
Uvnitř tohoto vydání: 

Rádcovský kurz 2 

Okresní závody 3 

Memoriál  4 

Infografika 5 

Oddílovka Taroši 6 

Tábory 2014 7 

Vtípek 8 

Rébus 8 

Ve stejný den, kdy 
církev slavila svatoře-
čení papežů Jana XIII. 
a Jana Pavla II., tedy v 
neděli 27.4.2014, byla 

"devátá" mše svatá v 
našem kostele slouže-
na za skauty a skautky 
z brumovského stře-
diska, na které jsme 

Mše svatá za skauty 

Léto a horka už zaplavila 
celou republiku. Koneč-
ně jsme ze skříní vytáhli 
kraťasy a sukně, ve ško-
le už dě  dopisují po-
slední písemky a netrpě-

livě čekají na konec 
měsíce, který už se ne-
zadržitelně blíží. Je to 
tak, už jen posledních 
pár dnů nás dělí od let-
ních prázdnin, na které 

se dě  tak nedočkavě 
těší. A my s nimi, proto-
že právě o prázdninách 
nás čeká vrchol celého 
našeho skautského ro-
ku—letní tábory... 

SKAUTSKOU STOPOU 

Blíží se čas prázdnin 

Nejdůležitější body: 

 Oddílovky 

 Memoriál 

 Infografika 

 

Duben, Květen 2014 

vyprošovali ochranu 
Boží při naší činnos-

...Po mši jsme udělali 
společné foto přítom-
ných skautů a skautek.  



Jeden březnový a jeden dubno-
vý víkend se v brumovském 
středisku nesl ve znamení Rád-
covského kurzu. Jak jej vnímala 
družina Brusinek, která se kur-
zu pro začínající vedoucí zú-
častnila si můžete přečíst v 
tomto článku.  

 
První víkend  

Všichni, ze skupiny Brusinek se 
začali těšit na pátek dne 11.3., 
kdy se konala 1. část Rádcov-
ského kurzu.  

Přijeli sem skau  z různých 
středisek. Jen co jsme vešli do 
Orlovny byl nám zadán úkol 
abychom si vytvořili 
"facebookové profily". Později 
jsem si řekly naše přezdívky a 
více se seznámili. Do večera se 
z nás stali dobří kamarádi. 
 

Večeře byla celkem dobrá a po 
večeři nám trvalo milion let, 
než jsme vyluš li jednu šifru. 
Vlastně jsem ji ani nevyluš li. 
Instruktoři nám museli říct jak 

se to luš , každopádně, po vyluš-
tění je se dozvěděli, kde se koná 
večerní hra.  

Na hradě jsme měli vyhledávat 
různé věci ukryté ve vysoké trávě 
a přitom nás nemohl nikdo vidět. 
Když jsme se vrá li zpátky do or-
lovny, tak už jsme byli unavení. 

 Druhého dne začali přednášky. 
Například se Smolařem o hrách s 
Máňou o sestavení schůzky. Kurz 
jsme zakončili nedělní mší. Potom 
jsme uklidili Orlovnu a šli domů.  
 

 

Druhý víkend  

Druhá část kurzu začala přednáš-
kou 1+1=3 (o spolupráci a jejích 
přínosech) a zdravovědou. Před-
nášky vedly Flíček a Kyty. Poté 
byla večeře. Adísek oslavovala 
narozeniny, dali jsme si dort. Poté 
měl Máňa přednášku o psycholo-
gii člověka.  

Nastal večer a s ním noční hra, 
která spočívala v tom, aby jsme 
se dostali ke kýblu aniž by na nás 

zasví li baterkou.  

 
Nastala "a erparty", kde jsme 
oslavovali Adískovy narozeni-
ny. A šli jsme "spát". Ráno v 
5:00 některé Máňa vzbudil na 
bdění. (zkouška jednu hodinu 
ležet a nespat). 

 
Ráno jsme byli ospalí a nikomu 
se nechtělo vstávat. Potom 
jsme měli další přednášky a 
odpoledne po výborném ven-
kovním obědě (byla čína), jsme 
hráli venkovní hru po celém 
Brumově a museli jsme sbírat 
různobarevné lístečky.  

Následovaly hry v Orlovně, ve-
čeře a film Madagaskar 3 a šli 
jsme spát. Potom Anda vzbudi-
la některé lidi na bdění (  kteří 
to nezvládli, nebo nezkusili).  

V neděli jsme šli na mši a pak 
domů.  

