Svojsíkův oddíl navždy ztratil

Věru Janovskou - Sovu
Narodila se 20. 7. 1929. Mládí prožila v malém městečku Neveklov
u Benešova. Z důvodu zřízení německého cvičiště se odsud musela
celá její rodina roku 1942 odstěhovat do Černošic u Prahy.
Neveklov a okolí proměnili Němci v dělostřelecké cvičiště jednotek SS.
Od roku 1942 byla, tehdy jako čtrnáctiletá, nuceně nasazena v tzv.
Janečkárně (bývalá zbrojovka podnikatele Františka Janečka). 14. února 1945 zažila nálet
na Prahu. Byl to jeden z jejich nejstrašnějších zážitků. Po skončení II. světové války
vystudovala obchodní školu v Praze.
Skautingu se věnovala od svého mládí. Její švagr založil skautský oddíl v Horních
Černošicích. Myšlenky a ideály skautingu Věru Janovskou natolik okouzlily, že hned
v roce 1946, na svém prvním skautském táboře, složila skautský slib. Její skautské jméno
bylo Sova. Aktivně se zapojovala do organizace hnutí, a tak se zanedlouho vypracovala do
vedení 1. dívčího oddílu Horní Černošice. Se zákazem skautingu byl oddíl bohužel
rozpuštěn.
Roku 1951 se vdala za vojenského letce. Zanedlouho byl její manžel převelen do Brna, a
tak se tam s ním přestěhovala. Z manželství vzešli dva synové a dcera, která bohužel po
čtyřech měsících zemřela.
Od roku 1970 pracovala v Národním shromáždění (později přejmenováno na Federální
shromáždění). Protože často nesouhlasila s politickým děním a nebála se o tom mluvit,
nemohla nikdy vykonávat žádnou významnou pozici. Do komunistické strany také
vstoupit nechtěla a krom toho se nikdy netajila sympatiemi ke skautingu. Podle jejích slov
by jí stejně za její názory vyloučili.
Po odchodu do důchodu nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jako
sekretářka. Po obnovení skautingu roku 1992 působila v ústředí Junáka. Několikrát se
zúčastnila Lesní školy pro oldskauty. V roce 1995 obdržela stříbrný stupeň čestné lilie
v trojlístku a roku 2001 byla vyznamenána doživotním členstvím čestného Svojsíkova
oddílu, účastnila se často setkání jeho Pražské družiny.
Do pozdního věku jezdila na oldskautské tábory a dvakrát se zúčastnila i oldskautského
Jamboree.
Byla dlouholetou členkou Společnosti bratří Čapků.
Pražská družina i celý Svojsíkův oddíl v této sestře dne 26. 11. 2021
ztratili jednu z nejstarších členek, jež bude tomuto společenství citelně
chybět.

