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kde budou reprezento-
vat ve dnech 21. - 23. 
září naše město!  

Po postupu do krajské-
ho kola se hoši ze Žluté 
šestky utkali 2. června 
ve Zlíně o postup do 
celostátního kola Závo-
du světlušek a vlčat v 
Litvínově. 

Závodníci museli proká-
zat svůj um např. při 
ošetřování zraněného, 
manuální zručnos , 
orientování v mapě, 
apod.  

Naše vlčata ve složení 
Petr Lysák - Peťan, Jan 
Horváth - Horvi, Filip 
Polách - Magic, David 
Kolínek - Davák a Daniel 
Karbus - Dakar se se 

všemi nástrahami po-
prala nejlépe a postupu-
jí do celostátního kola, 

Úspěch vlčat pokračuje 

S příchodem června k 
nám zavítalo nejen slu-
nečné a teplé počasí, ale 
také přípravy na vrchol 
skautského roku - letní 
tábory.  Pro vedoucí to 
znamená spoustu práce 
a příprav, avšak kýžená 
odměna—radost a spo-
kojenost táborníků za to 
stojí. Na celý měsíc se 

opět promění louka u 
Študlova v místo, kde 
prožijí všichni účastníci 
nová dobrodružství, 
poznají nové věci, nové 
kamarády, zažijí pobyt v 
přírodě a atmosféru u 
vonícího táborového 
ohně. Dva týdny upro-
střed přírody  spojí ve-
doucí i dě  v opravdo-

vou skautskou rodinu.  

Letní tábor je vrcholem 
roku a odměnou pro 
dě   nejen za zdárné 
ukončení roku školního, 
ale také za úspěchy a 
vytrvalost v roce skaut-
ském.  Jak nakonec tá-
bory vypadaly, to přine-
se červencové vydání. 

SKAUTSKOU STOPOU 

aneb událos  u Brumovských skautů 

Konec školního roku, vrchol roku skautského 

Nejdůležitější body: 

 Úspěch vlčat 

 Letní tábory 

 Pohádkový hrad 

 

ČERVEN 2012 

ČÍSLO 3 

Naše vlčata zabojovala a mohou se tak těšit 
na třídenní téměř 500 km dlouhý výlet na 
severozápad Čech! 



Co nás čeká v červenci? 

 

Jelikož se Pohádkový hrad neúprosně blíží, prosím , aby již  všich-
ni nahlásili Astrovi svá stanoviště. Je zapotřebí, aby již byl vytvo-
řen kompletní seznam vzhledem k tomu, aby se úkoly a postavy 
neopakovaly. Letošním tématem jsou kouzla. 

 
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. 7. — 14. 7. -  letní tábor skautů 

14. 7. — 38. 7.  -   letní tábor skautek 

Pohádkový hrad 

 

„ To je opravdu naposledy, co vydělávám peníze na 
skautské akce u tohoto farmáře!“ 

 

„ Není v publiku náhodou nějaký skaut?“ 


