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Sobotní odpoledne 
2.3.2013 se neslo v na-
šem středisku ve zna-
mení křížků a koleček. V 
Orlovně se to ž konal 
střediskový turnaj v 
piškvorkách, kterého se 
zúčastnilo 23 skautů, 
skautek, světlušek a         
vlčat… Nejpočetnější 
zastoupení měla katego-

rie světlušky + vlčata, 
kde 14 zástupců nejprve 
soutěžilo ve dvou skupi-
nách, ze kterých posléze 
vzešla finálová skupina, 
která se utkala o koneč-
né vítězství. Tím nejlep-
ším stratégem se nako-
nec stal Jan Podéšť - 
John z Modré šestky, 
který byl také jediným 

Turnaj v piškvorkách 

Za okny poletují sněho-
vé vločky, mráz maluje 
svá kouzelná dílka, ram-
pouchy zvoní pod stře-
chami domů a  celý kraj 
má podobu z obrázků 
Josefa Lady. Přesně tak 
nám začal jarní měsíc 
duben.  Letos se tedy 

pranos ka naplnila a 
nám všem nezbývá nic 
jiného, než opravdu 
zůstat za rozehřátými 
kamny. I přes chladné 
počasí však  nedávno 
pomlázky brázdily ulice 
města,  vajíčka a jarní 
kvě ny ozdobovaly 

domy a všudypřítomné 
veselí bylo slyšet ze 
všech stran. Ano, už i 
velikonoční svátky v 
tomto netradičním po-
časí skončily. Nezbývá, 
než se těšit na příchod 
sluníčka a odložení žez-
la paní Zimy... 

SKAUTSKOU STOPOU 

Březen—za kamna vlezem, duben—ještě tam budem. 

Nejdůležitější body: 

 Oddílovky 

 

DUBEN 2013 

ČÍSLO 10 

zástupcem ze Závrší. Dru-
hé místo obsadil Ros slav 
Floreš - Cyklista ze Zelené 
šestky a tře  místo Voj-
těch Raja - Rajče ze Žluté 
šestky. V kategorii skaut-
ky + skau  nastoupilo 9 
účastníků, kteří se mezi 
sebou utkali o vítězství. 
Stejný počet bodů měli 
hned tři "piškvorkáři", 
kteří mezi sebou svedli 
ještě zápasy o prvenství. 
Nejlépe nakonec obstál 
Marek Cícha - Jupík, který 
porazil druhého Daniela 
Zikmunda - Ziggyho, a 
také tře ho Filipa Polácha 
- Magica. Závěrem lze 
dodat, že akce se vydaři-
la, a že jsme se navzájem 
mohli zase o kousek víc 
poznat...  

Piškvorkový duel 



k filmu –Anastázie. Po filmu byla 
noční hra. Všechny holky došly na 
kopec kde byla vysílána morseovka-
tam zjis li slovo kostela teď už po 
skupinkách došly ke kostelu kde 
nahlásily kód a co nejrychleji se ode-
braly do orlovny. Po noční hře jsme 
se odebrali ke spánku. Ráno jsme se 
nasnídali. Po snídani každá skupinka 
dostala špagety a cuketu, a měly 
postavit „pravoslavný kostel“. Vše 
jsme vyhodno li, Nastěnku jsme 
zachránili a v 11:00 jsme se odebrali 
domů. 

Ve dnech 15-16. března se uskutečni-
la dívčí oddílovka na téma Rusko. 
V 16:00 jsme se sešli v orlovně . 
Nejdříve jsme si zahráli hry na sezná-
mení- deku ,upíry a další . Poté jsme 
se rozdělili do skupinek, každá holka 
měla zavázané oči a Pety s Barčou 
každé nasypali na ruku jeden druh 
koření. Pak se holky podle čichu daly 
do skupinek. Cílem oddílové hry bylo 
zachránit Nastěnku ,a to tak že každá 
skupinka při výhře ve hře dostala 
dílek Nastěnky, který si lepily na pa-

pír. První hrou byla hra s azbukou. 
Pak se hrála hra s oblečením , holky 
měly po dráze přemís t co nejvíce 
oblečení- protože jsme byli v Rusku. 
Po výborné večeři jsme se uložili 

V pátek 8. března se druži-
na Brusinek sešla nikoli v 
Malence jako obvykle, ale v 
Orlovně. Konečně se usku-
tečnilo první společné přes-
pání této družiny. Hlavním 
tématem byla týmová spo-
lupráce. Družinu Brusinky 
navštěvuje 13 skautek a 
občas je ob žné, aby všich-
ni spolupracovali tak, jak je 
potřeba. Ono se v takovém 
počtu mladých dívek ani 
není co divit:). Začaly jsme 
zpracováním koláže na té-
ma tým, rozdělením do 

menších skupin a spoustou ak vit pro společnou 
a vzájemnou práci. Během večera jsme si vyrobi-

ly náramky, naučily se pozná-
vat souhvězdí, zopakovaly 
morzeovku, zamotaly se do 
klubíčka:), vyzkoušely naše 
vědomos  i připravily společ-
nou večeři. Ráno jsme se pak 
nasnídaly a věnovaly se pozná-
vání ostatních, kooperaci a  
rozdělení rolí v týmu, zahrály 
pár her a před polednem se 
vrá ly pět domů. Přestože to 
nebyla nikterak dlouhá akce, 
užily jsme si společně strávený 
čas a kolek vní atmosféru... 
Určitě to bylo ku prospěchu 
nám i naší družině :) 

