
30.8.2008 Návštěva Otto Šimáček v Radotíně 
 

 
From: Václav Nosek [mailto:vnwindy@tiscali.cz]  
Sent: 28. července 2008 19:04 
To: Pasek Karel 
Subject: od Windyho - památník ABS 
Nazdar! 
nečekám na Tvoji zprávu, ale moc tě prosím moc s tím neotálej, času je již málo. Je třeba připravit ten grafický 
návrh jak na razítko, tak na přítisk na dopisnici a obálku, a taky na to, aby rytec to razítko vyryl!  
V příloze máš slíbený článek - je ve Skautingu  roč. 35, číslo 3  (listopad 1996). Byli jsme u ní s Káčou toho roku 
v létě a já bohužel neměl u sebe foťák. Tenkrát to bylo s ní hezké popovídání.  
Sestra Tomanová je i na Titulní straně Skauta-Junáka roč. 31, dvojčíslo 11-12 (únor 1969). 
Se stiskem levice - Windy 

 
 

From: Václav Nosek [mailto:vnwindy@tiscali.cz]  
Sent: 21. července 2008 9:27 
To: Pasek Karel 
Subject: Re:  
 

Zdravím z Neratovic! 
Vrátil jsem se z tábora (již 19. v řadě a navíc velmi úspěšný) a tak vyřizuji nejnutnější věci, zítra totiž zase 
odjíždím na týden do Švýcar na akci skautských sběratelů.  
Na tábor mi volal br. Svoboda z N. Města nad Metují ohledně pamětního razítka k znovuodhalení památníku 
ABS. Divil jsem se proč právě on z tak vzdáleného místa, proč jste se neozvali sami přímo na nás na Klub 
skautských sběratelů, který tyto věci ochotně zařizuje. Na louce v Krušných horách jsem však nic moc zařizovat 
nemohl, ale slíbil jsem, že hned po návratu se toho ujmu, což činím. Napiš mi prosím podrobnosti - na který den 
je to určeno, zda si dodáte grafický návrh, nebo zda ho máme udělat sami. Razítko bude "strojové" (do strojku 
Postalia). Takové řádově stojí 1000 Kč. Pokud by to mělo být klasické ruční příležitostné razítko, pak by stálo 
mnohem více - až 10000 Kč. Navíc ruční razítko se musí objednávat až 3 měsíce předem, na strojové stačí 
měsíc.  
Tolik v rychlosti a budu zvědavý na tvoji odpověď. 
Se stiskem levice – Windy 
 

----- Original Message -----  
From: Pasek Karel  
To: vnwindy@tiscali.cz  
Cc: vaclav.nosek@junak.cz  
Sent: Thursday, June 12, 2008 12:36 PM 
 

Zdravim te Windy od pomniku A.B.S. ve Stechovicich.  
Akce od te doby co jsem s tebou posledne mluvil, pokrocila – viz priloha. Navstivil jsem dceru Karla Borovicky, 
myslim zes u ni take byl. Na tvoje jmeno si nepamatovala, ale Kaca ji utkvela v pameti. Mam zajimave 
informace i fotografie. 
Jeste se mi ohlasila dalsi pani ze Stechovic, ze neco ma, s tou jsem zatim mluvil jen po telefonu. 
K odhaleni pomniku se pokusim vydat letacek nebo brozurku s infomacemi, ktere se mi o pomniku do te doby 
podari shromazdit. Mozna i CD. Rad bych na tom s tebou spolupracoval. Po telefonu jsi zminoval, ze jsi mi 
posilal mail s informacemi o mohyle, ale ten mi nedorazil. Nase posta je schopna prijmout jenom mail do 5 
mega. Mohl bys prosim propatrat svoji postu a poslat to jeste jednou? 
 
Diky 
Karel Pasek  Stop. 
602 612 459 
 
-----Original Message----- 
From: tomáš chlupácek [mailto:tomas.chlupacek@seznam.cz]  
Sent: 3. července 2008 8:52 
To: Pasek Karel 
Subject: Re:Stechovice 
Zdar Stope, 
já myslím, že to bylo loni po prázdninách. Přesně si to už nepamatuju. Ještě jsem 
psal Marcelovi, jestli si nevzpomene, kdy to dával na roverské stránky. Měj se. Z. 
> ------------ Původní zpráva ------------ 
> Od: Pasek Karel <kpasek@tesco-europe.com> 



> Předmět: Stechovice 
> Datum: 02.7.2008 17:24:39 
> ---------------------------------------- 
> Zrzku, kdy jsi to tam byl u te mohyly? Pisu prehled dejin rekonstrukce. Nemuzu 
> to ve svých mailech dohledat. 
> Diky 
> Stop. 
 
 
-----Original Message----- 
From: Jitka Severová [mailto:jitka.severova@volny.cz]  
Sent: 19. června 2008 20:59 
To: Pasek Karel 
Subject: Re[6]: Stechovice 
Dobrý den, 
Tak jednak dík za zprávy. Pak jsem si poznamenala datum odhalení "alespoň mohyly". 
Za další vím určitě, že nic nepronesu, jelikož jsem vždycky při vzpomínce na tátu 
dojatá a odchází mi hlas, nervy i dech. Budete to muset zvládnout beze mě.  Z naší 
rodiny se  toho odhalení zůčastníme v co největším počtu jen si pak řekneme, jak 
se tam dostaneme.V neděli se v Řevnicích podívám na nějakou  tu fotku. To bych vám 
dala vědět. Na té fotografii s pí Svojsíkovou je vzadu táta v tom krásném 
skautském klobouku. Celá ta nádherná uniforma byla dlouho v atelieru ve skříni. 
Podívám se, jestli ještě není někde složená. Na příští rok ,kdy by bylo tátovi 100 
let, jsem vyjednala výstavu v jeho rodném Kopidlně a už jsem tam něco nechala 
odvézt. Pan místostarosta je nadšenec. Tak to Vás taky určitě pozvu. Alespoň byste 
se mohl přesvědčit, že tam taky nebudu řečnit. 
mějte se krásně. Ze zprávy mám radost. Severová 
 
