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pak můžete najít v odka-
zu na poslední straně. 
Tak co, najdete naše 
středisko? A kolikrát? 
Každá z fotek je tam víc 
než jen jedenkrát…  

Na internetových strán-
kách Skautská křižovat-
ka a na Facebooku se 
realizoval projekt 100 
let skau ngu v českých 
zemích ve 100 dnech, 
který vyvrcholil 24. dub-
na. I nyní je zde stále 
možnost nalézt spoustu 
informací, zajímavos , 
zpovědí pamětníků či 
dobových fotografií, 
které mapují uplynulé 
skautské stole . 

I naše středisko se zapo-
jilo do ukončení tohoto 
projektu zasláním foto-
grafií našeho středis-
ka— konkrétně z Ivan-
čeny a skautské mše. Ze 
všech fotografií pak byla 

vytvořena velká koláž v 
podobě skautského          
znaku. Zmenšeninu to-
hoto znaku vidíte přímo 
nad mto článkem, ori-
ginální „velkou verzi“ 

Vstup do nového stole  

Přestože měsíčník putuje 
na více než 40 emailových 
adres, objevil se pouze 
jeden návrh na název na-
šeho nového měsíčníku. 
Byl tak jednohlasně a vře-
le přijat. KULICHU,        
děkujeme=) 

Název volně navazuje 
na dřívější střediskový 
časopis—Stopu, která 
poprvé vyšla již v lednu 
roku 1994. Jednalo se o 

štěný skautský měsíč-
ník pro dě , mládež i 
rodiče a jeho redakto-

rem byl bratr Netopýr— 
Jiří Ptáček.  

Snad i tento nový měsíč-
ník bude stejně oblíben 
jako ten předchozí a 
naplní své poslání. 

 

SKAUTSKOU STOPOU 

aneb událos  u Brumovských skautů 

Název  nového měsíčníku 
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Koláž v podobě skautského znaku 



Celé soutěže se nakonec zúčastnilo 
téměř 30 rodin, z toho všechny úkoly 
zdárně dokončilo 22 z nich. 

Soutěže se zúčastnila také mateřská 
školka Brumov—Koťátka, které na-
lezli krabičku ukrytou na Březové. 

Všechny rodiny nakonec získaly věc-

nou odměnou, kterou si samy vybra-
ly a absolutní vítěz Julie Schenková 
získala navíc ještě poukázku do piz-
zerie.  

Doufáme, že se soutěž líbila, a hlavní 
odměnou byly příjemně strávené 
rodinné chvíle. 

Rodinná hra Rychlé šípy je u svého 
konce. Hra probíhala od 1. dubna do 
20. května.  

Hra se skládala celkem z 5 kol. Princi-
pem bylo vždy přečíst kousek příbě-
hu rychlých šípů, vyřešit nápovědu a 
vydat se na stanovené místo hledat 
krabičku s „pokladem“. Ta ukrývala 
podobiznu jednoho člena z party 
rychlých šípů, zápisník, kde se rodiny 
mohly podepsat a v jedné z nich se 
nacházel dokonce i legendární ježek 
v kleci. Rodina se nakonec musela     
s podobiznou vyfo t a zaslat nám ji. 

Máj—lásky čas. Toto rčení se nám 
letos potvrdilo a v květnu se uskuteč-
nily hned dvě svatby našich skaut-
ských sester— Jane a Hurvínka. 

12. května si lásku a věrnost slíbili 
Janča (Jane) a Olda. 19. května pak 
složili manželský slib Maruška 
(Hurvínek) a Pavel. 

Oběma manželstvím přejeme hodně 
lásky, štěs , zdraví a Božího požeh-
nání. Zkrátka „ báječnej život plnej 
báječnejch dnů bez útrap…“ 

 

 

Svatby našich skautek 

Rychlé šípy 

Skautskou stopou Stránka 2 

„ Celé soutěže se zúčastnilo 26 rodin, 22 z nich pak absolvovalo 
všechny úkoly a získalo odměnu. Mimo to se zúčastnila také 
mateřská školka Brumov s paní učitelkou Holbovou.“ 

Účastníci soutěže Rychlé šípy 

Novomanželé Koneční Novomanželé Caletkovi 

Mateřská škola—Koťátka 



rozvoj skau ngu na Zlínsku převzali z 
rukou Antonína Strnada - Astra - mís-
topředsedy okresní rady a vedoucího 
našeho střediska Klára Staníková - 
Střamla a Lukáš Kostka - Rafan.  
 

 
 

Večer zaplál slavnostní oheň,  ale 
program ještě nekončil. Vyvrchole-
ním našich oslav byla taneční zábava 
s kapelami Dynamic a Manewr, kde i 
unavení roveři a rangers znovu ožili, 
a také ohňostroj, kterým jsme pomy-
slně vstoupili do 2. stole  skau ngu v 
našich zemích. Zbylí vytrvalci si ještě 
zvládli zazpívat do pozdně nočních 
hodin táborákové písničky a završit 
tak skvělý den v přítomnos  svých 
bratrů a sester - skautů a skautek!  

