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Světlo, které neodmysli-
telně patří na každý 
štědrovečerní stůl k 
nám urazí  každoročně 
dalekou cestu přímo z 
Betléma. I 

 letos jsme jej opět vy-
zvedli od našich kolegů-
skautů z Brna, kteří kaž-
doročně vlakem rozváží 
toto světlo do všech 
koutů naší republiky.  . V 
neděli na deváté mši 
svaté jsme mto svět-
lem nejprve rozzářili 
všechny čtyři svíce na 
adventním věnci a na 
Štědrý den jsme jej roz-
nášeli do všech domác-
nos  našeho města, 
abychom připomněli 
radostnou událost - na-
rození Ježíše Krista.  

Betlémské světlo prozářilo celé město 

Přestože nám paní Zima 
nedopřála pohádkovou 
zimní vánoční atmosfé-
ru, ukazuje nám své stu-
dené mrazivé umění a 
sněhový kabátec ale-
spoň nyní. Na první po-
hled se leckomu může 

zdát, že všichni jsou 
pouze doma v teple, 
pravdou je ale úplný 
opak. Prosinec i leden 
byly měsíci, které se 
skautskými akcemi na-
šeho střediska jen he-
mžily. Vraťme se tedy 

na chvíli opět k nejkrás-
nějším měsícům v roce 
a připomeňme si tu ne-
nahraditelnou atmosfé-
ru plnou příprav, lásky, 
rodinné pohody, štěs  a 
vzájemné blízkos  a 
upřímných úsměvů:) 

SKAUTSKOU STOPOU 
aneb událos  u Brumovských skautů 
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Převzetí světla na nádraží 



zdát, že například pro  silným hasi-
čům nemají lidé s handicapem šanci, 
opak je pravdou. V závěru se vždy 
ukáže, že handicap mají mnohdy 
právě  „zdraví“. A ono je to čas od 
času potřeba si uvědomit…  

Akci organizovali studen  Fakulty 
mul mediálních komunikací Univer-
zity Tomáše Ba  ve Zlíně.  

Hlavní cílem projektu Paraparáda je 
bourání bariér mezi světem handica-
povaných a "obyčejnými" lidmi bez 
handicapu. Všichni zde začínají na 
stejné startovní čáře… Vždyť úsměv a 
radost přece nezná handicap!“   

Více informací o projektu najdete na 
facebook.com/paraparada. 

Jubilejní, už desátý ročník netradiční-
ho odpoledne plného soutěží a zába-
vy, které se jmenuje Paraparáda 
aneb Spolu jedem světem, se usku-
tečnil 13.12. 2012 ve Zlíně. Během 
něj se spolu utkaly handicapované 
týmy pro  hasičům, policistům, stu-
dentům nebo třeba také pro  našim 
skautům…  

Tématem letošní ho ročníku byl sta-
rověký Egypt. Účastníci se tak během 
několika zajímavých disciplín museli 
potýkat s m, jak je těžké získat bož-
skou přízeň, pořádně nakrmit vel-
blouda, projet celým Egyptem na 
invalidním vozíčku, sesbírat celý fara-
onův poklad či nasbírat ovoce z pal-
my.   Všechny týmy si za své nasazení 
a spolupráci zasloužily ceny a nechy-
běl ani slavnostní dort na oslavu de-
sátého výročí akce.  

Přestože se na první pohled může 

Už několik měsíců se první oddíl 
skautů plaví po moři, kde potkává 
různá dobrodružství. Několik dní 
před oddílovou schůzkou obdržely 
posádky lodí Poseidon a Felicie ne-
známou šifru, ve které vrchní admirál 
pro pirátských lodí Ivan Olegovič 
Maroz prosil o pomoc při útěku před 
Piráty.  

