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Občasník brumovských 
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_________________________________________ 

 
ÚVOD 

 
     Pročpak máme znovu Stopu? A co to vlastně je? Starší z vás, ať už ročníkově nebo 
splněnými skautskými léty, si určitě pamatují tento časopis, který v různé pravidelnosti 
v dřívější době v našem středisku vycházel. A protože to byla dobrá věc, přicházíme 
dnes s pokusem tuto tradici obnovit a to i přes úspěšnost našich internetových stránek.  
Protože jak se říká: „Co je psáno, to je dáno. A taky papír vám z ruky nikdo nevezme.“ 
V tomto i v následujících číslech Stopy budou jak už pravidelné rubriky, které vám 
pomohou ve zvyšování vašeho skautského vzdělání nebo v nápadech na činnost na 
družinových schůzkách, tak i ohlédnutí za událostmi minulými a připomenutí 
plánovaných akcí a důležitých informací. Doufáme, že každého z vás, alespoň něco 
zaujme a také, že se aktivně zapojíme do vzniku příštích vydání. Případné nedostatky 
nebo také nápady pro příště posílejte na: marci.nova@seznam.cz, 
maja.lysackova@centrum.cz.  
 
Děkujeme a teď už přejeme příjemné čtení.  
 

Marcela Nováková – CÍLA a Marie Lysáčková - HURVÍNEK 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Únor 2008 

Přehled skupinek, které se v našem středisku scházejí: 
 

Dívčí oddíl 
 
VEVERKY -  Anna Dittrichová = Flíček, tel.: 737 010 138 
       -  Eva Šenkeříková = FBI, tel.: 736 662 709 
TŘÁSENKY-  Klára Staníková = Střamla, tel.: 605 386 913 
VČELKY-  Marie Lysáčková = Hurvínek, tel.: 777 807 674 
   -  Jana Petrůjová = Jane, tel.: 731 973 559 
JAHŮDKY-  Marcela Nováková = Cíla, tel.: 736 726 868 
ŠIKULKY-  Marcela Fojtíková = Wili, tel.: 733 215 004 
    -  Zdenka Sopková = Anda, tel.: 739 115 387 
HVĚZDY-  Jitka Sopková = Yti, tel.: 605 328 740 
SNĚHULÁCI-  Kristýna Lysáková = Kyty, tel.: 736 652 943 
         -  Nikola Hrnčiříková = Baxi, tel.: 605 219 801 
         -  tato skupinka se schází ve Valašských Kloboukách 
 

Chlapecký oddíl 
 
ZELENÁ ŠESTKA, ŽLUTÁ ŠESTKA 
                             Antonín Strnad = Astr, tel.: 732 132 633 
    Lukáš Kostka = Rafan, tel.: 732 169 013 
BOBŘI-   Martin Naňák, Máňa, tel.: 736 232 808  
KAČEŘI-   Rostislav Behanec, Behy, tel.: 737 010 213 
 
 
 

Kalendář skautských akcí na rok 2008 
 

                                                      12.1.  – skautský ples (KD Brumov) 
                                                      27.1.  – dětský karneval (sk. sál) 

2.2.    – fašankový průvod 
15.3.  – malování velikonočních                 
             vajíček (skautský sál) 
1.5.    – skautský den (hrad rumov) 
červenec – letní skautské tábory  
             (Študlov) 
24.8.   – Pohádkový hrad s kamarády  
             (hrad Brumov) 
6.9. – Strašidelný hrad (hrad  
              Brumov) 
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CO BYLO… 

 
18. SKAUTSKÝ PLES 
 

Ani se nám nechce věřit, že již po osmnácté se 
sešli skauti, jejich přátelé a příznivci "plesání" na 
tradičním Skautském plese. FORTUNA jako 
vždy nezklamala a zasloužila se o to, že na parketě 
i v sále bylo veselo a prostě to "žilo". Díky 
mnohým sponzorům, kterým i tímto děkujeme, 
byla připravena pestrá a bohatá tombola. Ale abych nepřeskakoval, tak od 
začátku: u vstupu se každý mohl občerstvit štamprlí slivovice a ženy a dívky 
obdržely karafiát. Úvod plesu zahájil Kulich a uvedl country skupinu ze zdejší 
ZŠ pod vedením H.Banovské. FORTUNA byla skvělá a na řadu přišlo zálesácké 
soutěžení s finálovou soutěží - "zatloukání podkov". Kolem půlnoci se rozdala 
tombola a Soptík s Astrem a Pavlou předvedli krátkou scénku - "Dospělost 
skautského plesu". A závěrem - kdo nepřišel, nemůže pochválit. Tak to musím 
udělat já, bylo to SUPER.      
                                                                                         Antonín Strnad – ASTR 

