2. března 2011 se dožívá 80 let
sestra Jana Pfeifferová, skautským jménem Janka.
Na IV. valném sněmu Junáka v Praze 19. května 1990, kdy byl prvně v historii československého
skautingu vedle kmenů chlapeckého a dívčího ustaven samostatný třetí kmen - kmen dospělých,
byla jednomyslně zvolena Jana Pfeifferová jeho první náčelní.
Byla kromě toho členkou odboru lesních škol v dívčím náčelnictvu a pracovala na programu LŠ.
Spolu s členem náčelnictva kmene dospělých br. Mirkem Perglerem, iniciovala zřízení
ekologického odboru Junáka a intenzivně se podílela na jeho činnosti.
V činnosti samotného kmene dospělých se sestra
Jana Pfeifferová zaměřila především na obsah a
náplň činnosti oldskautů, na smysl oldskautingu. Má-li
být naplněno heslo "jednou skautem - skautem
navždy", znamená to i pro věk oldskautský rovněž
m.j. neustávající snahu a zájem o rozvoj vlastní
osobnosti - jak po stránce fyzické, tak po stránce
duševní a mravní. Náčelnictvo OS pod jejím vedením
uskutečnilo pro zájemce z řad členů kmene několik
velmi zdařilých seminářů věnovaných těmto tématům.
Další aktivitou sestry Jany Pfeifferové bylo navázání
mezinárodních kontaktů kmene a jeho začlenění do
světové organizace dospělých skautů a skautek.
Zárodky k tomu byly položeny již na zmíněném IV.
sněmu Junáka. Po velmi obtížných vnitřních
konfliktech a komplikacích a řadě složitých řešení a
jednání, které sestra Jana Pfeifferová neúnavně
iniciovala, byla tato snaha korunována úspěchem a
přijetím kmene do světové organizace dospělých na
světové konferenci ISGF(dříve IFOFSAG) v říjnu roku
1991 v Řecku.
Na dalším, již samostatném sněmu kmene dospělých v Praze v roce 1992, se Jana Pfeifferová
rozhodla již na funkci náčelní nekandidovat, byla však zvolena znovu členkou náčelnictva OS
(v něm pracovala až do dubna roku 1998).
Co za dobu svého náčelnictví pro kmen dospělých ses. Janka vybudovala, se stalo pevným
základem pro všechna další období existence kmene. Pokračovaly semináře pro vedoucí a členy
klubů, zaměřené na program a aktivity kmene, pokračovaly mezinárodní kontakty.
Sestra Jana Pfeifferová z vlastní zkušenosti a tradice svého bývalého pražského 13. oddílu
vodních skautek přinesla do kmene OS myšlenku rodinného skautingu a začala ji sama úspěšně
propagovat a rozvíjet.
Vedle toho stále působila v odboru lesních škol dívčího kmene i v ekologickém odboru. Již od roku
1992 se krom toho s plným nasazením věnovala aktivitám kolem roveringu - až do roku 2003 byla
pravidelně instruktorkou na roverských kursech FONS, kursech GENS a na dalších tematických
setkáních (ROSA a j.).
Zpracováno podle informací:
br. Vladimíra Kopřivy – Vlka, emeritního náčelníka Kmene OS
a zápisů náčelnictva kmene OS z pozůstalosti br. Jiřího Žáčka - Goge

