
Uvnitř tohoto vydání: 

Zahájení skautského roku 2 

Úspěch našich vlčat 2 

Trojstřetnu  3 

Co nás čeká příš  měsíc 4 

Úklid Orlovny 4 

Odkazy na další články 4 

  

hých prázdninách, zno-
vu utužení přátelských 
vztahů a seznámení se 
s novými členy naší 
skautské rodiny.  

V sobotu dne 22. Září se 
uskutečnilo oficiální 
zahájení našeho skaut-
ského roku. V orlovně se 
tak po prázdninách se-
šlo celé středisko a spo-
lečně odstartovalo naše 
opětovné setkávání.  

Nejprve se všechny dě  
rozdělily do smíšených 
týmů a poté se začalo 
soutěžit. Odpoledne 
mělo symbolický rámec 
roku a ročních období, 
tedy předzvěs  toho, co 
všechno na nás opět 
čeká.  

Místo bodů se sbírali 
pranos ky a 

v jednotlivých ak vitách 
hlavně zkušenos .  

Cílem společného odpo-
ledne nebylo jen zaháje-
ní roku, ale také společ-
né shledání se po dlou-

Zahájení skautského roku 

Září  a jeho teplé počasí je 
za námi a začal 10. kalen-
dářní měsíc—měsíc říjen. 
Ten s sebou přináší nejen 
chladnější počasí a občas-
ný déšť, ale také společně 
strávený čas ve skautském 
kruhu. Dny se sice stále 

zkracují, o to příjemněj-
ší je ale setkání se se 
svou družinou 
v přátelské atmosféře u 
teplého čaje.  Opět nám 
začaly pravidelné týden-
ní schůzky, opět začínají 
první oddílové výpravy a 

další střediskové ak vi-
ty. Skautský rok se nám 
tedy již naplno rozběhl a 
zbývá se jen těšit na to, 
co nám všem přinese. 
Snad jen dobré zážitky, 
zkušenos , přátele a 
pohodu. 

SKAUTSKOU STOPOU 

aneb událos  u Brumovských skautů 

Po teplém září, zle se říjen tváří. 

Nejdůležitější body: 

 Úspěch našich 
vlčat 

 Trojstřetnu  
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Zahájení skautského roku 



Bezmála dvě stovky skautů, tzv. 
vlčat a světlušek a jednou tolik 
dospělých členů, se o víkendu 21. 
- 23.9. 2012 sjelo do Litvínova na 
závěr pres žního skautského zá-
vodu - Závodu vlčat a světlušek o 
putovní vlajku Náčelní a putovní 
totem Náčelníka. Celostátního 
kola závodu vlčat a světlušek mají 
právo se zúčastnit vítězové okres-
ních a posléze krajských kol. Do 
severočeského Litvínova se tak 
sjelo 31 hlídek ze všech koutů re-
publiky...  

Závod se odehrával v nedalekém 
Oseku a jeho okolí. Tématem le-
tošního ročníku závodu byl příběh 
Města Ember, který vychází z kni-
hy a je podložen i filmem.  

Linie symbolického rámce se pro-
línala celým víkendem, účastníci 
se s příběhem setkali určitým 
způsobem na každém stanoviš  v 
celé více jak dese kilometrové 
trase závodu vedoucí z Oseka na 
hrad Rýzmburk a dále přes Dlou-

hou Louku, Loučnou, Meziboří do 
Litvínova. 
Cílem pořadatelů bylo vytvořit 
prostředí, kdy příběh zas rá zá-
vod. Pro soutěžící hlídky tak bylo 
připraveno mnoho zajímavých 
ak vit skrytých v symbolickém 
rámci složených ze schopnos  
poradit si v krizových situacích či 
skautských dovednostech. Nut-
nos  bylo také zvládnout ošetření 
zranění a úrazů nebo si poradit se 
zašifrovanými informacemi, ma-
nuálními dovednostmi, komuni-
kací nebo s kuchařských uměním, 
ak vitami fyzických zdatnos  slo-
žených z nejrůznějších překážek a 
lanových průlezů nebo s nutnos  
orientace v terénu. Trasa celého 
putování byla okořeněna také 
přeplouváním na pramicích, pře-
sunem na koloběžkách a vyvrcho-
lila výstupem na nejvyšší bod re-
gionu, na Loučnou nad Litvíno-
vem. Zde příběh skončil a pro 
všechny pak byla připravena slad-
ká odměna a malá oslava. 

Celý víkend pak byl okořeněn ješ-
tě nabídkou pětadvace  rukoděl-
ných a výtvarných ak vit. Soutěží-
cí si tak mohli z víkendového se-
tkání odvést např. stylové vařeč-
ky, vlněné bambuláčky nebo vý-
robky z kůže.  

Nejvzdálenějším soutěžním tý-
mem byla vlčata z Brumova-
Bylnice ve Zlínském kraji, kteří 
téměř shodně se světluškami z 
Frýdlantu nad Ostravicí museli do 
severočeského Litvínova vážit 
více jak 520 kilometrů dlouhou 
cestu. Celkem se do Litvínova z 
krajských kol kvalifikovalo 31 hlí-
dek (15 hlídek vlčat, 16 hlídek 
světlušek).   

