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V sobotu 20. září jsme 
oficiálně zahájili skaut-
skou činnost v novém 
školním roce .  Počasí 
nám přálo, takže jsme 
se mohli sejít na farní 
zahradě a užívat si pod-
zimního sluníčka. Skau  

si pro stávající, ale také 
nově příchozí přichystali 
několik her, při kterých 
jsme se mohli navzájem 
lépe poznat, pobavit se 
a proběhnout:) Poté 
jsme si společně opekli 
špekáčky a hlavně se 

Zahájení skautského roku 

Ani jsme se nenadáli a 
už je tu opět listopad. Z 
obchodů už na nás kou-
kají čokoládové figurky 
malých Mikulášků, všu-
de visí  předvánoční 
výzdoba a prodejci nás 
lákají k nákupu dárků. 
Nejhorší na tom všem 

je, že mají pravdu. 
Vážně už nám nastal 
listopad. Skautský rok 
už je opět v plném 
proudu, první oddílovky 
jsou už za námi a než se 
nadáme, budeme 
opravdu shánět kapry a 
zdobit stromeček. Čas 

nám le  rychleji, než 
bychom si přáli… Za-
stavte na chvilku čas a 
užijte si čtení opravdu 
naplněného měsíčníku. 
Vždyť jsme prožili 
spoustu hezkých chvil, 
takže je určitě na co 
vzpomínat... 

SKAUTSKOU STOPOU 

Tak zda-li pak ten Mar n letos přijede... 

Nejdůležitější body: 

 Vzpomínky na 
léto 

 Oddílovka 

 

Říjen 2014 

domluvili svými vedou-
cími na termínu 
schůzek. Zahájení tedy 
proběhlo, do skaut-
ských řad nám přibyly 
nové posily, a tak se 
můžem s chu  pus t 
do práce! 



Během dušičkového období, ve 
dnech 31.10. – 1.11. 2014, se 
uskutečnila oddílová akce 4. smeč-
ky vlčat, na které se sešli vlčata 
brumovské družinky a dva zástupci 
(z toho jedna světluška) z družin-
ky, která se schází v Nedašově. 
Oddílovka se nesla v duchu cesto-
vání historií. Po úvodní seznamo-
vací hře jsme se rozdělili na 2 
týmy, které mezi sebou soupeřily v 
soutěži Máme rádi Česko, která 
byla zaměřena nejen na znalos  
naší historie, ale také na znalos  
skautské a všeobecný přehled. 

Po večeři jsme se přesunuli do 
roku 1942 a vžili se do zdejší situa-
ce. České území bylo okupováno 
Němci, všude slídila jejich tajná 
policie zvaná gestapo, a tak lidé 
nemohli vědět, zda jsou v bezpečí 
a komu vůbec mohou věřit. V této 
době se také odehrával příběh 
mladého skauta Jaroslava Čermá-
ka, který společně se svými kama-
rády v lese objevil skupinu židů, 
kteří se schovávali před nacisty. 
Chlapci, znalí skautského zákona, 
se rozhodli jim pomáhat v přeži . 
Obstarávali pro ně jídlo a oblečení. 
Ředitel školy si všiml, že hoši pro-

vádějí něco tajného a v domnění, že 
dělají něco špatného, je udal. Chlapci 
tedy byli vyslýcháni a převezeni do 
Německa, odkud uprchli až do Fran-
cie. Po skončení 2. světové války dne 
8.5.1945 bylo Jaroslavovi 16 let, 9 
měsíců a 10 dní. Tento příběh se po-
stupně dětem odhaloval při hledání 
tzv. mrtvých schránek, což byly tajné 
schránky s tajnými informacemi. Tyto 
informace si mezi sebou předávali 
členové odboje, tedy , kteří se sna-
žili nějakým způsobem, v tomto pří-
padě předáváním tajných informací 
dalším osobám, pomáhat naší vlas  
pro Němcům. Naši odbojáři tedy 
museli postupně najít 5 tajných 
schránek, aniž by je přis hlo gestapo. 
Pokud gestapo někoho zadrželo, do-
tyčný nesměl za žádnou cenu vyzra-
dit obsah tajné zprávy ani své spolu-
pracovníky. Odbojáři poté museli 
vyhledat spojku, která zajis la kon-
takt s informátorem, který získané 
informace předával postupně dál, 
například do zahraničí, kde se rozví-
jela činnost zahraničního odboje. 
Tato osoba byla natolik důležitá, a 
riziko jejího vyzrazení příliš veliká, 

proto informátor zůstával během 
schůzek v anonymitě, nikdo ne-
spatřil jeho tvář. Hra měla velký 
úspěch a zavedla naše odbojáře 
postupně na brumovský hřbitov, 
hasičárnu, náměs , k pivovaru a 
ke kapličce na Rozkvětě. Po kon-
taktu se spojkou se úspěšně spojili 
s informátorem na přísně tajném 
místě a přinesli mu informace. 

