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Všichni členové středis-
ka se nazývají trochu 
jinak, dle věku.  Nejmla-
dší členové (6-11 let) 
jsou u holek SVĚTLUŠKY 
a u kluků VLČATA. Ti 
starší (12-15 let) jsou 
SKAUTI a SKAUTKY. 
Všichni se setkávají se 
svými vedoucími jednou 
týdně a program jejich 
schůzek je připravován 
právě v souladu s danou 
věkovou kategorií. Čle-
nové mezi 16 a přibližně 
21 lety jsou u kluků RO-
VEŘI a u dívek RAN-
GERS. Ti prošli vzděláva-
cími kurzy a ve většině 
případů se ak vně podílí 
na vedení družin. Mimo 
to se ještě čas od času 

schází společně k nej-
různějším akcím. Nej-
staršími členy jsou poté 
OLDSKAUTI, kteří vedou 
oddíly, družiny a zajišťu-
jí celkový chod středis-
ka.  Přestože se na první 

Kdo je vlastně kdo? 

Jelikož nám nejkratší 
měsíc v roce přichystal 
konečně tu pravou sně-
hovou nadílku, za pomy-
slná kamna našich klu-
boven jsme vlezli již 
nyní.  To však nezname-
ná, že se jednotlivé dru-
žiny nevěnují své čin-

nos  či lenoší:).  Samo-
zřejmě se mnohé z nich 
vydaly i užít si pravého 
zimního počasí plnými 
doušky—bruslení, kou-
lování, sáňkování,… A 
právě činnost jednotli-
vých družin je tématem 
tohoto vydání měsíční-

ku. Představíme vám 
všechny družiny, které v 
našem středisku fungu-
jí, co je baví a čemu se 
věnují.  Družina je to ž 
základním článkem ce-
lého střediska. V okruhu 
přátel se všechno učí a 
zvládá líp... 

SKAUTSKOU STOPOU 

Březen, za kamna vlezem 

Nejdůležitější body: 

 Kdo je vlastně kdo 

 Družiny ve stře-
disku 
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pohled může zdát rozliše-
ní složité, opak je prav-
dou=). Každá organizace 
by měla mít jasnou struk-
turu, která pomáhá k do-
sažení cílů. A jak to tedy 
vypadá u nás? 

Z oddílové výpravy vlčat 



Jak již bylo řečeno, v tomto čísle na-
bízíme stručný přehled  všech družin, 
které v našem        středisku fungují. 
Některé družiny jsou namíchané 
světluškami a skautkami dohromady, 

no na přátelství ani zábavě to neubí-
rá :).  Důležité je právě to, že každý 
člen někam patří. Každý má svou         
družinu, své přátele, své bratry a 
sestry, je součás                           

skautské rodiny. A právě  to je jed-
nou z nejdůležitějších věcí ve skau-

ngu.  Skautská rodina tvoří pevný 
kruh. A kruh je symbolem nekoneč-
ného přátelství... 

Jaké družiny jsou v našem středisku? 

Skautskou stopou Stránka 2 



Naše družinka světlušek zahájila 
činnost v říjnu 2013. Všechny členky 
chodí do druhé třídy a scházíme se 
každý pátek v Malence. Nejraději ze 
všeho hrajeme hry. Snažíme se také 
naučit něco nového a k tomu nám 
slouží Nováček, kde se dovídáme 
nové věci o skau ngu, přírodě a naší 

vlas . Chceme to ž složit Nováčkov-
skou zkoušku a na táboře složit slib 
světlušek. Rády se také účastníme 
oddílových akcí. Těšíme se na další 
nové zážitky a nové kamarády! Ve-
doucími této družiny světlušek jsou 
Eva kolínková—Střelka a Marcela 
Nováková—Cíla. 

Pampelišky 
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Margotky 
Margotky—jsme skupina světlušek z 
Brumova-Bylnice, která se každý 
pátek schází v Orlovně od 14.00 do 
15.30 hod. Skládá se celkem z 11 
členů . Tento rok je naším celoroční 
tématem cestování kolem světa, a 
tak každou schůzku navštěvujeme a 
poznáváme jiný stát. Procestovaly 

jsme spoustu zemí jako třeba  Špa-
nělsko, Rumunsko, Nizozemsko, 
Norsko, Dánsko, Rusko nebo Belgii.  
Náš pokřik zní:  My jsme margotky, 
pocházíme z maringotky, přivezly 
nás do penny, máme nízké ceny. 
Vedoucí této družiny je Zdenka Sop-
ková—Anda. 

