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  Dne 28. dubna 2013 
byla v našem kostele 
sloužena mše svatá za 
skauty našeho střediska.  
Vyprošovali jsme si 
ochranu Boží při naší 
činnos  a také zavzpo-

mínali na naše bratry a 
setry, kteří nás již opus-

li… Datum této mše 
nebylo zvoleno náhod-
ně, ale ve dnech, kdy si 
všichni skau  připomí-
nají svátek svého patro-

Skautská mše svatá 

Přestože v kalendáři se 
již objevilo číslo šest, 
pomyslnou vládu nad 
počasím měsíc červen 
ještě stále nepřevzal. 
Za mco se všichni již 
těšili na sluníčko, delší 
dny a venkovní rado-
vánky, vypadá to, že 

všichni zůstaneme v 
klubovnách déle než 
obvykle. Nic naplat, 
musíme se jako správní 
skau  popasovat se 
vším, co nám příroda 
přináší a tak nabízíme 
alespoň možnost, jak se 
doma zabavit. Ano, 

čtením našeho měsíční-
ku—tentokráte tedy 
dvojčísla. Zavzpomínej-
te na těch pár sluneč-
ných dnů v předešlých 
dvou měsících a na vše, 
co se opět v našem 
středisku událo. A že 
toho nebylo málo:).  

SKAUTSKOU STOPOU 

Prší, prší, jen se leje... 

Nejdůležitější body: 

 Skautský den 
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na—sv. Jiří.  

Jako patrona 
jej vybral sám 
zakladatel 
skau ngu Ro-
bert Baden 
Powell. Věděl, 
že příklady 
jsou pro mlá-
dež důležité, a 
proto jako 
ztělesnění 
ideálů, které 
vložil do 
skautského 
zákonu zvolil 

právě tohoto patrona. 
Legenda o odvážném 
ry ři bojujícím se zlem 
ztělesněném v drakovi, 
symbolizuje ideu celého 
skautského hnu . 



Historické okénko závodu  

První ročník se konal v roce 1946. 
Jeho historie je samozřejmě mno-
hem starší. Skau ng je hra, jak 
říkají skautš  klasikové a tak různé 
typy soutěživých her - závodů na-
cházíme od samého počátku. 

Svojsíkův závod - ústřední závod 
(kolo) se konal 28. - 29. září 1946 
na Sletovém stadiónu na Strahově 
v Praze a v Horních Černošicích u 
Prahy. Ústřednímu kolu předchá-
zely závody okrskové a oblastní. 
27 hlídek skautů a 16 hlídek skau-
tek závodilo v těchto disciplínách: 
pořadové a ranní cviky, střelba 
vzduchovkou, signalizování, atle-

cký trojboj, junácká scéna a zpěv, 
vaření, určování rostlin, popis ces-
ty, chůze podle popisu, ukázně-
nost a účelnost postupu, kreslení 
panorama ckého náčrtku, stavba 
stanu a první pomoc. (zdroj: we-
bové stránky oddílu Arnika.)  

Přestože chůzi podle popisu po-
stupně nahrazují závody pomocí 

GPS, atle ku slaňování či obdobné 
ak vity a ukázněnost zpětná vazba 
jako modul SZ, disciplíny tradiční 
stále přetrvávají. I v dnešní „moderní 
a uspěchané“ době to ž jako skau  
věříme, že je zapotřebí naučit se žít v 
souladu s přírodou, umět se o sebe 
postarat a rozvíjet své schopnos . 
Právě to všechno, co se dě  během 
roku na skautských schůzkách naučí 
si dě  mohou vyzkoušet na závo-
dech. 

Hlavní přínos Svojsíkova závodu je v 
podpoře družin a družinového systé-
mu. Celý závod je postaven na spolu-
práci a týmové práci družiny. Pokud v 
tomto družina nevyniká, v závodu 
nebude zřejmě úspěšná. Proto by ji 
měla účast v závodě nebo snaha po 
dobrém umístění mo vovat k posilo-
vání spolupráce a týmové práce v 
družině a m i k rozvoji družinového 
systému.  

Závody v tomto roce 

Na konci dubna se v Pozlovicích 
uskutečnil tradiční Svojsíkův závod 

pro kategorii skautek a skautů. Z 
našeho střediska byly do tohoto 
kola, kde se mezi sebou utkaly 
hlídky z celého kraje, vyslány 3 
hlídky. Dvě družiny skautek a jed-
na družina skautů. Hlídky se bě-
hem závodu proměnily v námoř-
nické posádky a jako správní ná-
mořníci nejen zdolávaly vodu na 
lodi, ale také testovaly své jednot-
livé schopnos  fyzické, psychické i 
vědomostní, trénovali pomoc zra-
něným nebo si vyzkoušely své 
umění orientace podle buzoly.  

Dívčí družiny se umís ly na 7. a 8. 
místě. Klukům se opravdu zadařilo 
a umís li se na skvělém 2. místě. 
Zařadili se tak mezi postupové 
hlídky a v květnu se zúčastnili  
dvoudenního krajského kola.  

Tam se jim už bohužel nepodařilo 
probojovat mezi šťastné hlídky 
postupující do kola celostátního. I 
tak ale moc a moc gratulujeme a 
jsme rádi, že nás naši svěřenci tak 
výborně reprezentují. 

