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KDO JSME

oddíl:

družina:

náš pokřik:

ze střediska:

kolik nás šlo?

naše podpisy nebo jiná 
poznávací znamení:
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SKAUTSKÉ BRDY 1969 - 1989

První ročník byl naplánován na poslední lednovou sobotu. Krátce 
před akcí se však v Praze na protest proti okupaci upálil student 
Jan Palach. 
 
Napjatá společenská atmosféra přiměla organizátory 
z tehdejšího střediska Mustang posunout „Brdy“ 
až na začátek dalšího měsíce.

„Tragická událost poznamenala i naši akci,“ vzpomínal na sobotu 
8. února 1969 tehdejší junácký velitel druhého pražského obvodu 
Eduard Marek – Hroznýš.

„První ročník přechodu byl organizován jako branný závod, 
ale po předchozích událostech se stal i tichou, nenásilnou 
formou skautského protestu proti okupaci a solidarity 
s činem Jana Palacha.“

Patnáctikilometrovou 
trasu z Řevnic do Mníšku 
pod Brdy nebo Dobřichovic 
absolvovalo v roce 1969 
na 1 300 skautů. Mezi 
úkoly, které na trati plnili, 
patřilo určování azimutu, 
překonávání terénních 
překážek či střelba 
ze vzduchovky. Zároveň 
však jednotlivé oddíly 
nesměly padnout do léčky 
organizátorů, kdy byli 
skauti chytání i do lasa.

Historie přechodu nebyla přerušena ani v době 
normalizačního zákazu skautingu. V 70. a 80. letech si 
pořadatelství předávaly zejména turistické oddíly mládeže.

¬
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KTEROU TRASOU JSME SE VYDALI?

z Mníšku pod Brdy 
(Vlaková stanice)

z Rymaně 
(Vlaková stanice)

z Mníšku pod Brdy, 
Stříbrné Lhoty 

(Zastávka autobusu)

z Dobříše 
(Vlaková stanice)

ze Staré Huti 
(Vlaková stanice)

Kolik kilometrů asi společně 
ujdeme? Kolik jsme nakonec 

opravdu ušli?

Kolik kroků to asi je?

Kolik času nám zabrala 
cesta až na Kytínskou louku? 

(Na Rovinách)
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Potkali jsme cestou nějaký 
skautský oddíl nebo družinu?
(Pokud ano, koho? Odkud?)

Co bylo na naší cestě 
to nejzajímavější?

Jakou zajímavou hru jsme 
na naší cestě hráli?:

Další zajímavé příhody
z naší cesty:
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MAPA NAŠÍ CESTY
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BRDSKÁ VLOČKA

Autorem Brdské vločky jako symbolu je Jan Čáka, známý český 
výtvarník, spisovatel, heraldik, etnograf a také skaut 
s přezdívkou Bažant.

Jan Čáka - Bažant byl obrovským 
znalcem brdské historie, kultury 
a přírody. Vytvořil výstižný 
a dokonalý symbol, který zobrazuje 
smrkové větvičky, symbolizující 
bohatý brdský smrkový porost 
a bukové lístky, které odkazují 
na brdské buky, v  tomto pohoří 
také poměrně hojné.

Brdskou vločku naleznete 
na jedné ze skal na vrcholu 
Lipovsko (651 m.n.m) 
na souřadnicích 49.7148789N, 
13.7863569E.

Možná jedna z našich dalších 
oddílových výprav?
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SEZNAMOVALI JSME SE

Hlavní a nosnou myšlenkou současných Zimních přechodů Brd je 
společné seznamování, navázání nových přátelství a vzájemné 
poznávání. Pokusili jsme se seznámit a nová přátelství navázat.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, které máme 
společné a ani o tom třeba netušili.

Jedinným a určitě samozřejmým pravidlem byla slušnost 
a ohleduplnost. Nikdo nás neodmítl, ale bylo dobré mít 
na paměti, že nebylo třeba zběsile po informacích lačnit.

Jak jsme tedy na to šli? Společně jsme našli a zjistili, co máme 
navzájem společného, kdo byl například nejstarší, kdo měl 
nejdelší a kdo naopak nejkratší přezdívku? Který oddíl měl 
nejdelší historii a naopak, který byl ten novotou vonící?

Všechny nashromážděné informace jsme si zapsali sem, 
do našich stránek Brdské „zápisníkové“ kroniky.

Skvělé je, že jsme mohli požádat i ostatní oddíly, aby nám 
se zápisem pomohli, něco napsali nebo třeba nakreslili...

naše Brděnka
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Nejstarší účastník 
Zimního Přechodu Brd 2023.
Jeho jméno, přezdívka, podpis. 
Poslechli jsme si jeho příběh...

Nejdelší / nejkratší přezdívka. 
Jak k ní daná osoba přišla?

Kolik oddílů nebo družin šlo 
stejnou cestou jako my? 
Zapátrali jsme a zapsali 

jejich jména.

Oddíl s nejdelší historií. 
Jméno a od kdy funguje? 

Zapsali jsme si jméno 
a rok vzniku.

Kolik oddílů jsme potkali 
ze stejného skautského okresu 

a jaké to byly?

Kolik Brděněk jsme vyměnili? 
Co čárka, to Brděnka...
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Od jakého roku se náš oddíl 
účastí Zimního přechodu Brd? 
Kolik oddílů to má podobné? 

Názvy oddílů jsou:

Kolik oddílů vodních skautů 
se účastní Zimního přechodu 

Brd? Zeptali jsme se koho šlo 
a počet si zapsali.

Našli jsme družiny, které měli 
v názvu zvíře. Název jsme si 

zapsali a podle stejného názvu 
hledali další a zapsali si počet.

Po cestě jsme hráli nějakou 
zajímavou hru, zapsali jsme si ji 

už na páté stránce.
Kdo další si ji hrál také?

Kolik oddílů mělo stejný počet 
členů jako my? 

Co čárka, to oddíl...

Kolik oddílů mělo vlajku? 
Vybrali jsme si tu nejzajímavější 

a napsali, co na ní bylo. 
Kterému oddílu patřila?
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Vybrali jsme si náhodně oddíl, 
zapsali si kontakt a pak jsme 
se společně vyfotili. Domluvili 
jsme se na společné výpravě?

Poprosili jsme členy 
náhodného oddílu, aby nám 
sem nakreslili to nejlepší, 
ze svého letního tábora. 

naše společná fotografie
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Našli jsme oddíl, který táboří 
blízko nás. Domluvili jsme se 

na návštěvě na táboře?

Našli jsme oddíl, který má 
svou klubovnu nejdál (na počet 

km) od té naší.

To, co nás všechny spojuje jsou podobné zážitky a také 
obdobné smýšlení o věcech a souvislostech kolem nás.

Úkoly, které jsme plnili, otázky, na které jsme vzájemně 
odpovídali a příběhy, kterým jsme se zasmáli, nebyly určitě 
to poslední, co jsme společně zažili.

Zapsali jsme si sem proto kontakty na ty, se kterými bychom 
se chtěli dále potkávat a zažívat další společná dobrodružství.
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HRÁLI JSME SI

Na Kytínské louce jsme se účastnili her, které si připravili 
skautky a skauti z 57. střediska Trilobit Praha.

Siluety

Dobble

Stopy

Sběrač

Hod na cíl

Vázání uzlů

Luštění šifry

Vlajky

Planetky

Opičí dráha

Lanová lávka
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WEB

INSTAGRAM

FACEBOOK



Vydal Junák - český skaut, kraj Praha, z. s. 
u příležitosti 54. Zimního přechodu Brd.
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