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Pozdrav k osemdesiatke 
 
�uj, spieva vietor v lese, radostnú správu nesie, 
že osemdesiat rokov prievidzský skauting má! 
�uj, �uj, �uvaj, �uj, �uj, �uvaj , 
osemdesiatku má. 
 
Trikrát za túto dobu stihli mu vzia� slobodu. 

               Vždy z prachu zeme vstáva, ožíva skautský duch. 
�uj, �uj, �uvaj, �uj, �uj, �uvaj, 
živý je skautský duch. 
 
V�aka vám bratia, sestry, �o ste štafetu niesli 
cez tie �ažké obdobia pre našu dnešnú mla�! 
�uj, �uj, �uvaj, �uj, �uj, �uvaj, 
v�aka vám za ten dar! 
 
Nech skautské ideály nezastrú už viac chmáry 
a skautský duch výš nesie našu prievidzskú mla�. 
�uj, �uj, �uvaj, �uj, �uj, �uvaj, 
výš nesie skautskú mla�! 
 
 
 
(melódia: Planie ohnisko, text: Ma�ka) 

 
Piese� mala generálku na skautskom plese d�a 21.2.2004 a premiéru na 
vernisáži skautskej výstavy d�a 18.5.2004 v podaní 1. oddielu skautiek 
Poniklec za gitarového a hus�ového doprovodu sestier Nšo-�i a Magdušky. 
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Pár slov na úvod 
 
 

S návrhom spracova� a vyda� knižne históriu skautingu 
v Prievidzi z príležitosti 80. výro�ia jeho založenia v našom meste 
prišiel na jednej schôdzke zborovej rady v apríli 2002 brat Akela. 
Návrh bol odsúhlasený a prijatý, zostávalo len da� sa do práce. Ako 
prievidzskú rodá�ku a zárove� najstaršiu �inovní�ku v našom zbore 
ma tento návrh oslovil a hlboko zaujal ... Nasledovalo h�adanie 
skautských archívov, ktoré sa akýmsi zázrakom zachovali, �ulá 
korešpondencia s bývalými �inovníkmi i skautmi a skautkami, osobné 
stretnutia ... Mraven�ia práca ... Niektorí sa nám vôbec neozvali, 
niektorí poslali aspo� pár fotografií, ale našli sa i takí, ktorí položili na 
papier svoje spomienky a hrdo sa prihlásili do skautskej rodiny. 
Chcela by som sa im všetkým i v mene vedenia skautského zboru 
v Prievidzi po�akova� za ochotnú spoluprácu. 

Po�akovanie patrí i všetkým sestrám a bratom, priate�om 
a priaznivcom skautingu, ktorí nám pomáhali po technickej stránke 
zrealizova� vydanie tejto publikácie. 

Postupne sme jednotlivé poznatky spracúvali a skladali ako 
kamienky do mozaiky: niektoré z nich budú chýba�, pretože sme ich 
nenašli v archíve, ani kroniky sa nezachovali. A žia�, i spomienky 
podliehajú ne�útostnému zubu �asu ... Keby sa boli ozvali všetci 
oslovení, mohlo by� tých chýbajúcich kamienkov menej. 

Nech je toto skromné dielko po�akovaním a spomienkou na 
všetkých bratov a sestry, ktorí prijali a s láskou pestovali vyklí�ené 
semienko skautských ideálov, snažili sa ich vnáša� do svojho 
praktického života a odovzdáva� i cez prekážky a �ažké obdobia 
z generácie na generáciu.  

 
                      Ma�ka 
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Za�ína sa písa� história skautingu v Prievidzi 
 

Na rozdiel od niektorých iných štátov bolo prvým impulzom pre 
založenie skautingu na území bývalého Rakúsko – Uhorska uznesenie 
cisársko-krá�ovského (c.- k.)ministerstva školstva o zavedení 
skautsko-brannej výchovy do škôl. Prvý oddiel na Slovensku vznikol 
r.1913 v Komárne. A tak vznikali zvláš� pri cirkevných gymnáziách 
prvé skautské oddiely. V Tren�íne vznikol skautský oddiel v r.1915. 
Po ukon�ení prvej svetovej vojny a vzniku I.�SR sa dostal skauting na 
Slovensku pod vplyv �eských skautov, pod vedením zakladate�a 
�eského skautingu a neskôr 1. �eskoslovenského ná�elníka 
A.B.Svojsíka, ktorý zjednotil skautské hnutie do „Svazu skaut� 
a skautek Republiky �eskoslovenské“. 
 Prvý skautský oddiel skuto�ne slovenský vznikol v Žiline 
r.1918. Prvý skautský s�ub v sloven�ine zaznel v Bratislave na 
Železnej studienke. 

O �innosti skautingu v našom meste sa dozvedáme z knihy 
„Šport a telesná výchova na Hornej Nitre“, ktorej autormi sú Vattay 
a Bendík. Vyšla vlastným nákladom v roku 1932. Sestra Ma�ka – 
Mária Šimková, rodá�ka z Prievidze, poznala od detstva oboch 
autorov a takto si na nich spomína: „Pán Bendík bol manželom pani 
u�ite�ky, ktorá ma u�ila v 1. triede diev�enskej �udovej školy. Ich 
dcéra Aranka bola mojou spolužia�kou a skautkou nášho oddielu po 
roku 1945 a mladší syn Ivan bol tiež skautom, dokonca radcom 
mladších skautov a absolventom VLŠ v Hodruši, ako o tom sved�ia 
doklady zachované z tohto obdobia. To samo hovorí o ich postoji 
k skautingu.  

Jána Vattaya som tiež osobne poznala: boli sme totiž v ur�itom 
príbuzenskom pomere zo strany mojej matky a tak som mala dos� 
možností pozna� ho ako dobrého, svedomitého �loveka – v tom �ase 
som ja ešte o skautingu ani netušila. 

Rodina Fogeltonovcov bola v Prievidzi dobre známa, pretože 
mali obchod s miešaným tovarom na námestí vo svojom dome. Neraz 
som bola u nich nakupova�, pretože sme bývali ne�aleko. Rodi�ia 
i ich syn Ján boli ve�mi milí a príjemní �udia. Ako deti sme k nim na 
nákupy radi chodili, ve� vždy mali pre nás nejaký ten cukrík navyše. 
A tak si viem ve�mi dobre predstavi�, že sa skautom u nich pá�ilo. 
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Pre nás, starých prievidžanov, sú dobre známe i mená, uvádzané 
v spomínanej knihe ako Gurtler, Hanko, Vestenický, Dérer, Volek 
at�. Ve� Prievidza v tom �ase bola malá a každý poznal každého. 

Som rada, že slová týchto autorov môžeme ponúknu� sú�asnej 
i budúcej skautskej generácii.“ 

A tak vstúpme  prostredníctvom knihy uvedených autorov  do 
prvých chví� skautského hnutia v našom meste, citujem:  
 „Prievidzský skauting zrodil sa na jar r.1924, v „izbi�ke“ Janka 
Fogeltona. On to bol, ktorý vystihol romantiku idey a poskytol jej 
prístrešia. Po ve�eroch shromaž�ovali sa u neho mladí zanietenci a 
rokovali, �o a ako uvies� skauting do života. Boli to mimo neho 
M.Hanko, J.Hoji�, Fr.Dérer, L.Dedek, L.Volek a J.Vattay. Zdravili sa 
tým spôsobom, že každý si ukrojil kus z Fogeltonech chutného chleba. 
Ke� však Fogeltonech komora vypovedala tomuto praktickému 
pozdravu, nutení boli osvoji� si skautské heslo : Bu� pripravený! 
 Ako som už bol spomenul, schôdzky u Janka Fogeltona bývali 
vyplnené pestrým programom a debatnými prednáškami. J.Hoji�, 
M.Hanko a L.Dedek pred�ítavali tu svoje básne, o nich sa potom 
debatovalo. Neskoršie zamenené boli tieto schôdzky za vychádzky do 
„Kopaníc“ , kde sa cvi�ilo a rybolov�ilo. Dobre sa pamätám na prvé 
táborenie v kopaniciach, kedy nás zachvátila prudká búrka a spustivší 
sa leják sobral nám napochytre postavené stany a ke� sme sa 
premoknutí vrátili domov z ideálneho výletu, dostal každý pocíti� 
trošku „prakticky“ tenším koncom palice, o �om sa len k vôli pestrosti 
zmie�ujem. 
 Po tomto neš�astnom táborení akosi ochabla myšlienka 
skautingu a viac by nás Janko Fogelton toho leta ani mädovým 
kolá�om nebol vylákal „do tábora“ , netobôž chlebom. Tak zaspala 
idea na vonok, ale v srdciach tlela �alej. 
 �a�ší krok dopredu  u�inený bol teprv v r.1925 zas len v 
„izbi�ke“ u Janka Fogeltona. �lenmi až na malé výnimky boli všetci 
z predošlého skautingu. Tento raz založili „Old.skautský oddiel“. 
Vodcami boli : J.Fogelton a M.Hanko, matrikárom L.Dedek, 
archivárom J.Hoji�. Táto družina usporiadala nieko�ko výletov, 
vä�ších i menších. Ú�astnila sa vzdelávacej �innosti po dedinách 
prednáškami, prispievala do �asopisu „Okresný spravodajca“ ,ktorý 
vychádzal v Tren�íne v redakcii skautského okresného zpravodajcu, 
J.Horkého. �asopis bol vydávaný šapirograficky. Cez prázdniny osem 



 7

�lenov oddielu za dva týždne táborilo v drevárskej chate pod 
Rokošom.  
 Rok 1926 znamená pre skauting  ve�ký krok dopredu. Vedením 
školského inšpektorátu v Prievidzi poverený bol Fr.Lehký, takto 
horlivý skaut, ktorý bol ustanovený za okresného spravodajcu 
skautingu. Sú�asne na gymnázium pridelený bol prof. V.Fi	tík a títo 
dvaja sa dali do organizovania oddielu na gymnáziu. Týmto sa pre 
myšlienku ve�a získalo. Študentom bolo dovolené ú�astni� sa práce 
v hnutí; usporiadané boli vä�šie-menšie výlety a vychádzky, z ktorých 
najvä�šia bola vychádzka do �i�mian. Viedol ju prof.Fi	tík, za �etnej 
ú�asti študenstva. Tento výlet prispel k preh
beniu myšlienky a po 
tomto jej zakotveniu nedalo sa viac zabráni�. Od za�iatku r.1926 
jestvuje na prievidzkom gymnáziu oddiel Sväzu junákov skautov 
R�S. 
 Oddiel viedli študenti, J.Lehký, M.Hanko a J.Pavel�ík. Ke� títo 
koncom školského roku maturovali, vyzeralo to tak, že hnutie zanikne. 
Klubov�a bola v miestnosti p.Hanku. Cez prázdniny len ve�kou 
námahou podnikli výlet severným a stredným Slovenskom štyria, 
ktorí sa stali vodcami hnutia. Boli to : K.Molnár, O.Zlinsky, J.Kašický 
a J.Vavro. 
 Kríza nastala v hnutí, ke� bývalý vodca, J.Pavel�ík, rozhodol sa 
oddiel likvidova� a inventár odpreda� na dražbe. Na troskách hnutia 
zdalo sa, nevystaví sa  nový oddiel, ke� výsledok �ažkých 
finnan�ných obetí, inventár sa tak �ahkomyselne bol premárnil. 
 Za znovu utvorenie oddielu možno �akova� J.Lehkému, vtedy 
už posluchá�ovi univerzity, ktorý požiadal na prievidzké gymnázium 
prišlého študenta, Št.Humaya, skautského pracovníka, ktorý oddiel 
znovu založil. Bolo to 17.II.1927. Vodcom pre tento rok bol 
Št.Humay, zástupcom K.Molnár, Pokladníkom J.Vavro. Práca 
v oddieli s�ubne napredovala. Prebraly sa otázky organiza�né a 
ideové, po nich složili nová�kovia skautskú skúšku. 
 Obnovený oddiel od februára do konca školského roku mal 12 
schôdzí a skoro po každej bola u�inená vychádzka. Pred ukon�ením 
školského roku složili nova�kovia s�ub a stali sa z nich skauti. Stalo sa 
tak v Kopaniciach, ako je zvykom, pri táborovom ohni. Bola to 
zárove� posledná schôdza roku 1926/27. 
 V školskom roku 1927/28 prevzal protektorát nad oddielom prof. 
Valoušek. Oddiel mal 42 �lenov, rozdelených na štyri družiny. 
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Funkcie zastávali :  vodca J.Kaštický, zástupca K.Molnár, radca 
B.Heisz. Oddiel mal celkom 25 schôdzí, pozostávajúcich z recitácií, 
prednášok a hier. Po schôdzi  vyšlo sa oby�ajne do prírody. Táborilo 
sa pred prvým májom pri skladaní skautského s�ubu. Z usporiadaných 
výletov zmienky zasluhuje výlet na K�ak. 
  Vodcom pre školský rok 1928/29 zvolený bol berný úradník 
Vl.Zeman, dozorcom prof. J.Pokorný. Oddiel mal 35 �lenov. Zásluhov 
Vl.Zemana zanechalo sa  schôdzovania a miesto toho podnikaly  sa 
vychádzky a výlety do prírody, vyu�ovalo sa zna�kovaniu, slovom 
oddiel za�al ži� skuto�ným skautským životom. 
 Školské roky 1928 –30 znamenali pre skauting �a�šie rozšírenie, 
v�aka plánovitej taktike Vl.Zemana. Výlety, �astý styk s prírodou 
vábi. V tomto je vlastne význam skautskej myšlienky,  preto nazýva 
sa tiež obrodným hnutím mládeže. 
 Pre školský rok 1930/31 zvolený bol za vodcu J.Vestenický. 
Oddiel mal štyri družiny :  tygrov, jele�ov, kamzíkov a v
�atá. 
Radcami boli M.Palásthy, M.Schwarz, K.Molnár mal dve družiny. 
Zapisovate�om bol P.Gûrtler. Následkom pribúdania nových �lenov 
vznikli dva oddiele. Za sborového vodcu zvolený bol prof.Fiala. 
Vodcami oddielov sa stali :  K.Molnár  a J.Vestenický. 
 Po odchode Vl.Zemana z hnutia, vrátil sa prievidzký skauting 
k práci organiza�nej a kultúrnej. Bolo to hnutiu na škodu, že sa 
obmedzilo medzi múry gymnázia. �ažké hospodárske pomery, ktoré 
tiesnia celý svet, dávajú odraz aj v hnutí, ktoré tak s�ubne sa za�alo 
vyvíja�. Mimo toho odchod obidvoch vodcov : Molnára a 
Vestenického na vysokoškolské štúdiá sa poci�uje. Neni, kto by pohol 
štagnujúcim hnutím. �i vyprchal sná� idealizmus zo s�dc 
prievidzských  gymnazistov ? 
 Verím, že idea skautingu len vzplanie, lebo doposia� nie je ešte 
cesta, vedúca k srdcu školskej mládeže pre �u dos� pripravená“. 
Koniec citátu. 
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Hašomer 
 
 V tom istom �ase ako vznikol tzv. zväzový skauting na 
kres�anských základoch vznikol na základoch židovského 
náboženstva tzv. židovský skauting – HAŠOMER, ktorý bol v svojich 
po�iatkoch naviazaný na vznikajúci sionizmus ako túžba po 
znovuzaložení staronovej vlasti židov - štát Izrael. Práve príslušníci 
tohto skautského hnutia boli jednými z  prvých, ktorí odišli pred 
druhou svetovou vojnou do zeme  zas�úbenej  budova�  novú    vlas� a 
aj ako ochrana proti prenasledovaniu zo strany nacistických a 
fašistických strán. 
 Pod�a už uvedenej knihy je pôvod hnutia Hašomer v Po�sku. 
Odtia� sa rozšíril na podkarpatskú Rus a odtia� aj na Slovensko. 
Jednacia re� bola hebrejská. Chlap�enské družiny niesli vždy názov 
pod�a  jedného  z  12  hebrejských kme�ov. Diev�enské niesli mená 
významných biblických žien. Oddiely boli chlap�enské a diev�enské 
(skaut – šomer, skautka – šomeret). V s�ube bola obsiahnutá aj 
vernos� vlasti svojich otcov. 
 Prvý oddiel Hašomerov bol založený v r. 1920 v Bratislave. Ich 
po�et sa v tridsiatich rokoch pohyboval okolo tritisíc. Nieko�ko 
šomerských oddielov tvorí župu. Šomeri líšia sa od skautov 
modrobielou viazankou a hlavne Davidovým štítom v odznaku. 
 
 Autori VATTAY-BENDÍK v už uvedenej knihe uvádzajú o 
oddiele židovských skautov nasledovné – citujem : 
 „Oddiel židovských skautov v Prievidzi „Hašomer“ bol založený 
1.mája 1924. Prv, než by sme uviedli jeho �innos�, treba podotknú�, 
že prievidzská skupina šomerov skuto�ne krásne pracuje a má 
najbohatšiu �innos� zo všetkých spolkov mládeže na Hornej Nitre. 
Roznie�uje u židovskej mládeže nielen myšlienky židovského 
nacionalizmu, ale venuje pozornos� najmä  jej telesnému vývinu a 
zdatnosti. 
 �estným predsedom oddielu bol neb.inž. V.Heumann, po jeho 
smrti prevzal túto funkciu dr.Pavel Rosenthal, prievidzký pravotár. 
Dozor nad oddielom prevádza Július Ungár, správca-u�ite�. 
 Hnutie hne� zo za�iatku s�ubne prenikalo do radov prievidzskej 
židovskej mládeže. V prvom roku dostúpil po�et jeho �lenov 50. 
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Prvým vodcom bol Jozef Ková�, jeho námestkom neb. Ignác Weiss. 
Oddiel pozostával z troch družín, z ktorých jednu tvoria 
diev�atá(šomeret). Tento stav trvá podnes. Každá družina  týždenne, 
ba i �astejšie, pod�a potreby, vydržiava svoje schôdze, v ktorých 
preberá sa skautská látka, hebrej�ina a iné kultúrne otázky. V r. 1924 
bolo v celku týchto schôdzí 120. Oddiel mal 25 schôdzí, zvä�ša 
s kultúrnym programom. Celodenných výletov na K�ak a do 
najbližšieho okolia podniklo sa 8, s priemernou ú�as�ou 15 �lenov. 
Dušou mladého hnutia, iniciátorom ako i sprievodcom pri 
vychádzkach býval inž.E.Ková�. 
 Roku 1925 v troch družinách bolo 205 schôdzí, oddielových 48. 
Jednodenných výletov do okolia 12. Program schôdzí bol kultúrne 
vzdelávací a telocvi�ný. Zmienky zasluhujú vä�šie výpravy a to, do 
Bratislavy na dni židovskej mládeže v d�och 28. – 29. júla 1925. 
Ú�astnilo sa ich 20 �lenov. V d�och 6 – 16. augusta podniklo šes� 
�lenov výlet do Tatier. 
 �innos� oddielu neochabuje ako tomu býva po prvotnom 
zanietení. R.1926. bolo oddielových schôdzí 45, družinových 203 
a výletov do okolia 15. Vodcovského zjazdu žid.skautov na Vrútkach 
ú�astnilo sa 5 �lenov, letného tábora v Spišskej Novej Vsi šes� �lenov.  

Výlet do Tatier v d�och 2. – 9. augusta podniklo  6 �lenov. Na 
poli divadelnom dosiahol oddiel pekného úspechu divadelnou hrou 
„Uriel Akosta“, ktorá bola pre� vzpruhou v �a�šom kultúrnom 
podnikaní. 
 �a�ší rok uplynul v znamení obetavej práce. Oddielových 
schôdzí bolo 48, družinových 190. Jednodenných výletov na K�ak a 
do okolia 14. Sjazdu v Lipt.Sv.Mikuláši ú�astnilo sa 5 �lenov, výletu 
do Kremnice a Banskej Bystrice 15 �lenov. D�a 21.augusta 
usporiadaná bola zdarilá zábava s pestrým programom. Desa�ro�ie 
Belfourtovej deklarácie, ktorou bola Palestína prehlásená za národnú 
domovinu židov, oslávené bolo 1.novembra v rámci pestrého 
programu. 
 V r.1928 bolo 46 oddielových  a 203 družinové schôdze. 
Výletov do okolia 12. Hebrejského tábora pod Krivá�om od 5 –26. 
júla ú�astnilo sa 6 �lenov. V letnom tábore vo Ve�kej Lehôtke (na 
Margite) táborilo 15 �lenov.Na zjazde Hašomeru v Lipt.Sv.Jáne bolo 
6 �lenov oddielu. 
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 �innos� oddielu s roka na rok pokra�uje bez ochabnutia. 
Za�iato�ný zápa� nebol slameným oh�om. Tak v r.1929 bolo 47 
oddielových a 202 družinových schôdzí.Výletov do okolia 13. 
Letného tábora v �achticiach ú�astnilo sa 10 �lenov, sjazdu Hašomeru 
v Kremnici 6 �lenov.Ro�ná �innos� bola pekne zak�ú�ená 
Chanukovou slávnos�ou s kultúrnym programom 15. decembra. 
 Rok 1930 vyzna�uje sa �a�ším zve�adením �innosti. Odielových 
schôdzí bolo 42, družinových 203, celodenných výletov 16. Na sjazd 
Hašomeru do Žiliny odišli 5 �lenovia. Letného tábora vo Ve�kej 
Lehôtke od 4. – 26. jú�a ú�astnilo sa 12 �lenov, vodcovského tábora 
v Chalmovej od 2. – 26. augusta 6 �lenov. Hebrejského tábora 
v Slovenskej Lup�i od  8. – 22.jú�a ú�astnilo sa 7 �lenov, sjazdu 
Hašomeru v Trnave 12 �lenov. V rámci Chanuku 20.decembra bol 
v kine pestrý ve�ierok s divadelnými výstupmi. 
 Rok 1931. pod vodcovstvom Amosa Fûrsta a J. Freiberga ako 
zástupcu vodcu je stejne bohatý na �innos�. Do 15. novembra bolo 38 
schôdzí oddielových a 164 družinovch. Jednodených výletov 12. 
Výletu do Štubnianských Teplíc a Žiliny ú�astnilo sa 5 �lenov. Letný 
tábor na Orave bol oboslaný šiestimi �lenmi a vodcovský tábor 
v Oslanoch tiež šiestimi. Sjazdu Hašomeru v Oslanoch v dobe od 26. 
– 27. augusta ú�astnilo sa 10 �lenov. 
  
 Ke� prehliadneme osemro�nú �innos� prievidzkého oddielu 
Hašomeru, skuto�ne prekvapuje bohatos�ou, plánovitou a 
premyslenou �innos�ou. Treba uzna�, že židovská mládež je 
životaschopná, nebojí sa námah, ani finan�ných obetí a nešanuje groš 
na prospešné a pou�né vychádzky a výlety. Je síce pravda, že 
židovská mládež je hospodársky na tom lepšie, než napríklad naša 
skautská, avšak prez to, židovská mládež v kultúrnom a zdravom 
podnikaní môže by� vzorom ostatnej mládeži na Hornej Nitre. Takejto 
mládeži patrí budúcnos�.“ 
( citované v pôvodnej gramatickej úprave z tohto obdobia )   
          

                                                                  Akela – Ing. Halahyja Alexander 
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�o nám prezradila kronika družiny Levov? 
 

Po roku 1932 nemáme podchytené žiadne informácie o skautskej 
�innosti v našom meste. A tak naša v�aka patrí bratovi Imrichovi 
Izákovi, ktorý nám umožnil preštudova� si kroniku družiny Levov 
z prievidzského oddielu zo školských rokov 1934-35 a 1935-36, ktorá 
sa – nik nevie ako – dostala a zachovala v handlovskom skautskom 
archíve. 
V zápisniciach je zachytená �innos� tejto družiny a jej postupné 
skautské formovanie: príprava k nová�kovskej skúške i na 
druhotriedku. Kronika je ve�mi pekne výtvarne upravená, mohla by 
slúži� za vzor i sú�asným skautským družinám.  

Vodcom prievidzského oddielu pod�a týchto podkladov bol brat 
Ján Tomášik. D�a 16.11.1934 prichádza na družinovú schôdzku, aby 
videl a usmernil prípravu na nová�kovskú skúšku. �alej sa ako vodca 
oddielu spomína i pri návšteve brata zástupcu župného spravodajca 
Štefana Szekereša 11.5.1935, na ktorej sa zú�astnil oddiel skautov 
v po�te 36 �lenov.  

Družina sa pravidelne stretávala v priestoroch Štátneho reálneho 
gymnázia F. Sasinka v Prievidzi ( teraz ZŠ na Mariánskej ulici ) a to „ 
v prespolni“, v rysovni, �i v 6.A. triede a to hne� po vyu�ovaní. �i 
zásluhu na možnosti stretávania sa v priestoroch školy má niekto 
z profesorského zboru sa zo zápisnice vy�íta� nedá. Vieme len, že 
v roku 1930/31 bol zborovým vodcom prievidzského zboru prof. Fiala 
( kniha Vattay a Bendík ). Radcom družiny Levov bol po celý �as brat 
J. Mattyasovszky, ktorý je autorom vä�šej �asti kresbi�iek v kronike. 
Jeho zástupcom, �iže v ich terminológii podradcom boli postupne br. 
A. �ikkel a Alojz Diera. Vo funkcii zapisovate�ov sa vystriedali 
bratia: J. �a�ko, O. Kollárik, Ján Košík a A. Adamica. Vo funkcii 
pokladníka sa uvádza brat Michal Bartík ( jeho brat Milan bol po roku 
1945 skautom prievidzského oddielu ). V kronike sa uvádzajú i mená 
�lenov družiny a ich výmena v priebehu týchto dvoch školských 
rokov. Je tu zaznamenaný napr. i príchod brata Alberta Smekala, ktorý 
už mal druhotriedku, do družiny Levov. V školskom roku 1935/36 sa 
v zápisoch spomína brat Gašparovi�, ktorý sa neuvádza medzi �lenmi 
družiny a jednozna�ne aktívne sa podie�a na skautskej výchove, 
skautskom správaní a nácviku skautských piesní. Potvrdi�, že sa jedná 
o MUDr. Gašparovi�a, o ktorom vieme len z ústneho podania že bol 
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skautom je už, žia�, nemožné. Zo záznamu z 13.5.1935 sa dozvedáme, 
že do družiny Levov prestupuje z družiny Líšok brat Engliš Tivadar. 
Tým získavame novú informáciu, že oddiel mal i družinu Líšok. Ak 
predpokladáme, že oddiel mal 36 �lenov ( záznam z 11.5.1935 ), je 
pravdepodobné, že v oddieli pracovali ešte aspo� dve družiny, no 
z týchto materiálov sa to potvrdi� nedá. Tak isto sa nedá potvrdi� ani 
práca celého skautského zboru. 

