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Milan Kaštan Legát  

Tenhle rozhovor je v pravdě trochu historický. 
Vznikl na Silvestra 2007 u Medvědů na chatě, 
když padla první myšlenka obnovit vydávání 
oddílového časopisu Peřej. Měl být v prvním 
čísle, ale jak to tak bývá, ztratil jsem ho a 

objevil až před nedávnem. Vydání si zaslouží. 
Rozmlouvali jsme s kapitánem Kaštanem. 

Ahoj Kaštane, od kdy skautuješ?  
Od mala. 

To je od kdy? 

Od podzimu roku 1968, to mi bylo 10 a půl roku. Na vícedenní výpravě jsem byl 
poprvé o jarních prázdninách v roce 1969 na Antýglu a potom v létě na táboře. 

Do oddílu Tě někdo přivedl? 

Přivedl mě tenkrát spolužák – bratr Tichošlápek. Seděli jsme spolu od první třídy až do 
posledního ročníku gymplu v jedné lavici a i pak jsme spolu jezdili vlakem  - on na Vysokou 
školu lesnickou do Brna a já na dopravku do Žiliny. 
Na vodu jsi jezdil i před oddílem, nebo až ve skautu? 

Na vodě jsem začal jezdit až v oddílu. Moje začátky 
byly na pramici před klubovnou. Tenkrát nebyly 
podmínky jako teď, laminátová loď byla výjimečná a 
jezdilo se na křehkých lodích (dřevěná kostra s dýhou 
potažená plátnem), takže díra v lodi byla hned... 

Co pro Tebe znamená skauting?  

Životní styl, pořád mě to baví. Za dob komunistické totality jsme si museli činnost 
v oddíle tvrdě vybojovat a i to nás naučilo pracovitosti, houževnatosti a spolehlivosti. 

Máš svého skautského učitele? 

Jednoznačně bratr Mládě – Ing. Jiří Mladějovský, 
kapitán Kotvy a po revoluci kapitán přístavu Omaha. 

Působil jsi ve vedení oddílu už v letech 69, 70? 

Prošel jsem od člunaře přes kormidelníka a od 
roku 1972 jsme s Jerrym vedli oddíl. 
No a jak jsi spokojenej se současnou generací 
dětí v oddílu? 

V oddíle spokojenej jsem. Myslím, že máme i 
nějaké skauty vodáky, kteří jsou nadprůměrní. 
Přeji hodně skvělých zážitků pro všechny a hodně pěkný vody.  
Díky za rozhovor.             (s Kaštanem rozmlouval Žabák) 


