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Začal nám nový rok, 
rok 2015. Mnozí lidé 
si dávají předsevzetí, 
očekávají, co vše nové 
a skvělé další rok 
přinese a s novým 
elánem přistupují k 
práci i k vlastnímu 
životu.  Bohužel, tato 
euforie brzy odezní a 
vše se vrátí do starých 
kolejí…  

Dejme si proto raději 
všichni zcela nové 
předsevzetí, 
předsevzetí vztahující 
se více právě ke 
skautským ideálům. 
Zkusme se všichni 

těšit z každého dne, 
každý den se snažit 
prožívat naplno a 
každý den vykonávat 
nejméně jeden dobrý 
skutek… 

Pokud se nám to 
podaří alespoň z malé 
části, určitě budeme 
v poslední dny toho 
stávajícího roku 2015 
s úsměvem na rtech a 
s dobrým pocitem v 
srdci vzpomínat na 
celý rok  uplynulý rok 
a upřímně doufat, že 
další rok, bude stejně 
tak vydařený… 

S nyní novým 
předsevzetím se tedy 
vydejme do svých 
životů a jako první 
hezké vzpomínky vám 
všem teď alespoň 
přinášíme několik 
fotek z důležitých akcí 
uplynulých zimních 
měsíců…  

Zavzpomínejte  na 
dalších stranách na 
vánoční besídku, 
tříkrálovou sbírku, 
skautský ples nebo 
dětský karneval. 
Přejeme vám všem 
příjemné čtení:) 

SKAUTSKOU STOPOU 

Nový rok, nová předsevzetí... 

Nejdůležitější body: 

 Vzpomínky na 

Vánoce 

 Ples 

 Karneval 

Prosinec, leden 2015 



Jak se již stalo dlouholetou a 
milou tradicí, poslední neděli 
před Štědrým dnem, tentokrát 
tedy 21. prosince 2014, se 
všichni členové našeho 
střediska sešli v Orlovně na 
vánoční besídce. Besídka s 
sebou přináší opravdu 
nezaměnitelnou atmosféru, 
kdy se opravdu celé středisko 
schází u stolu jako jedna velká 
rodina. Během té letošní na nás 

čekala nás typická "štědrovečerní 
večeře" v podobě salátu a řízků, 
kterou pro nás připravili starší 
skauti a chlapečtí vedoucí, soutěž 
o nejlepší pohlednici k 25. výročí 
skautingu v Brumově-Bylnici, 
které budeme oslavovat letošní 
rok, a také zpěv koledy Narodil se 
Kristus Pán po které jsme se 

podívali i k našemu 
skautskému stromečku, kde 
byl pro každého účastníka 
připraven malý dárek. Na závěr 
jsme si už jen popřáli pěkné 
svátky a pohodový vstup do 
nového roku 2015.  Všichni 
věříme, že bude opravdu 
úspěšný :). 

 

Vánoční besídka 
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„Čekala na nás typická „štědrovečerní večeře“ …“ 



především pro ně. Z fondů sbírek 
se prostředky uvolnit nemohly a 
tak se pracovníci rozhlasu obrátili 
se svojí žádostí na leteckou 
společnost AUA a cestovní 
kancelář Raiffeisen. Tak bylo 
zajištěno, že jedno dítě a malý 
televizní štáb pojedou do 
Betléma pro světlo zdarma. V té 
době však ještě v důsledku 
politických situací bylo zapotřebí 
spousta povolení, navíc pro 
natáčení v zemi tak dbající na 
bezpečnostní opatření, jako je 
právě Izrael. Díky ochotě všech 
zainteresovaných se ale podařilo 
vše zvládnout včas. A tak od roku 
1986 se začala novodobá éra 
dovozu Betlémského světla. 

Zdroj: 
http://www.betlemskesvetlo.cz/h
istorie/ 

Betlémské světlo v Brumově 

Přesně na Štědrý den, jsme tak 
jako každý rok, roznášeli do všech 
domácností Betlémské světlo, 
které k nám v sobotu 20. 
prosince 2014 přivezli brněnští 
skauti.  