Výlety patrili pravidelne do družinovej �innosti, spomínajú sa 
výlety na K�ak, je tu zaznamenaná i starostlivos� družiny o k�menie 
vtákov (vešanie búdok). V zázname z výletu 20.10.1935 je záznam 
o používaní skautských mien v družine: Vižla, Dekan, Truba�, Fiškál, 
Foter, Tata a pod., ako i sú�aže vo viazaní uzlov �i kimovke. Miestom, 
kde si mohli uloži� „svoje materiály“ bola šopa v dome rodiny 
Vovesovcov (porovnaj so spomienkami brata Tomášika v liste bratovi 
Noemu).  

V kronike sú zo za�iatku len zmienky o existencii Slovenského 
katolíckeho skautingu v našom meste. Záznam z 11.5.1935  hovorí 
o tom jasnejšie pri návšteve brata zástupcu župného spravodajcu A. 
Szekereša, ktorého vlastnoru�ný zápis sa nachádza v tejto kronike. 
V �om sa už jasne hovorí: „My slovenskí katolícki skauti ostaneme 
vždy verní Bohu, nedáme vyhádza� kríže...“ a potvrdzuje sa tak 
domienka, že v Prievidzi pracoval Slovenský katolícky skauting 
(SKS). Nepriame potvrdenie tejto skuto�nosti sa nachádza i v �alších 
záznamoch kroniky a hlavne v poslednom zápise, ktorý podpísali 
všetci �lenovia družiny. 

Túto príslušnos� k SKS potvrdzujú i kroniky družiny Kamzíkov 
– skautov leteckej družiny z rokov 1932 – 36 v ktorej bol radcom 
Ondrej Nemec narodený 30.10.1919 v Hliníku a zapoži�al nám ich 
k nahliadnutiu jeho syn Rastislav, obyvate� Prievidze, ktorý si tieto 
kroniky opatruje ako pamiatku na otca. Družina patrila do oddielu, 
ktorého velite�om  ( termín velite� miesto vodca sa používal v SKS ) 
bol Andrej Kliman a pracovali v handlovskom skautskom zbore. 
V zápise ich družinovej kroniky je i záznam, že kroniku videl brat 
Karol Mayer – vedúci – tajomník, ktorý svoje pripomienky 
k záznamom v kronike vlastnoru�ne zapísal a potvrdil pe�iatkou so 
skautským znakom a textom: Odbo�ka Slov. katol. skautov 
Handlová.V kronike nachádzame tiež zápis brata Szekereša z 
12.5.1935, ktorý navštívil de� predtým i prievidzský skautský oddiel. 
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Týmto môžeme poklada� za doložené, že v našom meste v tomto 
období pôsobil SKS. Spoluprácu prievidzských a handlovských 
skautov v rámci okresu potvrdilo i dojímavé stretnutie prievidzského 
skauta tohto obdobia Jána Košíka a handlovského skauta brata 
Imricha Izáka na skautskej výstave „ 80 rokov skautingu v Prievidzi“, 
ktorú poriadal 14. zbor skautov a skautiek Prievidza v priestoroch 
Piaristickej školy na ulici A. Hlinku od 18.5 do 14.6. 2004.  

�o nám ešte pomohli objavi� záznamy v kronike Levov? Jedno 
meno, ktoré sa mi spájalo v spomienkach so skautkou z obdobia po 
roku 1945... Prišli telefonické hovory a osobné stretnutia: dokázala sa 
skuto�nos�, že brat sestry Evy JUDr. Ján Košík bol skuto�ne skautom 
v tejto družine. Milé osobné stretnutia s týmto skautom stáli skuto�ne 
za všetku námahu. S rados�ou si prezrel zápisy v kronike Levov, 
pospomínal a prijal i naše pozvanie na vernisáž výstavy. Prišiel so 
svojou dcérou i sestrou a milými slovami sa prihovoril našim skautom 
a skautkám – máme to zachytené na videozázname.Napísal nám pár 
svojich spomienok a súhlasil, aby sme ich použili do pripravovanej 
publikácie. Osobnými rozhovormi sa nám potvrdil predpoklad, že 
oddiel pracoval asi do roku 1940.  

Pootvorili sme okienko do histórie cez kroniku jednej družiny. 
�akujeme všetkým, �o v tomto �ase nielen v skautingu žili ale i písali 
túto kroniku a tak nám umožnili spozna� aspo� �iasto�ne toto obdobie 
�innosti skautingu v našom meste. Nech slúžia príkladom i dnešnej 
skautskej generácii. 

                                                                                                                                               
Ma�ka 
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 Zo spomienok pamätníkov: 
  

Jeden žijúci �inovník prievidzského skautingu brat Ján Tomášik 
(sk.menom Tik-Tak) si na svoje pôsobenie v skautingu spomína v liste 
bratovi Noemu: „Ja som absolvoval vodcovskú lesnú školu ako piatak 
gymnázia pri Dolnom Smokovci v r.1931. Vodcom bol br.notár 
Besédeš z Lednických Rovní a br.inž.Petr�. Po skon�ení školy som 
poslal k podpisu pekné farebné poznámky, zviazané. Neskôr som ich 
podaroval vnukovi a pri to�kých s�ahova�kách ich stratil. Po skon�ení 
lesnej školy som ešte s jedným z bratov absolvoval túru peši na 
Štrbské pleso a odtia� na kon�iar Rysov. 
 V r.1932 spolu s u�ite�om Št.Kohútom, jeho bratom udvom 
a nebohým ing.Milanom Klinovským sme sa zú�astnili Slovanského 
jamboree v Po�sku pri rieke Pilici ne�aleko Varšavy. Odtia� sa mi 
zachoval malý obrázok, ktorý prikladám s ú�astníkmi: dvaja Škóti, 
Poliak a ma�.gróf Pál.Teleki.Viac rokov som si dopisoval s dvoma 
harcerkami – skautkami Jadžiou a Olenkou Virzutovi�ovnou 
z Krakova. Mali vari 80% z�avu na železnici, tak sme pochodili 
Varšavu, Krakov, pútnické miesto Cz�nstochovú. Kolena�ky sme 
prešli od hlavného vchodu kostola až k oltáru Panny Márie. Kostol 
spravovali mnísi v bielych oblekoch.�alej sme prešli Pozna�, 
novopostavený prístav Gdy�u. Odtia� sme prešli na poloostrov Helu 
a na jeho severnej strane už pri Baltskom mori sme sa kúpali (na 
malom obrázku ja k�a�ím a na pravom okraji stojí Milan Klinovský.). 
�alej sme potom prešli aj prístavom Gda�sk, v tom �ase slobodným 
mestom. 
 V r.1934 som sa zú�astnil Skautskej lesnej školy pri Beluši. 
Viedli ju br.Ozábalovci a po celý �as bol v tábore aj kanonik Dr.Karol 
Körper, táborovým menom Karibu.Ja som mal táborové meno Tik-
Tak, lebo som dával ráno budí�ek a rozcvi�ku. Zú�astnil som sa 
výstavby táborov a prednášal som skautské zna�ky, orientáciu 
v prírode a na záver som pripravoval ve�kú orienta�nú hru tak, ako 
sme ju robili aj na lesnej škole v Tatrách. 
 Cez prázdniny som 3-4 krát absolvoval výlet na K�ak. Autobusy 
vtedy ešte nechodili, teda pešo z Nitrianského Pravna, 2 hodiny ku 
prame�om rieky Nitry a potom �a�šie 2 hodiny výstup cez Revá� na 
K�ak. Drevenú chatu spravoval chatár p.Debnár  z Vrícka. Zveril mi 
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chatu do opatery, ke� na nieko�ko dní odišiel. Na malom fot.zábere 
s Pubom Vovesom jeme halušky, ktoré sme si navarili. 
 Na �a�šom poškodenom zábere som tiež s Pubom Vovesom 
v �i�manoch. Absolvovali sme pešo túru z Nitrianského Pravna, cez 
Chvojnicu do �i�mian, odtia� potom hore na K�ak, hrebe�ovkou na 
Martinské hole a �alej až na �umbier, kon�iar Nízkych Tatier. Odtia� 
sme už potom zišli do Brezna a vlakom domov. 
 Robili sme aj bicyklové túry. Na jednom obrázku, ú�astníci sú 
napísaní vzadu, sme boli v Banskej Štiavnici, záber je nad jazerom 
Klinger. 
 No a na jednom vä�šom obrázku som ako piatak gymnázia so 
skautským odznakom na kabáte. 
 No a v r.1968, ke� Dub�ek za�al s reorganizáciou KS�, za�ala 
sa rozpadáva� aj pionierska organizácia, prijal som funkciu okresného 
vodcu skautov. V r.1970 potom pri preverova�kách mal som preto 
vytriasa�ky. 
 To�ko som Ti stru�ne napísal o mojej skautskej �innosti. Ve�mi 
vydarený tábor som s našimi chlapcami mal pod Margitou ne�aleko 
studni�ky, kde si potom aj Ty poriadal tábor a spravil pekný 
z gu�atiny kryt  nad  studni�kou.“  
 
 
 
Spomienkami na skautské roky prispel do našej histórie i JUDr. Ján 
Košík: 

„V roku 1935 som vstúpil do skautskej organizácii v Prievidzi. 
Oslovili ma myšlienky, ktoré hlásal zakladate� skautingu Lord Robert 
Baden Powell, pôvodom Angli�an. Odhodlanie by� pripravený 
pomáha� iným v každej chvíli. 
V tom �ase bol velite�om prievidzských skautov Ján Tomášik, funkciu 
radcu zastával Bando Ma�ašovský a z ostatných �lenov spomeniem 
aspo� Tivadara Englisha, Miša Bartíka, L. Gutlera. 

Nosili sme nádhernú skautskú uniformu, ktorej najvä�šou 
ozdobou bol opasok s nápisom: Bu� pripravený. Pamätám si, ako mi 
mamina kraj�írka šila skautskú koše�u a rodi�ia mi dokonca kúpili 
i skautský klobúk. 

Naša organizácia pozostávala z nadšených mladých �udí – 
chodievali sme �asto do prírody, športovali sme, hrali rôzne zaujímavé 



 17

hry. V pamäti mi utkveli dlhé rozhovory pri ohníku s �erstvo 
ope�enou slaninkou a chlebom. Bando Ma�ašovský, ktorý rád 
vystupoval na verejnosti, prekvapoval všetkých svojskými bás�ami. 
Nechýbal im humor a originalita: „Na západe slnko vychodí – je 
polnoc.“ Odmenou mu bol náš veselý smiech a búrlivý potlesk, ktorý 
sa ešte dlho rozliehal v údolí. 

Naše priate�stvá boli verné, prejavy ži�livosti nefalšované. Mali 
sme sa radi, rešpektovali sme jeden druhého. Chápali sme, že by� 
skautom znamená by� �estným, spravodlivým a odvážnym �lovekom. 

Futbal sa stal naším najob�úbenejším športom. V bráne chytával 
Tivadar English, neskorší brankár ŠK Prievidza. Azda najlepším 
hrá�om sa javil Urban Kardoš. Hrávali sme proti �entíkovmu 
mužstvu, kde sa u�ili prvé futbalové kroky mnohí budúci reprezentanti 
ŠK Prievidza. 

Som rád, že som mohol by� slovenským skautom. Zostalo mi 
ve�a milých spomienok na tieto �asy. Nau�il som sa by� pripravený 
po�úva� iných, vidie� ich potreby, vycíti� smútok a poda� pomocnú 
ruku, ke� treba. 

A �o je zvláštne – dodnes, ke� spájam dva povrazy, používam 
námornícky uzol, ako som sa to nau�il, ke� som bol skaut.“ 
                                                                                                                                        
 

Okrem toho sme od brata Košíka získali informácie o niektorých 
�lenoch prievidzského oddielu: 
- Ján Tomášik, vodca oddielu, bol vynikajúcim športovcom, rád 

kor�u�oval, cvi�il, chodieval do prírody. Ako sirotu ho 
vychovávala jeho teta. Už v mladosti sa vyzna�oval 
ambicióznos�ou, neskôr dlhé roky pôsobil ako riadite� ZŠ 
v Prievidzi. 

- Jozef Ma�ašovský bol známy pod prezývkou Bando. Horlivý 
stúpenec skautingu, nadšený poeta. Ako mladý chlapec udivoval pri 
hrách svojimi nevšednými organiza�nými schopnos�ami. Žia�, 
neviem �o sa s ním stalo, kde pôsobil po štúdiách, kde žil. 

- Ján Košík spolo�enský, priate�ský, silný zástanca myšlienok 
skautingu. Talentovaný športovec, hrával tenis, futbal, kor�u�oval, 
lyžoval, plával. Po maturite odišiel študova� právo na UK 
v Bratislave. Ako právnik pôsobil na Ministerstve financií 
v Bratislave, ako policajný trestný sudca na ONV v Prievidzi ... 
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V roku 1970 bol promovaný na doktora práv. 25 rokov zastával 
funkciu vedúceho štátneho notára na okresnom súde v Prievidzi. 
Teraz je na dôchodku, žije v Prievidzi. 

- Michal Bartík, �lovek s dobrým a uš�achtilým srdcom, ochotný 
pomôc� každému v núdzi. Po maturite sa zapísal na štúdium 
veterinárnej medicíny v Rakúsku. Po skon�ení 2. sv. vojny 
prestúpil do Brna, kde štúdium úspešne ukon�il. Po otvorení 
Košickej univerzity pôsobil na veterinárnej fakulte ako asistent, 
neskôr ako profesor chémie. V sú�astnosti žije ako vdovec so 
svojimi de�mi v Brne. 

- Štefan Gurtler, oduševnený športovec, hrával futbal za ŠK 
Prievidza. Patril k pravému krídlu. Pôsobil ako riadite� Porobetónu 
v Zemianskych Kosto�anoch. Dnes je už na dôchodku, býva 
v Prievidzi. 

- Tivadar Engliš, vysoký, fyzicky zdatný, športovo založený. 
Inklinoval k tenisu a futbalu. Bol brankárom I. mužstva ŠK 
Prievidza. Ako chlapec zvonieval u piaristov. V tých �asoch zvony 
ešte neboli napojené na elektrické vedenie, zvonilo sa ru�ne, �o 
vyžadovalo potrebnú fyzickú silu. Tivadar bol na to ako stvorený. 

- Juraj Neumann študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
Juraj, prezývaný Duduš, pochádzal z miešanej rodiny: otec bol 
izraelita, matka katolí�ka. Po�as slovenského štátu znášal útrapy 
prenasledovania Židov a s túžbou o�akával príchod spojeneckých 
vojsk Západu. Osud však chcel iná�. Americké vojská pri 
bombardovaní zasiahli dom, kde býval a zahynul, kúpajúc sa vo 
vani, bombou tých, ktorých dlhé roky zúfalo �akal. 

- Anton Adamica, oddaný skautingu telom i dušou, svedomitý 
�lovek. Miloval prírodu, bol spolo�enský a ústretový. Žil v Žiline. 
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                                                                    Pešia túra �i�many  1932 
 
Ján Tomášik – kvintán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Halušky na chate na K�aku 
                                                                                                     1932   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Slovanské Jamboree v Po�sku 
                                                                               rok 1932 
 



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výlet do Banskej Štiavnice – jazero Klinger, rok 1931 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baltické more – poloostrov Hela, rok 1932 
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�innos� skautingu v Prievidzi po roku 1945  
 

1. obnovenie skautingu 
 

Po skon�ení 2. svetovej vojny sa obnovuje skautská �innos� 
v našom meste zásluhou Štefana Sámela (nar. 17.9.1913 v Horných 
Opatovciach), katolíckeho k�aza, profesora náboženstva na 
prievidzskom gymnáziu. Jeho prvým spolupracovníkom, ktorý už 
poznal skautské ideály v skautských oddieloch v Pieš�anoch bol brat 
Karol Grussmann. Stáva sa zástupcom zborového vodcu prof. Sámela, 
zborovou vodky�ou je O�ga Ver�eková. Za�ínajú sa prípravy vodcov, 
radcov a práca Junáka v Prievidzi sa rozbieha v spolupráci s okresným 
vodcom br. Martinom Prô�kom z Handlovej i oblastným vodcom br. 
arch. Antonom Balabánom z Nitry: Prievidza vtedy patrila do 
nitrianskej oblasti.   

Vzniká 1. odd. skautov: jeho vodcom sa stáva František Srna, do 
práce ho prakticky uvádza brat Karol, zástupca zborového vodcu. 
Oddiel mal 4 družiny. Ako sa uvádza v liste brata Grussmana 
okresnému vodcovi z 19.1.1948 ich radcami boli : Blažej Ducho�, 
Laco Finta, ktorý zastával aj funkciu oddielového tajomníka, Elemír 
Teicher a Ivan Bendík (mladší skauti).  V záznamoch okresného 
vedenia je zachytená i registrácia oddielu. V spomienkach sú�asníkov 
sa zachovali len názvy dvoch družín. Jedna družina sa volala 
Kalfasovci – vydávali si družinový �asopis Kalfas. Druhá družina bola 
družina Psov, ktorá mala 13. �lenov, ako nás podrobne informoval 
brat Ladislav Finta. Mená �alších družín sa nám nepodarilo vypátra�. 
V spomienkach sú�asníkov bola �innos� oddielu aktívna, o �om 
sved�í napr. i ú�as� skautov na zborových podujatiach v Bôriku – vi� 
foto. Takisto sa v ústnom podaní zachovali spomienky na putovný 
tábor v Nízkych Tatrách, �o potvrdil vo svojom príspevku Ing. 
Ladislav Finta, CSc. Svoj putovný tábor ukon�ili výstupom na 
�umbier a príchodom do tábora skautiek v Mýte pod �umbierom, kde 
po ukon�ení tábora skautiek rozobrali táborové stavby (bratia 
Lihotský, R. Pauer, J. Žirka). Spomína sa i výber miesta na táborisko 
na Remate (brat Srna a Grussmann), no nie je potvrdená jeho 
realizácia. 
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Prievidzské diev�atá, vä�šinou gymnazistky, vytvorili ve�ký 
oddiel, ktorý mal 4 družiny skautiek. Vodky�ou oddielu sa stáva 
Milka Sou�eková v spolupráci s vedením zboru i sestry Marty 
Uhrovej a je zárove� radky�ou družiny Lastovi�iek. Radky�ou 
družiny alie sa stáva Mária Páliková, jej zástupky�ou Adria 
Veterníková, ktorá je zárove� družinovou kronikárkou. Z �innosti 
tejto družiny sa nám zachovalo pomerne dos� fotografií, dokonca 
i družinový pokrik:  
 
Družina spolu: �isté srdce – �alie kvet, rados�ou a láskou zaplaví 
svet! 
Sólo : �ím?, �ím?, �ím ? 
Družina spolu: Nie slov treba ale �in! Hip, hip, hurá! 
Tre�ou družinou boli �atelinky, ich radky�ou bola Elena Gašparová 
a do tejto družiny patrila i sestra Tonka Píšová, ktorá nám dala 
informácie o �innosti svojej družiny. Meno štvrtej družiny sa 
nezachovalo, ale ako sa zhodli „pamätníci“, jej radky�ou bola  
pravdepodobne So�a Žirková, �o do istej miery potvrdzuje i jej 
vyslanie na VDLŠ v Hodruši. Družinku najmladších skautiek viedla 
Eva Košíková. Kronika a dokumentácia sa, žia�, nezachovali. O to sa 
postarali pri domových prehliadkach vodcov pracovníci ŠtB. 

Najviac navštevovaným miestom oddielov i zboru bol Bôrik pri 
Nitrianskom Pravne, kde bol kláštor reho�ných sestier. U nich sme 
mali vždy srdcia i dvere otvorené ... Tu stál náš stály táborový kruh, 
ozýval sa tu skautský smiech mladých, nadšených �udí, skautské 
piesne nikdy nesmeli chýba�. Na pohybové aktivity dávali priestor 
okolité lesy a lúky. Tu horeli mnohé skautské ohne, dumky pri nich sú 
nezabudnute�né. V priestoroch kláštora sa konali i prvé tábory 
skautiek. Nezabudnute�nou osobnos�ou týchto stretnutí bol i brat 
František Ondruška, ktorý v tom �ase, ke� potraviny boli na lístky, sa 
staral okrem organiza�ných vecí a ve�a iného i o zabezpe�enie nášho 
stravovania – nebolo ni� mimoriadne vidie� ho krá�a� na vlak �i do 
Bôrika s plným kufrom. 

Bôrik bol zárove�  miestom, kde sa rozvíjala i naša duša. 
Každoro�ne cez prázdniny sa tu poriadali duchovné cvi�enia, na 
ktorých sa zú�ast�ovali skautky a skauti  z celej oblasti, každá skupina 
samostatne, aby exercitátor, oby�ajne prof. Sámel, mal pre každého 
viac �asu. Boli to nezabudnute�né chvíle, v nich sme mali možnos� 
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„zatiahnú� na hlbiny“, h�ada� svoje poslanie v živote a bola to možno 
i akási príprava na obdobie tvrdej ateizácie, ktoré nás �akalo. Tu sme 
získavali duchovné bohatstvo, upev�ovali svoju vieru a poznávali 
krásu skautských myšlienok. A bohoslužby v kaplnke sestri�iek �i 
v táborovom kruhu pod holým nebom ešte umoc�ovali naše zážitky. 
Ak sú na svete veci, na vyjadrenia ktorých nemožno nájs� slová, za 
ktoré sa nemožno nikdy odv�a�i�, tak medzi ne ur�ite patria i chvíle 
prežité na Bôriku. Už len spomienka na ne nám bola v �ažkých �asoch 
posilou a povzbudením. Len Boh môže odplati� nášmu vodcovi 
a svojmu k�azovi všetko, �o pre nás robil, hoci vedel – �asom sme to 
pochopili i my – že riskuje nielen svoje postavenie profesora ale 
i osobnú slobodu. 

�a�ším ob�úbeným miestom výletov, najmä družinových, bol 
Hrabový háj. Nachádza sa ne�aleko rekrea�nej oblasti Púš�. Bola tam 
studni�ka s výbornou vodou i priestory na varenie. Tu sa varil nejeden 
skautský guláš. Miesto bolo výhodné pre družiny i z praktického 
dôvodu: tu sa radi stretávali i rodi�ia skautiek, ktorí sa venovali síce 
svojej relaxácii, a zárove� boli i dozorom družín, ktoré nemali radcov 
nad 18 rokov. Nejednu letnú búrku sme spolo�ne prežili v ne�alekom 
prístrešku. Toto miesto bolo ob�úbeným miestom i pre podujatia 
družiny Psov.  

�innos� zboru i oddielov mala strechu nad hlavou v Dome 
osvety pri farskom kostole a v nemalej miere i na prievidzskej fare. 
Tam boli skautské návštevy také �asté, že sme si dohodli signál 
skautského zvonenia, aby sme zbyto�ne neob�ažovali i staru�kého p. 
dekana Fe�vereša, i ke� aj on nás vždy prijal s úsmevom a v�údnym 
slovom. Tu sa konali i radcovské kurzy, prípravy vodcov na 
vodcovské skúšky, zborové �i oddielové rady. V peknom po�así patril 
skautskej mládeži i farský dvor. A prof. Sámel? Ten mal pre nás vždy 
�as bez oh�adu na to, �i sme prišli v skupinkách alebo osobne so 
svojimi problémami, ktoré prináša obdobie dospievania. Vždy 
trpezlivo vypo�ul, poradil, pomohol ... A veru si návštevy �asto 
u neho podávali k�u�ku. Kedy si našiel �as pre seba, ktovie? Asi len 
v no�ných hodinách. Dnes viem, že nás vždy najviac formoval 
osobným príkladom. 

Družiny – hovorím hlavne o oddieli skautiek – sa �asto stretávali 
v bytoch, �i dvoroch a záhradách svojich �leniek, nielen radký�. 
Meniny �i narodeniny �lenky družiny boli vždy dobrým dôvodom 
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stretnú� sa u nej doma. Tak i rodi�ia mali možnos� vidie�, �o ich deti 
robia vo vo�nom �ase a s kým sa stretávajú. A postupne rástla aj ich 
ochota púš�a� deti na skautské podujatia. 

Obrovským zážitkom pre oddiel skautiek bol tábor v Mýte pod 
�umbierom v auguste 1948. Pod vedením prof. Sámela jeho 
vodky�ou bola Milka Sou�eková, jej zástupky�ou Mária Páliková – 
Ma�ka, ktorá v tom �ase bola po vodcovských skúškach (jej 
�inovnícka preukážka �. 997 je dodnes zachovaná v archíve). 
Pomocnú ruku podali i staršie sestry Milky Sou�ekovej. Táborisko 
bolo rozprávkové: obrovská lúka, rozdelená horským potô�kom, 
vôkol krásne lesy ... Na jednej strane potoka stála kuchy�a s pieckou, 
na druhej podsadový tábor, v strede stožiar – všetko ako má by�. Pár 
metrov od tábora mali svoje stany brat zborový vodca a skauti (Laco 
Finta a Ivan Bendík), pripravení pomôc� v prípade potreby. Okrem 
kuchyne, ktorú postavili skauti, nás �akala prázdna lúka, ale 
s pomocou všetkých tábor do ve�era stál. Boli to dni, na ktoré sa 
nezabúda ... A tie palacinky, ktoré náš zborový obracal vyhodením do 
vzduchu – to bol sen. Aj napriek našej snahe nám sa tak nedarili. Ale 
smiechu �o okolo toho bolo! A tie no�né stráže, ke� horí strážny 
ohník (bol na tej strane potoka ako kuchy�a) a vietor s korunami 
stromov spieva ... Spomienky sa vynárajú jedna za druhou, no toto má 
by� história! A tak vy, �o ste to už zažili, viete o �om je re� a chápete 
i nepovedané. A ostatní? Majú možnos� sa o tom presved�i�, dvere 
skautského hnutia sú pre všetkých �udí dobrej vôle otvorené. 
Ale, žia�bohu, tento tábor bol zárove� i akousi rozlú�kou so skautskou 
�innos�ou. Boli sme asi príliš mladí a vtedy sme si neuvedomovali 
v plnom rozsahu �o nás �aká, že prichádza �as, ktorému skautské 
ideály sú t��om v oku ... 

