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 Začiatok bol niekedy v roku 1968. Brat Julo Stanek a Karol Holý zakladajú chlapčenský 
oddiel. Postupne sa pridávali aj ďalší dospelí a rozbehli činnosť, vznikol oddiel dievčat, vĺčat 
a oddiel včielok. 
 

 Dospelí: Funkciu podobnú terajšej funkcii zborového vodcu zastával Julo Stanek. Jeho 
úlohou bolo vybaviť skautskú klubovňu, zabezpečiť odoberanie časopisu Junák, členské, 
komunikáciu s ústredím skautingu, získať nejaké financie. Anka Bučeková, neskôr 
Moravčíková mala na starosti pečiatku a pokladňu, ale chodila tiež s deťmi na výlety. 
 Oddiel skautov viedol Karol Hollý - Rolf, vyštudoval medicínu a aj teraz stále pôsobí 
ako lekár – psychiater v Hronovciach. Oddiel vĺčat viedol Štefan Pokorný, včielky mala sestra 
Gabriela Terliková. Nezistil som, kto viedol oddiel dievčat (mal som vtedy 10 rokov), ale 
aktívne boli Magda Staneková, Magda Szilágyiová, neskôr manželka MUDr. Karola Hollého. 
Nejakým spôsobom pomáhala aj Lujza Krakovská. Mária Muráňová sa ku skautingu hlásila, 
ale pravdepodobne oddiel neviedla.  
 Na lesnej škole v Blatnickej doline (v lete 1969) sa zúčastnili a prácu robili Gaby 
Terliková, Karol Hollý, Magda Szilágyiová – Hollá. 
  
 Skautská klubovňa bola v dome č.4 na Námestí 1.mája (teraz Štefánikovo nám.). 
Pamätám si výlety na Kremnický štós, ku Kormendyho jaskyni, prespávačku na Krahuliach na 
chate MUDr. Hollého na jeseň, keď sme večer so staršími chlapcami išli na lúky smerom na 
Krahulský štít, lákať jeleňa zvukmi na cylindri petrolejovej lampy, a my mladší sme potom 
utekali do chaty, aby sme boli v bezpečí, ak by bol jeleň príliš agresívny. Starší chlapci sa učili 
techniku lasovania, viazanie uzlov, plieskať bičom, a podobne. 
 
 V roku 1969 si pamätám brigádu, stavanie mosta pri pomníku Jurka Langsfelda, na 
konci augusta (SNP) zapálenie vatier na Krahulskom štíte, Kalvárii, aj na Revolte. Bolo to 
pravdepodobne na protest proti okupácii Československa. Neskôr, zrejme až v roku 1970 
sme v zime zložili skautský sľub pri Anna kaplnke v Partizánskej (predtým Zvolenskej) doline. 
 
 Neskoršie, počas boľševickej konsolidácie, skauting v Kremnici pomaly dokonal.  Boli 
nejaké pokusy o oživenie po novembri 1989, ale nikto dlhodobejšie skautský oddiel neviedol. 
Zato vznikol skautský oddiel v neďalekej dedine Jastrabá, kde skauting zakladali súrodenci 
Schmidtovci s kamarátmi. 
 

 Toto som napísal z toho, čo si ja pamätám a podľa výpovede niektorých vodcov, a 
tiež vtedajších členov Junáka - skautingu v Kremnici. Písomnosti sa nezachovali, niektorí 
bratia a sestry už nie sú medzi nami, takže ostali len spomienky. Vďaka všetkým, ktorí 
venovali svoj čas nám, deťom, aspoň počas krátkeho obdobia slobody. 
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