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V sobotu 11. ledna 2014 
jste mohli společně s 
námi protančit již 24. 
skautský ples, který se 
konal v místním kultur-
ním domě. K poslechu a 
tanci nám vyhrávala 
osvědčená kapela Fortu-
na. Zpívalo se, tančilo 
se, bavilo se tak, jak se 
na správném plese sluší 
a patří. Tak snad se 
všem líbilo, stejně jako 
nám:) Doufáme, že příš-

 rok se nás sejde ještě 
víc a na parketě po nás 
zůstane spousta protan-
čených dolíčků…:) 

Skautský ples 

...a aby taky ne. Většina 
z nás se těšila na bílé 
Vánoce a krásný pohled 
z okna. Krajina ležící pod 
bílou peřinou, jásající 
dě  sjíždějící stráně, 
rybník plný bruslařů a 
sněhové vločky snášející 
se k zemi… Takové zimy 
se však letos zřejmě 
nedočkáme. Nu co už. 
Jsme skau , a tak si se 

vším musíme umět po-
radit. Když nám paní 
Zima letos sněhu nepře-
je, vymyslíme si takový 
program, kde nám ne-
dostatek bílé pokrývky 
vadit nebude. A třeba 
se počasí ještě změní… 
Aktuální číslo měsíčníku 
vám tedy přináší pohled 
ne na sáňkující skauty a 
skauty, ale na všechny 

zimní radovánky, které 
jsme si v předchozích 
měsících užili i bez sně-
hu. A že toho nebylo 
málo dokazuje počet 
stránek, které máte 
před sebou. Snad se 
nezaleknete a všechno s 
úsměvem a zájmem 
přečtete. Tak tedy pří-
jemné a ničím nerušené 
čtení... 

SKAUTSKOU STOPOU 

...tento způsob zimy zdá se mi poněkud podivný 
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V pátek, dne 22.listopadu vyrazila 
pě člená družina R&R do Ostravy 
na čekatelský kurz NABOSSO. 
Všichni byli neuvěřitelně netrpěli-
ví, ale naopak i plní očekávání a 
touhy zažít něco nového, dobro-
družného, něco se naučit, poznat 
nové skautské sourozence a nabýt 
nové zkušenos , které by byli pou-
žitelné pro další praxi s našimi 
malými vlčáky a světluškami. 

 

Všechno to započalo hromadným 
setkáním ve skautské klubovně v 
Ostravě, kde tyto odvážné dobro-
volníky rozdělili do čtyř pracujících 
skupin. Obdrželi úkol, který měli 
vypracovávat celý víkend, během 
něhož se nápady, plány, výdaje a 
další věci týkající se naplánování 
výpravy pro vlčata nebo světlušky 
(tj. onen obdržený úkol) neustále 

měnily díky nepřetržitému náplavu 
informací a poznatků, které na 
přednáškách a během různých 
ak vit získávali. 

Na úvod pro vystrašení všech pří-
tomných určili hlavní organizátoři 
nejmladšího účastníka (16let) a 
také bylnickou roverku Opicu, aby 

bezpečně přepravili tuto skupinu o 
počtu cca 26 lidí z Ostravy do cílové 
oblas  - Hrubá Voda, Svinov. Srdéčka 
se pohnula a víkend plný překvapují-
cích okamžiků se stoprocentním za-
pálením mohl začít. I přes několik 
zkoušek, nespočet her, přepočítává-
ní, zmatků a vlakových přestupů se 
oběma podařilo tuto sumu lidí do-
pravit k cíli, aniž by skupina utrpěla 
nějaké ztáty. Najednou se všichni 
octli uprostřed černočerné temnoty 

noci ve vojenském terénu. Bez bate-
rek, bez pořádné obuvi, v bahně, v 
neznámé oblas  a navíc bez signálu. 
Zlý sen byl realitou.  