 

Brusinky (skautská družina dívek, 
17. středisko, Brumov-Bylnice) 

Rádcovský kurz 
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Kolem tře  hodiny odpolední se 
zbývajícími silami doběhli posled-
ní týmy. Nyní nastala chvíle, kdy 
organizační tým dal hlavy dohro-
mady, nastartovali své kalkulač-
ky. Zhodnocená situace, sečtené 
body a zapsané časy odkryly ta-
jemství, na jehož výsledné lis ně 
stála jména vítězů. Tým našich 
vlčat si nakonec odnesl 1. místo 
spojené s postupem do dalšího 
kola Svojsíkova závodu světlušek 
a vlčat. Druhá družinka našich 
vlčat vybojovala 8. místo. Naše 
světlušky obsadily 2. místo, které 
jim rovněž zajišťuje účast v kole 
krajském. Druhá družinka světlu-
šek skončila sedmá.  

 
Všem zúčastněným gratulujeme 
a postupujícím přejeme hodně 
štěs  v dalších bojích!  

V sobotu, dne 26.4.2014 se ve 
Š tné nad Vláří uskutečnil závod 
malých nadšenců, zapálených 
pro skautskou činnost. Ranní pla-
čící počasí nás sice trochu postra-
šilo svým chladným ovzduším, 
avšak jakmile uslyšelo melodii 
skautské hymny v podání pozou-
nu a hlasy, jež patřily mladým 
lidem, které jen tak lecjaké vnější 
vlivy neodradí od svého zapálení, 
ustanulo. S posledním tónem 
to ž na zem upadla poslední slza 
deš vého dne.  

Tohoto rána dorazilo do malebné 
Š tné 21 mladičkých týmů svět-
lušek a vlčat. Všichni byli plní 
energie, kterou následně smyslu-
plně využili.  

Vše započalo profesionálním vy-
stoupením organizačního týmu 
ve scénce, která dostala všechny 
přítomné do příběhu a legendy, 
která závod měla provázet. Byl 
jím pokažený stroj času, který 
nešlo ovládat a tudíž ani cesty do 
různých časových linií nešlo nijak 

naplánovat. Lidově a prostě řeče-
no, Š tňani si situaci nepohlídali, 
a tak soutěžícím nezbylo nic jiné-
ho, než vyrazit na náročnou cestu 
spojenou s hledáním čás  plánku, 
jehož obsahem byl klíč k vyřešení 
problému s pokaženým strojem 
času.  
 
Závodníci byli podrobeni různým 
zkouškám na stanoviš ch plných 
ob žných úkolů. Setkali se s růz-
nými osobnostmi z minulos , na-
vš vili nejrůznější čás  naší drahé 
země. Museli prokázat skupino-
vou spolupráci, klapající komuni-
kaci v ní, zdatnos , museli zužit-
kovat své dosavadní zdatnos  a 
znalos  nejrůznějších oborů. Na-
še vyslance z Brumova – Bylnice 
ovšem nezastrašilo nic a vedli si 
výborně. 
 

Okresní závody světlušek a vlčat ve Štítné 
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„ Závodníci byli podrobeni různým zkouškám na stanoviš ch 
plných ob žných úkolů.“ 



 

Sobota 3.5.2014 se nesla ve zna-
mení skautských závodů – pořá-
dali jsme další ročník Memoriálu 
Šedého Vlka. Po ročnících, které 
se konaly na bylnickém hřiš  a 
jeho okolí, jsme se rozhodli akci 
přesunout zpět do areálu bru-
movského hradu. Bohužel hned 
zrána začalo pršet a celý průběh 
závodu byl touto skutečnos  
značně ovlivněn. „Mokrá“ varian-
ta závodu ale závodníky jistě ne-
připravila o dobrodružství a čas 
trávený s kamarády ze svých dru-
žinek… 
 
Na samotném začátku všechny 
závodníky přivítal Tin n, slavný 
novinář a cestovatel, který při své 
poslední cestě po Francii zaslechl 
zajímavý rozhovor o legendárním 
pokladu z lodi Jednorožce, která 
se před dávnými časy plavila oce-
ánskými vodami. Právě naši zá-
vodníci měli Tin novi v jeho pát-
rání po místě pokladu pomoci – 
na světě prý existují 3 miniatury 
této lodi, které ukrývají indicie k 
samotnému pokladu.  

