„Mějme odvahu jako slunce, navzdory všemu trápení na světě

vychází každé ráno.“
(Bosmas)

„Jednou trvá navždy.“
„Oheň na svíci sfoukneš, v srdci nikoliv.“
(T. Fontane)

Almanach
17. střediska
Brumov-Bylnice
VMLŠ – Staré Hutě, srpen 2003

Tento Almanach píšeme v rámci splnění požadavků Východomoravské
lesní školy, kterou jsme absolvovali v roce 2003, abychom prohloubili naše
skautské znalosti a dovednosti. Výše uvedenými citáty bychom se chtěli
motivovat v další skautské činnosti.

1

2

NĚKOLIK

1998

SLOV ÚVODEM
ÚVODEM

Tímto sborníkem bychom chtěli volně navázat na Almanach vydaný v roce
1997 vůdcem našeho střediska bratrem Astrem. Jeho Almanach zachycuje 50
let skautingu v Brumově – Bylnici od roku 1945 do roku 1995, činnost střediska
Brumov – Bylnice v letech 1996 – 1997 a přehled historie Skalních Orlů a
skautů v Návojné.
V Almanachu, který právě čtete, je sepsána činnost 17. střediska Brumov –
Bylnice v letech 1998 – 2003. Nebylo v našich silách zachytit všechny události,
odehrávající se v jednotlivých družinách a oddílech, zaměřili jsme se proto
především na akce střediskové. Družiny a oddíly mají v průběhu roku své
samostatné programy ať už ve Skautském sále, v klubovně na Kypě v bylnické
části města nebo jen tak ve volné přírodě. Patří mezi ně schůzky, výpravy,
chaty, dlouhodobé hry atd. Společně pak prožíváme nezapomenutelné chvíle a
zážitky na akcích střediskových. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří nám umožňují tyto neopakovatelné chvíle prožívat.

V letošním roce se naše středisko skládá ze čtyř oddílů, ve kterých je
registrováno 84 dětí a 21 dospělých.
1. oddíl skautů: VO – Petr Mituník - Valoš
ZVO – Pavel Strnka - Ciro
členové: Rudolf Ptáček - Čarapka, Milan Mituník - Nipík, Marek Daňhel Skrblík, Petr Ptáček - Kulík, Václav Strnka - Vafle, Josef Beňo - Nerv, Zdeněk
Šuchma - Brďa, Tomáš Tulpa - Fanfán, Svatopluk Beňo - Johny, Tomáš
Kozubík, Michal Smolík - Oskar, Jakub Lysák - Frodo, Jiří Strnka - Čiko,
Lubomír Šánek - Delfín, Vladimír Frýs - Fryzáček, David Trčálek, Jaroslav
Liška, Jiří Ovesný, Miroslav Miklas - Miki, Jiří Janáč, Petr Račák, Martin
Novák
2. oddíl skautek: VO – ing. Marie Mišáková – Čírka
ZVO – Lenka Dorňáková, Zdeňka Blanařová
členky: Alena Masařová, Lenka Krahulcová – Sněhurka, Hana Zvonková,
Monika Ordeltová, Markéta Ďulíková – Mišutka, Eliška Ivanišová, Blanka
Ivanišová, Petra Onderková - Gedžitka, Eva Macková - Kelly, Alena
Březáčková, Renáta Lysáčková, Helena Zimáčková - Šmudla, Michaela
Zimáčková -Veverka, Eva Šenkeříková – Škubánek, Markéta Skácelová Motýl, Veronika Skácelová - Křemílek, Klára Staníková – Kari, Lenka
Pagáčová - Peggy, Kristýna Ovesná, Miroslava Holbová, Eva Kolínková, Marie
Crkoňová - Lassie, Marie Lysáčková - Meggie, Miroslava Kupčíková - Jerry,
Anežka Miklasová – Ďopka, Jana Malachová, Jana Petrůjová – Jane, Pavla
Lysáková – Stephi, Jana Lysáková - Nika, Lenka Vaculčíková, Marcela
Nováková - Dášenka, Lenka Nováková – Málinka, Marie Ďulíková – Vikinka,
Adéla Rajznauerová, Veronika Tulpová – Fanfi
3. oddíl OS: VO – ing. Jiří Vilímek
ZVO – Anna Ptáčková, Anna Lysáčková
členové: Lenka Vilímková, Wladyslaw Ciaglo M.I.C., Františka Miklasová,
ing. Vojtěch Káňa – Marabů ml., Miroslav Miklas, Jaroslava Miklasová Mamča, Jiří Ptáček – Netopýr, Pavel Bačo – Mlčoun, Zdeněk Strnka, Ota
Miklas – Bobr
4. oddíl vlčat: VO – Antonín Strnad – Astr
ZVO – Mgr. Josef Lysák – Ofka, Tomáš Naňák – Sopťa
členové: Radek Beňo – Kulich, Přemysl Beňo – Šmudla, Radek Březina, Lukáš
Bařinka, Stanislav Vypušťák - Vympi, Jan Macháč, Jaroslav Ordelt – Jumbo,
Vlastimil Macháč – Soko, Jiří Macháč – Asterix, Josef Novák – Žralok, Martin
Šenkeřík – Okurka, Tomáš Ptáček, Petr Rajznauer - Elvis, Michal Chuchma,
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Rostislav Kolínek, Patrik Žilkay - Soník, Pavel Pinďák – Pinďa, Jakub Gajdošík
- Fido, Adam Petrůj – Dromík, Tomáš Žilák – Žito, Roman Krahula, Karel
Zemánek, Adam Vypušťák – Mucha, Václav Novák, Jan Ordelt – Albi, Lukáš
Kostka – Rafan
3. ledna - každoročně společně s ministranty zajišťujeme obchůzku Tří králů.
Skupinky navštěvují rodiny v Brumově - Bylnici, každému zazpívají, kadidlem
provoní byt a posvěcenou křídou napíší na dveře K + M +B a letopočet. Letos
se nás sešlo 7 skupinek.
1. února - Dům zahrádkářů (Pálenice) v Bylnici se v nedělním odpoledni
hemžil maskami pohádkových bytostí. Připravili jsme pro děti Dětský
karneval.

8. února – již tradičně začínáme nový rok Skautským plesem, který dříve
probíhal v Bylnici na „Pálenici“, ale pro velký ohlas a malé prostory „Pálenice“
jsme se s touto akcí přestěhovali do Kulturního domu. Letos proběhl již 8.
ročník. Ples se snažíme obohatit nejen tancem a průvodním slovem, ale vždy
probíhá „Zálesácké soutěžení“ v různých dovednostech, nejenom skautských.
Každý z ročníků je samozřejmě doprovázen díky štědrým sponzorům bohatou
tombolou. K tanci a poslechu nám hrává osvědčená skupina Fortuna.
Březen - kvůli nevyhovujícímu stavu
klubovny v budově bývalé Orlovny
(malé prostory, vlhkost, chlad..) jsme
se
rozhodli,
že
klubovnu
zrenovujeme. Začíná dlouhodobá
etapa brigád.
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25. dubna – sobota kolem svátku sv. Jiří patří již tradičně našemu Skautskému
dni, ve kterém probíhá závod „Memoriál Šedého Vlka“. Účastní se jej družiny
skautek, skautů, světlušek a vlčat z našeho i z okolních středisek - ze Slavičína,
Štítné nad Vláří a Pozlovic. Celý závod probíhá v okolí brumovského hradu,
který nám zároveň skýtá celodenní zázemí.
Soutěží se obvykle těchto disciplínách:
Disciplíny pro závod skautů a skautek
1. Uzlování - po příchodu na stanoviště
začne jeden člen družiny vázat šest
základních uzlů (ambulanční, škotový,
lodní smyčku kolem stromu, dračí
smyčku, zkracovačku na provaze
uvázaném
mezi
dvěma
stromy,
rybářskou spojku) v libovolném pořadí.
Ve chvíli, kdy uváže poslední uzel,
Nástup na nádvoří hradu
může vázat další člen.
2. Šifrování - družina obdrží zašifrovaný dopis (morseovka v jakékoliv
podobě). Po rozluštění jej předá rozhodčímu.
3. Mapa + azimut - na čtyřech kartičkách jsou vždy dva úkoly (zorientování
mapy, určení azimutu, znalost mapových značek). Každý člen družiny si vybere
jednu kartičku a splní úkol.
4. Signalizace - dva členové hlídky odchází do vzdálenosti 50 m, kde obdrží
zprávu, kterou pomocí praporků vysílají. Další dva zprávu přijmou a rozluští.
Rozluštěnou zprávu předají rozhodčímu.
5. Znalost dřevin a květin - na stanovišti je zakryto šátkem 8 běžně se
vyskytujících druhů květin a dřevin. Každý člen družiny si postupně zvolí jednu
květinu a jednu dřevinu, kterou určí ( musí být alespoň rodové jméno).
6. Lanová lávka - na stanovišti je připravena lanová lávka. Členové družiny ji
postupně přecházejí. Mohou si pomáhat pouze při nastupování na lávku.
Nezdařený pokus je možno opakovat.
7. Rozdělání ohně -družina si vybere špalek, sekyrkou ho naštípá, zřídí ohniště
a rozdělá oheň. Ten musí hořet 3 minuty od chvíle, kdy ten kdo oheň zapaluje
odloží zápalky. Přikládat do ohně je dovoleno. Po třech minutách družina oheň
uhasí a ohniště zahladí. Družina má k dispozici 3 zápalky.
8. První pomoc - na stanovišti provedou členové družiny ošetření jednoho člena
družiny ( řezná rána, zlomenina, úraz na hlavě) a provedou jeho transport na
vzdálenost 20 m.
9. Terénní kimovka - 100 metrů před stanovištěm je umístněn nápis „terénní
kimovka“. V okolí úseku je rozmístněno 20 předmětů, které do přírody nepatří.
Při procházení úseku si nikdo nesmí dělat poznámky. Po příchodu na stanoviště
členové družiny sepíší všechny předměty, které si zapamatovali.
10. Skauting - na stanovišti je 15 kartiček s otázkami a na každou otázku jsou
čtyři možné odpovědi, ale jenom jedna je vždy správná. Každý člen družiny si

