
Danuše Machoňová 

„Nikdy jsem neměla strach...“ 

 

Danuše Machoňová se narodila 26. září v roce 1935 v Černožicích, dříve okres Dvůr 

Králové dnes Hradec Králové. Kvůli práci jejího otce, který byl povoláním výpravčí, se 

několikrát stěhovala. Bydlela například v jihomoravském městě Rájec-Jestřebí, na Vysočině 

v Okříškách či ve městě Brumov-Bylnice ve Zlínském kraji. Zde zůstala se svojí rodinou až do 

konce druhé světové války. S koncem druhé světové války byl její otec přeložen do 

jihomoravského města Znojma, kam se celá rodina přestěhovala.  

Koncem roku 1945 se Danuše dozvěděla o tom, že ve Znojmě funguje skauting 

a začala se o něj intezivně zajímat a jelikož po válce byli noví členové ve skautu vítáni, 

Danuše byla bez okolků přijata. Ve svých pouhých devíti a půl letech se stala vedoucí 

družinky. S Junákem prožila spoustu zážitků, ať už na skautských táborech, či jen na 

schůzkách, či výpravách. 

V roce 1948, kdy se moci ujala Komunistická strana Československá, přišlo několik 

zákazů činností různých demokratických a protikomunistických organizací. Jednou z nich byl 

i Československý Junák, svaz skautů a skautek, který byl komunisty nahrazen Pionýrskou 

organizací, který se ale od Junáka zásadně lišil, ať už principy, či ideologií. Danuše svoji 

družinku dětí vedla nadále v tajnosti, i přes zákaz komunistické strany. 

Jejím velkým přáním bylo vždy pomáhat lidem, dělala to vždy velmi ráda. Proto 

vystudovala obor zdravotní sestra a začala pracovat ve znojemské nemocnici. V té době to 

pro ni bylo jiné než teď. Danuše je věřící, což se komunistickým představitelům nelíbilo. Byla 

doprovázena, z nemocnice i zpět domů, příslušníkem StB. Příslušníci StB byli dokonce 

přítomni na nemocničních pokojích a z lůžka dohlíželi, zda chod nemocnice nic nenarušuje. 

Během Pražského jara došlo k obnově oficiální skautské činnosti, ale ne na dlouho. 

V létě roku 1968, kdy sovětská vojska zahájila okupaci Československa, byl skauting opět 

zakázán. Danuše byla v té době s přáteli v Bulharsku na letní dovolené. Nemohli se vrátit 

domů a v Bulharsku museli zůstatpo dobu jednoho měsíce. Po návratu do Československa 

vedla opěttajně skautskou družinku, i přes opětovný zákaz skautské činnosti. V roce 1989 po 

pádu komunismu se skauská činnost dočkala opět oficiálního obnovení a Danuše Machoňová 

pokračovala ve skautské činnosti, již jako oldskaut. 

Danuše, je dnes matkou dvou dospělých dětí a hrdou babičkou několika vnoučat 

a pravnoučat, bydlí v městské části Znojma v Příměticích. Pravidelně navštěvuje srazy 

Oldskautů, se kterými ráda zavzpomíná na staré zážitky. 


