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Přestože červenec a srpen 
jsou dva prázdninové mě-
síce, v našem skautském 
středisku neprobíhala 
žádná dovolená. Pravidel-
né družinové schůzky se 
sice nekonaly, ale i přesto 
jsou právě prázdniny vr-
cholem skautského roku. 
Měsíc červenec to ž patří 
letním skautským tábo-

rům. Louka u Študlova 
se tak opět proměnila v 
místo, kde jsme strávili 
mnoho příjemných 
chvil, prožili nová dob-
rodružství a upevnili své 
přátelské vztahy. Nemé-
ně  významnou událos , 
která  se koná na konci 
prázdnin je pak největší 
akce našeho střediska 

pro veřejnost – Pohád-
kový hrad. S příchodem 
školního roku nám tedy 
opět nastává i skautská 
„povinná“ docházka, na 
kterou se už ale všichni 
těšíme.  

Prázdniny nám sice 
skončili, ale plno nových 
zážitků v nás zůstává. 

SKAUTSKOU STOPOU 

aneb událos  u Brumovských skautů 

Prázdninové vydání 

Nejdůležitější body: 

 Tábor skautů 

 Tábor skautek 

 Pohádkový hrad 
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Pohádkový hrad plný kouzel 

Kouzelníci, čarodějnice, 
princezny a tanečnice, 
spousta her i malování, 
zvířátka i  vyrábění. 
Zkrátka vše co si dě  
mohou přát—přesně o 
tom je Pohádkový hrad.  

V neděli 26. srpna se 
uskutečnil již 13. ročník 
Pohádkového hradu, 
tentokráte na mo vy 
kouzel. Pro dětské ná-
vštěvníky bylo tradičně 
připraveno 12 stanovišť s 
úkoly, odměny i soutěže. 
Čekalo na ně setkání ne-
jen s pohádkovými posta-
vami, kouzelníky či čarov-

nými předměty, ale také 
se zvířátky, kouzelným 
městečkem nebo kouzel-
nou dílnou. 

Přestože počasí letošní-
mu ročníku moc nepřálo, 
návštěvnost ukazuje, že 

akce je stále oblíbená a 
dě  se na ni vždy těší. 
Mnoho návštěvníků ne-
odradilo ani pár kapek a 
zatažená obloha. Letoš-
ním hradem prošlo 
téměř 900 dě , jejich 
rodiče, známí a kamará-
di. Snad se několikamě-
síční plánování, přípravy 
a domluvy vypla li a ná-
vštěvníci byli opět spoko-
jeni. 

Věříme, že již teď se dě  
těší na další ročník akce, 
která zpříjemňuje konec 
prázdnin a počátek škol-
ního roku. 



 

První dva týdny prázdnin opět bru-
movš  skau  a vlčata tábořili na lou-
ce poblíž Študlova. 33 táborníků se 
proměnilo v kouzelníky, kteří měli 
pomoci samotnému Harrymu Po e-
rovi hledat viteály, tedy magické 
předměty, jejichž zničením se dá 
porazit samotné Zlo. Díky radám ře-
ditele kouzelnické školy Albuse 
Brumbála se všech osm viteálů poda-
řilo postupně najít a zničit, a m zno-
vu nastolit v kouzelnickém světě mír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Celý tábor nás provázela přátelská 
atmosféra, kterou podtrhávalo teplé 
letní počasí, a tak táborníci mohli 
plně využít potenciál přírody - na 
ohni opékali nejen špekáčky, ale 
grilovali také kuřata, na táborovém 
hřiš  se hrál famfrpál, jeden ze sta-
nů se proměnil ve finskou saunu a 
blízký splav sloužil k účinnému 
ochlazení.  

Navš vil nás také otec Karel, který 
na provizorním oltáři dokonce od 

sloužil mši svatou. Dva týdny utekly 
jako voda a vrchol skautského roku 
je tedy za námi. Na táboře čtyři vlča-
ta a dva skau  slavnostně složili sliby 
vlčat a skautů, a udělali tak pomysl-
ný krůček na jejich skautské stezce.  
Po prázdninách se ovšem opět zno-
vu sejdeme ve svých oddílech a dru-
žinkách na pravidelných týdenních 
schůzkách, kde budeme do svých 
stezek přidávat další krůčky a bude-
me se společně připravovat a těšit 
na příš  tábor! 

Tábor  skautů a vlčat—Škola čar a kouzel 
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zbořili jsme hráz a našli poklad. 