6

vytáhne dvě kartičky a zvolí odpověď. Otázky se týkají principu, dějin i
současnosti skautingu.
Světlušky a vlčata mají disciplíny obdobné, ale jednodušší. Signalizaci a
rozdělávání ohně u nich nahradil „Zpěv“.
Program závodu doplňuje odpolední mše svatá a večerní táborák
Duben – podali jsme objednávku na novou střediskovou vlajku. Úkolu se
ochotně ujala sestra Anna Ptáčková.
Květen - zaslali jsme žádost na Městský úřad o bezplatný pronájem prostor
veřejného koupaliště (betonové hřiště). Žádosti bylo vyhověno s tím, že budeme
provádět údržbu těchto prostor.
Červenec - v průběhu měsíce odchází náš duchovní rádce o. Wladyslaw.
Poděkovali jsme mu za jeho dosavadní činnost a podporu našeho střediska. Pro
vzpomínku jsme mu věnovali skautskou výbavu - sekeru, kotlík, nůž a
lékárničku.
Skautské tábory proběhly na naší táborové základně v Hlubočích a to ve dvou
turnusech. Jako první tábořil chlapecký oddíl. Jejich celotáborová hra nesla
název „O poklad Balimena“. Chod tábora zajišťovali Astr, Soptík a Ofka.
Táboru se zúčastnilo 28 skautů a vlčat: Čiko, Asterix, Soko, Frodo, Guliver,
Mucha, Vympi, Delfín, Elvis, Nerv, Johny, Okurka, Brďa, Pinďa, Dromík,
Vafle, Soník, Fido, Kulich, Šmudla, Žralok, Lukáš Bařinka, Radek Březina,
Jaroslav Liška, Karel Zemánek, David Trčálek, Michal Chuchma, Roman
Krahula.
Hra na dívčím táboře byla inspirována legendou „O princezně Pocahontas“.
Vedení tábora měly na starost Čírka, Mamča, Miroslava Holbová a Eva
Kolínková. Tábořilo 15 skautek a světlušek a 6 chlapců: Gedžitka, Alena
Masařová, Peggy, Motýl, Křemílek, Jane, Meggie, Jerry, Šmudla, Veverka,
Ďopka, Šárka Holbová, Škubánek, Lóra, Miki, Pája, Petr Mišák, Roman Mišák,
Jan Šerý, Pavel Šerý.

Září - dokončilo se čištění omítek v Orlovně a na řadu nastupují zednické práce.
Mikulášská besídka – na sv. Mikuláše se sejdou naše skautky a skauti ve
Skautském sále, aby si společně zasoutěžili a vyčkali příchodu sv. Mikuláše
s anděly a také čerty. Na konci se rozdávají sladké balíčky a všichni jdou
spokojeni domů.
Vánoční besídka – nastává pohoda vánoc a tak je důvod se zase sejít a
příjemně se pobavit. Skautky připraví pohoštění a každá družinka přispěje také
svou troškou do společného programu. K vánocům patří rozdělování dárků a
zpívání koled, a tak krásné setkání všechny naladí na slavení svátků Božího
narození.
24. prosince – Roznášení betlémského světla –
poslední akcí roku je u nás roznášení
betlémského světla. Zapojujeme se tak do
celosvětové akce, při které skauti přinášejí na
Štědrý den do všech domovů pokoj a mír
symbolem betlémského světla. Je to krásné
zakončení celého roku, do kterého se zapojí i ti
nejmenší z našich členů.
V průběhu celého roku probíhají brigády také na naší skautské základně na
Kypě pod vedením správce Pavla Karbana.

Klubovna na Kypě

Naše táborová základna v Hlubočích
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V letošním roce bylo zaregistrováno 60 dětí a 20 dospělých ve 4 oddílech.
1. oddíl skautů: VO – Vratislav Naňák - Grizzly
ZVO – Petr Mituník
členové: Tomáš Kozubík, Michal Smolík, Jakub Lysák, Jiří Strnka, Lubomír
Šánek, Vladimír Frýs, Erik Richter - Guliver, Václav Strnka, Miroslav Miklas,
Pavel Miklas - Pája, Zdeněk Strnka - Rýša, Martin Novák, Jiří Janáč, Tomáš
Tulpa, Svatopluk Beňo, Petr Račák
2. oddíl skautek: VO – ing. Marie Mišáková
ZVO – Zdeňka Blanařová
členky: Miroslava Kupčíková, Marie Lysáčková, Jana Lysáková, Pavla
Lysáková, Lenka Nováková, Marcela Nováková, Jana Petrůjová, Eva Macková,
Eliška Ivanišová, Blanka Ivanišová, Ivana Ptáčková - Kokoska, Lenka
Pagáčová, Lenka Krahulcová, Petra Onderková, Alena Masařová, Helena
Zimáčková, Michaela Zimáčková, Klára Staníková, Veronika Skácelová,
Markéta Skácelová, Eva Šenkeříková, Eva Kolínková, Anežka Miklasová
3. oddíl OS: VO – ing. Jiří Vilímek
ZVO – Anna Ptáčková, Františka Miklasová
členové: Lenka Vilímková, ing. Vojtěch Káňa, Miroslav Miklas, Jaroslava
Miklasová, Zdeněk Strnka, Ota Miklas, Rudolf Ptáček, Petr Ptáček, Josef Beňo
4. oddíl vlčat: VO – Antonín Strnad
ZVO – Mgr. Josef Lysák - Ofka, Tomáš Naňák
členové: Radek Beňo, Přemysl Beňo, Lukáš Bařinka, Stanislav Vypušťák, Jan
Macháč, Martin Šenkeřík, Vlastimil Macháč, Patrik Žilkay, Jakub Gajdošík,
Michal Chuchma, Tomáš Žilák, Roman Krahula, Adam Petrůj, Pavel Pinďák,
Jiří Macháč, Jaroslav Ordelt, Jan Ordelt, Lukáš Kostka, Adam Vypušťák Vympi, Tomáš Ptáček, Josef Novák, Petr Rajznauer

24. ledna - se uskutečnilo Slavnostní otvírání Skautského sálu a svěcení naší
nové střediskové vlajky. Zúčastnili se ho nejen sponzoři a brigádníci, ale také
starosta našeho města a kněží Mariáni. A co otevření sálu předcházelo?
Protože našemu středisku chyběla v brumovské části města
klubovna, potřebná pro naši skautskou činnost, sepsali jsme
s Farním úřadem Brumov - Bylnice smlouvu o
dlouhodobém pronájmu objektu bývalé školní jídelny
(původně Orlovny). Objekt se vzhledem k dlouhodobému
špatnému technickému stavu vůbec nevyužíval a potřeboval
nutně opravu. Jelikož náš záměr získat dotaci z Ministerstva
školství na rekonstrukci celé budovy nevyšel, ocitli jsme se
ve složité situaci. Protože se však v našem městě našli
ochotní, obětaví a štědří lidé, troufli jsme si začít s opravou.
Středisková vlajka
Odstranění staré omítky si vzala na starost mladší část skautů a v září mohl
být odstartován čtyřměsíční maratón brigád. Když první zedníci spatřili ty
„křivé zdi, vypadané cihly...“, dalo hodně práce je udržet, aby neutekli. To se
však nestalo a dvanáct zedníků se postaralo o opravu omítek. Postupně
nastávaly další problémy (co s topením, stropem, odpady atd.). Vždy se však
našli ochotní pomocníci, kteří přiložili ruku k dílu, ať už to byli topenáři,
obkladači, malíři, vodaři, stolaři, tesaři, podlaháři, elektrikáři a mnozí další.
Během čtyř měsíců se na opravě vystřídalo 105 brigádníků a brigádnic, kteří
bezplatně odpracovali úctyhodných 3400 hodin. Oprava objektu stála 200 000
Kč. Tuto částku jsme uhradili pomocí darů od sponzorů (ať finančních nebo
materiálních), skautů, farníků a dalších štědrých dárců. Výsledkem společného
úsilí je, že skautské středisko má nyní v opravené budově k dispozici pro svou
činnost sál pro osmdesát lidí, klubovnu, kuchyň, sociální zařízení a šatnu.
Správkyní Skautského sálu se stala sestra Anna Ptáčková.

2. ledna - tento rok provedlo tříkrálovou obchůzku osm skupin.
9. ledna - proběhl 9. Skautský ples v Kulturním domě v Brumově.
Pro účastníky byla připravena bohatá tombola a někteří odvážlivci si mohli
vyzkoušet i Zálesácké soutěžení, které
prověřilo jejich šikovnost a zručnost. K tanci
a poslechu hrála již tradičně skupina Fortuna.
Všichni se velmi bavili a účast i spokojenost
byla vysoká.
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Skautský sál na počátku rekonstrukce

Skautský sál po rekonstrukci

31. ledna – dětský karneval byl uspořádán poprvé ve Skautském sále. Pro
děti bylo přichystáno odpoledne plné her a soutěží s vyhodnocením nejlepší
masky.
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Únor - i přes obrovský mráz nejodvážnější skauti a skautští přátelé pořádali
Fašankový průvod na téma – Sportovci. Letošní Fašanky byly trošku
neobvyklé, protože náš rodák - spisovatel Ludvík Vaculík vše natáčel do svého
dokumentu o městu Brumov - Bylnice. Večer jsme se všichni sešli ve
Skautském sále na Fašankové zábavě. Kolem půlnoci jsme pochovali basu – na
znamení, že končí veselí a začíná období postní. Pak se všichni unaveni rozešli
do svých domovů.
4. dubna – jsme se sešli, abychom oslavili konec masopustu symbolickým
vykopáním basy. Zpívalo se a tančilo až do rána.
9. – 10. dubna – Rádcovský kurz
Výsledková listina „Memoriálu Šedého Vlka“

24. dubna - navštívilo naše středisko spolu se skauty ze
Štítné Ivančenu – památné místo, kde byli za války
popraveni skauti. Odjezd byl v ranních hodinách a návrat
kolem 16. hodiny. Všichni jsme byli krásně unaveni, ale na
druhou stranu jsme se duševně obohatili a připomněli si
základní myšlenky skautingu.

