
                                                                                                                                
Milí skauti, 

V pátek 24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek. Před 100 lety 
Robert Baden-Powell (zakladatel skautingu) vybral sv. Jiřího jako patrona všech skautů. Jeho 
symbolický význam spočívá v boji dobra se zlem a v hodnotách, které sv. Jiří zastával: čestnost, pravda, 
pomoc druhým a rytířská ctnost. Tedy hodnoty, které zastávají i skauti. 

„Skautská myšlenka je moderní rytířství, které nám přikazuje pomáhat bližnímu, konat denně dobré 
skutky, považovat všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry.“ 

Při příležitosti skautského dne jsme chtěli v našem středisku oslavit také velkou událost. Naše 
brumovské středisko letos slaví 30 let! Původně bylo v plánu jako každý rok-uspořádat Memoriál 
Šedého vlka a na druhý den společně absolvovat mši svatou, věnovanou našemu středisku, po které 
bychom se odebrali do orlovny, kde bychom slavnostně poobědvali, bohužel situace nám toto 
nedovolila. 

To ale není důvodem, abychom tak velkou událost opomněli, proto vás vyzýváme, zkuste po přečtení 
tohoto dopisu věnovat alespoň malou chvíli k tomu, abyste zavzpomínali na vaše nejoblíbenější zážitky, 
které vás zatím provázely na naší skautské cestě. Můžete si také na skautských stránkách projet fotky 
nebo přečíst almanach, kde je shrnutá skautská činnost u nás. 

http://skautbrumov.cz/ 

http://skautbrumov.cz/wp-content/uploads/2019/10/Almanach-Brumov-Bylnice.pdf 

Celoročně absolvujeme nespočet schůzek, oddílovek a akcí, které nakonec vyvrcholí v náš oblíbený 
skautský tábor. Na těchto setkáních zažíváme nejrůznější dobrodružství, také se učíme novým věcem, 
ale hlavně prohlubujeme naše kamarádství. A to je na skautingu nejdůležitější! Je nám jedno, jestli 
jsme z Asie či Evropy, jestli mluvíme stejným jazykem, jsme stejného nebo jiného vyznání. Kde jinde 
můžeš tykat dospělému člověku? Tady, ve skautingu, jsme si všichni rovni a to nás spojuje! Buďme hrdí, 
že patříme do tohoto společenství! 

A teď se pojďme podívat, kdo to vůbec byl ten náš patron skautů! Víte o něm něco? 

Sv. Jiří – drakobijec – je symbolem statečnosti a zmužilosti, je patronem skautů na celém světě. 24. 
dubna byl Jiří odsouzen na smrt, protože odmítl vzdát se své víry. Na popravišti se roku 303 modlil za 
obrácení pohanů, ale zemřel pod katovým mečem.Svatý Jiří je také patronem celé Anglie. I v českých 
zemích je sv. Jiří oblíbeným světcem. Je mu zasvěceno mnoho kostelů. 

Podle legendy pocházel Jiří z urozené, křesťanské rodiny z Kappadokii (část Turecka). Narodil se kolem 
roku 270 n.l. v Palestině. Jeho otec sloužil jako důstojník v římské armádě. Mladý Jiří vstoupil po vzoru 
otce do armády brzy po dosažení dospělosti. Dokázal být dobrým vojákem, a proto byl povyšován. Po 
svých dvacetinách obdržel titul Tribuna a následně se stal rytířem, jako člen osobní stráže římského 
císaře Diokleciána. 
Císař aleumožnil pronásledování a útisk křesťanů v celé Říši. Jiřímu bylo nařízeno účastnit se 
pronásledování. Namísto toho se ale Jiří přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské rozhodnutí. 
Rozzuřený Dioklecián ho nechal mučit za zradu.  
Tento skutek přesvědčil císařovnu Alexandru a pohanského kněze Athanasia k přestoupení ke 
křesťanství. Jeho tělo bylo po smrti navráceno do Lýdie (města, ze kterého pocházela jeho matka) na 
pohřeb, kam mu brzy začali chodit vzdávat úctu křesťané jako mučedníkovi. 

http://skautbrumov.cz/
http://skautbrumov.cz/wp-content/uploads/2019/10/Almanach-Brumov-Bylnice.pdf


                                                                                                                                
Legenda o sv. Jiří                                                

Legenda o sv. Jiří praví, že se v palestinském městě usadil drak, který 

přicházel k městským hradbám a ohrožoval obyvatele města. Obyvatelé mu proto 

k jezeru nosili denně ovce, aby uspokojili jeho hlad. Jak ovce docházely, tak byla 

drakovi denně předkládána jen jedna ovce – a jeden člověk určený losem. Až 

los padl na jedinou královu dceru– princeznu Cleolindu. Když byla vedena ke 

drakovi, jel Jiří kolem a pokusil se princeznu zachránit. Nasedl na koně a draka 

napadl. Ranou kopí jej vážně zranil a srazil k zemi. Zkroceného draka přivedl do 

města a král nabídl Jiřímu nesmírnou spoustu peněz, ten je však nechal rozdat chudým. Jiří slíbil králi a 

všem obyvatelům, že když se dají pokřtít, draka definitivně zabije. Údajně na dvacet tisíc lidí se zřeklo 

pohanství a bylo pokřtěno. 

Svatý Jiří býval od 12. stol. zobrazován na koni jako rytíř zabíjející kopím draka. Postava rytíře 

symbolizovala neohroženého bojovníka za víru, zatímco drak symbolizuje obecně zlého ducha, nepřítele 

a pohanství. 

    _________________________________________________________________  

IVANČENA 

Ivančena je kamenná mohyla pod vrcholem Lysé hory. Byla postavena na památku pěti skautů, 

kteří byli popraveni za účast v protinacistickém odboji v roce 1945. Tento rok je tradiční skautský výstup 

na toto místo naplánován kvůli nouzovému stavu na 10.10.2020. Uspořádáme výpravu? 

Úkol: Vyhledej informace na stránce: www.ivancena.cz a vyplň křížovku . 

                

                

                

                

                

                

                

                

1) V které CHKO se Ivančena nachází? 

2) Na jaký název se přejmenovala Slezská legie? 

3) Který oddíl přinesl 1. kámen? 

4) V kterém měsíci se obvykle koná výšlap na Ivančenu? 

5) Ve kterém polském městě proběhly popravy? 

6) Křestní jméno Čermáka, vůdce oddílu. 

7) Ve kterém měsíci proběhla další likvidace skautingu? („Vítězný ___“) 

8) Kde probíhaly výslechy? 

http://www.ivancena.cz/


                                                                                                                                

                                          

 

Na závěr, nebuďme smutní, že se nemůžeme teď scházet. Alespoň se budeme více těšit, až se zase 

všichni sejdeme a uděláme pořádnou přespávačku!  

Užij si páteční den, protože je svátek všech skautů, takže ho doma pořádně oslav! 

 

Vedoucí skautského střediska Brumov-Bylnice. 

 


