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HANDLOVSKÉ NOVINY

Pripomíname si 100 rokov skautingu

S

kauti na celom svete oslavujú v roku 2007 príchod druhého storoèia
skautingu, sté narodeniny hnutia, jeho prvých sto úspešných rokov. Nie je
to okamih, ani chví¾a. Za všetko hovorí takmer pol miliardy mladých ¾udí,
ktorí za tento èas zloilo skautský s¾ub. To je sila, ktorú nemono prehliadnu.
Ráno 1. augusta 1907 na anglickom ostrove Brownsea zatrúbením na lesný roh
kudu zaèal Robert Baden−Powell prvý skautský tábor. S dvadsiatimi chlapcami.
Dnes sa k skautskému hnutiu hlási 38 miliónov skautiek a skautov a na mape
sveta chýba len pár totalitných štátov, ktoré by neboli vyplnené skautskými farba−
mi.

Skauting v Handlovej
Zakladate¾om skautingu v Handlovej bol Ladislav Makový, ktorý v roku 1922
prišiel z Bratislavy do Handlovej a zaloil prvé skautské druiny. V jeho práci
pokraèoval Andrej Nutter a Rudolf Ambróz, ktorí skautské druiny viedli v
Robotníckom dome. Kaplán Andrej Kliman zaloil v roku 1930 SKS − odiel
slovesnkách katolíckych skautov.
Po druhej svetovej vojne obnovil èinnos skautingu v našom meste Imrich
Izák. Skauting bol postupne vytláèaný zo spoloèenského ivota, a bol nakoniec
zaèiatkkom pädesiatych rokoch zakázaný. Skauti však vo svojej práci pokraèovali
v iných organizáciách ïalej a po revolúcii 1989 handlovský skauting oivili
Jaroslav Dufka a Imrich Izák, ktorý sa venuje skautingu dodnes.
I. Izák +V. Horváth

Handlovskí skauti − 1947
Kirschner Vladimír, Janíková Danka, Švec Milan, Wohland Jozef, Šubada Ján, Izák Imrich,
Janíková Emília, Hurtík Jozef, Ertl Anton, Juhas Jozef, Mlynariková Amália, Siegel Ján, Vajnorák
Jozef, Èech Jaroslav, Brodzianska Marta, Izáková Mária, Cibula Miroslav, Doczy Milan, Palovèík
Ján, Ulbriková Valika.

Struèné dejiny skautingu

Z

akladate¾om svetového skautingu
je anglický generál, humanista a
vychovávate¾ lord Robert Baden−
Powell, ktorý ve¾mi dobre poznal dobré
vlastnosti, ale aj nedostatky mládee.
Vedel, e mladých treba vychováva
k mravnosti, èestnosti, statoènosti a
zruè−nosti u od útleho detstva. Ako 50−
roèný sa dobrovo¾ne zriekol sluby v
armáde a celé ïalšie obdobie svojho
plodného ivota venovalo tomuto
uš¾achtilému cie¾u. Zomrel v roku
1941 vo veku 84 rokov.
Z bohatých ivotných skúseností vznikla jeho kniha Scouting for boys ( Skau−
ting pre chlapcov), ktorá sa stala teoretickým základom skautingu. V roku 1907
viedol na ostrove Brownsea svoj prvý tábor, kde si overil správnos svojej teórie.
U o rok bola jeho kniha preloená do viacerých svetových jazykov. To bol
impulz na rozšírenie skautingu do celého sveta.
V roku 1909 sa konal I. snem chlapèenských skautov v Londýne. Keïe
skauting bol chlapèenské hnutie, Bí−Pí bol prekvapený, keï medzi chlapcami
zbadal nieko¾ko dievèat, ktoré sa hlásili k hnutiu a vyhlásili, e sú Girls Scouts
( dievèenskí skauti). Toto konštatovanie ho viedlo k rozhodnutiu zaloi pre
dievèatá− skautov hnutie so samostatným vlastným oznaèením a špeciálnym
programom pre potreby dievèat. Svoju staršiu sestru Agnes poiadal, aby spra−
covala pod¾a jeho knihy príruèku pre dievèatá a u v tom istom roku sa stala
prezidentkou dievèenského skautingu. Neskoršie v tejto práci pokraèovala Olave
Baden− Powellová, mladuèká manelka, ktorá v roku 1918 bola zvolená za
náèelníèku Guide Girl. Manelov spájali spoloèné záujmy a citový vzah k ivotu
− obaja sa narodili 22. februára.
Na Slovensko sa skauting dostal ešte za Uhorska. Po prvej svetovej vojne po
vzniku ÈSR sa skauting zaèal rýchlo rozširova na Slovensko z Èiech. Po roku
1919 boli na Slovensku zaloené prvé oddiely v iline, Bratislave, Trenèíne
a postupne v ïalších slovenských mestách. Od tohto obdobia sa datuje názov
slovenskí skauti a skautky, våèatá a vèielky.
Jeho trvanie bolo trikrát násilne prerušené. V roku 1938 nástupom nacizmu,
v roku 1949 nástupom socializmu a tretíkrát v roku 1970 tzv. normalizáciou.
Èinnos skautingu na Slovensku sa opä obnovila v roku 1989 a pod názvom
Slovenský skauting trvá dodnes.