1. května - Skautský den - Memoriál Šedého Vlka. Zahájení proběhlo na
brumovském hradě v 8.45 hodin slavnostním nástupem v krojích. Poté se
čtyřčlenné hlídky zúčastnili samotného závodu s již tradičními disciplínami
v kategoriích skautky, skauti, světlušky a vlčata. Po skončení závodu bylo
vyhlášení výsledků (viz příloha) a v 15.00 hodin byla na hradě sloužena mše
svatá. Po jejím skončení pokračoval zábavný program s opékáním špekáčků a
zpíváním při doprovodu kytar. Ukončení skautského dne bylo kolem sedmé
hodiny večer.
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15. května - se konalo okresní kolo Svojsíkova závodu ve Vizovicích.
Účastnilo se ho 16 družin skautů a 17 družin skautek. Z Brumova to byly dvě
družiny skautů s pořadovými čísly 9 a 10. Na trase dlouhé asi tři kilometry se
nacházelo 13 stanovišť. Před zahájením závodu se všichni sešli na slavnostním
nástupu všech družin a po něm následovala kontrola družinové výbavy, která se
skládala: kompletní kroj, registrační průkazka, lékárnička, sekera, KPZ, buzola
s mapou a zápisník s tužkou. Při kontrole se udělovaly trestné body, ale naši
hoši neobdrželi ani jeden. I přes nepřízeň počasí se družina Vlků s pořadovým
číslem 10 umístila na velmi pěkném 2. místě a postoupila tak do krajského kola.
Druhá družina z Brumova skončila na 10. místě. Do krajského kola postoupili:
Michal Smolík, Jakub Lysák, Erik Richter, Luboš Šánek, Laďa Frýs a Patrik
Žilkay.

27. - 30. května - Mirka, Eva a Kulík obdrželi v Rajnochovicích průkaz
zdravotníka ČČK po absolvování zdravotnického kurzu a složení zkoušek.
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12. června Krajské kolo Svojsíkova závodu proběhlo ve Žďáru nad
Sázavou. Skauti i s vůdci (Astr + Grizzly) a dvěma náhradníky (Oharek,
Kulich) vyjeli ve čtvrt na pět. Počasí jim moc nepřálo a tak párkrát i zabloudili.
Po šťastném příjezdu obdržela družina startovní číslo 40. Při kontrole krojů a
výbavy byli opět vzorní (0 trestných bodů). Umístili se na 8. místě z 19 hlídek
skautů. Pro naši družinu to bylo velice krásné, protože to byla první družina
v historii brumovského skautingu, která se dostala do krajského kola a navíc se
umístila v první půlce. Gratulace patří: Michalu Smolíkovi, Jakubu Lysákovi,
Eriku Richterovi, Luboši Šánkovi, Laďovi Frýsovi a Patriku Žilkayovi.

Účastníci krajského kola Svojsíkova závodu

13. června - 1. ročník sálové kopané se uskutečnil ve sportovní hale ve
Slavičíně. Nastoupily pouze čtyři družstva - 2x Slavičín a 2x Brumov. Štítná se
bohužel nedostavila. Po urputných utkáních plných nádherných gólů jsme si na
vlastní kůži ověřili to, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Absolutním
vítězem se stal Slavičín.
Složení: Brumov A: Šmudla, Vympi, Soník, Asterix, Roman Krahula, Radim
Řepka
Brumov B: Frodo, Guliver, Delfín, Fryzáček, Oskar, Miroslav Urban

červenec - Letní skautské tábory
Prázdniny jsou za dveřmi a s nimi i vytoužené skautské tábory. Tábor se musí
nejprve postavit a tak jsme se dne 26. 6. o půl osmé ráno setkali u statku
v Bylnici, odtud jsme se na etapy odvezli auty do Hluboč. Sešlo se nás šest
dospělých a čtrnáct dětí. Nejprve jsme vynosili podsady a desky potřebné ke
stavění, které byly uloženy v boudě na kraji lesa. Ty jsme pak vozili traktorem
až na místo, kde měl stát tábor. Potom jsme začali stavit podsady, ale protože
máme v Brumově i zapomnětlivé skauty, kteří nevzali z klubovny šroubky,
muselo se ze stavbou podsad počkat a jet pro ně na Kypu. Mezi tím jsme začali
stavit kuchyň a jídelnu a protože jsme byli hladoví, dali jsme si v rozestavěné
jídelně výborný guláš a zase honem do práce. Celkem jsme postavili 19 podsad
pro stany. K večeru jsme dodělali lavičky v jídelně a vykopali odpadní jámu. Se
západem slunce jsme upravili poslední drobné detaily a jelo se domů, abychom
se zde za pár dní zase vrátili.
Tábor skautů se nesl v duchu hry „Orlejův odkaz“ a jeho vedoucí byl Astr.
S vedením mu pomáhali Sopťa, Vafle a Kulík. 19 skautů a vlčat se rozdělilo do
družin takto:
Kojoti: Guliver, Fryzáček, Žralok, Kecal, Elvis
Šamani: Frodo, Luboš, Soník, Tomáš, Mucha
Dravci: Okurka, Čiko, Soko, Miki, Béďa
Permoníci: Kulich, Asterix, Dromík, Šmudla
Tábor skautek naplnila hra „O velkého Maraňona“. Tábor vedly Čírka
s Mamčou za pomoci Zdeňky a Evy. O velkého Maraňona bojovalo 14 skautek
a světlušek: Kokoska, Ďopka, Adéla Rajznauerová, Hana Zvonková, Gedžitka,
Sněhurka, Škubánek, Peggy, Jane, Meggie, Stephi, Jerry, Klára Staníková,
Šmudla. Tento tábor byl výjimečný tím, že zde poprvé proběhl „přechod přes
řeku“ pro světlušky, které po složení skautského slibu vstoupily mezi skautky a
to symbolicky - bosky studenou vodou při svíčkách - aby je na druhém břehu
přivítaly skautky mezi sebe.

Dívčí tábor
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Chlapecký tábor
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2. října - Noční závod Roverů a Rangers se konal v Jestřabí. Soutěžily
tříčlenné hlídky chlapecké, dívčí nebo smíšené. Závod probíhal v uzavřeném,
zhruba 6 kilometrů dlouhém okruhu. Hlídky startovaly po 10 minutách, první
v 19.00 hodin. Poslední hlídka doběhla kolem půl jedenácté. Na trati byly
připraveny různé úkoly, např.: střelba vzduchovkou, určení azimutu, rozdělání
ohně, luštění šifry, signalizace světlem, první pomoc, orientace podle mapy,
překonávání překážek, stavba stanu, určování rostlin, souhvězdí, stop a
podobně. Hodnotil se čas běhu + trestné minuty za chyby v plnění disciplín.
Naše hlídka ve složení Čarabka, Kulík, a Fanfán podala skvělý výkon a z 20
družstev vybojovala 3. místo.
9. října – Turnaj ve Florbalu proběhl
v brumovské tělocvičně. Zúčastnily se
ho čtyři družstva – dvě z Brumova, jedno
ze Slavičína a jedno z Bojkovic. Každé
družstvo bylo složeno z brankáře a pěti
hráčů v poli. První zápas vypukl v 9.15
hodin. Hrálo se stylem každý s každým a
délka zápasu byla 2x10 minut. Ukončení
turnaje s vyhlášením výsledků proběhlo
kolem 13.00 hodin. A jak vše dopadlo?
1.místo – Slavičín, 2.,3.místo - Brumov,
4. místo -Bojkovice.

20. listopadu - vědomosti, které jsme získávali po dobu dvou víkendů, jsme
zúročili při čekatelských zkouškách a všichni jsme nabyli práva nosit čekatelský
odznak.
4. prosince - proběhla za bohaté účasti členů našeho střediska Mikulášská
besídka ve Skautském sále. Prožili jsme nádherné zimní odpoledne plné her.
Nakonec přišel i Mikuláš a každému nadělil balíček plný sladkostí.
19. prosince - pomalu se blíží Vánoce a s nimi jako už každoročně i naše
Vánoční besídka. Všechny družiny našeho střediska se sešly ve Skautském
sále a každá si připravila krátký program – divadlo, soutěže, scénky, zpěv, atd.
Na závěr jsme si zazpívali u rozsvíceného stromku koledy, pomodlili se a
popřáli si do nového roku ty nejkrásnější přání.
24. prosince – tradiční roznáška betlémského světla
29. prosince - výroční posezení činovníků a ohlédnutí za desetiletým skautským
působením.

