Jak Lišáci začínali
D

nes je tomu už půl století od těch významných a památných dnů. Tehdy
parta kluků z devítiletky „U Kostela“ pod vedením Miloslava Kužílka položila základy obnovenému skautingu šedesátých let v Moravské Třebové. Všechno to proběhlo
něco nového, neznámého a neuvěřitelně přitažlivého. A je skutečností, že od té doby
pro tyto ideály a myšlenky většina z nás, „Mirkových Lišáků“, žije a toto kamarádství
nám vydrželo do dnešních dnů. Rád bych se podělil o některé vzpomínky z doby
počátku zrodu družiny Lišek. Krátce se pokusím vzpomenout na okamžiky a zážitky těch dnů. Nejde o chronologicky přesný
sled událostí, spíše jde o takové malé střepiny,
které mi trvale utkvěly v paměti. A jak to celé
začalo? Na jaře roku 1968 Laďa Weissar přinesl
do naší školní třídy pozvání, nebo spíš nabídku, od svého souseda z ulice, Miloslava Kužílka, jestli se nechceme stát „skauty“, scházet se,
hrát hry, chodit do přírody a žít zálesáckým
životem. Prostě pro nás kluky v tu dobu něco
úplně nového. A tak se stalo, že v dubnu 1968
jsme se s Miloslavem Kužílkem prvně setkali v
prostorách tehdejšího JKP (Jednotného klubu
pracujících) Třebová. Zde nám bylo Mirkem zhruba načrtnuto, co můžeme prožít,
krátce vysvětleny základy junáckého hnutí a předány informace pro rodiče. Tohoto
historického setkání se tehdy zúčastnili Laďa Weissar, Karel Viktořík, Jarda Kubín,
Karel Rozbořil, Vilém Liepold, Jirka Stránský – Kim, Mirek Němec, Karel Vašek a
Zdenek Kučera. Postupem krátkého času, vlastně ještě téhož roku, někteří odešli a o
něco později pak přišli noví členové Jirka Stloukal a Pavel Jeřábek – Světýlko. První,
co jsme v nové sestavě „pod junáckou vlajkou“ podnikali, byly hry, výlety do okolí
Třebové při hledání pokladů, ale také v tu dobu i výlety přes Peklo na Kvíčalku. Scházeli jsme se zatím v JKP, ale chtěli jsme mít vlastní a skutečnou skautskou klubovnu.
Co jsme ale také chtěli, to byl skautský kroj.
Krásná košile, klobouk, to byl velký sen.
Prvně jsme viděli junácký kroj ve starších
knížkách, které na družinovky přinesl Mirek, ale už i v nově celostátně vydávaném
nultém čísle časopisu Junák. A právě zde
bych se chtěl zastavit a vzpomenout, jaká
složitá byla naše cesta k získání junáckého
kroje. Mirek nám domluvil ve třebovském
podniku Sandriku brigády na likvidaci starého papíru. A tak jsme se pravidelně, ve
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svém volnu, v tomto podniku scházeli a za pomoci speciálního ocelového přípravku
lisovali kostky starého papíru. Balíky papíru jsme pak na kárce, nebo menším dřevěném vozíku odváželi do sběrny. Korunku ke korunce jsme ukládali na splnění
našeho velkého „krojového snu“. Jak bylo krásné, když Mirek přišel s kontaktem na
švadlenu, která nám podle dodané předlohy košile na míru ušila. A skautský pásek,
to když Mirek sehnal originální skautské přezky, ten pásek jsme si sami předělávali
z pionýrského. I další součásti kroje jsme řešili podle tehdejších možností (šátek,
krátké kalhoty, píšťalky a další). Takové byly naše první a téměř průkopnické začátky družiny Lišek v Moravské Třebové.
