
                                                                  

   Štefan Masaryk
           (1912-2006)

trenčiansky skaut, zborový vodca

     Narodený 27. januára 1912 v Záblatí.
      Zomrel 6. augusta 2006 v Trenčíne.

Pochovaný na všeobecnom cintoríne v Trenčíne.
Povolaním staviteľ.

Trenčiansky skaut, zborový vodca, člen 52. klubu oldskautov.

Štefan Masaryk sa po absolvovaní povinného vzdelania rozhodol pre stavbársku životnú dráhu
a stal sa staviteľom. Po 2. svetovej vojne pracoval v Pozemných stavbách, v ktorých dlhé roky
ako  stavbyvedúci  viedol  výstavbu  viacerých  verejných budov v  Trenčíne,  z  nich  ako  veľmi
známy príklad uveďme aspoň obchodný dom Prior. 
Vyrastal v Zlatovciach, po vojne býval s rodinou na Hornej Sihoti a v prvej polovici 70. rokov si
postavil dom v miestnej časti Priekopy, odkiaľ pochádzala jeho manželka Emília rod. Oravcová,
tiež skautka. Ich syn Jozef (1952) sa tiež stal skautom v r. 1968.
Popri skautingu, ale najmä v obdobiach, keď skauting ako organizácia nejestvoval, bol Štefan
Masaryk  turista,  lyžiar,  vodák,  člen  miestnej  skupiny  Klubu  slovenských  turistov  a  lyžiarov
(príp. nástupcu  tohoto  klubu),  kde  nachádzame  známe  mená  (poradie  nič  nevyjadruje)
PhMr. Ján  Halaša,  Emil  Barényi,  Zoard  Ripka,  Ing.  Igor  Kubo,  Vladimír  Chovan,  František
Gašparík, Štefan Pobežal, Štefan Marton, Ladislav Zdvíhal, Pávek.

Štefan Masaryk sa stal skautom v Trenčíne v r. 1927, ako o tom svedčí udelený
Strieborný  lipový  lístok  z  r.  1947.  Jeho  najstaršia  známa  skautská  fotografia
(pozrieť  vľavo)  je  z  medzivojnového  obdobia  a  zachytáva  ho  v  trenčianskom
mestskom parku v skupine siedmich skautov (Štefan Masaryk, Ľudovít Beszedes,
Braňo Stacho, Rudo Gašparík, +3). Podrobnosti jeho skautského života čakajú na
postupné doplnenie z dostupných prameňov.
Jeho  skautské  meno  je  Runci  (Runcino)  a  pod  ním  ho  poznalo  aj  mnoho
Trenčanov – neskautov.
V r. 1932 absolvoval lesnú školu.
V r. 1931 sa v Prahe zúčastnil Jamboree slovanských skautov, v r. 1933 bol na
svetovom jamboree v Gödöllö.
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Po ukončení 2. svetovej vojny ho nachádzame medzi skupinou oldskautov 52. klubu OS, ktorá
od r. 1945 obnovovala trenčiansky skauting. V období od r. 1945 bol už trenčianskym zborovým
vodcom a  bol  ním  aj  v  r.  1968-1970.  Dňa  3.  januára  1969  ho  dočasne  poverili  za  člena
oblast. vedenia oblasti Považskej. 
Náčelníctvo Slovenského Junáka mu 17.5.1969 udelilo Junácku hviezdu I. stupňa. 
29. augusta 1969 viedol 36 člennú výpravu siedmich trenčianskych oddielov skautov, skautiek
aj vĺčat na oslavy SNP v Banskej Bystrici.

Pri obnove skautingu od r. 1989 sa do funkcie zborového vodcu vrátil, ale z dôvodu veku (77r.)
ním bol v čestnom postavení (výkonným zborovým vodcom sa stal MUDr. Ivan Jablonský). Bol
členom obnoveného 52. klubu oldskautov, dokedy mu to jeho zdravotný stav dovoľoval. Dožil sa
krásneho veku 94 rokov.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, máj 2015, 
člen Historickej komisie slovenského skautingu

Poznámky: 
1. Niektoré údaje mi jednorazovo a bez prípravy dňa 9.mája 2015 ochotne poskytol syn

Ing. arch. Jozef Masaryk, za čo mu aj tu ďakujem. 
2. Niektoré údaje sú z dávnych zápiskov autora, obsahujúcich vtedy získané údaje.
3. Niektoré údaje sú zo strohých zmienok dobovej, najmä skautskej tlače.
4. Portrét je vybratý a spracovaný zo skupinovej fotografie z obdobia odhadom okolo r.

1970, foto Štefan Marton.
5. Podpis je z pamiatky - pozvánky na hudobný večer oldskautov v Trenčíne 13.10.1945,

vyobrazená v: Brabenec, V.: Trenčiansky 52. klub oldskautov, ISBN 978-80-971554-4-5.
6. Fotka v parku je z pozostalosti môjho otca V. Brabenca, foto NN; žiaľ, nie je dostatočne

ostrá.
7. Autor celého diela, textu, všetkých fotografií, obrázkov, úprav je Ing. Vojtech Brabenec,

Trenčín. Autorstvo originálnych fotografií, obrázkov: ak nie je uvedené, nie je známe.
8. K  dielu  sú  nižšie  priložené  dokumenty  vzťahujúce  sa  na  Štefana  Masaryka  (foto  a

úpravy Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín):
a) 24. apríl 1947 - udelenie Strieborného lipového lístka
b) 3. januára 1969 - poverovací dekrét za člena oblast. vedenia oblasti Považskej
c) 17. mája 1969 - udelenie Junáckej hviezdy 1. stupňa 
d) 4.2.1970 - list Považskej oblasti Slovenského Junáka v Žiline ohľadne zájazdu na

oslavy SNP v Banskej Bystrici
e) 29. augusta 1969 - zoznam účastníkov zájazdu na oslavy NP v Banskej Bystrici 

(neskorší výpis Uzlík 1988)

(Koniec diela)
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