Proto se posádky lodí 7. prosince 
2012 sešly na své základně, aby se 
vydaly admirálovi na pomoc. Protože 
posádky nedokázaly náročnou šifru v 
azbuce vyluš t a přinést, museli ji 

nejprve dořešit pomocí moderních 
technologií. Ráno pak vyrazily do 
Umělých hor v podobě lezecké stěny 
ve Valašských Kloboukách, kde jim 
admirál Maroz zanechal další indicii. 
Všichni námořníci se statečně prali s 
jejími nástrahami a pod vedením 
zkušených horolezců úspěšně znovu 
a znovu zdolávali vrchol.   

K závěru se námořníkům podařilo 
indicii získat a mohli se úspěšně vrá-

t domů z oddílovky, která byla v 
mnoha směrech výjimečná a nezapo-
menutelná ... 

Oddílová výprava mořeplavců 

Paraparáda 2012 

Skautskou stopou Stránka 2 

„ Všichni zde začínají na stejné startovní čáře. Vždyť úsměv a 
radost přece nezná handicap!“ 

Zdolávání vrcholu 

Radost z úspěchu... 

Narozeninový dort 



sféry. Zkrátka ale nakonec nepřišla 
ani naše bříška. Čekalo na nás malé 
pohoštění v podobě perníčků a cuk-
roví, které napekli holky na oddílovce 
a také nealkoholický horký vánoční  
punč.=) 

Jak už tomu v našem středisku bývá 
zvykem, neděle před Štědrým dnem 
patřila tradičně vánoční besídce. 
Letos jsme ji pojali trošku neobvykle. 
Naše středisko má více než 100 čle-
nů a neustále se rozrůstá. Když se 
má tato velká rodina společně sejít k 
večeři v Orlovně, začínáme se tam 
už opravdu hodně mačkat… Proto 
jsme letos namísto naplnění našich 
bříšek vyšli do přírody a naplnili bříš-

ka lesních zvířátek. Cestu dětem 
zpestřovaly rozmanité týmové úkoly 
a soutěže.  Stezka končila na hradě, 
kde jsme všichni  vytvořili pevný 
kruh, zazpívali vánoční koledu a nala-
dili se do nadcházející vánoční atmo-

Vánoční besídka 
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„Proto jsme letos namísto naplnění našich bříšek vyšli do přírody a naplnili 

bříška lesních zvířátek.“ 

Dne 28.12. se hojný počet našich 
členů zúčastnil 0. ročníku turnaje v 
ringu v DDM v Bylnici. Tento netra-
diční sport se hraje podobně jako 
volejbal přes síť, přes kterou se pře-
hazují dva speciální kroužky, které 
nesmí spadnout na zem, případně 
mimo hřiště. Tohoto turnaje se zú-
častnilo celkem 10 tříčlenných druž-
stev. Hrálo se ve dvou skupinách po 
pě  týmech a to systémem každý s 
každým do patnác  bodů. O pořadí 
ve skupině rozhodoval celkový počet 
bodů a v případě jeho rovnos  vzá-

Turnaj v ringu 

jemný zápas či skóre. Podle pořa-
dí ve skupinách se hrálo o koneč-

né umístění. Na 3. místě se na 
tomto turnaji umís la trojice Bára 
Zikmundová, Vojta Strnka- Šikula 
a Tomáš Hořák- Thomson, na 2. 
místě Bára Z., Jarek Ordelt a Jirka 
Macháč- Asterix a celkovými vítě-
zi se stali Kristýna Lysáková- Kyty, 
Lukáš Kostka- Rafan a Mar n Šen-
keřík- Oharek.  
Tento turnaj byl pro všechny pří-
jemným zpestřením vánočních 
prázdnin a už teď se těšíme na 
jeho další ročník! Jak se praví: 
sportu zdar! 

Účastníci turnaje 

Kostky jsou vrženy... 

