VZPOMÍNKA
Vážené sestry a bratři
odešel nám br. Nestle do skautského nebe a my zde držíme vzpomínku na jeho životní dráhu.
Ovšem budou to pouze útržky, tak jak je znám. Věřím, že kdo znal br. Nestleho může tyto
postřehy doplnit, budu mu vděčen.
Nestle byl skautem za první republiky v Jičíně. Dále vím, že se odstěhoval do Hradce Králové,
kde pokračoval ve své skautské činnosti. Asi v roce 1949 byl zatčen pro přípravu atentátu
a odsouzen. Trest odpykával v Jáchymovských dolech. Spolu jsme se setkali v zaměstnání
u Zemědělského stavebního závodu v projekční kanceláři v roce 1955. Zde Radek dostal
doporučení ke studiu na vysokou školu při zaměstnání, protože byl nedostatek schopných
stavebních inženýrů. Naše cesty se rozešly, já od podniku odešel.
Opět jsme se setkali v klubovně junáckého střediska Maják při schůzce žadatelů o přijetí do
skautského oddílu Velena Fanderlika, který byl založen v Hradci Králové br. Školoudem a br.
Nestlem. Také jsme splňovali podmínky přijetí (byli jsme odsouzeni za protikomunistickou
činnost a seděli).
Byl svolán do Hradce Králového první sněm oddílu Velena Fanderlíka. Br. Školoud se vzdal ze
zdravotních a časových důvodů vedení oddílu a byli navržení 2 kandidáti: Nestle a Vlk, který
se kandidatury vzdal, ale slíbil Nestlemu, že bude pracovat jako tajemník oddílu. Nastala
nejlepší léta oddílu. Oddíl byl rozčleněn na družiny a osamělé hlídky podle bydliště, které
přímo řídila oddílová rada. Byl vypracován formulář pro přijímání nových členů se
stanovenými podmínkami, žadatel musel doložit:





lustrační osvědčení
prohlášení, že nebyl členem KSČ
skautský životopis
doporučení dvou členů oddílu Velena Fanderlíka

Byl založen archiv, kam byly ukládány veškeré dokumenty, korespondence a další náležitosti.
Vlk pracoval dopoledne pro zaměstnavatele, odpoledne pro skauty. Telefony mezi Nestlem
a Vlkem, aby zvládly realizaci všech nápadů, byly nažhaveny. Byl slavný druhý sněm, konaný
na Žižkovské radnici, který měl v historii oddílu největší účast. Nastal čas a bylo střídání stráží,
ovšem, vždy bylo dbáno hlasu br. Nestleho.

V Praze dne 2. ledna 2013
sepsal Vlk lesní