29. října - ve Skautském sále zápolili naši skauti a skautky v pexese.
19. listopadu - si naši skauti dali dostaveníčko ve Skautském sále, kde se na
celé odpoledne zaplnily stoly čtverečkovanými papíry s kolečky a křížky turnaj v piškvorkách.
5. - 6., 12. - 13. listopadu - Čekatelský kurz – naše středisko uspořádalo
společně se středisky Slavičín a Štítná nad Vláří pro 14 uchazečů čekatelský
kurz se závěrečnými čekatelskými zkouškami. Z našeho střediska se zúčastnili:
Eva, Zdenka, Mirka, Mamča, Kulík,Vafle, Čarapka.

Účastníci čekatelského kurzu
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2000
Letos slavíme už 10. výročí vzniku střediska Brumov – Bylnice a jak to u
nás nyní vypadá?
V letošním roce naše středisko registrovalo 72 členů, kteří jsou rozděleni do
čtyřech oddílů. 1. oddíl skautů - 18 členů, 2. oddíl skautek - 22 členek, 3. oddíl
OS - 13 členů a 4. smečka vlčat - 19 členů.
1. oddíl skautů: VO – Vratislav Naňák
ZVO – Petr Mituník, Václav Strnka
členové: Tomáš Kozubík, Jakub Lysák, Lubomír Šánek, Erik Richter, Miroslav
Miklas, Pavel Miklas, Jaroslav Ordelt, Adam Petrůj, Zdeněk Strnka, Josef
Novák, Jiří Janáč, Tomáš Tulpa, Svatopluk Beňo, Miroslav Urban
2. oddíl skautek: VO - ing. Marie Mišáková
ZVO - Eva Kolínková, Zdeňka Blanařová
členky: Miroslava Kupčíková, Pavla Lysáková, Lenka Nováková, Marcela
Nováková, Veronika Tulpová, Lenka Pagáčová, Anežka Miklasová, Markéta
Skácelová, Jana Petrůjová, Klára Staníková, Ivana Ptáčková, Eva Šenkeříková
- FBI, Petra Onderková, Adéla Rajznauerová, Lenka Krahulcová, Marie
Lysáčková, Veronika Skácelová, Jana Lysáková, Kristýna Kupčíková - Jessie
3. oddíl OS: VO - ing. Jiří Vilímek
ZVO - Anna Ptáčková
členové: Zdeněk Strnka, Jaroslava Miklasová, Miroslav Miklas, ing. Vojtěch
Káňa, Josef Beňo, Mgr. Josef Lysák, Lenka Vilímková, Františka Miklasová,
Ota Miklas, Rudolf Ptáček, Miroslava Holbová
4. oddíl vlčat:VO - Antonín Strnad
ZVO - Tomáš Naňák, Petr Ptáček
členové: David Forman - Formi, Petr Rajznauer, Jan Ordelt, Lukáš Kostka,
Adam Vypušťák, Ondřej Liška - Komár, Tomáš Lysáček - Lišák, Tomáš Strnad
- Dery, Martin Šenkeřík, Radek Beňo, Přemysl Beňo, Tomáš Ptáček, Vlastimil
Macháč, Jiří Macháč, David Zvoníček - Pery, Jan Forman - Formelín
8. ledna - dopoledne proběhla
tříkrálová obchůzka, ze které byla
část peněz věnována Charitě. Večer
jsme se sešli na jubilejním 10.
Skautském plese. V kulturním domě
v Brumově nám k tanci a poslechu
hrála osvědčená skupina Fortuna. Zpestřením plesu byla bohatá tombola a
zálesácké soutěžení.
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30. ledna - pořádá skautské středisko dětský karneval. Uskutečnil se za hojné
účasti dětí z Brumova a Bylnice ve Skautském sále.
19. února - zahrála pro starší členy střediska ve Skautském sále „ country
kapela“ složená z členů a kamarádů našeho střediska. Prožili jsme hezký
Country bál a naučili jsme se i nějaké nové country tance.
V průběhu měsíce února Pavel Karban ukončil svou funkci správce klubovny
na Kypě. Novým správcem se dočasně stává Vafle.
4. března - Brumovem - Bylnicí
projela obrovská klec tažená
koňmi, kolem které pobíhala různá
zvířata
–
skauti
pořádající
fašankový průvod na téma ZOO.
Počasí nám moc nepřálo - pršelo,
to však nemělo vliv na to, že jsme
se večer všichni sešli na končinové zábavě s pochováváním basy.
12. března - druhou neděli v březnu nás pozvalo středisko junáka Slavičín na
první ročník turnaje ve volejbalu pro rovery, rangers a všechny činovníky a
členy OS. Turnaje se
zúčastnilo jedno domácí
družstvo a dvě družstva od
nás. Jedno družstvo Piraní
z Brumova
bylo
navíc
posíleno hráčkami ze Štítné
nad Vláří. První místo
obsadilo domácí družstvo
MD Slavičín, druhé Piraně
a třetí o něco slabší
Sardinky.
Družstvo Sardinek a Piraní
18. března – v podvečer se sešli do Skautského sálu absolventi listopadového
čekatelského kurzu k příležitosti převzetí čekatelských dekretů. Na programu
bylo také video a beseda na aktuální témata.
29. března – uskutečnil se Turnaj v dámě ve Skautském sále.
1. května – proběhl na brumovském hradě další ročník „Memoriálu Šedého
Vlka“. Novinkou byly disciplíny pro světlušky a vlčata, které se odvíjely z
pravidel „O putovní totem a vlajku náčelníků“. Na slavnostním nástupu byly
vyhlášeny tyto výsledky:
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Skauti –
Skautky –

Vlčata

–

Světlušky –

1. Vlci z Brumova (Frodo, Goliver, Fryzáček, Oskar)
2. Brumov Mix (Delfín, Formelín, Jumbo, Formi)
3. Štítná (J. Marek, J. Tománek, P. Hýbl, S. Tulpa)
1. Štítná (E. Štěpančíková, M. Marková, E. Ptáčková, S.
Kurtinová)
2. Brumov I. (Gedžitka, Meggie, Málinka, Nika)
. Brumov II. (H. Zvonková, Jehla, Motýl, A. Maseřová)
1. Štítná (L.Zezulka, R. Machuča, V. Lysák, J. Marcaník)
2. Modrá šestka Brumov (Mucha, Komár, Rafan, Albi)
1. Štítná (E. Řepková, K. Sojová, J. Hnilová, T. Gbelcová)
2. Brumov I. (I. Ptáčková, E Šenkeříková, L Pagáčová,
V. Skácelová)
3. Brumov II. (M. Nováková, P. Lysáková, Famfi, M.
Kupčíková)

13. května – podnikli jsme výlet do
Lukova, kde si změřili naše světlušky a
vlčata síly s ostatními družinkami na
okresním
závodě.
Naše
středisko
zastupovali světlušky Kokoska, Jerry, Jane,
FBI, Peggy, Fanfi a vlčata Albi, Rafan,
Mucha, Dery, Pery a Lišák.
Světlušky zde zvítězily a čekalo je krajské
kolo v Jihlavě. Letošní rok byl pro ně tedy
výjimečný, protože se dostaly do krajského kola jako první v historii našeho
dívčího oddílu a obsadily osmé místo.

Družstvo světlušek

3. června – družina Vlků se zúčastnila závodu „Junácká Štítná“ pořádaného
naším sousedním střediskem. Hlídka ve složení Oskar, Frodo, Delfín a Jumbo
vybojovala první místo.

červenec – skautské tábory
Tábor skautek - tentokrát jsme porušily tradici a vydaly se na nové místo - na
Rusavu, které nám sloužilo jako tábor. Obývaly jsme dvě celkem útulné chaty.
Vedení tábora zajišťovaly: Čírka, Mamča, Zdeňka, Eva. Tady se světlušky a
skautky (Fanfi, FBI, Kari, Motýl, Křemílek, Alena Sábová - Lóra, Kokoska,
Jane, Peggy, Ďopka, Marcela Nováková, Jerry, Iva a Veronika Bařinkovy,
Renata Bergerová staly na pár dní archeoložkami a hledaly poklad, který jim
odkázal přítel Sam. Každý den je na této cestě doprovázel jeden z církevních
patronů.
Tábor skautů – skauti a vlčata se vydali do Hrádku u Vlašimi, aby se na čtrnáct
dní vcítili do kůže našich předků Přemyslovců. Král přemyslovského ležení byl
Astr, jeho poradci se stali Sopťa a Vafle. Král měl 20 věrných oddaných:
Kulich, Okurka, Asterix, Šmudla, Soko, Formelín, Rafan, Formi, Albi, Pery,
Dery, Lišák, Miki, Dromík, Žralok, Jumbo, Frodo, Guliver, Delfín, Radek
Solař. Ti pocházeli ze čtyř rodů: Páni z Valdštejna, rod Berků z Dubé, Páni
z Lomnice a rod Zoubků ze Zdětína, které mezi sebou soupeřili, aby králi
dokázali, že právě jejich rod je ten nejsilnější.

Družstvo vlčat

Chlapecký tábor

Hrádek u Vlašimi
celkový pohled na tábořiště

Diplom z krajského kola světlušek
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17. září – naše středisko pořádá ve spolupráci se
Salesiánskými spolupracovníky 1. ročník „Pohádkového
hradu“. Je to jedna z největších akcí pořádaných na
brumovském hradě. Každé dítě bez rozdílu věku obdrželo
na začátku pohádkovou kartičku, do které po splnění
úkolu na stanovišti získalo razítko. Získání všech razítek
mu zajistilo občerstvení, vstup do skákacího hradu,
projížďku na koních či ponících a to vše zdarma. Pro děti
jsme připravili třináct stanovišť s bytostmi z různých
pohádek. Musely např. zachránit Smolíčka od Jeskyněk,
pomoci Popelce třídit hrách, přejít se zavázanýma očima
Kouzelník - Grizzly
lávku a tím zachránit Večernici, navléct princezně korálky,
uloupnout Marušce z perníkové chaloupky perníček, nakrmit Otesánka atd.
Nepřišli zkrátka ani rodiče, pro které jsme připravili posezení s hudbou
v Country stylu, občerstvení a doprovodný program.