Cesta závodem si pro závodníky 
nachystala mnoho překážek a 
úkolů, se kterými se stateční dob-
rodruhové museli vypořádat. Při 
své cestě se setkali s překupní-
kem, navš vili tajemný zámek, 
plavili se lodí, navš vili Bangla-
déš, ale co hlavně, na konci se 
všem účastníkům podařilo v zá-
meckém sklepením najít poklad— 
onen dávno ztracený poklad Jed-
norožce, o kterém zaslechl Tin n 
při svých cestách… 

Závodu se zúčastnilo celkem 19 družinek ze skautských středisek Poz-
lovice, Luhačovice, Horné Srní a Nemšová, Š tná nad Vláří a Brumov-
Bylnice, které mezi sebou soupeřili ve čtyřech skautských kategoriích.  
 
Přehled vítězných družin v jednotlivých kategoriích:  

Světlušky     

Karotky z Brumova-Bylnice (Eliška Naňáková, Veronika Naňáková, Te-
reza Poláchová, Tereza Foj ková, Andrea Mikšová)  

Vlčata       

Valaši z Brumova-Bylnice (Bořivoj Naňák, Vojtěch Raja, Vojtěch Rejda, 
Jiří Rejda,  Ondřej Kostka, Šimon Strnka)  

Skautky          

Kapka z Luhačovic (Anna Hýsková, Klára Kuželová, Klára Kur nová, 
Tomáš Parkhoffer)  

Skau         

Chiwawa z Brumova-Bylnice (Filip Polách, Jakub Struhař, Marek Cícha, 
Petr Lysák, Richard Rožnovský)   

 

Memoriál Šedého Vlka—S Tintinem za dobrodružstvím 
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V prostředí, jež obklopuje překrás-
ná příroda Závršího, funguje dru-
žinka Modré šestky, která na sebe 
pomocí malých zapálených vlčat 
za dobu své existence čím dál více 
upozorňuje. Pro zpestření a zajiš-
tění většího úklidu v klubovně se 
dne 7. března spojily s nenápad-
nou holčičí družinkou Tarošek. 
Zpočátku se spojení zdálo být ná-
ročné jak pro vedoucí tak pro čle-
ny, ale čas se o vše postaral. Zfor-
moval jednu fungující skupinku... 
 
Ve dnech 30. – 31. května se na 
nedašovské faře družinky sešly se 
společným záměrem, a to strávit 
společně čas, přečkat noc mimo 
domov, zažít dobrodružství, tro-
chu se pobavit a i něčemu přiučit.  
 
Vše vypuklo kolem páté hodiny 
odpolední, kdy jsme zhlédli pre-
zentaci na téma spolupráce, v 
jehož duchu se celá naše výprava 
nesla. Následovalo splnění úkolů, 
které vyžadovaly spolupráci a 
dobrou komunikaci mezi jednotli-
vými členy družinky. Všichni táhli 

za jeden provaz, a tak vše, až na 
menší zdržení při luštění zašifro-
vaného dopisu, šlo plynule a zleh-
ka. Nová síla, kterou jsme nabrali 
v čerstvě upečené buchtě, se zu-
žitkovala při dalších zkouškách, 
které na nás čekaly. Družina mu-
sela získat dopis, na jehož konci 
se skrýval kód, který bylo potřeba 
odeslat za pomoci znalos  morse-
ovky a vlajek skupince druhé. Do 
následujících ak vit se s chu  
zapojili všichni. Hodně jsme si to 
užili a také si hodně zadováděli. 
Po vypravování o základních zna-
lostech vlčete a světlušky jsme 
zasy ly chladové žaludky a někte-
ří z nás dostali důležitý úkol. Po 
stopách sví cích svíček se jednot-
livé dvojičky vydali hledat své dal-
ší úkoly pro posun ve svém skaut-
ském životě. Na konci cesty obdr-
želi dopis se zašifrovanými částmi 
od druha, který běžel před nimi. 
Svou pomoc následně stvrdili 
podpisem na pergamenu. Zapo-
čala dešifrovací a pátrací akce po 
druhovi, ale jelikož jsme síly mu-
seli pošetřit, odebrali jsme se do 

spacáků a poslouchajíce příběh 
Mauglího jsme celí nedočkaví na 
další den spokojeně usínali.  
 