Spolupráca zboru s okresom i s oblas�ou žila tiež svojím 
skautským životom, o �om sved�í korešpondencia a zápisnice, ktoré 
sa zachovali v handlovskom zbore v�aka tomu, že manželka brata 
okresného vodcu Prô�ku ich po jeho smrti odovzdala bratovi Izákovi, 
ktorý ich má dodnes.  

Zo zápisnice z porady �inovníkov okresu za prítomnosti 
oblastného vedenia d�a 21.9.1947 sa dozvedáme, že práca 
prievidzského zboru bola hodnotená ako jedna z najlepších. Na tej 
istej porade bol odsúhlasený návrh na zmeny v okresnom vedení a na 
vytvorenie diev�enského okresného vedenia skautiek. Zástupcom 
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okresného vodcu sa stáva brat Štefan Sámel,   tajomníkom brat 
Šov�ík, hospodárom brat Privitzer, organiza�ným referentom brat 
Izák, spravodajským referentom brat Blažej Ducho�. Okresnou 
vodky�ou skautiek bola zvolená sestra Marta Uhrová, zástupky�ou 
okresnej vodkyne sestra Emília Sou�eková, tajomní�kou sestra Mária 
Páliková. 

Z týchto materiálov vieme, že na Lesné školy do Hodruše bolo 
vyslané najviac ú�astníkov z prievidzského zboru: 8 skautov a 4 
skautky. Z toho dvom skautom odmietlo zborové vedenie vyda� 
potvrdenie o �innosti k uznaniu absolvovania LŠ pre neskautské 
správanie. A tak Lesnú školu absolvovali len bratia: Ladislav Finta,   
Ivan Bendík, Elemír Teicher, Blažej Ducho�, František Srna a Karol 
Grussmann. Zo skautiek boli na VDLŠ v Hodruši vyslané 4 skautky: 
Emília Sou�eková, Mária Páliková, So�a Žirková a Vlasta Špa�árová 
– na fotografii sú s inštruktorkou Lýdiou Jurajovou. Ako uvádzajú 
záznamy sestry boli, údajne pre neúplné krojovanie, poslané domov. 
My sme to vnímali dos� odlišne od oficiálnej verzie...  

Zo zápiskov získavame poznatky o �innosti skautských zborov 
�i oddielov okresu. Napr. br. Neubauer a Benkovi� z handlovského 
zboru mali so svojím zborom tábor v Stržinkovom údolí pri 
Handlovej, kde tiež poriadali radcovský kurz pre celý okres. Tu 
táborili i novácki skauti – vodca brat Petriska. Sestry z Novák mali 
vydarený putovný tábor po východnom Slovensku. Aktívne pracoval 
i zbor v  �ere�anoch. Z listu zástupcu okresného vodcu Štefana 
Sámela z 20.2.1948 sa dozvedáme, že skautská rodina sa rozrástla 
o zbor vo Valaskej Belej, kde na meštiansku školu prišiel u�ite� Anton 
Kurtulík. Už mal vodcovský dekrét, ktorý získal v pieš�anskom zbore. 
Vo svojom liste 26.6.1948 brat Kurtulík už hlási uskuto�nený nábor 
asi 40 chlapcov a 40 diev�at, pre vedenie ktorých získal kolegy�u. 
Dokonca mal od riadite�a školy i priestory na klubov�u. 

O �innosti v okrese podáva obraz i korešpondencia medzi 
oblas�ou a okresom, listy bratov Ondrejka a Petrisku z Novák, list 
jihlavského brata Gruntoráda i korešpondencia okresného vedenia 
diev�enského kme�a.  

Napriek tejto aktívnej �innosti i v zachovaných dokumentoch 
cíti� už snahy o likvidáciu skautského hnutia. Ako prvý bol vystavený 
útokom brat Štefan Sámel, celé okresné vedenie stálo v tejto skúške 
verne pri �om. Brat okresný vodca Prô�ka, ktorý mal �estné uznanie 
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za ú�as� v odboji sa ho zastal v tejto veci na príslušných miestach. 
Citujem z jeho slov uvedených v zápise: „ Žijeme v dobe, ke� zlyháva 
zbra� pravdy a násilie sa stalo zákonom. Tým viac nás tu treba. Tým 
viac musíme pracova� a tým viac šíri� lásku k pravde a lásku 
k blížnemu. „ A to bol ešte len september 1947. Po februári 1948 táto 
tendencia naberá na intenzite. I napriek tomu sa ešte v lete organizujú 
skautské tábory. V roku 1949 sa snahy o úplnú likvidáciu skautingu 
prejavia v konkrétnej podobe. Profesora Sámela prekladajú do 
Zvolena, kde ešte v roku 1949 vedie tábor skautov v Hodruši. Brat 
Prô�ka je odstavený z funkcie, v liste z 28.3.1949 sa spomína už „br. 
súdruh Silaš�ík“ ako predseda okresnej rady. Tento list bol výzvou na 
splynutie Junáka do SSM už konkrétne. Odpove� na tento list je z 
11.4.1949. V �om sa brat Prô�ka jasne skautsky vyjadruje a rieši 
situáciu. Ni� si však proti diktatúre nemôžeme pomôc�. Prievidzskej 
mládeži sa ve�mi aktívne v tomto �ase za�al venova� i nástupca prof. 
Sámela administrátor Michal Vozár. To však už nesmelo by� v rámci 
skautingu. Za�ína sa zatýkanie skautských �inovníkov. Stretávame sa 
ešte po družinách, puto, ktoré nás spája, je pevné. Ale k skautským 
ideálom sme sa hlási� nesmeli, rozhodnutím politickej moci mal by� 
skauting navždy vymazaný zo života našej spolo�nosti. 

Nemohli sme nosi� skautské rovnošaty, spieva� skautské piesne, 
ani poriada� naše ob�úbené podujatia. No nikto nemohol zakáza�, aby 
skautský duch žil v našich srdciach a �akal tam kým svitne na lepšie 
�asy a semienko skautingu bude môc� znovu vyklí�i�. Len sme dúfali, 
že to �akanie nebude až také dlhé ako bolo.                                                             
Pozn. U skautiek uvádzam priezviská, ktoré používali v tomto období. 

                                                Ma�ka – Mária Šimková rod. Páliková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

Zo spomienok pamätníkov: 
 

Na skauting v Prievidzi si spomína skautka Grétka Kordíková 
rod. Schlossárová z družiny alií: 

„Prievidzskú mládež nadchol pre skauting náš vtedajší katechéta 
prof.Sámel. On bol brat zborový, jeho blízki spolupracovníci boli 
František Srna a Karol Grussmann. Mládež bola rozdelená do družín, 
tak chlapci ako i diev�atá. Každá družina mala svoje pomenovanie. 
Naša družina pod vedením Ma�ky Pálikovej bola družina  ALIÍ. 
Ostatné �lenky : Adrika Veterníková, Marienka Laluhová, Nóra 
Pauerová, Marula Brezovská, Eva Vavrová, Želka a Gréta 
Schlosárové. 

Naše schôdzky sa uskuto��ovali za nepriaznivého po�asia 
v r.k.fare, za pekného po�asia niekde v prírode, alebo u Pauerov 
v saletni, príp. u Pálikov vo dvore. Niekedy aj v Hrabovom háji, 
oby�ajne v nede�u a to už bolo chystania a plánovania, kto �o z domu 
prinesie, aby sme si mohli pri studni�ke na piecke nie�o ukuchti�. 

Cestou sme si vyspevovali, aj ke� cesta viedla do kopca. 
Neviem ako nás stihli nau�i� za tak krátku dobu existencie skautingu 
(lebo bol zakrátko zakázaný) to�ké piesne. Niektoré, ktoré mi 
napadnú, spomeniem, napr. „Jak dobre nám prírodou blúdi�“, 
„Slovensko moje, ot�ina moja, krásna si ako raj“, Kinkaj dalimoni, 
dilimoni nase kinkaj ká“, Que voluptas“ at�. Ke� sme cestu domov 
�ažko zdolávali, pomáhala nám piese� „Hajli bunda bublu buli 
bunda“, alebo pri zapa�ovaní vatry brat zborový spieval: Táborový 
ohe� zažínam, by plápolal, wahú, wahú, wahú“. 

V Hrabovom háji bolo volejbalové ihrisko, dobrá voda a piecka 
vyh
bená do svahu oproti studni�ke. V jednu nede�u sme sa zriekli 
(radi) nede�ného obeda a naša družina mierila do lesa s kotlíkom 
a zemiakmi. Nepamätám, kto sa podie�al na �istení zemiakov, viem 
ale, že hlavným kuri�om bola Maru�a. Nevedeli sme sa do�ka� tých 
zemiakov, zdalo sa to nekone�ne dlho; chutili nám aj nedovarené. 
Mlieko k nim sme si obstarali u horára na Púšti. 

Z iniciatívy tamojších chatárov bol v Hrabovom háji v blízkosti 
spomínanej studni�ky kríž, ktorý je tam dodnes. Na  jeho vysviacke, 
ktorú vykonal d.p. Vozár sa zú�astnili všetci skauti, kto mohol aj so 
svojimi rodi�mi. Pre nich to bola možnos� preveri� miesto, kde ich 
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deti tak radi chodia. Na spiato�nej ceste z lesa nás prenasledovala 
búrka. Chodní�ky sa stali neschodné a šmyk�avé, bolo smiešne, ale aj 
nebezpe�né k
za� sa ponad strmé strže nad potokom, hlavne pre tých 
starších a mohutnejších. Neviem, kto bol na �ele tejto uprchlíckej 
skupiny, ale priviedol nás k senníku, do ktorého sme sa všetci 
napchali a vy�kávali koniec búrky. Tak ako  to oby�ajne chodí, 
o chví�u sa ukázalo slnko a my sme s rados�ou opustili náš tesný 
úkryt a sušili sa na slnku, vyprázdnili z chlebníkov �o tam ešte ostalo 
a uberali sme sa domov po mokrej tráve a rozmo�ených chodníkoch, 
ale so slnie�kom nad hlavou. 

Ve�mi rada spomínam na náš skautský tábor  v Bôriku. Boli sme 
ubytované u reho�ných sestier v budove na kraji lesa. Bol to dom 
postavený v svahu,  takže to, �o bolo spredu zvýšené prízemie zo 
stany lesa bolo na úrovni pivnice. Izba, v ktorej sme boli ubytované, 
mala okno v tejto úrovni, smerom do lesa. Bolo v nej šes� železných 
postelí v troch radoch za sebou a ni� iné (bola plná), osobné veci sme 
mali v kufroch pod poste�ami. Len dve postele a to v rade pod oknom 
mali návlie�ky na dekách, ostatné len holé deky. Bolo nás tam 
umiestnených asi desa�, na niektorých posteliach sme spali po dve. 
Ruženka Bubliaková sa prvá hrnula k posteli pod oknom, nedomysliac 
nevýhody tejto polohy. Pri takom obsadení sme museli ma� okná 
v noci otvorené. Nebolo to pre �u �ahké,lebo v tom �ase sa v lesoch 
potulovali „Benderovci“ a ona trnula hrôzou, že ak nejaký pôjde 
oknom dnu, stúpi jej rovno na tvár. Zas ke� bola búrka, bála sa  
hromobitia, tak ako aj my ostatné, lenže my sme neboli pod 
otvoreným oknom. Terezka Klimková musela narýchlo z tábora odís�, 
lebo dostala vysokú horú�ku. 

K táboráku si každá družina pripravovala program. Spomínam, 
že my sme si prehodili cez hlavy deky a previazali na hlave pásikom 
(ako nosia arabi) a spravili sme pochod mohamedánov, pomaly 
krá�ajúc sme spievali : „Džin bala bala bala ...“. Niektorí zahrali 
ske�e, iní hovorili žarty, prípadne spievali. Lida Turcelová mala 
spieva�: „Starý Juro od Beckova, husliar staru�ký“ , ve�mi sa jej do 
toho nechcelo, tak prišla ku nám h�ada� náhradní�ku. M�a ako 
neskúseného tvora a hrozného trémistu viac-menej donútila prevzia� 
túto jej úlohu. Starý Juro je piese� clivá, ktorú treba spieva� pomaly, 
no a ja, aby som to mala �ím skôr za sebou, som ju odmlela jedným 
dychom – umelecký dojem nulový.  
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Táborák slávnostne zapa�oval brat zborový  s pies�ou 
„Táborový ohe� zažínam by plápolal, wahú, wahú, wahú ...“ my 
ostatní sme stáli v kruhu okolo vatry, držali sa za chrbtom za ruky 
a opakovali piese� za ním. Piese� mala nieko�ko veršov i v cudzích 
jazykoch. 

Na tento náš skautský pobyt v Bôriku sme  dlho a radi spomínali. 
V našich �asoch nebolo ve�a príležitostí na táborenie alebo spolo�né 
výletovanie; ve� bolo len pár rokov po vojne a rodi�ia sa o nás báli, 
lebo v horách sa ešte vždy potulovalo ve�a tulákov. 

Za zlého po�asia, hlavne v zimných mesiacoch sme sa celý zbor 
zišli v malej sále kult.domu. Hrali sme sa spolo�enské hry, bol 
pripravený program. Naj�astejšie nás bavil žartami Julo Cagá�, alebo 
�ítaním  úryvkov z kníh nás zaujal Blažej Ducho�. Ve�ký dojem na 
m�a spravilo �ítanie z knihy „Ostrov malomocných“, ktorým nás tak 
upútal, že sme sotva dýchali a útrapy misionára Damiána prežívali 
spolu s ním. 

Spomínam tiež, ako sme boli všetci vinšova� prof.Sámelovi, 
odohralo sa to na farskom dvore a spievali sme mu „Sto rokov, sto 
rokov nech žije, žije nám ...“ Toho roku sa dožil devä�desiatky. Už do 
tej stovky nechýba ve�a ... 
Na družinových schôdzkach sme si osvojovali skautské zásady, u�ili 
nás viaza� uzle at�. Každý si viedol zápisník a sú�ažili sme, kto bude 
ma� krajší, vyzdobovali sme ho kresbami a ornamentami. 

Tieto moje spomienky nemajú žiadne ukon�enie, možno pri 
debate s niektorým z bývalých skautov by sa ešte nie�o v pamäti 
oživilo.“ 

 
Sestra Eva Ko�nerová rod. Košíková nám takto zachytila 

spomienky na svoje skautské roky: 
 „Táborový ohe� zažínam, by plápolal,Wahú – Wahú, jasné 
svetlo ku snemu nám dal...  znejú mi slová nášho vodcu, duchovného 
otca, profesora Mons. Štefana Sámela, ke� sme sedeli v kruhu okolo 
táboráka a on svojim mocným hlasom otváral naše skautské posedenie 
na Bôriku. 
 Je dobré vraca� sa v spomienkach na doby dávne, doby svojej 
mladosti, ke� nám u�aroval skauting a my sme, riadiac sa pravidlami 
a zákonmi skautskými, snažili sa by� lepšími. Náš vodca, ke� si 
ho v duchu predstavujem, úsmev mi zahrá na perách a pokoj sa mi 
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vlieva do duše...Vedel da� rozmer našim mladým snaženiam, viedol 
nás nielen k nadobúdaniu vedomostí ale predovšetkým k duchovnému 
rastu. 
 Spomínam si na jednu príhodu, ktorá sa  ma osobne dotýkala. 
Pripravoval sa skautský tábor v Mýte pod �umbierom. Ve�mi som sa 
tešila, že v lone prírody, v kruhu svojich priateliek strávime nevšedné 
chvíle. �o však nasledovalo. Písomka z matematiky. Skoro celá 
trieda, medzi nimi  i ja som dostala zlú známku. Pán profesor, náš 
vodca si ma zavolal a dostala som prísny trest. Zákaz zú�astni� sa 
tábora, nau�i� sa naspamä� �ítanie z listu sv.Pavla Korin�anom : 
„Keby som hovoril hlasom anjelským a lásku by som nemal...“ 
a samozrejme �ím skôr si známku opravi�. Skaut si musí svoje 
povinnosti plni� na výbornú. 
 Ten prvý trest bol ve�mi �ažký, oplakaný. Pán profesor bol 
neoblomný, nedal sa prehovori�. Neskôr, ke� bola známka opravená a 
už sa to neopakovalo, užila som si skautského života plným 
priehrštím. 
 Poznávanie prírody, h�adanie lie�ivých byliniek, ovládanie 
rôznych pomôcok na  prežitie v samote, to bolo vzrušujúce. 
Samozrejme nechýbal šport. �asto sme chodievali na Bôrik, ktorý 
v tom �ase nám bol k dipozícii. 
 Duchovné cvi�enie spojené so skautingom bolo ideálne. Stretli 
sme sa diev�atá z rôznych kútov našej vlasti a veselých príhod bolo 
neúrekom. �asto sme si pospevovali a šlo nám to dobre. To vystihli 
dve najvä�šie šibalky z nášho kolektívu a v noci, ke� sme najsladšie 
spali, ja i Ma�ka, zobudili nás a my sme im museli zaspieva� ich 
„ob�úbenú áriu“. Bolo treba sa vykúpi�, aby nám dali pokoj. 
 Pán profesor mal pochopenie pre naše šibalstvá, úsmev 
neschádzal z jeho tváre. Mali sme ho radi a budeme ho ma�, pokia� 
bude medzi nami a potom ako on hovorieva : „ Dovidenia v nebi“.“  
 
 
 Sestra Viera Svitková rod. Smahová z družiny Lastovi�iek 
spomína na roky prežité v skautskom oddieli v Prievidzi nasledovne: 

 „Bolo to krásne, viac ako pred polstoro�ím. Vlak z Prievidze na 
Hornú Štub�u bol plný prievidzských skautov a skautiek. Skauti šli 
tábori� do Nízkych Tatier a my sme mali ma� skautský tábor 
ne�aleko dediny Mýto pod �umbierom. Pri prestupovaní v Hornej 
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Štubni sme malým skautkám – v�ielkam pomáhali s �ažkými batohmi. 
Môj plecniak na chrbát a po plecniaku do každej ruky a vtedy sa to 
stalo. V batohu ktorejsi v�ielky bola ostrá sekerka. Tá rozrezala nielen 
plecniak, ale aj moju nohu nad �lenkom. Rana bola ve�ká a ve�mi 
krvácala. Do vlaku som preskákala na jednej nohe. Ranu som stiahla 
obväzom, prestala krváca�, do Podbrezovej sme prišli v poriadku. 
Tam sa ma pán profesor Sámel – vedúci skautingu v Prievidzi – opýtal 
�i ranu treba ošetri� v nemocnici. Odmietla som s tým, že ni� ma 
nebolí, rana nekrváca, zahojí sa to. Nastúpili sme do autobusu, ten nás 
viezol do Mýta. Z Mýta na miesto, kde sme mali ma� tábor bolo treba 
ís� pešo asi pol hodiny. Snažila som sa stúpa� len na prsty, ale 
v tábore pri prenášaní vecí rana za�ala krváca�. Pán profesor, ktorý 
dovtedy ranu nevidel, pri preväzovaní rozhodol, že pôjdem do dediny, 
aby som mohla ís� ra�ajším autobusom do nemocnice na ošetrenie. 
Hne� ur�il kto pôjde so mnou. Ja som odmietla, pretože v tábore bolo 
treba každej ruky, ak má tábor do ve�era stá�. Autom, ktoré doviezlo 
drevo na kuchynský prístrešok a podsady, som sa zviezla do dediny. 
Tam som vyh�adala tetu, za ktorou ma pán profesor poslal. Povedala 
som kto ma posiela a pre�o. Tá ma prívetivo prijala, pohostila 
a prenocovala. Ráno som autobusom išla do Podbrezovej do 
nemocnice. Nikdy predtým som v nemocnici nebola, preto som si 
všetko zvedavo obzerala. V ordinácii lekár obklopený medikmi na 
praxi konštatoval, že rana sa už nedá ši�, dostanem len kovové spony 
a na nohe mi zostane jazva na celý život. Ve�mi ma to netrápilo. Ešte 
rozkázal jednému z medikov, aby mi dal protitetanovú injekciu, 
nariadil mi nechodi�. Dvoch medikov poslal so mnou ku autobusu, 
aby mi pomohli nastúpi�. Stalo sa. Ke� sa blížilo rázcestie, kde som 
mala vystúpi�, zistila som, že nohu vôbec neovládam. Ten medik 
v nemocnici mal síce dokonale vyžehlený doktorský pláš� ale injekcie 
až tak dokonale dáva� nevedel. �o teraz, išla na m�a hrôza, bolo po 
mojom hrdinstve. Prišla zastávka a tam ma �akalo pol tábora. Bola 
som š�astná, uvedomila som si, že na m�a nezabudli, že všetci na m�a 
mysleli. Ten pocit spolupatri�nosti a kamarátstva mi vohnal slzy do 
o�í. Doslova ma zniesli z autobusu a niesli ma až do tábora. Cestou mi 
ešte stihli porozpráva� noviny. „ My sme v tom tvojom ve�kom 
fuzaku spali až tri, bolo nám teplú�ko, budeme ma� návštevu, ohlásili 
sa z Mýta, nacvi�ujeme program“.  
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Zelená lúka obkolesená horami, cez �u tiekol potô�ik. Život 
v tábore bol veselý, po�asie nám prialo. V sobotu mi vybrali kovové 
spony s tým, aby som nohu ešte ve�mi neza�ažovala. 
 V nede�u sme boli na svätej omši v Mýte. V skautských 
rovnošatách sme pochodovali a spievali cez celé Mýto. udia nám 
kývali a my im. Zaradila som sa do normálneho táborového života. 
Raz, ke� som mala no�nú stráž s mojou kamarátkou a sedeli sme na 
môstku cez potok, povedala : „Po�úvaj ako zur�í potô�ik, po�úvaj ako 
šumia hory, pozri na ten východ mesiaca spoza krásnych jedlí“. „Hm, 
hm, zahmkala som, až nato, že sú to smreky“. Chytro som sa vyhla 
buchnátu od dotknutej poetky. Pozrela som na potô�ik, nuž zur�í, ako 
potoky zur�ia. Ten mesiac je taký ako býva ke� je spln, ten vietor 
dúfam nedoveje dáž�. Ale ke� som uvidela nadšenú tvár mojej 
susedky, tieto kacírske myšlienky som si nechala pre seba. Prišla 
ohlásená návšteva z Mýta. Náš program sa im �úbil. Na oplátku nám 
oni zaspievali. Tie trojhlasne spievané slovenské piesne v ten ve�er  
zneli ako najnádhernejší chorál. Dodnes na tú krásu spomínam. Ako 
sme sa dozvedeli, ten spevokol nacvi�oval miestny pán u�ite�, 
výborný hudobník. Bolo to dávno, bolo to krásne. 
 Toto leto už moje dve vnu�ky boli na skautskom tábore. Ke� 
mali návštevný de� išla som ich pozrie�. Zelená lú�ka na nej dva rady 
stanov – drevené podsady nad nimi stanové dielce – z jednej strany 
hora, z druhej potok. Hne� som bola myšlienkami v tom našom 
tábore. Vnu�kám som doniesla jabl�ník. Boli nadšené, hne� 
ochutnávali,  dávali si dup�u a bez najmenšieho zaváhania ponúkali 
napravo - na�avo stojace skautky. Mne akoby niekto pohladil dušu. Tá 
istá samozrejmá spolupatri�nos�, to isté kamarátstvo hotové sa deli� 
o všetko. Celkom tak ako tam v Mýte. A ve� aj ten potô�ik tam ozaj 
pekne zur�al, mesiac sa majestátne šinul po oblohe a hory tak tajomne 
šumeli. To dnes dosved�ujem.“  
 
