
 
 

V devadesátých letech to byla dobrá duše všech světluškovských DLŠ. Opakovaně jsme se setkávaly na 

seminářích, kurzech a podobných akcích. Vždy přivezla nějakou vlastnoručně vyrobenou drobnost (z 

několika dodnes týden co týden oprašuji prach), vždy nás nějakou tu rukodělku naučila. Ivy bylo všude 

plno v tom dobrém slova smyslu.  

Není to tak dlouho, co ještě vypomáhala ve svém středisku při činnosti s mládeží. Zdravotní problémy jí 

sice neumožňovaly již dojíždět na naše setkání, ale stále se o skauting zajímala a ráda si vyslechla 

novinky, které jsem jí alespoň po telefonu mohla sdělit.  

Sestra Iva zůstane určitě v našich srdcích. Kdo jste ji znali, věnujte ji, prosím, tichou vzpomínku. 

 

Se skautským pozdravem, 

Amálka 

Ses. Ivana působila ve Staré Boleslavi, kronika na webu (https://staraboleslav.skauting.cz/historie/) uvádí 

např.: 

1968-1970 
Na jaře roku 1968 se sešli všichni skauti z města v sále hotelu Praha, a protože Brandýs a Boleslav již 

byly spojeny v jedno město, vzniklo i společné středisko, jehož vůdcem byl zvolen br. Bartůněk. V Bo-

leslavi vznikly hned 4 oddíly dívčí – dva oddíly skautek pod vedení sester Maršálové a Kudrnové a dva 

oddíly světlušek pod vedením sester Šmejkalové, Cáhové a Bartůňkové. 

1990 
31.1.1990 se uskutečnila první schůzka děvčat, která byla rozdělena na skautky a světlušky. Světlušky 

byly svěřeny sestrám Kudrnové, Fajmanové a Čemusové, skautky vedly sestry Němcová a Linková. 

Světlušky se od 4. února scházely v garáži u Čemusů, přestože středisko dostalo od města dům v Železné 

ulici, ale ten bylo třeba upravit a zařídit. 

V dubnu téhož roku proběhl jednorázový rádcovský kurs, aby mohl začít v oddílech družinový systém. 

Od května nastupuje ke světluškám sestra Zvěřinová, která již jako dospělá spolu se sestrou Čemusovou 

a br. Němcem skládá v červnu slib. 

V červenci 1990 se konal první tábor světlušek. Jelo se do chaty u Vítkovic v Krkonoších. Zúčastnilo se 

19 světlušek, z nichž některé složily světluškovský slib. Tábor vedly sestry Fajmanová, Kudrnová a 

Šusterová. 

V srpnu se konala Středočeská lesní škola (pro vůdce oddílů), kde se účastnily sestry Čemusová a 

Zvěřinová a sestra Kudrnová jako lektorka. 

Během zbývajícího času roku 1990 se skautky i světlušky prezentovaly při Svatováclavských 

slavnostech, jely pozdravit prezidenta Václava Havla, vyjely na čtyřdenní zájezd do Abertam a 

uspořádaly Mikulášskou besídku. Sestra Čemusová přešla k vodním skautům. Oddíl skautek začíná 

upadat. 

Sestavení: Kamzík 

https://staraboleslav.skauting.cz/historie/