„Alea iacta est—kostky jsou vrženy.“ 
Pravil Caesar když jeho legie překro-
čila řeku Rubikon… 
Mezi vánočními svátky se letos již 
podruhé uskutečnil turnaj v kost-
kách.  Starší plnole  hráči se sešli v 
Orlovně a strávili příjemný večer při 
jedné z nejstarších her kde rozhoduje 

nejen tak ka ale také trocha štěs-
. Účastnilo se téměř 20 hráčů, 

kde každý odehrál tři kola. Vý-
sledky se zprůměrovaly a držitel 
nejvyššího výsledku se stal vítě-
zem.  Letos získal tul kostkového 
šampióna turnaje Marek Káňa—
Maroš.  Gratulujeme =) 



Aby netancovali jen rodiče, taneční 
zábavu podobnou plesu jsme připra-
vili i pro ty nejmenší…=) Dne 27. úno-
ra se opět uskutečnil dětský karne-
val. Tématem letošního ročníku byla 
Červená Karkulka, a proto dě  soutě-
žily v disciplínách jako nalezení 

správné cesty k babičce, správně 
naložit košík dárky pro babičku nebo 
sbírání ky ček. Nechyběla bohatá 
tombola, drobné občerstvení a hlav-
ně překrásné masky a výborné taneč-
ní umění dě . Ty by mohly své rodiče 
lecčemu přiučit=) 

Tanec je od nepamě  hojně využíva-
ným způsobem, jak vyjádřit své poci-
ty a jak se družit s ostatními. Není 
proto jistě tajemstvím, že historie 
plesů a jiných tanečních událos  má 
kořeny ve starém Řecku a Římě. Ple-

sy takovou podobu, jakou známe 
teď, dostaly přibližně na začátku 19. 
stole , kdy se lidé víc než kdy dřív 
scházeli právě za účelem společen-
ského kontaktu, konverzace a tance.  
(zdroj:Fler.cz) 

Dne 5. ledna se uskutečnil už 23. ples 
našeho střediska. Co  jen o plese 
napsat? Tančilo se, zpívalo, jedlo, 
pilo, soutěžilo,… nejlépe atmosféru 
ale zachy  fotky, takže pár ilustrač-
ních=). 

Skautský ples 

Karneval s Červenou Karkulkou 
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účastníci 



Úklid Orlovny na únor 

 Potká medvěd pštrosa a ptá se: "Poslyš, je to pravda, že vy pštrosi v nebezpečí strkáte hlavu do písku?"  
"Teda medvěde, já nevím jak kdo, ale já tady hledám na u!"  

 Ptá se malé velblouďátko maminky: "Mami proč máme tak dlouhé řasy?" 
"No to aby, když jdeme po pouš  a je písečná bouře, nám do očí nenafoukal písek." 
"Aha, a proč máme na zádech ten hrb?" 
"No právě když jdeme tou pouš  v karavaně, tak si do něj nabereme vodu a pak už nemusíme dlouho pít." 
"Jo aha, jasný. A mami, proč máme na nohou takové ty polštářky?" 
"No jak chodíme po pouš , tak aby nás nepálil písek do nohou." 
"Aha! A mami není nám to tady v zoologický úplně k ničemu !???"  

 Sedí dvě blechy na patníku jde okolo pes. Jedna blecha říká té druhé; 
"Dělej už nám to jede."  

Co nás čeká v únoru? 
 Výjezdní střediskovka 
 

http://brumov.skaut.or
g 

Lukasonavseznam.cz 
tynule3@seznam.cz 

R ed a kc e  

Vtípek na pobavení☺  

28.1.— 3.2.  Myška a Pety 
4.2.— 10.2.  Střamla a FBI 
11.2.— 17.2.  Anda a Willi 
18.2.— 24.2.  Bára a Dáška 
25.2.— 3.3.  Dery a Máňa 

Odkazy na další články a podrobnosti 
Paraparáda: https://www.facebook.com/paraparada?ref=hl 
Fotky z plesu:  http://nasevalassko.rajce.idnes.cz/23.Skautsky_ples_5.1.2013# 
Fotky z oddílovky mořeplavců: http://martin-na.rajce.idnes.cz/Oddilovka_7.-8.12._012/ 


