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mohlo něco podobného v 
našem středisku zopako-
vat. Snad by jen příště 
mohlo počasí přát víc, 
aby se dojelo opravdu až 
na vytyčený cíl cesty.  
Teď přes prázdniny si 
fyzičku na kolech všichni 
zlepšíme a na podzim se 
spolu vydáme třeba i dále 
než na Jeleňovskou... 

Začátkem června se 
vlčata z našeho středis-
ka vydala na sportovní 
výpravu na kolech. 
Přestože původně měli 
v plánu dojet až na Jele-
ňovskou, museli nevy-
počitatelnému počasí 
nakonec ustoupit a do-
cestovali "jen" na Koli-
bu, kde se schovali před 

déštěm a opekli špe-
káčky. Nikomu to ale 
zas až tak moc nevadi-
lo:) Při zpáteční cestě 
je sice ovlažoval slabý 
déšť, ale i tak se 
„cyklovýprava“, které 
se zúčastnilo celkem 
16 dě  a 2 vedoucí, 
vydařila. Tento počet 
je příslibem, že by se 

Výprava vlčat na kole 

K velké rados  většiny 
dě  už k nám přišel mě-
síc červenec a nám zača-
ly letní prázdniny. Spous-
ta času, slunné počasí, 
nové zážitky,.. To vše 
mají dě  před sebou. 
Právě první týdny měsíce 
třešní již tradičně patří v 

našem středisku skaut-
ským táborům. Štud-
lovská louka se opět 
proměnila v dobro-
družné místo, kde spo-
lu stráví kluci a poté 
také holky společný 
čas. Skautské tábory 
jsou typické právě m, 

že si zachovávají ono 
kouzlo táboření v příro-
dě bez všech moderních 
vymoženos . Jako by se 
čas zastavil… Žádná te-
levize ani počítač. Jen 
pravá radost z přírody a 
přátelství… Doufáme 
jen, že bude přát počasí. 

SKAUTSKOU STOPOU 

aneb událos  u Brumovských skautů 

Konec školního roku, začátek táborů,... 

Nejdůležitější body: 
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Počasí bylo opravdu velmi slunečné 
no po chvíli jsme vešli do lesa, kde už 
bylo příjemně. Cesta nás dle indicií 
přivedla až k Baligově studánce. Zde 
měl být poklad ukrytý u stromu. Po 
chvilce hledání (děvčata jsou oprav-
du zdatná v hledání pokladů :) byl 
celý poklad objeven a tak jsme si díky 
němu všechny osladily den—skládal 
se z celé hromady sladkos . Poté 
jsme si ještě opekly večeři—každý 
dle své chu , jako správní poutníci se 
napily vody ze studánky no a vydaly 
se na cestu zpátky. Cestu jsme si zpří-
jemnily písničkami a tak jsme se 
všechny zvesela rozloučily s uplynu-

lým skautským rokem. Některá děv-
čata se ještě potkají na táboře, jiná 
až po velkých prázdninách. Každo-
pádně se už teď na další společné 
setkání těšíme=) 

Dne 21. června se uskutečnila po-
slední oddílová výprava letošního 
roku u děvčat. Počasí se umoudřilo, a 
proto jsme se rozhodly vydat do pří-
rody.  

Naše cesta vedla po stopách němec-
kého vojáka, který zde v okolí Bru-
mova ukryl svůj poklad. Podle zašif-
rovaných zpráv a jeho stopách jsme 
tedy vykročily s cílem nalézt to, co 
zde zanechal.  

Poslední skaut letošního roku se 
děvčata z družiny Brusinek rozhodla 
přespat v Malence. Aby si to posled-
ní společné družinové setkání řádně 
užila=) Na začátek se děvčata vydala 
po stopách tajemství   panství při 
hře ve městě a poznávala jednotlivé 
památky a sochy v Brumově. Poté 
jsme si ukázaly, jak těžké je někdy 
vytvoření televizních zpráv. V krát-
kých scénkách na dané témata měla 
děvčata za úkol předvést televizní 
zpravodajství… No profesionální 
moderátorky z nich asi ještě chvíli 

nebudou :) Poté jsme se všichni 
přesunuli za kluky k táboráku, 
opekli a vydali se s nimi nočním 
městem po stopách hraběte Drá-
kuly. Po chladné noci jsme se ráno 
rozehřály hrou Máme rádi Česko a 
poté ještě krátkou lekcí zumby. 
Tanečnice jsou holky mnohem 
lepší než moderátorky:) Unavené 
ale se zpevněnými postavičkami:)  
jsme se rozloučily a rozešly do 
svých domovů...Teď už nás společ-
né schůzky čekají zase až po prázd-
ninách... 

