
Zemřel  bratr  

Luboš Kantor  

                     * 9. 9. 1935 
 

Br. Jaroslav Frič - Norek píše: „Když jsme se 

v neděli ráno 23. října rozcházeli do svých 

domovů plni zážitků z právě skončeného 10. 

Kmenového sněmu v Šumperku, netušili jsme, že 

pondělí 24. října 2016 nám přinese smutnou 

zprávu o odchodu bratra, který se do posledních 

chvil o náš 10. Kmenový sněm velice zajímal. O 

odchodu bratra, který si zakládal na  tom, aby náš 

sněmový trubač podal perfektní výkon.  

Odešel br. Luboš Kantor - Čibi, instruktor Jese-

nické Lesní školy, člen Svojsíkova oddílu.  

Byl to on, kdo se postaral o to, aby JeLŠ nezanikla 

a letos oslavil s námi všemi její sedmdesátku - 

každé léto vyjížděl na Olšanské hory za „svými“ 

na tábor JeLŠ, kde byl letos naposledy.  

Odešel tam, kde nebe je vysoké a modré, tam, kde oblaka rychleji než kde jinde plují. Odešel 

za svými druhy k věčnému táborovému ohni. Jeho kytara a flétna zmlkly a my už  můžeme 

pohlédnout do jeho laskavé a šibalské tváře pouze na četných fotografiích.  

Zmlkla i jeho „Vltava" – míval krásné 

povídání pro frekventanty JeLŠ o této 

symfonické básni  B. Smetany z cyklu Má 

vlast.  

Pokud mu to zdraví dovolovalo, účastnil se 

každé družinovky Hanácké družiny SO, kde 

náš zpěv doprovázel na kytaru.  

Nezapomenutelné bylo jeho vyprávění o 

olomouckých skautech v ilegalitě, jak 

vyjížděli na své tajné tábory se záhadným 

stanem kuželového tvaru, o kterém tvrdili, 

že je to mongolská jurta.  

A ještě záhadnější byly znaky na tomto tee-

pee. Čibimu se pomocí těchto znaků 

podařilo na tento stan zaznamenat celý 

skautský zákon.  

Poslední roky trpěl cukrovkou, ale to mu nebránilo v tom, aby nám někdy nevyvedl nějakou 

„lotrovinku“. Na již zmíněné oslavě JeLŠ nám najednou někde zmizel. A pak jsme ho 

uviděli, jak se pomalu sune vzhůru po svahu, kde někoho spatřil a zajímalo ho, co tam 

probíhá za činnost.  

Takový tedy byl Čibi, človíček veselé povahy, který ač se někdy zamračil, nikdy nic 

nemyslel zle.   

Zapalme za něj svíci za oknem a věnujme mu prosím chvilku tichého zadumání. A tak nějak 

symbolicky mu stiskněme levici - odešel Bratr Skaut.“  


