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Vážená zarmoucená rodino, vážené smuteční shromáždění, sestry a bratři, 

když řekneme, že právě před týdnem zemřel někdejší člen filharmonie, pozdější učitel hudby, 

skaut a skautský vůdce, manžel, otec a dědeček, můžeme snadno nabýt dojmu, že odešel 

obyčejný člověk, jakých žijí na Zemi spousty. Nic ale není vzdálenější pravdě. Lubomír 

Kantor byl v řadě ohledů neobyčejný a výjimečný. 

Když se před jednaosmdesáti lety narodil ve Zlíně do klasické baťovské dělnické rodiny, nic 

nenasvědčovalo budoucí zajímavosti. Vlivem rodinné výchovy byl přesvědčeným 

masarykovcem a demokratem, vlastencem v pravém slova smyslu, a to i přes nepřízeň čtyřech 

dlouhých komunistických desetiletí. Proto si možná ani neumíme představit, jak velkou radost 

a zadostiučinění musel prožívat, když devět dní před jeho skonem zvítězil jeho syn 

v demokratických senátních volbách a přijal tak velkou zodpovědnost za budoucnost naší 

české vlasti. 

O svém životě napsal a před třemi lety vydal zajímavou knížku Muzikantem, učitelem a 

skautem. Přečtěte si ji a pochopíte mnohé – bolesti a radosti osobního života, jak lze žít 

v nekončící dočasnosti, jak se lze radovat z maličkostí. Neuvádějme teď konkrétní data a 

události. Spíš se zamysleme nad tím, čím by nás jeho život mohl inspirovat. 

Troufnu si říct, že vedle své manželky, dětí a vnoučat měl dvě velké hlavní lásky, které navíc 

propojoval – hudbu a skauting. Obojí jej vedlo ke zdánlivým protikladům, z nichž však 

vzcházela pozoruhodná směs. Hudba jej pozvedávala výše, skauting se svým důrazem na 

praktičnost zdánlivě vázal k zemi. Pevně ale věřil nejen v praktičnost, ale také v sílu 

skautských ideálů, které posilují naději na dobré lidské žití. A naopak i v hudbě uměl být 

praktický – jak jinak by vychoval jako učitel v lidové škole umění z některých svých žáků 

virtuosy? 

Skauting se s jeho životem osudově propletl hned první den po konci druhé světové války a 

už se jej nepustil. Když to po dlouhém zákazu politické poměry umožnily, založili 

s manželkou ses. Lilkou v Olomouci v roce 1968 7. skautský oddíl, který po obnovení v roce 

1989 působí dodnes. Po zákazu skautingu působil v pozadí jiného oddílu působícího pod 

formálním pionýrským nátěrem; svou tajnou skautskou činností, kterou zaštiťoval a které 

poskytoval zázemí třeba v podobě své chaty na Rejvízu, napomáhal vytvářet důležité 

podmínky pro přežití a budoucí obnovení hnutí v plné síle. 
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Neustále žil nadějí, že komunistický režim potírající a šikanující skauting a skauty, musí 

padnout. Z té satisfakce, že se tak skutečně stalo, žil další více než čtvrtstoletí. Nikdy to ale 

nebral jako samozřejmost a nikdy za to nepřestal být vděčný. Nelze zapomenout, jak nadšený 

byl v posledních letech z obnovující se prestiže skautingu ve společnosti. 

V legendárním osmašedesátém nejenomže získal své skautské, indiány inspirované jméno 

Čibiabos, především se ale jeho život propojil se dvěma starobylými skautskými institucemi: 

Rádcovskou školou Olomouc a Jesenickou lesní školou. Na obou zanechal hluboký otisk – 

Rádcovskou školu v roce 1990 obnovil a dlouhá léta vedl; na Jesenické lesní škole dlouho 

působil nejprve jako zástupce vůdce a posléze instruktor skautské metodiky a skautské hudby. 

