
 

Ve věku 87 let zemřel 

br. Stanislav Vincour - Bublina 

z Českého Těšína, člen Svojsíkova oddílu. 

Stanislav Vincour, skautským jménem Bublina, se narodil se 6. května 1932 v Olomouci.  
Za války spoluzaložil v Hořovicích 19. února 1941 klub Mladého hlasatele Hoši Brdských lesů 
číslo 14922. Hned v květnu 1945 vstoupil do oddílu Luňáků vHořovicích. V září se pak jeho 
rodina odstěhovala do Českého Těšína, kde vstoupil do 1. oddílu Oty Gavendy – Harryho, kde 
byl členem družiny Medvědů.  
K obnovení řádné skautské činnosti v Českém Těšíně došlo 19. dubna 1968, kdy bylo založeno 
středisko Junáka v Českém Těšíně. Zahajovacího shromáždění v Těšínském divadle se 
zúčastnilo na šedesát bývalých skautek a skautů. Téhož dne bylo založeno pět junáckých 
oddílů. Ota Gavenda přesídlil do Třince a středisko převzal Josef Žižka. V Českém Těšíně 
existovaly tyto oddíly: 1. chlapecký oddíl – ved. Antonín Kotas, 2. chlapecký oddíl – ved. Eduard 
Konvička, 3. smečka vlčat – ved. Pavel Verner, 1. dívčí oddíl – ved. Olga Podhorská, Oldskauti 
(96. OSJ) – ved. Otto Wojnar. V této době dělal Stanislav Vincour střediskového tajemníka a 
zároveň působil jako hospodář na táborech v Horní Lomné. Zároveň se také 8. února 1969 stal 
tajemníkem ORJ Karviná 
Opětovná obnova skautingu v Českém Těšíně nastala 2. prosince 1989, kdy se sešli bývalí 
skautští činovníci. Prozatímní středisková rada byla ve složení: Josef Žižka – vůdce střediska, 
Karel Kotásek starší – zástupce vůdce, Eduard Konvička – práce s mládeží, Stanislav Vincour – 
tajemník střediska. Později působil br. Vincour jako dlouholetý tajemník střediska a ORJ 
Karviná.  
Za svou práci pro skauting mu byla 9. května 1970 udělena junácká Medaile díků a v květnu 
téhož roku mu bylo předáno vyznamenání Syrinx – bronz.  
8. května 2001 mu byl také udělen Pamětní kříž III. odboje 3. stupně.  
Od roku 1997 byl členem čestného Svojsíkova oddílu a od roku 2001 Skautského oddílu Velena 
Fanderlika. 
Upozornění si také zaslouží jeho kniha „Těšínské vzpomínání“ z roku 1996, ve které popsal 
svoje životní zážitky osobní i skautské. 
 

Jeho podrobný životopis si lze přečíst na webu: 
https://www.skautskyinstitut.cz/stories/stanislav-vincour-1932/  
anebo na stránkách: https://www.pametnaroda.cz/cs/vincour-stanislav-1932. 
 

Poslední rozloučení s br. Vincourem se koná 3. října 2019 v kostele Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova v Českém Těšíně od 14:00 hod. 
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