
Loučíme se s bratrem Jiřím Stojanem – Kidem, členem 10. družiny Svojsíkova oddílu 

 

                                                                              

                                                                                 Protože jsem poznal muka žíznivé touhy, 

                                                              chtěl jsem vyhloubit studnu, 

                                                                                z které by i jiní mohli pít. 
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Jiří Stojan – Kid se narodil do skautské rodiny v Uherském Brodě. Jeho strýc Miloš Stojan tady založil 

v roce 1915 první skautský oddíl na Moravě a Kidův otec Vladimír – Starý Havran byl vedoucím střediska, 

okrskovým velitelem a zemským místonáčelníkem.  

Kid vstoupil do Junáka již v roce 1936. Byl postupně rádcem, vedoucím oddílu, vedoucím chlapeckého 

kmene a v letech 1991 až 1997 vedoucím střediska Prvních moravských junáků v Uherském Brodě. Byl 

členem klubu oldskautů a členem 10. družiny Svojsíkova oddílu RNDr. Rudolfa Plajnera. V r. 2015 při 

oslavách stého výročí našeho střediska obdržel medaili díků.  

Kid zasvětil celý svůj život výchově mládeže ve skautském duchu a to i v době nesvobody. Civilním 

povoláním byl učitel, celý svůj profesní život působil na základní škole v Nivnici, kde v roce 1956 založil 

Turistický oddíl mládeže, který vedl až do odchodu do důchodu.  Sám to komentoval slovy: „Skaut byl 

v padesátém roku zakázaný, tak jsem v Nivnici v r. 1956 založil skaut pod firmou turisťák. Byli jsme 

vlastně vždycky skauti, dělali jsme ty samé věci, jenom jsme možná víc chodili a jinak se jmenovali. A tak 

jsem to kamufloval pětatřicet roků.“  Děti měly skautský kroj, jen místo skautského slibového odznaku 

nosily odznak turistický. Byl přísný učitel, ale spravedlivý, děti ho měly rády. V r. 2006 bývalí žáci - turisté 

vydali k 50. výročí „turisťáku“ knihu „Hold Jiřímu Stojanovi Kidovi“ jako poděkování za dlouholeté vedení 

oddílu. 

V pátek 18.8. jsme se s ním rozloučili v místní obřadní síni za zpěvu jeho oblíbené písničky My pluli dál a 

dál …,  junácké hymny a  zatroubením večerky. Slovem se s ním rozloučila bývalá vedoucí střediska 

Zdenka Miklíčková – Miki. Během obřadu byly promítány fotografie z jeho činorodého života.  

Kid zanechal v historii našeho střediska nesmazatelnou stopu, nikdy na něho nezapomeneme. 


