
Ani čas velikonoční žel není prostý smutných zpráv ... 

dne 13. dubna 2022 nás navždy opustila 

 

sestra Eva Kupcová, 
 

jedna z posledních pamětnic táborského prvo-

republikového skautingu, členka 139. klubu 

oldskautů a od roku 1990 nositelka vyznamená-

ní doživotním členstvím v čestném Svojsíkově 

oddíle.  

Byla nositelkou několika dalších skautských vyznamenání, ale 

hlavně byla skautka tělem a duší, která se svým manželem přivedla ke skautingu své děti a 

později i vnoučata. V poválečných letech byla členkou 1. dívčího oddílu Mimehaha, 

družiny Leknínů. A právě s nimi založila první táborskou družinu vodních skautek a 

podnikla řadu dalších dobrodružství. To asi největší a nezapomenutelné bylo, když 

s děvčaty vyšily povlak na polštářek (samozřejmě na výšivce nechyběla naše lilie), 

naplnily ho a na další schůzce se vydaly do nedalekého Sezimova Ústí navštívit pana 

prezidenta v jeho vile. Přijala je paní Hana Benešová, pozvala je na čaj a malé pohoštění, 

přátelsky si s nimi popovídala. Omluvila svého manžela, který byl již nemocen, ale aspoň 

mu odnesla kroniku Leknínů, do které se jim podepsal. Na toto setkání sestra Eva nikdy 

nezapomněla, stejně jako na den posledního rozloučení s panem prezidentem Edvardem 

Benešem, kde byla jednou z mála skautů, kteří na přání prezidentské kanceláře byli pohřbu 

přítomni.  

Při druhé obnově Junáka v roce 1968 složila vůdcovské zkoušky a stala se posléze vedoucí 

dívčího střediska v Táboře. V jeho čele stála i počátkem 90. let, kdy opět pomáhala s ob-

novou skautingu v Táboře. Když ukončila své působení ve funkci, dokud jí to zdraví 

dovolovalo, byla aktivní členkou našeho klubu oldskautů. Podílela se na přípravách 

programu, účastnila se srazů a soutěží jihočeských oldskautů, nechyběla u žádného z míst-

ních klubových podniků. Po celá léta totality ochraňovala historický prapor 1. oddílu 

skautek RČS z Tábora a kroniku družiny Leknínů s cennými zápisy.  

Obojí posléze předala do našeho skautského archivu. Rovněž, spolu se svým manželem 

Karlem - kapitánem vodních skautů, věnovala množství času střediskovému archiváři br. 

Bobrovi při popisování starých fotografií a zaznamenávání historických vzpomínek.  

Sestru Evu (a bratra Karla) jsme dlouhé roky navštěvovali o Vánocích při 

roznášení Betlémského světla; bude nám chybět!  

Sestro Evo, z celého srdce Ti děkujeme za Tvoji službu táborskému 

skautingu. Nezapomeneme! 

Michael Kučera - Bobr 