V tu dobu jsme se scházeli na pravidelných družinových schůzkách stále
ještě v provizorních prostorách. Mirek nás seznamoval se vším „skautským“, ale
také si vzpomínám, jak nám při schůzkách na pokračování četl dobrodružné příběhy od Otakara Batličky. Na atmosféru a vůni té doby se nedá zapomenout! Mirek Kužílek je ten muž, který z nás, party kluků – školáků „udělal“ skauty a dobré
kamarády na celý život. To je opravdu velký a neocenitelný dar, za který mu budu
stále vděčný. Mirek je ten člověk, který položil základní kámen při „znovuvzkříšení“
Junáka v roce 1968. Také si vzpomínám na náš první větší dvoudenní
výlet na Kvíčalku, někdy v polovině
roku 1968. To ještě stála celá chata i
se spodní zděnou částí u dnešního
Bahňáku. Spali jsme v horní dřevěné a zcela otevřené části (bez oken a
dveří), kam se vstupovalo přes prkno z boční přilehlé meze. Spaní to
bylo dobrodružné a vzpomínám si,
že jsme se v noci i docela báli a naše
nože byly v pohotovosti.
Někdy ve druhé polovině
roku 1968 se začalo skautské hnutí ve Třebové rozšiřovat, vznikaly nové družiny a
oddíly a také se už začalo reálně uvažovat o skautském táboře na Kvíčalce. Asi ke
konci roku, nebo začátkem roku 1969 (nevím) jsme získali první klubovnu v přízemí domu, kde bydlel Karel Metyš. Karel se stal jedním z pevných a základních pilířů
nového skautského hnutí ve vznikajícím středisku. Krásné schůzky v naší skautské klubovně s Foglarovou Kronikou ztracené stopy a modrý život, plnění bobříků,
spousta her, čaj, svíčky a veliké nadšení, to bylo průvodním znakem našich setkávání. V té době jsme už také měli družinové praporce, stejně jako skvostně vyšitý
střediskový prapor. Byl nádherný, překrásný a náš!!! To už také přišla doba, kdy bylo
možné v prodejně zakoupit originální skautský kroj a výstroj. A také už dozrál čas
na přípravu našeho prvního skautského tábora na Kvíčalce. Zároveň s přípravou na
tábor jsme začali s budováním naší opravdové skautské klubovny Na Baště. Tuto
starou baštu jsme dostali k užívání ve stavu, kdy byla rekonstruována jen došková
střecha, ale všechno ostatní bylo moc staré a pro klubovnu a naše představy nevyhovující. Opět, jako při sběru starého papíru, jsme v každé volné chvíli chodili Na
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Baštu. Odstranili jsme starý shnilý strop, který se už propadal a všechen nepořádek
a sutě z bašty i přilehlých prostorů jsme postupně vynosili a vyvozili. Naše samostatná klubovna a mít ji k užívání co nejdřív, to byl velký cíl. Po svépomocném vyklizení
prostorů a usazení stropních trámů s podbitím stropu přišli na řadu zedníci, kteří
nahodili vnitřní omítky. Tím začala etapa zařizování. Každý jsme nosili, co jsme
mohli a co by se nám v klubovně mohlo hodit. Ještě dnes z té doby cítím tu vlhkost
z čerstvě omítnutých stěn a vůni smrkových prken na stropu, které jsme sami při
petrolejkách a svíčkách přitloukali. Podzim roku 1968 byl ale také spojený s výletem
na Poradní skálu, kde někteří z nás složili Junácký slib (23. 11. 1968). Z Lišáků skládal slib Jarda Kubín, který byl našim rádcem a já, který jsem už v té době pracoval
s vlčaty Zelené šestky. V té době jsem dostal svoji celoživotní a do dnešních dnů
používanou skautskou přezdívku se jménem Šedák.
Od jara 1969 jsme se už všichni připravovali a těšili se na náš první skautský tábor na Kvíčalce. Bylo to hektické období plné příprav a úkolů i očekávání.
