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O víkendu 28. až 30. 
března 2014 proběhl 
v Litomyšli XIV. Valný 
sněm Junáka za účas  
dvou delegátů z naše-
ho střediska. Na sně-
mu byl zvolen nový 
názem organizace a 
to: Junák – český 
skaut, z. s zároveň 
byly schváleny nové 
stanovy, obojí účinné 

od druhé poloviny 
letošního roku. Člen-
ky zůstávají nadále 
registrované ve 
WAGGGS a zároveň 
se registrují ve 
WOSM. Bylo zvoleno 
nové vedení organiza-
ce včetně náčelníka 
Marka Balaše (Číči) a 
nové náčelní Evy Mě-
řínské. Byla projedná-

Valný sněm Junáka 

Při pohledu z okna sr-
díčko snad každému 
plesá… Počasí je stále 
hezčí a hezčí a to je dů-
vod začat podnikat výle-
ty do přírody. Stromy už 

nám kvetou, tráva se 
zazelenala, teploměr 
nám ukazuje kole 20 
stupňů. Užívejte si tedy 
krásného počasí a až se 
z procházky, sportovní 

jízdy na kole či na brus-
lích vrá te domů, udě-
lejte si čas a přečtěte si 
nové číslo skautského 
měsíčníku. Přejeme 
příjemné čtení... 

SKAUTSKOU STOPOU 

Sví , slunce sví ... 

Nejdůležitější body: 

 Oddílovky 

 Memoriál 

 Turnaj ve vybíjené 

 

ÚNOR, BŘEZEN 2013 

na nová strategie Juná-
ka do roku 2022. Více 
informací najdete v 
odkazu na konci měsíč-
níku. Z našeho středis-
ka se sněmu účastnili 
Máňa a Rafan. Na níže 
přiložené fotografii by 
měli být delegá  z celé 
republiky. Najde někdo 
mezi těmi všemi i ty 
dva naše?  



     V pátek 21.2.2014 jsme se 
sešly opět po měsíci na 
dvoudenní oddílovce, která 
byla tentokrát zaměřena na 
zdravovědu. Zahrály jsme si 
spoustu her, které nám po-
mohly zopakovat zásady prv-
ní pomoci. Také jsme se do-
věděly zajímavé věci o Dni 
sesterství a zkusily jsme si 
například přiřadit skautské 
kroje k zemi, ve které je 
skau  nosí. Večer na nás če-

kala slavnostní večeře. Poté 
jsme se vydali na noční hru, 
během které bylo potřeba vy-
léčit pár nemocných lidí zá-
zračnými lektvary.   

 
     V sobotu ráno nás vzbudila 
vůně právě upečeného štrúdlu. 
Po snídani jsme vyrazily ke 
kapličce sv. Cyrila a Metoděje. 
Každá ze dvou skupinek si roz-
dělala vlastní oheň a opekla si 

své ‘‘hady‘‘ z těsta.  Ještě 
jsme si zahráli hru, která 
prověřila naše nabyté vědo-
mos  ze zdravovědy, a vy-
daly jsme se zpět do Orlovny 
na oběd. Naši oddílovku 
jsme ukončili nástupem, 
Junáckou hymnou a sfouk-
nu m svíček na dortu 
k narozeninám Olave a Ro-
berta Baden-Powela. 

Den sesterství—den společně 
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myslovcům; Markomanům, Kvá-
dům a Keltům, že včas opus li 
naše území; asiatům, že umožnili 
pobyt slovanů na svém území, 
dokud si nenašli slované svoje; 
opicím, že se z nich v pravěku 
mohli vyvinout vyšší narovnaní 
savci a nakonec Darwinovi, že na 
to přišel, protože jinak bych ne-
věděl, komu všemu poděkovat… 

Výsledková lis na: 

skautky: 
1. místo: Anička Sopková 
2. místo: Anička Fritschková 
3. místo: Radka Kostková 
 
vlčata + skau : 
1. místo: Lvíče  
2. místo: Smajl  
3. místo: nebylo určeno  
 
R&R: 
1. místo: všichni kromě těch, kte-
ří skončili na 2. místě 
2. místo: , kteří nedosáhli na 1. 
místo 

Šikula—Vojtěch Strnka  

 

 

V sobotu 8. 2. probíhal ve skaut-
ském sále turnaj námořníků 
všech věkových kategorií v tak c-
ké hře lodě. Sešli jsme se všichni 
okolo 15:00 hodiny v hojném 
počtu 16 kapitánů, vysvětlili si 
pravidla pomocí prezentace a 
poté již rychle začali hrát. Byly 
vytvořeny 3 skupinky - skautky, 
vlčata + skau  a R&R. V těchto 
skupinách poté hráči změřili své 
síly na vlnách rozbouřeného oce-
ánu a to tak, že se utkali systé-
mem "každý s každým".  
 
