Jablonečtí skauti a jablonecké skautky a zvláště 91. oddíl jabloneckých oldskautů "Křišťál"
se rozloučili dne 24. 5. 2021 se sestrou

Vlastou Hubatou – Aťkou
ve věku 91 roků.
Sestra Aťka se narodila v roce 1930, celou válku prožila s maminkou v Nové
Pace, kde po skončení války vstoupila do skautského oddílu, základny, jak
říkala „v Sopce", (údajně název podle místa s podobou kráteru, v jehož okraji
byly postaveny stany). Po návratu otce z Francie, kde žil celou válku, se
později přestěhovali do Dolního Dvoru za Vrchlabím. Skautování bylo přerušeno, protože chodila v Jičíně do obchodní školy, kde bydlela v podnájmu a
v sobotu pak zajížděla domů za rodiči. Po ukončení školy pak pracovala ve
Vrchlabí, kde denně dojížděla domů k rodičům.
V době, kdy byl Junák opět zakázán, se přestěhovala s rodiči do Jablonce nad
Nisou. To byla pro ni opět
příležitost po roce 1968 se
zapojit do činnosti Junáka. V Jablonci nejdříve byla
instruktorkou 1. dívčího oddílu, zároveň hospodářskou
zpravodajkou Střediskové a následně i Okresní rady
Junáka v Jablonci n.N. V roce 1970 obdržela 24.dubna
od Krajské rady Junáka z Ústí nad Labem ocenění za
dosavadní činnost - "Za věrnost skautingu". Ještě před
opětným zákazem Junáka vedla tábor 1. a 2. dívčího
oddílu na Babí louce u Semil.
I po poslední obnově Junáka se ihned zapojila do jeho
rychlé obnovy, znovu jako hospodářská zpravodajka
střediska i okresu, pomáhala i na táborech vlčat, světlušek i skautů, konaných na Vyskeři nebo nedaleko
hradu Pecka.
Až do konce byla velmi platnou a všemi
oblíbenou členkou 91. oldskautského oddílu
"Křišťál", kdy se i s počínajícími zdravotními potížemi, v rámci možností, zúčastňovala nejen našich oddílových akcí, ale i
akcí střediska, při Svojsíkových závodech
skautů a skautek i závodech vlčat a světlušek "O totem náčelníka a stuhu náčelní".
Pravidelně se účastnila schůzek s družinou
Svojsíkova oddílu z našeho kraje a také dle
možnosti výročního setkání Svojsíkova
oddílu v Praze; účastnila se také OS Jamboree v Miletíně.
Za svou celoživotní činnost v Junáku 4. 9.
1999 byla jmenována doživotní členkou
čestného Svojsíkova oddílu a byla držitelkou vyznamenání "Lilie a přátelství".
Naše sestra Aťka nám bude hodně scházet, ve vzpomínkách však stále zůstane takovou, jak jsme ji měli
všichni rádi.
Čest její památce!
Za jablonecké skauty a skautky a za 91. oddíl jabloneckých oldskautů
"Křišťál" Antonín Wiener – Mao;
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