Mezi tím jsme se také v květnu 1969, poprvé jako středisko Junáka, zúčastnili prvomájového průvodu. V květnu toho roku byla velká zima, padal mokrý sníh, prostě
„humáč počasí“. A tak jsme měli skautské košile navlečené na teplých nátělnících
a svetrech. Všichni jsme ale byli rádi, že se můžeme konečně veřejně ukázat a prezentovat se jako skauti, včetně našich krásných krojů. Příchod na
náš první letní skautský tábor v
roce 1969 byl nezapomenutelný. V
té době jsme už byli sehraná družina Lišek ve složení: rádce Jarda
Kubín, podrádce Karel Viktořík,
Laďa Weissar, Kim, Jirka Stloukal,
Karel Rozbořil, Světýlko a já, Šedák. Když jsme došli na Kvíčalku,
táborové náměstíčko bylo zcela
prázdné, dominantou zde byla jen
velká hromada krajinek na výrobu
stanových podsad. V duchu hesla „jak si kdo ustele, tak si i lehne“, jsme se bez otálení pustili do práce. Zkušenosti s výrobou krajinkové podsady stanu žádné a stolařská zručnost také nic moc. Menší praxi jsme získali pouze při práci se dřevem Na
baště. Nicméně už ten večer jsme uléhali do svých stanů. S drobnými úrazy, ale i s
pocitem dobře vykonané práce. Na tomto táboře také vznikla Mirkova „kvíčalovská
písnička“, ve které tak dobře vystihnul osobnost každého z naší družiny Lišek. K
táboru „na sluneční stráni“ v roce 1969 neodmyslitelně patřil jeho vedoucí a jeden
ze tří hlavních mužů obnoveného skautského hnutí v Moravské Třebové, náš Jožka
Pivec. A také do té doby patří vzpomínka na nezapomenutelnou postavu bagristy a
zpěváka „Fousáče“. Oba pánové pěkně hráli (Jožka na mandolínu, Fousáč na kytaru)
a tyto vzpomínky i písničky jsou v naši „kvíčalovské paměti“ trvalé. První tábor se
vydařil a nás čekala klubovna Na Baště. Na konci roku 1969 odešli z našich řad Jarda
Kubín a Karel Viktořík. S touto první velkou změnou pak začala nová doba družiny
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Lišek. Našim rádcem se nově stal Jirka Stloukal, který byl, oproti Jardovi Kubínovi,
skutečným rádcem a naším vzorem. Jirka byl stále příkladem ve svém jednání a
neuvěřitelně nás kluky spojoval. A tak jsme se začali stýkat nejen při skautských
akcích, ale i v dalším volném čase. Především v pevné sestavě našeho „čtyřlístku“,
Jirka, Laďa, Karel a já, jsme zažili spoustu veselých příhod a chvil, na které se nedá
zapomenout. Setkání u Jirky Stloukala, nebo u Rozbořilů na zahradě vždycky probíhala v duchu skautských zásad a bez alkoholu.
Přišel rok 1970 s přípravou druhého skautského tábora na Kvíčalce. Podsady
stanů byly hotové od předešlého roku, tak se už jenom vylepšovalo a zdokonalovalo. Užívali jsme pohody, kterou Kvíčalka poskytovala. V tom roce jsem si pobyt na
Kvíčalce prodloužil ještě o tábor Vlčat, kde jsem měl svoji Zelenou šestku. Nikoho
z nás nepadlo, že nově oživená skautská organizace bude tak brzy zrušena a nastane
další období, a to období „bez junácké vlajky“. Někteří z nás i v „nové“ organizaci
přetrvali další roky, až do následného znovuzrození Junáka. Ale skautská družina
Lišek jako taková, se už pozvolna rozkládala. Přetrvali jenom osobnosti Lišek jako
Mirek, Jirka, Karel, Laďa. Co se ale nerozložilo a nikdy nevytratilo, bylo přátelství
nás věrných „Mirkových Lišáků“. Jirka, Laďa, Karel a já jsme se stále po všechna ta
léta, s různými přestávkami, scházeli. Později se do tohoto skautského přátelství zapojily i naše rodiny s dětmi. Naplnily se nám velké myšlenky o kamarádství „kluků
od Bobří řeky“ a to až do dnešních dnů. V tom roce 1968 opravdu začalo něco krásného a trvalého. Něco, co naše společenství Lišáků celoživotně obohatilo a přivedlo
nás zdárně do dnešního seniorského věku.
Díky Šéfe! Že jsi nad námi Lišáky držel po celou dobu ochrannou ruku.
Díky Mirku, Karle a Jožko! Že jste nám umožnili prožít tolik krásného
a přínosného pro život.
Díky Jirko, Laďo a Karle! Že jsme mohli být dobrými kamarády po celá ta léta.
Děkuji vám všem!
Šedák, únor 2018
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