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Dne 21. září jsme se po 
prázdninách opět sešli 
ve skautském sále aby-
chom společně odstar-
tovali ten náš nový 
skautský rok. 

 Zahráli jsme si několik 
her, přivítali se s kama-
rády, které jsme již 
dlouho neviděli a opět 
dojednali to hlavní—
které dny se opět bude-
me společně setkávat ve 
svých družinách.  Zá-
kladní jednotkou celého 
střediska je to ž druži-
na:) 

Nový rok je tady a tak 
velkým krokem do něj :) 

Zahájení skautského roku 

A opět nám začal nový 
skautský rok. Ještě před 
chvílí jsme připravovali 
táborové programy a 
teď už jsme zase zpátky 
ve svých klubovnách a 
družinách. Ani jsme se 
nenadáli a máme tu 
další skautský „školní“ 
rok. Z některých vlčat se 
stali skau , ze světlušek 
skautky, ze školáků stře-

doškoláci,… Opět nám 
ta naše skautská rodina 
trochu změnila svou 
tvář.  My vedoucí stár-
neme a naši svěřenci 
dospívají:) Vše běží tak, 
jak má. V aktuálním 
čísle si všichni můžeme 
zavzpomínat na sluneč-
né dny prázdnin a mož-
ná trošku s nostalgií se 
ohlédnout za vším, co 

jsme během léta prožili. 
A poté se již těšit na 
nový rok, nové zážitky, 
nové kamarády a a ote-
vřenou budoucnost:) 
Moudrým slovem na 
závěr: „Je dobré, když 
nám plynoucí čas nepři-
náší pocit opotřebení, 
nýbrž naplnění.“                   

Saint Antoine De Exupéry  

SKAUTSKOU STOPOU 

A tak vzhůru do nového roku... 

Nejdůležitější body: 

 

 Tábor skautů 

 Tábor skautek 

 Pohádkový  hrad 
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Na neděli 30. června byl na utaje-
ném místě poblíž Študlova svolán 
Mezinárodní kongres, na který 
přijeli nejlepší vědci z celého světa, 
aby debatovali a snažili se najít 
východisko z vážných ekologických 
problémů, které ží celý svět. 
Ovšem jaká katastrofa Zemi po-
s hne v nejbližších hodinách – o 
tom neměli nejmenší tušení… 
 
Pozdě v noci to ž nastal náhlý 
výpadek elektrického proudu a 
věci se daly do pohybu. Účastníci 
kongresu zaslechli S.O.S. volání 
neznámého vědce, který je přizval 
k sobě a informoval je o tom, že 
tento výpadek není pouze lokální, 
ale pos hl celý svět, a že výpadek 
byl spojen z velkými ztrátami na 
životech. Poprvé zde padlo slovo 
blackout. Vědec však neměl poně  
o tom, co mohlo blackout způso-
bit. Rádiové spojení s další přeživší 
skupinou – organizací UNRIMITED 
z tábora α+β+γ, jejíž generátor 
energie zůstal nepoškozen, dopa-
dlo neúspěšně. Jejich neochota ke 
spolupráci a záchraně lidstva při-
měla naše vědce rychle jednat – 
proniknout do jejich tábora a odci-
zit jim plány ke generátoru energie 

– jedině sestrojením nového generá-
toru se znovuobnoví dodávka elek-
trické energie do distribučních sí .  
 
Plány byly odcizeny, součástky 
sehnány, avšak neznámý vědec při-
pomněl, že příčina blackoutu je stále 
neznámá. Rovněž sděluje, že Zemi 
podle něj hrozí nebezpečí. Radar, 
který Zemi před nebezpečím varuje 
je však po blackoutu vyřazený. NASA 
však pro tyto případy uchovává na 
několika místech tajné hesla, která 
umí radar zprovoznit.  
 

Naštěs  se tato tajná hesla podařila 
našim vědcům získat a společně s 
neznámým vědcem radar uvést do 
chodu. Komunikace s radarem odha-
luje doposud nevídané věci – za blac-
koutem stojí mimozemská civilizace, 
která hledá suroviny pro svůj život 
na naší planetě! 
 