 
                                     

DĚTSKÝ KARNEVAL 
 

V neděli 27. ledna naplnily orlovnu desítky dětí 
v nejrůznějších maskách. Toto odpoledne patřilo jenom 
dětem. Byl pro ně připraven bohatý program, spousta 
soutěží a her, nepřeberné množství odměn a sladkostí a 
také bohatá tombola, ve které vyhrával každý zúčastněný. 
Hodnotila se také nápaditost masek a 3 nejlepší byly 
odměněny.  Velké poděkování patří nejen Yti, ale i všem 
pořadatelům, také zde přítomným dětem jejich rodičům. 

Nesmíme také zapomenout na naše sponzory paní Pavlu Miklasovou  a manžele 
Hrnčiříkovi.   

    Marcela Nováková – CÍLA 
 
 

FAŠANKY 2008 
 

Dne 2.2.2008 se v našem městě konal, jako už 
tomu bylo i v minulých letech, fašankový průvod 
masek. I když nám letos počasí příliš nepřálo, akce 
to byla velmi povedená. Průvod hýřil všemi druhy 
masek a  převleků. Stejně jako každý rok i tyto 
fašanky měly své téma, a to volby 
našeho,,fašankového prezidenta“. Díky tomu jste  
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mohli nahlédnout do tajemného zákoutí volební kampaně  a zúčastnit se 
samotné volby. Doufáme, že se vám letošní průvod líbil a budete se stejně jako 
my těšit na příští ročník. Na závěr  bychom tímto chtěli poděkovat jak všem 
aktérům, tak i  štědrým dárcům, bez nichž by  tato akce nemohla probíhat.  

Nikola Hrnčiříková – BAXI 
 

       
   

 
DEN SESTERSTVÍ – 22.2. 

 
• svátek, který slaví zejména skautky na celém světě, kdy nejen 

vzpomínají, ale kdy se i zamýšlí nad sebou a nad svým okolím 
• tento den byl zvolem na počest narozenin zakladatelů našeho hnutí ⇒ 

lord R. B. Powell se narodil 22.2.1857 a jeho manželka lady Olave 
přesně   o 32 let později – 22.2.1889 

• 22. února 1927 se poprvé slavil 
„THINKING DAY“ – v Česku zvaný 
DEN SESTERSTVÍ. 

• V Česku se dlouho hledal vhodný 
název: postupně se mu říkalo 
„Vzpomínkový den“, potom „Den 

přemýšlení“ a nakonec „Den 

sesterství“. V kalendářích bývá 
označen jako jiné celosvětové svátky. 

• a víte proč vám o tomto píšeme? Byly 
by jsme moc rády, kdyby jste si toto 
datum na vždy zapamatovali. Hlavně 
holky, by si vždy mohly vzpomenout 
a např. se domluvit ve skupince, že si v tento den budou dávat 
přáníčko, nebo nějaký drobný dáreček, který by samy vyrobily. Třeba 
jen proto, aby si udělaly radost, pro dobrou náladu ☺ A od kluků by 
bylo moc pěkné, kdyby si vzpomněli a udělali něco pěkného pro 
holky. 

 
Vážení rodiče, 
s příchodem nového roku nastala jedna z povinností členů junáka, a to 
zaplacení registračních poplatků. V letošním roce je  výše registračního 
poplatku stanovena na 250 kč. Z toho se větší část odvádí pro potřeby 
ústřední, krajské a okresní rady junáka. Zbytek zůstává pro potřeby našeho 
střediska. Prosíme Vás o zaplacení  registračního poplatku do 29.2.2008. 
  
              S pozdravem         Antonín Strnad – Astr a Zdenka Blanařová 
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� Více informací společně s fotkami naleznete na našich skautských 
webových stránkách: www.brumov.skaut.org 



 
 

SKRYTÝ OBRÁZEK 
Políčka označená stejným písmenkem vybarvi jednou barvou.  
Č = červená            Z = zelená            Ž = žlutá 
M = modrá            H = hnědá  
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SKAUTSKÉ ZNALOSTI 
 
SKAUTSKÁ SYMBOLIKA: 
Znak světlušek 
 

− věková kategorie: 6-12 let            heslo: Pamatuj!      
− pojmenování světlušky vzniklo podle Karafiátovy knihy Broučci 

(jinde ve světě se nepoužívá) 
− symbolicky mají světlušky svítit světýlkem dobra a radosti všem 

lidem dobré vůle 
 
Znak vlčat 
 

− věková kategorie: 6-12 let            heslo: Naší snahou nejlepší buď 
čin!        

