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Ve ‰kolním roce 1968/69 jsem byla jede-
náctileté dûvãe. Díky spoluÏaãkám jsem se
dozvûdûla o moÏnosti nav‰tûvovat skautsk˘
oddíl, kter˘ vedla právû sestra Králová. Byl
to dívãí oddíl; já jsem byla v druÏinû, která
se naz˘vala „Li‰ky”. Je‰tû dnes mám v pa-
mûti pokfiik Li‰ek: „My jsme Li‰ky
z Boskovic, zpod vysok˘ch borovic, ná‰ do-
mov je pfiíroda, stránû, lesy a voda”.
Scházely jsme se kaÏd˘ t˘den; pfies zimu
v klubovnû a hned, jak to poãasí dovolilo,
v pfiírodû. Mûly jsme svou Poradní skálu
v Doubravách, v místû, kde je dnes wester-
nové mûsteãko. Na‰e schÛzky byly vûnová-
ny skautsk˘m dovednostem; vázaly jsme
uzly, uãily se morseovku, zdravovûdu a rády
si zazpívaly skautské písnû. To jsme je‰tû ne-
byly skautky, ãekala nás nováãkovská
zkou‰ka ze v‰ech poÏadovan˘ch dovedností
a teprve po jejím sloÏení jsme byly skautky. 

Vyvrcholením celé roãní ãinnosti byl tá-

bor, spoleãn˘ pro Svûtlu‰ky, Vlãata, skaut-
ky a skauty. MÛj první tábor byl u Lysic,
kde jsme v‰ichni spali ve stanech s podsa-
dami a sami si vafiili. Kromû rÛzn˘ch her se
plnily podmínky pro takzvaná „Tfii orlí pé-
ra”. Jeden den musel kandidát vydrÏet zce-
la bez jídla a navíc mít pfiitom sluÏbu v ku-
chyni, druh˘ den musel vydrÏet bez mluve-
ní a dal‰í se zdrÏovat na dohled od tábora,
ale nenechat se spatfiit. Po splnûní jsme si
mohli pfii‰ít na ko‰ile patfiiãn˘ odznak. Na
cel˘ tábor mám nádherné vzpomínky. 

V tom vûku to musely b˘t velmi silné
proÏitky.

Ano, bylo to nûco úÏasného a navíc
jsem v útlém vûku získala vztah k pfiírodû,
kter˘ pfietrvává dodnes. Také skautské zá-
sady jsem tehdy vnímala velmi intenzívnû
a provází mne vlastnû cel˘ Ïivot. 

Pokraãování textu na stranû 5Ing. Vítková dûkuje Libu‰i Králové. Foto: Ing. Parma

Na vernisáÏi v˘stavy Krok do dal‰ího skautského století v Boskovicích dû-
kovala místostarostka Ing. Jaromíra Vítková dlouholeté vedoucí boskovic-
k˘ch skautÛ, sestfie Libu‰i Králové, nejen za její zásluhy o rozvoj skautského
hnutí v na‰em regionu, ale také za sebe, za své záÏitky z dûtsk˘ch let. I kdyÏ
jsou obû Ïeny od sebe vzdáleny jednu generaci, bylo patrno, Ïe jejich pfiá-
telství má velmi hluboké kofieny. PoÏádal jsem Ing. Vítkovou, aby se podûli-
la o vzpomínky na své skautské zaãátky.

PLYNOMAT – vedle STAVEBNÍHO BAZARU
Nám. 9. kvûtna 10a, Boskovice, tel.: 516 495 228, mobil: 724 821 966 
Otevírací doba:  Po – Pá  8.00-12.00    13.00-16.30      So  8.00-11.00 

Nabízíme 
• v˘robky zn. MORA (sporáky vestavné, kombinované, plynové...) 

a MEVA (na PB plynové vafiiãe, lampy, ohfiívaãe...) vã. náhradních dílÛ 
• servis a montáÏ plynov˘ch kotlÛ, plynu a topení...
• v˘mûna PB lahví 2 a 10 kg

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení podniku
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – daÀové poradenství
* Finanãnictví a bankovnictví
* Diplomovaná v‰eobecná sestra

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
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