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Mar n Tourský (známý 
jako svatý Mar n) se 
narodil v roce 316 n.l. 
na území dnešního Ma-
ďarska. Získal vzdělání a 
byl přijat k císařskému 
jezdectvu. Legenda pra-
ví, že jedné chladné noci 
viděl Mar n v Amiens 
promrzlého nahého 
žebráka. Neváhal, a 
svým mečem rozetnul 
svůj plášť na dvě polovi-
ny. Jednu z nich pak 
podal žebrákovi. Násle-
dující noc se mu zjevil 
Kristus oděný právě do 
této poloviny pláště. Po 
této zkušenos  se Mar-

n nechal pokř t a stal 

se mnichem. Zemřel ve 
svých 81 letech. 

Je patronem vojáků, ko-
ní, jezdců, hus a vinařů. 

Nejčastěji bývá vyobra-
zen na koni s pláštěm a 
žebrákem. 

Svatý Mar n 

...Možná ho vyměnil za 
nové auto, motorku, 
skútr, kolo, koloběžku, 
čtyřkolku nebo cokoli 
jiného. A pro nás to teď 
znamená, že ačkoli už 
svatý Mar n svůj svátek 
oslavil, sníh pořád ni-
kde. Meteorologové 
sice letos předpovídají 
tuhou a dlouhou zimu (a 
taky botanikové—podle 

nějakých plodů kvě n), 
no za m  nás ta zima 
nechává ještě čekat.   
Aby jste se u toho čeká-
ní nenudili:), přinášíme 
vám nový měsíčník, ve 
kterém si připomenete 
první oddílové výpravy 
tohoto skautského ro-
ku, zasmějete se u oblí-
bené (a asi nejčtenější) 
rubriky „V pek na po-

bavení“, ale také se 
dozvíte něco o tom sva-
tém Mar novi, když už 
jsme o něm začali mlu-
vit. Ono pranos ky a 
přísloví všichni sice dob-
ře známe, ale kde mají 
svůj počátek a proč 
vlastně se něco traduje, 
o tom už ví jen málokdo 
z nás. Přejeme příjemné 
čtení... 

SKAUTSKOU STOPOU 

Mar n už asi na koni nejezdí... 

Nejdůležitější body: 
 

 Oddílovka vlčat 

 Oddílovka děvčat 
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Svatý Mar n přijíždí na 
bílém koni– svůj svátek 
slaví Mar n 11.11. a 
právě v tomto období 
začínala kralovat paní 
zima. Proto se začalo 
říkat, že na bílém koni 
(tedy bílý sníh) přijíždí 
svatý Mar n. Proč ne 
ale třeba Evžen, Boh-
dan, Tibor či jiný muž 
slavící svůj svátek v 
tomto období, to se 
nám zjis t nepodařilo… 
Snad právě kvůli typic-
kému zobrazení svaté-
ho Mar na na koni či 
velké oblibě a známos  
právě tohoto světce 
mezi lidmi…  
 

Sv. M
artin   

h
p://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jesen/sv-



Nalezením zašifrované nouzové 
zprávy začala další oddílovka vlčat. 
Pilot amerického bombardéru ji 
sepsal jen pár okamžiků před m, 
než se zří l na zem. Tímto dopi-
sem jsme se přesunuli do 29. srp-
na roku 1944, kdy z Itálie vzlétly 
letouny 15. americké letecké ar-
mády, jejichž cílem byl závod v 
Ostravě vyrábějící tanky. Za dlou-
hého letu však byly letouny napa-
deny německými s hačkami a 
jedno z letadel dopadlo poblíž 
nedalekého  Šanova… 
 
Dnes stojí poblíž místa tragédie 
památník Letecké srdce, který byl 
cílem naší oddílovky. Nejprve nám 
však skau  sehráli pantomimu, 
která nám všem měla za úkol při-
blížit tuto událost. Abychom utvo-
řili tu pravou atmosféru, vyzkouše-
li jsme si pomocí leteckého simulá-
toru Plane arcade, jaké to je pilo-
tovat letadlo a sestřelovat nepřá-
tele. Poté jsme si zahráli ještě ně-
kolik her a před spaním jsme se 
rozsví li svíčky na hrobech, kde 
žádné svíčky nesví li a še se po-
modlili (zrovna byly dušičky). 
 
Na druhý den jsme brzy ráno vyra-
zili směr vlakové nádraží Brumov-

střed. Odtud jsme se dopravili do 
Slavičína, odkud nás čekala asi 6 km 
túra k památníku. Cestu jsme si zkra-
covali hrou Bomba-nálet, která per-
fektně zapadala do našeho děje. Po-
blíž památníku jsme si rozdělali ohně 

a uvařili výtečný bramborový guláš, 
který nás zasy l a dodal energii na 
zpáteční cestu. 
 
