
Chrudimští skauti a skautky 
navždy ztratili  

 

br. Miloše Mecnera - Ithanaku, 
 

(nar. 12. června 1927 v Hořovicích, okres Beroun,  
zemřel v Chrudimi 16. října 2020). 

Poslední rozloučení se konalo v malé rozlučkové síni v Chrudimi 
dne 23. října 2020. 

 

Br. Mecner prožil se svými třemi bratry mládí v Hořovicích.  
Skautem byl od roku 1933 v oddíle- DTJ, v roce 1936 přešel 
do Svazu skautů RČS a v roce 1940 končil jako rádce.  
V roce 1945 v Hořovicích založil a vedl 1. oddíl junáků (až 
do roku 1948).   
Absolvoval LŠ – 1945, ústřední lesní školu Černošice, obor 
táborník, zálesák, zpravodajství /vůdce br. Dr. Průcha/.  

VZ složil v roce 1946 u bratra Vimra v Králově Dvoře.  
 

Roku 1950 byl z politických důvodů a pro odsouzení manželky státním soudem v Chrudimi za 
rozvracení republiky, vyloučen ze studia na Letecké vojenské akademii v Hradci Králové.  
Roku 1958 byl odvolán z funkce ředitele závodu STS pro těžké půdní úpravy pro ztrátu 
důvěry. 
V r. 1961 byl vyloučen z dálkového studia VŠE pro politickou nespolehlivost.  
V letech 1955 – 1968 byl členem pionýrské organizace, ve výchově využíval skautské prvky, 
byl také členem okresní i krajské rady Pionýra.  
V roce 1968 pomáhal okrskovému veliteli br. Kučerovi při obnově Junáka chrudimského 
okresu.  
V únoru 1969 zvolen předsedou okresní rady. 
Roku 1970 byl vypovězen z Mototechny Pardubice pro nesouhlas se vstupem cizích vojsk a 
pro angažovanost v Junáku.  
 

V roce 1989 obnovuje činnost střediska Chrudim i okresní rady Chrudim, předsedou okresní 
rady byl od roku až do roku 1987.  
Dne 29. 7. 1991 – rehabilitován, jmenován do hodnosti majora.  
Dne 28. 12. 1991 obdržel Řád čestné lilie – ocenění zásluh o obnovu Junáka v roce 1968 i v 
roce 1989 a za totalitní perzekuci jeho osoby a rodiny v letech 1950 – 1989. 
V roce 1991 zpracoval podrobný historický text „Počátky skautského hnutí na Chrudimsku a 
jeho vývoj do roku 1970“. 
Nejvyšším skautským vyznamenáním bylo udělení doživotního členství v čestném Svojsíkově 
oddíle. 
 