--  
S pozdravem, 
 Jitka Severová 
 mailto:jitka.severova@volny.cz 
 
18. června 2008, 14:11:32, napsal jste: 
PK> Pani Severova,  
PK> ozyvam se po nejake dobe, abych vam napsal co je noveho ve veci mohyla ABS: 
Mohylu uz mame stavebne dokoncenou, ted shromazduji informace a pracuji na 
priprave slavnostniho odhaleni. To bude v sobotu 20.zari od 14.oo hod. Srdecne vas 
zvu a prosim, abyste se zucastnila a taky abyste si pripravila drobny projev o 
vasem tatinkovi, jeho vztahu ke Svojsikovi a skautum vubec apod. Mohla byste 
prosim probrat rodinne fotografie a poslat mi naskenovanou nejakou fotku vaseho 
tatinka z te doby? Ja mam jen tu prilozenou a ta je jednak z pozdejsi doby a za 
druhe technicky nekvalitni. Sochar, ktery dela ten odlitek, dosud neni hotov, ale 
pry na tom dela. Viz tez prilohy. 
 
PK> K. Pasek 
 
19.6. Další návštěva paní Burešové, má naskenované fotografie ze slibu u rozestavěné mohyly v r. 1943. 
 
17.6. Návštěva paní Burešové ve Štěchovicích. Předala naskenované fotografie z doby odhalování 
mohyly. 
 
-----Original Message----- 
From: Michala Katerina Rocmanová    
Sent: 13. června 2008 1:05 
To: Pasek Karel 
Subject: RE: 
Takže paní Květa Tomanová tam v údolí stále bydlí a našli jste ji? to je prima... 
Já myslela, že je natrvalo u dcery v Kanadě... 
Taky pozdravuj. 
Díky 
Káča 
 
Michala Kateřina Rocmanová 
redaktorka www.adam.cz 
 



------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Pasek Karel 
Předmět: RE: 
Datum: 12.6.2008 12:27:22 
---------------------------------------- 
Jo Kaco, mam te jeste pozdravovat od dcery Karla Borovicky, ktery ten pomnik 
stavel.  
Vzpominala na tebe a rikala "Jo Rocmanka..." 
Stop. 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 12. června 2008   
To: 'Martin Hobza' 
Subject: RE:  
Aaaa, trapas pred celym nacelnictvem... 
A ty jsi hnidopich. 

 

From: Martin Hobza   
Sent: 12. června 2008  
To: Pasek Karel 
Subject: RE:  
Na té pozvánce mas datum praci 7.9.08 
I ty vizionáři…. 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 12. června 2008  
To: vnwindy  
Cc:   
Subject:  
Zdravim te Windy od pomniku A.B.S. ve Stechovicich.  
Akce od te doby co jsem s tebou posledne mluvil, pokrocila – viz priloha. Navstivil jsem dceru Karla Borovicky, 
myslim zes u ni take byl. Na tvoje jmeno si nepamatovala, ale Kaca ji utkvela v pameti. Mam zajimave 
informace i fotografie. 
Jeste se mi ohlasila dalsi pani ze Stechovic, ze neco ma, s tou jsem zatim mluvil jen po telefonu. 
K odhaleni pomniku se pokusim vydat letacek nebo brozurku s infomacemi, ktere se mi o pomniku do te doby 
podari shromazdit. Mozna i CD. Rad bych na tom s tebou spolupracoval. Po telefonu jsi zminoval, ze jsi mi 
posilal mail s informacemi o mohyle, ale ten mi nedorazil. Nase posta je schopna prijmout jenom mail do 5 
mega. Mohl bys prosim propatrat svoji postu a poslat to jeste jednou? 
Diky 
Karel Pasek  Stop. 
602 612 459 
 

 
From: JUNAK - svaz skautu a skautek CR [mailto:skaut@junak.cz]  
Sent: 12. června 2008 11:55 
To: Pasek Karel 
Subject: RE:  
zdravím,  
přiložený dokument byl rozeslán členům NJ i VRJ 

hezký den - eva 
  

Eva Popelářová 

sekretářka KÚJ 

skaut@junak.cz 

mob: 776 720 220, tel: 234 621 284 

 
From: Pasek Karel    
Sent: Thursday, June 12, 2008  
To: michala.k.rocmanova; skaut@junak.cz 
Subject:  
Kaco,  



dovoluji se jemne pripomenout, abys jednak o vikendu pozvala nacelnictvo a vykonnou radu na slavnostni 
odhaleni pomniku ABS a a bys take potvrdila termin 20.9. ve 14.oo, pokud tedy nebude v tu dobu schuze 
nacelnictva.  
Pokud by byla, navrhuji termin o tyden drive nebo o tyden potom, podle toho jak budes moci. 
Prikladam velmi strucnou informaci a prosim, abys ji sirila dal. 
Mila kancelari Junaka, protoze Kaca toho ma hodne, mohli byste prosim prilozeny dokument rozeslat clenum 
nacelnictva, nejlepe jeste pred schuzkou tento vikend a take clenum vykonne rady.  
Diky 
Karel Pašek – Stop. 
středisko Uragan Zbraslav 
602 612 459 

