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rodiny a přátele připra-
veno v Orlovně malé 
pohoštění... Fotky z to-
hoto dne si můžete pro-
hlédnout zde. 

"Devátá" mše svatá byla 
v neděli 22. dubna 2012 
sloužena za skauty a 
skautky z našeho stře-
diska. Tento datum byl 
zvolen záměrně —při 
svátku sv. Jiří, patrona 

všech skautů. Krojovaní 
i nekrojovaní skau  dě-
kovali Bohu za jeho 
ochranu a vyprošovali si 
požehnání pro další 
činnost. Po mši svaté 
bylo pro skauty, jejich 

Mše svatá za naše středisko 

Už mnohokrát tu byly snahy 
o vydávání střediskového 
časopisu. STOPA byla sice 
oblíbená, avšak věčný nedo-
statek času způsobil, že 
vycházet přestala. Proto je 
na čase tuto tradici obnovit.  

Nový měsíčník  nebude pří-
mo časopisem, ale bulle -
nem (tedy 
něco mezi 
časopisem a 
nástěnkou). 
Bude vycházet 
na konci kaž-
dého měsíce a 
bude obsaho-
vat stručný 
přehled všech 
akcí  minulého 
měsíce, ale 
také plány či 
ak vity měsíce 
nastávajícího. 
Zjednodušeně 

řečeno vše, o čem bychom 
ve středisku měli vědět.  

Příspěvky do tohoto měsíč-
níku může psát každý. Stačí 
jen poslat text na email 
našeho skového zpravoda-
je– Rafana. Uzávěrka je vždy 
na konci měsíce☺. 

Měsíčník bude šířen hlavně 

elektronicky, tedy přes         
e-mailové adresy a stažitel-
ný bude také na webových 
stránkách našeho střediska. 

Snad se jej bude dařit úspěš-
ně vydávat a naplní své 
poslání.  

 

SKAUTSKÝ MĚSÍČNÍK 

aneb událos  u Brumovských skautů 

Nový skautský měsíčník 

Nejdůležitější body: 

 Skautský den  se 
blíží 

 Skautská mše 

 Návštěvnost we-
bových stránek 

 Ivančena 2012 
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21. dubna jsme se zúčastnili výstupu 
na Ivančenu - mohylu, která vznikla 
na počest popravených skautů z kon-
ce 2. světové války.  

Zde jsme uc li jejich památku a při-
hodili kámen z našeho bydliště do 
mohyly. V mohyle je i kámen z Měsí-

 

ce, který zde přidal americký astro-
naut a skaut Neil Armstrong… Pří-
tomni jsme byli i na mši svaté poblíž 
mohyly, kterou sloužil ostravsko-
opavský biskup Fran šek Václav Lob-
kowicz...  

Fotky naleznete zde. 

Ivančena – místo, kde naposled vy-
dechlo 18 skautů– odbojářů. Přátelé 
ale nikdy nezapomínají, a proto 6. 
října 1946 vystoupilo pět členů nové-
ho 30. ostravského oddílu, pět spolu-
odbojářů, na odnož Lysé hory. Tomu-
to místu se pravděpodobně po svém 
majiteli říkalo Ivančena. Vztyčili tam 
prostý kříž a vytvořili mohylu z kame-
nů na paměť statečnos  svých blíz-
kých kamarádů. V prázdné láhvi pak 
umís li vzkaz, aby každý, kdo půjde 
kolem, přinesl k uctění památky mrt-
vých další kámen… 

Rychlé šípy  – jméno známé snad 
sícům čtenářů. Pě ce hochů, kteří 

se bavili, prožívali svá dobrodružství 
a svou činnos  prospívali dobru a 
zavrhovali zlo. Kdo by neznal příběhy 
z tajuplných S nadel, čtvr , proplete-
né tajemnými uličkami a nepřátelský-
mi hochy vůči vetřelcům. Nalezení 
Tleskačova deníku ve S nadlech pak 
přivádí na stopu proslulého ježka v 
kleci - záhadného hlavolamu, opřede-
ného velkým tajemstvím…  

K příležitos  oslav 100 let českého 

skau ngu si naše středisko připravilo 
hru nejen pro skauty, ale i pro veřej-
nost. Jedná se o rodinnou hru, která 
je založena na hledání krabiček umís-
těných  v našem městě a jeho nej-
bližším okolí. Hra má celkem 5 úkolů, 
které se postupně objevují na webo-
vých stránkách.  

Principem je vždy vyluš t nápovědu, 
která prozradí, kde se krabička na-
chází, nalézt ji a vyfo t se s podobiz-
nou člena party Rychlých šípů, která 
je uvnitř krabičky. Celá hra bude 

ukončena 20. května.  Proza m se 
zúčastnilo kolem 15 rodin. Kdo jste 
se ještě nezapojili, určitě se zapojte! 

Rychlé šípy 

Ivančena 2012 

Skautský měsíčník Stránka 2 

„ Za více než 60 let vynesli síce skautů, trampů a dalších lidí na 
Ivančenu tolik kamenů, že by se museli odvážet ve 23 nákladních 
vozech - mohyla se rozrostla na 18m na délku a 3 m na výšku.“ 

Jedna ze skupinek  účastníků 

U
kládání kam

ene 

Foto celé výpravy 
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Roverský závod— závod se ponese v 
duchu legendy Poslové Václava II. 
Program pro účastníky se bude sklá-
dat nejen ze závodu samotného, ale 
také z dopoledního programu zamě-
řeného na týmovou práci a vzájemné 
seznámení. Hlavními koordinátory 
jsou Rafan a Kyty. 