 
 Brat Karol Grussmann si na skauting v Prievidzi spomína 
nasledovne, citujem z jeho listu sestre Ma�ke : 
 „Ke� sa spomína skauting, tak mám vždy tak trochu vý�itky 
svedomia. Ja som dostal do tohto hnutia p.profesora Sámela a neby� 
toho, sná� by sa nebol dostal do basy. Možno by si našli nie�o iné, len 
sa chceli na niekom vyv�ši�, tak si zámienku našli. M�a v tom období 
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neobjavili, menil som totiž viackrát bydlisko s pôsobiskom a tak som 
akosi vyk
zol, ale došlo i na m�a, síce o nieko�ko rokov neskôr. 
 Spomínam si z po�iatkov skautingu v Prievidzi, ako sme 
pripravovali najprv vodcov a zástupcov pre jednotlivé oddiely a ako 
skladali s�ub. Bolo to v nede�u na farskom dvore. Ale ešte de� 
predtým zistili, resp. nevedeli si spomenú� tí, �o mali príjma� s�ub od 
skautov, �i oni skladali vôbec s�ub. A tak som prijal do svetového 
hnutia dvoch nových junákov. Nasledujúci de� Števo (Štefan Sámel) 
odslúžil sv.omšu s homíliou na tému „len výš a výš“. Potom sme sa 
odobrali na farský dvor a tam spolu chlapci i diev�atá skladali s�ub. 
Tohto sa zú�astnili v rámci okresu i chlapci z Handlovej (�i tam boli 
i novácki skauti, to už si nepamätám). Doviedol ich vodca – u�ite�. 
S týmito som sa ešte stretol, ke� sme boli v Tatrách na pu�áku a až za 
tmy dorazili do Mlynickej doliny: malé deti, ktoré sná� nikdy 
nestavali stany, ako sa trápili, až nakoniec sme im to všetko postavili, 
aby si mohli ís� pospa�. Ale na druhý de� už boli na Popradskom 
plese.  
 Po s�ube si pamätám na organizovanie jednej ve�kej skautskej 
hry v bezprostrednom okolí mesta. Vyrazilo sa z klubovne 
v kultúrnom dome a smer bol lesy nad Necpalmi. Okrem toho sme 
mali vychádzku s prenocovaním v horách nad Sebedražím. Z toho mi 
utkvelo v pamäti ako jeden z prítomných chlapcov už po nak�mení sa  
za stmievania nazbieral �e�inu, zaviazal v takú viazanicu a v lese 
priviazal na motúz. Tento postupne pri�ahoval až do stredu táboriska. 
V no�nom tichu viazanica šuchotala, akoby sa da�o blížilo. Bolo 
z toho ve�ké napätie a jeden z prítomných vykríkol : „Stoj, lebo 
strelím!“ Nakoniec všetko skon�ilo smiechom. Na druhý de� sme išli 
v nede�u do dediny na sv.omšu. Po návrate sa varil obed a prvýkrát sa 
skúšalo pe�enie mäsa na rozpálených kame�och, ke� sa všetko najprv 
zabalilo do pergamenového papiera, rastlín  a blata. Po upe�ení to 
vyzeralo ve�mi „vábivé“ a najmä diev�atá oh��ali nos, ale po 
nakrájaní to bolo chutné. 
 Ešte si spomínam, ako z chlap�enského oddielu sa 8 skautov 
zú�astnilo na celoslovenskej lesnej škole pri Hodrušských jazerách. 
Cestovali sme  do Ban.Štiavnice vlakom, cez Hronskú Dúbravu 
a odtia� úzkokolajni�kou  (Štiavnická Mara sa tuším volala) do 
Štiavnice. Na stanici v Hronskej Dúbrave vznikol ve�ký problém. Išli 
sme na dva týždne, teda batohy boli ve�ké a dvere na vlá�iku tesné, 
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nebolo možné sa dosta� dnu. Museli sme obsah �iasto�ne 
povy�ahova�, splošti� naše batohy a tak sa vtrepa� do vlá�ika. Zo 
Štiavnice sme šli lesom, kde nám robil sprievodcu žiak prievidzského 
gymnázia, ktorý zhodou okolností pochádzal z tohto kraja a išiel 
domov na prázdniny. Dva týždne na LŠ skoro ubehli, ale z domu bolo 
treba vypracova� tzv.lesoškolské poznámky, aby frekventant obdržal 
preukaz o absolvovaní kurzu.  Neviem presne, ale všetkým sa 
nechcelo do vypracovania poznámok a myslím, že iba 5 – 6 sa stali 
frekventantmi. 
 Lesná škola bola zmiešaná konfesijne a tak nebol záujem ís� 
v nede�u do kostola. My ôsmi sme išli a �o bolo zaujímavé, na �o si 
spomínam, ako Finta (tak sa volal kostolníkov syn od piaristov) hral 
po�as omše na organe.   V medzihre  zaintonoval  z istej  švédskej   
melódie, �o po omši jeden kultúrnejší ob�an, ktorý tú melódiu poznal, 
hrajúcemu patri�ne vytkol, ako môže také svetské melódie hra� 
v kostole. 
 Poznatky z LŠ sme bohato využívali na družinových schôdzach 
ako v diev�enskom tak i v chlap�enskom oddieli. 
 Ve�mi dobre si spomínam na prvý prievidzský skautský tábor. 
Organizovali ho diev�atá na �ele s Milkou Sou�ekovou za pomoci 
chlapcov. Na mená si už nepamätám, ale ur�ite tam bol taký vyšší, 
Ivan sa volal. V meste na fare kaplán�il Ignácko, myslím, že sa volal 
Lenart. V tom �ase bol preložený do Mýta pod �umbierom, kde 
hospodáril ako to bolo  ešte zvykom. Vybavil pre táborníkov miesto 
na stanovanie, ke� zavriem o�i, ešte presne vidím tú dolinu na ceste 
smerujúcu na �ertovicu, ako bolo treba odbo�i� do�ava.  Chlapci 
pomohli postavi� všetky stany a hospodárske priestory. Najbližšiu 
nede�u som sa vybral do tábora na „vizitáciu“. Robila mi doprovod 
Milicina sestra. V tábore sa zdržiaval i Števo Sámel. Ve�er pri nástupe 
pri skladaní zástavy som chlapcom vytkol, že ako ochrancovia prírody 
nemali tak nešetrne píli� a vyrubova� potrebné stromky i meter nad 
zemou, takže zostali tam také pahýly. Potom ma to dlho mrzelo, že 
som ich tak znosil, no ale nedostatky museli nasledujúci de� odstráni� 
tak, že zvyšky stromkov zlikvidovali na úrove� zeme a pozakrývali 
machom a lístim. 
 No a tým sme prakticky skon�ili so skautingom. Došlo k jeho 
zlú�eniu so SZM. I toto som ešte musel absolvova�. Obdržali sme  
pozvánku od oblastného vodcu z Nitry a vycestovali sme spolu so 
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Števom a Milicou do Nitry, kde sme previedli fúziu. S tým oblastným 
vodcom som sa stretol ešte v r.1968, kedy došiel za mnou už ako 
Nitran�anom, aby sme založili skauting. Odmietol som mu 
s poukazom, že ja som skauting nezlikvidoval a preto ho nebudem ani 
zaklada�. 
 Záverom sa ešte vrátim k sú�asnosti. Totiž v r.1968 ma zastavil 
na ulici Dr.Bartoševi�, bývalý predseda ústredia kat. akcie a nahováral 
ma na znovuvzkriesenie skautingu. Vtedy som mu povedal, že nie je 
ešte príhodná doba, že komunisti iba skúšajú, aby sa zakuklenci 
prejavili, vystr�ili rožky a pochytali ich pod�a potreby. Teda 
v devä�desiatom sme to už zapo�ali nanovo. Spoluorganizoval som 
radcovské kurzy, nová�ikovské skúšky a �o s tým chodí. Zú�astnil 
som sa prvých vychádzok do prírody. Vtedy som ale zistil, že tie roky 
zanechali na nás stopy a že sa už na to nehodím, že som ostarol a preto 
to treba necha� mladým. Hovorí sa, že skaut je skautom do smrti, lebo 
to sa ukon�i� nedá. Ale aktívne už robi� nevládzem a okrem toho 
mám to�ko všelijakých povinností, že ani �as by mi nato 
neposta�oval.“  
 
 

Brat Ing. Ladislav Finta, CSc. ktorý teraz žije vo Zvolene nám 
poslal rozsiahle spomienky na �innos� svojej družiny pod názvom „ 
Družina Psov v akcii“ i na svoje zážitky v Lesnej škole v Hodruši. 
Uvádzame z nich aspo� �as� :  

„Družina Psov vznikla prirodzeným združením kamarátov 
a spolužiakov z miestneho gymnázia a meštianskej školy, ktorým boli 
vzormi bývalí skauti ešte z prvej �SR (Mikuláš Nedeljak, Rudolf 
Meliško, František Baniar, Imrich Novodvorský a �alší). Názov 
vznikol ako symbol vernosti psa ako priate�a �loveka, jeho strážcu 
i ochrancu. Družinu spo�iatku tvorili: Ivan Nedeljak, Jozef Meliško, 
Ivan Bendík, Hadrián Chikán, Mikuláš a Kazimír Kardoš, neskôr 
pristúpili Ladislav Finta, Jozef Hudec, Rudolf Karpiš, Ervín Baniar, 
Karol a Emil Schmidt a Ján Holdoš. Schôdzky sa uskuto��ovali 
v záhrade u Ivana Nedeljaka a neskôr v tzv. Bábkarni v meš�anskej 
škole s povolením vtedajšieho riadite�a p. Pissku. Výletnou klubov�ou 
sa stala chata „Luxus“, ktorú si amatérskym spôsobom postavila 
družina v Hrabovom háji pri tzv. Bielického studni�ke. V chate bola 
i kniha záznamov a zápisov pre návštevníkov. V Hrabovom háji pri 
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Ková�ovej lúke si vytvorila družina pre svoje výlety tzv. „dupe“, kde 
sa schádzali na jar a v lete. Družina sa zú�ast�ovala života oddielu 
i zboru ako boli napr. výlety do Bôrika a pod. Radcom družiny bol 
brat Jozef Meliško, po výchovnej stránke viedli družinu bývalí starší 
skauti.  

Prvý letný tábor družiny sa uskuto�nil v horách nad obcou 
Cíge�. Ke�že ob�anov Prievidze nazývala verejnos� „Bôbarmi“ 
dohodla sa družina používa� pokrik: „Bôbari? Bôb! Bôbari? Kvak! 
Bôbari? Bôb, kvak, bôb! „ Vedúcim tábora bol bývalý starší skaut 
Miko Nedeljak. �alší skautský tábor uskuto�nila družina nad 
horár�ou v lese nad Ve�kou Lehôtkou pod vedením Mika Nedeljaka 
a šéfkuchára Imricha Novodvorského s ú�as�ou 9. �lenov družiny 
Psov.S mladšími skautami na tom istom mieste trval dva týždne 
stanový tábor v lete 1949. Táborenie bolo známe svojou ve�kou 
no�nou hrou s prepadom tábora simulovaným medve�om. Tábor 
viedli I. Bendík, J. Meliško, L. Finta.  

Družina Psov si ob�as vydávala pre �lenov klepaný stru�ný 
preh�ad aktualít, ktorý prinášal rozli�né �asovosti, zážitky z táborenia, 
zo života �lenov družiny i náu�né pokyny o chovaní a humoristické 
básnické verše.“ 

„Na Lesnej škole pri Hornohodrušskom jazere bola vä�šina 
ú�astníkov zo Slovenska. Výchovná disciplína bola prvoradá a plnenie 
táborového poriadku sa vyžadovalo na každom kroku. Aktuálnym 
pokrikom sa ozývali banskoštiavnícke lesy široko – �aleko: „Hor sa, 
bratia, hor sa, hor, v naše lesy na tábor, zbystrie� myse�, okria� dušu, 
v Lesnú školu na Hodrušu.“ 

Nápl�ou školenia boli prednášky i praktické cvi�enia. Vedúcim 
LŠ bol br. Švo�avec zo Zvolena. Inštruktormi boli Ing. C. Dušan 
Janota, MUC. J. Lobb, udo Zelienka a �alší. Na LŠ vládla atmosféra 
priate�stva a pomoci blížnemu. Pri jedle bolo zvykom i možnos�ou 
skritizova� kvalitu jedla pokrikom. Jeden z nich vymyslel i ú�astník 
LŠ z Prievidze Blažej Ducho�: „Fazu�a nás v hrdle dusí, chceli by 
sme stehno z husi.“ 

Absolventi LŠ po skon�ení vypracovali písomnú prácu a dostali 
osved�enie o absolvovaní LŠ pre �innos� v skautskom hnutí.“ 
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Brat Vojtech Blažej Ducho� spomína s básnickým citom:  
„Vchádzajte potichu za šera – za sladkej muziky ve�era... 
S nádychom sladkej nostalgie opakujem plachým spomienkam 

vyznanie sú�asníka mojich študenských rokov...  A z citlivého prítmia 
sa stále výraznejšie vynára dôverne známa k�azská tvár... Nikdy nie 
osamotene...  

Profesor Štefan  S á m e l ... 
V družnej kolóne usmiatych tvárí obsadzujeme vlak do 

Nitrianského Pravna...  V rezkom rytme pochodovej piesne vyrážame 
zo stanice cestou na Bôrik...   V útulnej kaplnke opä� sa dvíha do 
výšin vstupný verš omšovej piesne... 

De� hýri slnkom a nežnými pozdravmi kvetov...  V ozvene starej 
táborovej piesne :  „lístie stromov hovorí, že je priate� náš...“  Piesne 
a hry sa v nenútenom slede striedajú so vzácnym slovom pou�enia, �i 
usmernenia až do chvíle, ke� k  temnejúcej oblohe vyletia prvé iskry 
a pozvo�na zosilnie refrén: „Vatra horí, dáva žiaru...“ 

Je príjemné letné popoludnie... Po profesorovom boku pokúšam 
básnické �revo... Na nápev Niagary chceme obohati� náš skautský 
repertoár...Kone�ne zanôtime : Skaut sa teší, rozosmeje, žitia 
tiese� zaženie nenechá �a v žiali hynú�... 

A ako nespomenú� rušné prípravy na Hodrušskú Lesnú školu 
v lete 1947, kde sme inšpirovaní našim milým profesorom, 
reprezentovali náš študenský oddiel úctyhodným osem�lenným 
teamom. 
V pestrej kytici najosobnejších spomienok dominuje ve�er toho istého 
roku, ke� som šiel s nebohým otcom pozva� pána profesora na 
svadobnú hostinu mojej sestry... Správne som tušil, že nebude sám... 
Tak jednotlivci ako malé skupinky denne okupovali priestor jeho 
izby... Nedalo sa nám neakceptova� jeho jednoduché a srde�né 
ospravedlnenie... Bol predovšetkým k�azom... Bol tu pre všetkých – 
a ako skúsený pedagóg prednostne pre mladých... 

V odstupe �asu lepšie vidím a chápem... Rastie vo mne �osi viac 
než bežná úcta a uznanie... �osi ako vzlyk v�aky za výnimo�ne 
mocné svedectvo k�azskej viery, budiacej dôveru a obdivuhodne 
�innej v láske.“ 
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Na svoje skautské roky si s rados�ou spomína i sestra Adria 
Košovská rodená Veterníková vo svojom liste sestre Ma�ke: 

„Pred pár rokmi sme trávili s vnukom jarné prázdniny vo 
Vysokých Tatrách. Do hotela, v ktorom sme boli ubytovaní, prišli 
i žia�ky jednej zo slovenských škôl – škola v prírode. Vždy pred 
obedom a ve�erou zaspievali niektorú z našich krásnych �udových 
piesní. Ke� raz z tých detských hrdiel zaznelo: Slovensko moje, 
ot�ina moja, krásna si ako raj, ako raj. Na Tvojich holiach nádhery 
trónia, v údoliach šumí �úbezný háj. Slovensko moje, ot�ina .....   
vytryskli mi z o�ú slzy a city vrátili moju myse� o mnoho rokov do 
minulosti. 

Aký krásny je to kraj, kde priate�ky sa narodili, aký je to krásny 
kraj, kde do škôl sme chodili. Áno, naša drahá Prievidza, naše krásne 
srdce Hornej Nitry. 

Spomenula som si na chvíle, ke� sme prežívali žiacke 
i študentské roky �i už ako skautky alebo �lenky Klubu katolíckej 
mládeže. Ve� to jedno nevylu�ovalo druhé. Oba spolky nás u�ili láske 
k Bohu, rodi�om, vlasti, prírode. Nabádali nás pomáha� potrebným, 
k pracovitosti, skromnosti, mravnej �istote a vernosti. To do vienka 
môjho života dalo �lenstvo vo vtedajšom skautingu.  

Všetky tieto spomienky sú ako vstup aj do spomienok na Bôrik, 
ktorý sme �asto navštevovali, na Hrabový háj, kde sme trávili mnoho 
krásnych chvíl. Popri dodržiavaní stanov skautingu a v snahe 
dosiahnu� �o najvyšší stupe� sme sa u�ili zru�nosti a odvahe. 
Potrebovali sme k tomu len pevnú vô�u a odmenou nám bola rados� 
z dosiahnutých výsledkov. 

Nepamätám si už všetkých, ktorí nás viedli a nerada by som na 
niekoho vo svojom mennom zozname zabudla, preto spomeniem len 
nášho bývalého katechétu p. prof. Mons. Štefana Sámela. Obetoval 
nám ve�mi ve�a svojho vo�ného �asu a svojich síl. Boh mu doži�il 
vysokého veku, aby sa mohol po tých uml�aných rokoch ešte pred 
svojou smr�ou stretnú� so svojimi bývalými zverencami a presved�i� 
sa, že jeho obeta nebola márna, že má i dnes pokra�ovate�ov, ktorí 
sadia semeno dobra do duší dnešnej mládeže. 

Nemôžem nespomenú� Teba, Ma�ka. Si jednou z nich. Ja som 
kedysi bola �lenkou tvojej družiny, oddielu. Bola som zapisovate�kou, 
kronikárkou. Náš symbol bola �alia. Mali sme zástavku s týmto 
krásnym kvetom �istoty a nevinnosti. Vyšila nám ju Tilka rodená 
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Tuliková. Škoda, že sa kronika a ani zástavka do dnešných dní 
nezachovali. 

Súbežne s nami na morálnych hodnotách pracovali aj chlapci. 
Názvy ich družín si už nepamätám, ale viem, že vydávali svoj �asopis 
„Kalfas“ a pomáhali nám pri organizovaní našich akcií a my zasa im, 
napr. pri chystaní mikulášskych nádielok a iných podujatí. 

Tých spomienok je ve�mi ve�a a mnohí z nás, ktorí sme tie 
vtedajšie �asy prežívali, už nežijú. Nech odpo�ívajú v pokoji a nám 
nech dobrotivý Boh doži�í preži� pokojnú starobu.“  
 
 
 
 
 
Zapísané zo spomienok Mons. Štefana Sámela 
 

Je 17.september 2002. Vystupujeme z autobusu v Žiari nad 
Hronom. Cie� našej cesty je Žiškova ulica 29/20, kde býva Mons. 
Štefan Sámel, ktorý patrí do skautskej rodiny celým srdcom. Dnes sa 
práve dožíva 89 rokov svojho života a tak prichádzame zablahožela� 
a poprosi� ho o pár slov – spomienok na skautovanie v Prievidzi. 
Škoda, že mu zdravotný stav nedovolí napísa� tieto spomienky, ani 
ruky už tak neslúžia. To všetko ale nahradí jeho radostný úsmev 
a š�astím svietiace o�i – presne ako kedysi, i myse� pracuje na plné 
obrátky. A tak sa pokúsime zachyti� jeho slová a odovzda� ich �alej.  

„Ku skautingu som sa dostal ako mladý kaplán, ke� som 
nastúpil na faru v Brezne. Tu bol farárom Dr. Uhrín, nadšený pre 
skautské ideály. Dal svojim kaplánom skautskú literatúru so súhlasom, 
že sa môžu venova� práci s mládežou. A tak som sa za�al venova� 
skautingu. Potom som bol menovaný (zásluhou Novomestského, ktorý 
bol priate�om skautingu, bol evanjelik) na profesúru v Prievidzi. 
Skautovanie v Prievidzi bolo vlastne bojom, riadite� školy nemal pre 
skautské ideály pochopenie a z titulu svojho postavenia kládol tejto 
�innosti samé prekážky. Napriek tomu mládež skautské myšlienky 
prijala s  nadšením, hlavne diev�atá. Vznikol oddiel skautov i oddiel 
skautiek, tvorili ich životaschopné družiny. Na Bôriku si reho�né 
sestry urobili prístavbu a tu prebiehali naše prvé schôdze, neskôr 
i stretnutia zboru, tábor skautiek i príprava a formovanie vodcov 
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i radcov. Ešte v roku 1948 mali skautky svoj tábor v Mýte pod 
�umbierom, rád na� spomínam. Pretože skauting nezodpovedal 
ateistickej ideológii a sná� i preto, že v Prievidzi nik nepodpísal 
neregulérnu katolícku akciu, za�ala ma h�ada� ŠTB. Musel som zbali� 
kufre – bol som preložený do Zvolena a tak som unikol zatknutiu. 
Napriek zložitej situácii som v roku 1949 viedol tábor skautov zo 
Zvolena. Aj tu ma ŠTB mala pod dozorom a mali ma zatknú�. 
Zvolenskí skauti sa o pripravovanom zatknutí dozvedeli a ukryli ma. 
Tak som druhýkrát unikol zatknutiu. To sa mi však nepodarilo v roku 
1951, zatkli ma, bolo to 7. februára, bola Popolcová streda, mal som 
hodinu v piatej triede ke� ma vzali. Ako dôvod zatknutia uvádzali, že 
doma našli údernícku knižku, s ktorou sa uprednostnene mohlo 
nakupova�. Nezavážil fakt, že bola prázdna, nevyplnená, nepotvrdená 
: našli ju vraj v stole a vyhlásili to za protištátnu �innos�. Vyšetrovania 
sa robili v Prievidzi, Zvolene, Nitre (brat Balabán Nitra, brat Jurík 
Nováky), existovali len umelo vykonštruované dôvody. Na ich 
potvrdenie zatvorili i štyroch nováckych chlapcov a „presvied�ali“ 
ich, aby hovorili to, �o im kážu, že to „profesora nepoškodí“. Pri 
prvom pojednávaní znel výrok sudcu: návrh na 15 rokov 
nepodmiene�ne. No i v tom �ase sa medzi prísediacimi našiel sudca 
z �udu – bol to asi profesor gymnázia v Nitre, - ktorý kládol otázky, na 
ktoré nevedeli odpoveda�. Nenápadne mi poradil, aby som neprijal 
rozsudok a žiadal priamu konfrontáciu so svedkami. A tak sa súd 
o mesiac odložil : že svedkovia nie sú pripravení odpoveda�. Súd 
nakoniec rozhodnutie prvého pojednávania zrušil a bol som 
oslobodený. Mali plán postavi� skupinu študentov proti k�azom, ale 
im to nevyšlo. Svedkovia totiž pochopili, že boli oklamaní a odpovede 
z nich násilím vynútili.  Jeden z týchto svedkov mi povedal: „ Keby 
vám boli dali jes� haringa, zapi� kyslej vody, stá� a na vystretých 
rukách drža� knihy a ke� spadli prišla bitka ...“. Veril som mu, mal 
som osobné skúsenosti s ich zaobchádzaním.  

I napriek väzeniu som nikdy neo�utoval, že som sa venoval 
skautingu. Ke� som bol väznený na samotke bol som v�a�ný, že mi 
morseovka pomohla dohovori� sa so susedom vo ved�ajšej samotke. 
Stretol som tu však i ve�a dobrých �udí, ktorí mi ochotne pomáhali, 
riskujúc vlastné postavenie. 

Škoda, že všetku skautskú literatúru i dokumentáciu mi vzali. 
Vidím, že i napriek tomu ste dokázali prevzia� štafetu a odovzdáva� 
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�alej skautské ideály. Som rád, ke� dostávam správy o skautskej 
�innosti u vás, mám rados�, že sa práca darí a teším sa vždy, ke� si na 
m�a spomeniete listom �i osobnou návštevou.“   
To�ko zo slov prof. Sámela pri osobnej návšteve zapísali  

  
Ma�ka a Nšo-�i 

 
Skuto�ne len to�ko... 

Ani slovko nepadlo o tom, �o všetko pre prievidzské skautky 
a skautov urobil, že nám venoval všetok svoj �as a pochopenie. Ani 
slovko o tom, �ím obohatil našu mlados� a ako nás pripravoval do 
praktického života, aby sme mohli obstá� ako �estní a stato�ní �udia. 
Ako nás i bez ve�kých slov ale osobným príkladom u�il, že láska 
k Bohu a blížnemu sú dve strany jednej mince a nemôžu sa od seba 
deli�, len spolu vytvárajú skuto�nú hodnotu. O svojich 
prenasledovate�och nikdy nehovoril s nenávis�ou i ke� ich konanie 
odsudzoval ako nesprávne. Dokonca raz, pri jednej návšteve u neho, 
mi povedal: „ Vieš, že XY žije teraz v domove dôchodcov sám, 
opustený? Modlím sa za neho, aby sa obrátil k Bohu a o�utoval svoje 
pomýlené kroky.“  A tak som už ako dospelá dostala nádherné 
pou�enie o odpúš�aní: hoci som na krivdy dávno zabudla, predsa ma 
nikdy nenapadlo modli� sa za tých, ktorí mi ublížili. Pán profesor 
i teraz obohatil môj život o tento rozmer odpúš�ania. 

Prežil dva roky väzenia na samotke, užil si bitky hlava – 
nehlava. Po zrušení rozsudku s podlomeným zdravím prichádza na 
faru v Jastrabej, ktorá sa stáva jeho pôsobiskom. I po�as totality sem 
prichádzali skautské návštevy a pokra�oval i písomný kontakt. Poznali 
sme pod�a rukopisu kto píše – nepodpísal sa celým menom, aby nám 
náhodou neskomplikoval život, ak by list otvoril niekto nepovolaný. 
Dodnes si mnohí z nás uchovávajú tieto riadky... 

Možno ako satisfakcia (kto však vie s akým úmyslom?) mu bola 
ponúknutá i hodnos� biskupa. Odmieta ju s tým, že biskup musí by� 
�lovek nielen morálne ale i fyzicky zdatný, aby ním svetská moc 
nemohla manipulova�, že jeho fyzické zdravie bolo zaobchádzaním vo 
väzení zna�ne oslabené. 

Po odchode do dôchodku sa usadil v Žiari nad Hronom, kde 
býval so svojou sestrou Milkou. Bol �asto chorý a ve�mi trpel. Pri 
nejednej návšteve sme si mysleli, že je to naše posledné stretnutie ... 
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A predsa! V roku 1992 sme spolu s ním oslávili 50 rokov k�azstva: vo 
dvoch autách prišli skautky i skauti k nemu do bytu a po blahoželaní 
sa rozoznela gitara a skautské piesne naplnili celý byt. Museli sme mu 
s�úbi�, že zaspievame ešte raz, ke� sa stretne so všetkými k�azmi. 
Jeho želanie sa nedalo nesplni�! Spolo�ne s ním sme prežívali jeho 
jubilejnú sv. omšu, ktorú celebroval otec biskup Rudolf Baláž, ktorý 
sa po jej skon�ení porozprával s každým z nás osobne. Bol to zážitok 
pre skautov i skautky na celý život, celou cestou hovorili s nadšením 
o tom, �o prežili.  

Stretávali sme sa osobne i písomne, mal záujem o skautskú 
�innos� a neraz prispel dobrou radou, vždy vedel doda� chuti na 
zdolávanie �ažkostí. Napriek jeho vážnym a ve�kým zdravotným 
problémom sme sa vždy po návšteve u neho vracali domov s dávkou 
optimizmu a chuti do �alšej �innosti: schopnos� rozsieva� okolo seba 
lásku, porozumenie, rados� i pokoj rozhodne choroba nezni�ila. 