Letošní 26. květen patřil v našem 
městě skau ngu. V rámci dne probě-
hl v okolí bylnického hřiště další roč-
ník závodu - Memoriál Šedého Vlka. 
Skau , skautky, světlušky a vlčata z 
Brumova-Bylnice, Nedašova, Valaš-
ských Klobouk, Horního Lidče, Lideč-
ka, Pozlovic, Luhačovic, Š tné nad 
Vláří a Horného Srní a Nemšové mezi 
sebou soupeřili ve skautských i ne-
skautských dovednostech a snažili se 
dobýt Takešiho hrad - celý závod se 
to ž nesl v duchu této legendy.   

Odpoledne pak patřilo dětem a jejich 
rodičům, kde si všechny dě  mohly v 
rámci bloku Mámo, táto, pojď si se 
mnou hrát vyzkoušet, jaké je to cesto-
vat kolem světa a poznávat nová mís-
ta,  zaskákat si na trampolíně a nebo 
se projet v koňském voze.  

 

 

Celé odpoledne probíhal také závod 
roverský závod. Roverské závody  jsou 
většinou zkouškou fyzických, ale často 
i psychických sil, či poměřováním zna-
los  a dovednos  roverů. Ti se zde 
mají také naučit se hodno t sám sebe 
bez ohledu na ostatní. Závody jsou 
příležitos  k překonávání se, k nachá-
zení vztahu ke svému tělu a zdraví 
skrze sportovní výkon, případně k 

rozvoji dovednos , znalos  a v nepo-
slední řadě podporují týmovou spo-
lupráci a utužují přátelství.  

A tak se 5 družinek závodníků z Bru-
mova-Bylnice, Š tné nad Vláří a Hor-
ného Srní proměnilo v posly českého 
krále Václava II., který se „…rozhodl 
rozšířit panství přemyslovské, jakož-
to území české a moravské, o další 
území,“ a získat m další spojence 
pro  stále se rozšiřujícím Habsbur-
kům. Závodníky čekal 20km dlouhý 
závod plný nástrah, úkolů a boju s 
časem, avšak pocit doběhnu  do 
konce vše vynahradil.  

Pohled na závod očima závodníka a 
výsledkovou lis nu najdete v odka-
zech na poslední straně. 

 

Ocenění od Okresní rady Junáka Zlín 
během tohoto slavnostního dne si za  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skautský den 2012 

Stránka 3 ČÍSLO 2 

26. května 2012 jsme Skatským dnem s Memoriálem Šedého Vlka, 

odpolednem pro dě  s názvem Mámo, táto, pojď si se mnou hrát, 

roverským závodem Poslové Václava II., vyhlášením soutěže Rychlé šípy v 

Brumově-Bylnici a taneční zábavou s kapelami Dynamic a Manewr 

vstoupili do 2. stole  českého skautování...  

Účastníci Memoriálu 

„Překročení Dunaje“ Večerní zábava 



 

Úklid Orlovny na květen 

 Vzorný skaut, lety téměř plnoletý, podává pravici novému spolubydlícímu na ubytovně: „Těší mě, já jsem něja-
kej Jenda.”    „Ahoj,” řekne nováček še, „já jsem nějakej nesvůj...”  

 Chlapce uštkne zmije a jeho matka jde rychle hledat pomoc. Potká policajta a říká mu, že jejího synka uštkl had. 
Zkušený člen policie zalistuje v příručce první pomoci, 
vytáhne pistoli, vystřelí a povídá: „Můžete se vrá t zpát-
ky. Na straně osmnáct je: Uštkne-li had, vypalte ránu!”  

 Vedoucí zadá družince vlčat práci na téma kočka. Na 
příš  schůzku přijde a ihned se obrá  na Tomáše: 
„Tomáši, tvoje práce mě překvapila. Přečtu ji nyní na-
hlas, ať si udělají obrázek všichni. Nebojte se, nebude to 
dlouho trvat. Tomášova má to ž pouhé tři věty. Naše 
kočka je mourovatá. Jmenuje se Míca. Včera se jí narodi-
la dvě koťata. Tomáši, není to trochu málo? Tomáš  od-
pověděl: "Taky si myslím. Posledně jich měla sedm.“  

Co nás čeká v červnu? 

2. 6. — krajské kolo Závodu vlčat a světlušek ve        
  Zlíně - Žlutá šestka  

15. 6. —  kdo tak ještě neučinil, nejpozději v ten 
  to den zaslat téma stanoviště na   
  Pohádkový hrad 

24. 6. — termín odevzdání přihlášek na tábory 

30. 6. — začátek letních táborů 

  Ukončení  školního skautského roku 

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☺  

28.4.- 3.5.  Střamla a FBI 

4.6.- 10.6.  Anda a Wili 

11.6. - 17.6.  Spolčo 

18.6.- 24.6.  Máňa a Dery 

25.6.- 1.7.  Srnka a Šnek  

Odkazy na další články a podrobnosti 
Koláž skautský znak: h p://www.casopisy.skau ng.cz/download/skau ng-2012.jpg 

Skautský den a výsledková lis na: www.junakbrumov.pohodicka.cz/view.php?nazevclanku=na-skautskem-dni-jsme-vstoupili-do-2-stole -ceskeho-skautovani&cisloclanku=2012050006 

Roverský závod očima závodníka: www.junakbrumov.pohodicka.cz/view.php?nazevclanku=roversky-zavod-pohledem-ucastnika&cisloclanku=2012050007 