Vše pokračovalo krátkými seznamo-
vacími hry, oficiálním přivítáním 
účastníků a také rekapitulací cesty a 
její organizace. Druhého dne byli 
probuzeni jednou skupinou, za mco 
druhá už chystala snídani. Tře  vy-

mýšlela blok dopoledního progra-
mu a poslední měla plné ruce prá-
ce s přípravou na večerní vzdělá-
vací program o historii. Všechno 
mělo svůj řád a na jednotlivé pře-
suny z místa na místo, z přednáš-
ky na jídlo a z jídla na zkoušku 
měli účastníci vždy průměrně 2-3 
minuty. Nikdo si nemohl dovolit 
ani na malinkou chvilku zahálet. S 
ne malým překvapením všichni 

nakonec zvládli zkoušky ze zdra-
vovědy, lesního zákonu, práva a 
organizace, historie skau ngu i 
pedagogiky. 

Víkend utekl jako voda a než se 
s hli alespoň něco o druhých 
dozvědět, najednou si vyměňovali 
kontakty. Bylo to kruté, ale za 
lejstro, které je učinilo způsobilý-
mi k vedení a k pomoci organizo-
vání akcí v oddíle, to stálo za to. 

Jménem všech zúčastněných z 
brumovského střediska, tedy Ka-
mily Gigerichové, Petry Lysáčkové, 
Michaeli Jahodové a Vojty Strnky, 
bych chtěla poděkovat za věškeré 
zařizování a každou podanou po-
mocnou ruku. Vaše ochota a prá-
ce navíc není zbytečná.              
Děkujeme. 

Vzdělávání našich vedoucích—očima účastníka 
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„Najednou se všichni octli 
uprostřed černočerné temnoty 
noci ve vojenském terénu. Bez 
baterek, bez pořádné obuvi, v 
bahně, v neznámé oblas  a 
navíc bez signálu. Zlý sen byl 
realitou.“ 
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Kniha času—oddílovka vlčat 

Pro naši další oddílovku se z Orlovny 
stalo muzeum starých věcí z různých 
dob. Takže naše oddílovka nezačínala v 
Orlovně, ale trochu netradičně a nečeka-
ně - v muzeu. Nejvíce nás zaujala takzva-
ná Kniha času, která byla chráněna 
spoustou čidel. Co to vlastně ta Kniha 
času je?     
 
"Je to nejcennější kniha na světě, v sou-
časnos  odhadovaná na 4 miliony EUR. 
Tato kniha měla obrovskou hodnotu již v 
7. stole . Mniši v klášteře v Briar Hill ji 
psali déle než 300 let. Odpradávna se jí 
říkalo kniha času a podle legendy je v ní 
skryto tajemství času - minulost, přítom-
nost a budoucnost." 
 
Právě při jejím obdivování jsme najed-
nou uslyšeli poplašné hlášení, které 
informovalo o narušení bezpečnostního 
systému v muzeu a hlas nás žádal, aby 
jsme se všichni dostavili k hlavnímu 
vchodu. To jsme udělali a právě v tento 
moment začalo naše dobrodružství... 
 
U dveří byla zpráva, ve které stálo, že 
vikingové přepadli vesnici a pokradli 
téněř všechen majetek, a také si hodně 
lidí odvedli do zaje . Ukradli i Knihu 
času. Nějaký kluk jménem Oliver byl také 
zajat a putoval společně s ní. Právě on 
nám napsal, že ji odnesl vikingský náčel-
ník, Harold Chlupatá paže, a že nám po 
cestě zanechával různé zprávy a zname-
ní, abysme se dostali ke knize. Protože 
jenom ta - jak stálo ve zprávě - nás do-
stane zpátky domů, do 21. stole ! A 
ještě nám u zprávy nechal jakési podivné 
klikyháky. Pod každým z nich bylo pís-
menko. Byl to klíč k runovému písmu. 
 
Takže při zmatku v muzeu někdo ukradl 
Knihu času a všechny nás vrá l do 11. 
stole !!! A tak jsme opus li muzeum a 
vydali se za knihou. Šipky nás dovedly na 
rybníky, kde stál betonový sloupek. Byl 
na něm runový nápis a my jsme pochopi-
li, proč nám Oliver nechal u 1. zprávy 
tuto abecedu. Pomocí ní jsme nápis 
rozluš li. Stálo tam: TENTO SLOUP TU 
STOJÍ NA POČEST HAROLDA CHLUPATÉ 
PAŽE, STEJNĚ JAKO SLOUP U JEHO DO-
MU. JDI K DOMU." A tak jsme se vydalli 
dál po cestě. A zanedlouho jsme v dálce 
spatřili dům. U domu jsme si všimli úplně 
stejného sloupu. Ve sloupu byla schova-
ná další Oliverova zpráva, kde nás infor-
moval o tom, že Harold Chlupatá paže je 
mrtvý! Zranil se při dobývání vesnice a 