Druhý den jsme si vyprávěli něco 
o činnos  skautů za první republi-
ky. Dozvěděli jsme se, že skau  po 
rozpadu Rakouska-Uherska dočas-
ně zajišťovali poštovní službu a 
byli v tom úspěšní! Na toto téma 
se měla také zahrát i hra ve stylu 
pašeráci, ovšem technika selhala, 
a tak jsme si zahráli chvíli další 
epizodu z Máme rádi Česko, a 
poté na schovku. 

Snad jsme si všichni uvědomili, o 
čem skaut také je, a sice o tom, že 
máme být duší i tělem připraveni 
pomáhat vlas  i bližnímu, jako to 
činili skau  za druhé světové války 
a po rozpadu Rakouska-Uherska. 

Oddílovka vlčat 

Skautskou stopou Stránka 2 

„Chlapci, znalí skautského zákona, se rozhodli jim pomáhat v přeži .“ 



československá státní hymna. Členo-
vé Klubu vojenské historie Věrni zů-
staneme na počest památky vystřelili 
několik čestných salv. Minutou cha 
byla uctěna památka i čtrnác  členů 
rodiny Josefa Valčíka, kteří byli po-
praveni v rámci odvetných nacis c-
kých akcí. 

Tento pietní akt navš vili také 3 z 
řady našich skautů—Máňa, Mýval a 
Bára, kteří reprezentovali naše stře-
disko. 

V neděli 2.11.2014 si ve Smolině 
připomněli kulaté výročí sta let, kdy 
se narodil jejich nejslavnější rodák—
Josef Valčík. Jeho památku, život, ale 
také odvážné činy, které vykonal si 
připomněli nejen mís  obyvatelé, 
ale také lidé ze širokého okolí.  

Při pietním aktu byly kromě samot-
ného atentátu a jeho významu vzpo-
menuty také poslední chvíle hrdinů 
obklíčených gestapem a stovkami 
příslušníků jednotek SS v kryptě kos-

tela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 
ulici v Praze onoho osudného dne 
18. června 1942. „Na výzvu, aby se 
vzdali, zazněla jednoznačná odpo-
věď: Jsme Češi, nikdy se nevzdáme!" 
připomněl ve svém proslovu velitel 
jednotky Klubu vojenské historie 
Věrni zůstaneme Pavel Vágner. 

K památníku ve Smolině bylo včera 
položeno několik věnců, zapálena 
byla řada svíček a zaznělo několik 
skladeb, mezi nimiž nemohla chybět 

Pietní akt ve Smolině 
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Zdroj: zlinsky.denik,cz 

Pozvánka na sportovní den 
V letošním roce se uskuteční již 5. 
sportovní den našeho střediska. 
Přestože se tvrdí, že dnešní dě  pou-
ze sedí u počítače, chceme ukázat, že 
to tak není. Povzbuďte proto všech-
ny dě  a vyšlete je na sportovní den!  
 
Ten se uskuteční 17.listopadu od 
9.00 do 13.00 hodin. Nejprve si v 
tělocvičně zahrajeme společně něja-
ké hry, trošku si u toho zaběháme a 
po svačině se přesuneme zrelaxovat 
do bazénu. Trocha pohybu nikomu 
neuškodí a hlavně—sportovní den 
není tradiční cvičení, ale zábava plná 
her! 



 

Jelikož jsme přes prázdniny nás 
měsíčník ani jednou nevydali 
(za což se všem opravdu omlou-

váme), přinášíme ohlédnu  za 
slunečnými dny na následujících 
stránkách. Snad Vás v nadcháze-

Vzpomínky na prázdniny... 
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jícím zimním období zahřejí u 
srdce a s úsměvem zavzpomí-
náte... 