Družinka Brusinek nocuje v Orlovně 

Ruská mise: záchrana Nastěnky 

Skautskou stopou Stránka 2 

Brusinky v celé své kráse :) 

Stavba kostela 

Počátky stavby 

Přichystání stavebního materiálu Práce stavitelů 



kou. Následovala snídaně, balení a 
přesun k nejvyššímu bodu v okolí, 
který mimo jiné mladí Valaši museli 
zdolat – rozhledna. Zde jsme si při-
nesli v kotlících vodu na gulášovou 
polévku. Museli jsme tedy najít su-
ché dřevo a rozdělat oheň. To se 
podařilo všem třem skupinkám, tedy 
Citrónům, Melounům a Banánům. 
Guláš jsme taky uvařili a kdo měl 
ještě hlad, tak si opekl špekáček.  
Vylezli jsme na rozhlednu, pokochali 
se rozhledem, a abychom dokončili 
úkoly mladých Valachů, tak jsme 
poslali tajnou zprávu ve valašš ně.  
 
Cesta zpátky vedla přes Návojnou, 
kde jsme se rozloučili se Závršany a 
skončila až u nás v Brumově. Všichni 
jsme byli unavení, utahaní, ale tento 
valašský víkend nám také přinesl 
spoustu nových zážitků, ze kterých 
budeme těžit na naší skautské stez-
ce.  

Není tomu tak dávno, co se po 
Vlárském průsmyku a přilehlém 
okolí proháněly skupiny mladých 
valachů. Kopce a příroda byly jejich 
druhým domovem. Valašš  chlapci 
byli udatní a bystří. Již od malička s 
učili všem dovednostem, které je 
měly naučit se o sebe postarat. 
Největší výzvou pro všechny mladé 
valachy z okolí bylo vždy zdolání 
Králové hory, které se konalo na 
počátku jara... 
 
Protože nám sníh začal pomaličku 
roztávat, druhý březnový víkend 
byl přímo jakoby stvořený pro další 
oddílovou výpravu vlčat. Výprava 
začínala odpoledne v pátek u ME-
Zu, odkud nás autobus převezl na 
Kolibu. Do autobusu jsme přistou-
pili také ke třem členům ze Zárvší. 
Z Koliby jsme vyrazili nahoru na 
Královec. Po cestě jsme si přečetli 
legendu k naší výpravě – mladí 

Valaši dříve skládali zkoušku zdat-
nos  m, že vystoupali na Královu 
horu a cestou plnily různé úkoly. 
Zkusili jsme si tedy, jak to asi dříve 
probíhalo.  
 
Na Královci nás čekala beseda o 
„musherech“, tedy o lidech, kteří 
závodí se psím spřežením. Hoši pak 
přednášejícího zasypali hromadou 
otázek. Kdo chtěl, tak si mohl pří-
tomné psy nakrmit a pořídit si fot-
ku na památku. Po večeři následo-
vala noční hra Bludičky aneb Najdi 
ve tmě. Po tomto zážitku jsme 
shlédli film Město Ember. Následo-
val ještě jeden noční zážitek – mla-
dí Valaši museli zdolat noční stezku 
– proto jsme se i my vydali na 
stezku odvahy. Všichni svým pod-
pisem na konci krátké trasy tmou 
stvrdili svou odvahu. 
Po chladné noci jsme druhý den 
začali jak jinak než ranní rozcvič-

Zkouška mladých valachů 
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Vlčata  na přednášce 

Cesta na horu 

Další pejsek... 

Opékání špekáčků Příprava ohně 

Účastníci výpravy 



Úklid Orlovny na duben 

 Honí slon mravence, ten na chvilinku zastaví a křičí na slona: „To se  běží, když jsem  vyšlapal cestu!”  

 

 Dvě blechy náhle zbohatly a povídají si. 
„Tak když jsme tak bohaté, co si koupíme?” praví první blecha. 
A druhá na to: „No to si můžem koupit psa, ne?”  

 

 Bohatá Angličanka poslala svého psa do speciální psí školy. Když se z ní konečně vrá l, začala se ho vyptávat: 
„Líbí se  ve škole?” 
„Haf, haf.” 
„Umíš už dávat pac?” 
„Haf, haf, haf.” 
„Dovedeš aportovat?” 
„Haf, haf, haf, haf.” 
„A naučil ses už nějakou cizí řeč?” 
„Mňau, mňau.”  

Co nás čeká v dubnu? 
Přeshraniční projekt 
Svojsíkův závod skautek a skautů 
  

http://brumov.skaut.org 

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

R ed a kc e  

Vtípek na pobavení☺  

Viz Střelka a nový rozpis 