zraněním pozděj podlehl. Oliver zas hl 
smuteční průvod a poradil nám, že 
cestou půjdeme kolem dřevěných kru-
hových staveb. Tam máme vždy hledat 
další nápovědy. Ke zprávě byl přiložený 
ještě list papíru, na kterém byly místa 
vikingské mytologie. Všechno jsme si 
uschovali a po krátkém občerstvení 
putovali dál. 
Najednou jsme skutečně uviděli stavbu, 
o které mluvil Oliver. Byla na rozces  a 
byla na ní šipka, která nám ukázala 
správnou cestu. A potom jsme zase 
došli na křižovatku. A kudy teď? Cedule 
ukazovaly 3 velmi podivná místa. Ty 
názvy jsme nikdy neslyšeli. A tak nám 
Šimi přečetl ten Oliverův list, s místy 
vikingské mytologie. Po krátké poradě 
jsme se vydali směr Valhala. Ptáte se, 
proč právě tam?  
"Ve Valhale je Odinův palác, kde jsou 
mrtví válečníci vzkříšeni. Do Valhaly 
přicházejí jen bojovníci, kteří zemřeli v 
boji. Bojovnice, zvané Valkýry, odnášejí 
těla padlých a všechen jejich majetek 
do Valhaly na létajících koních." 
 
Tak jsme se vydali dál a myšlenky na 
únavu jsme zaháněli hrou bomba-nálet. 
Za jednou zatáčkou byla opět dřevěná 
stavba. Zpráva nás informovala o tom, 
že už jsme opravdu kousek od Valhaly. 
Že se máme vydat cestou, u keré je 
ky ce růží, a že nás potom modrá znač-
ka dovede až do Valhaly. Tady jsme se 
rozdělili na 2 skupiny. Jedni by chtěli jít 
doprava, ale druzí zase doleva. Háček 
byl v tom, že v obou směrech byla mod-
rá značka. Skoro všichni chtěli jít samo-
zřejmě doleva, protože to bylo z kopce, 
ale situaci zachránil pozorný Tomsn, 
který někde zaslech, že Valhala je na 
kopci. A tak jsme nakonec šli správným 
směrem!!! 
Poslední úsek cesty vedl lesem. Najed-

nou začalo sněžit. Ale nebyla to žádná 
hrůza. Asi po 10 minutách se počasí 
umoudřilo. To nás asi bohové chtěli 
odradit od vstupu na posvátné místo, 
kde odpočívají mrtví bojovníci. Při vstu-
pu do Valhaly byl velký nápis. Ten nápis 
byl zase zapsán runovým písmem. Vy-
táhli jsme klíč a dali se do luštění. Na 
ceduli stálo: VÍTEJTE VE VALHALE, SÍDLE 
PADLÝCH, V ODINOVĚ KRÁLOVSTVÍ. 
ČEKÁ VÁS NAPLNĚNÍ OSUDU. 
 
Rozhlédli jsme se a opět jsme uviděli tu 
stejnou dřevěnou stavbu. Po nalezení 
zprávy jsme začali hledat bílou šipku (to 
v tom sněhu nebyl zrovna lehký úkol), 
protože pod ní byla ukrytá Kniha času, s 
jejíž pomocí jsme se mohli vrá t domů. 
Do 21. stole . Knihu jsme do delším 
pátrání našli a shromáždili jsme se ko-
lem ní. Na začátku knihy byl naštěs  
obsah, a tak jsme otočili na stranu 96. 
Kapitola měla název Cestování v čase.  
 