Zakončovací schůzka všech oddílů před prázdninami 

Týden před závěrečným školním 
vysvědčením se uskutečnila zakon-
čovací schůzka všech oddílů, tedy 
celého našeho střediska. Svou 
pouť jsme započali před Orlovnou, 
od které jsme se pěšky vydali přes 
Díly až do Návojné…  
 
Na Zimci, tedy na místě spjatém s 
návojským skautováním, se k nám 
připojili skau  a skautky ze Závrší, 
a spolu jsme si zde společně opekli 
špekáčky. Poté jsme se vydali až do 
samotné Návojné, kde jsme si na 
louce u Rafanovy chaty postavili 
stany. Někteří se stavbou bojovali, 
jiným šla práce snadno od ruky no, 
a nakonec se na louce objevilo 
celkem 13 stanů, které se staly 

obydlím pro naši společnou letní 
noc.  
 
Nejdřív jsme si zahráli 
tzv.vlajkovou hru, která většinu 
chytla natolik, že se hrála celkem 
tři kola. Když už se začalo pomalu 
stmívat, přesunuli jsme se ke spo-
lečnému ohni a radost z nadchá-
zejících prázdnin jsme si zpříjem-
nili soutěží o nejlepší v pJ Zda to 
byla rouška tmy, která přikryla 
stud či měli všichni radost ze spo-
lečných chvil v přátelském kruhu, 
to nelze říct, no padal jeden bláz-
nivější v p za druhým. Když už 
čas pokročil, odebrali jsme se do 
svých stanů a  odvážnější z nás 
se ještě vydali na krátkou stezku 

odvahy. Tedy, pro některé stezku 
odvahy, pro jiné krásnou procház-
ku chou noční přírodou s neza-
pomenutelnou atmosférou letní 
noci…  
 
Po probuzení ve stanech (které je 
jistě také velmi typickým zážit-
kem) jsme si dali snídani, rozcviči-
li se běhací hrou no a opět sbalily 
naše přístřešky. Sobotní slunce už 
sví lo na obloze a tak nezbývalo, 
než se začít chystat domů. S bato-
hem na zádech jsme tedy symbo-
licky zamávali nejen chatě a naše-
mu výletu, ale také uplynulému 
skautskému školnímu roku, a vy-
dali se opět zpátky do svých do-
movů…  

Kdo najde přesně 20 cm dlouhou paličku? Stany kam se podíváš... 

Stavba stanu dá pořádně zabrat! Účastníci nocování 
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Vrchol skautského roku—letní tábory 



Nejnavštěvovanější akce hradu 
Brumov, největší akce skautského 
střediska v Brumově, stovky vy-

smátých dě  a pyšných rodičů. 
Úsměvy na tváři, pohádkové po-
stavy a trocha toho deště—tak 

nějak vypadal ten letošní ročník 
nejoblíbenější akce Pohádkový 
hrad. 

Pohádkový hrad 

Skautskou stopou Stránka 6 



hnu  potvrdily slavnostním slože-
ním skaustkého / světluškovského 
slibu... 

Do svých řad dívky před 
časem přijaly nováčky, 
kteří se za svůj pobyt ve 

skautu již něčemu naučily. A proto-
že už jsou jako „členové rodiny“, 
oficiálně svůj vstup do skautského 

Skládání slibů v dívčím oddíle 
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 Povídají si dvě blondýnky: "Hele, při vaření mi zbyla horká voda. Nevíš, co s ní?." Druhá povídá: "Tak ji dej do 
mrazáku, teplá voda se vždycky hodí..."  

 

 Co odpověděla blondýna, když se ji ptali, zda vyměnila rybičkám v akváriu vodu?  
"Ne, ještě nevypily ani tu starou."  

 

 Pračlovek si čte vysvědčení svého syna a říká: "To, že máš 3 z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale, že si propadl z dě-
jepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!"  

Co nás čeká v červnu? 
 Sportovní den 
 Oddílovky 
 Výroba adventních věnců 

http://brumov.skaut.org 

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

 

Vtípek na pobavení☺  

Pro postřeh 

Tak schválně, za jak dlouho se vám podaří přijít na to, který předmět je na kartách ve stejné barevné kom-
binaci na obou stranách. 

Zdroj: http://www.fortiq.cz/clanek/7-postreh-a-pozornost/31/ 