Na této oddílovce jsme se dozvěděli 
zase něco víc o historii našich zákou-

. Počasí nám přálo – nezmokli 
jsme, a i proto jsme si oddílovku 
užili se vším všudy. Na závěr jen 
doplníme, jak to se sestřeleným 
letounem dopadlo: 

Při dopadu bohužel zahynulo 9 
letců. Dva z nich se sice pokusili 
vyskočit padákem, jednomu z nich 
však padák a popruhy shořely, 
spadl a zabil se, druhý se snesl 
padákem na strom a tam jej těžce 
raněného zastřelil pistolí německý 
důstojník. Padákem se zachránil 
pouze jediný člen posádky, velitel 
letadla Thayne L. Thomas, který 
dopadl mezi stromy a podřel se. 
Zdejší obyvatelé pan Šuráň se 
svou dcerou letce ošetřili, padák 
zahrabali do sena a poskytli mu 
orientaci v terénu. Letec dal dcer-
ce čokoládu a vydal se směrem ke 
slovenské hranici, kterou překro-
čil, dostal se až do Banské Bystri-
ce, odkud byl Američany dopra-
ven do USA. Němci pak pana 
Šuráně s dcerou i s dalšími občany 
Šanova vyslýchali, zda neviděli 
nějakého letce, oni však zachráně-
ného pilota neprozradili. 
(převzato ze stránek h p://
obecsanov.sweb.cz/bitva.htm). 

Výprava za válečným srdcem 
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„Padákem se zachránil pouze 
jediný člen posádky, velitel 
letadla Thayne L. Thomas, 
který dopadl mezi stromy a 
podřel se.“ 

Památník Letecké srdce 

Výprava vlčat  a jejich vedoucích na nádraží 



Stránka 3 ČÍSLO 14 

Slibuji na svou čest... 
Ve dnech 26. - 27. října se na 
nedašovské faře udála oddílo-
vá akce. Nejenom, že se opět 
naskytla možnost setkat se s 
našimi sestrami, ale víkend 
nám pomohl opět se v myšlen-
kách vrátit k našemu skvělé-
mu dívčímu táboru.  
 
Celou víkendovkou nás prová-
zela postava pomocníka, ja-
kožto základní skautský pří-
vlastek.  
 
Na počátku jsme shlédly pre-
zentaci o spolupráci, na jejímž 
konci začal utíkat čas. Všech-
ny skupinky se rozutíkaly a za 
vzájemné pomoci se vrhly na 
stanoviště po celém Závrší.  
 
Po téhle aktivitě se náhle zve-
dl vítr, který se sebou přinesl 
neskutečně vážnou a napjatou 
atmosféru. Holky, připravující 
se na složení slibu ať už svět-

luškovského nebo skautské-
ho, pocítily důležitost chvíle. 
Byla to chvíle, kdy oficiálně 
vstoupily do kruhu skautské 
rodiny.  Sliby byly nádherné 
a vyvolaly hodně emocí.  
 
Po "obřadu" byly odňaty sku-
pinkám jejich vedoucí. Smysl 
následující aktivity spočíval v 
získání indícií, které napově-
děly, že jejich vedoucí jsou 
svázány na fotbalovém hřišti. 
Ve temnotě noci se se zapále-
ním skupinky vrhly na hřiš-
tě, kde na ně již čekaly poli-
cisté ochraňující vedoucí. 
 
 Věřte mi, po takhle stráve-
ném dni, se usnulo jedna bá-
seň.  
 
Následujícího dne jsem za 
strávený víkend šly do míst-
ního kostela poděkovat a po 
mši svaté odcestovaly domů.  

Slib světlušek 
Slibuji, že se budu snažit 
hledat Pravdu a Lásku, 
být prospěšná své vlas  
a zachovávat zákon světlu-
šek. 
 
K tomu mi dopo-
máhej Bůh. 

Slib skautek 
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v  

každé době, 
- plnit povinnos  vlastní a 

zachovávat zákony skautské, 
- duší i tělem být připravena 

pomáhat vlas  a bližním. 
 
K tomu mi dopomáhej Bůh. 



Kde najdete více fotek? 

 Potká Ivánek žábu a ta mu říká: "Ivánku, polib mě." 
"Ne!" odpoví Ivánek. 
Žába znovu zaprosí: "Ivánku, polib mě a něco dostaneš." 
"Inu, proč ne," řekl si Ivánek a žábu políbil. 
"A co dostanu?" zeptal se poté. 
A žába na to: "Ekzém, ekzém!"  

 
 Sedí vrána na větvi a jde okolo zajíc: "Ahoj vráno, co tam na tý větvi děláš?" 

"Machruju." 
"A můžu machrovat s tebou?" 
"Můžeš." 
Tak zajíc vyleze na větev a sedí tam s vránou. 
Jde okolo liška: "Ahoj vráno a zajíci, co tam na tý větvi děláte?" 
"Machrujeme." 
"A můžu machrovat s váma?" 
"Můžeš." 
Tak liška vyleze na větev a sedí tam s vránou a zajícem. 
Jde okolo medvěd: "Ahoj vráno, zajíci a liško, co tam na tý větvi děláte?" 
"Machrujeme." 
"A můžu machrovat s váma?" 
"Můžeš." 
Tak medvěd vyleze na větev a větev se ulomí. 
Vrána lítá ve vzduchu nad zajícem, liškou a medvědem a ptá se: "Vy neumíte lítat?" 
"Neumímeee!!" 
"Tak co machrujete!?"  

Co nás čeká v listopadu? 
 Sportovní den 
 Volební sněm 
  

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. 
 
 