Spaní Brusinek na konec roku 

Výprava děvčat na Baligovu studánku 

Skautskou stopou Stránka 2 

„Naše cesta vedla po stopách německého vojáka, který zde v okolí 
Brumova ukryl svůj poklad. Podle zašifrovaných zpráv a jeho 
stopách jsme tedy vykročily s cílem nalézt to, co zde zanechal. „ 

Chystání zpravodajství 

Opečená večeře 



že v brumovském podhradí skutečně 
upír existoval. Pomocí indicií, které 
jsme hledali po našem městě jsme 
vypátrali, kdo byl oním upírem, který 
se po 5 let objevoval vždy jednou za 
měsíc při úplňku a bylo mu připsáno 
celkem 65 obě … 

Hrob Drakuly jsme tedy nenalezli, ale 
mto zjištěním jsme potvrdili profe-

sorovu domněnku a odhalili doposud 
neznámé tajemství našeho města.... 
(upozorňujeme, že se jedná o smyšle-
nou hru a ne cílené klamání či straše-
ní dě :) 

Slovy "Můj milý, nešťastný následov-
níku..." začala v pátek 14.6.2013 
další víkendová akce vlčáckého oddí-
lu. Tato tajemná slova nás následují-
cích 24 hodin vtáhla do neméně 
tajemné zápletky z roku 1931, ve 
které jsme se vydali hledat autora 
tého zprávy - profesora Rossiho, 
který se zabýval upíří legendou samot-
ného valašského krutovládce Vlada 
Tepese, který je spíše znám pod pře-
zdívkou Narážeč, nebo také Drakula! 
 
Profesor Rossi nám postupně zane-
chával zprávy, ze kterých jsme se 
dozvěděli, že se snaží najít hrob legen-
dárního Drakuly, který by měl ležet na 
ostrově jezera Snagov. Při tomto pu-
tování je však někým pronásledován a 
je ve velkém nebezpečí. Naštěs  nám 
však zanechal mapku svého putování 
a my se jej pokusili najít.  
Z profesorových dopisů jsme zjis li, že 

Vlad byl zřejmě upír a profesor se 
domnívá, že upíři stále ještě existují. 
Jezero Snagov jsme našli, avšak hrob-
ku Drakuly jsme nenalezli - nalezli 
jsme pouze deník, ve kterém byli 
podepsáni historikové, kteři doputo-
vali až sem.  

Nalezli jsme však zraněného profeso-
ra Rossiho, který nám sdělil, že Dra-
kulovi potomci dodnes chodí po svě-
tě.  
 
Následující den jsme se rozhodli pro-
fesorovo tušení potvrdit - traduje se, 

Vlčata na upíří stopě... 
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„Vydali jsme se hledat autora tého zprávy - profesora Rossiho, který 

se zabýval upíří legendou samotného valašského krutovládce Vlada 

Tepese, který je spíše znám pod přezdívkou Narážeč, nebo také 

Drakula!“ 

Vlčata při hře V zápalu boje:) Opékání 

Večeře spolu s Brusinkami Fotka na dobrou noc Oslava narozenin 



 Přicházejí tábory, tak tedy trocha táborové legrace: 

 „Pane vedoucí,” volá večer Jirka, „nemůžu najít spacák!” 
   „Teď už ho v té tmě stejně nenajdeš, nech to na ráno.”  

 „Paní vedoucí, kolik je vám let?” 
   „Dvacet kliků!”  

  „Pane vedoucí, co když nám bude večer na táborák pršet?” 
   „Zmoknou vám buřty.”  

  Dě  na táboře přemlouvaly vedoucí, aby si s nimy zahrála karty. Když už to začínalo trvat moc dlouho a dě  
pořád ne a ne přestat, vedoucí konečně ustoupila a svolila. 
   „Ale jen pod jednou podmínkou,” vyhradila si, „vedoucí musí vždycky vyhrát.” 
   „No dobře,” připus l Jaroušek, „ale na oplátku si zase jedno pravidlo určíme my. Dě  nesmí nikdy prohrát!”  

Co nás čeká v červenci? 

30.6.—13.7.   - Tábor skautů—kluci 

13.7.—20.7. -  Tábor skautek—holky 

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☺  

Zdroj: http://www.radosh.net/archive/2006_05_01_radosh_archive.html 


