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BYLI * JSME a BUDEM: Skauti
v Boskovicích slaví 100 let

Slavnostní prÛvod mûstem (vedl od kostela aÏ k radnici na Masarykovû ná-
mûstí v Boskovicích)

Skauti v Boskovicích si leto‰ního roku
pfiipomínají sto let od první zmínky
o skautech v Boskovicích. Skautské stfie-
disko Boskovice je tak nejstar‰ím stfiedis-
kem na blanenském okrese. V souãasnosti
registruje 439 ãlenÛ, coÏ z nûj dûlá 4. nej-
vût‰í stfiedisko v âeské republice.

V rámci této v˘znamné události se
skauti rozhodli v mûsíci kvûtnu uspofiádat
mûsíãní v˘stavu BYLI * JSME A BU-
DEM v Muzeu regionu Boskovicka. Na
v˘stavû byly k vidûní nejen panely s infor-
macemi o stoleté ãinnosti stfiediska, ale ná-

v‰tûvníci si mohli vyzkou‰et i praktické
skautské dovednosti, prohlédnout si rÛzné
skautské artefakty z celého svûta, ale
i z boskovick˘ch oddílÛ, dûti si mohly vy-
zkou‰et, jaké je to spát v podsadovém sta-
nu, nebo b˘t ve skautské klubovnû. 

V̆ stava byla zahájena 4. kvûtna v rámci
Slavnostního zahájení - to zaãalo m‰í sva-
tou, pfii které byl poÏehnán nov˘ stfiedisko-
v˘ prapor, pokraãovalo prÛvodem skautÛ
pfies boskovické námûstí aÏ k radnici, kde
probûhl slavnostní nástup. Pfii nûm byla po-
kfitûna kniha Skauting v Boskovicích v ob-

dobí 1919 - 2019, která je k dispozici
v Muzeu regionu Boskovicka, boskovic-
kém Infocentru, nebo v knihkupectví
Ry‰ávka. Samotná v˘stava byla zahájena
slavnostním zaseknutím sekery. V prÛbûhu
mûsíce se dále konaly dal‰í doprovodné ak-
ce - dvakrát probûhlo promítání skautsk˘ch
filmÛ natoãen˘ch boskovick˘mi skauty.
Vefiejnost se taky mohla zúãastnit velké
mûstské hry Vyzvûdaãi, Muzejní noci ve
skautské reÏii, slavnostního ohnû, Setkání
s pamûtníky, nebo se zapojit do celomûsíã-
ní ‰ifrovací hry „100py skautské historie”.

Kfiest knihy Skauting v Boskovicích v období 1919 - 2019 

Oslavy byly zakonãeny Skautsk˘m festiva-
lem, kde vystoupily místní skautské kapely,
dûti mohly na jednotliv˘ch stanovi‰tích
projít skautskou historií. 

Oslavy sice skonãily v kvûtnu, ale skauti
mají dal‰í plány. Ke sto letÛm skautÛ
v Boskovicích budou natáãet videoklip, ale
také se znovu zaãtou do archivních materiá-
lÛ a kdo ví, tfieba se ãasem doãkáme i dal‰í
knihy. Teì je ale ãekají letní tábory, kter˘ch
se chystají organizovat celkem devût.
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