
Loštický Junák ztratil ve věku nedožitých 92 let 
bratra  

 

Jana Sršně 
(* 10. 7. 1929  † 3. 4. 2021) 

 
Z historie… 

 

Na první schůzku, svolanou hned po osvobození r. 1945 do 
školy, se sešlo dvacet předválečných skautů.  
Přišel též Miloš Hynšt a Jarmila Pospíšilová. Byl obnoven 
oddíl skautů a skautek a brzy se sešel i oddíl vlčat. Vedou-
cím střediska byl zvolen bratr Reeh a zástupkyně sestra 
Božena Hoffmanová.  

Za chlapecký kmen bratr Jenda Zimmermann. Vedoucím vlčat byl určen bratr Antonín 
Pudil. 
Další historické datum pro nás, loštické skauty, je středa 14. června 1945. Ten den totiž 
přišel Karel Reeh se zprávou, že nám Národní výbor přidělil celnici, která stála na 
Hraničkách mezi Lošticemi a Mohelnicí. Závora zde za války rozdělovala Protektorát od 
Sudet. 
Zbytek prázdnin jsme využili k dobudování klubovny a úpravě jejího okolí, až nadešel 
den 1. září 1946 - svátek loštických skautů. Ten den se sešli všichni skauti z Loštic, 
vzácní hosté i obyvatelé města u Modré hvězdy. Odtud šel průvod do Borového lesa. 
U silnice stála slavobrána, od které byla cesta lemována prapory až k chatě. "Klubovna 
sama byla jako panenka" (napsal tehdy ORKO - Karel Voborský). Krátké projevy před-
nesli št. kpt. Prášil, br. ing. Štefka (místonáčelník zemské rady), br. Škaroupka (okrskový 
vedoucí pro Mohelnicko) a bratr Jenda Zimmermann (náš střediskový vedoucí). Jako 
host zde byl též Karel Reeh (nyní Jánský). Po prohlídce kluboven se všichni odebrali na 
Střelnici, kde byla zábava. 
Protože bratr Klen - Jenda Zimmermann odešel na vojnu, pověřil vedením střediska bra-
tra Dana - Zdenu Rotta. Ten také organizoval slibový táborák dne 24. 4. 1947.  
Mezi tím došlo ke změně ve vedení vlčat. Tonda Pudil odešel na školu a vedoucím byl 
pověřený Broňa Hlůza. I ten působil pouze do roku 1948 a na jeho místo nastoupil 
J e n d a  S r š e ň .  
Rovněž u dívčího oddílu docházelo ke změnám. Tam se vystřídaly Libuše Seidlová, 
Helena Illmanová a Ada Reehová.  

(výňatky z článku o historii z pera Jana Sršně, redakce: Kamzík) 
 

Br. Jan Sršeň byl také mezi oldskauty, kteří hned po znovuobnovení činnosti Junáka 
v Lošticích přiložil ruku k dílu při obnově klubovny, která byla po odchodu pionýrů ve 
velmi špatném stavu.  
V letech 1991 - 1993 byl vedoucím loštického skautského 
střediska, se svým bratrem Slávou se stal vzorem polisto-
padové generace skautů v našem městě.  

Vždy čestný a laskavý – takový zůstane v našich srdcích. 
 

Br. Sršeň byl, kromě jiných ocenění, vyznamenán doživotním členstvím ve Svojsíkově 
oddíle r. 1997. V kruhu nejstarších členů SO bude chybět stejně, jako velká řada dalších 
seniorů, kteří tento čestný oddíl v poslední době opustili. 
 
Čest jeho památce! 