Několik let po roce 1991 představoval za cenu ohromného osobního vypětí lidskou tvář naší 

lesní školy. Ačkoli by to ti, kteří jej znali až ve stáří jako usměvavého a milého dědečka, který 

zásadně nešel do konfliktů, neřekli, když to bylo zapotřebí, uměl jako jeden z mála být 

odvážný, vytrvalý a neodbytný. V  těžkých časech Jesenické lesní školy v letech 1997-2000 

byl její naprosto zásadní a klíčovou postavou. Roli svorníku tehdy zřejmě nemohl sehrát 

nikdo jiný. Kdyby se svolání Kruhu JeLŠ neujal on a kdyby jej trpělivě nesvolával další tři 

roky, byť to v určitých chvílích vypadalo téměř beznadějně, pravděpodobně by naše lesní 

škola už téměř dvacet let neexistovala. 

Jeho přínos také uměl Junák ocenit, a tak byl nositelem nejvyšších skautských vyznamenání a 

medailí; dvacet let důležitým a platným členem Hanácké družiny čestného Svojsíkova oddílu. 

Mě osobně na něm ale fascinovaly ještě jiné stránky. 

Na prvním místě schopnost až dětského údivu, v níž bylo mnoho dětské čistoty a upřímnosti. 

Uměl se divit i všedním věcem a žasnout nad nimi – a to až do konce. Dále pak opravdovost 

prožívání a hluboká vděčnost i za maličkosti. Sám v posledních letech neustále vypočítával, 

kolik radostí v životě má. Možná nezbytně k tomu patřila i občasná roztržitost a častá 

lehkomyslnost, přesto se na něj nešlo zlobit. 

Zkrátka – to nejlepší z dětství a chlapectví v sobě uměl uchovat i do hluboké dospělosti a 

stáří. Kéž umíme my a další dnešní skautské vůdkyně a vůdcové mít tak čistý dětský pohled 

na svět, jako on. A kéž máme skauting tak upřímně rádi, jako on. 

Poslední léta jeho života byla vlastně velkým přemlouváním majestátu smrti, který kolem 

Čibiho dlouho kroužil. Patřilo k jeho šťastným rysům, že si svá zdravotní omezení buď vůbec 
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neuvědomoval, nebo nepřipouštěl. A tak asi spousta z nás by mohla sdílet řadu zážitků 

z posledních let, kdy nám nad jeho bezstarostností doslova tuhla krev v žilách. Možná ale 

právě díky tomu prožil i ta poslední léta tak naplno, jak jen to šlo. A tak ještě deset týdnů před 

skonem prožil noc na táboře své a naší lesní školy, zažil táborák, zpíval budíček...  

Dlouhou dobu jsem se snažil ošálit neúprosný čas a zákony zrodu a smrti. Děkoval jsem a 

děkuji za každou chvíli, kdy i ti nejstarší skauti mohou být spolu s těmi mladými, kdy mohou 

být v prostředí jim nejmilejším. A jsem vděčný za to, jak dlouho se nám s Čibim podařilo tuto 

hru hrát. 

 

Milý bratře Čibi, 

zapad‘ den, z údolí a z temen hor vymizel slunka svit, Tys‘ splnil svůj úkol a odcházíš. 

Důstojně jsi dostál odkazu svých vůdcovských vzorů, předchůdců a souputníků, ba v mnohém 

jsi je překonal. V moravském skautingu jsi zanechal velkou a nesmazatelnou stopu. Spousty 

skautských vychovatelů si budou připomínat Tvé zásady: „Vychovávejme s laskavou 

důsledností“, „Svědomí, pokora, tolerance“ či Tvé krásné lesoškolácké krédo: „V junáctví má 

místo jen to, co je ušlechtilé“. Do táborových ohňů budou za Tebe dlouhou dobu přikládána 

obřadní polínka. 

Děkuji Ti za všechno, co jsi udělal pro naši mládež. Všichni, kdo se zde s Tebou loučíme, 

víme, že toho nebylo málo. Děkuji Ti také za vše, čím jsi nám všem byl. Bude zde na světě 

bez Tebe mnohem smutněji. 

Věřím ale, že ta naše stará písnička, kterou jsi nespočetněkrát zpíval, má pravdu: „To není, 

není loučení, byť chvěl se nám i hlas ... a sejdeme se zas.“ Až jednou zazní hlas andělských 

polnic, kéž ten jejich andělský budíček, který bude jistě hodně podobný těm našim 

skautským, uslyšíš i Ty a my. 

Po vší vykonané práci odpočívej v pokoji, můj milý starší bratře. 

br.Balík S.-Ježek 

 