2. prosince – navštívili jsme Kulturní dům v Jestřabí, kde se konala společná
Mikulášská besídka středisek Štítná, Slavičín a Brumov - Bylnice. Připravené
hry, scénky, soutěže a v neposlední řadě zpěv, zpříjemnili společně prožité
chvíle, na které se nezapomíná a které zpestřil taky svou návštěvou sv. Mikuláš
v doprovodu čertů a anděla.
9. prosince - Eva se Soptíkem jedou zkusit své štěstí, aby podstoupili
vůdcovské zkoušky. Na zpáteční cestě se šli pochlubit se svým úspěchem do
Skautského sálu, kde právě probíhala Mikulášská besídka našeho střediska.
24. prosince – roznáška betlémského světla.

7. října – rušnou sobotní noc jsme prožili v Jestřabí na Nočním závodě R + R.
Letos poprvé byla losováním vytvořena družstva z přihlášených závodníků.
Takto těsně před startem vzniklo třináct nových tříčlenných hlídek. Z našeho
střediska do Jestřabí dorazili Frodo, Oskar, Vafle, Kulík, Fanfán, Eva, Hana a
Alena. Měli jsme velký úspěch a tak jsme si domů vezli ceny za první a druhé
místo.

Ukázka našich kalendářů, které rozdáváme spolu s betlémským světlem

17. listopadu – brumovští skauti uspořádali turnaj ve Floorballu. Zápolilo se
v brumovské tělocvičně. Účast byla velmi hojná, své zástupce měla střediska
Štítná, Slavičín a Brumov. Brumov reprezentovali: Lišáci (Oharek, Kulich,
Šmudla, Tomáš, Jirka M.), Bobři (Miki, Béďa, Rýša, Dromík, Jumbo) a vlčata z
Modré šestky (Rafan, Albi, Mucha, Bacil, Komár). Pomyslný pohár si odnesli
Orli ze Slavičína, druzí byli Lišáci a třetí překvapivě Modrá šestka.
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27. prosince - dopoledne jsme si zahráli ping - pong společně s ministranty v
bylnické tělocvičně a odpoledne jsme se ještě jednou setkali na vánoční
besídce. Štědrý den je sice už za námi, ale to nic nemění na tom, abychom vše
prožili ještě jednou v kruhu naší skautské rodiny. Každý vyrobil a přinesl jeden
dárek, který uložil pod stromeček. Po vystoupení družin (každá si připravila
krátký program – např. družina Berušek divadlo Pošťáckou pohádku, dále
soutěže Riskuj aj.) jsme si popřáli krásné svátky, pomodlili se, zazpívali koledy
a navzájem jsme se obdarovali.
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2001
V roce 2001 se naše středisko skládá ze 4 oddílů – 48 dětí a 21 dospělých členů.
1. oddíl skautů: VO - Tomáš Naňák
ZVO - Petr Mituník, Vratislav Naňák
členové: Lubomír Šánek, Michal Smolík, Erik Richter, Tomáš Tulpa, Adam
Vypušťák, Lukáš Šerý, Jaroslav Ordelt, Adam Petrůj, Josef Novák, Zdeněk
Strnka, Pavel Miklas, Miroslav Miklas, David Forman, Lukáš Kostka, Ondřej
Liška, Richard Jambor, Jan Ordelt
2. oddíl skautek: VO - ing. Marie Mišáková
ZVO - Eva Kolínková, Zdeňka Blanařová
členky: Miroslava Holbová, Miroslava Kupčíková, Pavla Lysáková, Lenka
Nováková, Marcela Nováková, Veronika Tulpová, Lenka Pagáčová, Anežka
Miklasová, Alena Masařová, Markéta Skácelová, Jana Petrůjová, Klára
Staníková, Vladěna Pagáčová, Ivana Ptáčková, Eva Šenkeříková, Marie
Kostková, Petra Onderková, Hana Zvonková

12. – 17. února - Jarní prázdniny jsme prožili ve Skautském sále a to
s Brumbylíkem. Celý týden byl věnován dětem a to nejen z řad skautů, ale i ze
široké veřejnosti. Děti měly možnost se věnovat různým aktivitám – hry,
soutěže, divadlo, pexeso, malování, piškvorky, stolní fotbal, video, šipky,
zpívání, pečení perníků, diskotéka, besedy na různá témata atd.

24. února - se konal fašankový průvod naším městem, tématem byla různá
zaměstnání. Sešli se např. kominík, kuchař, řezník, učitelka, doktor se zdravotní
sestrou atd. a vše vyvrcholilo pochováváním basy ve Skautském sále.

3. oddíl OS: VO - ing. Jiří Vilímek
ZVO - Františka Miklasová
členové: Zdeněk Strnka, Jaroslava Miklasová, Miroslav Miklas, ing. Vojtěch
Káňa, Anna Ptáčková, Josef Beňo, Mgr. Josef Lysák, Lenka Vilímková
4. oddíl vlčat: VO - Antonín Strnad
ZVO - Václav Strnka, Petr Ptáček
členové: Filip Pobořil – Trpaslík, Tomáš Lysáček, Radek Solař - Hery, Tomáš
Strnad, Václav Lysák, Jakub Lysák, Tomáš Kozubík, Martin Šenkeřík, Radek
Beňo, Přemysl Beňo, Tomáš Ptáček, Vlastimil Macháč, Jiří Macháč, David
Zvoníček, Jan Forman
MUDr. Astr se sestrou Sopťou

Rok 2001 začal tradičně obchůzkou Tří králů.
13. ledna - 11. skautský ples

25. března – ve Skautském sále se sešli ke schůzce všichni vůdcové oddílů,
jejich zástupci a rádci družin
31. března – uskutečnil se Střediskový sněm, jehož programem bylo:
- zpráva vůdce střediska o činnosti za předchozí volební období
- zpráva revizní komise o stavu a výsledku hospodaření střediska
- zpráva výchovných zpravodajů o stavu členské základny a jejím vývoji
za uplynulé volební období
- ustanovení volební komise a provedení voleb do střediskových orgánů
- jmenování činovníků pro funkce ve střediskové radě
- diskuse na aktuální problémy a malé posezení
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Složení zvolené střediskové rady:
vůdce střediska – Antonín Strnad – Astr
zástupce vůdce střediska – Jaroslava Miklasová – Mamča
výchovný zpravodaj CHK – Tomáš Naňák – Soptík
výchovná zpravodajka DK – Zdeňka Blanařová
předseda RK – Zdeněk Strnka
člen RK – Františka Miklasová
člen střediskové rady – Václav Strnka
členka střediskové rady – Eva Kolínková
hospodář – Lenka Vilímková
tiskový zpravodaj – ing. Vojtěch Káňa
zdravotní zpravodaj – Anna Ptáčková
duchovní zpravodaj – o. Richard Wojtěchovski MIC.
březen - Čírka převzala vůdcovský dekret a složila činovnický slib.
21. dubna – chlapecký a dívčí oddíl podnikl pouť na Svatý Hostýn.

12. května – Okresní kolo Svojsíkova závodu ve Štítné - naše chlapecká
hlídka se umístila na pěkném 6. místě a skautky na 10. místě.

26. května - náš skautský bratr a bývalý vůdce našeho střediska Jiří Ptáček –
Netopýr přijal svátost kněžství. Celá skautská rodina jej na této cestě
doprovázela.

28. dubna - byl uspořádán Skautský den – Memoriál Šedého Vlka
na Brumovském hradě s již tradičními disciplínami a na závěr byla mše svatá a
táborák s opékáním na Kypě v Bylnici.

Pamětní list z „Memoriálu Šedého Vlka“

Na přelomu dubna a května se provedl pod dohledem Zdeňka Strnky nátěr oken
a vymalování Skautského sálu.
23. června – v Bylnici na Kypě proběhla středisková akce. Rádcové si připravili
drobné hry a soutěže a na závěr se opékaly se špekáčky.
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Červenec – skautské tábory
Dívčí oddíl společně s chlapeckým se rozjeli tábořit do Hrádku u Vlašimi
v Čechách. Skautky a světlušky byly ubytovány v tamější škole a skauti s vlčaty
si postavili stanový tábor na louce kousek od školy. Táborový program byl
společný jen v některých etapách – pečení kuřat, hadů a palačinek, atd.
Táborová hra dívčího oddílu byla inspirována „Nekonečným příběhem“.
Světlušky a skautky se snažily zachránit Zemi Fantazie. Všem 14 – Fanfi,
Bleška, Gedžitka, Peggy, Kokoska, Jerry, FBI, Motýl, Lenka Nováková,
Marcela Nováková, Kari, Treperenda, Jane, Alena Masařová se to nakonec
podařilo pod vedením Evy a Zdeňky.
Skauti se pokoušeli žít jako Egypťané. Faraon Astr se svými dvěma rádci
(Soptík a Vafle) vládl 17 Egypťanům: Kulich, Asterix, Miki, Dromík, Rýša,
Hery, Formelín, Lišák, Rafan, Bacil, Soko, Šmudla, Formi, Trpaslík, Pery,
Okurka, Václav Lysák. Dražbou se Egypťané rozdělili do čtyřech výprav
(Ramesovci, Mumie, Skarabeové, Galové), ve kterých pak podnikali cesty za
ztracenou pyramidou.
Mamča se svými Bleškami prožila týden v budově bývalé školky v Sidonii.

