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Na svou poslední pou ť odešel Václav Kuttan – Wapusk, nejstarší skaut 
v Plzni   

Plzeň 
V noci 3. července zemřel po delší nemoci plzeňský skaut Václav 
Kuttan – Wapusk ve věku nedožitých 90 let. Václav Kuttan 
Wapusk se narodil 10. října 1919 a právě na podzim letošního roku 
by oslavil kulaté narozeniny. Poslední rozloučení s nestorem 
plzeňského skautingu a vychovatelem mnoha generací mladých lidí 
se koná v pondělí 13. července 2009 v 10 hodin v obřadní síni 
plzeňského Ústředního hřbitova. 
 
Václav Kuttan byl nejstarším skautem v Plzni a až do své smrti byl členem skautského střediska 
Jožky Knappa v Plzni, které také několik let vedl. V Junáku se objevuje v září roku 1946 v Plzni ve 
vedení 91. skautského oddílu Kotva, registrovaného ve 2. středisku Stopa. Následně se ujímá vedení 
1. střediska založeného po 2. světové válce, s klubovnou na Borech nad Českým údolím.  
 
Po vzrůstající perzekuci skautských oddílů po Únoru ´48 byla v roce 1950 komunistickými úřady 
veškerá činnost Junáka zakázána, některé plzeňské oddíly ale pracovaly tajně dál. Mnoho dospělých 
vedoucích bylo za tuto činnost zatčeno a odsouzeno. Z 1. střediska pracoval tajně dál oddíl bratra 
Václava Kuttana - Wapuska jako oddíl mladých turistů pod hlavičkou Domu dětí a mládeže. V roce 
1968 byl opět obnoven Junák a Václav Kuttan – Wapusk se ihned zapojil do jeho činnosti. 
Středisko Stopa začalo se stavbou kluboven na Plzeňské cestě pod Homolkou. 
 
V září 1970 byl Junák opět komunisty zakázán. Znovu došlo k perzekucím ze strany 
komunistického režimu a STB, ale též k ilegální činnosti skautských oddílů pod hlavičkou Tisu – 
Svazu pro ochranu přírody a krajiny či TOM – turistických oddílů mládeže a dalších organizací. 
Václav Kuttan – Wapusk pracoval s dětmi a mládeží dál, nejprve pod hlavičkou Tisu, kde i z jeho 
iniciativy vznikla „krasová sekce“, následně pak pod záštitou jeskyňářů. Podílel se i na vydávávání 
časopisu Stalaktit pod hlavičkou Okresního muzea v Berouně, v 80. letech působil pod hlavičkou 
TJ Lokomotiva jako lektor při školení cvičitelů a zároveň vedl TOM jako oddíl „krasové turistiky“. 
Poté vedl Archeologický kroužek při Západočeském muzeu v Plzni. 
 
Po obnovení Junáka v prosinci 1989 bylo obnoveno i 1. středisko Junáka v Plzni s čestným názvem 
„Jožky Knappa“. Vedoucím střediska se stal Václav Kuttan - Wapusk. Od roku 1990 se podílel také 
na vedení skautské Západočeské lesní školy ŠIWO, vzdělávací instituce pro dospělé vedoucí 
skautských oddílů. 
 
V roce 1999 byl (jako druhý z dosavadních 33 držitelů) oceněn plaketou Westerners International, 
tj. znakem Bizoní lebky „Old Joe“, které jsou ve Spojených státech i v dalších zemích udělovány 
jako čestné ceny za výrazný podíl na rozvoji a propagaci westernernového hnutí. 
 
Václav Kuttan – Wapusk se podílel na přípravě a vydání řady skautských a tábornických příruček 
a jako legionář publikoval i několik textů k velkým výročím v denním tisku (např. Plzeňském 
deníku vzpomínky na oslavy 28. října v roce 1928 či na výročí vzniku 35. pěšího pluku). Publikoval 



 
 
Junák  - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město  
Americká 29, 301 00 Plzeň   
e-mail: plzen@skaut.cz, web: www.skauting.cz/plzen  

 

i v odborných publikacích (např. ve Sborníku věnovaném československým legiím, který nese 
název „Osobnosti a první světová válka“ otiskl spolu s Mgr. Luďkem Krčmářem příspěvek 
s názvem „Rozdílné osudy tří plzeňských Srbáků"). 
 
