Olomoucký kraj i Hanácká družina Svojsíkova oddílu mají
svého bratra vyznamenaného Řádem stříbrného vlka.
Za vynikající zásluhy o skautské hnutí, dlouholetou
službu skautským ideálům pravdy, lásky a
snášenlivosti o za obětavou práci v chlapeckém
skautingu pro mládež a hnutí bylo toto nejvyšší
skautské vyznamenání uděleno 21. 3. 18 bratru
Ladislavu Šromovi – Havranovi ze skautského
střediska Lesnice na Zábřežsku, členu Hanácké
družiny Svojsíkova oddílu.
Ještě můžeme dodat, že Laďa je též instruktorem
Jesenické LŠ v oboru rukodělky. A právě tam, v místě
konání této skautské školy na Olšanských Horách, se

uskutečnilo v úterý 21. 8. 18 slavnostní předání toho
vyznamenání bratrem náčelníkem Junáka M. Balážem –
Čičou.
Tento den byl vybrán proto, že toho dne v roce 1968 byla
okupací vojsk Varšavské smlouvy ukončena JeLŠ na
Švagrově, jíž byl br. Havran účasten. Táborák, který byl
přichystán na večerní ukončení letního běhu, byl zapálen
již hodinu před polednem. Havran ještě složil slib do
rukou táty Plajnera a rychle spěchal domů, do Lesnice,
kde během jara plného naděje založil skautské středisko,
a kde také vedl vlčácký oddíl. Ovšem tma zla za dva roky
zahltila skauting na celých dvacet let.
Po další obnově skautingu v roce 1989 br. Havran opět
povolává skauty do služby, a snaží se, aby středisko
Lesnice mělo dobré podmínky pro svou činnost. Podařilo
se mu získat pro něj polorozpadlý vážný domek u
místního, zanikajícího JZD, ze kterého se jim podařilo
zrekonstruovat skautský domov. Místní skauti se tak mají
kam uchýlit ve špatném počasí. A ve skautském domě,
kde jsou klubovny, kuchyňka, v patře menší tělocvičnaherna, sklad, je stále co zlepšovat. Konkrétně podkrovípůdička, kde se v budoucnu bude dát přespat. Mají nejen tuto klubovnu, ale i místo u místního lesa, kde mají
táboráky. V letošním roce uspořádali skauti v Lesnici základní kolo ZVaS. A za tím vším, skromně v pozadí, stojí
br. Havran. Každému poradí, ukáže jak vyrobit dřevěnou lžíci, rozdělat oheň několika primitivními způsoby. Jeho
„kutilna“ má své stálé místo vedle jídelny na JeLŠ.
A ta jeho vyprávění různých skautských příhod by zabrala několik stránek. A i když Havran vypráví vážným
hlasem, člověk by se mohl často potrhat smíchy. Prostě náš Laďa.
Tož to úterý na Olšanských Horách patřilo Havranovi, i když probíhal normální lesoškolácký den. V deset hodin
táborová mše a pak už rychlý přesun k nedalekému táborovému kruhu, kde jakoby zázrakem vyrostla menší
dřevěná pyramida. Vedle už hoří malý ohýnek, ve kterém Havran zapaluje louč. Tou pak zapaluje vatru. Vůdce
JeLŠ br. S. Balík – Ježek zahajuje vzpomínkou na ty, kteří už tu nemohli sedět s námi. Ještě proslov br. Oldy
Tanerta a pak už bratr náčelník Čiča předává dekret, tiskne Havranovi levici a na krk mu věší insignie Řádu.
Slavnostní chvilky ze skautského života br. Havrana přibližují i dvě fotografie.
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