V Domově sv. Václava ve Staré Boleslavi,
po 6 letech pobytu,
zemřela dne 13. listopadu 2020
v téměř 96 letech skautka

Ludmila Vančatová – Lili.
V domově měla ses. Lili věrnou přítelkyni,
sestru Sojku - Ludmilu Zahrádkovou,
která pomáhala jak pečovat o její tělesný stav,
tak i s ní sdílet vzpomínky na skautování.
Sestra Lili pocházela z Miličína na Táborsku.
Sestra Majka Pecivalová vzpomíná:
Já osobně jsem znala rodinu Vančatových a moc si vážím toho, co udělali pro skauting
a vůbec pro lidi kolem. Vím, že byli kantoři, zejména Juraj Vančata, to byl čestný a rovný
chlap, dokonce učil ještě při důchodu moje dcery. Byl velmi platný pro 139. oddíl OS v Táboře
a velmi se zasloužil o založení katolického oddílu děvčat v Táboře. Co se týče sestry Lily, já
osobně jsem se s ní setkala jen málo, začala jsem totiž skautovat v r. 1968 v Plané n. Lužnicí.
Ale do smrti nezapomenu na jedno setkání s ní po r. 1990 tady v Táboře, asi u nějakých
čekatel. nebo vůdc. zkoušek. Zazpívala nám tehdy úžasně Mezinárodní hymnu skautek. Velký
a nezapomenutelný zážitek. Jinak vím, že nejprve žila ve starém domku v Miličíně a později u
Vančatů v Táboře, odkud pak se dostala do Boleslavi.
Sestra Sojka vypráví:
Když se Lili dozvěděla, že jsem skautka, udělalo jí to velikou radost a hned jsme byly "na jedné
lodi". Během let jsme se velmi sblížily. Hodně našich hovorů se točilo kolem "skautování".
Vyprávěla o sobě a živě se zajímala o naši činnost a hlavně o tábory. Nechala si líčit hry, které
hrajeme, jaké máme stany, co a jak vaříme, co jsme zažily. Bohužel měla velmi slabý zrak (na
jedno oko byla slepá úplně, druhým viděla pouze obrysově), tak jsem nemohla svoje vyprávění
doplňovat fotografiemi. Byla ráda, když jsem jí četla "Foglarovky" nebo nějakou skautskou
literaturu, zpívaly jsme spolu skautské písničky, pamatovala si jich opravdu hodně. Svoji
příslušnost ke skautskému hnutí vnímala do poslední chvíle velmi silně a výrok: "Skautem
jednou, skautem vždycky" nebyla pro ni jen nějaká fráze, ale skutečná realita. Ráda mluvívala o
Táboře a svých zážitcích v tomto městě i skautování s ním spojeným.
Sestra Lili do nástupu do Domova bydlela v Miličíně na Táborsku; zde jí obec jednak v Kulturní rubrice v prosinci 2019 a v Miličínském zpravodaji v lednu 2020 přála
k 95. narozeninám. V Miličíně se s ní naposledy v chrámu Páně dne 18. listopadu
2020 rozloučila rodina i přátelé.
Sestra Ludmila Vančatová – Lili, kromě jiných ocenění, byla v r. 1994 Junákem
vyznamenána doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle.
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