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nili, máte šanci zase 
příště=)  

 V měsíci říjnu opět 
vyšla „služba“ ohled-
ně úklidu kolem kos-
tela na skauty. 
Vzhledem k tomu, že 
lis  již začalo opouš-
tět koruny stromů a 
líně polehávat po 
zemi, práce bylo ja-
ko na kostele=) Naš-
těs  se tentokrát 
sešla početná skupi-
na, která si s pod-
zimní nadílkou hravě 
poradila. Všem pra-
cantům děkujeme, a 
kdo jste se neúčast-

Úklid kolem kostela 

Předchozí měsíc – mě-
síc  říjen byl nejspíše 
posledním měsícem  
hezkého počasí. Proto 
jsme všichni ve stře-
disku podnikli naše 
první venkovní oddílo-
vé výpravy i  drobné 
výšlapy pro projekt 
Skautských 100.  Teď 
už se  však nejspíš 
uchýlíme do tepla na-
šich kluboven, kde se 
budeme věnovat 

skautským ak vitám, 
upevňování týmové-
ho ducha a naplňová-
ní našich skautských 
cílů a ideálů. A že to 
není  někdy lehká prá-
ce… =) No podzim 
ještě není u konce, a 
třeba se ven ještě 
podíváme. Jedna sta-
rá lidová pranos ka 
říká: Jaký bývá v listo-
padu čas, taký obyčej-
ně v březnu zas. To 

listopadové počasí se 
nám už pomalu začalo 
ukazovat v celé své 
deš vé kráse, no na 
březen si ještě něja-
kou tu chvilku počká-
me.  Snad se pranos -
ka tentokrát nevyplní 
a jaro nám přinese po 
dlouhé zimě co nejdří-
ve  teplé počasí. Teď 
nám nezbývá nic jiné-
ho, než se na to jaro 
těšit v teple kluboven. 

SKAUTSKOU STOPOU 

Počasí podzimní do tepla zahání 

Nejdůležitější body: 

 Oddílové výpravy 

 Příloha—úklid 
skautského sálu 
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Práce bude přes s při-
cházející zimou jen 
přibývat. 

Tým pracantů 
 



jsme se dopravili do cílové stanice 
Bojkovice. Prohlédli jsme si mapu 
města a vydali se na zámek Nový 
Světlov. Zde jsme to ž měli ukrýt 
kar čku do projektu Skautských 
100. Cestou jsme se dozvěděli 
něco o Bojkovicích, např. jsme 
objevily zbytky z dávné soukenic-
ké valchy, kde se dříve vyrábělo 
sukno.                                                
Pře zámkem jsme posvačili a za-
hráli si několik her. Využili jsme i 
možnost prohlídky zámku s prů-

vodkyní a mohli se tak kochat 
výhledem ze zámecké věže.  

Při zpáteční cestě jsme ještě s hli 
odlovit nedalekou kešku. Na zá-
věr jsme se ještě pobavili u živé-
ho pexesa a pak už jen nasedli na 
zpáteční vlak domů. Na naši první 
výpravu dorazilo 15 vlčat z Mod-
ré, Žluté a Zelené šestky. Nad 
hladkým průběhem bděli Rafan a 
Šikula. Odkaz na další fotky na-
jdete na poslední straně. 

 

Sobota 20.10.2012 měla přinést 
krásné slunečné počasí, stvořené 
pro výpravu. Tak jsme se tedy 
ráno v 8:30 setkali v Bylnici u 
hasičárny, abychom této skuteč-
nos  využili. Nejprve jsme se sice 
na bylnickém hřiš  klepali zimou, 
ale v průběhu dne se opravdu 
vyjasnilo a místy bylo až hor-
ko=)...  
Na bylnickém hřiš  jsme hledali 
zašifrovanou zprávu, která nám 
poté sdělila, že naše výprava do 
neznáma bude směřovat do Boj-
kovic! Vydali jsme se tedy na vla-
kové nádraží v Bylnici a kombino-
vaně (nejprve autobusem do Sla-
vičína, odtud vlakem do Bojkovic) 

