
Zemřel bratr Vladimír Paudera – Dáďa 
 

Bratr Dáďa vstoupil do chlapeckého skautského oddílu v Roudnici nad 

Labem v roce 1938. Ještě před zákazem Junáka nacisty se zúčastnil dvou 

skautských táborů jako vlče. V revolučních dnech května 1945 pomáhal, spolu 

s dalšími skauty z roudnického střediska, s repatriací vězňů z koncentračního 

tábora v Terezíně. Později pomáhal jako spojka při cestách rozhlasového vozu 

po litoměřickém okrese. Téhož roku se zúčastnil prvního poválečného tábora 

roudnického střediska v Jelči u Levína. V roce 1946 bratr Dáďa spoluzaložil 2. 

oddílu vodních skautů v Roudnici nad Labem. O rok později byl účastníkem 6. 

světového skautského jamboree, nazývaného také Jamboree míru, ve Francii. 

Po obnovení Junáka v roce 1968 se bratr Dáďa zapojil do činnosti skautského střediska v Doksech 

jako vedoucí 1. oddílu vlčat. Pomáhal také s výstavbou klubovny a zajišťoval střediskové tábory v Deštné 

a v Holanech. Po posledním obnovení Junáka v roce 1989 pomáhal s obnovením skautské klubovny 

v Doksech. Až do své smrti byl Dáďa aktivním členem 209. klubu oldskautů v Roudnici nad Labem a 

severočeské družiny Svojsíkova oddílu. 

Bratr Dáďa byl celý život věrný skautským myšlenkám a ideálům. Nikdy nebyl v KSČ ani jiné 

politické straně. Z politických důvodů nebyl přijat ke studiu na vysoké škole a musel tedy rok pracovat 

jako přidavač u zedníků. Později s úsměvem vzpomínal, že ve vojenské knížce měl v kolonce povolání 

uvedeno „syn bývalého živnostníka“. Skautingu jako výchově mládeže se Dáďa věnoval celý život – 

v Junáku i jako sportovní trenér. Bratr Dáďa byl náruživý sportovec, který i ve svém vysokém věku (88 

let) jezdil pravidelně na kole, plaval a v zimě jezdil na lyžích. Není tedy překvapivé, že část života 

pracoval jako sportovní instruktor, člen horské služby v Krkonoších nebo provozovatel lyžařské školy. 

Dvě vzpomínky na bratra Dáďu doplnil také bratr Jiří Čejka – Péguy, který byl jako politický vězeň – 

mukl nějaký čas na libkovickém komandu a fáral na hlubinném dole Kohinoor. Štajgrem tam byl mladý, 

na tehdejší poměry slušný, pan Švehla. Když se jednou pan Švehla vrátil z krkonošské rekreace, jeho 

vztah k Péguymu se ještě zlepšil. Po létech se Péguy dozvěděl, že se štajgr Švehla v Krkonoších seznámil 

s Dáďou, a od něho pak vedla cesta i k Péguymu, kterému tak Dáďa přispěl k lehčí práci na šachtě. Druhá 

Péguyho vzpomínka na Dáďu se týká mukla MUDr. Jiřího Krbce, který působil jako lékař v proslulé 

leopoldovské věznici. Když se známý kontroverzní mukl, bývalý kněz a skaut, dr. Pavel Křivský pokusil 

o sebevraždu, Jiří Krbec mu zachránil život injekcí do srdce. V roce 1958 se Jiří Krbec vrátil do civilu – 

jeho matka požádala prezidenta Zápotockého o synovu milost, ale jako mukla ho nikdo nikde nechtěl 

zaměstnat. Jiří Krbec byl velký sportovec a znal se s Dáďou. Dáďa v té době působil v Krkonoších, a tak 

tam zaměstnal jak Jiřího Krbce, tak i jeho ženu jako lyžařské instruktory. Dáďa byl jako pravý skaut vždy 

připraven pomáhat druhým. 

Bratr Dáďa zemřel po vážné nemoci 23. června 2021 ve věku nedožitých 89 let. S úctou a pokorou 

na něj budeme vzpomínat. Ať odpočívá v pokoji! 

Jakub Červenka – Čerw 

vůdce 209. klubu OS Stráž, Roudnice nad Labem 


