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âinnost skautu byla zaãátkem 70. let
zakázána a obnovena aÏ v roce 1990.
Zapojila jste se znovu do skautské ãin-
nosti?

Hned po revoluci jsme se se‰li v soko-
lovnû a obnovili skautskou ãinnost
v Boskovicích. Na‰e dûti mûli tehdy 6 a 8
let, takÏe jsme s manÏelem vzali jako sa-
mozfiejmost, Ïe obnovíme dûtsk˘ oddíl.
Oba jsme si udûlali vÛdcovské zkou‰ky
pro práci s dûtmi a jako klubovnu jsme
dali k dispozici mal˘ domek na na‰em po-
zemku. Na‰lo se i vhodné místo pro pobyt
v pfiírodû, kde pozdûji vyrostl srub a po-
tfiebné zázemí. Je to louka mezi
Valchovem a Nûmãicemi, lokalita zvaná
„Randulka”. Dvakrát v historii byl se zá-
kazem skautu také konfiskován majetek,
proto jsme se nûkolik manÏelsk˘ch dvojic
a dal‰ích skautÛ rozhodli, Ïe tento poze-
mek spoleãnû koupíme. Zde pak bratfii
vybudovali prostor vybaven˘ v‰ím po-
tfiebn˘m pro konání letních táborÛ. Velmi
se o to zaslouÏili bratfii Alois Král, Karel
·afáfi a Jan Skoták z Nûmãic. 

Jaké jsou Va‰e vzpomínky na toto ob-
dobí?

Ráda vzpomínám na sestru MaÀku
Karáskovou, bratry Pavla Krajíãka, Tony
Horáka, Ing. JankÛ. Kromû pobytu v klu-
bovnû a na Randulce jsme hodnû jezdili na

v˘lety. Byly to ãasto kombinované cesty
vlakem, autobusy a pe‰ky po okolí, nebo
tfieba do Moravského zemského muzea
v Brnû. V̆ hodou na‰eho regionu je, Ïe je
zde v‰ude krásná pfiíroda. V dobû, kdy
Randulka je‰tû nebyla pfiipravena na tábo-
ry, jsme asi dvakrát jeli s dûtmi na
Drozdovskou pilu. Je to velmi hezké místo
mezi Lan‰krounem a Zábfiehem, kam jez-
dil oddíl Vatra. Tento oddíl fungoval i po
zákazech v 70. letech pod Domem dûtí
a mládeÏe a udûlal pro boskovické dûti vel-
mi mnoho prospû‰né práce. Oddíl Vatra
stále funguje jako obãanské sdruÏení, nyní
ho vede Ing. Franti‰ek Krejãífi, Ph.D. 

V souãasné dobû vykonáváte funkci
místostarostky; urãitû jiÏ nemáte ãas se
skautÛm vûnovat tak, jako dfiíve. 

BohuÏel, skuteãnû je mÛj voln˘ ãas 
omezen, ale kdykoliv je to moÏné, tak se
ráda úãastním setkání se skauty v‰ech ge-
nerací. Naposledy to bylo pfii pfiíleÏitosti
jiÏ zmínûné vernisáÏe v˘stavy v Muzeu
Boskovicka. Jsem velice ráda, Ïe jsem
mohla podûkovat tûm, ktefií se o rozvoj
skautingu v na‰em regionu zaslouÏili a
osobnû i své skautské vedoucí, sestfie
Libu‰i Králové.

Paní místostarostko, dûkuji za rozho-
vor.

Petr Hanáãek

Mládí se skauty
vzpomínky Jaromíry Vítkové

Sobota 25. kvûtna - nedûle 26. kvûtna
- Zámeck˘ skleník a areál parku 

Japonská zastavení - v˘stava bonsají
a suiseki (pfiírodní kameny) s doprovod-
n˘m programem. Vstupné: dvoudenní: 80
Kã / 60 Kã seniofii, studenti, dûti od 6 let,
jednodenní: 60 Kã / 40 Kã seniofii, stu-
denti, dûti od 6 let. 

CONCENTUS MORAVIAE 
Pátek 14. ãervna 2013 v 19:30 hod. 