− program vlčat se inspiruje Knihou džunglí (Kipling) 
− symbolem vlčat je hlava vlčka, a to nejen u nás, ale i v mnoha 

jiných zemích 
 
 

 
Znak skautů 

− věková kategorie: 12-15 let          heslo: Buď připraven! 
− skautským znakem je lilie, na jejímž středu se nachází hlava 

chodského psa (autorem Mikoláš Aleš), skautky si lilii podkládají 
modrým filcovým trojlístkem 

− prostřední list lilie znázorňuje kompasovou střelku, která nám 
ukazuje správný směr naší cesty; postranní listy nás varují, že 
pokud se odkloníme od správného směru, nikdy nedojdeme k cíli  

 
Znak roverů a rangers 

 

− věková kategorie: 15-21 let          heslo: Sloužím! 
− rover = poutník 
− jejich symbolem je roverská (poutnická) hůl a heslo Sloužím 

 
 

 
Znak vodních skautů 
 

 
− znak volních skautů je neodmyslitelně spjat s prvky vodáctví 
− je tvořen spojením kotvy a skautské lilie s chodským psem 
− oproti běžnému znaku skautů je doplněn lanem   
− v našem nejbližším okolí bychom našli vodní skauty v 

Kroměříži 
                                           - 6 - 



LETOS POPRVÉ 
Letos poprvé jsem viděl(a) sníh, ale 
ne ten v televizi 
☺ 
Dne: 
……………..      
 

Na kole letos poprvé jedu  
Dne: …………..   
Kam: ………….      

Na karnevale jsem letos byl(a) 
poprvé 
Dne: 
…………….. 
Kde: 
…………….. 
Za co: 
…………… 

Na plese jsem letos byl(a) poprvé  
Dne: …………. 
Kde: …………. 
S kým ☺ : 
………………… 

Na první procházce přírodou jsem 
byl(a) 
Dne: 
……………. 
Kde: 
……………. 

První jarní květinu vidím 
Dne: …………….. 
Kde: 
…………… 
Jakou: 
…………… 

Uzly jsme letos začali opakovat na 
závody 
Dne: ………………. 
S kým: 
……………. 

Letos poprvé jsem pomyslel(a) na 
letní skautský 
tábor 
Dne: 

……………… 

Prve jsem obul(a) mé pohorky letos 
Dne: ……………… 
Kam: 
……………... 
Mozolů: 
…………. 

Poprvé jsem letos viděl(a) vlaštovky 
Dne: ………….. 
Kde: ………….. 
Kolik: ………… 
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Hlavolamy pro přemýšlivé 
  
1, Slož šest čtverců ze 17 počítacích dřívek nebo zápalek podle 
obrázku. Potom je důkladně přezkoumej. Dojdeš jistě k závěru, že 
ve skutečnosti tu není šest čtverců, ale osm. Další dva jsou složeny 
vždy ze čtyř menších. A tyto dva velké čtverce se prostupují.  
A teď tvůj první úkol: Máš celkový počet čtverců snížit na tři. 
Všechny musí být řádně uzavřeny ze čtyř stran. Odstraň přitom pět 
dřívek. Ani o jedno víc, ani o jedno míň.   
 
2, Pěticípá hvězda. Překresli podle obrázku hvězdu s kolečkem na 
všech bodech, kde se stýkají nebo promítají dvě linie. Potom 
umísti do každého kroužku jakákoli celá čísla tak, aby součet čtyř 
čísel na každé přímce byl vždy stejný = 24. Dodrž přitom jedinou 
podmínku-žádné číslo se nesmí opakovat!  
 
 
 
3, Spoj devět bodů, které vidíš na obrázku čtyřmi. Nesmíš však přitom 
zvednout tužku z papíru. Hned jak dokončíš jednu 
rovnou čáru, musí na ni navázat další.  
 