Cílem jednotlivých her bylo poto-
pit všechny soupeřovy lodě jako 
první. V této hře je silně zastou-
pen faktor "štěs ", který velmi 
ovlivňuje výsledek hry a vyhrát 
tak může úplně každý. Po nece-
lých třech hodinách těžkých a 
krvavých námořních bojů se na-
konec zformovalo konečné pořa-
dí ve skupinách.  

Po zjištění, že máme v každé sku-
pině dva kapitány s nejvyšším 
bodovým ohodnocením, přišla 
řada na superfinále, kterého se 
zúčastnily vždy dva nejlepší ze 
základní skupiny. Poté už bylo 
pořadí jasné, dva nejlepší hráči 
byly následně odměněni balíčky 
se sladkostmi z důvodu doplnění 

energie ztracené v boji na moři.  

Nakonec odměnu dostali i  mé-
ně úspěšní, neboť námořní bitvy 
patří k těm náročnějším 
"sportům".  
 
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří nám pomohli tento 
turnaj uspořádat. V první řadě 
bych chtěl poděkovat všem zú-
častněným, že se účastnili a přišli.  

Velký dík patří organizačnímu 
týmu turnaje, který se podílel na 
přípravě samotného turnaje a 
pravidel hry. Dále děkujeme za 
napečení buchet a přípravu nápo-
jů po dobu turnaje od táborové 
kuchařky č. 1 - Opica.    

Dle slov Luďka Sobotky nesmím 
samozřejmě zapomenout podě-
kovat cestářům, že postavili silni-
ce; zaměstnancům elektráren, že 
do nás pus li proud; rodičům, 
prarodičům, praprarodičům; pra-
otci Čechovi, že je zde dovedl; 
Slavníkovcům, že ustoupily Pře-

Turnaj v lodích 
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„V této hře je silně zastoupen faktor "štěs ", který 
velmi ovlivňuje výsledek hry a vyhrát tak může úplně 



 

Ve dnech 21.-22. dubna se usku-
tečnila další akce oddílu vlčat. 
Tentokrát jsme využili prostředí 
nedašovské fary a zdejší přírody 
k utužování našeho kolek vu. 
Večer jsme hráli hry a zhlédli jsme 
film Kozí příběh se sýrem, u kte-
rého jsme usnuli… Druhý den 
jsme se vydali hledat legendární 

meč, který by měl být ukrytý po-
blíž Měsíčního údolí, kde se na-
chází místo, kterému se Říká Zi-
mec. Na tomto místě se započali 
psát první řádky skautování 
v Návojné. Na místě jsme se utá-
bořili – uvařili jsme si kotlíkový 
guláš a opekli klobásky. Po tomto 
posilnění jsme objevili bojovníka 

z doby minulé – jakoby se zastavil 
čas. Bojovník nám ukázal směr, 
kde by se měl bájný meč nachá-
zet. Meč jsme nakonec nalezli a 
pečlivě jej střežili po zbytek vý-
pravy. Akce se zúčastnilo 14 dě , 
z nichž nejmladší navštěvuje ještě 
mateřskou školu, a 4 vedoucí.  

Oddílovka vlčat 
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se nezapomíná…  Touto cestou 
chci ještě jednou poděkovat 
všem, kteří se na tvorbě klu-
bovny podíleli!!! 

Během několika posledních 
měsíců jsme se rozhodli zvele-
bit naši klubovnu, aby se nám 
v ní lépe scházelo, hrálo, krea-

vně myslelo a sem tam taky 
odpočívalo:) Snad se nám to 
povedlo a v nové klubovně zís-
káme spoustu zážitků, na které 

tváří najdete na obrázku? Pán ani 
koně  se nepočítají:) 

Minule se všem líbil obrázek Ma-
gic Eye, no mnozí s ním měli velý 

problém:). Teď jsem připravila 
něco trochu jednoduššího. Kolik 

Zvelebení klubovny 

Trénink postřehu 
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V sobotu dne 8.března vypukla v 
10:00 v tělocvičně při Základní 
škole v Brumově skoro měsíční 
příprava onoho 1.ročníku turnaje 
ve vybíjené pro všechny skautské 
kategorie. 

Prvotní nápad na tuto akci vzešel 
od našeho vůdce 4. smečky vlčat 
– Rafana. Zpočátku se mluvilo o 
turnaji pro naše středisko, ale 
chvilková hyperak vita a nadše-
nost pro ak vnější dění v našem 
středisku způsobila vyřčení nápa-
du, že by se tato akce mohla zor-
ganizovat ve větším, a to i pro 
ostatní střediska. Zda to byla dob-
rá idea, musí posoudit asi každý 
sám. 

Organizační tým, jenž se skládal z 
našich roverů a rangers měl tedy 
těžkou úlohu. Naplánovat akci 
tak, abychom navázali dobré kon-
takty s ostatními středisky, aby-
chom naše středisko zviditelnili, 
abychom snad i dokázali svým 
vlastním vedoucím, že je na nás 
již spoleh a že jsme ochotní pře-
vzít zodpovědnost. Cílem byla 

také snaha o zakořenění určité 
třeba i tradice pravidelnějšího 
setkání a poznávání se navzájem 
s našimi skautskými bratry a 
sestrami. Šlo o naplánování tako-
vé akce, která se zavděčí širšímu 
věkovému intervalu skautů a kte-
rá vzbudí zájem v mladých nebát 
se organizovat jakékoliv akce pro 
ostatní. 

