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Skauting v Libušíně oslaví 75 let výstavou
V letošním roce si skautské středisko v Libušíně připomíná 75 let od svého založení
v roce 1938. Při této příležitosti pořádá výstavu „75 LET SKAUTINGU V LIBUŠÍNĚ“,
která bude otevřena ve dnech 2. – 3. listopadu 2013 od 9 do 18 hodin v sále bývalé
hasičárny (Libušín, Nábřeží 15). V sobotu 2. 11. proběhne od 9 hodin slavnostní
zahájení, na kterém přislíbil svoji účast také místostarosta Junáka JUDr. Jiří Navrátil.
Na výstavě bude možné seznámit se s bohatou historií místního skautingu, ale také s jeho
současnou činností. „Prohlédnout si budete moci fotografie z našich táborů a mnoha akcí
posledních let, historické vlajky nebo náš táborový podsadový stan, který coby vynález
českých skautů právě letos oslavil sto let“, zve na výstavu vedoucí libušínských skautů
František Kotaska. Na výstavě s mottem „75 let se stejným cílem“ bude k vidění například
sbírka skautských šátků, filatelie a mnoho dalšího. Připraveny budou také výroční odznaky,
nášivky a šátky nebo skautský kalendář na rok 2014.
Samotnému založení junáckého střediska v Libušíně předcházelo období na začátku třicátých
let, kdy se scházela parta několika kluků, kteří zároveň společně působili jako ministranti
v místním kostele sv. Prokopa. Nejstaršímu z nich Vladimíru Jagerovi učaroval skauting a to
byl už jen krůček k zapojení všech ostatních k této myšlence. I tento krůček měl však jistý
vývoj a vznik oddílu byl podmíněn Jagerovou plnoletostí. Ten pak v prosinci 1938 již
přihlásil na republikovém ústředí první oddíl skautů a tím byla zahájena oficiální činnost. Od
té doby prošel libušínský skauting mnoha změnami a především opakovaným zákazem
činnosti totalitními režimy, tak jako v celé republice. Vždy však byl oživen, jak jen to bylo
možné a po své třetí obnově na sklonku roku 1989 se začala psát etapa trvající bez přestání až
do dnešních dnů.
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