Kvíčalka před sto dvaceti lety
Drobný střípek k poznání předskautské historie táborové základny na Kvíčalce přinesla nedávno
vydaná reprezentativní publikace Moravská Třebová a okolí na starých pohlednicích, kterou připravili
dva moravskotřebovští sběratelé starých pohlednic Michal Burian a Miloslav Kužílek. Pokud budete
knihou listovat, narazíte na straně 277 na tříokénkovou pohlednici z roku 1895 s textem „Grüss vom
Finkenstein“ (pro německou osadu Finkenstein, což by se dalo přeložit jako Pěnkaví vrch, Pěnkaví
skála nebo Pěnkaví kámen, se v češtině užívalo pojmenování Na Kvíčalce). Pravděpodobným
vydavatelem pohlednice a současně tím, který záběry pořídil, je moravskotřebovský fotograf C. M.
Rücker. Vytištěna však byla tato mimořádně vzácná pohlednice v Drážďanech tiskárnou Trau und
Claus. Internetová encyklopedie The Postcart Album, která shromažďuje informace o vydavatelích a
tiskařích pohlednic, tuto tiskárnu nezná. Mezi německými tiskaři po roce 1900 eviduje v Drážďanech
samostatně tiskaře Roberta Clause a tiskárnu Trau und Schwab.
Na fotografii vlevo nahoře je zachycena vilka, která stávala v místech dnešního táborového náměstíčka.
V průběhu času měla více pojmenování, nejprve Hortenzie, později Flaschar a Anni. Pohlednice přináší
její prozatím vůbec nejstarší známé vyobrazení. Vpravo nahoře je fotografie menší vilky, jejíž horní
patro je dodnes zachováno v tělese skautské chaty. Stávala zhruba v místech dnešní cesty z tábořiště ke
Studenému jezeru. Na začátku sedmdesátých let z ní zůstalo právě jen dřevěné horní patro, hrázděné
zdivo dolní části se někdy v době od konce padesátých let rozpadlo. Během roku 1973 byly pozůstatky
vilky rozebrány, přestěhovány a znovu postaveny na dnešním místě. V okénku vlevo dole je pohled na
uměle vybudovanou vodní plochu se skokanskou věží, která sloužila ke koupání. Její lokalizace není
zcela jistá, prozatím se po nádrži nepodařilo najít prokazatelné stopy v terénu, rozhodně však musela
vzniknout na bezejmenné vodoteči, která pramení severozápadně od tábořiště a protéká jeho spodní
částí. (Yura, 28. 10. 2017)
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