Bohužel nastaly další komplikace 
– domovská základna byla napa-
dena členy organizace UNRIMI-
TED. Nechtějí se však poms t za 
krádež plánů generátoru, jak by 
mohlo vypadat, ale prosí naše 
vědce o pomoc. Jejich generátor 
energie se pokazil a nevyrábí 
energii. Výměnou za dodávku 
elektřiny do jejich tábora nabízejí 
informace ohledně magického 
krystalu, který poskytuje mimo-
zemšťanům život. Jeho síla však 
slábne a proto si chtějí podrobit 
naši planetu, na které by mohli 
těžit potřebné suroviny, které by 
krystal napájely. Od organizace 
také naši vědci dostávají plány k 
raketě, jejíž sestrojení je nutné 
pro cestu na nepřátelskou plane-
tu. 
 
K raketě náležel hlavní motor, 
přední a zadní část, palubní pří-
stroje, chladící motor a hlavně 
jaderné palivo. Všechny tyto suro-
viny musela naše expedice získat. 
Po sestrojení rakety následoval 
dlouhý přesun na nepřátelskou 
planetu. Vědci museli projít testy 
pilotování, sebeobrany, první po-
moci, být připraveni na nouzový 

Boj o záchranu planety 
TÁBOR SKAUTŮ 

Skautskou stopou Stránka 2 

„ Plány byly odcizeny, součástky 
sehnány, avšak neznámý vědec 
připomněl, že příčina blackoutu je 
stále neznámá. „ 
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skok z padáku a především po-
znat souhvězdí a všechna zákou  
vesmíru.  
 
Na nepřátelské planetě nebylo 
radno dlouho se zdržovat. Akce 
musela být načasována rychle a 
precizně. Sebemenší klopýtnu  
by způsobilo fatální následky. Při 
průzkumu planety byla objevena 
jedna ze základen nepřátel, na 
které expedice získala zašifrovaný 
návod na znovuobnovení dodáv-
ky energie magického krystalu. S 
pomocí radaru a neznámého věd-
ce bylo však písmo rozluštěno a 
expedice musela pochopit, že 
zničení krystalu je možné docílit 
neúplným postupem z návodu na 
znovuobnovení dodávky energie 

magického krystalu.  
 
Expedice krystal objevila a úspěš-

ně jej deak vovala. Tím se záro-
veň spus l dese minutový obran-
ný mechanismus krystalu před 
nežádoucím odpojením a expedi-
ce musela krystal za každou cenu 
ubránit před návalem mimozemš-
ťanů. To se nakonec s vypje m 
všech sil podařilo a krystal byl 
nenávratně zničen a s ním vyhasl i 

život mimozemské civilizace. Ze-
mě byla zachráněna! Po návratu 
na Zemi byl svolán mimořádný 
kongres, na kterém bylo lidstvo 
seznámeno s výsledky záchranné 
mise a expedice byla náležitě 
odměněna. 
 
Prožili jsme krásné, sluncem pro-
svícené, dva týdny a zažili další 
roman cké dobrodružství na naší 
táborové louce poblíž Študlova. 
Některá vlčata a někteří skau  si 
složili své sliby a defini vně se tak 
stali součás  naší velké skautské 
rodiny! Doufáme, že se tábor líbil 
a vzpomínky na něj nás budou 
provázet v našich dalších krocích 
skautskou stezkou!  

„Akce musela být načasována 
rychle a precizně. Sebemenší 
klopýtnu  by způsobilo fatální 
následky.“ 



Letošní dívčí skautský tábor ne-
měl příliš dlouhého trvání. Na 
rozdíl od předcházejících táborů 
ten letošní byl organizován pou-
ze na týden. O nic jsme ale ne-
měly obavy, snad jen o to poča-
sí, které nám, jakožto světlu-
škám a skautkám brumovského 
střediska, už po mnoho let ne-
přeje. To ovšem nikoho neodra-
dilo a všechny jsme se naň vrhly 
s dvojnásobným natěšením. Po 
celou dobu tábora nás měl pro-
vázet téma cký rámec – „ Cesta 
časem“. 

