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LIBUŠÍN, PRAHA – Libušínské skautské středisko oslavilo už 75 let trvání výstavou    

nazvanou 75 let skautingu v Libušíně, která zahrnovala celou historii skautingu od roku      

1938 do současnosti. Ojedinělou výstavu poctil svou návštěvou devadesátiletý      

místostarosta Junáka ČR Jiří Navrátil. 

 

Skautské středisko v Libušíně u Kladna má 82 registrovaných členů a přibývají další. 

Foto: Marta Alterová, 5plus2 

Na výstavě 75 let skautingu v Libušíně byl zmíněn i rok 1911, kdy příznivci skautingu odjeli do Anglie 

studovat tamní zvyky skautů. V roce 1912 byl pak Junák založen v České republice. Na výstavě, v sále 

bývalé hasičárny, byla představena i tehdejší pošta českých skautů, kdy tito sloužili poštovnímu úřadu        

a roznášeli poštu. 

Ojedinělou výstavu v Libušíně u Kladna poctil svou návštěvou devadesátiletý místostarosta Junáka 

České republiky a jeho dlouholetý starosta Jiří Navrátil, který začínal skautovat v pražských Dejvicích       

a v době nacistického zákazu skautingu byl členem Foglarova oddílu Dvojka - druhého oddílu Hoši od 

bobří řeky. (Jaroslav Foglar, neboli Jestřáb, proslul příběhy Rychlých šípů, poznámka autorky). 

Nacisti ani komunisti nezabránili tomu, aby se skauti scházeli 

"Musím říci, že skautských výstav jsem viděl miliony, ale tahle je opravdu pozoruhodná," říká Jiří Navrátil    

a dodal, že je naprosto úžasné, co se podaří v jedné obci uskutečnit. "Ty spousty činností a zážitků pro 

mladé lidi, kteří často nevědí, do čeho "píchnout", jsou prostě neocenitelné. Činnost tohoto střediska je 

prostě fantastická," chválí místní skauty Jiří Navrátil. 

"Nedávno jsem viděl nový program britských skautů. Skauting se měl vždy odehrávat v přírodě. Ale 

protože je přírody stále méně, odehrává se spousta činností pod střechou. Jsem rád, že tu jsou lidé, kteří 

mají neustále nápady na další a další akce. Je to pro mě obrovské zadostiučinění, i proto, že jsem 

skautingu věnoval podstatnou část svého života," vysvětluje Jiří Navrátil s tím, že vždycky, když chtěl se 

skautingem skončit, tak to prostě nešlo. 
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"Tu přišli nacisti a my nemohli skončit, ani když nás rozpustili, tu přišli komunisti, a zase nešlo skončit, 

když nás zrušili. Poznal jsem vše, co komunistický režim mladému člověku tehdy "nabízel"," říká stále 

optimistický Jiří Navrátil a dodává, že v České republice pomalu vzrůstá členská základna skautů. "Na 

počtu ale nezáleží, i když bychom byli jen ohniskem pozitivní deviace, i to by mělo smysl," tvrdí. V České 

republice je nyní okolo 48 tisíc skautů. 

Jiří Navrátil byl v roce 1949 odsouzen za protikomunistickou činnost na dvacet let. Ve vězeních a lágrech 

strávil plných jedenáct let. Po obnově Junáka v roce 1990 byl Jiří Navrátil členem Ústřední rady, a o dva 

roky později se stal starostou Junáka. V roce 2008 bylo Jiřímu Navrátilovi uděleno Čestné občanství 

Prahy 6. V současné době je místostarostou, obrovským zdrojem inspirace a vzorem pro všechny skauty. 

Má rád knihy, zpravodajství a miluje ovesnou kaši. 

Podsadový stan, vynález českých skautů, letos oslavil 100 let 

Díky mnoha sběratelům se podařilo uchovat opravdu cenné kousky, vlajky, dobové fotografie, skautské 

obleky, klobouky, dopisy, dokumenty, výroční odznaky, sbírka skautských šátků, nášivky, filatelie             

a mnoho dalších cenností. "Výstavu oživujeme každých pět let a pokaždé obsahuje další sběratelské 

věci, jsou tu fotografie z táborů a akcí posledních let, a také náš táborový podsadový stan, který coby 

vynález českých skautů právě letos oslavil sto let," říká vedoucí střediska skautů v Libušíně František 

Kotaska, alias Sekerka. Jeho přezdívka vznikla podobně jako přezdívky ostatních členů skautského 

oddílu. "Z jedné výpravy, na které jsem pořád nadával, že mě tlačí sekera v batohu, mi zůstala přezdívka 

Sekerka," vysvětluje František Kotaska. 

Akéla, Zorka, Dingo, Jaša i Roy a další, ti všichni motivovali nové skauty 

Zakladatelem libušínského střediska Skautů byl Vladimír Jager – Akéla a parta několika kluků, kteří 

zároveň společně působili jako ministranti v místním kostele svatého Prokopa. Vladimír Jager pak              

v prosinci 1938 přihlásil na republikovém ústředí první oddíl skautů a tím byla zahájena jeho oficiální 

činnost. Od té doby prošel libušínský skauting mnoha změnami a především opakovaným zákazem 

činnosti totalitními režimy tak, jako v celé republice. Vždycky však byl oživen, jak jen to bylo možné,            

a po své třetí obnově na sklonku roku 1989 se začala psát etapa trvající bez přestání do dneška. 

Libušínští skauti ve svém znaku prezentují kostelík svatého Jiří v Libušíně, ze kterého vystupuje skautská 

lilie. K roku 2013 má oddíl 82 registrovaných členů. Na výstavu připravili i skautský kalendář na rok 2014. 

"Vždycky jsme byli moc dobrá parta," říká Zděnka Tumpachová, alias Jaša, která skautingu věnovala 

dlouhá léta společně se svým manželem Jaroslavem Tumpachem – Royem a dodává, že Vladimír       

Jager – Akéla, se svou ženou Angelikou byli opravdu poctivými skauty, kteří uctívali pravé zákony 

skautingu. "Bylo to jiné, protože i doba byla jiná, a Na Janovce v Libušíně to bylo krásné," říká zasloužilá 

skautka Jaša. I ona je skvělou inspirací pro všechny mladé členy libušínského skautského oddílu. 

Nové začátky skautingu byly krásné, skauti měli spoustu ideálů 

Nové začátky skautského střediska v Libušíně prý byly krásné. "Všichni členové měli spoustu ideálů,   

bylo to pro nás něco nového. Setkání s přírodou, s úžasnými lidmi, kteří tu ve skautu začínali, jako byl 

například Václav Černucký – Dingo, Marie Kulová – Zorka, to byli lidé, kteří nás namotivovali a ve 

spoustě z nás zůstala láska ke skautingu až do dneška," vypravuje František Kotaska. 

Do skautského střediska v Libušíně se neustále hlásí noví členové. "Byla doba, kdy jsme měli méně dětí, 

ale už dorůstají děti těch, kteří v devadesátém roce začínali, a ty teď právě rozšiřují naše řady," říká 

František Kotaska. Členská základna se neustále zvedá a oddíl má spoustu těch nejmenších - Světlušek    

a Vlčat. Kluci do 15, 16 let jsou Junáci, děvčata ve stejném věku jsou Skautky. V oddíle jsou dále Roveři     

a Rangers. Nejstarším členem je bratr Jaroslav Tumpach – Roy, který měl původně výstavu zahajovat, 

ale plány mu překazila nemoc. 

Autor: Marta Alterová 
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