Historie Betlémského světla 

Snahou každého světla je prozářit 
tmu… 

Takhle nějak si to museli říkat i 
pracovníci rakouského rozhlasu 
v Linci, když v roce 1986 
přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku 
pro zrakově postižené děti, 
nazvanou Světlo ve tmě. Mohla 
je také inspirovat pověst 
italského města Florencie. 

Římský papež Urban II. (1088–
1099) vyzval v té době evropské 
rytíře, aby zorganizovali válečnou 
výpravu do Palestiny a osvobodili 
od mohamedánů především 
Betlém a Jerusalém – rodiště a 
hrob Ježíše Krista. Podle 
červených křížů, které si 
připevňovali na oděvy, se jim 
proto začalo říkat „křižáci“. Dalo 
se na ni najmout i několik 
mládenců z Florencie. Jeden 
z nich při odjezdu přísahal, že 
když výpravu přežije a vrátí se, 
donese do rodného města 
plamínek ohně z věčného světla, 
které hoří v Betlémské basilice. 
Málokdo mu tehdy věřil. Po 

několika letech, těsně před 
Vánocemi, se před branami 
města objevilo několik otrhaných 
a zubožených postav, v jejichž 
čele šel jeden s hořící svící. Těžko 
v nich Florenťané poznávali svoje 
syny, kteří před lety odešli 
z domova do války proti 
mohamedánům. Všichni ale 
přísahali, že plamínek na svíci, 
kterou nesli, je skutečně přímo 
z Betléma. Ochránili ho v každém 
počasí, vezli ho po souši i po 
moři, jen aby splnili svůj slib. Ve 
středověku to tak bylo první a 
zároveň poslední Betlémské 
světlo. 

A nápad byl na světě! Dopravit 
před Vánocemi do Rakouska 
světlo z Betléma jako poděkování 
těm, kteří ochotně a rádi přispějí 
nějakým způsobem postiženým 
dětem. V té době nikdo z nich 
ovšem netušil, že za pár let se 
z tohoto nápadu zrodí jeden 
z novodobých vánočních zvyků. 

Jak tedy Světlo dopravit? Musela 
tu ovšem být spojitost se zrakově 
postiženými dětmi, protože sbírka 
Světlo ve tmě byla určena 

Betlémské světlo 
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My tři králové jdeme k vám... 
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Každý rok od 1. do 14. 

ledna můžete v českých 

městech a vsích potkat na 

čtyřicet tisíc charitních 

koledníků v kostýmech Tří králů. 

V návaznosti na starou lidovou 

tradici chodí od domu k domu 

nebo koledují v ulicích. Z 

výtěžku sbírky poté Charita 

Česká republika celoročně 

pomáhá těm, kdo si sami 

pomoci nedokáží.  

 

10.ledna se konala tato 

Tříkrálová sbírka i u nás v 

Brumově-Bylnici , a zúčastnil 

se jí také nemalý počet 

brumovských skautů a 

skautek. Všem, kteří koledníky  

přijali a přispěli i my upřímně 

děkujeme:) 

Skautský ples 

10. ledna 2015 jsme tradičně zahájili plesovou sezónu v Brumově-Bylnici. Country tance, moderní 

tance, zálesácké zápolení, bohatá tombola, kapela Fortuna, bohatá tombola - tak takový byl již 25. 

skautský ples.  

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/kolednici/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/kolednici/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/tradice/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/tradice/
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/
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Dětský karneval 

V neděli 25. ledna 2015 se ve skautském sále uskutečnil dětský karneval, tentokrát s postavičkami z 

pohádky Princezna ze mlejna. Po parketě se proháněl např. indián, mochomůrka, princezna, pirát, 

spiderman, fotbalista, Bořek stavitel a mnoho dalších masek, které si v toto odpoledne užily spoustu 

zábavy a skotačení.  



Co nás čeká v březnu? 
 Střediskovka 
 Oddílovky 

http://brumov.skaut.org 

Kristýna Lysáková — Kyty—

tynule3@seznam.cz 

Lukáš Kostka—Rafan—lukasona@seznam.cz 

 

Pro postřeh 

Zdroj: fajn radio 

Tak schválně, za jak dlouho se vám podaří najít na obrázku číslo 8:) 1 minuta už je moc…:) 


