Odešel dobrý člověk, mukl a skaut
ing. Pavel Holý – Katug
(* 11. června 1927 - † 15. října 2013)

Hluboce mě zasáhla zpráva – a věřím tomu, že nejen
mě, že náš skautský bratr a mukl ing. Pavel Holý – Katug byl
povolán na věčnost. V úterý 15. října 2013 náhle Katug odešel
do věčných lovišť. Setkal jsem se s ním v poslední době
dvakrát. Poprvé na výroční schůzce Svojsíkova oddílu 21. září.
Bylo na něm patrné, že jeho zdravotní stav se zhoršuje. Velmi
těžce se i pohyboval a velmi pomalu mluvil. I když pomalá řeč
byla snad pro něj typická po celý jeho život? Mezitím se ještě
stihl zúčastnit 28. září XVII. sněmu Skautského oddílu Velena
Fanderlika, jak je uvedeno na internetu na webové stránce
KPV-SOVF, kam byly umístěny fotografie ze sněmu. Podruhé
a naposled jsem se s Katugem pozdravil 9. října na schůzce
Sboru nositelů Řádu Stříbrného vlka. To už vše nasvědčovalo tomu, že je Katug na tom zdravotně velmi
špatně. I tak nás zpráva o Katugově náhlé smrti zasáhla jako blesk z čistého nebe. Našinec ty své, které
má rád, nerad ztrácí. I když všichni víme, že odchod nás všech na věčnost je jednou ze základních
zákonitostí přírody.
Katug vstoupil do skautského hnutí v Chocni v roce 1938. Po válce se intenzivně věnoval
skautingu, absolvoval LŠ, vedl oddíl a působil i jako činovník Junáka ve středisku. Po maturitě v roce
1948 začal studovat na ČVUT v Praze. Komunistický puč v roce 1948 mu však podobně jako mnohým
jiným zkomplikoval život. Katug dostal příležitost splnit první bod svého skautského slibu „milovati vlast
svou, Republiku Československou, a sloužiti jí věrně v každé době“. Zapojil se do pokusu o státní
ozbrojený převrat, jehož součástí byla i skautská skupina Dagmar Skálové-Rakši. Pokus o převrat byl
předem prozrazen, následovala zatčení, výslechy a státní soud, který vynesl i rozsudky smrti. Katug
strávil ve vězení čtyři roky, převážně v lágru Vykmanov a později také Rovnost. Protože odsouzení skauti
zůstali na Jáchymovsku víceméně pohromadě, mohli se i v lágru věnovat skautské činnosti, vydávat
samizdat a vyrábět různé rukodělné výrobky. Mnohé z toho se podařilo propašovat „do civilu“. Na lágru
také vznikl znak, který se pak stal oficiálním znakem Skautského oddílu Velena Fanderlika.
V roce 1968 se Katug aktivně podílel na obnově Junáka a při založení muklovského K 231 se stal
jeho členem. V Junáku působil tehdy jako instruktor pražské LŠ na odbornosti táborové stavby,
dřevorubectví a rukodílné práce se dřevem a kůží.
Po listopadu 1989 se Katug znovu vrátil ke skautské činnosti a působil v Junáku jako tajemník
odboru LŠ a stal se členem Svojsíkova oddílu a pražské družiny Skautského oddílu Velena Fanderlika.
Aktivně působil i v Konfederaci politických vězňů ČR. Mimo jiné organizoval zájezdy oldskautů na
skautská Jamboree. Také soukromě podnikl několik pozoruhodných turistických poznávacích cest po
světě i za moře.
Ing. Pavel Holý-Katug byl oceněn ministerstvem obrany ČR jako účastník 3. odboje proti
komunismu, obdržel vysoké vyznamenání Konfederace politických vězňů České republiky a řadu
vysokých skautských vyznamenání Junáka a Skautského oddílu Velena Fanderlika. Byl vyznamenán
Řádem Stříbrného vlka a stal se tak jedním z dvanácti členů Sboru nositelů. Protože nemohl z politických
důvodů dokončit vysokoškolské studium, ČVUT mu udělilo čestný titul Ing.
Katug byl mimořádně skromný až nenápadně působící, velmi čestný a dobrý člověk, mukl a skaut.
Naše skautská obec v něm ztratila dalšího z těch svých nejlepších a nenahraditelných členů. Měli jsme ho
rádi a vážili jsme si ho. S úctou a pohnutím na něho budeme vždy vzpomínat.
V Roudnici n.L., 16. října 2013
Jiří Čejka – Péguy ŘSV