 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 12. června 2008  
To: Žáèek Jan 
Subject: FW:  
Krecku, dekuji za zajem. Akce mezitim pokrocila, viz priloha a korespondence nize. 
Lokalni media si troufnu pokryt sam. Jde o Zbraslavske noviny, server Zbraslav.info, zkusim i Nas region sekce 
JZ. Pres starostku Stechovic oslovim mistni media, maji li tam jaka. Urcite chci udelat samostatnou webovou 
stranku pomniku, nebo alespon sekci nasich strediskovych stranek. K odhaleni se pokusim vydat letacek nebo 
brozurku s infomacemi, ktere se mi o pomniku do te doby podari shromazdit. Mozna i CD. 
Tebe bych prosil o pokryti velkych medii. Zejmena si myslim, ze by se mohlo chytit Countryradio. Informace uz 
probehla v unoru na CRo v poradu Jiriho Cerneho Klub osamělých srdcí seržanta Pepře v sobotu dopoledne 
/ ten nas velmi pochvalil, aniz bych se o to nejak snazil, dostal jen informaci z druhe ruky. Myslim, ze by mohl 
pomoci, je zrejme nejak znamy dcery sochare, ktery delal tu desku. 
Diky 
Stop. 
602 612 459 
  

7.6.08 byla mohyla očištěna drátěnými kartáči a kyselinou od zbytků malty a okolí bylo uklizeno.  
 
-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 6. června 2008 15:22 
To: 'tomáš chlupácek' 
Subject: RE:  
Na Kacu kontakt mam, prosil jsem ji o to, ale ma zrejme malo casu. Proto spoleham 
spis na tebe. Zkousel jsem taky Windyho, ale to se nejak nepovedlo. V nekterem ze 
Skautingu ci Junaku tak nekdy v roce 95 byl o mohyle clanek. Nevis kdy asi tak, 
nebo nemas kopii? 
Prosil jsem Kacu taky, aby byla ona ten, kdo odhali desku. Predbezne to slibila. 
Termin zatim stanoven na 20.9., bude upresneno podle terminu zarijoveho 
nacelnictva. 
Mail ma michala.k.rocmanova  
tel. 777 331 855 
Diky 
Stop.  
 
-----Original Message----- 
From: tomáš chlupácek    
Sent: 6. června 2008 12:24 
To: Pasek Karel 
Subject: Re: 
Nazdar Stope. mrknu na to, moc toho asi nebude. Nemám kontakt na Káču, ta by asi o 
té "své" historii věděla víc. Dám ti vědět. Měj se. Zrzek. 
 
> ------------ Původní zpráva ------------ 
> Od: Pasek Karel  
> Předmět:  
> Datum: 06.6.2008   
> ---------------------------------------- 
> Zrzku, mohl bys prosim probrat ty deniky a dodat neco z historie mohyly - viz 
> nize? 
> Setkal jsem se s dcerou a vnuckou Karla Borovicky, mam nejake informace, ale 
> porad bych toho potreboval vic.  



> Diky 
> Stop. 
 
 

-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 3. června 2008  
To: 'Ondra mánek' 
Subject: RE: Mohyla 
Parada, budes dodelavat mohylu, hehe. 
 
-----Original Message----- 
From: Ondra mánek  
Sent: 3. června 2008  
To: cougar; Pasek Karel 
Subject: Re: Mohylu 
na 90% s tím počítám, na 95% se mi na žádnou pěší turistiku v neděli nechce ;-) 
ahoj 
Č. 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 3. června 2008  
To: 'z.tomes ; acherontia ; cingy ; crewer ; kryss ; kulich; kulisek; n.e.l.a.d.b ; ondraslo ; pavlouk ; sehy ; 
sikkulinka ; solista ; www.matej ; racochejl4 ; rychla.bety ; hanakarbulova ; hosek.velikan ; lord.x ; 
katka.sittova ; knoopy ; terkoz ; cougar ; ' Starouš' 
Cc: Martin Hobza  ; Pašková Eliška 
Subject: Mohyla 
Moji mili, dovoluji si vas timto pozvat na jedinecnou pracovni akci s prespanim / Svojsova mohyla. 
Program je nasledujici: 
Sraz tuto sobotu 7.6. v 9.oo u Hobzu ul. Tunelaru 277, odjezd do Stechovic luxusnimi vozy se zastavkou Pod 
Spravedlnosti pro privesny vozik. Sobota prace na mohyle / cisteni od malty, uprava okoli. 
Vecer bychom se mohli podivat na blizky pomnicek skautskeho vedouciho, ktery tu zahynul v r. 53/ je to asi 
150m daleko. Pak povidani nebo nejaka nenarocna hra, pripadne zpev (vemte prosim nekdo kytaru, nechce se 
mi tahat ty moje „varhany“ a taky nevim jak jste zvedavi na moje pisne). Nejsem si jist, jestli tam nekde budeme 
moci rozdelat ohen, ale budu brat plynovy varic. 
Podle toho, jak se nam podari mohylu dodelat, budeme mozna pracovat jeste v nedeli dopoledne. Pak budete 
mit volno. To bych potom doporucoval bud pesi cestu na Slapy (asi 3km vzdusnou carou) s koupanim, nebo 
cestu podle Kocaby na stare taborove misto u Ctvrteho Hamru, nebo pres Vltavu do Pikovic na Sazave, tam je 
taky prima koupani. Bagly bych vam mohl odvezt autem k nam, abyste je zbytecne netahali s sebou. 
Dneska vecer se mam sejit s dcerou a vnukem Karla Borovicky / zakladatele naseho strediska a taky toho, kdo 
tu mohylu po valce zorganizoval. Tak budu mit doufam plno zajimavych informaci. 
Na praci prosim vezmete s sebou: 
Povinne: bryle, nejlepe bile a pokud mozno velike, budeme pracovat s ridkou kyselinou ve vysi oci a neni tam 
kde vyplachnout pripadne zasazene oko 
Nepovinne: pracovni oblek, ktery muzete zmazat, gumove rukavice (kyselina), stary ostry kuchynsky nuz na 
skrabani kamene, kdo mate tak drateny kartac a uzsi malirskou spachtli. 
Bezne vybaveni na dvoudenku, batuzek na nedelni cestu. Dostatek vody na piti, neni tam nikde pramen. 
Asi by bylo fajn, abyste se predem ohlasili Marcelovi, at mame prehled, kolik lidi pojede. 
Tesim se.  
A diky. 
Stop. 
  

