
JAMBO  

„Jednou skautem, navždy skautem“ 

Jan Pečínka se narodil 23. prosince 1949 v rodinném 

domku v Čechovicích u Velkého Týnce.  

Jeho tatínek Bohumil, rodák z Čechovic, byl vyučený 

švec, později pracoval jako dělník. Maminka Marie 

(rozená Ševčíková) byla dělnice, pracovala v továrně a v zemědělství, šila. Jan je prostřední 

ze tří sourozenců. Má dvě sestry, Marie je starší o pět let, Alice je mladší o rok a půl. 

Za druhé světové války byl tatínek totálně nasazen v muničce. 

Jan Pečínka studoval na Střední průmyslové škole strojní v Přerově. Po maturitě (květen 

1968) nastupuje do Moravie v Mariánském údolí.  

Se skautingem začal v dubnu roku 1968, v době Pražského jara, kdy jej o pomoc při obnovení 

skautského oddílu v Lazníčkách u Přerova požádal Josef Lepařík (vzdálený příbuzný, který byl 

aktivním skautem v poválečné době 1945 -1949). Vznikla družina Lišáci (chlapci ve věku 12 – 

13 let). Začali se schůzkami a výpravami do okolí. Absolvoval nějaké jednodenní kurzy 

v Přerově a první skautský tábor proběhl na Smilově u Hrubé Vody. Velkou inspirací mu byly 

knihy Jaroslava Foglara, plnění bobříků, cyklistické výpravy a letní tábory. Čerpal 

ze skautských časopisů. Svůj skautský slib složil v roce 1969.  

V říjnu 1968 nastoupil základní vojenskou službu v Kroměříži. Vede zde družinu vodních 

skautů. Poprvé se setkává se zahraničními skauty, a to ze Švédska. Další rok sloužil u Klatov. 

I zde byl v kontaktu s místními skauty. Tehdy se potkává s doktorem Rudolfem Plajnerem, 

náčelníkem Junáka (jaro 1970). Na podzim se vyplňuje prognóza Rudolfa Plajnera, přichází 

totalitní zákaz a na dvacet let přestává skautské hnutí „veřejně pracovat“, přechází 

do ilegality, skauti „schováni“ pod tělovýchovnými jednotami, turistickými oddíly nebo 

se stali pionýry. 

Po návratu z vojny tedy vede Jan Pečínka „turistický oddíl“ Zlatá kotva ve Velkém Týnci. 

Nechce se již vracet do Moravie, na chvíli se stává dělníkem na stavbách. Láká jej ale 

kriminalistika. Dálkově studuje vysokou školu v Praze, kterou dokončil v roce 1985 a o rok 

později byl promován. (Nyní škola nese název Policejní akademie.) Sametovou revoluci 

prožívá již jako policista v Olomouci. Pracuje na oddělení hospodářské kriminality. 



V roce 1990 navázal na historii poválečného oddílu a obnovuje jej. Stává se vůdcem 

19. střediska Junáka Velký Týnec a vedoucím skautského oddílu Poutníci v Čechovicích, 

kde žije.  

Středisko Velký Týnec si vzalo za své obnovu kostela ve Staré Vodě u Libavé. Akci „Obnova 

Staré Vody“ organizuje Jan Pečínka již 26 let. Původní vesnice, která byla významným 

poutním místem, zanikla. Na obnově se podílí i skauti z Polska, Francie, USA, Kanady, 

Holandska, Německa, Ruska a Slovenska. Dokonce navázal kontakty s německými rodáky, 

kteří museli z této oblasti Sudet v roce 1946 odejít. V roce 2019 o obnově Staré Vody vysílala 

dokument Česká televize (dokument Olgy Špátové). 

Od roku 2000 se stará o skautské zahraniční výměny mezi městy Owensboro ve státě 

Kentucky v USA a Olomouc. Za tuto aktivitu obdržel od guvernéra státu Kentucky ocenění. 

Jan Pečínka je také hlavním organizátorem skautských sběratelů a skautských setkání nejen 

u nás, ale i v zahraničí. V roce 1994 poprvé vyrazil na skautské jamboree do Holandska. Od té 

doby se účastnil i setkání skautů v Chile, Thajsku, Anglii, Japonsku, Švédsku, Polsku, 

Rakousku, Švýcarsku, Ukrajině a na Slovensku. „Z příprav“ na tyto akce vznikla i jeho skautská 

přezdívka - Jambo.  

 

Co se týče zálib, závodně hrál fotbal a lední hokej od kategorie žáků až po muže za tým 

Tršice. Velmi rád běžkuje (od dob vojny). Absolvoval i několik dálkových běhů na lyžích – 

Krkonošskou a Jesenickou 70, Jizerskou 50, Dolomitenlauf a nyní se chystá na 70 kilometrový 

závod Marcialonga v Itálii (dárek od skautů k 70. narozeninám). Pracoval v pořadatelském 

sboru mistrovství světa v klasickém lyžování (v r. 2009) v Liberci, na MS v biatlonu v Novém 

Městě na Moravě (2013), na Světových pohárech v biatlonu (2012, 2015, 2018) též v Novém 

Městě na Moravě. Velmi rád cestuje. Věnuje se i cykloturistice. Láska ke sportu a hlavně 

ke skautingu jej provází téměř celý život. Rád čte detektivní příběhy.  

 

Jambo Pečínka je osobnost, která svými aktivitami daleko přesahuje místo svého bydliště. 

Hlavní činnost skautů vidí ve výchově mladé generace, která se odehrává na týdenních 

schůzkách v klubovnách, na výpravách do přírody, táboření a mezinárodních aktivitách, 

ve snaze naučit děti samostatnosti, schopnosti pomáhat jiným a být dobrým člověkem.  

 

Buďme startéry malých pramenů DOBRA – dobrým skutkem, slovem, gestem. Laviny zla 

se šíří velmi rychle. Buďme jim protiváhou (JAMBO). 
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