Říjen je prvním „celým“ měsícem 
skautského roku. Letos nám 
opravdu přálo počasí, což byla 
velká výhoda pro tvorbu progra-
mu. Naplno se nám už rozběhla 
nejen činnost jednotlivých družin, 
ale také oddílů. Všechny oddíly již 
tedy mají za sebou své první vý-
pravy či schůzky. Oddíl skautů 

podnikl výpravu s přespáním v 
Orlovně, kde oficiálně zahájili svůj 
námořnický skautský rok včetně 
vstupního rituálu =). Vlčata pod-
nikla jednodenní výpravu vlakem 
do Bojkovic a skautky a světlušky 
se sešly na krátké oddílové schůz-
ce v Orlovně. Tam započaly svou 
celoroční výpravu po jednotlivých 

státech Evropy— tentokráte na-
vš vili Dánsko. Společnou akci 
podnikli dokonce i naši roveři. 
První činnos  oddílů jsou tedy za 
námi, no ještě téměř celý rok a 
spousta ak vit je před námi. Ne-
zbývá nic než se těšit na to, co 
všechno nám čas ještě přinese.  

Oddílové výpravy 

Výprava vlčat do Bojkovic 

Skautskou stopou Stránka 2 

„ Cestou jsme se dozvěděli něco o Bojkovicích, např. jsme objevily 

zbytky z dávné soukenické valchy, kde se dříve vyrábělo sukno.“ 

Hledání kešky Na zámecké věži 



a datum si prohoďte. Jakmile úklid 
provedete, podepište se na ná-
stěnku a napište SMS Střelce, aby 
věděla, že úklid proběhnul. Tak ať 
se Orlovna blýská :).  

Speciální příloha tohoto vydá-
ní je tady:). Rozpis úklidu Or-
lovny do března příš ho roku. 
Na nástěnce u  dveří je umís-
těn i přesný popis, co všechno 

je každý při úklidu povinný udě-
lat. Proto si pořádně přečtěte 
termíny a zakroužkujte si je v diá-
ři. Pokud se vám termín nebude 
hodit, domluvte se s někým jiným 

Velká příloha tohoto čísla—Úklid Orlovny 2012– 2013 

Stránka 3 ČÍSLO 6 

15.10.—21. 10.  Eva a Vašek 
22. 10.—28. 10. Hurvínek a Cíla 

29. 10.—4. 11. Kyty a Rafan 

5. 11.—11. 11. Opica a Šnek 

12. 11.—18. 11. Myška a Pety 

19. 11.—25. 11. Střamla a FBI 

26.11.— 2.12.  Anda a Willi 

18.2.— 24.2.  Bára a Dáška 

3.12.— 9.12.  Bára a Dáška 

10.12.— 16.12.  Dery a Máňa 

17.12.— 23.12.  Astr a Tygr 

24.12.— 30.12.  Mates a Drak 

31.12.— 6.1.  Eva a Vašek 

7.1.— 13.1.  Hurvínek a Cíla 

14.1— 20.1.  Kyty a Rafan 

21.1.— 27.1.  Opica a Šnek 

28.1.— 3.2.  Myška a Pety 

4.2.— 10.2.  Střamla a FBI 

11.2.— 17.2.  Anda a Willi 

25.2.— 3.3.  Dery a Máňa 

4.3.— 10.3.  Astr a Tygr 

11.3.— 17.3.  Mates a Drak 



lizuje věčnost a světlo svíček je 
označováno jako Kristův plamen 
lásky. I letos se v Orlovně usku-

KOLIS existuje v našem středisku 
už nějaký ten pátek, no teprve v 
loňském roce se začal těšit oprav-
du velké oblibě. Nyní se pomalu 
blíží konec roku a některým zare-
gistrovaným hráčům stále chybí 
odehrát spoustu kol. Aktuální 
přehled výsledků můžete sledo-
vat na našich skautských webo-

vých stránkách, kde najdete i 
přesná pravidla. Pokud ještě nejs-
te zaregistrovaní, noví zájemci 
starší 18-  let se  kdykoli můžou 
přihlásit, nejlépe přímo u Astra.  
Celkem je zapotřebí odehrát 24 
kol, tak nenechávejte všechno na 
poslední chvíli! Hodně štěs  a 
velká čísla na kostkách! 