9. září – na brumovském hradě se uskutečnil 2. ročník
„Pohádkového hradu“ na téma pohádky „O kohoutkovi
a slepičce“. Letos měli děti za úkol např. přivést kravičce
trávu, nabrat vodu ze studánky a nalít ji do pohárku,
v pohárku ji donést kohoutkovi do zobáčku, vymlátit zrní
pro kohoutka a slepičku, nakrmit prasátko, přinést
mlynářovi pytel zrní, rozfoukat mráčkovi vějíř atd.

Frodo v převleku Mráčka

6. října - byli jsme pozváni štítenským střediskem na „Noční závod roverů a
rangers“ v Jestřabí, kde tým - Kulich, Oharek a Oskar - obsadil 1. místo.
27. října - pořádalo středisko ve Slavičíně první turnaj 1. ročníku Scout sport
tour. Toto klání bylo v sálové kopané. Sešli se zde čtyři týmy a to: Brumov –
Bizoni, Brumov mix 2001, Slavičín – Orli a hosté z Hranic na Moravě –
Šmoulové. Samozřejmě nechyběl ani klub důchodců – Old Star Slavičín.
Výsledky: 1. místo Brumov mix 2001, 2. místo Orli, 3. místo Šmoulové, 4.
místo Bizoni
30. října - proběhl v tělocvičně v Brumově Floorball Cup. Turnaje se zúčastnilo
6 družstev (tři družstva skautů, družstvo vlčat ze Slavičína, roveři z Brumova a
družstvo starší OS + mix), která se utkala ve vzájemných zápasech. Bobři
Brumov porazili všechny týmy a skončili na prvním místě.

Nekonečný příběh

Egypťané

8. září - se konala svatba Soptíka – Tomáše Naňáka a Pavly Strnkové

Říjen - proběhla brigáda, při které jsme nařezali, poštípali a dovezli do
Skautského sálu dub, darovaný od Singulární společnosti Brumov.
11. listopadu - ve Skautském sále jsme připravili „Martinské skotačení“ pro
děti, kdy soutěžily v zábavných disciplínách a tančily.
25. listopadu – 1. ročník Kateřinského štrůdlování. Tato akce je určena pro
maminky, babičky a všechny, kdo rádi pečou jablečné záviny, které přinesou do
Skautského sálu. Porota poté vybere nejlepší štrůdl a ostatní dospělí a hosté pak
při kávě, čaji a hudbě ochutnávají všechny výrobky a účastní se programu se
soutěžemi. Letošní ročník vyhrála paní Jarka Smolíková – maminka našeho
skauta Oskara. Druhé místo obsadila Ilona Bařinková a třetí skončil štrůdl Pavly
Naňákové. Celou akci provázeli slovem Jirka Vilímek a Jožka Fritschka.
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2002
V roce 2002 se naše středisko skládá ze 4 oddílů – 60 dětí a 20 dospělých členů.
Vůdce střediska – Antonín Strnad
Zástupce vůdce střediska – Jaroslava Miklasová

5. prosince – ve Skautském sále proběhla Mikulášská besídka, na které jsme
společnými silami vytvořili adventní věnec a zapálili na něm první adventní
svíci. Na závěr přišel sv. Mikuláš s anděly a čerty a všem nadělil balíčky se
sladkostmi.
16. prosince - Vánoční besídka začala zpíváním vánočních koled a výrobou
vánočních ozdob. Poté následovala divadelní scénka „Dívčí válka“ v podání
Berušek a Třísek. Každá družina měla za úkol vyrobit vánoční dárky, kterými
jsme se navzájem obdarovali.
24. prosince - každoroční roznáška Betlémského světla
28. prosince – Vánoční turnaj ve stolním tenise se konal v bylnické
tělocvičně. Soutěžilo se v kategorii starší a mladší a nad celým závodem přebral
záštitu o. Richard.

1.oddíl skautů: VO – Tomáš Naňák
ZVO – Petr Mituník ,Vratislav Naňák
členové: Jiří Macháč, Tomáš Ptáček, Přemysl Beňo, Martin Naňák, Adam
Vypušťák, Lukáš Šerý, Jaroslav Ordelt, Adam Petrůj, Jan Ordelt, Zdeněk
Strnka, Pavel Miklas, Miroslav Miklas, David Forman, Lukáš Kostka, Ondřej
Liška
2.oddíl skautek: VO – ing. Marie Mišáková
ZVO – Zdeňka Blanařová, Eva Kolínková
členky: Anna Dittrichová - Flíček, Miroslava Kupčíková, Jolana Bařinková,
Lenka Nováková, Marcela Nováková, Lenka Krahulcová, Lenka Pagáčová,
Anežka Miklasová, Veronika Bařinková, Markéta Skácelová, Jana Petrůjová,
Klára Staníková, Iva Bařinková, Ivana Ptáčková, Eva Šenkeříková, Marie
Kostková - Treperenda, Marie Lišková - Liška, Nikola Hrnčiříková - Baxi,
Kristýna Lysáková - Kity, Alena Sábová, Marcela Lišková, Terezie Káňová,
Helena Káňová, Kateřina Šerá - Zlatka, Jana Struhařová - Ariel
3.oddíl OS: VO – ing. Jiří Vilímek
ZVO – Františka Miklasová
členové: Zdeněk Strnka, Jaroslava Miklasová, ing. Vojtěch Káňa, Anna
Ptáčková, Mgr. Josef Lysák, Lenka Vilímková
4. oddíl vlčat: VO – Antonín Strnad
ZVO – Václav Strnka, Petr Ptáček
členové: Filip Pobořil, Tomáš Lysáček, Radek Solař, Tomáš Strnad, Vojtěch
Strnka, Tomáš Hořák, Pavel Šenkeřík, Martin Šenkeřík, Radek Beňo, Filip
Hrnčiřík - Fík, Radim Šenkeřík, Vlastimil Macháč, David Zvoníček
5. ledna – Obchůzka tří králů – v letošní roce jsme se dohodli s Farním
úřadem Brumov – Bylnice, že výtěžek z tříkrálové sbírky věnujeme pro potřeby
Charity sv. Vojtěcha ve Slavičíně.
12. ledna – 12. skautský ples, kde již tradičně hrála skupina FORTUNA, opět
bylo připraveno zálesácké soutěžení a bohatá tombola.
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27. ledna – Dětský karneval se uskutečnil ve Skautské sále a zhruba 120 dětí a
dospělých prožilo pěkné odpoledne. Připravená tombola, drobné pohoštění a
soutěže s Křemílkem a Vochomůrkou (Jirka Vilímek a Jožka Fritschka) se
všem líbili.

22. – 23. března - jsme opět pořádali Rádcovský kurz, absolvovalo jej 22
účastníků ze středisek Slavičín, Štítná nad Vláří a Brumov-Bylnice.
Tato akce byla určena pro rádce a podrádce jednotlivých družin.
Témata rádcovského kurzu: Zdravověda: Jarka Šuráňová a Pavla Naňáková
Historie skautingu: Astr
Psychologie dítěte a hry: Čírka
Organizace junáka a sběratelsví: Bobr a Mamča
Ideová část: Astr
Skautská družina: Smolař – Pavel Šuráň st.
Skautská praxe 1. (práce s kůží a dřevem):
Pavel Šuráň ml.
Skautská praxe 2. (mapa, kroj, oddílové výpravy):
Šedý Vlk - Tomáš Kubů
Naše středisko zastupovali: Miki, Asterix, Soko, Pája, Dromík, Kulich, Jehla,
Jana Šmotková, Lenka Nováková, Veronika Bařinková

9. února – Fašanky – letošní akce se nesla v duchu známé pohádky Mrazík.
Mohli jsme shlédnout tyto postavy: Děda Mrazík – Astr, Prasátka - Vafle a
Soptík , Kočka – Eva Kolínková, Nastěnka – Pavla Naňáková, Medvěd –
Mirek, Loupežníci – Přemysl Vilímek, Zdeňka Blanařová, Ivánek – Vašek
Lysáček, Ježibaba – Lojza Sucháček, a jiní. Hudbou nás doprovázeli skautští
přátelé. Po celodenní námaze jsme bavili ve Skautském sále při country hudbě a
tanci.

Účastníci rádcovského kurzu

22. - 23. února - pořádalo naše středisko spolu se středisky
Štítná nad Vláří a Slavičín Zdravotnický kurz. Sedmnáct
absolventů z Brumova-Bylnice, Štítné nad Vláří, Slavičína
a Kojetína vyslechlo v páteční večer přednášku Jarky
Šuráňové ze Štítné, v sobotu ráno přednášky MUDr. Marie
Vaňkové z Nedašové Lhoty a Martiny Šeré z Popova. Po
obědě MUDr. Tusch Zdeněk přítomné informoval o
nejdůležitějších věcech ze zdravotnické problematiky a
v závěrečném testu prověřil znalosti jednotlivých uchazečů.
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6. dubna – členové naše střediska jeli na Svatý Hostýn, aby byli přítomni na
kněžském svěcení našeho bývalého člena Pavla
Bačo – Mlčouna. A v neděli se účastnili první –
primiční mše svaté novokněze Pavla. Vafle
s Evou se zapojili do přivítání otce Pavla:
„Otče Pavle – Mlčoune, píše se 31. leden 1990
a začínáš psát svůj skautský deník. Tvá první
družina Vlků Ti ukázala, že to s výchovou dětí
není tak jednoduché. Včera, 6. dubna 2002, jsi
přijal kněžské svěcení a my Ti přejeme, abys při
svém dalším kněžském působení měl vždy více
beránků než vlků, a aby z Tebe byl dobrý
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duchovní pastýř. Jako skaut jsi získal přezdívku Mlčoun, ale nyní je ta pravá
chvíle, abys začal hovořit. Tvým úkolem je hlásat Boží slovo a k tomu ti
vyprošujeme dary Ducha svatého.“
20. dubna – tato sobota se na brumovském hradě nesla ve znamení Skautského
dne. V 9:30 hodin byl odstartován závod „Memoriál Šedého Vlka“, kterého se
zúčastnilo 19 čtyřčlenných hlídek. 76 dětí za Slavičína, Štítné nad Vláří a
Brumova – Bylnice se proběhlo v okolí brumovského hradu, který nám
poskytnul zázemí pro závod. Po přesunu na oběd do Skautského sálu a zpět na
hrad, začalo pršet a to nám trochu nabouralo program. Musela být zrušena mše
svatá a nástup s vyhlášením výsledků se konal se zpožděním ve Skautském sále.
Počasí se ale posléze umoudřilo a tak jsme se mohli přesunout do bylnické části
ke klubovně na Kypě, kde jsme při fotbalu a špekáčcích zakončili sobotní den.
A jaké byly konečné výsledky závodu?

