
Za celou dobu skautského hnutí v Silůvkách prošly jeho řadami stovky dětí a mladých lidí. Co se týče 
pravidelné celoroční činnosti, tak především ze Silůvek, Brna a jejich nejbližšího okolí. A co se týče táborů, 
tak i z jiných míst naší republiky a v několika případech i různých koutů světa.

Při sestavování této publikace byly z velkého množství dochovaných materiálů vybrány takové, které 
by ukázaly pestrost činnosti našeho oddílu a některá specifika pro náš oddíl typická, nebo dá se říct 
i jedinečná. 

Tělocvičná jednota Sokol Silůvky,
4. YMCA - skautský oddíl Sokolík Silůvky

Radek Neužil (Radýsek), Martin Klempa (Pedro)
a kolektiv spoluautorů ve složení:

†Jiří Staněk (Ilko), Anna Elsnerová (Anička), Vlastimil Prax (Bondy), Jaromír Hron, †Leoš Hron, Ester Hronová,
Jiří Elsner (George), Jan Světlík (John), Pavel Klempa (Písař), Pavel Gellner (Culda), Daniel Staněk (Dan),

Květoslav Kopal (Klof), Radek Pikola (Šelimek), Pavel Elsner (Pikok), Zdeněk Škorpík (Zdeneček), Jan Doležel (Honzík),
Bohumil Michal (Míla), Martin Prudký, František Jakš (Francois), Marek Čmelík, Petr Matuška (Maty),
Vladimír Stehlík (Křema), Petr Sedlák (Pidloň), René Pikna, Radek Bedřich, Richard Procházka (Ríša),

Martin Klučar (Klokan), Tomáš Veselý (Tom), Miloslav Průdek (Mlhoš), Libor Šupčík (Ježek), Jaromír Hron (Hroch),
Lenka Matušková, Dan Popelář, Jiří Květon (Kvítko), Ondřej Hron (Ondra), Jiří Popelář (Jura), Anna Chodáková,

Petr Stehlík (Pichlák), Dalibor Jelínek (D. J.), Michaela Hájková (Míša), Nikol Krejčiříková (Niki),
Marcela Gottwaldová, Iva Rosí, Jakub Hron, Martina Procházková (Piki), Marek Burian (Sun), Tomáš Pikola (Pižin),

Iva Škorpíková (Myška), Vlastimil Vostal (Vlasta – Okurka), Jiří Sedláček (Ziki), David Jachnický (Maggi),
Petr Neu (Logen), Radek Sedláček (Pucek), Lukáš Klempa (Pablo), Lenka Klempová (Myška),

Martin Ondrášek (Mumínek), Pavel Škorpík (Bazzy), Ondřej Elsner (Oča), Barbora Škorpíková (Kecka),
Marie Škorpíková (Kecalka), Zuzana Adámková (Žgryndalka), Marek Kopal (Mara), Aleš Konečný (Ali), Jiří Průša (Punďa),

Petr Kadlec (Peťko), Martin Světlík (Marty), Michaela Hrouzková (Míša), Vojtěch Konečný (Cebík), Martin Thiel (Ufon),
Alžběta Brabencová (Bety), Tadeáš Schoř (pan Frodo), Martin Panáč (Otys), Zdeněk Hrouzek (Pižža)

a všichni ostatní, kteří prošli řadami skautského oddílu v Silůvkách od roku 1945 do současnosti
a psali tak svými činy jeho jedinečnou a neopakovatelnou historii

si vás všechny dovolují pozvat
na společné setkání spojené s představením reprezentační publikace

PŘÍBĚH SKAUTINGU V SILŮVKÁCH
od roku 1945 do současnosti

•   Formát publikace B5 (17 × 24 cm), pevná šitá vazba.
• Rozsah 592 stran – z toho 272 stran barevně.
• Vychází v nákladu 400 výtisků. Možnost získání
     pouze na této akci. Nelze dopředu rezervovat!
• Členové autorského kolektivu obdrží 1 výtisk publikace 

zdarma jen v případě osobní účasti na akci. Následně bude 
publikace nabídnuta ostatním zájemcům.