Družina Margotek 

Pampelišky na sněhu :) 

Tarošky 

Naše družina Tarošek započala své 
fungování teprve v letošním školním 
roce. Každé začátky jsou těžké, ale 
po několika schůzkách a víkendové 
akci se počet stmelil na 7 členů naší 
družiny. Setkáváme se každou sobo-
tu v 15:30 na nedašovské faře a v 
klubovně. Během doby naší existen-
ce jsme si vymyslely bojový pokřik, 
který nás vys huje jako celek. Dále 
také určitá pravidla a chod schůzek, 
aby každá z nich měla trochu jiný 
spád. Mimo jiné jsme si zavedly naši „každoschůzkovou“ tradici a vzdá-

Tarošky  

lený cíl, za kterým jdeme. Snaží-
me se lidem na vesnici ukázat, že 
dokážeme být ochotné rozdat 
samy sebe. Schopny pomoct a 
všímat si. Usilujeme o poznání a 
odkry  tajemství a kouzel valaš-
ské přírody. Čím vice ak vistek se 
k nám přidá, m větší uděláme 
díru do dnešního světa.  Vedoucí-
mi této družiny z prostředí 
„taroš“ jsou Jana Šenkeříková—
Opica a Markéta Lysáčková—
Šnek. 

Družiny světlušek 
„Opravdové přátelství je jako světluška - sví  m víc, čím větší je kolem tma.“ 



tože Damodar je teď doma, 
v Moskvě v Rusku. Vrá  se mezi nás 
zase v březnu. Už se všichni moc těší-
me. Scházíme se každou středu o 
čtvrt na čtyři v Orlovně. Učíme se 
nové věci, a zažijeme při tom moc 
srandy. Nejraději chodíme ven, kde 

„Žlutá šestka to jsme my, parta vlčat 
jak má být, když je práce, hurá na ni, 
uděláme a je klid!“ Tak zní pokřik 
naší družinky, která se schází každý 
pátek od 15:00 do 16:30. Momentál-
ně ji navštěvuje 5 vlčat 1 skaut. Na 
schůzkách se připravujeme ke sklá-
dání slibu a učíme se novým, nejen 
skautským dovednostem a hrajeme 

zajímavé hry. Tou poslední nejzají-
mavější byla hra „Pepo, řekni Pepo-
vi“. Dozvěděli jsme se také, že na 
světě je asi 40 miliónů skautů a naše 
malá družinka k tomuto počtu přispí-
vá=) Máme také své internetové 
stránky www.vlcatabrumov.ic.cz. 
Vedoucí této družiny je Lukáš Kost-
ka—Rafan. 

hrajeme různé hry, například fotbal 
nebo ringo, v klubovně máme nejra-
děj hry ZAJÍC a stolní hokej – hra ZA-
JÍC se hraje tak, že se schová malý 
předmět (krabička sirek, propiska) a 
my ji pak hledáme. Kdo ji uvidí, tak si 
sedne a počká, až ji najdeme všichni. 
Vlastně až zůstane poslední „hledač“. 
Tomu se za to, že ji nenašel připíše 
písmenko Z. Jestli bude v dalším kole 
zase poslední, tak dostane písmenko 
A. Ten, kdo je první ZAJÍC, prohrává. 
Vedoucími družiny jsou Tomáš Str-
nad—Dery a Michal Strnad—Tygr. 

Jsme skupina vlčat, která se skládá 
celkem z 6 členů . Scházíme se spolu 
v klubovně v Nedašově, kde se učíme 
novým dovednostem, hrajeme hry a 
získáváme nejen zkušenos , ale sna-
žíme se také pomáhat okolí. Schůzky 
trávíme většinou právě v klubovně a 

na přilehlé farní zahradě. V loňském 
roce jsme si naši klubovnu dokonce 
sami vymalovali. Náš pokřik zní:  Kaž-
dý teďka nastraš uši, my jsme vlčata 
ze Závrší. V přírodě jsme jako doma, 
chodíme tam zas a znova. Družinu 
vede Marek Káňa—Maroš. 

Vlčata 

Žlutá šestka 

Zelená šestka 

Skautskou stopou Stránka 4 

„Nejraději chodíme ven, kde 
hrajeme různé hry, například fotbal 
nebo ringo, v klubovně máme 
nejraděj hry ZAJÍC a stolní hokej .“ 

Modrá šestka 

„Vlk mění svou srst, ale nikdy svou povahu.“ ( Lu en Saint-Belgurs Gray)  

M
alování klubovny 

Teď se dozvíte 
něco o naší 
družině, která 
se jmenuje Ze-
lená šestka. 
Kdybychom 
měli název pod-
le skutečného 
počtu členů, tak 
u nás mohou 
točit pokračo-
vání seriálu 

„Ranč u Zelené sedmy“… Do družiny 
nás ale opravdu teď chodí jen 6, pro-

Zimní radovánky 

Siláci ze Žluté šestky 



Naše skupinka se jmenuje Bublinky. 
První vedoucí družinky byla ještě 
před několika málo lety Jane-Jana 
Petrůjová. Dneska se část členů i 
vedoucí již změnily. Skupinka má v 
současnos  pět členek. Dvě skautky 

a tři světlušky. Scházíme se spolu 
každý pátek od půl 4 v Orlovně a je 
nám spolu dobře =). Nejraději hraje-
me hry a chodíme ven. Vedoucími 
této družinky jsou Barbora Zikmun-
dová a Dáša Dorňáková. 

