
 

Poslední rozloučení s bratrem Pavlem Šiřinou - Šiškou 

 

Konalo se 11. 1. 2018  

v 10.30 hod v kostele  

Nanebevzetí Panny Marie, 

souč. býv. františkán. kláštera,  

v Plzni, za účasti rodiny  

a velkého shromáždění sester,  

bratrů a veřejnosti.  

 



Obřad byl konán podle Liturgie (bohoslužebného pořadu pro toto shromáždění), za vedení bratra 

Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, doprovázený varhanními skladbami Antonína 

Dvořáka a Adolfa Hesse v provedení profesorky Chaloupkové.  
 

 

Bratr Petr Novotný-Sokol se rozloučil s bratrem Šiškou jménem Zpč. družiny Bílého orla Svojsíkova 

oddílu. Obřad vedl bratr František za další součinnosti s Mons. Emilem Soukupem a bratry Pavlem 

Pokorným-Slimem, Václavem Brejchou-Šulínem a Jiřím Ládrem-Bongem. 

 

 



Řeč na rozloučenou: 
 

Bratr Pavel Šiřina skautským jménem Šiška se narodil 19. 4. 1934 v Ostravě. Dětský věk i školní věk prožil 
v Ostravě. Ve 12 létech svého života se stal členem 5. oddílu Junáka v Ostravě. Gymnaziální léta zakončil 
maturitou a studia dále směřoval do oboru stavebnictví.  
Vojenská léta ho zavedla do Plzně, kde jako radista sloužil u 11. spojovacího pluku v 35. kasárnách. Volné chvíle 
vojenské věnoval hudební rytmické skupině, kde hrál na kontrabas a zpíval. Tato skupina úspěšně pokračovala i po 
ukončení vojenské služby. V Plzni založil rodinu a pracoval ve vodních stavbách Plzeň. V té době se seznámil 
s Františkem Hájkem-Čingem a utajený skauting vytvořil oběma přátelství na celý život.  
Přichází rok 1968, obnovuje se skautské hnutí a br. Šiška se stal členem 53. odd. Šedá střela Plzeň a blízkým 
spolupracovníkem bratra Čingy. Během krátké doby se stal tajemníkem 5. Střediska Střela Plzeň. Všestrannou 
úspěšnou činností získal sympatie magistrátu v Plzni. V roce 1969 spolu s Čingem položili základní kámen na 
výstavbu kluboven skautského střediska Střela v areálu České údolí v jižní části Plzně. Po celé období výstavby 
kluboven řídil spolu s Čingem postup stavebních prací. Klubovny byly postaveny a přišel 3. zákaz činnosti 
skautského hnutí. Období zákazu činnosti bylo ve znamení udržování spojení se členy 53. Odd. Šedé střely.  
V roce 1989 se dne 2. 12. konal sraz skautských činovníků v Městské knihovně v Praze, na kterém byli vyzváni 
skauti a skautky k obnovení skautských oddílů a skautského hnutí v Československu. Br. Pavel Šiřina-Šiška byl 
účastníkem a zastupoval 5. středisko Střela Plzeň. Dne 7. 12. 1989 poté byla svolána přípravná schůzka k obnově 
skautingu v Plzni. Zde byl Šiška rovněž aktivním členem. Po obnově skautského hnutí se stal od 1990 vedoucím 
střediska Střela a tajemníkem Okresní rady Junáka v Plzni. Od roku 1993, kdy byl zvolen předsedou Okresní rady 
Junáka, v této funkci pracoval až do roku 2000.  
V průběhu 90. let byl iniciátorem spolupráce a výměny skautů s Nizozemským královstvím a Velkou Británií. 
Podílel se na organizování úspěšných Západočeských Jamboree a rovněž se podílel na úspěšných memoriálech 
bratra Knappa.  
Vedle skautingu v rodinném prostředí vychoval syna Petra a dceru Pavlu. Oba se též stali členy skautských oddílů. 
Šiška ve volném čase postavil v obci Málkov pod Přimdou rekreační domek, kam rád jezdil a rád trávil chvíle 
odpočinku. Jeho velkou zálibou byla Jawa 350, četba knih a stavba modelu železnice.  
Na sklonku života vážně onemocněl a přes značné pohybové potíže nikdy neomezil skautskou činnost a pracoval 
s neutuchajícím elánem v klubu oldskautů Šedé střely, ve sboru krajského zpravodaje kmene dospělých a 
donedávna byl rádcem Zpč. družiny Bílého orla Svojsíkova oddílu.  
Bratr Šiška byl oddán myšlence skautského hnutí a věřil, že Junák je skautské hnutí všech generací.  
Bratr Šiška byl nositelem řady skautských vyznamenání.  

Bratře Šiško vykonal jsi skvělou práci pro společnost. 
Děkujeme! 

 

 