Přišel den D a s ním ono vyvrcho-
lení. Každý přiložil ruku k dílu a 
vše šlo hned daleko lépe. Klidnější 
atmosféru nahodil náš vůdce 
střediska Astr svým zahájením. 
Jelikož, když povstane autorita, 
respekt a pochopení je hned na 
jinačí úrovni než k ještě zkuše-
nostmi nenabytým roverům. Tur-
naje se nakonec zúčastnil tým z 
Pozlovic, Zlína, Š tné nad Vláří, 
oblas  Závršího a Brumova - Byl-
nice. 

Turnaj probíhal navazujícími vzá-
jemnými zápasy ve třech katego-
riích. Vše plynulo, ale čas nás tla-
čil, a právě ten se stal naší slabi-
nou. Odbila 14. hodina a turnaj se 

blížil ke konci. Nastalo trochu 
chao čtější vyhlašování, ale i s 

m jsme se nakonec nějak vypo-
řádali, ač s dosavadními následky. 
Po té jsme se přesunuli na bazén 
při Základní škole v Brumově – 
Bylnici, kde se hlavně dě  vydo-
váděly a m jsme udělali pěknou 
tečku za sportovně prožitým so-
botním dnem.Poznali jsme nové 
lidi, navázali nová přátelství, za-
smáli se, zasportovali a vyčerpali 
se, získali nové zkušenos , povy-
měňovali kontakty a poučili ze 
svých chyb. 

Chtěla bych ještě jednou moc 
poděkovat celému organizačnímu 
týmu, všem, kteří přiložili ruku k 
dílu, všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravě a 
organizaci. Skautům za hudební 
vložku, dalším, kteří napekli buch-
ty, kteří se postarali o vyplnění 
volného času účastníků pomocí 
her, kteří se starali o pitný režim 
přítomných, všem rozhodčím a 
také Vám všem, kteří jste se zú-
častnili.                                               
Jana Šenkeříková - Opica 

Turnaj ve vybíjené 
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podaří odhalit velké tajemství… 
Těšíme se na společné dobrodruž-
ství a na to, co všechno dě  před-
vedou nejen nám, ale i týmům z 
okolních středisek!!! 

Tak jako každý rok se i le-
tos uskuteční Memoriál 
Šedého vlka. Šedý vlk byl 
zakladatelem skau ngu v 
našich brumovsko-
návojenských končinách, a 
proto se na jeho počest 
každoročně odehrává ten-
to závod. Nebýt něho, 
možná, že bychom dnes ve 
skautu nebyli ani my:) 

Cílem tohoto závodu je 
ukázat, co vše se dě  ve 
skautu přes rok naučili, jak 
umí navzájem spolupraco-
vat, řešit problémy a vý-
zvy, jak jsou sehraná druži-
na. Cílem není jen vyhrát (i 
když to samozřejmě potěší 
každého a všechny to mo-

vuje k co nejlepším výko-
nům:), ale uvědomit si, co 
všechno jsou dě  schopny 
zvládnout a naopak, čemu 
se na dalších schůzkách víc 
věnovat, aby dokázali to 
co chtějí. 

 Závod bude hodně zamě-
řen na týmovou práci, 
schopnost komunikace a 
spolupráce. Vždyť správná 
skautská družina má fun-
govat právě v těchto ohle-
dech… 

Témata, která se na závo-
dě vyskytnou jsou dále: 
zdravověda, mapa + buzo-
la, poznávání přírody, šif-
ry, všeobecné znalos  + 
základní skautské znalos  
a dovednos , postřeh + 
paměť, vyhledávání infor-
mací, komunikace . 

Jako téma byl letos zvolen slavný 
novinář Tin n, který bude dě  pro-
vádět celým závodem. Spolu s ním 
a jeho psem Filutou budou čelit 
všem disciplínám a možná se jim 

Memoriál Šedého vlka se blíží... 
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Co nás čeká v dubnu? 
 Rádcovský kurz 
 Okresní závod světlušek a vlčat 
 Mše svatá za skauty 

http://brumov.skaut.org 

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

 

Vtípek na pobavení☺  

http://www.infofauna.estranky.cz/clanky/vtipy/kreslene-vtipy-2.html 

http://forum.zvedavec.org/index.php?topic=489.135 

Odkazy 
Skautský sněm:   h p://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/9028-vysledek-voleb-do-ustrednich-organu-junaka-a-prehled-schvalenych-usneseni-xiv.-valneho-snemu-junaka/ 

 
Dívčí oddílovka :   h p://pety001.rajce.idnes.cz/22.2/# 

 
  