 
From: Pasek Karel  
Sent: 12. května 2008  
To: Kaca Rocmanova 
Subject: Mohyla Stechovice 
Nazdar Kaco, promin, ze jsem se ti hned neozval, odesel mi telefon a chvili mi trvalo, nez jsem z nej vydobyl 
tvoji SMS. 
Mohylu uz mame v hrube stavbe hotovou, zbyva ji ocistit od zbytku malty, uklidit okoli a namontovat relief. 
Posilam ti i fotku matrice reliefu, ktera je ted k odliti u sochare.  
Prosim te o pomoc v nasledujicich vecech: 
 



1. Rad bych, kdybys prevzala zastitu nad znovuodhalenim mohyly. Navrhuji datum 20.9.2008 ve 14.oo 
hodin. To by pro tebe znamenalo tam prijet, pohovorit o historii mohyly jak jsi ji poznala ty (sliby apod.) 
a zatahat za snurku bileho prehozu. Souhlasis? Muzes prosim potvrdit datum? 

2. Chci vytvorit a nechat vytisknout letacek (nebo v pripade dostatecneho mnozstvi materialu brozurku). 
Do ni potrebuji informace a uvital bych od tebe bud v pisemne podobe formou vypovedi pamnetnika (to 
je strasne byt pamnetnikem), nebo bych za tebou zajel a vyposlechl tvoje vypraveni. Uplne nejlepsi by 
bylo dat si rande na miste, ja bych si te tam vyfotografoval. Zkusili bychom najit i tu pani o ktere jsi 
mluvila. Podle mych informaci jeste nedavno zila dcera Karla Borovicky, mozna je to ta sama, se kterou 
jsi mluvila ty s Windym. 

3. Prosim te o „spolecenskou podporu“. Vytvorim pozvanku a tebe prosim abys pozvala vykonnou radu, 
nacelnictvo a cele hnuti. Chtel bych odhaleni mohyly povysit z lokalni akce na akci celostatni.  

Diky 
Karel Pasek / Stop. 
http://www.uragan-zbraslav.cz/ 
602 612 459 (momentalne nedostupny, ale zanedlouho se to spravi)  
 
9.5. Zašalován a zaomítnut kruhový podklad pro medailon 
 

 
From: Jan Žácek    
Sent: 5. května 2008   
To: Pasek Karel 
Subject: RE:  
Ahoj Stopaři, 
chtěl jsem se jen zeptat, zda již někdo na tvůj mail reagoval, abychom to netříštili? Akci by asi bylo fajn podpořit, 
ale jde o regionální akci a bojím se, že zrovna na Zbraslav kontakty nemáme. Můžeme zkusit celostátní média, 
ale nevím, jaký to bude mít úspěch. 
Měj se, J. 
-- 
Jan Žáček, tiskový mluvčí 
GSM 777 800 254 

www.skaut.cz  

 
 
2.5. Výlep plakátu Výzva obyvatelstvu 
 
27.4. Mohyla v hrubé stavbě dokončena - glajcha 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 14. dubna 2008 23:02 
To: 'vaclav.nosek'; 'michala.rocmanova'; 'jiri.navratil'; 'jan.zacek' 
Cc: 'vnwindy'; 'skaut' 
Subject:  
Nazdar Windy, Kaco, Jiri, Honzo, 

pustili jsme se do opravy resp. znovupostaveni mohyly AB Svojsika ve Stechovicich. Ted uz ji mame postavenou asi do 

vysky 2,5m. Sochar uz odleva reliefni portret ABS podle originalu z r. asi 1946, ktery se zachoval (byt poskozen povodni) 

v atelieru sochare Jindricha Severy.  Viz tez prilozene fotografie. 

Mam na vas dve prosby: 

1. Radi bychom pri prilezitosti znovuodhaleni pomniku vydali almanach, nebo alespon vicestrankovy letak. Prosim, 

abyste mi poslali cokoliv, co o mohyle ABS vite, nebo mate k dispozici. Pripadne Windy / nechtel bys napsat na 

to tema nejakou stat? Vykutat neco po archivech? Nevim, ani presne, kdy byla mohyla odhalena. 

2. Rad bych vas pozadal o pomoc pri organizaci slavnostniho znovuodhaleni. Zejmena mam na mysli propagaci, 

media, kontakty apod.   

Vase ucast pri odhalovani bude pro nas samozrejme velmi vitana. 

Mohyla bude dokoncena a relief by mohl byt osazen asi do konce kvetna, nejpozdeji v cervnu. Vyroci umrti je 17. zari. 

K tomu bude v Praze urcite vice akci, nejaka ta vzpominka na Vysehrade apod. Navrhoval bych odhaleni pomniku 20. nebo 

27. zari odpoledne.  Mate informace o jinych akcich? Abychom se nekrizili. 