Všechna ta paráda započala 
uvítací schůzkou, na kterou se 
sjely světlušky, skautky a vědky-
ně, které nám v nastávajících 
dnech pomáhaly přesouvat se 
časem. Došlo k několika poku-
sům, jež dokazovaly schopnos  
našich vědkyň, sílu jejich důvěry 
v sebe navzájem, rozhodnos  
putovat dál časem. Dále jsme se 
všechny pokoušely prokousat 
základy, které musí zvládat kaž-
dý vědec, který tomu chce rozu-
mět a chce v tomto oboru něco 
například dokázat a ukázat, 
zkontrolovat a zjis t. 

Již prvních pár dní přinesly ně-
kolik dobrých zpráv: všechny 
jsme si padly neuvěřitelným 
způsobem do oka, žádné stezky 
po rodičích nezazněly, sluníčko 
nám sví lo jako pominuté. Ko-
nečně jsem opět po roce vníma-
la tu atmosféru skautské rodiny. 

Název bulletinu Stránka 4 

Tajemná cesta časem 
TÁBOR SKAUTEK 

A vůbec jsem nebyla sama. 

Monitor na stroji času nes hal 

nepřetržité oznamování letopoč-
tů a období, do kterých jsme se 
postupně dostávaly. Začínaly 
jsme pravěkem, kde účastnice 
obdivuhodně čelily nástrahám 
této nebezpečné doby. Dále nás 
stroj času přemís l do Egypta. Ani 
zde ak vní skautky nezaváhaly a 
pomoci Kleopatře s postavením 
chrámu nebo rozluštěním svitku 
braly za samozřejmost. Najednou 
jsme se octly v době nevyspyta-
telných vikingů, kteří za sebou 
zanechali písmo Runy, nebo zbra-
ně, ze kterých jde husí kůže. Ale 
ani tady nikdo nezaváhal. 

Tu ale přišlo starověké Řecko a 
Řím, nebo také krutá doba Husitů 
a zlomyslných saracénů a ta 
nahnala některým obavy z výdrže 
a taky z ubývajícího paliva ve stro-
ji času. Značné následky nám na 
pamě  zůstaly po době Marie 
Terezie a s ní spojenou manufak-
turní výrobu bankovek nebo také 
rozvoj divadla. Z ničeho nic se 
začaly dít podivné věci. Nenadálá 
změna povětrnostních podmínek, 
nevycházení ranního slunce, ne-

znalost a neuvědomování si času. 
Stroj potkalo první zakolísání. 
Nečekané přemístění do budouc-
nos  všem zamotalo hlavu. Moni-
tor nahlásil zneškodněnou chybu 
aplikace a putování mohlo pokra-
čovat dále. Jako o závod jsme se 
hnaly dobou viktoriánskou a zá-
mořskými objevy. 

Několik málo okamžiků a všechno 
se změnilo. Časně zrána jsme se 
dozvěděly, že stroj času je roz-
čtvrtěn na různé strany od naše-
ho tábořiště. Každá skupinka se 
vydala jinačím směrem a čtvr nu 
z krytu toho stroje si dala za úkol 
nalézt. Na konci putování bylo 
nalezeno i palivo a tak se tato 
dlouhá cesta již nezdála být zby-
tečnou. 

Samotný tábor chytl hned zkraje 
ohromnou rychlost a my jen 
smutně zblízka přihlížely, jak se 
jeho konec nebezpečně blíží. Při-
šlo nám, že jsem se teprve všech-
ny pořádně sehrály do nerozluči-
telného kolek vu a najednou 
jsme se již měly loučit. Kupodivu 
ani počasí nás po tento rok nezra-
dilo a tak k dokonalos  atmosféry 
nádhera valašské přírody jenom 
přihrávala. 

Jak loučení bývá těžké s rodinou, 
která vás miluje, tak loučení s 
lidmi, které i vy milujete a kteří 
vám nabídli jiný – lepší způsob 
života se nedá zakončit se suchý-
ma očima. 