Vítězné družstvo našich skautek

Vítězné družstvo našich skautů

27. dubna - Okresní kolo závodu světlušek a vlčat v Pozlovicích
Pořadí
1.-2. - Slavičín
- Brumov

Světlušky
Adéla Pukýšová
A. Miklasová

3.
4.

- Štítná
- Brumov

1.
2.
3.

- Slavičín
- Brumov
- Štítná

Petra Struhařová
Terezie Káňová
Vlčata
Martin Vaněk
Vojtěch Strnka
Vít Chovančík

4.
5.

- Slavičín
- Brumov

1.

- Brumov

Jakub Naňák
Tomáš Hořák
Skautky
Eva Šenkeříková

2.
3.
4.
5.

- Brumov
- Brumov
- Štítná
- Brumov

Ivana Ptáčková
L. Krahulcová
E. Štěpančíková
V. Bařinková

Marcela
Nováková
Jolana Bařinková
Jitka Sopková
Ivana Marková
Iva Bařinková

1.
2.
3.
4.
5.

- Brumov
- Slavičín
- Slavičín
- Brumov
- Brumov

Skauti
Miroslav Miklas
Roman Saňák
Jarek Saňák
Adam Vypušťák
Martin Naňák

Pavel Miklas
Ondřej Malaník
Dan Cabák
Lukáš Šerý
David Forman

Sabina Divilová
Kristýna
Lysáková
Eliška Řepková
Helena Káňová
David Pukýš
Filip Hrnčiřík
Ladislav Gbelec
Petr Strbák
Radim Šenkeřík

Aneta Málková
Jana Struhařová

Z. Štěpančíková
Kateřina Šerá

Lucie Lamačková
D. Povalačová

M. Mikuličáková
Marie Lišková

Roman Štěpánek
Dominik Krovina
Tomáš
Chovančík
Miroslav Ambrus
Filip Pobořil

Petr Štěpnička
Pavel Šenkeřík
David Petrůj
Vojtěch Kalus
Tomáš Strnad

Klára Staníková

Jana Petrůjová

Anna Ditrichová
Lenka Nováková
V. Lysáková
Nikola
Hrnčiříková

Mir. Kupčíková
Jana Šmotková
J. Machučová
Alena Sábová

Adam Petrůj
Karel Málek
Josef Štěpančík
Ondřej Liška
David Zvoníček

Tomáš Ptáček
Jakub Vrba
Luboš Štefánik
Lukáš Kostka
Tomáš Lysáček

Světlušky: Tereza a Helena Káňovy, Liška,
Ďopka, Zlatka a Ariel

Vlčata: Pery, Lišák, Dery, Hery,
Fík a Trpaslík

Výsledková listina „Memoriálu Šedého Vlka“
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8. června - se konal závod Junácká Štítná, kde reprezentovaly naše středisko
dvě hlídky skautek ve složení – Kari, Kokoska, FBI, Flíček – a umístily se na 4.
místě, 3. místo obsadily Treperenda, Jitka, Jana Šmotková a hlídka skautů ve
složení Mucha, Máňa a Rafan se umístili na 2. místě.

Červenec – skautské tábory
Znovu ožila naše táborová základna v Hlubočích. Skauti se na jejich „Táboře
Kouzel“ rozdělili do čtyř kolejí. Každá kolej měla svého prefekta.
Modrá kolej: prefekt Oharek, kouzelníci Asterix, Pája, Dery
Červená kolej: prefekt Kulich, kouzelníci Máňa, Pery, Radim
Žlutá kolej: prefekt Dromík, kouzelníci Komár, Bacil, Hery
Zelená kolej: prefekt Šmudla, kouzelníci Rafan, Trpaslík, Tomáš Hořák
Nová kouzla se je pokoušeli naučit Astr, Soptík a Vafle s Kulíkem.
Skautky se vrátily o pár tisíciletí zpět a vyzkoušely si život v pravěku. Nejstarší
náčelní rodu byly Eva, Zdeňka, Dáša Kolínková a Kamka Blanařová. Skautky
se uskupily do tlup:
Šamanky: Lenka Nováková, Kokoska, FBI, Jerry
Stařešiny: Kari, Flíček, Bleška, Jana Strnková
Mamutice: Jane, Jehla, Treperenda, Marcela Nováková.
Každý den si vyzkoušely něco ze života pravěkých lidí – zemědělství, stavba
chýší, lov, sběratelství…
Mamča se svou družinou Blešek strávila týden na chalupě v Hrádku u Vlašimi.

Skautky na závodě

15. června - se zúčastnila hlídka skautek ve složení Kari, Flíček, Kokoska, FBI
s řidičem Fanfánem Memoriálu Honzíka Plachého v Želechovicích. Tentokrát
obsadily 2. místo.
15. června - složili Vafle a Zdeňka vůdcovské zkoušky ve Zlíně.
4. a 9. července – Čištění Brumovky – aneb udělejme něco pro přírodu.
Naše skautky a skauti se vrhli na čištění místního potoku, aby vyčistili břehy od
nečistot. Celá akce probíhala ve spolupráci s Městským úřadem BrumovBylnice.

Pravěké lovkyně

Kouzelníci

Skautky a skauti v akci
Blešky
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20. července - Nepracovní skautské setkání skautů a jejich přátel

1. září - Pohádkový hrad „s Večerníčkem“ se letos konal již třetím rokem na
brumovském hradě. Více než 70 organizátorů z řad skautů, salesiánů a našich
přátel připravilo pro více než 1000 dětí zábavné odpoledne s 13 stanovišti, kde
se mohly setkat s Krtečkem, Sazínkem, Vílou Amálkou, Motýlem Emanuelem a
Makovou panenkou, atd. Bohatý doprovodný program s kouzelníkem,
mažoretkami a dalšími doplňovala skupina „Sešli se“.

Skupina „Sešli se“

21. září – na Junácký den v Pozlovicích jely jen skautky ve složení FBI,
Kokoska, Flíček a Bleška. Umístily se na 4. místě. Odpoledne byla brigáda na
Kypě (úklid klubovny a okolí). Paní Svatava Beňová z Lůček projevila zájem o
správce klubovny, vše bylo dohodnuto a předali se jí klíče.

28. října – Třísky a Mušle si domluvily brigádu na místním hřbitově – úklid a
úprava urnového háje. Za obdržené peníze si koupily skautské košile.

Naše pracovité skautky

28. října - Floorball v tělocvičně v Brumově – v kategorie roveři a OS
zvítězili Orli Slavičín, nejlepším skautským družstvem byli Bobři a z vlčat
vyhrála Žlutá šestka z Brumova.

Vítězné družstvo Bobrů z Brumova

10. listopadu - Martinské skotačení – děti se rozdělily do skupin – Kajmani,
Červíci, Permoníci a Žížaly a zápolily mezi sebou v různých soutěžích.

4. – 6. října - Setkání vůdců a zástupců vůdců oddílů na chatě Elišce ve
Fryštáku navštívily Eva a Zdeňka, aby načerpaly nové zkušenosti a obohatily
své vědomosti.

22. – 23. listopadu - Čekatelský kurz proběhl pro zájemce z našeho i okolních
středisek ve Skautském sále. Přednášející si připravili následující přednášky:
Psychologie – Čírka, Zdravověda – Martina Šerá, Bezpečnost – Šedý Vlk,
Družinový systém – Smolař, Myšlenkové základy skautingu – Bobr, Právo a
organizace – Astr
Z našeho střediska se zúčastnili – Jehla, Lenka Nováková, Oskar, Kulich,
Oharek
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7. prosince – Mikulášská besídka – v předvečer besídky skautky pod vedením
Mamči upekly perníky, které byly součástí balíčků pro děti. Ty potom dostaly
od sv. Mikuláše.
15. prosince - Vánoční besídka - celé středisko se sešlo ve slavnostně
vyzdobeném Skautské sále, kdy se zavedla tradice společné štědrovečerní
večeře. Nejprve jsme se pomodlili a vzájemně si předali vánoční oplatky
s přáním. Družiny postupně předvedly svůj program (scénky, hry, kouzlení,
zpívání, soutěže) a na závěr se předaly dárky a zazpívaly vánoční koledy.
Zahajovací nástup

24. listopadu - 2. ročník Kateřinského štrůdlování – Letos byl nejlepší štrůdl
od Aničky Ptáčkové z Hrbáče, druhé místo získala paní Mikulová a třetí místo
patřilo paní Svobodové.
V průběhu práce poroty se z přítomných lidí vytvořila 3 družstva, která
soutěžila mezi sebou ve čtyřech disciplínách. Nejdříve se louskaly ořechy, pak
se vázala mašlovačka, krájely se a strouhaly jablka a na závěr se připravil celý
štrůdl.

