
Liberečtí skauti ztratili svého dlouholetého člena 

br. Prof. Jiřího Janáčka - Leoše 
(*7. 5. 1927      †14. 2. 2023) 

 
V r. 1945 br. Janáček odmaturoval na gymnáziu ve Strakonicích, po 
maturitě studoval obor český jazyk – filosofie na Univerzitě Karlově 
v Praze. Během studií vypomáhal jako herec a asistent režie ve 
Spolku divadelních umělců v Blatné a hrál s přáteli loutkové divadlo.  
Po nástupu komunistů k moci v r. 1948 začal mít na univerzitě 
problémy, neprošel vysokoškolskými prověrkami a musel dokončit 
univerzitu dálkově. Učil nejprve na základní škole v Novém Boru a 
pak ve Šluknově, ve Varnsdorfu také na Základní umělecké škole; 
několik let byl rovněž ředitelem školy. V Liberci od roku 1960 
pracoval v redakci Severočeského nakladatelství; od r. 1969 učil na 
Střední ekonomické škole.  

Už ve Varnsdorfu pořádal literární večery. Pozval na ně např. herce Eduarda Kohouta, básníka 
Františka Hrubína nebo spisovatele Ludvíka Středu. V Liberci organizoval scénická čtení 
v Naivním divadle. V srpnu 1968 se podílel na tisku protiokupačních letáků; setkal se rovněž 
s Václavem Havlem a Janem Třískou. 
Věnoval se divadelní vědě a recenzím; v r. 1988 vydal knihu Amatérští loutkáři v Liberci 1918 –
1938. Mezi lety 1990 až 2003 vyučoval br. Janáček na Katedře českého jazyka a literatury 
Fakulty pedagogické na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci.  
V roce 2007 obdržel za práci v kultuře a za badatelskou činnost Poctu hejtmana Libereckého 
kraje. 
Jiří Janáček byl od dětství nadšeným skautem, a také rád cestoval a fotografoval. V medailonku 
(https://www.osobnostilibereckehokraje.cz/osobnosti/id:38511) nacházíme jeho vlastní slova: 
„Patřili jsme pod Strakonice. O prázdninách jsem se zúčastnil dvou táborů. Za války jsme byli 
v podstatě trampové, jezdili jsme tábořit k rybníku. Po válce jsem opět skautoval, v Blatné už 
pak byl samostatný oddíl, dělali jsme různé zkoušky, učili se morseovku, tu jsme bravurně 
zvládali! Později, když jsem byl v Liberci, tak jsem skauty vozil k rybníku do Blatné na tábory. 
S libereckými skauty jsem se dal dohromady přes dceru Blanku, která si všimla nástěnky 
manželů Chroustových, kteří zakládali v libereckých Ruprechticích skautský oddíl. Já jsem pak 
dělal skautského vedoucího, později jsem pracoval v okresní radě Junáka. Stal 
jsem se navíc členem Svojsíkova skautského oddílu.“  
Vyznamenán doživotním členstvím v SO byl v r. 1992. V řadách Severočeské 
družiny SO i celého Svojsíkova oddílu bude široký rozhled br. Janáčka - Leoše 
velice chybět.  

https://www.osobnostilibereckehokraje.cz/osobnosti/id:38511

