1. kronika oddílu (1968 - 1969)

Nádherná kronika stará více než 40 let. Kronika 1. smečky skautského střediska Miloše Seiferta Beroun.
Vlastně jsem se nikdy po ní nepídil a dokonce mě ani nenapadlo, že takový skvost existuje. Kluk ve druhé
třídě, jako jsem byl já na konci této kroniky, si asi neuvědomuje význam takové věci. O to víc jsem byl
nadšen, když mi jednou zavolal Honza Burda, syn našeho prvního vedoucího – Šedáka, že doma něco
objevil, co by mě mohlo zajímat. Kromě zažloutlých fotografií, písemností smečky a střediska mi ukázal
tuto kroniku... (více)

Nádherná kronika stará více než 40 let. Kronika 1. smečky skautského střediska Miloše Seiferta Beroun.
Vlastně jsem se nikdy po ní nepídil a dokonce mě ani nenapadlo, že takový skvost existuje. Kluk ve druhé
třídě, jako jsem byl já na konci této kroniky, si asi neuvědomuje význam takové věci. O to víc jsem byl
nadšen, když mi jednou zavolal Honza Burda, syn našeho prvního vedoucího – Šedáka, že doma něco
objevil, co by mě mohlo zajímat. Kromě zažloutlých fotografií, písemností smečky a střediska mi ukázal
tuto kroniku.
Kroniku počátků našeho oddílu. Jsem přesvědčen, že to náš počátek skutečně je, přesto, že se měnili lidé,
jména, čísla oddílů atd. Jako každý ješitný mužský jsem se hned v kronice hledal. Mezi prvními jsem nebyl
a ani nemohl být. Pamatuju si přesně, jak jsem tenkrát prosil mého tatínka a strejdu Vláďu, aby se zeptali
pana Burdy, jestli bych taky mohl do smečky „chodit“. A pořád to nešlo. Někteří mí spolužáci z 1. A už
chodili na schůzky a na výpravy a já pořád nic. Ani nevím, jak jsem tu bariéru prolomil a na začátku
školního roku 1969-70 jsem poprvé přišel mezi vlčata. Schůzka se tenkrát konala na Homolce. Svítilo
sluníčko. Z kroniky je už ale vidět, že to obrovské nadšení začátků zkalila doba. My jsme tenkrát zajisté
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nechápali, co se děje. Ale chodili jsme na schůzky, výpravy a bylo nám určitě fajn. Tahle překrásná kronika
mě vrátila na chvilku čtyřicet let nazpátek. A to, že jsem se v ní našel – předepsaný tužkou v seznamu
členů mě hřeje u srdce. Modras
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