Text byl zašifrovaný, ale s mhle jsme si 
hravě poradili a s napě m čekali, co 
bude na další stránce. Tak jsme podle 
knihy otočili na stranu 72, rozluš li text 
a otočili zase úplně jinde. Tento postup 
jsme zopakovali ještě 2x a potom jsme 
už konečně věděli všechno o tom, jak se 
"VRÁTIT DO BUDOUCNOSTI". Tak jsme 
každý na knihu položili předmět, který 
pocházel z místa a času, kam jsme se 
chtěli vrá t (tento jsme si měli všichni 
vzít s sebou); chytli jsme se za ruce; 
zavřeli oči a po slovech: "Kniho času, 
kniho času, naslouchej mému hlasu," 
jsme oči otevřeli a skutečně jsme byli 
zpátky v naší době! Ptáte se, jak jsme to 
poznali? No přece tak, že jsme najed-
nou nebyli ve Valhale, ale u Hložecké 
kaple. A byli tam lidé, kteří byli oblečení 
jako my. A zimní bunda přece v 11. 
stole  ještě neexistovala!!! 



sochu sv. Václava v Praze. V roce 
1990 se s myšlenkou Betlémského 
světla seznámili brněnš  skau  na 
vídeňském jamboree – mezinárod-
ním setkání skautů a skautek z celé-
ho světa – a již na podzim téhož roku 
začali připravovat českou verzi. Nos-
nou myšlenkou bylo a stále je ukázat 

členům skautských oddílů, že o Vá-
nocích nejde ani tak o kupu dárků a 
cukroví, ale o to, prožít Vánoce v 
klidu a pohodě s těmi, které máme 
rádi a oni nás. Že mnoho rados  mo-
hou udělat i bez peněz a svou chu  
přispět k této atmosféře. A když k 
tomu přidají skautskou službu a roz-
nesou Betlémské světlo ve svém oko-
lí sousedům, zjis , kolik zajímavých 
lidí s různými životními příběhy ko-
lem sebe mají.  Jako každoročně v 
našem městě pak skau  roznesli toto 
světlo i do vašich domovů... 

Myšlenka předávání Betlémského 
světla vznikla v Rakousku jako sou-
část charita vní akce. Předávání 
křehkého plaménku se díky skaut-
ským organizacím odtud rozšířilo do 
dalších zemí, a to nejen po celé Evro-
pě... 
Poprvé plamínek přicestoval v roce 
1986 letadlem z místa narození Ježí-
še Krista – Betléma – do rakouského 
Lince. K nám se Betlémské světlo 
dostalo hned po pádu čtyřice leté 
komunis cké vlády a v rukou českých 
skautů žijících v exilu k nám poprvé 
připutovalo v prosinci 1989 až pod 

V pátek 17.1.2014 jsme se v pět ho-
din sešli v Malence. Zahráli jsme si 
seznamovací hry a rozdělili jsme se 
na dvě skupinky-červení a oranžoví. 
V dopise který jsme museli najít a 
poslepovat,jsme se dozvěděli že Vá-
noční skřítkové nás žádají o pomoc-
abychom pomohli obnovit kouzlo 
Vánoc a našli ztracenou hvězdu která 
vede každý rok Tři Krále do Betléma.  

Poté jsme luš li Vánoční zvyky a 
předváděli je,hádali jsme kole-

dy,dělali vánoční scénky. Za 
každý splněný úkol jsme dostali 
obě skupinky kus žluté hvězdy 
který jsme lepili na bílou hvěz-
du, a body.Večer jsme měli noč-
ní hru která nás dovedla k cíli-
ke kostelu kde jsme donesli 
Třem Králům celou hvězdu a 

m jsme obnovili kouzlo Vánoc. 
Ráno, po snídani jsme uklidili 
Malenku a zahráli jsme si Mafii 
a zazpívali si při kytaře. 

Přespání Brusinek a Tučňáků 

Betlémské světlo 
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„...o Vánocích nejde ani tak o kupu 
dárků a cukroví, ale o to, prožít 
Vánoce v klidu a pohodě s těmi, 
které máme rádi a oni nás. „ 

Jak naše skautky hrají a zpívají… 
(škoda jen, že měsíčník neumožňuje 
audio verzi:)) 



Těsně před Vánocemi - v neděli 22. prosince, jsme se všichni v Orlovně sešli na tradiční vánoční besídce. Zde jsme si 
společně zazpívali koledy, něco málo pojedli a zahráli si "bingo" . Také jsme všichni absolvovali drobný vánoční kvíz 
plný pohádek a zvyků no a samozřejmě si hlavně popřáli krásné proži  Vánoc a úspěšný vstup do roku 2014.  

