
Scénář k audioreportáži s paní Jindřiškou Šatavovou 

Zpracovali: žáci ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 

Náš příběh vypráví o pestrém životě Jindřišky Xˇandy Šatavové, která je spjata se skautingem 

a dodnes je aktivní členkou. Do skauta se dostala až jako dospělá - v 60. letech po jeho obnově. 

S rodiči jela na první schůzi a viděla úplně jiný přístup lidí k práci než v pionýru. 

 „Tady na té schůzi bylo: „Tak budeme dělat nábor na školách. Na Komenského škole, kdo tam 

přijde. A najednou se ze sálu, z publika ozývalo, já můžu ve středu od dvou, já můžu od čtyř, já 

můžu v úterý.“ Já jsem koukala jako když jsem na jiný planetě.“ 

Mezi skauty je známá pod přezdívkou Xˇanda. 

 „Mýmu tátovi se v pražském oddíle říkalo Řemen, protože byl vostrý jako řemen a kluky držel 

na krátko. Když potom tady v  Kralupech před těmi 70. letama přišli na skautské radě, že mojí 

mámě budou říkat Řemenice. A teď přemýšleli, jak budou říkat mně. Takže Xˇanda.“ 

Po dokončení skautských zkoušek se účastnila táborů na řece Střela. Po okupaci v roce 1968 si 

komunisté chtěli upevnit moc a zakazovali spolky, které s nimi nesouhlasily. V létě 1970 

navštívila tábor předsedkyně okresního pionýra a přislíbila převzetí skautské organizace, jinak 

by ji zrušili. Jednoho dne paní Jindřiška obdržela dopis, ve kterém bylo nařízeno, aby odevzdala 

veškeré skautské vybavení, které měla na starost. 

 „Přijel sám předseda tehdejšího svazu mládeže a ještě s jedním. Ale představovali si to úplně 

jinak, než jsem si to představovala já. Protože jenom stáhl okénko a říká: „Tak nám dejte klíče 

a mi jedeme.“ Já povídám: „Tak to pánové ne, vy půjdete se mnou dovnitř, přeberete si to 

všechno, podepíšete mi to, že jste si to převzali.“ Koukali na mě jak vyjevený, ale provedli to 

tak, ještě vevnitř byli vykulený, že mám seznam ve třech kopiích, připravený pro ně a že to chci 

od nich podepsat. Jinak nedostanete ani lžíci, když nepodepíšete.“ 

Jak se obnovil skauting v Kralupech? Velmi zajímavým způsobem. Xˇanda, ani jiní bývalí 

činovníci ze 70. let, o náboru do skauta nevěděli. Muž, který organizoval nábor, neměl vůbec 

ponětí o skautské činnosti. 

 „Já jsem se ho ptala co je to skauting a on říká: No to jsou děti, oni chodí dělat ohýnky do lesa 

a takhle, tam si dělají ohýnky, baví se u ohýnku a opékají buřty.“ 

Xˇanda vedla oddíl do roku 1992 a dodnes spolupracuje s kralupským skautem. Co paní 

Jindřiška vzkazuje mladším generacím? 

 „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ani ty jim.“ 