I přes sem tam nepříznivé počasí 
jsme si tábor užili, poznali spoustu 

nových kamarádů, zahráli si nové hry 
a navš vili nová místa. V Africe se 
nám natolik zalíbilo, že bychom zde 
rádi zůstali. Naše 4 kamarády—
Glorii, Melmena, Alexe a Martyho 

jsme  zde zanechali a my se vydali 
zpět do našich domovů. Zůstanou v 
nás krásné vzpomínky nejen na 
Madagaskar, ale také na všechny 
„spolucestující“ a na celou táborovou 

Ve dnech 15.7. – 28.7. 2012 se ve 
Študlově uskutečnil dívčí skautský 
tábor. Tímhle rokem jsme se připojili 
ke kamarádům z Madagaskaru a po-
mohli jim s mnoha překážkami. Hned 
první den děvčata přivítali vedoucí v 
kostýmech lva Alexe, zebry Martyho, 

žirafy Melmena a hrošice Glorie. 

Nejdříve jsme se všichni seznámili, 
oslavili Martyho desáté narozeniny a 
poté ho přátelům pomohli najít v uli-
cích New Yorku. Bohužel se naše zá-
chranná akce nevydařila, tak jak jsme 
si naplánovali útěk do přírody. Společ-

ně s tučňáky a opičkami jsme se ocitli 
na lodi, která nás měla odvézt do di-
vočiny. Během plavby jsme se podrob-
ili výcviku tučňáků a pomohli jim ob-
sadit loď, jenže se to zvrtlo. Společně 
s Alexem, Martym, Melmenem a Glo-
rií jsme se ocitli na pustém ostrově 
Madagaskar. Tam teprve začalo naše 
největší dobrodružství.  

 

Naučili jsme se postavit přístřešek, 
zapózovali si jako Glorie, hledali jsme 
Alexe, přičemž jsme se naučili komu-
nikaci s vlajkami, sestavili jsme si 
letadlo a spoustu dalších věcí. Celý 
týden  provázely scénky, kterými se 
vedoucí snažili navodit účastníkům 
tu pravou pohádkovou atmosféru. 

Ani jsme se nenadáli a byl tu další 
týden. Letadlo pro náš let zpět do 
naší zoo bylo postavené, takže jsme 
ho jen nastartovali a odletěli směr 

New York. Jenže osud ještě nechtěl, 
abychom se dostali zpět domů.  

Ocitli jsme se v Africe, kde Alex našel 
svou pravou rodinu, stejně jako 
ostatní zvířátka se setkali se svými 
stády. Naučili jsme se vařit čaj pouze 

z přírodních věcí, zahráli scénky,  

 

Tábor skautek a světlušek—Madagaskar 
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„ Já tak rád trsám, trsám, ty tak rád trsáš, trsáš, i ona ráda trsá, my 

chceme—TRSAT!...“ 



 Jsou dva hadi a jeden povida druhymu: 
"Ty, Franto, jsme my jedova  hadi?" 
"Ne proc?" 
"Uf, to se mi ulevilo, protoze ja sem se pred chvilou 
kousl do jazyka."  

 

 Lezi moucha na zadech a klepe nozickama. Le  kolem druha moucha a pta se: "Aerobic?" Prvni: "Ne biolit".  

Co nás čeká v září? 

2. 9. — střetnu  pro dě  se slovenskými skauty 

15. 9. —  střetnu  se slovenskými skauty  

22. 6. — zahajovací schůzka letošního skautského roku 

21.—23. 9. — celostátní kolo závodu světlušek a  
  vlčat—Žlutá šestka 

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☺  

Odkazy na další články a podrobnosti 

Fotky tábor skau -  h p://mar n-na.rajce.idnes.cz/foto_tabor 

Fotky Pohádkový hrad-  h p://majiiinka.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_hrad_2012#IMG_8760.jpg 

  - h p://nasevalassko.rajce.idnes.cz/Hrad_Brumov_Pohadkovy_hrad-_zabavne_odpoledne_pro_de _i_dospele_26.8.2012#panorama_poh_hrad.jpg 

  - h p://serdys.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_hrad_2012/# 

Gratulace 

Na závěr ještě jedna velká gratulace k narození nových členů do naší skautské 
rodiny.  

Gratulujeme tedy Marošovi a Flíčkovi k narození vlčete Marečka, Jipce a Karlovi k 
narození světlušky Hedviky a také skautským přátelům Pavlovi a Mar ně k naro-
zení vlčete Vašíka. 