Nevite o nejakem pametnikovi toho odhaleni? Nebo o nekom dalsim, kdo by vedel vice? 

Diky za radu a pomoc. 

Karel Pašek – Stop. 

středisko Uragan Zbraslav 
 
12.a 13.4. byl pomník dozděn cca do výšky 3m   
 



-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 2. dubna 2008 16:14 
To: Frantisek Konecny; Zdenek Lavicka; Bukaj; Koci; Marcel Faikis; Marie Klimova; 
ondraslo; Martin Picek; Flek Alzbeta Rychecka; sikkulinka; eva schieblová; 
ovojacek1; MISADONY; Tomáš; Gabriela Bertlová; ondrej.rada; kryss; Nela; prokop.z; 
z.tomes; hosek.velikan; Vojtech Knotek; tereza svobodová; kulha0; Irena Kocí; 
zivotstenete; Ondra mánek; kulisek; www.matej  
Cc: martin.hobza  
Subject: Svojsa 
Mila mlada generace, jak mozna vite (nebo nevite), opravuje nase stredisko ve 
Stechovicich mohylu toho, kdo za to vsechno muze (duverne zvany Svojsa). 
Stara generace uz tento vikend zdemolovala puvodni povalenou mohylu s vyjimkou 
vrsku, ktery zustane zachovan, a postavila mohylu asi do poloviny jeji budouci 
vysky. Viz foto. Byla to narocna drina a ted prosime o pomoc vas. Pristi termin je 
v sobotu 12. a v nedeli 13. dubna. Bude se nosit material z udoli do kopce, hledat 
pekne kameny a nosit k mohyle, zdit a sparovat. Kazda ruka je dobra, je tam prace 
i pro devcata ci pro mensi, dejme tomu nad 14 let. Odjezd je v sobotu i v nedeli 
9.00 od Hobzu, ul. Tunelaru. Navrat v podvecer. S sebou jidlo a piti na cely den, 
na sobe spinave obleceni (jako stavebni delnici). Prihlaste se mi prosim houfne 
predem, nejlepe mailem, abychom zorganizovali dostatecny pocet aut na odvoz a v 
pripade prilisneho zajmu rozdelili sily na sobotu a nedeli. Vedouci oddilu ci 
zastupce prosim, aby dali zpravu dal, nemam adresu na vsechny rovery a starsi deti 
v oddilech. 
Diky 
Stop. 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 30. března 2008 22:15 
To: 'Miloš Frajer (Crewer)' 
Subject:  
Posilam fotky ze stavby pomniku ve Stechovicich a prosim dat na stranky. 
Diky 
Stop. 
 
29. a 30.3. proběhly první práce na místě. Původní mohyla byla rozebrána s výjimkou nejhořejší části. Ta 
bude ponechána na místě. Rozebírání probíhalo metodou postupných malých odstřelů. 
Mohyla byla vyzděna do výšky cca 1,4m. 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 28. března 2008 8:48 
To: 'Miloš Frajer (Crewer)' 
Subject:  
Hrabosi, prosim dat na stranky take toto: 
Středisko Uragan zahajuje práce na opravě mohyly Náčelníka-zakladatele ve Štěchovicích. 
A prilozene obrazky resp. dokumenty. 
Diky 
Stop. 

 

29.2.08 Odesláno Oznámení udržovacích prací dle par. 104 odst. 2 písm. p) Stav. zák. stavebnímu úřadu 
 
-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 25. února 2008   
To: 'Stanislav Mihal' 
Subject: RE: Svojsíkuv pomník ve Štechovicích 
Diky  :-) 
K.P. 
-----Original Message----- 
From: Stanislav Mihal   
Sent: 25. února 2008  
To: Pasek Karel 
Subject: Re: Svojsíkuv pomník ve Štechovicích 
Dobry den, 



na souhlasu pro Vas uz pracuju, jen jsem musel s SU Stechovice 
konzultovat, v jakem rezimu se bude stavba povolovat. Predpokladam, ze dnes bych 
to mohl napsat. 
Stanislav Mihal 
 
>>> "Pasek Karel" > 02/24 odp. >>> 
Vazeny pane inzenyre, 
v priloze vam posilam souhlas majitele pozemku s udrzovacimi pracemi - 
opravou pomniku A.B.Svojsika ve Stechovicich. 
Mohl byste mi prosim poslat i vy vas souhlas s touto akci? 
Dekuji 
Karel Pasek 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 24. února 2008  
To: martin.hobza 
Subject: FW: Svojsíkuv pomník ve Štechovicích 
Uz mam take doma ten podklad pro desku.   
Stop. 
 

 
Od: Pasek Karel 
Odesláno: ne 2/24/2008   
Komu: Mihal.Stanislav 
Předmět: Svojsíkův pomník ve Štěchovicích 
Vazeny pane inzenyre, 
 v priloze vam posilam souhlas majitele pozemku s udrzovacimi pracemi - opravou pomniku A.B.Svojsika ve 
Stechovicich. 
Mohl byste mi prosim poslat i vy vas souhlas s touto akci? 