14.6.2002 sme ho so sestrou Nšo-�i prišli pozdravi� z príležitosti 
60. výro�ia k�azstva. 17.9.2003 sme mu boli zablahožela� k 90. 
narodeninám (skautky mu zablahoželali vo svojom �asopise Tam-
tamy �. 3/2003 a jeho po�akovanie uverejnili v �ísle 4/2003.  �asopis 
mu pravidelne posielali). To už ležal vážne chorý –  de� predtým ho 
prepustili z nemocnice. Hne� nás poznal a rados� v jeho o�iach bola 
pohladením pre našu dušu. Prišiel i Blažej Ducho� – jeho skaut a teraz 
k�az – a ostatní poslali blahoželania. Tešil sa, že prídu k�azi zo Žiaru, 
aby u neho a s ním odslúžili sv. omšu. Prosil všetkých o modlitby za 
dobrú smr�. So žialom v srdci sme pochopili, že hovoríme s ním asi 
naposledy. 
Tak sa stalo 9.1.2004, ke� nám jeho sestra Milka oznámila, že 
pozemské putovanie nášho skautského brata sa skon�ilo. Rozlú�ka 
s ním bola 13.1.2004 v kostole v Žiari nad Hronom, ktorú celebroval 
otec biskup Rudolf Baláž a v homílii hovoril i o jeho skautskej 
�innosti... V zastúpení prievidzskej skautskej rodiny tam boli: Akela, 
Noe, Nšo-�i, Hela, Ani�ka, Magda, Eva, Ma�ka a Blažej ako k�az. 
Po�as celého obradu sme pri rakve držali �estnú stráž a pri hrobe sme 
sa rozlú�ili a vzdali úctu skautskou ve�ierkou. 

Na jednej návšteve u vás, pán profesor ste nám povedali, že ke� 
zomriete, ani pochova� by vás nemohli bez prievidzských skautov. A 
tak sme prišli – nelú�ime sa však navždy. Láska nikdy neprestáva... 
A tá vaša nás z neba ur�ite bude sprevádza� na našej pozemskej púti 
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až do chvíle, ke� sa znova stretneme. Boh vám odpla� to, �o ste pre 
nás celý život robili. 
�akujem v mene všetkých a dovidenia! 

                                                                                                                       
Ma�ka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor náboženstva a náš                        Družina alie s vodcom skautov 
sk. vodca Štefan Sámel, nar.                      Ferom Srnom 
17.9.1913 v Horných Opatovciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvým spolupracovníkom prof. Sámela           Na spolo�nom výlete zboru 
bol Karol Grussmann (prvý v�avo) 
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                                                                         Skautky a ich rodi�ia sa v Hrabáku 
Družina alie na výlete v Hrabovom háji        �asto stretávali. Búrku sme prežili  
konzumácia vlastnoru�ne uvareného gu�ášu    pod „našou“ strechou spolo�ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prievidzskí skauti s ich vodcom    �as� �lenov družiny Psov ( z�ava:Hadrián  
                                                       Chikán, Ivan Bendík,Jozef Hudec, Ivan  
                                                       Nedeliak, Jozef Meliško, Ladislav Finta)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Družina Psov pri skautskej hre                          Porada na Vodcovskej lesnej  
                                                                           škole v Hodruši 
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                                                         Lesná škola skautiek Hodruša. V rovnošate 
Mostík zhotovený frekventantmi     inštruktorka sestra Lýdia Kyse�ová-Jurajová   
Lesnej školy                                     ved�a nej Vlasta, Milka, So�a a Ma�ka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Zbor sa vybral na spolo�nú akciu: Nitrianske Pravno – Bôrik 
 
 



 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Brat Ferko Ondruška patril k tým skôr narodeným, �o sa starali, 
            okrem iného, aj o naše stravovanie v Bôriku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Táborový kruh ožíva    
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Brat zborový vodca Sámel s prievidzským zborom si na Bôriku rád zaspieva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Staršie a mladšie skautky v táborovom kruhu - Bôrik 
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   Skatské piesne zneli 
   v Bôriku �asto 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    A takto vyzerali skautské aktivity v Bôriku 
 
 
 
A takto vyzerali skautské 
aktivity v Bôriku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           A takto vyzerali skautské aktivity v Bôriku 
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Po preložení prof. Sámela sa mládeži venoval prievidzský administrátor Michal 
Vozár. No už to nemohlo by� v rámci skautingu, lebo jeho �innos� bola 
zakázaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vezieme sa do skautského tábora ( 1948, z�ava Milka, Viera, Ma�ka) 
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Víta nás tábor v Mýte pod �umbierom. Zatia� stojí len kuchy�a a stožiar (1948) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Mýto pod �umbierom – dop
�ame kalórie – stavba tábora �aká 
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   Vieme, že ten stožiar bude v pohode 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1948 – blesková porada na tábore v Mýte pod �umbierom                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                            Poh�ad na náš tábor ( Viera, Ma�ka)     
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Poh�ad do vodcovského stanu – Mýto pod �umbierom 1948, (Milka, Ma�ka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Skauti rozoberajú tábor skautiek (z�ava: Richard Pauer, 
          Ladislav Finta, ubor Lihotský) 
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�innos� skautingu v rokoch 1968-70 
 
 

2. obnovenie skautingu 
 
 Neutešený stav výchovy mládeže u nás vyvolával už od r.1964 
pokusy znovu vnies� do  práce s mládežou skautské prvky. No 
vtedajší prezident Antonín Novotný stále odmietal tieto snahy. Až po 
ukon�ení jeho funk�ného obdobia a nástupe arm.gen Ludvíka 
Svobodu, ktorého syn Mirek ako prost�jovský skaut zahynul 
v koncentráku a nástupe Alexandra Dub�eka do vedenia 
komunistickej strany sa tieto snahy stretli s pochopením. 
 Najsilnejším popudom bol pohreb bývaleho velite�a  Junáka 
prof.Bohuslava �eháka, 3.1.1968, kde po prvýkrát  po mnohých 
rokoch znovu zaznela skautská hymna a ná�elník Junáka Dr.Rudolf 
Plajner predniesol nekrológ v skautskej rovnošate so strieborným 
vlkom na prsiach. 
 D�a 29.4.1968 sa uskuto�nilo v Prahe stretnutie �inovníkov 
z celého �eskoslovenska. V mnohých mestách v �echách aj na 
Slovensku sa uskuto��ovali radcovské kurzy a LŠ a postupne sa 
rozbiehala aj práca oddielov.  
 21.8.1968 sa však celá naša vlas� zobudila do hrozného rána a 
snahy o demokratizáciu spolo�nosti a tým aj o obnovenie skautského 
hnutia sa rozplynuli... Po vstupe sovietských vojsk sa skon�ila 
„Pražská jar“ a nad skautingom sa za�ali s�ahova� mraky. Minister 
vnútra síce predložené stanovy schválil ale v  oklieštenej podobe so 
socialistickými prvkami. �a�šia podmienka bol vstup do obdoby 
zväzu social.mládeže – na Slovensku ZDMOS(Zväz detských a 
mládežníckych organizácii Slovenska). Tieto dve podmienky boli pre 
skauting v �eskoslovensku osudné a po roku �innosti bol 
�eskoslovenský Junák zrušený a ešte �a�ší rok mohli skautské 
oddiely pracova� v rámci pionierskej organizácie. K 1.9.1970 bolo 
skautské hnutie postavené mimo zákon ako buržoázna organizácia.  

                                                                                                                     
Akela 
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�innos� skautingu v Prievidzi v rokoch 1968 – 1970 
 

Všetko vtedy za�alo oznamom v novinách vtedajšej vládnej tla�e 
(Pravda), kde sa objavila výzva všetkým bývalým skautským 
pracovníkom, aby sa zapojili do obrodného procesu svojou 
dobrovo�nou prácou na poli výchovy mládeže. Urýchlene bol zvolaný 
skautský snem, ktorý sa konal 30. novembra 1968 v Bratislave. 
Z Prievidze sa ho zú�astnil brat Tibor Sokol a z Novák brat 
Bonaventur Osuský. Na sneme sme sa dohodli, že naša organizácia 
Slovenský Junák bude zastrešená a financovaná Zväzom mládeže. 

Po návrate zo snemu sme zvolali všetkých bývalých 
prievidzských skautských vedúcich pracovníkov ako i priaznivcov na 
zakladajúce posedenie, ktoré sa konalo na sklonku roka 1968 
v riadite�ni ZŠ na Mariánskej ulici u brata Jána Tomášika –  Tik – 
taka.. Zišlo sa nás pomerne dos�, ale nie všetci s obnovou �innosti 
súhlasili, pretože doba bola ve�mi neistá, bolo tesne po sovietskej 
okupácii. Nakoniec sme sa rozhodli, že pre našu mládež ponúknutú 
možnos� vezmeme a že to skúsime. 

Okresným vodcom sa stal brat Ján Tomášik a prevzal nad nami 
vtedy nutnú aj politickú záštitu, �o sa mu neskôr ve�mi nepríjemne 
vypomstilo v podobe ve�kého prenasledovania. 

Svoju �innos� sme realizovali v získaných priestoroch. Skauti 
v CO kryte Detských jasiel na ulici T. Vansovej 16, kde sa schádzali 
aj v
�atá a príležitostne i v�ielky. Skautky získali pekný, pomerne 
ve�ký priestor na poschodí budovy �. 15 na námestí.  

Skautov viedol Tibor Sokol – Noe, zástupcom bol brat 
Bonaventur Osuský – Oliver. Oddielovým radcom sa stal brat Štefan 
Miklas – Jung, ktorý sa v roku 1969 zú�astnil LŠ v Blatnici. Družinu 
Lišiakov ( neskôr Vlkov ) viedol brat Libor Micka – Kazan. Družinu 
Bobrov viedol brat Gabriel Svitok – Yan. Družinu Jele�ov viedol brat 
Štefan �ech – Bene. Družinu Jastrabov viedol brat Gabriel Šimko - 
George. Družinu Havranov viedol brat Milan Luká� – Mojmír.  

V
�atá viedol brat Mudr. Pedan Aljoša, zástupcom mu bol brat 
Gabriel �auder. 

Skautky viedla sestra Zdena Sonbergerová – Rita ( pôvodom 
z Ostravy ). Oddiel sa skladal z troch družín: Prvosienky, Veveri�ky 
a Srnky. Radky�ami družín boli ses. Tá�a Topolyová – Mary Jane, 
Laura Melišková – Bonnie, meno radkyne tretej družiny nepoznáme. 
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V�ielky viedla sestra Mária Šimková – Ma�ka, schádzali sa 
u nej, v rodinnom dome Šimkovcov na Zdravotníckej ulici. Ako 
radkyne pracovali sestry Laura Melišková – Bonnie a Jarka 
�repá�ová – Tokana, ktorá v roku 1969 absolvovala LŠ v Blatnici.  

Na prelome mesiacov júl – august 1969 sme uskuto�nili letný 
skautský tábor nad Ve�kou Lehôtkou v lokalite „ Na Sýkorke „. Boli 
to vlastne dva tábory: jeden pre skautky a jeden pre skautov. Boli od 
seba vzdialené cca 300 m. Priestory vhodné na tento ú�el sme 
s bratom Tomášikom dlho h�adali. Ukázalo sa, že naša vo�ba bola 
správna. Bolo tam vtedy ve�mi pekne a aj po�asie nám mimoriadne 
prialo. 

Mali sme výdatnú pomoc zo strany našich oldskautov, ktorí nám 
zabezpe�ili z bane najmä drevo na stavbu tábora, jeho dovoz aj odvoz 
a výdatne pomáhali pri výstavbe diev�enského tábora: tu treba 
spomenú� hlavne brata Janka Ondrejku a Ruda Beriaca. 

Chlap�enský tábor viedol brat Noe so svojím zástupcom bratom 
Oliverom. Diev�enský tábor viedla sestra Rita. Po�as tábora sa 
v oboch táboroch vykonávali mnohé skautské skúšky, rozli�né preteky 
a hry, nieko�ko táborákov a štyria skauti získali Tri orlie perá. Boli to 
br.: Milan Luká� – Mojmír, Štefan �ech – Bene, Anton Mendel – 
Grizli a Štefan Miklas – Jung. 

Pred ukon�ením nášho tábora sme upravili a vybudovali 
zastrešenie tamojšej studni�ky drevenou gulatinou, �o tam napriek 
uplynutiu 35 rokov dodnes pretrváva. 

Naša vtedajšia �innos� trvala len do leta 1970, kedy sme ju 
museli z politických dôvodov násilne ukon�i� a všetok materiál, ktorý 
sme sponzorsky podostávali, sme museli odovzda� do Okresného 
domu pionierov a mládeže. Nasledovali ve�ké nepríjemnosti pre 
všetkých popredných skautských �inovníkov a trvali až do konca 
osemdesiatych rokov.  

                               Noe - Tibor Sokol   
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Zo spomienok pamätníkov: 
Svoje spomienky na skautovanie nám napísala i sestra Numa – 

Helena Karpišová rod. Nedeliaková, �lenka 1. odd. skautiek 
a zamerala sa na spomienky táborové. Po obnovení skautingu po roku 
1989 nám aktívne pomáhala pri zabezpe�ovaní �innosti zboru. 

„ Po výzve sestry Ma�ky napísa� spomienky na moje 
skautovanie sa mi vynoril v pamäti náš skautský tábor. Hlavou sa mi 
za�ali prehá�a� rôzne myšlienky pri ktorých som zistila, že zážitky sú 
vä�šinou v rovine citovej. Bolo treba opráši� staré fotografie a cez ne 
sa dosta� znovu na Sýkorku. 

Náš tábor prvého oddielu skautiek Ochranký� prírody sa za�al 
26.7.1969 a trval 14 dní. Spávali sme v podsadových stanoch. 
V tábore sme mali kuchy�u a táborisko. Vstup do tábora bol cez 
vlastnoru�ne vyrobenú bránu s logom oddielu a družín. Zú�astnilo sa 
na �om sedem skautiek, vodky�a Rita – Zdenka Sonbergerová a jej 
dcérka v�ielka Alenka. Ve�kou oporou po�as celého tábora bola 
pomoc bratov Tomášika a Osuského, ktorí pomáhali zásobova� tábor 
potravinami. Tie sme museli vozi� z dediny na káre tak ako aj vodu, 
ktorá bola bližšie, ale vozili sme ju nieko�kokrát denne. 

Zdravotnícku pomoc zabezpe�oval brat Schmidt. Mal s nami 
roboty vyše hlavy. Vtedy bol na Sýkorke kravín, z okolia ktorého 
prilietali do tábora ovady, na ktoré sme boli rad radom alergické. Ale 
kravín mal aj východu: Chodili sme do� pre �erstvé mlieko. �aj sme 
varili z byliniek, ktoré sme nazbierali v okolí tábora. Možno sa to zdá 
samozrejmé, ale niektoré skautky dovtedy nevedeli, že sa to dá.  

Život v tábore sa ve�mi nelíšil od dnešného. Varili sme si samé. 
Patronát nad kuchy�ou mala sestra Oli – Vierka Andrisová. Bola z nás 
najzru�nejšia. Pre naše žalúdky to bola výhra. Niektoré z nás tu 
prvýkrát nie�o ukuchtili. Vyvárali sme všelijaké dobroty. Ke� som 
držala bobríka hladu mali sme na obed vyprážaný karfiol so 
zemiakovým pyré, �o je moje najob�úbenejšie jedlo. 

Po�as tábora sme organizovali výlety do okolia a na každý de� si 
družiny striedavo pripravovali program. Vo�ný �as po obede �asto 
plynul v družnom rozhovore, pri ktorom sme opracovávali samorasty 
a pripravovali rôzne dekora�né predmety do klubovne.  
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Tábor uplynul, no spomienky trvajú celý život. Sná� aj preto, že 
to bol náš jediný tábor. Neskôr nebolo možné organizova� �alšie pre 
politické zmeny v tej dobe.“ 

 
So spomienkami na svoje skautovanie sa s nami podelil i brat 

George - MUDr.Gabriel Šimko, MPH, ktorý je i v sú�asnosti 
v kontakte s našim zborom, nejedno podujatie nám zve�nil i kamerou. 
Niektoré piesne z jeho zápiskov sme uverejnili v našich spevníkoch. 

„Ke� som bol oslovený, aby som napísal ako si spomínam na 
svoje skautovanie, tak som bol v prvom momente v rozpakoch. Predsa 
len už uplynul nejaký �as, mnoho vecí z pamäte sa vytratilo a naše 
skautovanie trvalo len 2 roky. Ale ke�že som s�úbil, že si skúsim 
vybavi� z pamäte �asy mladosti a dospievania, tak spomínam. Prvé, �o 
ma napadlo bola naša klubov�a. Bola v pivni�ných priestoroch pod 
jas�ami na Ul.Terézie Vansovej a vlastne to nebola ani pivnica, bol to 
CO kryt, bez priameho – denného osvetlenia, ale mal dokonca zadný 
východ (dvere boli kovové), kde sa muselo ís� štvornožky a viete si 
živo predstavi� ako pracovala v takomto prostredí naša fantázia. Bola 
to miestnos�, kde sa vä�šinou odohrával náš skautský život a ktorú 
som mal ve�mi rád, pretože sme si ju upravili vlastnými silami, pekne 
vyzdobili, skrátka bolo nám tam dobre. Moje skautské meno je 
George (všetci ho ale vyslovujú ako džordžo) a bola to moja prezývka, 
ktorú som dostal už ani neviem na základe akej postavy vo filme. Pri 
h�adaní aj hmatate�ných spomienok som objavil texty niektorých 
našich pokrikov a i družinové piesne. Bol som �lenom družiny 
Jastrabov, ktorej som bol aj radcom. Dovolím si predstavi� Vám 
aspo� jeden pokrik:  

„Jastrabi sú skauti smelí,  
  vždy sú k práci pripravení,  
  nech nám brat vodca zavelí, 
  Jastrab plán hne� v �in premení“. 
 

  A dovo�te aby som Vám tu citoval slová jednej našej družinovej 
piesne, ktorá nás vlastne všetkých predstavovala: 

1. Zlietli sa, zlietli sa dnes jastraby pobavi� 
 George je náš radca vie sa gitarou predstavi�. 

2. Riki a Kapor náš spievajú jak slávici 
    Vladko ten zas zabaví nás z neho vždy vtip fr�í.    
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Ref.: Jastrabi, jastrabi, jastrabi do výšok by radi lietali. 
Junácky je ten náš cie�, junácky je ten náš cie�! 
Zachováme zákon náš, on na cestu žiari nám. 
Tu brat bratovi vždy pomôže, nik tu nie je sám. 
Pri zábave, �i pri práci silný slabšieho chráni. 
Každodenný dobrý skutok zlu a sváru zabráni. 

3. Palino, Palino behá rád po prírode 
    Hoblík rád hrá na klavíri 
    Peter známkam holduje. 
4. Janovia, Jožovia, sú dobrí kamaráti, 
    ani za svet ich nedáme, 
    bo ich radi máme. 
Myslím, že táto piese� nie je len predstavením mojich bratov 

z družiny Jastrabov, ale  je i vyjadrením toho, k �omu nás viedol 
skauting, �o nám dokázal da� a aj ke� to bolo len ve�mi krátke 
obdobie, tak sa nezmazate�ne vpísal do môjho života, do mojich 
postojov, formoval moje správanie a dal mi silu a schopnosti zvláda� 
aj nepriaznivé situácie. Moja  �innos� v skautingu rozvinula všetko to 
dobré, �o sa mi dostalo od mojich rodi�ov a nebudem klama�, ve� 
v tom veku prijímame radšej myšlienky od iných ako od svojich 
najbližších. 
Len ma mrzí, že som nemohol absolvova� náš jediný tábor.   
Záverom mojich spomienok môžem skonštatova�, že to bola krásna 
éra môjho života.“ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1. oddiel skautov 
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           Prvý roj v�ielok v slávnostnej chvíli - s�ub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Prichádza vlajková �ata 
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             V�ielky so svojimi radky�ami a vodky�ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   V�ielky prichádza pozdravi� aj zástupky�a zborového vodcu  
                   sestra Zdenka 
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           V�ielky v o�akávaní slávnostnej chvíle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Vodky�a v�ielok slávnostne zapa�uje s�ubovú vatru 
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        Vatra horí, dáva žiaru….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Poh�ad do skautskej klubovne v pivni�ných priestoroch detských 
             jasie� – v�ielky a ich radky�a Tokana 
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Družinová schôdzka skautov 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Prievidzskí skauti na oslavách SNP v Banskej Bystrici v roku 1969 
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   V roku 1969 skauti a skautky majú tábor na Sýkorke pri Ve�kej Lehôtke 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dovoz batožiny na tábor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Vzty�ovanie vlajky – tábor Sýkorka 
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 1969 – Skautská družina na tábore Sýkorka sa predvádza v plnej kráse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1969 – Tábor Sýkorka – �akáme na prehliadku stanov 
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             1969 – LST Sýkorka – chvíle oddychu na skautskom tábore 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Júl 1969 – poh�ad na SLŠ v Blatnickej doline 
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Obnovenie skautskej �innosti po roku 1989 
 
 

3. obnovenie �innosti 
 

Prichádza rok 1989 – skautské ideály opä� dostávajú zelenú 
a za�ína �alšia etapa �innosti skautingu v našom meste. 

Tak ako pri obnovení skautskej �innosti v roku 1968 i teraz stojí 
v �ele nášho hnutia brat Noe – Tibor Sokol vo funkcii okresného 
i zborového vodcu a vodcu 1. oddielu skautov v Prievidzi. Jeho 
zástupky�ou v oboch funkciách a zárove� vodky�ou 1. roja v�ielok sa 
stáva sestra Ma�ka – Mária Šimková. Rady �inovníkov už dop
�a 
skautský dorast: vodky�ou 1. oddielu skautiek sa stáva sestra Nšo-�i – 
Ing. Mária Šimková, ktorá bola v období rokov 68-70 v�ielkou 1. roja 
v�ielok v Prievidzi. Vodcami 1. voja v
�at sa stávajú brat Akela – Ing. 
Alexander Halahyja, ktorý v r. 68-70 skautoval v Bratislave a brat 
Balu - Viliam Vl�ko. K štartu podávajú pomocnú ruku i skúsení skauti 
a skautky a vodcovia z Handlovej i Novák: brat Imrich Izák, brat 
Jurík, Ing. Viola Hagarová, sestra Mária Izáková a �alší.  

Brat Noe a sestra Ma�ka sa stretávajú hne� na jar 1990 
(zásluhou manželov Pogorielových) s de�mi z Prievidze na Sýkorke, 
aby ich informovali o ideáloch skautingu a pozvali všetkých do 
skautskej rodiny. 

V roku 1990 sa koná IV. skautský snem v Žiline a v celej našej 
vlasti postupne vznikajú nové skautské oddiely.  

Prvým krokom k úspešnej práci v prievidzskom zbore bolo 
zorganizovanie radcovského kurzu hne� v roku 1990, ktorý mal 
pokra�ovanie i v lete na sústredení v Podhradí. Z neho vyšli prvé 
radkyne a radcovia našich oddielov. Viedli ho brat Noe a sestra 
Ma�ka za spolupráce brata Izáka a jeho manželky. Zú�astnili sa ho 
i radkyne a radcovia z handlovských oddielov. Družinová �innos� 
v jednotlivých oddieloch získava tak na kvalite. 

Kontakty so skautským vodcom Štefanom Sámelom, ktorý 
v Prievidzi bol skautským vodcom v rokoch 1945 – 1949, naberajú na 
intenzite. Na náš nadšený pozdrav zo snemu v Žiline odpovedá 
krásnym listom. Korešpondencia i osobné návštevy sú naplnené 
skautskou tématikou. Pri rôznych príležitostiach majú možnos� 
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zástupcovia našich oddielov osobne sa stretnú� s touto vzácnou 
osobnos�ou skauta, k�aza a pedagóga. Boli to nielen oslavy jeho 
životných �i k�azských jubileí, ale i príležitostné stretnutia �i listový 
kontakt. So záujmom sledoval našu skautskú �innos� v rámci nášho 
zboru i v rámci celej našej vlasti. Pozdravy zo skautských táborov �i 
iných podujatí prijímal s takou láskou, s akou sme mu ich posielali. 
V našom meste na skautskom poli vyoral skuto�ne hlbokú brázdu: 
treba nám vynaloži� ve�a síl, aby sme s takou vervou ako on dokázali 
pracova� na  poli skautskej výchovy.  

Oživili sme i spomienky na našu skautskú rodinu z rokov 1968-
70. Pozývame na naše skautské podujatia i brata Jána Tomášika, ktorý 
rád prichádza medzi nás, ke� mu to zdravotný stav dovolí. 

Naša spomienka patrila i skautovi Ondrejovi Krašteni�ovi, ktorý 
už po zastavení skautskej �innosti tragicky zahynul pri Jánovej Lehote 
a odprevadili sme ho na poslednej ceste práve na Štedrý de�... Na 
žiados� Ondrejovej matky prievidzskí skauti osadili kríž, ktorý dali 
urobi� jeho rodi�ia, na mieste kde Ondrej zahynul. Slávnostného 
postavenia kríža sa zú�astnili i �lenovia jeho rodiny.  
 
 
Priestory na �innos� – klubovne 
 

Získavanie klubovní bolo ve�kým problémom. Poslúžili nám 
pivni�né priestory na sídlisku Píly a na krátky �as sme mali peknú 
klubov�u oproti A-clubu. Odtia� sme sa museli vys�ahova� na 
Zapotô�ky do ubytovní Priemstavu. V najhoršej situácii pomohli 
skautskí �inovníci, ktorí dali k dispozícii svoje vlastné bytové 
priestory. Pomocnú ruku medzi prvými podali pátri piaristi: v klube 
Žabka sa stretávali naše v�ielky a mohli sme tu poriada� i zborové 
podujatia. �alšia pomoc prišla od p. dek. Hanáka, ktorý nám dal 
priestory v Dome osvety. S pomocou finan�nej podpory mesta sme 
ich používali až do jeho asanácie. V�ielkam umožnili stretáva� sa 
v Trnke reho�né sestri�ky Kongregácie dcér Božej lásky. Situácia sa 
zlepšila pridelením priestorov na ZŠ Novackého. Jeden oddiel skautov 
prichýlil na faru v Bojniciach p. dek. Havlík.  

Až koncom roku 2002 sa za�ala situácia zlepšova�: Ing. Kobela, 
riadite� Združenej strednej školy stavebnej nám dal dve miestnosti 
v internáte svojej školy a koncom roku 2003 sme dostali od pána 
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primátora Ing. Bodnára i klubov�u na ul. T. Vansovej 16 v Prievidzi. 
Vedenie mesta sa za�alo o našu prácu zaujíma�. Prejavilo sa to už 
tým, že p. primátor pozval na slávnostný ve�er pri príležitosti 890. 
výro�ia prvej písomnej zmienky o Prievidzi a 620. výro�ia udelenia 
výsad slobodného krá�ovského mesta d�a 23.1.2003 i našich 
skautských �inovníkov: brata Tibora Sokola, sestru Máriu Šimkovú, 
brata Alexandra Halahyju a sestru Helenu Ma�uhovú. Za zásluhy 
o rozvoj práce s de�mi a mládežou v skautskom hnutí boli odmenení 
cenou primátora mesta. Svoj záujem o našu prácu potvrdili i svojou 
ú�as�ou na oslavách 80. výro�ia založenia skautingu v Prievidzi d�a 
21.2.2004 i na vernisáži skautskej výstavy 18.5.2004. 
 