Naše hlídka, kterou reprezento-
vali Petr Lysák - Peťan, David Kolí-
nek - Davák, Filip Polách - Magic a 
Daniel Karbus - Dakar se umís la 
na výborném  3. místě! 

 

Velký úspěch našich vlčat! 
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Naši reprezentanti Jeden z úkolů 



Hlavním bodem bylo však společ-
né setkání na česko-slovenských 
hranicích a také závěrečná mše 
svatá a slavnos  oheň.  

Vzájemná výměna zkušenos , 

společné ak vity, workshopy a 
přednášky, diskuze a bohatý pro-
gram, to vše i s mírnou jazykovou 
bariérou či věkovým rozdílem. 
Nabitý víkend se spoustou zážit-
ků. Společný skautský duch a přá-
telská atmosféra se vedli celou 
akcí ruku v ruce s novými zkuše-
nostmi a navázání nových kontak-
tů. Možná, že tato akce byla po-
čátkem nové mezinárodní spolu-
práce, či nové tradice – meziná-
rodního setkávání na hranici. 

Setkání skautů mladší 
generace 
Dne 2. září 201 se na Vláře konalo 
setkání skautek a skautů z Brumo-
va-Bylnice, Š tné nad Vláří a Hor-
ného Srní a Nemšové. Původně se 
celá akce měla konat na samotné 
hranici mezi ČR a SK, kde mají tá-

bořiště skau  ze Srní a Nemšové. 
Protože ale ráno trošku pršelo, 
akce se přesunula do Horního Srní. 
Po příjezdu na místo, jsme si věci 
odložili v místní tělocvičně a šli 
jsme na venkovní nádvoří, kde by-
lo oficiální zahájení. 

V areálu poblíž základní školy pro 
nás byly připraveny různá stano-
viště. Mezi nimi bylo také nástu-
piště Devět a tři čtvrtě, se kterým 
jsme se mohli setkat i na Pohádko-
vém hradě. Mimo nám dobře zná-
mé nástupiště jsme postupně pro-
cházeli stanoviště, ve kterých bylo 
např. poznávání bylin, střílení z 
pušky, první pomoc, atd. Také 
jsme si mohli vyrobit krásné šper-
ky z korálků. Když nám po tom 
všem vyhládlo, pořadatelé pro nás 

přichystali občerstvení - výborné 
steaky a klobásky. Na závěr se 
losovala tombola - ceny byly moc 
krásné, např. knížky Potulky po 
Slovensku nebo buzoly. Kdo chtěl 
tak si mohl ještě zatančit na dis-
kotéce nebo zahrát ringo. Asi v 
18:00 jsme odjeli domů. 

Moc se nám tato akce líbila, do-
konce jsme dostali tričko s logem 
setkání, které nám tuto akci bude 
nadále připomínat. 

Gabča a Erka 

 

Setkání skautů starší 
generace 
Ve dnech 13.- 16. září se uskuteč-
nilo pokračování projektu Troj-
stretnu e, tentokráte pro starší 
skautskou generaci. Celý program 
byl věnován hlavně roverům a 
oldskautům. 1. „skautského tábo-
ra na hranici“ se zúčastnili zástup-
ci z Česka (Brumov-Bylnice, Š tná 
nad Vláří), Slovenska (Horní Srní) 
a Polska. 

Program byl zaměřen hlavně na 
společné setkání, mezinárodní 
komunikaci a pohled na skau ng i 
současnou mládež. Program byl 
obohacen také o společný výlet 
do Trenčína a na Trenčínský hrad.                       

 

Trojstretnutie 
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„Moc se nám tato akce líbila, dokonce jsme dostali tričko s logem 
setkání, které nám tuto akci bude nadále připomínat.“ 

Výprava z Brumova 

Výprava mladší generace 



Úklid Orlovny na říjen 

 „Zajíčku, proč máš tak krátké uši?” 
„Ale, jsem roman k.” 
„???” 
„Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn!”  

 Pasou se dva koně a kolem nich proběhne zebra. „Hele, Ferda už zase utekl z vězení.”  

 Přijde paní na úřad: „Ráda bych zapla la poplatek za psa.” 
Úřednice zvedne oči od počítače: „Jméno, prosím?” 
Paní diktuje: „Fifinka!”  

 Chlap zabloudí v hustém lese a po třech dnech potká skupinu lidí: „To jsem rád, že jsem na vás narazil, už tři 
dny hledám cestu z lesa.” 
„To jste na tom dobře, my už tři týdny!”  

Co nás čeká v říjnu? 

6. 10.  — úklid kolem kostela 

13. 10.  — dívčí oddílovka 

31. 10.  — konec projektu skautských 100, do tohoto      
  termínu uložte karty a informace zašlete 
  Kyty    

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☺  

Během října se v Orlovně objeví nový kalendář 

s rozpisem úklidu Orlovny na příš  rok. Po-

drobný seznam tedy najdete v Orlovně a poté 

budeme informovat opět i v měsíčníku. 

Odkazy na další články a podrobnosti 
Podrobnější informace k závodu vlčat h p://junakbrumov.pohodicka.cz/view.php?&cisloclanku=2012090004 

Fotogalerie trojstretnu e    h p://www.117zbor.scou ng.sk/galeria/#Trojstretnu eOS/1 

 