 
 
 
 
 
  
4, Řada 10 dřívek. Rozlož do řady na stole 10 dřívek. Ponech mezi nimi takové 
mezery, aby se dal přeložením jednoho dřívka přes druhé vytvořit kříž. Z deseti 
hůlek může vzniknout 5 takových křížů. Smíš přitom postupovat jen tímto 
způsobem: Vezmeš kterékoli dřívko a přemístíš ho přes dvě dřívka buď 
doprava, nebo doleva. A na třetí dřívko je položíš tak, aby z dvojice vznikl 
kříž. Tento kříž platí za 2 dřívka. Jak dlouho ti potrvá, než se ti podaří tento 
úkol splnit? 
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Broučci z přírodnin 
Velikost: asi 4 – 5 cm 
Potřebné věci: vázací, či včelařský drátek (0,5 – 0,6 mm, ale lze i tenčí, či 
silnější… Každému vyhovuje něco jiného. ☺ ), na tělíčko lze použít skořápku 
exotického plodu, např. pistácie, nebo oblázek, skořápka vlašského ořechu 
apod., kleště 
Technika: drátování 
 
Postup práce:  
1,Ustřihneme si dva drátky o délce asi 50cm. Tyto drátky přiložíme k sobě a ve 
vzdálenosti asi 15cm od počátku obou drátů je spojíme tím, že je stočíme 
k sobě. 
2,Tyto dva drátky stočené k sobě přiložíme k silnějšímu hřebíku, či propisce, 
nebo také obyčejné tužce a obtáčíme je kolem ní, každý na jinou stranu-doleva 
či doprava => vznikne základ pro hlavičku  
3,Nyní si připravíme druhou dvojici drátku, ale nyní o délce asi 20cm. Tyto 
drátky dáme k sobě a ve vzdálenosti 5cm od začátku je přiložíme k původním 
stočeným drátkům a společně je přitočíme asi třemi otočeními. =>vznikne první 
pár nohou. 
4,Vezmeme oblázek, či jaký jsme zvolili materiál a na tu stranu, která je určena 
přední (směrem k hlavičce), přiložíme na rubovou stranu = bříško dlouhý drát se 
základem hlavy a tykadel.  
5,Konce kratšího drátu (ty delší) stočíme s konci delšího drátu (vždy ve dvojici). 
Poté konce kratšího drátu vedeme kolem břicha brouka až na záda, kde je asi 4x 
stočíme a pak je již nestočené vedeme středem zad až na zadeček. => tak 
vzniknou krovky 
6,Na konci oblázku přejdeme oběma dráty zase na bříško, jednou nebo dvakrát 
jimi otočíme a pak na každé straně stočíme oba drátky ze zad asi 4x s konci 
drátku, který vede od hlavy.  
7, Všech 6 nožiček pěkně upravíme a ohneme je, aby směřovaly od těla. 
Všechny nožičky zastřihneme na stejnou délku a zahneme směrem vzhůru a 
zpět. Na každé nožce uděláme očko, aby konce drátku nepíchaly a broučkovi 
upravíme nožky tak, aby stál pěkně jak má ☺  
8,Teď dokončíme hlavičku. Lehkým tahem do stran můžeme hlavičku rozšířit, 
ale taky nemusíme, jak kdo cítí a tykadélka upravíme směrem vzhůru a vpřed a 
konce opět zakončíme očky. Mohou být větší, než na nožkách. 
 

 
 
 
 
 
 

−  
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 ZVYKY, TRADICE 
 

GILWELLSKÝ KRUH 
 
Když stojíme na konci táborového ohně 
nad dohasínajícími uhlíky, tvoříme kruh, 
který nikde nezačíná a nikde nekončí. 
Pevné spojení ještě zdůrazníme tím, že si 
podáme ruce. Skauti to udělají zvláštním 

způsobem. Každý zkříží paže před tělem a chytí se pravou rukou svého 
souseda po levici, levou souseda po pravici. Tak vznikne gilwellský kruh, který 
dostal své jméno podle první skautské lesní školy pro výchovu vůdců v 
anglickém Gilwellu. Jestliže končí běžný den, zpíváme v gilwellském kruhu 
večerku. Až dozní poslední tóny, pošle vedoucí němý pozdrav pevným stiskem 
levé ruky. Kdo tento stisk ucítí ve své pravé dlani, předá jej dál svou levou 
rukou. Tak vůdcův pozdrav obejde celý kruh a vrátí se k němu zpět z opačné 
strany. Teprve pak se všichni pustí a v tichosti se rozejdou.  
 

