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STOPA 3 
– zjistěte u vedoucího, jací jsou nejstarší olds-kauti a kdo z nich by mohl Jiřího pamatovat, navštivte je a vyptejte se, do jakého oddílu chodil, co měli za program - nahrajte tuto pamětnickou stopu na diktafon, který je dnes v každém 

mobilu.

STOPA 6 

– zeptejte se vedoucího 

střediska, máte-li nějaký 

váš archiv či je někdo, kdo 

se o vaší střediskovou historií 

zajímá. Projděte staré dokumenty, 

fotografi e, třeba něco objevíte. 

Počkejte, jestli vám pamětníci 

neřeknou, do jakého oddílu 

Jiří chodil, to zúží 

pátrání.

Je noc a malým okénkem vidím hvězdu. 
Jen jednu, i když na hlídce v tichu 
tábora jsem jich vídal stovky, ale to 
jsem měl ještě všechno před sebou. 
Tou dnešní nocí můj život končí, 
je mi 21 let a ráno mě 
odvedou na popravu…

Za 2. světové války padlo, bylo 
popraveno či zabito více než 
700 skautů a skautek. Pomozte 
nám se svou družinou oživit 
jejich příběh a zúčastněte se 
detektivního pátrání po jejich 
osudech. Odměnou vám bude 
zvláštní odznak. Jak na to?

 1   Na www.hrdinovevalky.cz si 
vyberte svého Hrdinu, jehož příběh 
chcete zpracovat. Nejvhodnější pro 
pátrání je najít si někoho, kdo pochází z vašeho 
bydliště či jeho okolí, nebo kdo zde padl.

 2   Druhým vodítkem je, jestli k němu najdete alespoň 
nějaké stopy, po nichž byste mohli začít pátrat. Nejjedno
dušší je začít na internetu, kde do vyhledávače zadáte jméno 
+ příjmení + místo + válka nebo další indicie, které o něm 
máte. Když žádnou stopu nenajdete, je pro začátek lepší 
zvolit si někoho snadnějšího. Toho si pak na webu zaberte.

 3   Aby vám pátrání šlo dobře od ruky, přečtěte si nejdřív 
badatelský deníček, jenž vám přijde emailem, když si 
svého Hrdinu na webu zaberete. Pak už se pusťte do práce, 
využít k ní můžete i nástroj používaný profi detektivy, 
a to kriminalistickou tabuli.

 4   Vyhraďte si v klubovně větší plochu na zdi nebo velkou 
nástěnku, připravte si prázdné papíry a fixy a lepidlo. 
Doprostřed plochy napište základní údaje o Hrdinovi a pak 
na každý samostatný papír stopu, kterou jste zjistili na 
internetu či ze základních informací. Stopa je vodítkem, 
kde můžete pátrat, doplňte ji jménem toho z vás, kdo se po 
ní vydá. Dobře je to vidět na obrázku ukázkového Hrdiny 
a z popisků u něj. Plochu neustále doplňujte a upravujte, 
až se vám složí kompletní příběh.

 5   Ten pak převeďte do slov, doplňte o nalezené fotky, 
videa a další materiály, které nahrajete na web a pátrání 
tím ukončíte. Za odměnu vás čekají odznaky a pro nejlepší 
pátrače a zpracovatele příběhu speciální odměna.

STOPA 4 

– v místním muzeu je 

uložena sbírka o tiskárně 

Adamitů, kterou Jiřího 

rodiče vlastnili, navštivte 

muzeum a zeptejte se, jestli 

tam o Jiřím něco není 

či o něm něco 

nevědí.
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STOPA 1 – Jiří byl studentem gymnázia – navštivte školu a zkuste najít ve školních výročních zprávách, kdy studoval, a zeptejte se, jestli o něm nemají víc, jako vysvědčení, fotografi i třídy do které chodil, nežije-li jeho spolužák.

STOPA 2 – Jiřího rodiče vlastnili tiskárnu Adamitů – po roce 1989 ji obnovili jejich potomci, zkuste je vypátrat, jestli nebudou něco vědět, mít fotografi e…  

STOPA 3 
– zjistěte u vedoucího, jací jsou nejstarší olds-kauti a kdo z nich by mohl Jiřího pamatovat, navštivte je a vyptejte se, do jakého oddílu chodil, co měli za program - nahrajte tuto pamětnickou stopu na diktafon, který je dnes v každém 

mobilu.

 
STOPA 5 

– o ilegální skupině, které byl Jiří členem, napsala jedna paní text na internetu, zkuste ji kontaktovat a zeptejte se, jestli nemá více 
informací.

 
STOPA 7 – zajděte do knihovny – o místních padlých rodácích vycházely často články v míst-ních novinách či zpravodajích, objevovaly se i knihy o válečných letech ve městě. V knihovně vám pomohou najít, jestli o Jiřím něco nevyšlo, udělejte si kopii či texty vyfoťte a nezapomeňte si poznamenat, kde se o tom psalo.

Připravil Bobo, 
Skautský institut ,

Ilustrace: Honza 
Smolík

Ukázkový příběh
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