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Milý bratře Merkure, 

zarmoucená rodino, i všichni, kteří jsme dnes společně přišli vyprovodit bratra Merkura 
před tvář Hospodinovu. 

Navážu na bratra Padeho, který krásnou vzpomínkovou řeč končil zmínkou o dlouhém a 
požehnaném životě naplněném třemi principy skautingu: 

• Povinností k Bohu 
• Povinností k druhým 
• Povinností k sobě samému. 

Právě skauting byl pro bratra Merkura významnou součástí jeho života. 

V r. 1936 se stal členem skautské organizace ministrantů Legio Angelica, vedené proslulým 
emauzským benediktinem P. Metodem Klementem. V r. 1938, konkrétně na svátek sv. 
Václava, tedy 28.9. složil bratr Merkur v kryptě kostela ve Staré Boleslavi skautský slib. 

Krátce po osvobození od nacismu založil skautský oddíl. A ve stejném období, v roce 1946 
stál u vzniku prvních ročníků lesních škol pro skautské vůdce, dnes známých jako 
Ekumenická lesní škola. 

Jeho oddanost skautské výchově a předávání skautských ideálů nezastavila ani 
komunistická totalita, za což byl bratr Merkur v roce 1959 odsouzen na 4.5 roku, ze kterých 
si odseděl rok, než byl v roce 1960 amnestován. Merkur za totality kvůli své aktivní víře zažil 
kromě vazby a věznění mnoho dalších pronásledování a příkoří. Snažil se však předávat 
živou víru nejen v rodině, dětem, ale i ve svém okolí a zejména v tajných skautských 
oddílech. 

V době Pražského jara 1968 byl aktivní v křesťanském skautském středisku Maják a pracoval 
i jako instruktor lesních škol, zejména křesťanské lesní školy na Červeném Hrádku, které se 
zúčastnilo i mnoho kněží a bohoslovců.  

Po obnově skautingu v roce 1989 se opět mohl naplno aktivně účastnil skautského života. 
Převzal vedení Ekumenické lesní školy a zasadil se o vznik rodiny kurzů, právě kolem ELŠ. 

Mezi frekventanty byl velmi oblíben a silně respektován. 
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Za svůj celoživotní přínos skautskému hnutí obdržel nejvyšší skautské vyznamenání – Řád 
Stříbrného vlka, v němž byl v posledních letech seniorem. 

O velikém respektu a uznání svědčí i to, že Merkur obdržel nejvyšší vyznamenání Svazu 
skautů a skautek ČR – Řád Čtvrtého orlího pera. 

Bylo mi obrovskou ctí Merkura, a Jiřího doprovázet, na svátek svatého Václava, 28.9.2017 
do Staré Boleslavi. Přesně po 79 letech opět na místo Merkurova skautského slibu, kde byl 
bratr Merkur jmenován rytířem Řádu svatého Řehoře Velikého. 

Velice si na Tobě, milý bratře, vážím žití skautingu. Skautingu jako celoživotního poslání 
postaveného na opravdových třech křesťanských principech. Tvůj dlouhý a požehnaný život, 
plný chvil jak radostných, tak těžkých a smutných je inspirací pro skauty mé generace. Pro 
mladší skauty, kteří váhají nad tím, zdali má skauting smysl. Ty jsi důkazem toho, že ano. Ty 
jsi, milý bratříčku, příkladem, jak skauting žít a jak být celý život opravdovým skautem a 
hlavně, jak se ani v těžkých chvílích skautingu nevzdat. Jsem vděčný za to, že jsme se 
společně mohli na naší skautské stezce potkat, a že jsi mi byl po mnoho mil oporou a 
průvodcem. 

Bratříčku Merkure, navždy zůstaneš pevně zaspán v našich srdcích. 

 

S upřímnou úctou a v zármutku, 

Krokodýl 

 


