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Ještě než jsme měli možnost se s panem Pragerem sejít, jsme ze skautského sborníku 

MAWADANI zjistili mnoho zajímavých informací o skautingu. O to  víc jsme se těšili na 

setkání s mužem, který se za 2. světové války, jako mladík činnosti jednoho skautského 

oddílu účastnil.  

Pan Milan Práger rád vzpomíná na dětství, které prožil v Košířích,  nejraději běhal  

venku s kamarády a hrál a vymýšlel různé hry. Rodiče ztratil již v dětství. Tatínek, byl 

totiž židovského původu. 

„Naši se rozvedli, formálně. Maminka zemřela, když mi bylo 12. Tatínek už půl roku před tím 

odešel do Terezína, později koncem roku 1944 z Terezína do Osvětimi a tan stopy končí. Tak 

o mne bylo postaráno žil sem u rodičů maminky. ... “ 

V průběhu války začal v 10 letech studovat na gymnáziu. Maminka ho přihlásila do 

skautského oddílu, kam s přestávkami chodil až do roku 1948. 

„…tam jsem absolvoval svou první skautskou schůzku. To byl rok 1940, jenomže krátce na to 

byl skauting zakázán německými úřady. Začátkem roku 1941 zase ten skauting začíná no a 

samozřejmě bez té skautské parády, bez krojů. Měli jsme normální skautské schůzky, kde se 

vykládal skautský zákon, hlavně se hrály skautské hry, to mě vždycky bavilo, chodili jsme na 

výlety v sobotu nebo v neděli“ 

Od roku 1941 narůstal tlak ze strany německých okupantů, kteří potlačovali všechny 

demokratické a vlastenecké aktivity mládeže. Skautům nezbývalo nic jiného než se 

sházet ilegálně. Pan Páger se v té době zúčastnil tábora v Raděticích. 

„Tato akce, já sem si to tehdy vůbec neuvědomil, že mohla být nebezpečná, kdyby na to 

Němci přišli, vyvrcholila ilegálním táborem u Bechyně. Tam jsme se učili základní skautské 

dovednosti, učili jsme se skautský slib, co to je skautský zákon. Tábor potom skončil tím, že 

já a ti mí dva kamarádi jsme složili skautský slib. Já jsem skautoval od roku 1940 a potom od 

roku 1945 do roku 1948. Někteří ilegálně pokračovali a taky to odnesli třeba žalářem 

desetiletým  nebo tříletým.... “ 

 

Pan Práger se padesát let věnoval numerické matematice v Matematickém ústavu 

Akademie věd a své znalosti rád předával studentům na vysoké škole. Dosud se živě 

zajímá o využití výpočetní techniky v jeho milované matematice.  

Do života si ze skautingu nese stále živou myšlenku. 

„Prostě koukat kolem sebe, kde co by bylo možno potřeba vylepšit nebo jestli náhodou někdo 

nepotřebuje pomoct. ... “ 

Vážíme si toho, že nám toto poselství přišel předat. 
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návod na skautský turban 