- Zámeck˘ skleník

Collegium Marianum - Buchty a lout-
ky.

Úter˘ 25. ãervna 2013 v 19:30 hod. 
- Zámeck˘ skleník

CAPELLA ANNA - Italsk˘ Bach. 
Vstupné: 250 Kã (plná cena), POZOR

AKCE!! do 31. 5. sníÏená cena 200 Kã,
150 Kã (zlevnûná – dÛchodci, studenti
a ZTP a ZTP-P). Pfiedprodej vstupenek:
Boskovice – Mûstské informaãní stfiedis-
ko, Masarykovo nám. 1 

KZMB Boskovice
zve:

KdyÏ hnutí Na vlastních nohou slaví
kulatiny, nikdy u toho kromû stonoÏko-
v˘ch dûtí, uãitelÛ a Armády âR nechy-
bûjí její patroni.

V pátek 26. dubna 2013 v‰ak byla
StonoÏka sama gratulantem, neboÈ byla
pozvána do Arcibiskupského paláce
v Praze, aby popfiála Jeho Eminenci
Dominiku kardinálu Dukovi k jeho ju-
bileu  a pfiedala dárky v podobû hudeb-
ní – zpûvy dûtsk˘ch sborÛ, ale i hmotné
– perníkové srdce s kardinálovou podo-
benkou jako symbolické vyjádfiení úcty
k vzácnému patronovi,  zlatou nití vy‰í-
vanou ‰tolu v kardinálské ãervené bar-
vû, unikátní knihu vázanou v pravé kÛ-
Ïi, která obsahovala ruãnû malovaná
a psaná pfiání a fotografie ze stonoÏko-
v˘ch akcí, k níÏ pan kardinál pozname-
nal, Ïe takovou jistû nemají ani na
Strahovû. Posledním dárkem byl archi-
tektonick˘ návrh pergoly, která bude
vybudována v rámci stonoÏkového pro-
jektu v domovû „Zvíkovecká kytiãka”.

Mezi více neÏ 200 dûtmi ze stonoÏko-
v˘ch ‰kol byli i zástupci Z· Boskovice,
nám. 9. kvûtna - Zelené: Eli‰ka
Dokoupilová, Marie Kry‰tofová a Martin

Stanûk, ktefií se vedle paní Bûly Gran
Jensen, Alexandra Vondry, generála
Miroslava ÎiÏky, prof. Petra PiÈhy, ãlenÛ
klubu historick˘ch americk˘ch váleã-
n˘ch vozidel a fiady dal‰ích hostÛ posta-
vili do dlouhatánské fiady, aby se mohli 
osobnû setkat s usmûvav˘m a v‰em trpû-
livû naslouchajícím oslavencem.

Pan kardinál za v‰echny krásné dary
a blahopfiání upfiímnû podûkoval a dojat
mnoÏstvím pfiítomn˘ch dûtí odpovídal
na zvídavé otázky. Ani pûtiletá
Charlottka ho nezaskoãila. Na dotaz:
„Jak to vypadá v nebíãku?” odpovûdûl:
„KdyÏ se veãer podívá‰ na hvûzdnou
oblohu, tak stejnû krásné jako ty hvûzdy
to bude v nebíãku. A budeme tam se
v‰emi, ktefií vûfií, Ïe BÛh se stal v osobû
JeÏí‰e jedním z nás.” 

Nakonec pfiipomnûl v‰em pfiítomn˘m
pravidlo: „Co chce‰, aby jiní nedûlali
tobû, nedûlej ani ty jim. To je vlastnû
nejkrat‰í definice toho, co je to láska.”
Nejen stonoÏkové dûti by se jím mûly
v Ïivotû fiídit, nemyslíte?

Jana Svobodová
Z· Boskovice, nám. 9. Kvûtna

Foto: archiv ‰koly

StonoÏka pfiála kardinálu Dukovi

Skautky z Boskovic na Drozdovské pile v roce 1991. Foto: archiv Ing. Vítkové

Stavûní máje 
v Chrudichromech 
- fotoreportáÏ na

www.listyregionu.cz


