24. středisko Junáka Sever
dne 17. listopadu 2020 ztratilo v 91 letech sestru

Janu Pražákovou – Nibowaku.
Písemné zmínky o celoživotní skautce ses. Janě Zalabákové
provdané Pražákové začínají v roce 1940, kdy byla ještě
malou skautkou. Vyprávěla např.: "Po prázdninách 1940,
kdy byl i náš i dívčí tábor předčasně ukončen, scházeli jsme
se ještě nějaký čas v bytě u Šimků na Rokosce (Uhelný
ústav). Později některé z nás, hlavně ty starší, začaly docházet do Dejvic, kde nám - to už jako Káčatům KČT - půjčili klubovnu bratři Robin a
Mokasin.“
Nepochybně hrála v 24. středisku významnou činovnickou úlohu již v letech 1945 až
1948 (1950), kdy však byla ještě ve věku spíš rádcovském než vůdcovském.
Vyprávění pamětníků připomínají také její přínos pražskému skautingu v období 196870. Po likvidaci Junáka komunisty, v období „turistiky“ z let 1975 – 1978 vedla dívčí
oddíl TOM. Její manžel Ivo Pražák vedl oddíl chlapecký.
Jakmile přišel zase čas skautování v 1990, byla ses. Nibowaka zpátky; záznamy střediska uvádějí: „Jana Pražáková, místopředsedkyně obvodní rady Junáka v Praze 8,
v zastoupení mezitím zesnulého náčelníka obvodu, svolala na 11. ledna 1990 i první
zasedání obvodní rady Junáka.“
Neúčastnila se sice již vedení dětských oddílů, ale ve středisku se velmi brzy stala
vůdkyní oddílu OS; např. v letech 1990-1992 sloužila také jako místonáčelní v náčelnictvu OS a z této funkce i v náčelnictvu Junáka.
Pomáhala na středisku i na okrese Praha 8 s pořádáním rádcovských kursů zvláště
v období, kdy se kursy „rozjížděly.
Sestra „Nibowaka“ získala řadu ocenění; v r. 2013 jí bylo uděleno v rámci OS nejvyšší
vyznamenání Řád zlaté Syrinx. Klub OS na středisku vedla až do své smrti.
Po celých 30 let novodobé historie střediska byla ses. Jana – Nibowaka pro všechny
mladší členy spolu se ses. Zdenou Wittmayerovou (rovněž členkou SO) a jejím manželem „Cajdou“ představitelkou „těch skautů historických dob“, živou připomínkou
dlouhé historie střediska. Z tohoto pohledu je smutné, že se nedožila 100. výročí
střediska, do kterého už zbývá jen necelý rok.
Viz např:
https://www.google.com/search?q=V%C3%BDro%C4%8Dnice+skautingu+v+Praze+8%2C+
Kobylis%C3%ADch&oq=V%C3%BDro%C4%8Dnice+skautingu+v+Praze+8%2C+Kobylis
%C3%ADch&aqs=chrome..69i57.964j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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