 HRY NA SCHŮZKU 
 

Co bys dělal, kdyby… 
 
Počet hráčů: 5-25 
Délka trvání: do 12 minut 
Náročnost příptrvy: bez přípravy 
 

Pravidla: 
Utvoříme kroužek, elipsu či jiný rovinný útvar. 
Začínající člen se zeptá svého souseda po 
levici na otázku začínající "Co bys dělal, 

kdyby..." (okolnosti doplní dle vlastní fantazie - kdyby tě XY požádal o ruku, 
kdyby nastala potopa, kdyby ses ráno probudil a byl ostříhaný dohola, kdybys 
byl nas světe úplně sám...). Dotyčný mu odpoví tak, jak uzná za vhodné 
(samým nadšením bych se opil, byl bych zoufalý, koupil bych si paruku...) a 
svému sousedovi opět položí otázku se známým začátkem - "Co bys dělal, 
kdyby...".  
 

Každý si musí pamatovat svou vlastní odpověď a svou vlastní otázku (tu, 
kterou pokládal svému sousedovi). Až doputujeme k prvnímu tazateli, nastává 
kýžená vtipná část. Každý si ponechá svou odpověď i otázku, ale jedeme v 
opačném směru, tím pádem se dozvíme mnoho zajímavého o reakcích svých 
blízkých v neobvyklých situacích, např. že kdyby vašeho přítele někdo požádal 
o ruku,šel by se umýt do potoka a kdyby se vaše kamarádka probudila s 
oholenou hlavou, neřešila by to a věnovala by se důležitějším věcem =). 
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STOPY A STOPOVÁNÍ 
 
O stopách: 
Není snadné rozeznat stopy zvěře v přírodě. Opravdoví zálesáci to však umějí. 
Snažme se jim proto přiblížit. 
 
Doporučení: 

Nejdříve si do zápisníku obkreslíme stopy zvěře – ty, o nichž se 
domníváme, že bychom se s nimi mohli při procházce v okolí setkat. Pak 
podnikneme výpravu do přírody a stopy hledáme a určujeme je. V létě hledáme 
stopy na vlhkých místech, kde zvířata často chodí – na stezkách, podél potoků, u 
brodů. V zimě na zasněžených plochách. 
 Stopy v přírodě nejsou obvykle zřetelné a úplné. Snadněji je proto 
určíme, budeme-li z obrázků v knížce vědět, jak vypadají celé.  
 
Odlitky stop: 
Postup je jednoduchý, chce však trpělivost, cit a jistou ruku. 
 
 
 

1. Štětečkem nejprve stopu ometeme a očistíme. 
 
 
 
 
2. Kolem stopy můžeme vytvořit ohrádku z tvrdého 

papíru. 
 
 
 

3. Stopu jemně poprášíme sádrou – nejlépe přes 
posýpátko. 

 
 
 

4. Zalijeme stopu sádrovou kaší do výše 2-3 cm. 
 
 

5. Po zatvrdnutí odlitek očistíme a omyjeme. Pokud 
odlitek natřeme olejem, můžeme jej otisknout do 
husté sádrové kaše a získat tak věrný obraz stopy 
v přírodě. 
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PO STOPÁCH STOPY 
 

Vyhlašujeme soutěž pro soutěživé i nesoutěživé, pro hbité i líné, pro hravé či 
přemýšlivé. Každý si snad přijde na svou notu. 
Vydejte se po stopách, či stopičkách, vyjděte do přírody, dívejte se okolo sebe a nechte 
se inspirovat. Příroda je tak neočekávaná, neustále nám odhaluje svá skrytá tajemství.I 
vy se vydejte do přírody hledat skrytá tajemství.  
Jděte a utvořte odlitky zvířecích stop, nebo otisky listů či větví. Fantazii se meze 
nekladou. 
Díky odlévání nebo otiskování můžete získat nejen pěknou odměnu, ale hlavně získáte 
zkušenosti, které se vám později určitě budou hodit. 
Uzávěrka soutěže bude 30. března, do této doby, své výtvory můžete nosit do velké 
klubovny v orlovně a s nimi tam nechejte i lístek se jménem, přezdívkou a napište svůj 
věk.  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naše skautské středisko má také své webové stránky, kde si můžete přečíst o všech 

akcích, které pořádáme nebo také prohlédnout fotografie. 

www.brumov.skaut.org 