Další den nám přinesl slunečné 
počasí, které nás ještě více nav-
nadilo na cestu za naším nezná-
mým přítelem. A tak jsme se po 
rozcvičce posilnili a vydali vstříc 
nástrahám přírody. Cesta byla 
dlouhá, plná překážek a nástrah. 
My ale jako věrní skau  jsme dr-
želi při sobě a putujíce po legen-
dě odkrývané z dopisů, jež jsme 
při cestě nalézali, neohlížejíce se 
zpátky kráčeli s dobrou a hudeb-
ně naladěnou notou dál. Během 
cesty jsme dedukovali nad osu-
dem druha, který se v útěku před 
nepřáteli nepříjemně zranil. A tak 
jsme se alespoň naučili nejrůzněj-
ším věcem, které ve skautu jisto 
jistě využijeme. Stopy z dopisů 
nás dovedli až na Královec, kde 
jsme se měli s druhem nejspíš 
setkat. Našli jsme ovšem jen osta-
tek, a to jeho prsten.  
 

Víkendová výprava Modré6 a Tarošek 
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Zároveň prosíme o pomoc všechny 
rodiče při stavbě i bourání tábora, 
tedy 28.6. a po ukončení dívčího 
tábora v neděli 20.7. 2014. Vždy je 
spousta práce a každá ruka k dobru 
bude víc než vítána. 

Čím více nás bude, m rychleji 
půjde práce od ruky.  

Předem děkujeme! 

V případě jakýchkoli informací ne-
váhejte kontaktovat vedoucí tábo-
rů: 

Chlapecký tábor: 

Mar n Naňák—Máňa 

736232808 

Dívčí tábor: 

Marcela Nováková 

736726868 

 

Tak jako každý rok i letos 
nastává vrchol skautského 
roku a spolu s ním se blíží 
skautské tábory. I lotos se 
opět dívky i chlapci vydají 
na louku ke Študlovu, kde 
zažijí ta pravá skautská 
dobrodružství, ověří si, co 
vše se přes rok naučili a 
zdokonalí se ve schopnos  
přežít za každé situace:) 
Mimo to však zažíjí spous-
tu zábavy, zahrají si hry, na 
které budou určitě ještě 
dlouhá léta vzpomínat, 
budou sedět  ohně a v tá-
borovém kruhu mezi přá-
teli zažívat zcela odlišnou 
atmosféru, než doma ve 
svých bytech.. Ona kouzel-
ná atmosféra vonícího 
dřeva, dýmu a tajemna 
noci se to ž zažije vždy jen 
v tu jednu dobu v roce a je 

velká škoda, když si někdo tuto 
zkušenost sám neprožije...Kdo jed-
nou zažil pochopí a navždy pak 
vzpomíná… 

Letošní chlapecký tábor se bude 
konat v období 28.6.-12-7. 2014 a 
dívčí tábor v období  13.-
20.7.2014. Přihlášky a všechny po-
třebné informace naleznete na 
internetových stránkách bru-
mov.skaut.org a nebo u svých ve-
doucích oddílů či družin. 

Zároveň upozorňujeme, že je opět 
možnost využi  příspěvků na tá-
bor  pro pojištěnce VZP (500 Kč),  
Zdravotní pojišťovny ministerstva 
vnitra (500Kč), Revírní bratrské 
pojišťovny (500Kč) a České prů-
myslové zdravotní pojišťovny (akce 
1000Kč na prevenci). 

Zkuste se informovat ve vašich po-
jišťovnách, kde najdete podrobné 
informace.  

Tábory se kvapem blíží... 
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 Pepíček píše rodičům dopis z tábora v Ruprechtově : 
“Je tu hezky. Hodně jím a odpočívám. Buďte klidní a nebojte se o mě.” 
P.S. Co je to epidemie???  

 

 Uražená vedoucí 

  „Kůčo, kolik je vám let?” 
    „Dvacet kliků!” 

 

 Pepíček přijde pozdě a vedoucí ho začne kárat: "Pepíčku, pokolikáté už si přišel pozdě? Jak to odů-
vodníš?" "Prosím, chtěl jsem udělat dobrý skutek. Chtěl jsem převést starou paní přes křižovatku." "A 
jak to, že jsi tak otrhaný?" "Když ona nechtěla jít."  

Co nás čeká v červnu? 
 Poslední oddílovky 
 Poslední skauty 
 Začátek skautského tábora 

http://brumov.skaut.org 

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

 

Vtípek na pobavení☺  

Pro postřeh 

Podle obrázků zkuste přijít na 3 česká města, napovím, že vám pomůže češ na:) Tak schválně, kdo to vyluš-
 první? 