 
 
Vzdelávanie a príprava vodcovského dorastu 
 

Pre úspešnú prácu našich oddielov bolo potrebné pokra�ova� vo 
vzdelávaní radcov i vodcov. Radcovské kurzy sa poriadali priebežne 
pod�a potreby, rešpektujúc i požiadavky novovytvorených oddielov �i 
zborov v rámci okresu. 
Pokra�ovalo i vzdelávanie a príprava vodcovského dorastu.  
- sestra Ma�ka (Mária Šimková) v d�och 5. – 11.5.1991 absolvovala 

Medzinárodnú diev�enskú inštruktorskú lesnú školu v Zub	í na 
Morave a stáva sa inštruktorkou VDLŠ (SÚLŠ) – zú�astnilo sa jej 
spolu 12 sestier zo Slovenska  

- sestra Nšo-�i (Ing. Mária Šimková)absolvovala v d�och 18.8. – 
27.8.1991 Moravskú vodcovskú diev�enskú lesnú školu v Starých 
Hutiach, ktorú ukon�ila vodcovskou skúškou 

- sestra Marion (Bc.Helena Šlenkerová) absolvovala v roku 1992 
VDLŠ Kubrica, v roku 1994 VDLŠ Gold v Chocholnej a v roku 
1997 Ekumenickú VLŠ na Morave. Urobila vodcovské skúšky a po 
splnení požadovaných podmienok sa stáva aj inštruktorkou VDLŠ  

- sestra Angelika (Edita Weberová) absolvovala VDLŠ Gold 1993 
v Chocholnej a získala vodcovský dekrét 

Okrem toho boli frekventantkami VDLŠ ešte sestry: Mária Sedláková, 
ubica Pechová, Radka Bahurinská, Zuzana Sojková. 
Celoslovenského radcovského kurzu sa zú�astnili sestry: Jarka 
Tvrdíková, Jana Kraj�iová a Linda Turcerová. 
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- sestra Martina Svitková absolvovala Ekumenickú VLŠ v roku 2003  
- brat Viliam Vl�ko – Balu sa zú�astnil vodcovského kurzu v roku 

1990 v Ostrom 
- brat Ing. Alexander Halahyja – Akela absolvoval VLŠ Pšurnovice 

2. – 16.7.1991 a urobil vodcovské skúšky 
- brat Mgr. Jozef Franek – Babka absolvoval VLŠ Pšurnovice 2.– 

16.7.1991 a urobil vodcovské skúšky 
- brat Daniel Kovalí�ek sa zú�astnil VLŠ Pšurnovice 1991 – doklady 

o jej ukon�ení nemáme k dispozícii 
- brat Dušan Hricko absolvoval v roku 1999 Ekumenickú lesnú školu 

vo Vlašimi v �R 
- brat Ing. Vladislav Michalovi� – Amice sa zú�astnil VLŠ 

Pšurnovice 2. – 16.7.1991, ELŠ 1999 vo Vlašimi v �R, podklady 
o ukon�ení nemáme k dispozícii 

- brat Miroslav Hriv�ák – Greenhorn absolvoval RLŠ Klenovec 2002 
a urobil vodcovské skúšky 

- brat uboš Ruttkay – Uzlík absolvoval Ekumenickú VLŠ 2000 
a urobil vodcovské skúšky 

- brat Ján Polerecký – Ingi absolvoval VLŠ Hodruša 1995 
- brat Marián Ruttkay – Nugy sa zú�astnil RLŠ Klenovec 2002 
- brat František Gregor – Bagy absolvoval GVLŠ Varín 1996 
- brat Miroslav Macko – Grizzly absolvoval GVLŠ Varín 1996 
 
 
 
Vedenie zboru a okresu do roku 2004 
 

Brat Noe v roku 1993 funkciu zborového vodcu odovzdáva 
bratovi Jozefovi Žiakovi, ktorému po dvoch rokoch zákerná choroba 
nedovolila �alej pracova� a zborovým vodcom sa znovu stáva brat 
Noe. V r. 1996 je do tejto funkcie zvolený brat Akela. V roku 2000 
prebral funkciu brat Babka, od roku 2001 sa znovu stáva zborovým 
vodcom brat Akela. Od 1.1.2004 je zborovým vodcom brat Babka. 

Sestra Ma�ka bola vo funkcii zástupkyne okresného a zborového 
vodcu do konca roku 2001, kedy pre vážne ochorenie manžela 
z funkcie odchádza a na jej miesto je zvolená �ou navrhnutá sestra 
Ing. Helena Ma�uhová, ktorá túto funkciu vykonáva dodnes. 
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Hospodárom zboru bol od roku 1990 brat Alexander Echardt, po 
�om v roku 1998 preberá túto funkciu sestra Angelika  a  v roku 2000 
sestra Vierka Bugošová. 
 
 
 
Práca prievidzských �inovníkov na celoslovenských 
a oblastných postoch, ocenenia a vyznamenania 
 

Brat Noe zložil skautský s�ub v roku 1945. V roku 1947 
absolvoval Gilwellskú VLŠ pri Mor. Sv. Jáne, ktorú viedol brat Alojz 
Herceg – Unkas. Bol �lenom inštruktorského zboru, �lenom 
ná�elníctva SlSk ako predseda výchovnej rady. V roku 1996 viedol 
GVLŠ so 40 frekventantmi a �alšiu základnú VLŠ vo Varíne 
s po�tom asi 14 ú�astníkov. Je autorom metodickej príru�ky 
k nová�kovskej skúške Moja cesta. Je nosite�om vyznamenania 
Skautská láska a najvyššieho skautského vyznamenania Rad 
strieborného vlka. 

Sestra Ma�ka po absolvovaní MIDLŠ pôsobila ako inštruktorka 
VDLŠ po�núc Pšurnovicami cez Kubricu, Chocholnú – VDLŠ Gold 
až po Ja�ovú pravidelne každý rok do roku 2000. V roku 1991 bola 
kooptovaná do Diev�enskej kme�ovej rady a mala na starosti prácu 
s v�ielkami. V �alšom funk�nom období bola znovu zvolená do DKR 
a pokra�ovala vo svojej práci s v�ielkami. Spracovala celoslovenskú 
metodickú príru�ku  pre prácu s v�ielkami „V�ielka 1“, ktorú vydala 
DKR v roku 1992. V druhom  doplnenom vydaní vyšla v roku 1996. 
Od 4.11.1995 pracovala vo výchovnej rade Ná�elníctva SLSK ako 
predseda výchovnej rady pre diev�enský kme�. 22.2.1994 získava 
vyznamenanie Skautská láska . Nosite�kou najvyššieho skautského 
vyznamenania Radu strieborného trojlístka sa stáva 17.12. 1994. 
Vyznamenanie za Skautskú vernos� II. Stup�a dostala 14.10.1995.  

Brat Akela bol v rokoch 1998 – 2002 �lenom oblastnej rady – 
mal na starosti prácu s v
�atami. 
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Pravidelné zborové akcie 
 

Skautské tábory sa konajú pravidelne každý rok. Organiza�né 
a prípravné práce, vybavenie potrebných formalít zabezpe�uje pre 
všetky oddiely zbor. Tábory sa konajú zo za�iatku v rovnakom 
termíne, pri�om jednotlivé oddiely majú medzi sebou ur�itú 
vzdialenos�, aby �innos� v každom tábore mohla prebieha� 
samostatne a nerušene. Dovoz potravín sa organizuje spolo�ne. Pre 
v�ielky a v
�atá varí dospelý dobrovo�ník z radov rodi�ov �i priate�ov 
skautingu, skautky a skauti si varia sami. Po�as tábora poriadajú 
jednotlivé oddiely i spolo�né podujatia ako napr. táboráky, �i rôzne 
zábavno – sú�ažné popoludnia. Treba si zalistova� v kronikách 
oddielov, kde je priebeh a nápl� jednotlivých táborov zachytená 
slovom i fotografiou. 
 

V roku 1991 sa uskuto�nil tábor v Podhradí. Ubytovanie je 
zabezpe�ené v priestoroch bývalej školy, pretože nemáme ešte 
dostatok stanov. Zú�astnili sa ho i sestry a bratia z Handlovej. So 
stavaním stanov sa zoznamujeme len v praktických ukážkach. V roku 
1992 má zbor svoj tábor vo Východnej. Skauti a skautky sú ubytovaní 
v stanoch, v�ielky a v
�atá v ubytovni. V rokoch 1993 až 1996 zbor 
koná svoje tábory pri turistickej chate na Troch studni�kách, kde 
skautky už táboria vo vlastných podsadových stanoch, v
�atá 
v rodinných stanoch a mladšie v�ielky v chate  (v rokoch 1995, 1996 
už v rodinných stanoch). Skauti sú v tom istom �ase v stanovom 
tábore na Švogrovej. V roku 1997 sa tábor koná v Hornej Vsi. Skladá 
sa z dvoch turnusov. Na prvý turnus idú tri oddiely: v�ielky, skautky 
a v
�atá, na druhý turnus skauti. Máme už kompletne vybudovanú 
stanovú základ�u a táborovú kuchy�u. Tento tábor dostal meno  
„Tábor storo�nej vody“.  

V roku 1998 sa koná tábor v Tužine tak isto na dva turnusy. 
Zú�astnil sa ho i za�ínajúci roj v�ielok z Nitr. Pravna spolu so svojou 
vodky�ou Máriou Obyvate�ovou. V�aka jednému obetavému otcovi 
máme �as� �innosti prvého turnusu zachytenú na videozázname. Na 
tomto tábore oslávila svoju pä�desiatku sestra Drá�ik – Magda 
Vl�ková, ktorá každoro�ne zabezpe�ovala táborovú kuchy�u tých 
najmenších. Bola to sestra doslova nabitá energiou. Žia�, tento tábor 
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s nami prežila ako svoj posledný. Zákerná choroba ju vytrhla z našich 
radov.  

V roku 1999 a 2000 sa koná tábor znovu v Hornej Vsi a má dva 
turnusy. V roku 2001 sa stáva táboriskom lúka nad Kla�nom, v roku 
2002 Horná Ves a v roku 2003 znova Kla�no.  
Putovné tábory: 

V roku 1999 v d�och 17. – 26. júla sa uskuto�nil prvý putovný 
tábor v našom zbore pod názvom Nízke Tatry 1999. Zú�astnili sa ho 
dvanásti �lenovia 2. oddielu skautov pod vedením br. Babku. Putovali 
sme po trase: 17.7. Spojom ŽSR do �ervenej Skaly od�ia� cez Šumiac 
a Krá�ovú ho�u na Andrejcovú, 18.7. Andrejcová – sedlo �ertovica, 
19.7. sedlo �ertovica – Chabenec – �urková, 20.7. �urková – Prašivá 
– Donovaly, 21.7. Donovaly – Krížna – Rakša, 21. – 25. 7. Rakša, 
26.7. Rakša – Slovenské Pravno – Fa�kovské sedlo, od�ia� 
autobusovým spojom SAD do Prievidze.  

V roku 2000 v d�och 21. – 29. júla sa uskuto�nil putovný tábor 
Slovenský raj 2000. Desa� �lenov 2. oddielu skautov pod vedením br. 
Babku. Trasa putovného tábora viedla roklinami Národného parku: 
Ve�ký Sokol, Piecky, Suchá Belá, Prielom Hornádu, Kláštorská 
roklina, Dolina Bieleho potoka, Sokolia dolina, Ve�ký Kyse�, 
ú�astníci tábora absolvovali prehliadku Dobšinskej �adovej jaskyne, 
kaštie�a v Betliari, hradu Krásna Hôrka a mauzólea v Krásnej Hôrke. 

V roku 2002 sa uskuto�nil „hviezdicový“ putovný tábor v �R: 
�eský ráj – Prachovské skály, Ratibo	ice, pohrani�né opevnenie 
„B	ezinka“ a „Dobrošov“, Kutná Hora, Sn�žka. Štyria �lenovia 1. 
oddielu skautov pod vedením br. Uzlíka. 

V roku 2003 hviezdicový putovný tábor Slovenský raj – 
Kláštorisko. Štyria �lenovia 1. oddielu skautov pod vedením br. 
Uzlíka. 
 

Spomienka na zosnulých je jednou z príležitostí na zborové 
podujatie. Zú�ast�ujú sa ho skauti a skautky, navštívia hroby svojich 
skautských bratov a sestier a zapália svie�ky na opustených hroboch. 
Tento de� sa zamýš�ajú nad hodnotami v �udskom živote viac ako 
inokedy. 
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Oslava sviatku sv. Mikuláša má rôzne podoby, ale každoro�ne 
ju ukon�í príchod skautského Mikuláša, ktorý každému odovzdá 
dar�ek. Podmienkou je, že dar�eky musia by� vlastnoru�ne zhotovené.  
 

Roznášanie Betlehemského svetla, ktoré sa každoro�ne prináša 
z chrámu Narodenia Pána v Betleheme do Viedne a okolitých štátov je 
obohatením viano�ných sviatkov i pre celý zbor. Jeho tradícia sa 
budovala postupne. Obohatením programu bolo získanie hry na 
viano�né motívy, zostavené z veršov Milana Rúfusa „Betlehemské 
svetlo“ od Brigity Koppovej. Pod�a nej sme zostavili svoj prvý 
program, s ktorým sme vystupovali v domovoch dôchodcov a detí 
i v kostoloch. Postupne pribudli básne Jána Motulku, Ferka Šelingera 
a �alších. Každoro�ne si zostavujeme svoje  programy na tieto 
stretnutia. V úvode spievame našu vlastnú piese�, ktorá sa už spieva 
i na trase z Bratislavy do Prievidze pri odovzdávaní BS na staniciach. 
Postupne rozdávame BS i na stanovištiach v rámci miest Prievidza 
a Bojnice. 
 

De� sesterstva – 22.2. pripravuje vä�šinou diev�enská �as� 
zboru. Je spojený s bohatým programom, hrami, sú�ažami, niekedy 
i karnevalom a tombolou. V úvodnej vážnej �asti si nikdy 
nezabudneme spomenú� na všetky skautské sestry a bratov na celom 
svete. Stále viac pozdravov v tento de� posielame tým, s ktorými sa 
nemôžeme stretnú� osobne. 
 

Skautská krížová cesta po�as pôstneho obdobia sa stala u nás 
už tradíciou, ktorá pokra�uje 5 rokov. Stretáme sa na kalvárii pri 
Nitrianskom Pravne – v Solke. Iniciatíva k založeniu tejto tradície 
vznikla na Orave. Radi by sme túto tradíciu odovzdali ešte mnohým 
skautským generáciám. Texty krížových ciest sú pripravované pre 
skautskú mládež, prihovárajú sa každému. Sv. omša v kaplnke na 
kalvárii je slávnostným ukon�ením tohto podujatia. Jedno z takýchto 
stretnutí nám videokamerou zachytil brat George. 
 

De� narcisov poriadaný Ligou proti rakovine sa stal pre nás 
dôvodom na organizovanie zborového podujatia. Vytvárame hliadky, 
ktoré v našom meste odovzdávajú narcisy ako po�akovanie za 
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príspevok na tento ú�el a u�ia nás pomáha� všetkým, �o pomoc 
potrebujú. 
 

Sviatok sv. Juraja prežívame na dve etapy. Najprv sa 
zú�astníme sv. omše v piaristickom kostole, pri ktorej spievame 
s gitarou, huslami a pod. Nesmie chýba� s�ubová piese� a piese� k sv. 
Jurajovi z našej vlastnej tvorby. Druhou �as�ou osláv je skautský 
táborák. V slávnostnej �asti po zapálení vatry sa prihovoria skautskí 
�inovníci. �lenovia skautských oddielov majú možnos� zloži� 
skautský s�ub do rúk svojich vodcov. Po vážnej �asti nasleduje 
program jednotlivých oddielov, množstvo hier, skautských piesní.  

V roku 1996 sme sviatok sv. Juraja oslavovali netradi�ne 
v spolo�nosti mnohých bratov a sestier na historicky významnom 
hrade Devín. Slávnostný program otvorila modlitba Verím v Boha 
spievaná v staroslovien�ine. Z tohto podujatia sme si odniesli hlboké 
kultúrne zážitky a nové vedomosti z našej národnej histórie. 

Medzi zaujímavé svätojurajské oslavy patrila i ú�as� našich 
oddielov na celoslovenských oslavách sviatku sv. Juraja v Nitrianskej 
Blatnici. 
 

Božie telo – sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej je 
d�om, ke�  skauti a skautky robia �estnú stráž pri 4 oltárikoch po�as 
slávnostnej procesie. 

 
 

Príležitostné podujatia 
 

Okrem uvedených akcií sa �lenovia zboru zú�ast�ovali i na 
príležitostných podujatiach, ktoré organizovali jednotlivé oddiely. 
Bola to napr. oslava 70. narodenín brata Noeho 4.11.1998, oslava 70. 
narodenín sestry Ma�ky 23.3.2001, z ktorých máme 
fotodokumentáciu i videozáznam, oslava 60. narodenín sestry Hely 
24.3.2002 a �alšie oslavy okrúhlych jubileí, svadieb �i krstov detí 
našich �lenov. Nechýbali sme ani pri posledných rozlú�kach s našimi 
�lenmi alebo ich rodinnými príslušníkmi.  

Ve�mi pekným podujatím bolo organizovanie Zvedavky v ZOO 
Bojnice a Zvedavky v Bojnickom zámku, ktorých sa zú�astnili skauti 
a skautky z celého Slovenska.  
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Zaujímavým stretnutím bolo i organizovanie zborového 
podujatia „Stretnutie skautov a skautiek na Hornej Nitre“ v máji 1996 
s ú�as�ou skautov a skautiek z rozli�ných kútov našej vlasti. Jeho 
pokra�ovaním sa stalo „Skautské Ponitrie 2003“ ktoré malo dve kolá 
a zú�astnili sa ho i skautskí hostia z Pieš�an, Nitrianskeho Pravna, 
Nitry, Bošian, Modry, Tren�ína, Žiliny a Chynorian. 

Zbor sa zapojil i do akcie „Slávnos� svetiel“ z príležitosti 90. 
výro�ia založenia skautingu na Slovensku pod heslom: „Pane, urob 
ma lampou. Ja síce zhorím, ale podarujem svetlo.“ Akciu ve�mi pekne 
pripravili skautky a skauti 6.6.2003. Takisto celý zbor sa zú�astnil 
skautského plesu v rámci osláv 80. výro�ia založenia skautingu v 
Prievidzi  21.2.2004 v spojení s oslavou D�a sesterstva. Akciu nám 
nafilmoval brat George. 

                                                                                                                                           
Ma�ka 
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Z �innosti 1. oddielu skautiek Poniklec 
 
 

Oddiel vznikol hne� po obnovení skautingu a jeho vodky�ou sa 
stáva Ing. Šimková Mária – Nšo-�i. Oddiel sa stretáva zo za�iatku 
�astejšie, už v roku 1992 sú vytvorené tri družiny: Orion – radky�a 
Edita Weberová – Angelika, Veveri�ky – radky�a Helena Šlenkerová 
– Marion a Casiopea – radky�a Jana Kraj�iová – Nicol . Družiny sa 
stretávajú pravidelne 1 krát týždenne, oddiel raz za mesiac. Okrem 
toho sa jeden krát mesa�ne stretáva oddielová rada t.j. vodky�a 
s radky�ami družín. Cie�om je pochopenie a osvojenie si skautských 
ideálov cez skautské zákony, príkaz, heslo, skautskej symboliky 
i skautskej praxe, aby bolo možné urobi� si nová�kovskú skúšku 
a skautský s�ub a vies� skautky po skautskej ceste. Metodickou 
pomôckou pri tejto práci je �asopis Bu� pripravená, ktorý vydáva 
DKR i každá dostupná skautská literatúra, �i skúsenosti starších 
skautiek. 

V rokoch 1993 – 1995 oddiel vydáva svoj �asopis Tam-tamy ako 
ob�asník. Odzrkad�uje �innos� družín i celého oddielu, takisto je vo 
fotoalbumoch spracovaná fotodokumentácia.  

Oddiel sa aktívne zú�ast�oval prípravy i realizácie zborových 
podujatí. 

Na Ve�kono�ný pondelok 1994 sa konal oddielový výlet nad 
Bojnice, kde v tom �ase krásne kvitol poniklec a tak sa oddiel 
rozhodol, že prijme meno tohto krásneho kvetu, ktorý je schopný po 
dlhej zime vykvitnú� v plnej kráse. Možno, že vytváral v skautských 
o�iach akýsi symbol životaschopnosti, možno pripomínal skuto�nos�, 
že i skautské ideály dokázali preži� dlhú zimu nútenej ne�innosti 
a vždy úspešne vstali, aby niesli skautskú pochode� �alej ...Ktovie? 
To je prísne strážené tajomstvo oddielu ... 

Z oddielových aktivít spomeniem návštevy v Detskom domove 
v Handlovej, �i telesne a mentálne postihnutých detí v Centre 
sociálnej pomoci Domino v Prievidzi na Veternej, tu sa nau�ili 
skautky pozera�  na svet i z iného poh�adu. 

Pokúsili sme sa vytvori� oddielovú tradíciu pri roznášaní 
Betlehemského svetla: navštívili sme spolo�ne rodiny našich skautiek 
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a strávili sme s nimi pár pekných predviano�ných chví�. Bola to akcia 
náro�ná na �as, odozva bola ve�mi pozitívna. 

Oddielové výlety sa stali sú�as�ou života oddielu. Robili sme aj 
viacdenné výlety, napr. na Tri studni�ky, �i na lazy vo Valaskej Belej. 
Všetky boli naplnené skautským programom a vytvárali z oddielu 
kompaktný celok. 

V roku 1994 za�ala pracova� ako zástupky�a vodkyne oddielu s. 
Marion a tak sa zárove� pripravovala prevzia� funkciu vodkyne 
oddielu. To sa stalo v roku 1995, jej zástupky�ou sa stáva sestra 
Angelika a práca oddielu pokra�uje �alej, rozvíjajú sa mnohé aktivity, 
o ktorých hovorí kronika oddielu. Menia sa radkyne i názvy družín. 
Problémy s klubov�ami pretrvávajú a h�adajú sa vhodné do�asné 
riešenia.  V práci oddielovej vodkyne od 1.9. 1999 pokra�uje sestra 
Angelika až do konca roku 2000. 

Koniec roku 2000 sa javí dos� problematický: oddiel zostáva bez 
vodkyne. V záujme zabezpe�enia �alšej �innosti oddielu preberá ho 
sestra Nšo-�i ako staro – nová vodky�a. Obnovuje sa vydávanie 
ob�asníku Tam-tamy. Kronika �alej zachytáva zborové i  oddielové 
aktivity, medzi ktoré patrí i návšteva v Centre sociálnej pomoci v 
 Bojniciach pri rôznych príležitostiach . 

Od roku 2003 (po ro�nej spolupráci s vodky�ou v rámci prípravy 
na vedenie oddielu) sa stáva vodky�ou oddielu s. Martina Svitková 
a po absolvovaní VLŠ obohacuje oddiel svojou osobnos�ou, verná 
tradícií svojich predchodký�. Tam-tamy sa intenzívne rozbiehajú 
�alej.  

Od obnovenia oddiel každý rok organizuje letný skautský tábor. 
Jeho cie�om je pokra�ova� v skautskej výchove prostredníctvom 
rôznych zaujímavých aktivít ako dumky, duchovno – spolo�enské 
ve�ery, táboráky, slávnostné s�uby , no�né hry, �i prechod v�ielok 
z roja do oddielu... Nechýba ani boj o vlajku �istoty, bobríky, 
pokladovka, šifrovanie, signalizácia, uzlovanie, práca s buzolou, 
táborové stavby, posielanie vlastnoru�ne vyrobených pozdravov, 
príprava popoludní pre v�ielky a v
�atá ani celotáborová hra... Ru�né 
práce ako vyšívanie, batikovanie, výroba obrázkov z prírodnín, 
viazanie  náramkov a pod. spolu so spievaním skautských piesní tiež 
vytvárajú príjemnú atmosféru tábora. A spev s gitarou a hus�ami pri 
sv. omši priamo v tábore naplní každého mohutným dojmom. 
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Ur�ite sa nedá zabudnú� ani na stretnutie oddielu so sv. otcom 
Jánom Pavlom II. v Banskej Bystrici. Dojmy z neho sa slovami 
vyjadri� nedajú...  

 Oddiel sa príležitostne zú�ast�oval na celoslovenských 
podujatiach ako Zvedavky, oslavy sviatku sv. Juraja v Nitrianskej 
Blatnici a pod. 

V sú�astnosti má oddiel 4 družiny: Orion – radky�a Ani�ka 
Krch�avá, Polárky – radky�a Katka Svitková,  Stopárky – radky�a 
Pal�ek – Mária Melicher�íková a  Dcéry ve�kej medvedice – radky�a 
Mravec – Martina Gálová.  

Tento krátky historický záznam kon�ím pokrikom oddielu: 
Vodky�a – ni� na svete nerozdelí 
Skautky    - to �o spojí skautská vec 
Vodky�a – je nám dobre že sme spolu 
Skautky  - a to je tá hlavná vec 
Všetky    - Poniklec 

 
                       Ing. Šimková Mária – Nšo-�i 

 
 
Zo spomienok našich skautiek – vodký�: 
 
ANI OKO NEPO�ULO, ANI UCHO NEVIDELO. 

