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Tento projekt je spolufinancován městem Velké Opatovice.
Pro každého účastníka je připraven diplom a odměna. 

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ VŠECH OPATŘENÍ K PANDEMII COVID-19.

Bylo jen málo oblastí, do kterých nezasáhl 
– zemřel Karel Hoder
	 V	sobotu	28.	listopadu	2020	zemřel	pan	Karel	Hoder,	rodák	z	Letovic,	
známý	také	pod	skautskou	přezdívkou	Kostin.	Skaut,	hasič,	sběratel	všeho	
možného	a	organizátor	všeho	možného.
	 Narodil	se	v	roce	1927	do	rodiny	živnostníka	–	majitele	obchodu	se	zbo-
žím	smíšeným	v	Pražské	ulici,	jako	nejstarší	ze	čtyř	dětí.	V	průběhu	2.	svě-
tové	války	se	vyučil	obchodníkem	u	firmy	Smékal	v	Litovli,	po	skončení	
války	pak	vystudoval	obchodní	akademii.
	 Jeho	 celoživotní	 láskou	 se	 stal	 skauting,	 kterému	 se	 věnoval	 od	 roku	
1937	 do	 jeho	 zákazu	 nacisty.	 V	 roce	 1945	 se	 poprvé	 podílel	 na	 obnově	
činnosti	skautského	střediska	v	Letovicích.	Obnovu	si	pak	znovu	zopako-
val	v	roce	1968	a	1989	po	zákazech	komunistickým	režimem.	Zde	je	za-	
jímavé	 tehdejší	 oficiální	 zdůvodnění	 škodlivosti	 skautingu:	 je	 apolitický		
a	mládež	musela	být	vychovávána	v	duchu	marxismu-leninismu.
	 Po	druhém	zákazu	v	roce	1950	přesunul	těžiště	své	činnosti	do	Sboru	
dobrovolných	hasičů,	kde	působil	také	jako	jednatel,	starosta,	kulturní	re-
ferent	 a	 organizační	 referent.	 Po	 ukončení	 aktivní	 hasičské	 činnosti	 se	
v	rámci	sboru	věnoval	především	kulturní	a	organizační	činnosti.	Koncem	
šedesátých	let	minulého	století	navštívil	Znojemské	historické	vinobraní,	
které	jej	nadchlo	natolik,	že	s	členy	hasičského	sboru	uspořádali	několik	
ročníků	vinobraní	včetně	průvodu	v	historických	kostýmech	a	programu	
v	areálu	hasičské	zbrojnice.	Na	rok	1977	připadlo	530.	výročí	založení	zá-
meckého	pivovaru	v	Letovicích,	při	 této	příležitosti	 inicioval	uspořádání	
Pivovarských	 slavnosti,	 opět	 v	 rámci	 sboru	 dobrovolných	 hasičů.	 Když	
byly	 při	 rekonstrukci	 budovy	 obecné	 školy	 nalezeny	 na	 půdě	 historické	
cechovní	lucerny,	byl	to	opět	on,	kdo	spolu	s	hasiči	zajistil	jejich	restauro-

