
   
 

   
 

Rozhlasový scénář – Věra Janovská 

 

Paní Věra Janovská, rozená Kubelková, se narodila ve 30. letech 20. století v Cholticích na 

Pardubicku.  Celý život tíhla ke skautskému hnutí. Dětství prožila v Neveklově. Mezi významné 

zdejší osobnosti patří i její tatínek – četnický strážmistr.  

Začala jsem tam chodit do první třídy a do Sokola. Bydleli jsme na četnické stanici. S tatínkem jsem 

absolvovala nesčetně moc patrol, a tak jsem poznala celé okolí. Takže to dětství bylo veselý. 

Poklidná léta skončila roku 1939. Němci přijeli na motorkách, tímto způsobem proběhlo obsazení 

Neveklova. Roku 1943 se rodina musela odstěhovat do Černošic u Prahy. I přes její nízký věk 

musela pracovat pro blaho Třetí říše.   

Starší sestra byla totálně nasazená v Janečkárně. Byla to zbrojovka. Našli mi tam místo, střihala jsem 

potravinové lístky. Kuchař si mě oblíbil a říkal,, Je, Věruško, ty seš tak hubená!´´ V Janečkárně jsme 

zažili i nálety s běháním do úkrytu do Krče a nevěděli jsme, jestli nám nepadne bomba, jestli se ještě 

vrátíme. 

Po druhé světové válce vstoupila do skautu. Na toto období ráda vzpomíná.   

Od roku 1945 jsem byla ve skautu. Díky tomu členství ve skautu jsem zažila nesčetně moc příběhů, 

krásné tábory skautský, krásný přátelství a kamarádství. Ten skautskej slib, když jsme dělali, tak ještě 

dneska se mi chvěje hlas. Skautský slib zní: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovati vlast 

svou, republiku Československou a sloužit jí čestně v každé době. To bylo něco úžasného.  

Zákaz skautingu v roce 1950 prožívala v Liberci. I přes nebezpečí, které ji hrozilo, zůstala věrná 

skautingu. A ilegálně se sházela se sestrami. 

Když vyšel zákaz skautingu, scházeli jsme se v malé místnosti. 

Za svůj život vystřídala několik profesí, pracovala mimo jiné ve federálním shromáždění. Potkala 

zde zanícené komunisty, jako třeba tehdejšího poslance soudruha Aloise Indru. 

Našla jsem si zaměstnání ve federálním shromáždění. Tam vládl soudruh Indra. Toho jsme se všichni 

báli. Samozřejmě mi nabízeli členství ve straně, ale já jsem říkala: Ne, já nechci, já jsem skautka! 

Sametovou revoluci prožila s nadšením. Za svůj život se osobně několikrát setkala s Václavem 

Havlem.  

Bylo to nádherné období po ty Sametový revoluci, v čele s Václavem Havlem. Taky jsem se s ním 

setkala i jako skaut. Pozdravila jsem ho skautsky, že tři prsty, a to je skautský pozdrav. Připadal mi 

jako nejstatečnější člověk ty doby. Václav Havel to je prostě můj idol! 

Paní Věra Janovská se nepřestala věnovat skautingu a to i přes svůj úctyhodný věk. Díky svému 

demokratickému smyšleni muže byt vzorem pro dnešní mládež. 


