
Ve večerních hodinách dne 15. dubna 2019 odešla na věčnost 

ses. Ivava – Doc. PhDr. Dobromila Iva Vaňková, CSc. 
 

Narodila se 5. ledna 1925 v Háji u Opavy. 
Skautovat začala v roce 1938 v 1. dívčím oddíle 
ve Slezské Ostravě. Po likvidaci Junáka v roce 
1940 se zapojila do protifašistického odboje. 
V prosinci 1942 byla gestapem zatčena a převe-
zena do vězení v Ostravě, později v Breslau a 
v Brně a souzena za přípravu k velezradě. V lednu 
1944 byla z vězení propuštěna. V květnu 1945 se 
podílela na hledání a pak při otevření společného 
hrobu na identifikaci gestapem popravených členů 
skautské odbojové skupiny bratrů Vládi Čermáka, 
Ládi Pecha a Otu Kleina, kteří mají památník na 
Ivančeně. 
V roce 1945 po složení vůdcovské zkoušky, 
založila a vedla 7. ekumenický dívčí oddíl v Ostra-
vě a absolvovala dívčí LŠ v Českém Těšíně. V ro-
ce 1946 absolvovala DLŠ v Jinošově a od roku 
1947 přednášela na slezské dívčí LŠ. V roce 1949 
odešla na Slovensko, kde byla do zrušení Junáka 
členkou náčelnictva Slovenského Junáka. 
Na sněmu na jaře 1968 byla zvolena za místo-
náčelní Slovenského Skautingu a do ÚR Česko-

slovenského Junáka. V této funkci byla i po obnovení Junáka v roce 1989. Pro Slovensko byla 
zahraniční zpravodajkou, přednášela na ÚLŠ, vedla dívčí LŠ pro vůdkyně na Slovensku a 
zodpovídala za dívčí instruktorskou LŠ. 
Od roku 1960 až do roku 1993 byla místopředsedkyní Federace dětských domovů v ČSSR, 
ČSFR a ČSR a současně pro své jazykové i odborné znalosti byla členkou výboru FICE. 
Vystupovala s referáty na světových kongresech FICE. 
Po znovuobnovení skautského hnutí v roce 1989 bylo pro pedagogy a psychology mnoho práce 
s modernizací skautského vzdělávání i skautské výchovy. Od roku 1990 měla na starosti 
mezinárodní styky s modernizací skautské výchovy. Každý rok vedla Dívčí LŠ na Slovensku do 
roku 1992, kdy se přestěhovala na Moravu do Hostěnic. Přednášela na LŠ na Slovensku i 
v Čechách. Od roku 1994 vedla celostátní Dívčí ekumenickou LŠ v ČR a přednášela i na DELŠ 
na Slovensku. 
Byla členkou Svojsíkova oddílu, nositelkou vyznamenání: Slovenská hviezda 1. stupně, Tři 
pruty bratrství, Řád čestné lilie v trojlístku – zlatý stupeň, Skautská věrnost – 1. Stupeň a Řád 
stříbrného trojlístku. Ale za největší vyznamenání považovala důvěru a lásku skautských sester 
a bratří všech generací, se kterými se setkávala při přednáškách v DLŠ, DELŠ, LK, CHLŠ i při 
další práci pro skautské hnutí.  

Její krédo bylo: je z čeho a pro co žít a pracovat. 
Zpracováno podle: https://skautibrno.cz/doc-phdr-dobromila-iva-vankova-iva-va/ . 
Viz též: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/film-moji-dobri-bratri/ a dále Hostěnický zpravodaj 
č. 2/2017 - https://hostenice.cz/zpravodaj/zpravodaj-2-2017/at_download/file. 

 
 

Sbor nositelek Stříbrného trojlístku 
      

spolu se Svojsíkovým oddílem  
 

zachovají její památku. 

https://skautibrno.cz/doc-phdr-dobromila-iva-vankova-iva-va/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/film-moji-dobri-bratri/
https://hostenice.cz/zpravodaj/zpravodaj-2-2017/at_download/file


Vzpomínka  

na sestru Iva-vu – Doc. PhDr. Dobromilu Ivu Vaňkovou, CSc. 

Poprvé jsem se osobně se sestrou Iva-vou setkala u nás v Roz-

tokách u Prahy v únoru 1970. Přijela společně se sestrou V. Ko-

seovou, bratrem R. Plajnerem, bratrem Jančekem a dalšími členy 

z Náčelnictva a Ústředí. 

Tenkrát jsme dostavěli srub Rudolf, který slouží jako klubovna 

dodnes a oni nám jej přišli oficiálně předat. Iva-va se tvářila váž-

ně a vypadala velmi přísně. Ale to bylo jen zdání. Po chvíli ostych 

odezněl a my jsme si s Iva-vou během chvilky docela zajímavě 

popovídali.  

Blíže jsem se s Iva-vou seznámila v roce 1991 na DILŠ. Působila 

sice pořád přísně, ale to jsem již věděla, že v jádru je to velice do-

brý člověk. Ona totiž uměla slovem pohladit.  

Zvláště jsem mohla cítit a pozorovat její lásku při rozhovorech s frekventantkami na několika LŠ, kurzech 

či při pouhém setkání. Nikdy neodmítla naslouchat, pomohla vyřešit problém a často si dlouho do noci 

povídala a radila sestrám, které se na ni s důvěrou obracely. 

Měla jsem ji ráda a myslím, že to bylo vzájemné.  

Vím, že život neměla lehký, její cesta byla trnitá, ale ona přesto viděla kvést kytky. Byla to neobyčejně 

silná osobnost, která dokázala i v beznaději najít víru a jít dál. Byla velmi nekompromisní, pokud cítila 

špatnost, pro své skautky by se však rozdala. Dokázala se smát a úsměv rozdávat.  

Byla jednou z výrazných osobností dívčího skautingu. Odešla a bude nám chybět. Její odkaz ale žije dál, 

v srdcích a činech jejích skautek.  

Jsem ráda, že jsem se s Iva-vou potkala a hrdá na to, že jsem i já jedna z jejích skautek. 

V duchu jsme spolu spojeni a tiskneme si levičku tak jako tomu bylo dříve při našich setkáních. 

Drahá sestro Iva-vo, děkuji Ti za vše, co jsem s Tebou mohla sdílet. 

 

vzpomínala Amálka 

(Vladimíra Hůlková) 

členka střediska Lípa Roztoky, 

rádkyně Pražské družiny SO 

                  