ce	jen	zásobováno	o	něco	lépe,	než	česká	část	federace.	Pan	Hoder	pracoval	
od	šedesátých	let	jako	zásobovač	v	letovickém	závodě	firmy	ČKD	Blansko	
a	jako	takový	cestoval	prakticky	po	celém	území	Československa.	Těchto	
cest	využíval	ke	shánění	zboží	všeho	druhu	nejprve	pro	kolegy	ze	zaměst-
nání,	později	i	pro	ostatní	zájemce.	Jen	pro	ilustraci	–	jednou	takto	způsobil	
kolegovi	velkou	radost,	když	mu	odněkud	přivezl	nerezový	dřez.	Také	na-
bídka	zboží	v	jeho	obchůdku	v	kině	byla	bohatší,	než	jinde,	díky	jeho	vel-
kému	akčnímu	rádiu.
	 V	listopadu	1989	už	byl	v	důchodu	a	okamžitě	se	zapojil	do	tehdejšího	
dění	–	nejprve	dělal,	co	bylo	třeba,	pod	hlavičkou	Občanského	fóra,	pozdě-
ji	například	při	obnově	činnosti	nynější	Katolické	besedy.
	 Několik	dní	po	sametové	revoluci	v	 listopadu	1989	se	vydal	do	Prahy	
zaregistrovat	 letovické	skautské	středisko,	které	 tak	bylo	obnoveno	mezi	
prvními.	Jako	vedoucí	střediska	pak	působil	až	do	roku	2011.	Pro	skauting	
žil	tělem	i	duší.	Zasloužil	se	především	o	získání	finančních	prostředků	na	
obnovu	táborového	vybavení	a	rekonstrukci	kluboven	v	zámeckém	parku		
a	 na	 farním	 dvoře.	 Organizoval	 i	 četné	 zájezdy	 například	 na	 Ivančenu	
v	Beskydech,	do	kolébky	českého	skautingu	Vorlovy	a	na	hrad	Lipnici,	do	
Mariazell	v	Rakousku	i	na	mnohá	představení	v	brněnských	divadlech.	Od	
roku	2011	vedl	oddíl	old-skautů,	pro	které	organizoval	rovněž	výlety	a	zá-
jezdy	a	jejich	pravidelná	setkávání.	Až	do	loňského	roku	navštěvoval	skaut-
ské	akce	a	tábory.	Za	své	výrazné	zásluhy	a	dlouhodobou	práci	v	oblasti	
výchovy	 a	 vzdělávání	 byl	 Náčelnictvem	 Junáka	 oceněn	 Medailí	 sv.	 Jiří	
zlatého	stupně.
	 Významnou	součástí	jeho	života	bylo	sběratelství,	a	to	zejména	filmo-
vých	plakátů	a	všech	možných	suvenýrů	souvisejících	s	pivem	a	s	pivovary.	
O	svoje	sbírky	se	několikrát	podělil	s	veřejností	při	výstavách	v	letovickém	
kulturním	domě.	Expozice	starého	obchodu	v	letovickém	městském	muzeu	
je	částečně	sestavena	z	exponátů	pocházejících	ještě	z	obchodu	jeho	tatín-
ka,	Antonína	Hodera.
	 Rozsah	jeho	zájmů	byl	opravdu	velký	–	kromě	jiného	také	v	mládí	hrál	
ochotnické	divadlo,	zajímal	se	o	historii,	cestování,	byl	členem	Orla	a	urči-
tě	by	se	našly	i	další.
	 Až	do	konce	života	byl	opravdu	aktivní,	i	když	už	potřeboval	hodně	od-
počívat.	Ve	volných	chvílích	třídil	fotografie,	vystavoval	do	výlohy	svého	
obchůdku	Dárek	plakáty	a	připomínal	jimi	významné	dny,	výročí,	naroze-
niny	i	úmrtí	známých	herců	a	jiných	osobností	české	i	světové	kultury.	Jeho	
život	byl	naplněný	prací	a	zájmem.	Bude	s	námi	i	nadále…

Text: Skaut, středisko Erb Letovice a Hasiči Letovice
Foto: archiv K. Hodera

Karel Hoder – Kostin

vání.	 Lucerny	 jsou	 nyní	 umístěny	
v	presbytáři	kostela	svatého	Proko-
pa.
	 Za	 svoji	 práci	 ve	 sboru	 získal	
mnoho	ocenění	a	medailí	včetně	ti-
tulu	„Zasloužilý	hasič“,	což	je	nej-
vyšší	ocenění.
	 Méně	 viditelná	 byla	 jeho	 práce	
pro	 farnost,	 kde	 působil	 například	
ve	funkci	kostelního	hospodáře,	ale	
hlavně	 při	 zajišování	 nedostupné-
ho	materiálu	a	služeb.
	 Systém	socialistického	zásobová-
ní	 způsoboval,	 že	 zboží,	 které	 se	
nedalo	 běžně	 koupit	 v	 Jihomorav-
ském	 kraji,	 bylo	 dostupnější	 třeba	
v	 tehdejším	 Východočeském	 kraji,	
a	 to,	 které	 bylo	 ve	 všech	 krajích	
podpultovou	 záležitostí,	 se	 někdy	
dalo	sehnat	v	běžném	prodeji	v	Pra-
ze.	A	pokud	nezafungovala	ani	Pra-
ha,	 pak	 byla	 jakási	 šance	 provést	
nákup	na	Slovensku,	které	bylo	pře-


