Br. Lubomír Líbal - Bill
opustil navždy skautské řady dne 27. 2. 2021.
Narodil se dne 16. února 1929 v Mělníku v rodině ruského
legionáře. Po studiích byl zprvu zaměstnán u Čs. drah ve
výtopně Nymburk.
Do skautského oddílu vstoupil již v Mělníce v roce 1946. Pro
skautskou i církevní práci (spolupracoval s br. Oldřichem
Suchým, později zatčeným vůdcem skautského oddílu) byl často
vyslýchán státní bezpečností.
Po obnovení skautingu v letech 1968-70 jako vůdce 6. oddílu
skautů ve středisku Šedého vlka Cheb spolu s br. V. Bornem
(vůdcem 9. smečky vlčat), vikářem CŘK, vedl letní skautské
tábory a navázali i styk s rakouskými skauty, kde v r. 1969 v Kirchschlagu u Vídně také tábořili.
K dalším jím spoluorganizovaným stykům patří především kontakty s německými a holandskými
skauty. Od br. náčelníka Dr. R. Planera obdržel br. Bill v r. 1970 Medaili díků Junáka.
Jako evangelický farář byl také u zrodu ekumenických setkání křesťanů v Euregio Egrensis. Za
bohatou a aktivní činnost na poli upevňování dobrých českoněmeckých vztahů mu byl na
svatodušním shromáždění Bavorského bratrstva farářů v Rummelsbergu v roce 2004 udělen
odznak Karla Steinbauera, který je oceněním lidí, snažících se o upřímnost, opravdovost a
lidskost; v roce 2006 dostal za stejné aktivity
Cenu Euregio Egrensis.
V roce 2009, kdy byl vyznamenán doživotním
členství v čestném Svojsíkově oddíle, jeho
přátelé uváděli, že v jeho věku už většina lidí
dávno odpočívá buď v důchodu nebo „pod
zemí“, ale br. Luboš Líbal – Bill neúnavně
sloužil Bohu a svému farnímu sboru i oldskautům v 1. klubu kmene dospělých v Chebu, jako by pro něj neexistovaly hranice a
únava.
Již také zesnulý br. Václav Šefčík - Rada, vůdce skautského střediska v Chebu, připomíná
v roce 2009, že si vysoce cení toho, že v jeho
řadách br. Lubomír Líbal - Bill slouží jako duchovní rádce, což dokládá také jeho skautský
Liliový kříž.
Vůdce střediska Šedého vlka Cheb připomněl ještě rok 1993, kdy na Mezinárodním táboře
skautek a skautů v Bucher Berg br. Líbal za naši stranu byl spolucelebrantem skautské pobožnosti pod širým nebem – zúčastnilo se jí několik set skautů a skautek a přenášela ji také
televize.
Zdroje: Kmenové noviny OS č. 3 - 4 prosinec 2009, ročník 13 a dále Český bratr, ročník 85, č.
2/2009
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