• Vyčerpávající historie rozčleněná přehledně do kapitol
     podle historických oddílových období, podle roků
     a jednotlivých táborů.
• Období 1945–1949 – chlapecké družiny Racků, Jestřábů 

a Tygrů společně s dívčí družinou Káňat pod střediskem 
Českého junáka Dolní Kounice. S tím, že v Dolních Kounicích 
pracovalo junácké středisko již před válkou, a to od

     roku 1924.
• Období 1957–1962 – Turistický oddíl TJ Sokol Silůvky.
     Jedná se o období pod vedením evangelického faráře
     Jiřího Staňka (Ilka).
• Období 1969–1971 – Středisko Českého junáka 603.20 

Silůvky. Krátké uvolnění před opětovným dlouholetým 
zákazem, které dodalo vzpruhu k činnosti do dalších let.

• Období 1971–1989 – Turistický oddíl mládeže Sokolík
     TJ Sokol Silůvky. Úžasné období činnosti pod ochrannými 

křídly místního Sokola bez ohledu na ztížené společenské 
poměry a vzájemné fungování družin ze Silůvek a Brna.

• Období 1990–1992 – Středisko Českého junáka 603.20 
Sokolík Silůvky. Jedná se o období prudkého rozmachu

     a také  po 45 letech období vzniku dívčích družin v původně 
chlapeckém oddílu.

• Období od roku 1993 – Sokolík Silůvky, 4. oddíl YMCA Skaut. 
Pro náš oddíl nejdelší období činnosti ve spolupráci s dalšími oddíly sdruženými v organizaci 
YMCA Skaut.

• Almanach příspěvků bývalých i současných členů vedení oddílu Sokolík – každou kapitolu 
této části napsal jiný pamětník. A sešla se zde opravdu legendární sestava více než 70 autorů 
z nejrůznějších období oddílové historie, kteří svými činy pomáhali, nebo stále ještě pomáhají 
oddíl utvářet a formovat. A tím jej neustále posunují kupředu.

• Kompletní přehled všech tiskovin vydaných v minulosti v oddílu.
• Seznamy členů z různých dob oddílové historie.
•  To vše proloženo stovkami fotografií a dalšími zajímavými dokumenty z bohaté oddílové 

historie.

Každý si zde nalezne svoje oddílové období.

OBEC
SILŮVKY

Tisk publikace finančně podpořili:



Program setkání:
- slavnostní přiví tání
- krátká vzpomínka na historii skautského hnut í v obci
- seznámení s početným autorským kolekt ivem
- představení společné publikace
- nabídka publikace zájemcům
- neformální setkání, vzpomínání a povídání
- doprovodný program pro všechny zájemce
  - jedinečná možnost zahrát si legendární oddílovou
  hru Hu-tu-tu-tu - doporučujeme sportovní převlečení,
  oddílový zdravotník bude po dobu hry v pohotovosti
- možnost prohlídky budovy sokolovny
  a klubovny oddílu Sokolík
- ve 20.00 hod. zapálení ohně
- posezení u ohně, vzpomínání a hraní pod hvězdnou
  oblohou dle zájmu pří tomných

Dress code: pokud máte a po letech oblečete, doporučujeme na sebe skautský kroj nebo oddílové triko
- současní členové oddílu povinné!

Slavnostní setkání všech, kteří prošli
řadami skautského oddílu v Silůvkách v jakékoliv době

a také příznivců a přátel tohoto oddílu se uskuteční

v sobotu 18. 6. 2022
od 14.00 hod.

za sokolovnou v Silůvkách

Odpolední setkání
Doprovodí trampská

skupina LOUŽE výběrem
písní z nejstarších
oddílových zpěvníků.

Vstupné
dobrovolné

občerstvení
zajištěno!