teční oblíbené vyrábění advent-
ních věnečků.  Akce se bude ko-
nat 30.11.2012 od 14.00 hodin v 
Orlovně. Nezapomeňte si s sebou 
přinést kulaté základy a svíčky na 
věnečky, ostatní bude zajištěno. 
Posvěcení adventních věnců se 
bude konat v neděli na deváté 
mši svaté. Přijďte si i vy vyrobit 
věnec na váš rodinný stůl. 

A teď troška inzerce=) Adventní 
věnec je starý přibližně 150 let. V 
Mnichově byl na dveře sirotčince 
poprvé pověšen dřevěný věnec, 
na který byly upevňovány svíčky. 
Pod ním byla pokladnička, kde 
lidé mohli na dě  v sirotčinci při-
spět. Zvyk se brzy rozšířil a nyní 
jsou věnečky v období adventu na 
každém stole. Kruh věnce symbo-

13. října se všechna děvčata z 2. a 
3. oddílu sešla v Orlovně na první 
společné schůzce v tomto roce. 
Zde  také začalo jejich putování 
po Evropě—tedy pouze symbolic-
ky, v rámci tématu celoroční hry. 
Prvním státem, který  navš vila 
bylo Dánsko. Celý program byl 
proto věnován právě tomuto stá-
tu. Nejprve všichni hledali prasát-
ka (Dánsko je to ž zemí, která 
chová nejvíce prasat na světě), 
poté holky absolvovaly krátkou 
cestu po Grónsku, které náleží 

právě Dánsku, poznávaly pohádky 
slavného spisovatele Andersena 
nebo zodpovídaly velký  závěreč-
ný kvíz.  V neposlední řadě si pak  
všichni vyzkoušeli práci se slav-

nou stavebnicí Lego, která pochá-
zí právě z Dánska. A stejně jako se 
věci z lega skládají ze spousty ma-
lých a rozdílných dílků, stejně tak 
se z podobných „dílků“- děvčat 
skládá i skautský oddíl.  Stejně 
jako je důležitá každá jedna kos-

čka, tak je důležitá i každá skaut-
ka či světluška. Všechny dílky pak 
dohromady tvoří pevný a krásný 
celek! První cestování bylo ukon-
čeno teplým drinkem no a uvidí-
me, kterou zemi navš ví děvčata 
příště=)  

Evropské cestování světlušek a skautek 

KOLIS aneb Kostková LIga Skautů 

Adventní věnečky 

Skautskou stopou Stránka 4 

„Kruh symbolizuje věčnost a 

světlo svíček je označováno 
jako Kristův plamen lásky.“ 

„kostková partie“ 



Světýlko, Skaut, Roverský kmen či 
skautský kmen) a bez časopisu 
270,- Kč. Prosíme tedy všechny o 
zaplacení registračního poplatku 
do konce prosince oddílovému 
vedoucímu nebo vedoucímu dru-
žiny. Ohledně platby poplatku za 
STS bude ještě konkrétně infor-
movat Rafan. Děkujeme=) 

Skautky a skau , vážení rodiče. 
Středisková rada rozhodla, že re-
gistrační poplatky na rok 2013 
začneme vybírat již od měsíce 
listopadu a budou tak částečně 
kopírovat školní rok. Hlavním dů-
vodem je fakt, že se nám posunul 
termín odvodu příspěvků na 
ústředí již na konec ledna. Výše 

registračního příspěvku je s časo-
pisem 300,- Kč (lze si vybrat 

28. října si každoročně připomíná-
me nejen vznik samostatné Čes-
koslovenské republiky, ale pro-
střednictvím vyznamenání, která 
uděluje prezident republiky, také 
výrazné osobnos  českého živo-
ta – kulturního, společenského, 
poli ckého či sportovního.  Letos 
byli mezi 22 vyznamenanými také 