Dekuji 
Karel Pasek 
 

20.2.2008 Vydal majitel pozemku firma Altstaedter Investments souhlas k opravě pomníku 
 
22.1.2008 Odeslána Žádost o stanovisko odboru životního prostředí MÚ Černošce 
 

9.12.2007 Návštěva v atelieru sochaře pana Jindřicha Severy 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 8. prosince 2007   
To: 'Martin Hobza' 
Subject: A.B.S. Štìchovice 
Tak kdyby se to nepovedlo na sv. Jiří, je další termín 17.září - 70 let od úmrtí.  
16.7.1938 odjel A.B.S. do Sovětského Svazu. 2. 8. se vrátil těžce nemocen a 17. 9. zemřel na streptokokovou 
nákazu. Pohřben byl 20. 9. za účasti 3 tis. skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově 
Stop. 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 7. prosince 2007   
To: Martin Hobza  
Subject: Stechovice ABS 
Kdyz pojedes autem, muzes bud skoncit v udoli Kocaby tam, kde odbocuje do kopce zelena znacka, jit kousek 
po ni a pak doprava, nebo jet az do mista, kde je turisticky rozcestnik 2km do Stechovic a odsud kolmo po 
spadnici. 
Stop. 
Loc: 49°50'48.382"N, 14°23'29.386"E 

 
Okresní rada 6. prosince  2007 
Na prosbu jestli někdo nemá kontakt na zedníka, který by postavil mohylu řekl Martin, že to přece 
uděláme sami. 
 

 



From: Pasek Karel  
Sent: 9. listopadu 2007   
To: 'info@ou-stechovice.cz' 
Subject:  
Pani starostko, dekuji vam za pochopeni a vlidnou radu k rekonstrukci ponicene mohyly A.B.Svojsika ve 
Stechovicich. 
Nejprve bych chtel jeste trochu ozrejmit to, co jsem se snazil popsat i po telefonu: Ze Stechovic pochazel Karel 
Borovicka, ktery krome jineho take zakladal tesne pred valkou skauting na Zbraslavi.  Viz tez 
http://www.uragan-zbraslav.cz /nasehistorie/1937-1944 
V priloze take posilam fotografie pomniku tak jak vypada dnes a jak vypadala kdysi. Prosim, abyste projednala 
stavebni prace s vasimi hasici, jak jste zminila do telefonu. 
Dekuji 
Karel Pašek 
středisko Uragan Zbraslav 
 
-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 30. října 2007   
To: 'nav.jiri' 
Subject: RE:  
Jiri,  
diky za zpravu. 
Stop. 
-----Původní zpráva----- 
Od: Jiri Navratil 
Odesláno: 30. října 2007 9:35 
Komu: Pasek Karel 
Předmět: RE: 
Vážený a milý veliteli, 
 zmíněný zhotovitel plastových plastik, který Klubu Milady Horákové vyrobil 
náhradu za zhotovenou bustu se jmenuje p. Hořínek, je z Olomouce a má tyto 
telefony: práce 585 426 941, byt 068 413 463, mobil 602 577 339 
 Omlouvám se, že to tak dlouho trvala, ale první maily se mi vracely jako 
nedoručitelné. 
Zdraví jn. 
 
  

 
From: Pasek Karel  
Sent: 9. října 2007 11:21 
To: Jiri Navratil 
Subject:  
Jiri, vracim se jeste k nasemu rozhovoru na vystave. 
Mohl bys prosim nekde vykutat spojeni na toho sochare, ktery delal plastovou bystu s bronzovou patinou? 
Dekuji 
Karel Pašek - Stop. 
P.S.  
Posilam pro ukazku fotku stavajiciho a drivejsiho stavu pomniku ve Stechovicich. 
 
-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 4. září 2007   
To: 'Jitka Severová' 
Subject: RE: Re[2]: Stechovice 
Dekuji, tak to bychom meli prvni krok. 
Ted budu hledat formu, resp. material, ze ktereho by se dal ten relief udelat, aby 
ho zase neukradli sberaci kovu. Zkusim se  poptat a neco vymyslet. Kdyby i vas 
neco napadlo, budu vdecen. Dalo by se to ulit mozna z nejakeho plastu, ale to by 
bylo obavam se velmi nekulturni, dalo by se to provest jako keramika. Neznam 
presne miru detailu zpracovani, ale usuzuji z fotografie. (Viz priloha) 
A jeste k vasi zmince o kruhovem medailonu - podle fotografii, ktere mam k 
disposici, byla na pomniku obdelnikova deska s reliefem hlavy ABS, pod ni mozna 
dole nejaky text. Kruhovy medailon, ktery zminujete, byl mozna podkladem pro tu 
medaili. I ten by sel pro pomnik pouzit. Strezte to prosim jako oko v hlave, ja se 
urcite ozvu. 
 



Dekuji 
Karel Pasek 
 
P.Pašku. Ten kruhový medailon jsem našla. Je dost velký, 
sádrový.Momentálně je tedy v Řevnicích v atelieru.V průměru má tak půl 
metru. Nevím, jak to tam bylo umístěné, ale je to fakt dost 
monumentální.  Taky nevím, co by jste s tím tedy chtěl dál dělat. Jak to 
zasáhla voda, tak je ušpiněný, ale event. odlití to nevadí. Naopak 
bych byla ráda, kdyby jste to pak nechali vyčistit . Severová Jitka 
--  
S pozdravem, 
 Jitka Severová 
 mailto:jitka.severova 
 
-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 29. srpna 2007   
To: 'Jitka Severová' 
Subject: RE: Stechovice 
Dobry den pani Severova, podarilo se vam neco v Revnicich objevit? 
Diky moc. 
Karel Pasek 
 