 

Vánoční besídka 
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Dne 26. února se jako každý rok 
uskutečnil v Orlovně dětský karneval. 
Orlovna se tak na jedno odpoledne 
proměnila v mořský oceán plný ryb, 
mušlí, hvězdic i nebezpečných žralo-
ků.  

Tímto oceánem se naše loď plná roz-
manité posádky (od princezny po ) 
úspěšně plavila.  Palubou se ozývala 
veselá hudba a my si užívali pravou 

námořnickou atmosféru. Při cestě 
kolem pirátů pak některé z dě  uko-
řis ly část jejich pokladu—pirátské 
tomboly. A že bylo co ukořisťovat:)  

K večeru pak začal foukat studenější 
vítr směrem ke břehu, a tak jsme 
naši námořnickou výpravu ukončili se 
slibem, že příš  rok uskutečníme 
veselou výpravu znovu:) Kdoví, kam 
nás téma zanese... 

Dětský karneval 

Pozvánka na turnaj v lodích 
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Nynější dě  jsou , kteří za pár let 
povedou skautské družiny a oddíly. K 
tomu, aby jejich cesta byla co nejú-
spěšnější a nejefek vnější je nutné je 
na tuto cestu připravit...A na začátku 
toho stojí rádcovský kurz. 

Více informací najdete u Máni a An-
dy. (Kontakty i přihláška na stránkách 
střediska) 

Během dvou víkendů v březnu a dub-
nu (konkrétně 14. – 16. března a 11. 
– 13. dubna) se v Orlovně uskuteční 
rádcovský kurz.  

Ten je vhodný pro účastníky od 13 
let. Jeho náplní je mo vace k práci 
pro družinu a pro oddíl, načerpání 
nových zkušenos  a poznatků a sa-
mozřejmě také navázání nových 

vztahů mezi středisky. Závazné při-
hlášky je nutno poslat do 3.3.2014, 
cena kurzu je 200Kč.  

Bylo by dobré popřemýšlet, pro koho 
je kurz vhodný a dopředu o něm dě-
tem říct. Skautské vzdělávání je sou-
čás  skautské výchovy a růstu v 
Junáku, proto bychom jej neměli 
podceňovat.  

člověk zlepšuje. Tak co tam vidíte vy?
PS: opravdu tam něco je:) 

Znáte MAGIC EYE? Jedná se o 3D 
obrázek, který  uvidíte po pořádném 

soustředění se na obrázek. Není to 
jednoduché, ale při troše cviku se 
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Rádcovský kurz 

Znáte MAGIC EYE? 

http://www.fanpop.com/clubs/magic-eye/images/16383884/title/magic-eyes-photo 



Gratulace 

 Honí lev dva policajty po městě. všichni doběhnou ke kašně a běhají kolem dokola. Po chvíli jeden policajt zafu-
ní: “Počkej, zastavíme se a chvíli si vydechneme.” Ten druhý: “Nemůžeme, vždyť nás dohoní a sežere!” – 
“Nesežere, máme tři kola náskok.”  

 

 V ZOO: V kleci u lva je velká cedule s nápisem: Ředitel ZOO prosí: NEKRMTE LVA a pod ní menší cedule: Lev 
prosí, abyste si nevšímali velké cedule.  

 

 Potkají se dvě kočky. 
Jedna povídá: 
"Ahoj!"  
a druhá na to: "Meee!" 
"Co prosím tě blbneš?!" 
"No co, učím se cizí jazyky."  

 

 Baví se dva kamarádi: 
"Hele, prý tě vyhodili ze ZOO." 
"Hmm, byl jsem asi moc pomalý. Ráno vstanu, jdu krmit. Otevřu klec a.... frnk frnk .... obě želvy zdrhly."  

 

 Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se "Berou, berou?" 
"Kdepak, ani ťuk..." 
"Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat."  

Co nás čeká v únoru? 
 Oddílovka děcčat 
 Turnaj v lodích 
  

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☺  

Naší skautské sestře Zdence se narodil chlapeček Hynek. Gratulujeme:) 
 
 