Jsme 10-  členná skupinka skautek a 
světlušek, která se schází ve Valaš-
ských Kloboukách káždý pátek od 
15:00 do 16:30. Na schůzkách si za-
hrajeme pár her a občas se naučíme 
nějakou novou věc.Jednou za čas si 

taky něco vyrobíme J Naposledy 
jsme malovali na trička. Mezi naše 
nejoblíbenější hry patří Městečko 
Palermo, Žralok a Petr,Pavel.  Vedou-
cími družiny jsou Petra Lysáčková—
Pety a Míša Jahodová—Myška. 

Naše družiny Brusinky začala fungo-
vat před třemi lety.  Postupem času 
některé holky vyrostly a začaly samy 
vést a podílet se na práci ve středis-
ku, některé družinu navštěvují stále a 
jiné se  k nám v průběhu let přidaly. 
V současné době má naše družina 14 
členů. Scházíme se každý pátek od 
15.15 v Malence. Na schůzkách se 
snažíme se naučit, respektovat a  

dodržovat skautský zákon, učíme se 
klasickým skautským dovednostem 
nebo poznáváme svět kolem nás. 
Nejraději samozřejmě hrajeme spo-
lečné hry, kterými upevňujeme náš 
družinový tým. Všechny  máme spo-
lečnou slabost pro sladkos , výraz-
nou upovídanost a hlavně lásku ke 
skau ngu=). Vedoucí družiny je Kris-
týna Lysáková—Kyty. 

Skautky a Skauti 

Tučňáčci 

Brusinky 

Stránka 5 ČÍSLO 9 

„Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli.“  (R.B. Powell) 

Bublinky 
Z

im
ní procházka 

Felicie a Poseidon 
1. oddíl je složen ze dvou družin a to 
Poseidony s 6 členy a Felicií také s 6 
členy. Obě družiny se scházíme každý 
pátek v 17 hodin v Orlovně. Celý rok 
nás provází symbolický rámec Ná-
mořních výprav, v rámci kterého na-

vštěvujeme různé ostrovy, na 
kterých zlepšujeme své doved-
nos  a znalos .  Máme strašně 
rádi hru  Seznamka a noční hry.  
Vedoucím družiny je Mar n 
Naňák—Máňa. 

N
ám

ořníci v akci 

Tučňáčci 

Brusinky na začátku roku 



Úklid Orlovny na březen 

 Prohodí jedna stonožka druhé: 
"Ta Claudie Schiffer má ale krásné nohy..." 
"To ano," souhlasí přítelkyně, "ale málo."  

 Přijdou zebra s tučňákem k fotografovi. Ten se na ně podívá 
a zeptá se: "Barevně nebo černobíle?"  

  Šnek a želva se čelně srazili. 
Hned, jak se šnek probudí v nemocnici, se ho ptá doktor: 
"Jak se vám to stalo?" 
Pacient sykne boles  a odpoví: "Nevím, pane doktore, vše 
se událo tak rychle. 

 Kačena potká kačenu a povídá: "Káč káč." 
Ta druhá na to: "To jsou věci, přesně tohle jsem chtěla říct."  

 Ruský vědec zkoumá mouchu. Když utrhne mouše jedno křídlo a řekne lítej, moucha lítá. Když jí utrhne druhé 
křídlo a řekne lítej, nelítá! 
Tak si píše do deníčku: "Když mouše utrhnete obě křídla, neslyší!"  

Co nás čeká v březnu? 
2. 3. — turnaj v piškvorkách 
8.-9. 3. — oddílovka vlčata 
15-16.3 — oddílovka holky 
23.3.      — malování vajíček a pletení karabáčů 
  

http://brumov.skaut.org 

Kristýna Lysáková — Kyty—
tynule3@seznam.cz 
Lukáš Kostka—Rafan—lukasona@seznam.cz 

R ed a kc e  

Vtípek na pobavení☺  

25.2.— 3.3.  Dery a Máňa 
4.3.— 10.3.  Astr a Tygr 
11.3.— 17.3.  Mates a Drak 

Zdravíme do Londýna 
Zdravíme do Londýna naši skautskou sestru Střamlu—Kláru Staníkovou, která se na rok vydala vstříc novým 
zkušenostem. Děkujeme jí za dosavadní vedení 2. oddílu skautek a přejeme, aby se jí v Londýně líbilo a těšila 
se za námi zpět! Její funkci převzala Kristýna Lysáková—Kyty. 
 
 


