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k dispozici i na našich 
webových stránkách 
brumov.skaut.org. Ne-
jen že najdete číslo ak-
tuální, ale ve speciální 
sekci Skautskou stopou 
jsou uchována také 
všechna čísla předchozí. 
K oblíbeným článkům se 
tak můžete pohodlně 
vracet.  Tak tedy příjem-
né počtení =). 

Náš měsíčník chodí vět-
šině roverů, ak vním 
členům i ostatním zá-
jemcům prostřednic-
tvím emailů. Všichni to 
ale známe. Každý den 
nám do naší schránky 
přichází desítky emailů, 
a většina z nich nás spí-
še otravuje, než aby-
chom měli radost z no-
vých, obohacujících in-

formací. Stane se, že si 
člověk měsíčníku ne-
všimne, omylem vyma-
že, nebo si řekne, že si 
jej přečte později a po-
tom jej v záplavě staré 
pošty nemůže najít. 
Navíc je velmi těžké mít 
aktuální emailové adre-
sy všech zájemců o dění 
v našem středisku. Pro-
to je nyní nově měsíčník 

Střediskový měsíčník nově i na webu 

Začíná nám advent. Do-
ba velkého očekávání a 
příprav na nadcházející 
vánoční svátky. Dny se 
stále zkracují a tma ulé-
há na krajinu stále dřív a 
dřív. Zanedlouho přiví-
táme v domovech Miku-

láše a všechny domovy 
provoní typická vůně 
perníčků, cukroví, vosku 
ze svící adventního věn-
ce a posléze i jehličí. 
Vánoční atmosféra i 
shon na nás již dopadá, 
přesto si však ještě 

chvilku počkáme. Nyní 
si však můžeme v pod-
večer v klidu sednout s 
šálkem čaje a ve struč-
nos  zavzpomínat na 
minulý měsíc. Přejeme 
příjemné prožívání ad-
ventu a klidné počtení. 

SKAUTSKOU STOPOU 

aneb událos  u Brumovských skautů 

Nastává advent, doba očekávání 

Nejdůležitější body: 

 Sportovní den 

 Oddílovka holek 
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Společná fotografie ze Sportovního dne 



Dne 10. listopadu se uskutečnil již 
tře  ročník  Sportovního dne na-
šeho střediska, kterého se zúčast-
nilo více než 30 dě  ze všech od-
dílů. Tentokráte  jsme se přenesli 
do divokých moří, atmosféry plné 
přestřelek a tajných pokladů. Té-
matem letošního ročníku byli to-

ž pirá . Nejprve se všichni pirá  
rozdělili do týmů, nalodili na své 
lodě a hra mohla začít. Museli 
prokázat nejen schopnos  spor-
tovní, ale také vyzkoušeli svůj 

dův p, paměť a týmovou spolu-
práci. Na souši tělocvičny museli 
pirátské spolky seskládat mapu 

tajného ostrova, zapamatovat si 
cestu k pokladu, hbitě zvládnout 
nástrahy džungle a opičí dráhy 
nebo například nakrmit hladové-
ho aligátora.   Vyzkoušeli si také 
pašeráctví jednotlivých materiálů 
pro stavbu lodi či velký souboj o 
vyšší hodnos . Na závěr nechybě-
lo ani klasické měření síly v podo-
bě štafet či barevné bitvy. Poté se 
hladoví mořeplavci pořádně na-

svačili a ze souše tělocvičny se 
všichni přesunuli tam, kde se pi-
rá  cí  nejlépe—do vody, v na-
šem případě tedy na bazén. Tam 
už pirátské týmy mezi sebou ne-
bojovali, naopak, všichni společně 
si užívali vody a vodních radová-
nek. Pro ty teplomilnější byla do-
konce možnost nahřát se místo 
sluníčka alespoň v sauně. Po ná-
ročném dni plném sportu, her a 

hlavně zábavy si všichni odnesli 
nejen drobné odměny, ale hlavně 
dobrý pocit z pohybu a dne strá-

veného se svými skautskými bra-
try a sestrami. Masky zlobivých a 
divých pirátů jsme nechali odpla-
vat a domů se všem rodičům vrá-

ly hodné a utahané dě …=) Od-

kaz na všechny fotografie z akce 
najdete na konci tohoto čísla mě-
síčníku. 

Třetí ročník Sportovního dne je za námi! 