Svojsíkův závod 

Skautskou stopou Stránka 2 

P
ostupující družina skautů 

D
ívčí družina při závodu 

B
rusinky jako nám

ořníci 

P
ři soutěžní disciplíně 



Ani prognózy špatného počasí ne-
odradily skauty a skautky z okolí od 
účas  na tradičním skautském zá-
vodu – Memoriálu Šedého Vlka, 
který naše středisko každoročně 
pořádá již od roku 1995. Prognózy 
se nakonec vyplnili, téměř celý 
závod pršelo, ale protože skaut je 
vždy dobré mysli, tak jsme si i přes 
tuto skutečnost závod všichni uži-
li... 
 
Ze závodníků se během závodu 
stali obyvatelé galské vesnice, kte-
rá statečně odolává římskému voj-
sku v čele s legendárním Caesa-
rem. Caesar uzavírá se zástupci 
vesnice, Asterixem a Obelixem, 
dohodu, protože si myslí, že vesni-
čané musejí být bohové. Jestli tedy 
vesničané splní 12 úkolů, Caesar se 
jim zaváže poslušnos . Závodníci 
tedy plnili nejrůznější úkoly, např. 
orientace v terénu, znalost kvě n, 
poskytování první pomoci, či zna-
lost dopravních značek. 

 
Celkem se závodů zúčastnilo 30 
družinek ze skautských středisek 
Luhačovice, Pozlovice, Horní Lideč 
a Lidečko, Š tná nad Vláří a Bru-
mov-Bylnice. Nejlepší hlídky Cae-
sar odměnil svým úklonem a přísli-
bem, že vesničany již nijak nebude 
nikterak omezovat.   
 
Odpoledne přestalo alespoň pršet, 
a tak se mohlo sehrát fotbalové 
utkání Svobodní x Žena , kde pro  
sobě nastoupili nejen svobodní a 
žena  skau , ale také jejich rodiče 
a známí.   
Kdo ještě vydržel, ten si mohl u 
táboráku zazpívat při kytaře. Zkrát-
ka příjemný i když trochu chladný 
den naplněný skautskou atmosfé-
rou. 

Skautský den s memoriálem Šedého vlka 
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„Protože skaut je veselé mysli, tak jsme si i přes usilovný déšť závod 
všichni skutečně užili...“ 

Přehled vítězných družin v jednotlivých kategoriích: 
 
Světlušky               Del ni ze Š tné nad Vláří 
 
Vlčata                    Zelená šestka z Brumova-Bylnice 
 
Skautky                  Tučňáčci z Brumova-Bylnice 
 
Skau                         Felicia z Brumova-Bylnice 

Kompletní výsledkovou lis nu si můžete prohlédnout na 
skautských stránkách. 

Střelba ze vzduchovky 

Družina světlušek 



 

 

Tábory se blíží... 

 Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého: Jaký je život? Druhé mu odpoví: Ále, ani se neptej. Dneska mě už 
dvakrát vytočili.  

 

 Sedí veverka na větvi a louská oříšky. Rozlouskne první a vytáhne stříbrné šaty. Rozlouskne druhý a vytáhne 
zlaté šaty. Když rozlouskne tře  a vytáhne diamantové šaty, dá se do usedavého pláče a povídá: "Já se kvůli tý 
pitomý pohádce ani nenajím!"  

 

 Malá stonožka přijde s maminkou do prodejny obuvi. A mrňous pláče: "Mami, prosím tě, nekupuj mi zase šně-
rovací."  

 

 Muž vstoupí do baru a všimne si, že u zadního stolu se hraje poker. Když se podívá lépe, všimne si, že u stolu 
sedí pes. To probudí jeho zvědavost, přijde blíž a vidí, že na stole před psem jsou žetony. 
Právě se rozdávájí další karty a jsou rozdány hráčům i psovi. Pes hraje stejně jako další hráči, dorovnává, navy-
šuje, vyřazuje karty....Překvapivě žádný z hráčů není udiven. Berou psa jako jakéhokoliv jiného hráče. 
Nakonec už to muž nemůže vydržet a mezi jednotlivými koly po chu řekne jednomu z hráčů: „Já nemůžu uvě-
řit, že pes hraje poker. Musí to být ten nejchytřejší pes na světě!“ 
Hráč se na něj usměje a odpoví: „Není zas tak chytrej. Vždycky, když dostane dobrý karty, zavr  ocasem.“  

 

 Dva lenochodi sedí na větvi a najednou se za nimi něco šustne. Ten jeden pomaličku začne otáčet hlavu a když 
už konečně po týdnu otočí, tak ten druhý ho okřikne "nestresuj!" 

Co nás čeká v červnu? 
Ukončení skautského roku a příprava na tábory :)  
  

http://brumov.skaut.org 

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

R ed a kc e  

Vtípek na pobavení☺  

Rok uplynul jako voda - co nevidět tady budou prázdniny, a s 
nimi i další dobrodružství na skautských táborech.  Podívejte 
se na skautské stránky, kde najdete všechny potřebné infor-
mace včetně nabídky VZP. 

Zdroj: http://hvezda.skauting.cz/?tem
a=akce 