-----Původní zpráva----- 
Od: Jitka Severová    
Odesláno: 25. srpna 2007   
Komu: Pasek Karel 
Předmět: Re: Stechovice 
Dobrý den. 
Je mi vždycky milé, když se ozve někdo, kdo tátu znal. Co se týká 
plakety, tak se podívám zítra v Řevnicích v atelieru. Je to tam po 
povodních velmi prořídlé. Plaketa ale visela na zdi, tak pokud jí 
někdo neukradl v těch hektických dnech,tak tam možná někde je. Jinak 
se dochoval tátův archiv, kde by měla být fotografie s popisem. Ozvu 
se vám ,až něco zjistím . Když jsem včera viděla, jak si Aleš Veselý 
odvážel zničené plastiky, které stály všem na očích v Liberci, tak 
jsem skeptická k tomu že něco vydrží na samotě. Určitě by mě ale 
těšilo, kdyby byla tátova práce zase někde umístěná. Přeji vaší snaze 
zdar . 
 S pozdravem, 
 Jitka Severová 
  
-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 23. srpna 2007   
To: 'jitka.severova' 
Cc: 'petrvana' 
Subject: Stechovice 
Dobry den pani Severova, 
ziskal jsem spojeni na vas od pana Vani ze Revnic, ktery byl zakem Vaseho pana 
otce. I ja jsem byl jeho zakem. Jednak mne pripravoval na prijimaci zkousky na 
fakultu architektury (v roce 1973) a pak mne na fakulte ucil socharinu. 
Ale proc se na vas obracim: 
Jsem krome jineho predseda okresni rady Junaka okresu Praha zapad a pusobim ve 
skautskem stredisku Uragan Zbraslav. Uvazuji o tom, ze bychom nejakym zpusobem 
obnovili nebo opravili pomnik zakladatele skautingu A.B.Svojsika ve Stechovicich. 
Jsme strediko k tomuto pomniku nejblizsi. Na pomniku byla puvodne deska s 
reliefnim portretem A.B.Svojsika od Vaseho pana otce. Pomnik je nyni povaleny a 
deska ukradena. Radi bychom pomnik opravili resp. revitalizovali. Uvazujeme o tom, 
ze bychom znovu na nej umistili desku. Mame ale dve otazky k vyreseni. Jednak 
nevime jestli se dochovala kopie, matrice ci alespon kvalitni fotka nebo kresba 
originalniho reliefu.  Za druhe nevime, z jakeho materialu nebo jakou formou by 
mela byt nova deska zhotovena, protoze pomnik je na opustenem miste a je v 
podstate jiste, ze bronz by byl znovu ukraden.   
Navic nase prostredky jsou omezene. 
 



Ale zacneme s rozpletanim a resenim otazek od zacatku. A tady byste nam mohla 
prosim pomoci Vy. Mate nebo vite o nekom, kdo by mel kopii puvodniho reliefu? Nebo 
alespon kvalitni fotograii, kresbu apod. Ja jsem zachytil informaci, ze se podle 
reliefu ABS nedavno delalo nejake skautske vyznamenani, ale vic nevim.   
Dekuji 
Karel Pašek 
 

 
From: Pasek Karel  
Sent: 13. srpna 2007 15:16 
To: cingy 
Subject:  
Cingy, mohl bys prosim na ustredi propatrat, jestli se nedochovala kopie reliefu A.B.Svojsika z pomniku ve 
Stechovicich? Nebo alespon dobra fotografie. 
Premyslim o tom, ze bychom pomnik opravili a dali tam kopii desku z nejakeho materialu, ktery by nelakal 
zlodeje. 
Diky 
Stop. 
 
 
-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 22. května 2007   
To: 'Václav Nosek' 
Subject: RE: Stechovice 
Windy, dekuju. 
Jenom jeste jak je svet maly: 
Sochar doc. Jindřich Severa, CSc. mne pripravoval na prijimaci zkousky na fakultu 
architektury a pak mne tam take ucil socharinu a kresbu. Pred temi prijimackami 
jsem za nim jezdil domu do nejake vily v Revnicich. To bylo tak v roce 1973 a uz 
to byl v tu dobu stary pan. Odhaduju tak 65 let. Kdyz jsem se mu zminil, ze jsem 
skaut, byl ke mne velmi vlidny.  
Stop. 
 
-----Původní zpráva----- 
Od: Václav Nosek    
Odesláno: 21. května 2007 22:07 
Komu: Pasek Karel 
Předmět: Re: Stechovice 
Nazdar! - v příloze je fotka pomníku ABS uveřejněná v Činovníku č. 6 z roku  
1946. Je ne ní celkem dobře vidět jak ta deska vypadala. 
Ano, máš pravdu, stejný portrét ABS od sochaře Severy, je nyní použit na  
Medajli ABS pro pražský kraj Junáka. Medejle je již vyrobena a pokud vše  
dobře dopadne, měla by být poprvé udělována letos v září. 
- Windy 
   
-----Original Message----- 
From: Pasek Karel  
Sent: 21. května 2007 16:48 
To: 'Marcel Faikis' 
Subject: FW: FW: Stechovice 
Tak tady mas namet na patraci vypravu. Pode toho, co Kaca pise, je to uplne nekde 
jinde nez jsem si myslel. 
Mozna by stalo za to toho Zrzka vzit s sebou. Podle toho popisu bych usuzoval na 
lokalitu 49°50'56.37"N,14°23'45.41"E 
Zlomte vaz. 
Stop. 
 
