cesty byl Padrťský rybník v Brdech. Účastnili se: Valda (kormi-
delník), Šejhar (předválečný skaut) a já, Rodrigo (nováček). Z Řevnic
jsme šlapali lesem na Brdskou hřebenovku a po ní na kopec nad Padrť-
ským rybníkem. Vše probíhalo podle programu za procvičování práce 
s mapou a busolou. 
Krátce po poledni jsme dorazili na kopec nad Padrťským rybníkem.
Sešli jsme po svahu níže k rybníku. Na malém ohništi jsme ohřáli oběd
a vyčistili místo pro stan. Valda jako vůdce výpravy zašel do blízké
hájovny požádat o souhlas a ohlásit naše stanování. Stanové tyče jsme
na jedné straně zakotvili na kolík, na druhé straně pro kamenitý terén

uvázali napínací šňůru na strom.
Na vrcholu kopce nad stanem se tyčila zachovalá stavba triangulační věže a to byl náš cíl před večerkou. Z vrcholné
plošiny byl nádherný rozhled i pohled na zalesněné vrcholky Brd. Když jsme je podle mapy poznali a pojmenovali,
začalo slunce zapadat za kopce na západním obzoru. Krása a velebnost přírody oslovila každého z nás. Naše mládí
reagovalo tak, že jsme si posedali po okraji plošiny a spustili námořnicko-skautské písničky. Náhle však Šejhar říká:
„Kluci, slyšíte to taky? Dole někdo chodí.“ Skutečně opodál věže byly v křoví slyšet opatrné lidské kroky. Natolik jsme
už z přírody znali, jak zní krok zvěře a krok lidský.
Valda, jako vůdce výpravy, řekl potichu: „Zpívejte dál, jako by nic, já pomalu slezu,“ a nahlas: „Musím zkontrolovat,
jak jsme uhasili ohniště.“ A opět potichu: „Když si začnu pískat My pluli dál a dál, je to dobrý, přijeďte za mnou, když
bude ticho, slezte rychle, ale nenápadně dolů, a rychlým krokem jděte do hájovny, směrem na tu vysokou borovici za
rybníkem!“
Bavili jsme se schválně nahlas o programu túry na zítřek a když jsme zaslechli smluvený signál, slezli jsme pomalu
nenápadně dolů.
Před stanem jsme pak nápadně nenápadně soutěžili a zkoušeli uzlování, dokud nepřišel soumrak. Během té doby jsme
z lesa slyšeli několikrát pomalé, opatrné lidské kroky. Ani slovy, ani gesty jsme si jich nevšímali, jako bychom nesly-
šeli. Pak jsme polohlasně zazpívali skautskou večerku a uložili se do stanu. Tam jsme se šeptem rozdělili, kdo bude 
v jakém pořadí vzhůru a dávat pozor a jakým způsobem nehlučně vzbudí ostatní a kterou stranou se kdo pokusí opus-
tit stan a utéci. Bylo to zbytečné, neboť strachy nespal nikdo. Podezřelé zvuky pochodu, nyní již dlouhé řady lidí, se
opakovaly několikrát, asi až do 2 hodin po půlnoci. Pak vyšel měsíc a mýtinu s naším stanem zalil jasným světlem.
Předtím cosi běželo a brklo o napnutou šňůru ke kolíku, zřejmě asi srna, nebo jiné zvíře. Ale na naše vypjaté nervy to
byl náraz. Za chvíli jsme ucítili, jak něco napnulo šňůru uvázanou ke stanu. Brzy bylo jasno. Ozvalo se teskné, nervy
drásající soví houkání. Stále nikdo z nás nespal, a tak zkušený Valda šeptal: „Buďte tiše a moc se nevrťte, ať ji nevy-
plašíte. Dokud je tu ta sova, znamená to, že není nablízku žádný člověk.“ To houkání trvalo asi půl hodiny. Pak padl
na mýtinu stín stromů a sova odlétla.
Záhadné kročeje se už z lesa neozvaly. Zmoženi strachem i únavou jsme všichni usnuli.
Probudilo nás až slunce opírající se do našeho stanu, klepání na celtu a volání „Haló, jste tam?“ Hajný se přišel pře-
svědčit, jak jsme prožili noc. Prý mu asi v deset hodin večer volali z místního SNB, že je očekáván přechod větší sku-
piny banderovců a aby raději nechodili do lesa. Když jsme mu ve zkratce vylíčili naši noc hrůzy, pochválil nás, že jsme
se chovali dobře a moudře. Také nám vysvětlil, že ono nervy drásající kukání byla sova pálená, kterou přilákal měsí-
cem ozářený stan. Když pan hajný odešel, prohlásil Valda, který byl bez vyznání: „Tak páni, myslím, že můžeme děko-
vat Bohu, že to tak dopadlo!”
Od té doby vím, že Pán Bůh má skauty rád, a já nemám rád soví houkání.

Milan Hejl - Rodrigo

Pán Bůh má skauty rád

Skautský slib


