Svojsíkův oddíl ztratil navždy bratra

Jindřicha Bradnu - Jindru
(*14. 7. 1932 †7. 8. 2022)

Vlastní slova br. Jindry Bradny (2017): „Vždycky jsem rád organizoval to, co mělo nějaký smysl. Pracoval jsem s mládeží – jednak
jako skaut, jednak jsme v roce 1957 v Novém Bydžově, odkud
pocházím, obnovovali starou slavnost, takzvanou studentskou
merendu, jejíž počátek se datuje do roku 1746. Vztah k mládeži jsem
si v sobě uchoval, a tak vedle studia oboru na Vysoké škole ekonomické jsem si doplnil
pedagogické studium.
Hudbu jsem měl rád od mládí. I když pochopitelně tehdy to byla pro mě jako mladého
člověka hlavně hudba taneční a také hudba Jaroslava Ježka, která nás okouzlila svojí
zvučností a aktuálností a texty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Už během středoškolského
studia jsem dělal čtyři roky předsedu třídy a takřka až do dnešní doby se staral o maturitní
sjezdy.
Po vysoké škole a vojně jsem nastoupil na obchodní akademii do Náchoda. Krátce potom,
psal se rok 1959, mne československý farář, pan Karel Padera, požádal, jestli bych neudělal nábor mezi studenty. Na škole jsem byl tehdy krátce, přesto jsem získal sedmnáct
studentů – abonentů. Na základě toho mne pan farář požádal, jestli bych nechtěl pracovat
ve výboru Komorní hudby, jehož byl on předsedou. Výbor se měnil – jedni odcházeli, druzí
nastupovali, a tak jsem se stal v roce 1988 předsedou Komorní hudby, což trvá dodnes.
Mám i hudební geny. Můj dědeček byl muzikant. I když pracoval jako tesař na panském
statku, měl dvanáct dětí, hrál na všechny smyčcové nástroje a byl schopen je i opravovat.
Chodil hrát na svatby, ale také do kostela. Když objevil na faře staré smyčcové nástroje,
renovoval je a pak na ně sám hrál. Byl členem kapely, se kterou v roce 1879 došel až do
Moskvy. Učil jsem se hrát na housle, na klavír, na kytaru.
V roce 1968 a znovu po roce 1989 jsem se podílel na obnově skautingu, šest let jsem byl
vůdcem střediska Náchod.“
Ing. Jindřich Bradna obdržel v r. 2017 v Náchodě, jako emeritní předseda Komorní hudby
Náchod, Cenu MHF F. L. Věka. Mimo pořádání cyklů komorních koncertů se podílel na vzniku několika odborných publikací.
Bratr Jindřich Bradna byl také kurátorem výstavy mapující 90 let skautingu v Náchodě; vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle byl v r. 1996; jeho místo mezi devadesátníky již natrvalo zůstane
prázdné.
Viz také zdroje: https://nachod.skauting.cz/skautsky-tyden-nejen-v-knihovne-a-vystup-najunackou-vyhlidku-za-nami/ a https://mestonachod.cz/zpravodajstvi/kultura/zpravodajstvidetail.asp?id=5600.
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