-----Původní zpráva----- 
Od: Michala Kateřina Rocmanová   
Odesláno: 21. května 2007   
Komu: Pasek Karel 
Předmět: Re:FW: Stechovice 
Ahoj , 
no, asi to neumím popsat. Já tam trefim, ale vždycky až na místě :-) Navíc jsem 
tam už pár let nebyla :-( 



 
Pomník je opravdu rozvalený, není co opravovat. Kdysi ještě před revolucí jsme o 
tom uvažovali, postavit lešení a zkusit ho opravit, ale je rozbitý do tří bloků, a 
ten původně horní bude mít několik tun - takže mají-li vaši roveři vrtulník, tak 
možná :-) 
Místo: 
 je to ostroh nad Kocábou, a když se tam jde, tak se v podstatě musí projít celé 
Štěchovice jako směrem na Slapy a odbočí se před koncem obce doprava podle proudu 
potoka po asfaltce - na úbočích jsou domky a doleva jsou dřevěné lávky k domkům 
přes vodu. Tuším hned za tou první lávkou pokračuje cestička po úbočí kopce řídkým 
listnatým lesem, kolem studánky a jednoho stavení. Nad svahem les končí  a cesta 
se stáčí doleva - míjí se vpravo statek, vlevo chatka, která mívala- asi ještě má- 
větrník -elektrárničku. Jme na rovnější ploše -po cestě (polní) se jde mezi 
loukami-školkami semenných jehličnanů až k hornímu lesu. Sem  je to od potoka asi 
1/2 hodiny cesty. Pod lesem první chata bývala slepé paní Šnajdrové - ona ale 
někdy po revoluci zemřela a pak to měl její synovec, nízké ovocné stromy v 
oplocené zahradě a pumpa, tam jsme brávali vodu. U lesa se odbočí vpravo - lesní 
cesta vede po okraji lesa (směs jedle a listnáče) a míjí několik chatek - bývaly 
bez plotů, malé, spíš trampské (Asi 500 m?) Ve chvíli, kdy se po okraji lesa dojde 
k poslední chatě (tedy - nevím jestli mezitím nevyrostlo pár dalších) - je 
maličká, a les je náhle nejen po levé ruce na svahu nad námi, ale i před námi - 
tak asi po 50 m, kde není žádná cesta ani stezička, pokračuje dál téměř neznatelná 
pěšinka úbočím, mírně stoupá a vine se poměrně daleko, zatáčkami, až k mohyle. Nad 
tou poslední chatkou v úhlu asi 45 stupňů do kopce se dá dojít po asi 100 m na 
ostrožně na palouček - k maličkému pomníčku - tam jsme se taky vždy stavovali - 
mramorová deska na památku nějakého chlapce, je na ní taky lilka.  Od něj se dá na 
pěšinu lesem vrátit. 
Nevím, kolik lidí tam teď chodívá, houby tam nerostou a nikam dál to v podstatě 
nevede - takže stezka může být zarostlá, zřícená (těch 10 let jsme ji trochu 
opravovali a udržovali, chodili jsme tam 2x ročně...) a moc oddílů o ní neví. Vždy 
bývala uzoučká, projde jen jeden člověk. Cestu zná taky Zrzek... no, záleží na 
datu, třeba bych se tam někdy podívala. Jinak mohylu zakládal otec sestry Tomanové 
(člen tehdejšího náčelnictva, br.Borůvka), která po smrti svého manžela se 
přestěhovala do toho údolíčka s lávkami (tuším asi 4. domek vpravo) - shodou 
okolností její manžel nás kdysi kousek doprovodil, protože jakýmsi řízením osudu 
právě jeho jsme se ve Štěchovicích zeptali, když jsme se mohylu vypravili hledat. 
Nevím ale, jestli paní ještě žije... 
Taky se tam asi dá vylézt od potoka, ale trefit se - to bych asi nezkoušela. Navíc 
je to neschůdný krpál, padá a sesouvá se kamení... Pro rovery by to mohla být 
dobrá "bojovka" - ani ne tak mohylu opravit, ale najít :-)) 
Přeji krásný den 
Káča 
Michala Kateřina Rocmanová 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Pasek Karel   
Předmět: FW: Stechovice 
Datum: 21.5.2007   
---------------------------------------- 
Kaco,  
chtel bych poslat nase rovery, aby se podivali po pomniku ABS ve Stechovicich. 
Nemas k tomu nejaky napad nebo informace? 
Diky 
Karel Pašek 
Stop.   
http://www.uragan-zbraslav.cz 
 
-----Původní zpráva----- 
Od: Václav Nosek   
Odesláno: 19. května 2007   
Komu: Karel Pasek 
Předmět: Re: Stechovice 
Nazdar bráško! 
Svojsíkův památník nad Štěchovicemi je již mnoho let rozvalen a deska zmizela. Je 
tedy zničený. Byl jsem u něho jen jednou, neumím to popsat, možná bych to našel 
přímo na místě. Lezli jsme tam vlevo nahoru až na hřeben, skoro na konec ostrohu. 



Přesně by ti to mohla popsat sestra náčelní Michala Rocmanová. Ta tam byla 
častěji. 
- Windy 
 
----- Original Message -----  
From: "Karel Pasek"   
To: vaclav.nosek 
Cc:  
Sent: Friday, May 18, 2007 11:38 PM 
Subject: Stechovice 
Windy, 
nevedel bys neco o tom, kde presne je pomnik A.B.Svojsika ve Stechovicich? 
Chtel bych tam poslat nase rovery, aby se podivali, jak vypada a jestli  
nepotrebuje opravit. 
Podle letecke mapy Seznamu by to mohlo byt na Loc:  
49°50'50.06"N,14°24'31.61"E. 
http://www.mapy.cz/?query=49%C2%B050'50.06%22N,14%C2%B024'31.61%22E&portWidth=1008
&portHeight=563&zoom=16&mapType=ophoto&centerX=133040256&centerY=135099072#centerX
=133039841@centerY=135098043@typ=ophoto@zoom=16@vizType=none@vizIds=none 
Diky 
Karel Pašek 
Stop. 
http://www.uragan-zbraslav.cz 
 
 

 

 

 


