Mgr. Karel KAHOUN
narozen 19. března 1935 v Horažďovicích, okres Klatovy.
Rodiče aktivní katolíci, otec učitel.

Jako posluchač pedagogické fakulty v Plzni vedl „cyklistický kroužek“ – ve skutečnosti šlo
o ilegální skautský oddíl. Zatčen v době vojenské služby a po 4 měsících výslechů strávil
23 měsíců v uranových dolech v Jáchymově (koncentrační tábor „Rovnost“), což podstatně
ovlivnilo celý jeho další život.

Dosažená vzdělání
Řemesla:
 Horník lamač
 Ošetřovatel cizokrajné zvěře (ZOO Praha)
 Železničář
Střední školy:
 Vyšší hospodářská škola v Plzni (maturita a státní zkouška z těsnopisu)
 Střední odborná škola výtvarná v Praze (večerní studium)
Vysoké školy:
 Pedagogická fakulta v Plzni (biologie - zeměpis)
 Pedagogická fakulta UK v Praze (speciální pedagogika - logopedie)
 Přírodovědecká fakulta UK v Praze (dálkové studium, pouze 3 semestry; přerušeno
z rodinných důvodů)
Koníčky:
 Zoologie
 Výtvarničení
 Fotografování a filmování
 Hudba
Členství v odborných organizacích:
 Československá (nyní Česká ornitologická společnost od roku 1952 (kroužkování ptáků, 7
let pokladník, nyní revizor)
 Společnost Národního muzea - mamaliologická sekce (zrušena)
 Sbor ochrany přírody (později TIS) - až do zrušení režimem

Obnovená skautská činnost v roce 1968:
 Vedoucí 181. oddílu Praha-Žižkov (organizování a vedení 2 letních skautských táborů;
ukončeno Skautským sněmem roku 1970)
Obnovená skautská činnost v roce 1989:
 Člen Čestného skautského oddílu Velena Fanderlika a člen Konfederace politických vězňů
Pedagogická činnost:
 Od září 1956 do vojenské služby v Březně u Chomutova. 15 let učitelem a profesorem na
základní škole a gymnáziu pro nedoslýchavé v Praze a 20 let učitelem v Mníšku pod Brdy
Veřejná činnost:
 12 let členem městského zastupitelstva (radní, obřadník) za KDU-ČSL v Mníšku pod Brdy;
člen přestupkové komise; od roku 1989 obecní kronikář; člen farní rady
Vyznamenání:
 Medaile III. odboje
 Skautská Medaile díků za zásluhy o výchovu mládeže
***
Manželka: Blanka Kahounová, rozená Urešová, narozená 19. února 1943 v Praze
Zaměstnání: Švadlena dámského prádla, samostatná účetní v družstvu invalidů, pokladní
jízdenek ČSD, od roku 1984 pěstounka ve Zvláštním zařízení náhradní rodinné péče s 9 dětmi
v Mníšku pod Brdy
Děti: 3 synové vlastní (Jan, Karel, Vít), 6 přijatých (Jiří, Anežka, Jan, Tomáš, Martin
a Miroslav)
Zdroj:
http://zivotvpoklusu.webnode.cz/news/karel-kahoun-kaja-brdskej1/