„Babi, aké to bolo kedysi?“ 
To som už skuto�ne taká stará, aby som písala spomienky? No 

ale aby ste nepovedali, že Vás mám málo rada, tak si pekne posadajte 
a po�úvajte (vlastne �ítajte)... 
 Všetko sa to za�alo na svätého Juraja v r.1990 ke� som prvýkrát 
videla v kostole živých skautov. Bola medzi nimi aj moja kamarátka 
a tak som sa s �ou dohodla, kedy môžem prís� na nejakú schôdzku. Tá 
prvá ma vôbec nenadchla – provizórna klubov�a bola v pivnici 
jedného paneláku, bolo tam málo miesta, ve�a cudzích �udí a okrem 
toho odišla aj žiarovka na chudobnej lampe. „Tak toto je ten skauting, 
ja kon�ím...“ pomyslela som si. 
 Kamarátka ma však presved�ila, aby som prišla aj nabudúce, 
stihla som sa totiž zapísa� do nejakého zoznamu. �alšia schôdzka už 
bola na inom mieste, m�a však na skautovaní ešte stále ni� 
nenadchý�alo. Asi tri mesiace som chodila na schôdzky iba zo 
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zotrva�nosti a kvôli partii – bežal už aj radcovský kurz, ktorý bol 
spolo�ný s chlapcami. 
 Potom to však prišlo. Na konci augusta sa konal prvý tábor, 
vlastne len párd�ový radcovský kurz v Podhradí (bývalá ZŠ). Ale to, 
�o sme tam robili ma o�arilo. Ešte dlho sme spomínali na prvé 
odlievania stôp lesnej zveri pod heslom „práca kvapná – málo platná“. 
Trpezlivo sme �akali kým nám sadra zaschne vo vlhkom blate. Až tak 
trpezlivo, že po nás brat Noe musel posla� skautov, pretože sme dávno 
prešvihli �asový limit. Zaujímavé bolo aj pe�enie palaciniek v kotlíku 
na ohnisku. A potom prišiel de� „D“ kedy som zložila skautský s�ub.  
A dodnes to ne�utujem. 
Veveri�ky na hviezdnej oblohe. 
 �oskoro sa náš oddiel kone�ne rozdelil na družiny – Orion 
a Veveri�ky, neskôr pribudla Kasiopea a �a�šie (Tulá�ky a Bludi�ky). 
 O pestrý program, v ktorom nechýbali ani výlety na všetky 
svetové strany sa starala sestra Nšo-�i, ktorá bola prvou vodky�ou 
nášho oddielu. Medzi tradi�né akcie patril Ve�kono�nopondelkový 
výlet s cie�om vyhnú� sa �udovým tradíciám. Ve�a si už z toho 
obdobia (do r.1995) nepamätám a skautský zápisník tiež ml�í...  Ale 
nie�o predsa zostalo v pamäti: prvé divadlo, ktoré sme nacvi�ili na 
Mikuláša (bolo o snehovej krá�ovnej); návšteva detského domova 
v Handlovej; trápny (nám vtedy asi nie) papierový strom na ktorom 
mala každá �lenka našej družiny svoju veveri�ku; výroba k�ú�eniek 
z makramé; zvon�ek nad dverami klubovne, ktorý zazvonil vždy ke� 
niekto vstúpil. Naše prvé skautské košele, prvé pesni�ky, prvé strany 
kroník, prvé �ísla �asopisu,... 
Sestry, bratia a iní príbuzní. 
 To by mala by� najkrajšia kapitola, ke�že na �u�och to všetko 
stojí, visí a závisí. Zdravé skautské korene dali prievidzskému 
skautingu (tým myslím celý okres) brat Noe a sestra Ma�ka. Na 
Zdravotníckej 1 sme sa vždy cítili ako doma a mohli sme prís� so 
všetkými adolescenskými rados�ami aj  staros�ami. Brat Noe nám 
taktisto rád poradil a u�il nás rozozna� skautské od neskautského. 
 Nšo-�i horlivo viedla oddiel, u�ila nás deli� sa a spolupracova�. 
Vždy prišla s nejakou pesni�kou alebo hrou. Nikdy nezabudnem ani 
na sestru Magdu Vl�kovú (Drá�ik), ktorej pracovitos� nemala medze. 
Ke� prišla na tábor vari� pre pä�desiatku v�ielok a v
�at, priniesla si 
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aj u�ebnicu talian�iny a vají�ka na zdobenie. Dnes sa už na nás 
usmieva z neba. 
 Akela a Balú sa stato�ne trápili s v
�atami, Akela si k tomu 
neskôr pribral aj staros� o celý skautský zbor. Vždy som sa �udovala, 
ako to stíha. O ú�ty sa v prvých rokoch staral brat Eckhardt. No 
a Izákovci z Handlovej – to je kapitola sama o sebe. Vždy boli ochotní 
poži�a� nám chatu na Troch studni�kách. A samozrejme nemôžem 
zabudnú� na rodi�ov, ktorí nám pomáhali najmä cez tábory. 
 Generáciu  „mladých vodcov“, ktorí v zbore vyrástli po r.1989 
otvoril Babka, bývalý radca slávnej družiny Delfínov. 
Bitka, alebo Tribitka. 
 V roku 1995 som po Nšo-�i prevzala oddiel skautiek a za�ali 
moje  „výchovné pokusy“ ! Sestry, �akujem Vám, že ste to prežili bez 
ujmy na psychickom zdraví. Skúseností som mala málo, ešte ma 
držalo kus nadšenia a podpora sestry Ma�ky. 
 K môjmu vodcovaniu mi prospela ú�as� na lesných školách. 
Niekomu sta�í jedna, mne ani tri nesta�ili. Na prvej som ešte nevedela 
�o chcem (Kubrica 1992), druhá s anglickými lektorkami (Gold 
1994), tretia bola zameraná duchovne a viedla ju sestra Iva Va�ková 
(Dív�í ekumenická lesní škola 1977). O každej z nich by sa dal 
napísa� celý román. Kto by ho však �ítal? A tak len stru�ne: kvalitní 
lektori, pestré aktivity, rozšírenie obzorov (ako to robia inde), 
nadchnutie robi� nie�o pre iných, ale aj maka� na sebe. Ve� nikto 
nedá to, �o sám nemá. 
Skautské manévre. 
 „Taký letný tábor skautov, to je ako manévre pre vojaka. 
Uplatníš tam všetko, �o si sa cez rok nau�il,“ hovorí stará skautská 
múdros�. 
1990 – párd�ovka v Podhradí, letný dotyk s táborením – ukon�enie 
radcovského kurzu. 
1991 – „Kvázi tábor“ v Podhradí. Skauti už dokonca spia v stanoch 
a my im závidíme, pardón  doprajeme. Niektoré v
�atá sa nechali 
presved�i�, že hne� za dedinou sme odliali stopu   medve�a. Baví nás 
vyrábanie zo slaného cesta. 
1992 – Východná. Tábor pod celtami a pestrými  „kempá�mi“ (�o kto 
zohnal). Ale miesto je   nádherné – ve�ká lúka pri Bielom Váhu, 
priamo pod Tatrami. Vidno ju aj z rýchlika.  A práve to bol problém, 
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ktorý nám skuto�ne nedal spáva�. Okrem toho raz nad ránom aj mrzlo. 
Ale tie túry v Tatrách aj tak stáli za to. 
1993 – Tri studni�ky po prvé. U�íme sa stava� podsady (nové ešte 
vo�avé, ale zatia� bez  dvierok) a vari� tak, aby sme prežili a boli 
samostatné. 
1994 –Tri studni�ky po druhé. V okolí zostali ešte stále miesta, ktoré 
sme nepreskúmali. Stihla som získa�  Tri orlie perá. V�aka svojej 
zábudlivosti (alebo zdvorilosti) som musela skúšku ticha opakova�. 
1995 – Tri studni�ky po tretie. Prvýkrát bez Nšo-�i. �aháme to (alebo 
sa?) spolo�ne s Angelikou. Pamätná je no�ná hra so skautami. Kým 
sme sa doplížili k táboru skautov s úmyslom ukradnú� vlajku, za�alo 
svita�. 
1996 – Tri studni�ky po štvrté a naposledy. Sú nás len dve družiny, 
ale nevdávame to. Už  samotný za�iatok  tábora bol dobrý. Traktor 
s podsadami zapadol na lesnej ceste do blata a iba zázrakom (skuto�ne 
to pokladám za Boží zásah) sme ho dostali tam, kam sme chceli.  
1997 – Kone�ne zmena. Horná Ves. Lúka, kde sa prehá�ajú diviaky 
a kde líšky dávajú  „dobrú  noc“. A prší a prší... A potok stúpa 
a rodi�ia nechápu, pre�o sa nevraciame domov. Ale storo�nú vodu si 
predsa treba vychutna�. Posedávame pri teplom sporáku, sušíme 
premo�ené veci a motkáme náramky. 
1998 – Tužina. Dolina plná medve�ov, priam na hranici CHKO. Bolo 
nás len pár. No kvalita je dôležitejšia ako kvantita. Popieral to iba 
vzácny a chránený vták Chrapká�. Kvalita jeho krákania pravidelne 
uberala na kvalite nášho spánku. Dodnes si pamätám aj na vô�u lúk, 
ke� sme š�apali cez kopce do �i�mian a spä�. 
 Moja ob�úbená kontemplatívna chví�a prišla na každom tábore 
okolo štvrtej hodiny  ráno. Les sa za�al prebúdza�, za�ali spieva� prvé 
vtáky, tma sa menila na šero a šero na  svetlo... Ani táborové ohne 
neboli zlé. Najmä tie, kde sa utužili naše sestersko-bratské vz�ahy. 
Sézam, otvor sa. 
 �ím viac som prenikala do h
bky skautingu, tým viac pokladov 
som nachádzala. Obohatili ma predovšetkým �udia, ich postoje 
a vz�ahy s nimi. Skautovanie mi pomáhalo v naj�ažších obdobiach 
mojho života. Ve�mi som sa tešila, že môžem robi� nie�o pre druhých 
a zárove� sama rás�. Jednoducho – skauting  pre m�a bol a zostal 
bohatstvom. 
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 Prajem to aj všetkým Vám, drahé sestry a drahí bratia. Myslím 
si, že ak zostanete verní svojmu skautskému zákonu, budete ve�kým 
prínosom pre zjednotenú Európu. Nebojte sa  ís� proti prúdu 
konzumizmu (aj tak te�ie zle) a dáva� svetu nádej. 
Nech Vás Pán požehnáva. 

    Vždy Vaša sestra Marion! 
    (Helena Šlenkerová) 

 
MOJA SKAUTSKÁ CESTA 

 
O skautingu som sa dozvedela spolu s nieko�kými spolužiakmi 

v roku 1990 od brata Tibora Sokola – Noeho, ktorý nám povedal �o 
máme robi�, aby sa aj z nás stali skauti. Za�ali sme sa stretáva� v 
„klubovni“ na sídlisku Píly – v pivni�ných priestoroch na ulici S. 
Chalúpku. O to viac nás potešilo, ke� sme ako klubov�u dostali 
priestory nad samoobsluhou oproti A-clubu. Na jej slávnostnom 
otvorení bol aj vtedajší ná�elník SlSk brat Ivan Jan�ek. U�aroval nám 
svojim kamarátskym, bezprostredným správaním. V tejto klubovni sa 
za�al formova� i náš oddiel skautiek pod vedením Ing. Márie 
Šimkovej – Nšo-�i. �innos� v klubovni mi u�arovala: jedného d�a, pri 
výzdobe klubovne v�ielok som úplne zabudla na �as: skuto�nos�, že 
som nedodržala „ve�ierku“ som si uvedomila až vtedy, ke� sa 
v klubovni o 20:30 hod. objavila moja mama....Že ma nechválila, 
o tom radšej poml�ím... 

�innos� sa stávala �ím �alej zaujímavejšou, bola naplnená 
zmysluplnými aktivitami, ktoré z  nás postupne formovali skuto�né 
skautky. Po radcovskom kurze som založila družinu s názvom Orion.  

Spomeniem ešte jednu milú návštevu v klubovni na 
Zapotô�koch: na našu �innos� sa prišla pozrie� vtedajšia vodky�a 
Diev�enskej kme�ovej rady sestra Markíza – Dr. Galina Vl�eková. 
My sme jej urobili rados� pekným skautským programom a ona nám 
povedala to�ko krásneho o skautingu, že sme mali dlho o �om 
premýš�a�. 

Klubovne sa striedali, ale už na tom nezáležalo. Pochopili sme, 
že je tu nie�o viac, �o nás spája. Ke� sa vyskytli problémy 
s priestormi klubovní, stretávali sme sa u sestry Ma�ky v izbách na 
poschodí a bolo nám dobre, cítili sme sa ako u vlastnej starkej. 
V týchto priestoroch som neskôr viedla aj našu skautskú knižnicu. 
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V roku 1993 som sa zú�astnila VDLŠ Gold v Chocholnej. Dva 
roky som pracovala so v�ielkami. Potom som viedla oddiel skautiek. 
Tu som uplatnila svoje vedomosti z LŠ. So skautkami sme chodili aj 
do detských domovov a do domovov dôchodcov, kde sme im chvíle 
spríjem�ovali svojím skautským programom. 

Ve�a nových síl a nových inšpirácií mi dodala ú�as� na 
skautských duchovných cvi�eniach v Banskej Bystrici pod vedením 
brata Rikitana – Tibora  Halušku. 

V skautingu som sa spoznala i so svojim manželom – skautom. 
Bola to skautská láska... Aj naša svadba bola v „skautskom duchu“: 
skautskí bratia a sestry stáli pri nás v tejto chvíli. 

Dnes už máme syna Martinka a vedomosti získané prácou 
v skautingu môžem uplatni� pri jeho výchove. Kontakty so skautskou 
rodinou pokra�ujú �alej, ba možno poveda�, že sa prehlbujú. Aj ke� 
teraz aktívne nepracujem, sledujem skautský život cez manžela. Som 
ve�mi rada, že i ja patrím do tejto skautskej rodiny. 

Moje úprimné �akujem patrí mojim vodkyniam a inštruktorkám, 
ktoré ma priviedli na túto zmysluplnú cestu života. 

                                   Angelika – Edita Franeková rod. Weberová 
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�innos� 1. roja v�ielok  
 

sa rozbehla hne� v roku 1990. Vodky�ou je sestra Ma�ka, roj sa 
stretáva pravidelne raz do týžd�a i ke� miesto jeho stretávaní je 
rozli�né, pod�a podmienok. Postupne sa v �om formujú rodinky, ktoré 
vytvárajú jednu skautskú rodinu. Osvojujú si jednotlivé zákony 
v�ielok, heslo, príkaz d�a, s�ub, skautskú symboliku i skautskú prax 
tak, ako sú uvedené v metodickej príru�ke „V�ielka 1“, vydanej 
Diev�enskou kme�ovou radou. Hravou formou sa u�ia tieto vnáša� do 
svojho praktického života. Dobrou pomôckou pri vedení roja bol 
i �asopis DKR „Bu� pripravená“, tiež pravidelné stretávanie sa 
vodký� s vedením DKR za ú�elom vzájomnej výmeny skúseností 
obohacovalo každú vodky�u novými nápadmi pre �innos�.  

Gitara a skautské piesne patrili vždy neodmyslite�ne ku všetkým 
skautským podujatiam. Tu nám pravidelne pomáhala sestra Nšo – �i 
so svojou gitarou. Po dlhšej príprave sa nám podarilo (v spolupráci 
Ma�ka, Nšo – �i, Hela) vyda� spevník 1. roja v�ielok v Prievidzi 
v roku 1998 aj s pracovnou nahrávkou na mg kazete. Neskôr sme 
v tom istom zložení spracovali a vydali 2. spevník roja, v ktorom boli 
�udové i príležitostné piesne a tiež piesne, ktorých texty vytvorili naši 
�lenovia na známe melódie. Bol to náš dar�ek k 10. výro�iu 
obnovenia skautskej �innosti. 

Sú�as�ou �innosti roja sa stali pravidelné výlety, spojené 
s overením si získaných poznatkov v praxi. Ich nápl�ou boli hry, 
sú�aže, šifry – skautská prax. Zárove� mali za cie� nau�i� v�ielky 
chodi� s otvorenými o�ami i srdcom v Božej prírode a poznáva� cez 
stvorené veci Stvorite�a. 

Peknou tradíciou v roji sa stalo, že sa nezabúdalo na žiadne 
meniny ani narodeniny, �i už vlastnoru�ne vyrobenou mali�kos�ou, �i 
možnos�ou oslávenca vybra� si z pripravených hier, �i zaspievaním 
„piesne na želanie“. Tiež ú�as� vodkyne pri významných d�och 
v�ielok, ako je napr. 1. sv. prijímanie, upev�ovalo pekné vzájomné 
vz�ahy v roji.  

�lenky roja sa pravidelne zú�ast�ovali na zborových 
podujatiach, dokonca mnohé pripravovali a obohacovali svojimi 
vystúpeniami. Podrobnejšie o tom hovorí fotodokumentácia roja, 
ktorú spracovala sestra Angelika. 
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V 1. roji v�ielok pracovali na „ro�nej praxi“ v rámci prípravy na 
samostatné vedenie oddielu i dve sestry po absolvovaní VDLŠ. Najprv 
to bola sestra Radka Bahurinská, potom sestra Angelika. I ke� ani 
jedna z nich nezostala pracova� s v�ielkami, predpokladám, že prax 
obohatila ich osobný život. A sestre Angelike možno i trochu pomohla 
v za�iatkoch, ke� sa stala vodky�ou skautiek. 

V roku 1997 prichádza do 1. roja v�ielok sestra Ing. Helena 
Ma�uhová, aby pomohla pri práci. Celý rok sa aktívne zú�ast�uje 
všetkých schôdzok i podujatí spolu so v�ielkami ... Ur�ite nikdy 
nezabudne na tábor v�ielok v roku 1997 v Hornej Vsi, kedy lialo 
a lialo. Ešte š�astie, že s rojom táborila i sestra Nšo – �i so svojou 
gitarou a tak sme spevom konkurovali daž�u. Aj potok hrozil, že 
vystúpi zo svojich brehov ... Krásne �ažký tábor, preveril dospelých 
i deti. A na rados� vodkyne roja prešla sestra Hela ví�azne touto 
„skautskou skúškou“.  Skauting jej u�aril na celej �iare, stal sa jej 
srdcovou záležitos�ou. Bola skuto�ne vyprosený dar z neba pre sestru 
Ma�ku, ktorú v �innosti za�ali obmedzova� zdravotné problémy. 
A tak od roku 1998 sa stáva sestra Hela vodky�ou 1. roja v�ielok, aby 
štafetu niesla �alej. Svoj skautský s�ub skladá do rúk svojej 
predchodkyne, urobila si �akate�ské i vodcovské skúšky a s nadšením 
nastúpila svoju cestu skautskej vodkyne. 

Roj v�ielok pod jej vedením pokra�uje vo formovaní v�ielok 
skautskou cestou, nastúpenou sestrou Ma�kou, ktorá je na�alej 
„dušou roja“.  

Rola here�iek sa stala ob�úbenou aktivitou v�ielok. Suverénne 
vystupujú v scénkach, pásmach, tancoch na mnohých skautských 
podujatiach a schôdzkach. Pritom nezabúdajú ani na iných, ke� 
pripravia program napríklad pre telesne postihnuté deti a dospelých, 
alebo na de� Narodenia Pána pre deti a dospelých vo farskom kostole. 

V oblasti sebavýchovy sa zapájajú do vyhlásených sú�aží roja 
„nezjes� viac ako tri sladkosti za týžde�“, „ani raz za týžde� sa 
nenahneva� a nezavda� prí�inu iným na hnev“, „urobi� aspo� dva 
dobré skutky denne“, „nepozera� televíziu“ a pod.  

Nieko�koro�nou tradíciou roja je príprava viano�ného strom�eka 
v prírode pre zvieratká, vlastná výstava a degustácia ovocia 
a lie�iviek, oslava d�a detí v prírode alebo na chalupe, šarkaniáda, 
sánkova�ka, stavanie postáv zo snehu, poznávanie stôp zvierat. 
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V�ielky sa aktívne zapájajú aj na akciách poriadaných inými 
zbormi na Slovensku ako sú Zvedavky, Skautské dni v Nitrianskej 
Blatnici, kde sa umiest�ujú v sú�ažiach na popredných miestach.  

Vyvrcholením celoro�nej �innosti v�ielok sú každoro�ne 
poriadané letné skautské tábory, ktoré sú nezabudnute�nými zážitkami 
v lone prekrásnej Božej prírody. 

S prihliadnutím na vek v�ielok tieto pomáhajú aj pri stavbe 
tábora. Na táboroch sa prelína duchovná �innos� s telesným rozvojom 
– etapové hry, množstvo sú�aží, hier, dumky, meditácie, posedenia pri 
táborákoch, výlety, ú�as� na sv. omšiach v prírode, pomoc pri 
príprave jedál v kuchyni, no�né stráženie, skúšky odvahy v noci, 
získavanie odznakov Medušky, Bobríka, Indiánske vrecúško. 

Nezabudnute�né a zárove� zaväzujúce sú s�uby v�ielok, 
skladané pri s�ubovej vatre do rúk vodkyne. 

Obrad prestupu starších v�ielok k skautkám pri poslednom 
táborovom ohni je chví�ou, kedy vypadne pri val�íku na rozlú�ku 
nejedna slza malým i ve�kým.  

Prosíme, aby Pán i na�alej dal ve�a lásky, vytrvalosti 
a obetavosti tým, ktorí sa venujú tejto krásnej �innosti a požehnával 
ich prácu. 
 

                              Ma�ka a Hela 
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�innos� 1. oddielu skautov 
 

�innos� prvého oddielu skautov sa rozbehla hne� od za�iatku 
roka 1990 pod vedením brata Noeho – Tibora Sokola. Oddiel mal tri 
družiny: Jastrabi, Delfíni a Rysi. Každá družina si  vyzdobila jednu 
stenu klubovne. Tu sme získavali prvé skúsenosti na našom 
skautskom chodníku. 

 V roku 1993 sa stáva vodcom oddielu brat Jozef Franek – 
Babka. Od júna 1996 vedie oddiel brat František Gregor – Bagy, jeho 
zástupcom je  brat Miroslav Macko - Grizzly. Na jese� roku 1997 
odchádza brat Bagy študova� do USA a vodcom oddielu ja opä� brat 
Babka. Od roku 1998 vedie oddiel Vladislav Michalovi� – Amice. 
V roku 2000 nastupuje do funkcie vodcu oddielu brat Dušan Hricko – 
Twyggi. O rok ho vo funkcii vystrieda brat uboš Ruttkay - Uzlík. 
V roku 2004 preberá funkciu vodcu oddielu brat Jaroslav Mišík – 
Tom.  

Po�ty a názvy družín sa po�as tohto obdobia menili. Boli to 
napríklad: Bobri, Delfíni, Jastrabi, Jazve�íci, Rysi, Tulene.... Najvä�ší 
po�et družín mal oddiel v roku 2000. Boli to: Sokoli, Svište, Kamzíci, 
Medvede, Tigre, Leopardi. V sú�asnosti pracujú v oddieli družiny 
Medve�ov, Pytónov a Žralokov. 

 Družiny, oddiel i oddielová rada rozvíjali svoju �innos� na 
pravidelných klubových stretnutiach a výletoch, ako aj na zborových 
podujatiach. Ciele našich výletov sa menili. Spo�iatku sme 
„objavovali“ nové miesta, neskôr sme sa pravidelne vracali na tie 
ob�úbené: Tri studni�ky, Sýkorka, Štyri chotáre, Šútovské sedlo, 
Švogrová, Vendelín, �i K�ak.  

Vytvárame oddielové tradície, ako napríklad skautský s�ub 
o polnoci na vrchole Malého Gri�a (od roku 1994). Túto tradíciu sa 
oddiel snaží zachováva� dodnes.  

Okrem pravidelných zborových aktivít sa oddiel zú�ast�uje aj 
rozli�ných celoslovenských podujatí, napríklad: Bratislavské skautské 
dni na Ka�íne, Stretnutie �echov a Slovákov na Javorine, Zvolenské 
skautské hry, Memoriál Mika Jan�eka vo Varíne, Skautská Olympiáda 
v Bratislave, Eurocor – Slovanské Jamboree, Zvedavka v Tren�íne, 
Skautský antropoid vo Viš�ovských skalách, alebo stretnutia so 
svätým otcom Jánom Pavlom II v Nitre a v Banskej Bystrici. 
Nemôžeme nespomenú� ú�as� na 5. okresnom zraze skautov 
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Považskej Bystrice v Manínskej Ties�ave: vyhrali sme sú�až 
„�igoligo“, zdolali sme vrch Ve�ký Manín. Brat Bagy (ú�astník 18. 
svetového Jamboree v Holandsku) tu slúžil ako tlmo�ník �lenovi 
svetového ná�elníctva skautov, ktorý toto podujatie poctil svojou 
prítomnos�ou.  

Oddiel sa každoro�ne zú�ast�oval na skautských táboroch 
a pomáhal zabezpe�ova� ich výstavbu a likvidáciu. Okrem bežnej 
táborovej �innosti, ktorá je podrobne zachytená v kronikách sme sa na 
táboroch venovali hlavne viazaným stavbám, zvyšovaniu telesnej 
zdatnosti, zapa�ovaniu oh�a bez zápaliek – lupa, kresadlo, trecie 
drievka, práci s mapou a buzolou – orienta�né pochody, 
panoramatickým ná�rtom...  

V sú�asnosti oddiel naväzuje na všetky dobré tradície 
predchádzajúcich rokov a obohacuje ich o nové tradície v snahe 
zatiahnu� �lenov do nádherných ideálov skautského ducha.  
  
 
 
2. oddiel skautov 

 
1.1.1999 vzniká z družiny Delfínov a družiny Rysov 2. oddiel 

skautov. Vodcom oddielu je brat Babka, zástupcom vodcu je brat Ján 
Polerecký - Ingi. Vodcovský tandem sa mení v roku 2001, vodcom 
oddielu sa stáva  brat Ján Mazanec – Motúz (ktorý je �lenom 
Slovenského skautingu od roku 1989 ako v
�a, neskôr ako skaut), 
zástupcom vodcu je brat Pavol Marko – Turek.  

Okrem pravidelnej družinovej a oddielovej �innosti sa aktívne 
zú�ast�ujeme všetkých podujatí poriadaných našim skautským 
zborom. Podnikáme výpravy na Sklabinský hrad, Sklené, Maguru, a 
putovanie okolo Hornonitrianskej kotliny. Prázdniny ukon�ujeme 
tradi�nými (najskôr družinovými, teraz oddielovými) stretnutiami pod 
Vyšehradom. Na jese� sa zú�ast�ujeme „Bratislavských skautských 
dní“ a „Tur�ianskeho skautského zrazu“ na Sklabinskom hrade. 
Organizujeme skautskú šarkaniádu. Každoro�ne absolvujeme tradi�ný 
januárový výstup na K�ak. Kalendárny rok ukon�ujeme na chate 
turistov nad Handlovou.  