Václav Kuttan – Wapusk byl čestným členem redakčního kruhu časopisu Krajem šesti řek, 
vydávaného pro skauty z Plzeňského a Karlovarského kraje. 
 
Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně, o Václavu Kuttanovi – Wapuskovi říká: „Měl jsem 
možnost se s Wapuskem setkat ať již v Junáku či v Tisu (do našeho oddílu chodila i jeho dcera 
Hanka), ale i na řadě toulek přírodou. Především se ale stále, v podstatě již čtvrt století, setkávám 
při nejrůznějších příležitostech s mnoha skvělými lidmi, kteří, ať již v padesátých, šedesátých či 
osmdesátých letech 20. století prošli jeho výchovou. Nikdo z nich mne nikdy nezklamal.“ 
 
Václav Kuttan – Wapusk se ve svém mládí stejně jako po něm následující generace skautů 
a skautek zavázal na celý život dodržovat skautský slib, který v dobách bývalého Československa 
zněl: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: milovati vlast svou, republiku Československou 
a sloužiti jí věrně v každé době; plniti povinnosti vlastní a zachovávati zákony junácké; duší i tělem 
býti hotov pomáhati bližnímu svému. 
 
Václav Kuttan – Wapusk tento skautský slib za devadesát let života naplnil vrchovatě – za svůj 
život vychoval jako skaut přes nepřízeň komunistického režimu několik generací slušných lidí. 
 
V pondělí 13. 7. 2009 v 10 hodin v Obřadní síni na plzeňském Ústředním hřbitově se s ním 
kromě jeho vlastní rodiny rozloučí i velká skautská rodina zastoupena několika generacemi 
chlapců i dívek i zralých mužů a žen, kterým se snažil předat to nejlepší. 

V Plzni se skautingu věnuje na 1 300 dětí i dospělých, kteří se sdružují ve 49 dětských oddílech 
a šesti klubech dospělých. Skauting nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, 
prožívat s kamarády život naplno, rozvíjet se a hledat svůj životní směr. Kromě letních táborů 
a celoroční pestré oddílové činnosti skauti v Plzni například o Vánocích roznášejí Betlémské světlo, 
organizují sbírku KAPKA nebo Postavme školu v Africe a pořádají mnohé akce pro veřejnost. Ve 
dnech 4.-5. září 2009 chystají akci Skauti dětem – dva dny zábavy a soutěží pro školáky 
i předškoláky. Skautské hnutí v roce 2007 oslavilo 100 let své existence. Za tu dobu se rozrostlo do 
216 zemí světa, má 40 milionů členů a v České republice prošlo skautskými oddíly na půl milionu 
lidí.  

 
 
Více informací:  
Bc. Kateřina Podaná – místopředsedkyně Okresní rady Junáka Plzeň-město 
tel.: 777 085 704, e-mail: katerina.podana@skaut.cz  
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Přílohy: 
 
Junák – svaz skaut ů a skautek ČR 
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 
83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického 
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích 
po celé naší zemi. Sdružují chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program 
oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. 
 
Poslání Junáka 
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, 
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti 
k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Více informací na 
www.skaut.cz.  
 
Skautky a skauti v okrese Plze ň-město 
Okresní rada Junáka Plzeň-město ve svých 49 oddílech sdružuje na 1 300 členů. Ve vedení 
jednotlivých oddílů stojí zkušení vedoucí s odpovídajícím státem certifikovaným vzděláním 
v oblasti výchovných aktivit dětí a mládeže. Plzeňští skauti se často zapojují do organizace 
kulturních, sportovních a charitativních projektů a pravidelně se zúčastňují mezinárodních 
skautských setkání. Mnohé aktivity jsou otevřené pro širokou veřejnost. Více informací na 
www.skauting.cz/plzen.  
 
Kontakt: 
Mgr. Eva Haunerová – tisková mluvčí, Okresní rada Junáka Plzeň-město 
tel.: 603 772 309, e-mail: eva.haunerova@skaut.cz 
 
Mgr. Petr Vaněk – předseda, Okresní rada Junáka Plzeň-město 
tel.: 732 973 178, e-mail: petr.vanek@skaut.cz  
 
 
 
 