Mámo, táto pojď si se mnou hrát— 
odpolední program pro dě  (skauty) 
a jejich rodiče plný her. Hlavním ko-
ordinátorem je Střelka. 

Celkový dohled nad dnem– Astr. 

Letošní skautský den se bude konat 
26. května.  Tento den se bude sklá-
dat z více čás —Memoriálu Šedého 
vlka (pro světlušky, vlčata, skautky a 
skauty), roverského závodu (pro ro-
very a rangers), programu Mámo, 
táto pojď si se mnou hrát (pro dě  a 
jejich rodiče) a konečně také z večer-
ního posezení, u kterého zahrají i 
kapely Manewr a Dynamic. 

Memoriál—letošní závod bude pro-
vázet téma Takešiho hradu. Hlavními 
koordinátory jsou Máňa a Anička. 

Disciplíny: 

Skau  a skautky:  

překážková dráha, uzlování, pozná-
vání kvě n a zvířat, paměť, logické 
myšlení, přeži  v přírodě, řešení kri-
zových situací, mapa, azimut 

Světlušky, vlčata:  

dopravní značky, řešení krizových 
situací, poznávání rostlin a zvířat, 
překážková dráha, orientace na ma-
pě, šifrování, manuální zručnost, 
vyhledávání informací 

Dne 28. 4. se uskutečnil ZVAS (Závod 
vlčat a světlušek), který tentokrát 
pořádalo město Napajedla.  

Z našeho střediska se účastnily cel-
kem 4 družiny—2 hlídky světlušek a 
2 vlčat. Všechny družiny se pěkně 
umís ly a reprezentovaly naše stře-
disko.  

Nejvíce však gratulujeme hlídce vlčat  
z družiny  Žlutá šestka, kteří se umís-

li na 1. místě a postupují tak do 
krajského kola, které se uskuteční 2. 
června ve Zlíně.  

10 000 návštěvníků.  

Jen pro srovnání—v dubnu loňského 
roku to bylo 3 894 návštěvníků.  

To tedy znamená nárůst o 166%.  

Posílejte tedy své články a fotky z 
výprav či schůzek (klidně i pár řádků) 
na email: lukasona@seznam.cz 
(Rafanovi). Je to výborná cesta k pro-
pagaci našeho střediska.  

Po mnoha letech proběhla dne 8. 
března úplná aktualizace údajů v 
sekcích Středisková rada a Naše čin-
nost na našich webových stránkách. 
Můžete si tedy prohlédnout mimo 
jiné, kdy a kde se jednotlivé družinky 
schází.  

Jen za měsíc duben, navš vilo naše 
stránky 10 360 návštěvníků. Je to 

poprvé za celou historii našich strá-
nek, kdy jsme přesáhli hranici  

Letošní Memoriál 

Úspěch vlčat na „Svojsíkáči“ 

Webové stránky našeho střediska lámou rekordy 

Stránka 3 ČÍSLO 1 

„ Jen za měsíc duben navš vilo 

naše stránky 10 360 návštěvníků—

opro  loňsku nárůst o 166%.“ 

Vítězná družina 

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

http://www.novapdf.com/free-registration.php?src=85


 

Úklid Orlovny na květen 

  „Pane vedoucí, pane vedoucí, kluci mi schovali hodinky!” stě-
žuje si na táboře malý Kuba. 
   „Tak zaprvé se nežaluje,” rozčílí se vedoucí oddílu, „a za dru-
hé už máš pět minut zpoždění!”  

 Ptá se skautský vedoucí malých skau ku: Udělali jste dnes ně-
jaký dobry skutek? 
Ano já...přihlásí se malý skau k...já dnes poslal svoje dva psy 
na dvě starší paní, které díky tomu dohnaly autobus.  

 Píďa strčí hlavu do stanu družinového rádce a povídá: "Bráško, 
nemáš něco na škytavku?" Ten se natáhne a nepozorovaně 
Píďu bouchne do zad. "Tak co, pomohlo to?" ptá se s uspokoje-
ním. "To, to, to já nevím," vykoktá ze sebe Píďa. "Tu škytavku 
má to ž kuchař v kuchyni..."  

 "Mami, já jsem na výpravě zorganizoval práci pro třicet lidí!" 
chlubí se vlče po návratu z výpravy. "To už jsi šikovný skoro 
jako Akela," chválí maminka svého synka, "ale jak jsi to dokázal, vždyť vás na výpravě bylo jen patnáct!?" "No, 
víš, " neochotně přiznává vlče "já jsem zapálil les a přijelo ještě patnáct hasičů."  

 

Co nás čeká v květnu? 

12. 5.—svatba Jane 

19. 5.—svatba Hurvínka 

20. 5.—konec registrace na roverský závod 

20. 5.—ukončení hry Rychlé šípy 

26. 5.—Skautský den 

30. 5.— nejpozději v tento den zaslat téma stanoviště 
 na Pohádkový hrad 

h p://brumov.skaut.org 

Rafan - lukasona@seznam.cz 
Kyty - tynule3@seznam.cz 
 
Klidně pište připomínky, návrhy, nápady, cokoliv co 
budete ch t uveřejnit nebo změnit. 

r e da k ce   

Vtípek na pobavení☺  

30.4.- 6.5.  Kyty a Rafan 

7.5.- 13.5.  Flíček a Maroš 

14.5.- 20.5.  Tonda a Sopťa 

28.4.- 3.5.  Střamla a FBI   

„ Páni,  staří Egypťani měli ale vymakané 
spacáky…“ 
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