
Navždy odešla  
z kruhu pardubických oldskautek sestra 

 

Dagmar Stožická – Šmu, 
(*6. 12. 1933  †30. 12. 2020), 

ještě před II. svět. válkou světluška, po válce dlouholetá skautka 
a vůdkyně v dívčím kmeni. Aktivně prožila obě poslední obnovy 
– v r. 1968 byla střediskovou vůdkyní (vedla dva oddílové tábory 
na Klučánce).  
Roku 1989 byla opět zvolena vedoucí pardubického 10. Stře-
diska Dívčí Pardubice (nadále se účastnila vzdělávání vedou-
cích jak v Pardubicích tak na táborech – např. v Pusté Rybné). 
Její výchovné aktivity zahrnovaly i lesní školy. 
Absolvovala pedagogickou fakultu a celý život byla učitelkou, 
hlavně tělesné výchovy – proto když vyšla skripta chrudimské 

oblasti k vůdcovským zkouškám (Vůdcovský lesní kurz, Stříbrná řeka) 1999), patřilo v něm 
spoluautorství také ses. Dagmar Stožické (kapitola Tělovýchova a sport). 
Naposledy se jako oldskautka aktivně věnovala konkrétnímu skautskému dění zvláště v Par-
dubicích. Časopis MAGOŠ Kmene dospělých Junáka otiskl v č. 5/2016 dopis ses. Dagmar 
Stožické – Šmu stálo: „Patříme mezi nejstarší „old“ kluby, vždyť našim členkám Blance Bisové 
(nar. 1923) či Marii Durfey (nar. 1921) je už přes devadesát. Stejných kulatin se 25. července 
dožije i Dagmar Bednářová – Šavra. A právě před 25 lety řada vůdkyň pod jejím vedením 
absolvovala v Sokolí dolině u Miletína 2. dívčí lesní školu. K Miletínu se váží také první lesní 
kurzy pro čekatelky a rádkyně v letech 1992 a 1993, u jejichž pořádání sestra Šavra rovněž 
stála…“ (ses. Bisová zemřela r. 2019). 
I tyto řádky potvrzují, jak silně a hluboko je skauting zakořeněn v nitru mnoha těch, kteří jako 
ses. Dagmar Stožická mj. několikrát přijížděli na skautskou základnu v Miletíně setkat se na OS 
Jamboree a také si osobně zavzpomínat. 
Těšit se na opětovná setkání se sestrami a bratry v Junáku jako s dobrými přáteli, patřilo 
k osobnosti ses. Šmu neodmyslitelně. Ostatně po smrti manžela se právě pardubické skautky 
staly sestře Šmu rodinou. Budou na ni vzpomínat jako na „naše Sluníčko“. 
Sestra Šmu byla nositelkou ocenění Březového lístku (z roku 2001) a členkou čestného 
Svojsíkova oddílu (od r. 2002).  
 