Skautskou stopou Stránka 2 

„Po náročném dnu plném sportu, her a hlavně zábavy si všichni 
odnesli nejen drobné odměny, ale hlavně dobrý pocit z pohybu.“ 

Taktizování 

Pirátská štafeta 

Skládání tajné mapy 

Vítězný pirátský tým 

Vodní radovánky 



lap na Pulčiny. Výprava byla z že-
ná nočním deštěm ale i tak jsme 
to zvládli a všichni v pořádku došli 
k bodu určení. Celá tahle pro-
cházka byla ve smyslu tradiční 
oslavy Sevilla de feria (příchod 
jara). Dokonce jsme si zahráli na 
býky a toreadory. Zvládli jsme i 
rozložit oheň, udělat si gulášovou 
polévku a opéct špekáčky. Když 
jsme došli zpátky do klubovny, 
čekala na nás siesta, poté ještě 
nějaké hry, úklid a zpáteční cesta 
vlakem domů. Ve Španělsku jsme 
si to užili a netrpělivě čekáme, 
jakou zemi navš víme příště. 

Ve dnech 23. -24.11 jsme podnikli 
naši další výpravu do světa. Tento-
krát jsme se vydali do Španělska. 
Hned jak jsme přijeli do místní klu-
bovny, čekala nás scénka v podání 
našich vedoucích, ve které nás se-
známili se Španělskem. Potom 
nám řekli některé zajímavos  a 
odlišnos  od naší země. Zadali 
nám deset slov, mezi nimiž byly 
například flamengo, zorro, býk, 
Penelope Cruiz atd. Pomocí těch-
hle indicií jsme museli sestavit 
scénku s tématem španělský den. 
Scénky se velice povedli a všem se 
líbily. Blížil se večer. Ještě před m 

než jsme se vydali na noční prů-
zkum španělského města 
(Španělsko je známé bujarými 
večírky a nočním život) byly pro 
nás připraveny různé hry. Netrva-
lo to dlouho a každá z nás se po 
skončení her vydávala po svíč-
kách na cestu, při které jsme mu-
seli i trošku zapřemýšlet. Po zdo-
lání kratší cesty jsme se dostali do 
baru, kde na nás čekala hudba a 
přípitek teplého čaje. Jelikož už 
bylo pozdě večer ulehli jsme do 
spacáků a při pohádce Čert ví 
proč postupně všechny usnuli. 
Druhý den nás čekal náročný výš-

Dívčí oddíly a ohnivá korida 
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Pod skalami Účastníci výpravy Příprava oběda 

Proč platíme registraci? 

Spousta členů skautského hnu  
se ptá, proč  se vlastně registrace 
pla  a k čemu tyto peníze slouží. 
Většina peněz se  odvádí na 
ústředí a v samotném středisku 
zůstává jen malá částka. Registra-
ce se tedy logicky středisko od 

střediska liší. Peníze ale nekončí 
nikde v šuplíku ani v něčí kapse. 
Pomáhají chodu celé organiza-
ce, členové jsou díky němu po-
jištěni, získávají časopis, mohou 
se zapojit do STS, mohou se 
vzdělávat na mnoha kurzech, 

využívat propagační materiály, 
manuály a metodiky. Podrob-
ný článek o tom jak to s regis-
trací vlastně a na co jsou pení-
ze využity najdete na skautské 
křižovatce. Odkaz najdete na 
konci čísla měsíčníku. 



Úklid Orlovny na prosinec 

 Víte, jaký je rozdíl mezi králíkem běžícím a le cím? Ten le cí má na zádech orla.  

 Jak se veš udrží na pleši? Vší silou.  

 Před obchodem je hrozná fronta, všichni netrpělivě čekají, až otevřou. Najednou přihopká králík, 
všechny předběhne a hrne se ke dveřím. Jak to vidí medvěd, rozčílí se, popadne ho za uši a vyhodí až 
na konec fronty. Za chvílí vidí králíka znovu, jak se snaží dostat dopředu. Zase ho vyhodí na konec 
fronty. Po tře , když se králík blíží ke dveřím obchodu, bručí si pro sebe: „Já snad dneska neotevřu!”  

 Jde zajíček do obchodu a ptá se: „Máte tunu hrášku?” Prodavač odpovídá: „Ne, nemáme.” Zajíček 
přijde druhý den a ptá se: „Máte tunu hrášku?” „Ne, nemáme,” odpovídá prodavač a protože chce 
udělat zajíčkovi radost, tak objedná tunu hrášku. Zajíček přijde tře  den a ptá se: „Máte tunu hráš-
ku?” „Ano, máme,” odpovídá prodavač. „To je ale kuliček, co?”  

Co nás čeká v prosinci? 

14. 12. — pečení perníčků 

23. 12.  — vánoční besídka 

24.12. — roznášení Betlémského světla 

27/28. 12. — turnaj v KOLISu—termín bude upřesněn 

31. 12.   — uzávěrka KOLISu   

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☺  

26.11.— 2.12.  Anda a Willi 

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 

Odkazy na další články a podrobnosti 
Sportovní den: h p://lukasona.rajce.idnes.cz/3.sportovni_den_strediska_10.11.2012# 

Proč pla me registraci: h p://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/7796-k-cemu-je-nam-registrace/ 

Dívčí oddílovka: h p://evikol.rajce.idnes.cz/lidecko/ 


