
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Královéhradecký skauting ztratil dne 13. 4. 2021 
 

ve věku nedožitých 89 let jednu z nejstarších skautek 

 

sestru Jaroslavu Všetečkovou – Ester. 
 

Ses. Jaroslava byla v královéhradeckém skautingu činná spolu s manželem Miroslavem 

Všetečkou, (člen SO, zemřel v listopadu 2020), který byl znám také svojí širokou 

aktivitou: pracoval i literárně při tvorbě skautských almanachů v HK, vč. almanachu 

historické Skautské kapely HK. 
 

Jejich společná intenzivní skautská činnost se datuje pře-

devším do období od roku 1989, od poslední obnovy 

Junáka; naposledy byli velice aktivní v odd. OS Hradce 

Králové - Rybárny.  
 

Východočeská družina Svojsíkova oddílu mimo jiné oběma vděčí také za několikaleté za-

jišťování schůzek; její rádce napsal: 

 „Jarka Všetečková - Ester byla jednou z nejstarších členek naší družiny. Byla velmi obě-

tavá a vždy ochotná, zúčastňovala se pravidelných schůzek v kruhu oldskautek  a  jinak  

byla  i velkou oporou  svému  manželovi, který  byl činný i v oblasti turistiky. Byla  čin-

ná také i v duchovní oblasti ve sboru Církve bratrské a její zásluhou jsme získali mož-

nost setkávat se s dokonalým servisem, který ochotně zajišťovala spolu s manželem přímo 

v budově  sboru. Její  zásluhou probíhaly schůzky naší družiny v posledních letech  v pří-

jemném prostředí ve velmi přátelské pohodě včetně občerstvení, i když musela překonávat 

některé zdravotní potíže. Postarala  se, že její pečovatelskou úlohu o naše schůzky pře-

vzala nezištně i její dcera Ivanka Švojgrová. Pro svoji mírnou povahu a obětavost byla 

všemi ceněna a cítili jsme s ní pro náhlé zvýšení zdravotních potíží, smrt manžela (po 

jejich nezbytném odloučení vzhledem k tomu, že každý z nich byl v jiném zdravotnickém 

zařízení).  

Bude  se nám  stýskat - čest její památce.“                                             Lubor Šušlík - Bill 
 

Věrnému skautskému páru patří velký dík za příkladný život – v čestném Svojsíkově od-

díle, do kterého byla ses. Jarča přijata v r. 2003, znamená jejich odchod citelnou ztrátu. 
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