Nako�ko všetci �lenovia oddielu sú už dospelí a vä�šina študuje, 
alebo pracuje mimo mesta, stretávame sa len sporadicky. V decembri 
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2002 ukon�ujeme našu �innos� s predsavzatím, že sa budeme aj 
na�alej stretáva� a pomáha� hnutiu, ktoré nám dalo detstvo plné 
nádherných zážitkov a trvalých priate�stiev. �akujeme. 

Prvé stretnutie v po�etnejšom zastúpení niekdajších �lenov 
oddielu sa uskuto�nilo na skautskom plese vo februári 2004 a stále si 
máme �o poveda�...  
 
3. oddiel skautov 
 

Oddiel vzniká v roku 2002 rozdelením �lenov 1. oddielu. Oddiel 
prijíma názov: „1. oddiel skautov sv. Martina Bojnice“.   �innos� 
prebieha v klubovni na fare v Bojniciach. Oddiel vedie brat Ján 
Karpiš, jeho zástupcom je brat Ján Šimkovi�.  

V oddieli pracujú štyri družiny: Leopardi, Mravce, Sokoli a  
Kamzíci. Aktívne sa zú�ast�ujú na podujatiach nášho prievidzkého 
zboru. Ob�úbeným miestom výletov je nielen okolie Bojníc 
a Prievidze, ale i Dubové, kde trávia i viacdenné výlety.  

V roku 2004 je poverený vedením oddielu brat Peter Kutiš. 
  

(Spracované pod�a kroník a zápisníc) 
 Babka – Mgr. Jozef Franek 

 Tom – Jaroslav Mišík 
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Z �innosti 1. voja v��at  
 
 

Po obnovení skautingu na Slovensku i v Prievidzi v roku 1990 sa 
rozbehla aj práca s najmladšou vekovou kategóriou chlapcov, 
s v
�atami. Práce s v
�atami sa ujali brat Akela – Ing. Alexander 
Halahyja, ktorý je skautom od roku 1968 a brat Balú – Viliam Vl�ko, 
ktorý vzápätí absolvoval vodcovský kurz na Ostrom. 

 Za�iatky boli �ažké, ale nadšenie a rados� zo znovuobnovenia 
skautingu o to vä�šia. Hoci je to už dávno, �o prvé v
�atá vnikali do 
tajomstiev skautského života a dnes sú z nich už dospelí �udia, predsa 
nám tu po nich nie�o ostalo až do dnešných dní. Že �o to je? Je to náš 
pokrik, ktorým kon�íme každú schôdzku : „ My sme chlapci šikovní, 
máme radi zvieratá, sme prievidzské v
�atá!“, a verte, že i dnešné 
v
�atá, tak ako ich predchodcovia si idú pri �om vykri�a� hrdlo. A ešte 
nie�o – názov voja- Šikovní chlapci, samozrejme tiež pochádza 
z týchto �ias. A že v
�atá sú naozaj šikovné, o tom niet pochýb. 

V
�atá sa celé roky pravidelne stretávali na schôdzkach, chodili 
na výlety, zú�ast�ovali sa zborových akcií a  od roku 1991 chodili 
pravidelne aj na tábory.  V roku 2000 prišiel do oddielu brat Rupi- Ing 
ubomír Krch�avý. V roku 2001 sa spolu s v
�atami zú�astnil 
Zvedavky v bojnickej ZOO i Svätojurajských dní v Nitrianskej 
Blatnici.Vzh�adom nato, že momentálne pracuje v zahrani�í, 
zú�ast�uje sa našich akcií len zriedka, ale ke� môže, rád pomôže na 
tábore i výletoch. Od roku 2003 za�ala v našom voji pracova� jeho 
manželka, sestra Marka – Ing. Mária Krch�avá. 

I dnes sa stretávame  pravidelne raz do týžd�a. Rámec výchovy 
v
�at tvorí Kniha džunglí od Rudyarda Kiplinga. U�íme sa poznáva� 
jednotlivé postavy: múdreho a rozvážneho vodcu vl�ej svorky Akelu, 
u�ite�a a vychovávate�a v
�at Balúa, zdravého a zdatného lovca 
Baghíru, vynaliezavého hada Kaa, verného a milujúceho Rikki-tikki-
taviho, obetavého Kotika a tak spolu s Mauglím rastieme a múdrieme, 
u�íme sa ži� vo svorke, pozna� zákon v
�at. Na tejto ceste musíme 
prekona� štyri stupne: Vl�ie mlá�a, Tajomná džung�a, Slobodný 
lovec a Mauglí-�lovek. A samozrejme, ve�mi radi sa hráme. Hry 
nesmú chýba� na žiadnej schôdzke. Lebo pri hrách sa u�íme by� 
vytrvalými, poslušnými i �estnými a obetavými. Radi chodíme aj na 
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výlety, ale zo všetkého najviac sa vždy tešíme na tábor. Tam sa do 
sýtosti hráme, u�íme sa rôzne skautské zru�nosti, h�adáme poklad, 
poznávame stopy zvierat, u�íme sa rozoznáva� stromy i kvety, 
prekonávame strach na skúške odvahy a v noci strážime tábor. Tí 
najzdatnejší z nás dokonca dokážu získa� aj Tri biele tesáky.  

Z posledného obdobia máme pekné spomienky z dvojd�ového 
výletu na Kremnických Baniach v septembri 2003 i z neskoro - 
jesenného výletu nad  Ve�kou Lehôtkou na konci októbra 2003. 

Takmer každý rok odprevadíme najstarších a najskúsenejších 
z nás medzi skautov . A prídu noví chlapci a všetko za�ína odznova. 
Ale tak to má by�, aby �aro života vo vl�ej svorke pokra�ovalo. 
 

                                                            Marka – Ing. Mária Krch�avá 
 
Rozrastá sa nám skautská rodina. 
 

V Nitrianskych Su�anoch sa vytvárajú od roku 2003 skautské 
oddiely, ktoré sú zatia� sú�as�ou prievidzského zboru. V ich �ele stoja 
sestry Mária Jeckelová, Katka Nem�eková, Zuzka Nem�eková, Zuzka 
Bohá�ová a brat Pa�o Šmýkal. Aktívne sa podie�ajú i na �innosti 
zboru.  

 Babka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brat Noe a sestra Ma�ka sa stretli s prievidzskými de�mi na Sýkorke, aby ich 
zoznámili s ideálmi skautingu a pozvali ich do skautskej rodiny 
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 Brat Noe a sestra Ma�ka sa stretli s prievidzskými de�mi na Sýkorke, aby ich 
 zoznámili s ideálmi skautingu a pozvali ich do skautskej rodiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakty so skautským vodcom Štefanom Sámelom sa nikdy neprerušili 
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List od prof. Sámela, ktorým odpovedal na náš pozdrav zo IV. skautského  
snemu v Žiline 1990 
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Zú�astnili sme sa na oslave 50-ro�ného jubilea k�azskej vysviacky prof. Sámela 
v roku 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po�akovanie mons. Sámela za blahoželanie z príležitosti životného jubilea  
90 rokov 
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Po�akovanie mons. Sámela za blahoželanie a obrázok z príležitosti životného 
jubilea 90 rokov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prievidzskí skauti osádzajú kríž svojmu skautskému bratovi na mieste, kde 
tragicky zahynul a plnia tak želanie jeho rodi�ov 
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   Slávnostné otvorenie klubovne, ktorú sme dostali od mesta Prievidza 
   do bezplatného do�asného užívania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Slávnostné otvorenie skautského domu 
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                  23.3.2002 – skautská krížová cesta v Solke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
           Vyberáme príspevky na Ligu proti rakovine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Stráženie oltárikov na sviatok Božieho Tela 
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Betlehemské svetlo 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betlehemské svetlo 
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Betlehemské svetlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Letný skautský tábor (29.7.-4.8.1991) v Podhradí 
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                    1993 – Tábor Tri Studni�ky 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Sv. omša na tábore (1995)                                                          
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2.10.1994 – výlet na Sýkorku 
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              1995 Tábor skautiek na Troch studni�kách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Skautky na výlete na Sýkorku 
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          Skautky vo vlá�iku z Banskej Bystrice, z návštevy Svätého Otca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Tábor v�ielok vo Východnej 
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     1992 – Skautky pripravili výlet pre v�ielky so zaujímavým putovaním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          2002 – s�ub v�ielky Janky 
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                  2000 – Tábor Horná Ves (skautky, v�ielky, v
�atá) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Slávnostné otvorenie Skautského domu 
 



 106

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             LST 1992 - Východná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             LST 1995 - Švogrová 
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                          LST 1998 - Tužina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Oddych po prehliadke Važeckej jaskyne 
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   1992 – tábor Východná, ú�as� na folklórnych slávnostiach vo Východnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1992 - tábor Východná, pred Važeckou Jasky�ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       1993 – Tábor Tri studni�ky, výlet na Malý Gri� 
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Ako sme oslavovali 80. výro�ie založenia       
skautingu v Prievidzi ? 

 
Mottom osláv 80-tich rokov založenia Slovenského skautingu 

v Prievidzi bolo „Skautské ideály spájajú svet“. 
V predve�er celosvetového skautského sviatku D�a sesterstva – 

21.2.2004 prievidzský zbor mal dvojnásobný dôvod k oslave: ku D�u 
sesterstva a formou skautského plesu otvoril oslavy osemdesiatro�nice 
skautingu v Prievidzi. Na slávnostnom zhromaždení sa zú�astnili 
�lenovia prievidzského zboru, bývalí skauti a skautky, zástupcovia 
zboru z Nitrianskeho Pravna, zástupcovia mesta a rodi�ia �lenov 
skautingu. 

Na podujatí sestra Ma�ka, nosite�ka najvyššieho skautského 
vyznamenania Radu strieborného trojlístka, organizovaná a �inná 
v skautingu od obnovenia po roku 1945 doteraz, zhodnotila �innos� 
skautingu v Prievidzi od jeho vzniku. 

Malí i ve�kí skauti a skautky vo svojich vystúpeniach predstavili 
svoje oddiely a prezentovali svoju �innos� v duchu skautských 
princípov. Po slávnostnej �asti nasledovali spolo�né hry, tane�ný 
parket sa zaplnil od školákov po dôchodcov. Podujatie bolo ve�mi 
priaznivo hodnotené zástupcami mesta i rodi�mi a bolo krásnou 
prezentáciou našej skautskej organizácie. 

Oslavy založenia skautingu pokra�ovali skautskou výstavou, 
poriadanou v d�och 18.5. – 4.6. 2004 v priestoroch Piaristickej školy 
v Prievidzi. Zámerom výstavy bolo poodhali� tajomstvá skautskej 
výchovy a prezentova� praktické nap
�anie princípov skautingu od 
jeho vzniku. 

Výstava bola rozdelená do nieko�kých blokov, kde boli 
panelovým spôsobom prezentované: 
Základné princípy SLSK a to: a/ povinnos� vo�i Bohu 
                                                b/ povinnos� vo�i iným 
                                                 c/ povinnos� vo�i sebe,vyjadrené 
v s�ube, zákone a dennom príkaze dobrého skutku, ktorými sa 
dobrovo�ne riadia všetci �lenovia skautingu. 

Na �alších paneloch boli obrazovou, textovou a foto 
dokumentáciou prezentované oblasti: organizácia skautingu, 
symbolika, svetový skauting, Slovenský skauting, história skautingu, 
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vzdelávanie v SLSK. Na jednotlivých paneloch boli návštevníci 
oboznámení s �innos�ou skautingu v Prievidzi v rokoch 1924 – 1939, 
1945 – 1950, 1968 – 1970, i po roku 1989. Pä� sú�asných oddielov 
skautov a skautiek predstavilo svoju �innos� fotodokumentáciou, 
vlastnými výrobkami, oddielovými �asopismi. 

Sú�as�ou výstavy bolo množstvo domácich i zahrani�ných 
�asopisov a kníh, oddielových �asopisov z minulosti a sú�asnosti. 
Výstava bola doplnená odznakmi, zna�eniami, skautskými 
vyznamenaniami, dekrétmi. 

Zo Skautského múzea v Ružomberku bola zapoži�aná rozsiahla 
dokumentácia od založenia skautingu. 

Vystavené družinové i oddielové kroniky nášho zboru boli 
v stálej pozornosti návštevníkov. 

Zo strany návštevníkov, hlavne detí a mládeže, bola ve�ká 
pozornos� venovaná vystavenej rovnošate skautov všetkých vekových 
kategórií, �inovníkov, doplnená aj o zahrani�né exempláre. 

Ve�ký záujem bol o obrad zapa�ovania oh�a, fakle, ohniská, 
inštalované stany, maketu stanového tábora. 

Sú�as�ou výstavy boli sú�aže pre deti a mládež z oblasti 
prírodovedy, astronómie, šifrovania, uzlovania a mnohých iných 
zru�ností a vedomostí. O sú�aže bol zo strany návštevníkov ve�ký 
záujem. 

Výstava bola prezentovaná i náhravkou rozhovoru s �inovníkmi 
skautingu do Slovenského rozhlasu a nato�ená a odvysielaná 
regionálnou televíziou. Zahájenia výstavy sa zú�astnili i redaktori 
týždenníka Prieboj a mesa�níka Bartolomej Prievidza, s následným 
uverejnením �lánkov v uvedených �asopisoch. Oznamy o výstave boli 
odvysielané aj v rádii Lumen. 

Výstavu možno hodnoti� ako ve�mi úspešnú. Zú�astnilo sa jej 
približne 46 tried z Prievidze a okolia s po�tom asi 1080 žiakov, 
študentov a pedagógov. Individuálne navštívilo výstavu asi 250 osôb. 
Mnohí návštevníci si prišli výstavu pozrie� i viackrát. Výstavu poctila 
návštevou aj bývalá kme�ová vodky�a Diev�enskej kme�ovej rady 
SLSK: RNDr. Galina Vl�eková, CSc. – Markíza. Uvádzam jej 
písomný záznam v zborovej kronike: „Už dávno som ni� 
senza�nejšieho nevidela. Želám všetkým dobrú stopu, hodne slnka 
a priaznivý vietor do vašich skautských plachiet.“ 
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Veríme, že uvedenými skautskými podujatiami sa nám podarilo 
zasia� semienko skautských ideálov do s�dc mnohých návštevníkov 
a vzda� v�aku tým, ktorí sa zaslúžili a zasluhujú, aby znovu a znovu 
klí�ilo a rástlo. 

                                 Hela – Ing. Helena Ma�uhová 
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Odkedy a pre�o 14. zbor skautov a skautiek     
nosí meno Watomika? 

 
 Ku koncu r.2000 rozhodlo ná�elníctvo Slovenského skautingu 
vzh�adom na zmenu zákona o ú�tovníctve, že  všetky zbory musia 
prija� delegovanú právnu subjektivitu a s tým aj I�O (identifika�né 
�íslo organizácie). S tým bol spojený aj problém prijatia názvu nášho 
prievidzského zboru. Ve�mi usilovne sme sa zamýš�ali nad vhodným 
názvom, ktorý by v sebe spájal kres�anské myšlienky, ale aj snahu by� 
lepším, snahu sa zmeni�, lásku a úctu k prírode, lásku k tým, ktorí nás 
prenasledujú. 
 V tom �ase sa nám dostala do rúk kniha o indiánskom mladíkovi 
(synovi francúzky a indiána z kme�a Delavarov) Watomikovi, neskôr 
prijal civilné meno James Buchard (po svojej francúzskej matke). Jeho 
príbeh nás o�aril. Bolo to presne to, �o sme h�adali. Vzh�adom na 
indiánsky pôvod nášho názvu sme na logo zboru použili indiánsku 
symboliku. 
WATOMIKA  
 Watomika sa narodil v kmeni Delavarov, ktorý vtedy táboril 
v pralese Muskagola v Skalistých Horách. Vyrástol ako syn divokej 
prírody vo vigvamoch svojho kme�a r.1823. Jeho otec bol ná�elník 
Delavarov a jeho matka beloška  francúzskeho pôvodu, vychovaná 
v kmeni Koman�ov.  
 Watomika bol vychovaný ako každý indiánsky chlapec – musel 
sa vedie� pohybova� v prírode, musel sa posti�, premáha� svoje  
nedostatky. Po ve�eroch horeli táborové ohne a vtedy po�ul Watomika 
rozpráva� o Ve�kom Duchovi, ktorý býva nad hviezdami a je otcom 
všetkých �udí dobrej vôle. Je prítomný v prírode, v jemnom vánku, 
v zur�iacich potô�ikoch. No u�il sa aj odriekaniu, odolnosti vo�i zime 
a hladu. Postupne sa z neho stával bojovník, ktorý vedel strie�a� 
z luku, bojova� nožom a skalpova�. Mal prirodzenú autoritu a 
rovesníci ho za�ali uznáva� za svojho vodcu. 
 V približne pätnástich rokoch sa zú�astnil bojovej výpravy proti 
Siouxom, pri ktorom jeho otec zahynul. Jeho výchovy sa ujal strýko, 
ale pri predaji koží v pevnosti  ho zákerne zavraždil jeden opitý Sioux. 
Chlapec sa za pomoci istého zálesáka, ktorý vedel po delavarsky, 
dostal k svojim rodným. Nepobudol tam dlho. Do ich tábora prišiel 
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metodistický kazate�, ktorý im hovoril o Ve�kom duchovi a jeho 
Synovi, ktorý za nás trpel. Po �ažkom rozhodovaní sa rozhodol ís� do 
metodistickej školy pre indiánsku mládež. Pri štúdiu metodistickej 
teológie vždy narážal na nejasnosti.  Asi po ro�nom štúdiu  raz zašiel 
na detskú káze� v jezuitskom kolégiu. Po vypo�utí kázne jeho 
pochybnosti a nejasnosti opadli a jeho �a�ší  smer bol jasný. 
 Do katolíckej cirkvi vstúpil v r.1844 v St.Luis. Následne vstúpil 
do rádu jezuitov. V �ase noviciátu, ktorý absolvoval v Florissant 
(Missouri) sa venoval výchove mládeže. Mladí boli nadšení jeho 
telesnou zdatnos�ou , výdržou v odriekaní a v umení ovládnu� sa aj 
v tých naj�ažších situáciách – obdivovali jeho š�achetnos� a 
priate�stvo. 
 V roku 1856 ho arcibiskup zo St.Luis vysvätil za k�aza. Na tejto 
slávnosti sa už zú�astnili aj príslušníci z jeho kme�a, ktorí prijali 
kres�anstvo, aj jeho matka. Po vysvätení bol vyslaný do Cincinnati. 
V tých �asoch americká vláda ve�mi tvrdo zasahovala proti indiánom 
z rôznych kme�ov. Ve�mi ho bolelo, že v mene pokroku a v mene 
Boha sa vraždili jeho nevinní súkme�ovci. Boles�, ktorú prežíval, 
odpútala srdce Watomiku od pozemských statkov a svoju boles� 
vyjadril ešte v usilovnejšom apoštoláte belochov – tých, ktorí vraždili 
jeho rasu. Napriek všetkému miloval tých, ktorí mu ubližovali. 
 V r.1861 sa prihlásil ako dobrovo�ník pre dušpastiersku prácu 
v Kalifornii. Po príchode do Kalifornie pôsobil v San Franciscu 
v kolégiu sv.Ignáca. Jeho spolubratia ho prijali ve�mi úprimne . 
V Kalifornii pôsobil dvadsa� rokov. Jeho prekrásne a strhujúce kázne 
vedeli zauja� a doja� aj tých najtvrdších chlapov. Venoval sa mládeži 
aj dospelým, pozývali ho aj na �udové misie. Jeho danosti a vplyv bol 
taký ve�ký, že na jeho kázne za�ali prichádza� aj inoverci a židia. 
 Po vyše dvadsa�ro�nej práci v Kalifornii zomrel 26.decembra 
1889. Pochovali ho na druhej strane Skalistých hôr. 
 
  Ako ke� slnko klesá na konci letného d�a 
  žiariac za horami – tak sa lú�im s Vami. 
  Tešte sa, že som sa rozlú�il ako zapadajúce slnko! 
  Zasa�te kvety divej prírody na môj hrob! 
  Chvá�te Ve�kého Ducha a slúžte mu verne! 
  V nebeských vigvamoch �akám na Vás... 
      Watomika S.J. 
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Logo zboru: 
 

 

 
 
 
 
POPIS LOGA ZBORU 
 
Použité farby pochádzajú z prievidzského mestského znaku: 
zelená – podklad – symbolizuje 1. nádej  
                                                   2.ekológiu – farba prírody a lesov 
žltá – lem a písmo – farba  slnka – farba radosti, uvedomenie si, že 
Boh je tu pre všetkých 
biela – sústredné kruhy, v indiánskej symbolike znak zobrazujúci 
Boha  
         – farba duchovnej �istoty 
3 modré perá : symbol vychádza z indiánskej povesti o Modrom 
vtákovi, �i orlovi. Modrý orol je v indiánskej symbolike poslom 
Ve�kého ducha. udí, ktorí konali dobré skutky a žili cnostným 
životom odme�oval modrým perom zo svojho chvosta. Pod�a inej 
indiánskej povesti daroval �u�om ohe�. Prvá, ktorá ohe� dostala bola 
matka starajúca sa o choré die�a. 
Dva sústredné kruhy : v indiánskom  písme je to symbol pre Boha. 
Základná myšlienka loga :  „Tri základné princípy skautingu a dobré 
skutky nás privádzajú k Bohu“. 
 

                                                                                                                     
Akela 
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Pár slov na záver 
 
 
Nazreli sme spolo�ne do histórie skautingu v našom meste od 

roku 1924 až do 30.6.2004. Videli sme jeho prvé nesmelé kroky, 
mladícky rozlet i rozkvet v plnej kráse. I to, že napriek trom násilným 
prerušeniam �innosti vždy mal silu povsta� a za�ína� znova. 

A �o si zažela� do �alších rokov na skautskej ceste? To, �o sme 
vždy najviac potrebovali a potrebujeme: skautského ducha, ducha 
pravého skautského bratstva, vzájomnej dôvery, úcty a pomoci. I ke� 
skautský duch je nie�o �ažko definovate�né, to je to, �o skautom vždy 
dodáva chu� do práce na formovaní seba i v prospech druhých, �o 
držalo mnohých po to�ko rokov vo vernosti skautským ideálom, �o je 
hybnou silou k radostnému prežívaniu vlastného života i k vnášaniu 
radosti do života iných. To je ten poklad, ktorý treba stále bez 
deformácií odovzdáva� všetkým sestrám a bratom, to je vernos� 
skautskému zákonu a s�ubu v každodennom živote, vernos� 
základným princípom skautingu tak, aby každý, kto sa s nami stretne 
pocítil, že naše slová a skutky idú spolu ruka v ruke a vychádzajú 
z �istého, úprimného skautského srdca. A rados� naplní naše srdcia 
a životy. 

Pred vstupom do �alších rokov skautskej �innosti  zasadnime 
v duchu pri skautskej vatre ... Všetci ... Tí, �o sú, �o boli i budú... 
Zapá�me jej ohne tak, ako ich zapa�ovali v našom meste skautské 
generácie minulé (i sú�asné), aby posvietili na skautskú cestu 
i generáciám budúcim. 
Zapa�ujem ohe� Pravdy:    nech horí vo vašich srdciach, aby ste 
vytrvalo h�adali pravdu a poznanej pravde zostali verní po celý život 
za každých okolností.  
Vaša re� nech je áno – áno, nie – nie.  
Zapa�ujem ohe� Krásy:   majte v úcte, chrá�te a zve�a�ujte krásu 
prírody, ktorú nám zveril Stvorite�. Dbajte o krásu a �istotu svojho 
tela – ve� ono je chrámom �udskej duše. Rozvíjajte zo všetkých síl 
i krásu svojej duše, pretože jedine tá nikdy nepominie: zostáva i vtedy, 
ke� telesnú krásu pozna�í zub �asu. 
Zapa�ujem ohe� Sily: nech vzrastajú sily vášho tela i ducha, aby ste   
vedeli chráni� hodnoty, ktoré nám zveril Boh i pre �a�šie generácie. 
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Rozvíjajte svoje sily, aby ste boli pripravení citlivo vníma� biedu, 
utrpenie i žia� okolo seba a bez meškania podáva� pomocnú ruku 
všetkým, ktorí to potrebujú. Pestujte i silu svojej vôle, aby ste vedeli 
premáha� sami seba a krá�ali celý život pod�a Božích i skautských 
zákonov. 
Zapa�ujem ohe� Lásky:    nech tento ohe� nikdy nezhasne vo vašich 
srdciach, pretože len v �istej láske nadobúdajú �udské skutky skuto�nú 
hodnotu. Chrá�te a udržiavajte si tento ohe�, rozdávajte lásku plným 
priehrštím priate�om i nepriate�om, blízkym i cudzím a nebojte sa 
v službe blížnym zabúda� na seba. Nech tento ohe� vyžaruje z vás na 
všetkých �udí a dá vám silu nachádza� rados� v každodennom živote. 
 

Táborový ohe� zažíham, by plápolal 
wahú, wahú, wahú. 

Jasné svetlo ku snemu nám dal 
wahú, wahú, wahú. 

Wakonda dhedhú, Wapadhin atonhe 
wahú, wahú, wahú. 

 
Planie ohnisko v lese ... Vatra horí, dáva žiaru ... 
 
Nech ohne skautských ideálov vám vždy svietia na cestu, skauti 
a skautky budúcnosti! 
 

Boh vám žehnaj! 
                   Ma�ka  
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„ Podávaná ruka je mostom! 

Stava� mosty znamená prekonáva� sám seba a slúži�. Každý de� 
znova. Da� si ruku poda� tam, kde je niekto silnejší, múdrejší 
a úprimne nám chce pomôc�. A podáva� ruku tam, kde druhých treba 
previes� cez prekážky, cez zlé cesty, cez to, �o nás rozde�uje 
navzájom i v nás samých.  

Sta�me sa stavite�mi mostov, sestry, bratia! V skautingu, doma, 
v škole, v práci, medzi susedmi, v ob�ianskom živote!“ 

                             (Z listu sestry Iva-vy) 
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