„Monitor na stroji času 
nes hal nepřetržité 
oznamování letopočtů a 
období, do kterých jsme se 
postupně dostávaly.“ 
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V neděli 25. srpna 2013 se uskuteč-
nil již 14. ročník nejnavštěvovanější 
akce na brumovském hradě Pohád-
kový hrad, tentokrát s dovětkem Z 
pohádky do pohádky.  

Pro dě  bylo opět připraveno dva-
náct stanovišť, kde se dě  setkávaly  
s postavami ze známých pohádek. 
Čekala na ně spousta úkolů jako     
naplnit vlkovi břicho kameny, najít 

spolu s trpaslíky diamanty, posbí-
rat spolu s medvídkem Pú med a 
nebo třeba posedět pod jedličkou 
a nechat Mrazíka aby tu zimu 
zmírnil:)  

Za odměnu si pak dě  mohly do-
přát zmrzlinu, zajezdit si na koní-
cích nebo zaskákat na obrovském 
nafukovacím hradě. 

Celou akci provázel také dopro-

Název bulletinu Stránka 6 

Z pohádky do pohádky 
POHÁDKOVÝ HRAD 2013 

„Pro děti bylo připraveno dvanáct stanovišť, kde se setkávaly s 
postavami ze známých pohádek.“ 

vodný program, kde se ukázal 
například malíř Adolf Dudek, 
klauni Karel a Bedřich, žongléři, 
tanečnice nebo kapela Sebranka. 

I přes nepřízeň počasí si tuto oblí-
benou akci nenechalo ujít 850 
dě , jejich rodiče, známí a přáte-
lé. Jsme rádi, že se akce těší tak 
hojné účas  a doufáme, že příš  
rok se všichni opět znovu sejde-
me=). 

Tolik pohádkových bytostí se v jeden den na jednom místě sejde málokdy...No  alespoň jednou za rok :) 
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12 stanovišť—12 úkolů—12 pohádek 
 

Sněhurka a sedm trpaslíků Červená Karkulka Šíleně smutná princezna 

Dvanáct měsíčků Loupežník Runcajs Medvídek  Pú 

Mrazík O Honzovi Pat a Mat 

Anděl Páně Lotrando a Zubejda Vodník 



Kde najdete více fotek? 

 Chodí medvěd v lednu po lese, naštvaný do všeho kope a nadává: 
"Já si to kafe v září neměl dávat!"  

 

 Jdou tři želvičky po pouš  a uvidí kelímek. "Vezmeme si ho? Nevezmeme? Vezmeme? Ale přeci si ho nebude-
me brát, když do něj nemáme co dát." 
Tak si kelímek nevzaly. Šly dva roky, až došly k oáze. 
"Konečně voda, ale nemáme jí do čeho dát, jedna z nás se musí vrá t pro kelímek. Střihneme si." 
Padlo to na tře  želvičku: "Tak dobře, já pro něj dojdu, ale musíte mi slíbit, že se beze mě nenapijete vody." 
"Slibujeme, slibujeme." 
Uplynuly čtyři roky a želvička nikde. "Tak už se napijeme," povídá první. 
"Slíbily jsme jí, že na ní počkáme, tak to ještě chvíli vydržíme." povídá druhá. 
"Ale já už mám velkou žízeň. Už nechci čekat." povídá první želvička. 
"Tak jo, tak se napijeme." odpoví ta druhá. 
Tře  želvička vyleze z křovíčka a povídá: "Tak holky, to teda ne, když si nedůvěřujeme, tak já nikam nepůjdu!"  

 

 Potká stará želva mladou a povídá: "Ahoj, kde máš krunýř?" 
A mladá na to: "Ale utekla jsem z domova."  

 

Co nás čeká v říjnu? 
 První družinové schůzky 
 První oddílová setkání 
  

http://brumov.skaut.org 

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

Z am ěs tna va t e l  

Vtípek na pobavení☺  

Pokud se chcete podívat na více fotek, stačí zajít na stránky brumov.skaut.org. 
 
PS: najdete zde i drobná videa z chlapeckého tábora—viz. Pracovní a plynový tábor:) 