3 skau . Za rozvoj demokracie, 
humanity a lidská práva byli Řá-
dem TGM oceněni Leopold Fäber, 
Mons. Karel J. Fořt a RNDr. Hu-
bert Procházka, CSc. (převzato z 
TZ Junáka). Více informací najde-
te v odkazu na poslední straně  
tohoto měsíčníku. 

chystali ji tak pro hru všem zá-
jemcům.  Během jara příš ho 
roku by již karty měly být rozmís-
těny po celém území republiky a 
už budou jenom čekat na své na-
lezení. Hlavním cílem celého pro-
jektu je podpořit zajímavým a 
pokud možno co nejzábavnějším 
způsobem lásku dě  k pobytu v 
přírodě, procházkám a túrám. 
Dále také přiblížit dětem a všem 
skautům nejen historii, ale také 
zajímavé oblas  skau ngu. Karty 
jsou tedy připraveny a uvidíme, 
kolik hledačů naše karty nalezne. 

Tento měsíc se naše středisko 
zapojilo do celostátního projektu 
Skautských 100. Jedná se o terén-
ní hru na principu orientačních 
běhů a geocachingu. Tedy na hle-
dání předem známých míst podle 
souřadnic GPS a také slovního 
popisu. Po celé české republice se 
nyní rozmisťují zalaminované kar-
ty, které přibližují skautskou mi-
nulost, významné osobnos , uka-
zují různé šifrovací možnos , po-
skytují návod na jednoduché re-
cepty, popisují zajímavé suroviny, 
přibližují skautskou symboliku či 

ukazují jedny z oblíbených druži-
nových her. Naše středisko roz-
mís lo v blízkém i trochu vzdále-
nějším okolí celkem 10 karet pat-
řících do tohoto projektu. Téměř 
každá družina či oddíl umís li na 
zajímavé místo jednu kartu a při-

Registrace 2013 

Vyznamenání skautů prezidentem republiky 

Zapojení se do projektu Skautských 100 
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„Výše registračního příspěvku 

je s časopisem 300,- Kč  a bez 
časopisu 270,- Kč.“ 

Na této fotografii lze vidět  i 
skautský pozdrav  



Úklid Orlovny na listopad 

 Sedí žába na studni. Kolem jede princ a už z dálky slyší žábu volat:  
"Jestli mě políbíš, tak něco dostaneš."  
Princ neváhá ani vteřinu a žábu políbí. A ta okamžitě reaguje:  
"Dostaneš ekzém."  

 

 Co udělá červotoč, který zatouží po čerstvém vzduchu? 
Přestěhuje se do hole člena horské služby.  

 

 Na drátě visí tři netopýři, dva normálně hlavou dolů, ale tře  hlavou nahoru. Jeden z těch hlavou do-
lů se ptá druhého: "Hele, nevíš co se mu stalo?" "Copak nevidíš, že omdlel?"  

 

 V ZOO: V kleci u lva je velká cedule s nápisem: Ředitel ZOO prosí: NEKRMTE LVA a pod ní menší cedu-
le: Lev prosí, abyste si nevšímali velké cedule.  

Co nás čeká v listopadu? 
9. 10. — Středisková rada  

10. 10. —  Sportovní den našeho střediska 

23.-25.10— Výjezdní oddílovka světlušek a skautek 

30. 10. — výroba adventních věnečků 
http://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 ed a kc e  

Vtípek na pobavení☺  

29. 10.—4. 11.  Kyty a Rafan 

5. 11.—11. 11.  Opica a Šnek 

12. 11.—18. 11.  Myška a Pety 

19. 11.—25. 11.  Střamla a FBI 

26.11.— 2.12.   Anda a Willi 

Odkazy na další články a podrobnosti 

Výprava vlčat Bojkovice http://lukasona.rajce.idnes.cz/Vyprava_do_Bojkovic_20.10.2012/#SAM_1482.jpg 
Vyznamenání prezidentem  http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/7717-prezident-republiky-vyznamenal-tri-skauty/ 