24. prosince – Roznáška betlémského světla

Porota kateřinského štrůdlování

30. listopadu - Čekatelské zkoušky - ve skautském sále v Brumově-Bylnici se
v 17: 00 hodin sešlo 20 uchazečů, z nichž většina absolvovala na stejném místě
před týdnem (tj. 23.listopadu) čekatelský kurz. Po slavnostním zahájení a
seznámení uchazečů s průběhem zkoušek, se rozdělili do dvojic a postupně
absolvovali všech sedm oborů. Všichni zkoušející zkoušeli současně, u šesti
oborů byla forma zkoušek ústní, obor "Pedagogika" se zkoušel formou
písemného testu. U každého oboru si uchazeči vylosovali jednu otázku, na
kterou ihned odpovídali a o které se po skončení odpovědi a ohodnocení ještě
diskutovalo spolu s dalším uchazečem z dvojice a zkoušejícím. Znalost
uchazečů s danou problematikou byla na dobré úrovni. U mnohých uchazečů
bylo vidět již mnohé praktické zkušenosti.
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Skautské kalendáře rozdávané při betlémském světle
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2003
V roce 2003 naše středisko registruje 62 a 20 dospělých ve 4 oddílech.
1. oddíl skautů: VO – Tomáš Naňák
ZVO – Václav Strnka, Martin Šenkeřík
členové: Vlastimil Macháč, Michal Smolík, Jiří Macháč, Přemysl Beňo, Martin
Naňák, Adam Vypušťák, Lukáš Šerý, Adam Petrůj, Pavel Miklas, Miroslav
Miklas, Lukáš Kostka Ondřej Liška, Jan Forman, Jaroslav Ordelt, Jan Ordelt
2. oddíl skautek: VO – Mgr. Marie Mišáková
ZVO – Eva Kolínková, Zdenka Blanařová
členky: Jolana Bařinková, Anna Dittrichová, Marie Kostková, Miroslava
Kupčíková, Ivana Ptáčková, Klára Staníková, Marcela Nováková – Marcipánek,
Jana Petrůjová, Jitka Sopková - Yti, Anežka Miklasová, Jana Struhařová,
Kristýna Lysáková, Nikola Hrnčiříková, Alena Sábová, Marie Lišková, Iva
Bařinková, Kateřina Šerá - Zlatka, Marie Kostková - Sněhulák, Lucie Naňáková
- Puci, Dominika Fojtíková – Dony, Lenka Lysáčková – Medvěd, Karla
Štěpánková - Bohušek, Bára Šimoníková - Kačer, Iveta Bednářová – Krtek,
Nikola Kaláčková – Niki, Monika Miklasová – Čamon, Lenka Krahulcová,
Lenka Nováková – Leny, Martina Kostková – Želvička, Eva Šenkeříková , Jana
Šmotková
3. oddíl OS: VO – ing. Jiří Vilímek
ZVO – Františka Miklasová
členové: Zdeněk Strnka, Jaroslava Miklasová, Vojtěch Káňa, Anna Ptáčková,
Josef Lysák, Lenka Vilímková, Petr Mituník, Vratislav Naňák
4. smečka vlčat: VO – Antonín Strnad
ZVO – Radek Beňo a Petr Ptáček
členové: Filip Pobořil, Tomáš Lysáček, Radek Smolař, Tomáš Strnad, Tomáš
Hořák, Pavel Šenkeřík, Filip Hrnčiřík, Radim Šenkeřík - Borůvka, David
Zvoníček, Rostislav Behanec, Daniel Hořák - Dandy, Vojtěch Strnka, Dominik
Krovina, Jan Holba, Radovan Vítek - Skřítek
4. ledna – pro udržení tradice letos procházela městem
pouze jedna skupinka tří králů, která navštívila skautské
rodiny a přátele skautů.

11. ledna – v kulturním domě v Brumově Bylnici se uskutečnil 13. skautský ples se
skupinou Fortuna, zálesáckým soutěžením a
bohatou tombolou.
26. ledna – na nedělní odpoledne jsme připravili ve Skautském sále dětský
karneval, kterým nás provázeli Bob a Bobek (Jirka Vilímek a Jožka Fritschka).

4. – 7. února – Jarní prázdniny jsme dětem zpestřili různorodým programem
ve Skautském sále a v okolí Brumova – Bylnice, např. Cesta za pokladem,
zpívání, malování na sklo, turnaje v šipkách a kostkách, různé výtvarné činnosti
a dovednosti atd.
22. února - Mezistřediskové setkání a předávání čekatelských dekretů zhodnotil se průběh čekatelského kurzu a zkoušek. Večer jsme si zatančili
Country tance.
únor - byla nově nalakována podlaha ve Skautském sále.
1. března – první schůze organizačního štábu Svojsíkova závodu. Večer
předfašankové posezení s promítáním videoprojekce fotoalba z naší činnosti za
uplynulých 13 let.
29. března - Turnaj v sálové kopané. Hrálo se ve dvou kategoriích – vlčata a
skauti. První místa obsadili Modrá šestka (Pavel Šenkeřík, Filip Šenkeřík, Filip
Hrnčiřík, Vojtěch Strnka, Dan Hořák, Dominik Krovina) a OS – mix ( Astr,
Asterix, Oskar).

Zleva: Oharek – černý, Vafle, Oskar
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Vlčata: Tým Modré šestky

Skauti: Tým OS - mix

V březnu se také převezla bouda od Zdeňka Strnky na statek do Bylnice, do
které se uložily podsady z Hluboč a proběhla oprava plotu na Kypě.
11. – 13. dubna - Zdenka, Eva a Vafle se rozhodli, že se chtějí dále vzdělávat
v oblasti skautingu a vybrali si Východomoravskou lesní školu. Také Kulich a
Oharek se připravují na složení vůdcovských zkoušek na Vůdcovském lesním
kurzu. První setkání se uskutečnilo ve Fryštáku na chatě Elišce.
26. dubna – Skautský den s „Memoriálem Šedého vlka“. Tradiční disciplíny
nejlépe zvládli tito: Skautky – Mušle, Skauti – Bobři

Mušle: Treperenda, Jerry, Kokoska, Flíček

Bobři: Pája, Asterix, Dromík

Naši skautky a skauti na okresním kole Svojsíkova závodu na Elišce

24. května – Železná sobota je název akce, při které jsme sbírali staré železo
v Brumově – Bylnici a jeho odevzdáním do sběru jsme získali finanční obnos,
z něhož podporujeme naše skautské akce.
Červenec – skautské tábory
Letos jsme poprvé tábořili ve Slavičíně. Chlapecký oddíl – Lišák, Mucha,
Adam Strnka, Pavel Šenkeřík, Dandy, Dominik Krovina, Formelín, Formi,
Skřítek, Kamil Novák, Tomáš Hořák, Oharek, Rafan, Hery, Rostislav Behanec,
Borůvka, Dery, Trpaslík, Máňa, Jan Holba, Fík, Šmudla, Kulich, Dromík,
Komár, Prokop Strnka, Vojtěch Strnka, Bacil, Pery, Banán, Miki, Asterix,
Vafle, Soptík a Astr se vžil na čtrnáct dní do života indiánského kmene Irokézů.
Naopak skautky a světlušky – Jehla, Treperenda, Kokoska, FBI, Ýtí, Jerry,
Čamon, Kari, Marcipánek, Flíček, Leny, Puci, Ďopka, Ariel, Želvička, Krtek,
Šmoulinka, Kity, Kačer, Róra, Sněhulák, Zlatka, Liška si vyzkoušely život ve
vojenské základně M*A*S*H s plukovnicemi Evou a Zdeňkou.
Na tomto tábořišti jsme zažili velká sucha (vyschl potok) a měli jsme problémy
s vodou.

10. května – Okresní kolo Svojsíkova
závodu ve Fryštáku na Elišce. Z našeho
střediska se zúčastnila hlídka skautů
(Mucha, Komár, Rafan, Asterix,
Dromík, Pája a náhradník Máňa) a
hlídka skautek (Jane, FBI, Kokoska,
Flíček, Kari, Marcipánek). Skauti
skončili šestí a skautky osmé.

M*A*S*H
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Pohlednice z tábora Irokézů
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26. července – opět se sešli skauti a jejich přátelé při opékání selete u klubovny
na Kypě, aby se pobavili, zahráli nohejbal, zazpívali si a popili trochu té šťávy a
piva.

Vrchní opékač Jenda Šerý

9. – 17. srpna – pokračuje setkání lesní školy a kurzu v podobě letního tábora
na Starých Hutích (Eva, Zdenka, Vafle, Oharek a Kulich).

Účastníci VMLŠ a VMLK

31. srpna – Pohádkový hrad s Arabelou brumovský hrad ovládly pohádkové bytosti,
s nimiž si mohli děti zahrát na Jeníčka a
Mařenku z Perníkové chaloupky, lovit ryby
s Vodníkem; dále se mohly setkat se
Sněhurkou a sedmi trpaslíky, s Dlouhým,
Širokým a Bystrozrakým, s Čarodějem,
s Bajajou atd. Nedělní odpoledne také
zpestřily svým vystoupením mažoretky, klauni
a hudba v country stylu.
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12. – 14. září – Celostátní kolo
Svojsíkova závodu – v pátek 12. září se do
našeho města sjíždějí 9 – 12-ti členné
družiny skautek a skautů z celé ČR. Každý
kraj má právo vyslat nejlepší dívčí i
chlapeckou hlídku, která by jej na
celostátním
kole
reprezentovala.
S organizací celé akce se začalo již na jaře,
kdy se postupně formoval organizační štáb
a plánoval se průběh celé akce. Postupně se
zajišťovalo finanční pokrytí nákladů, ubytování, stravování a doprovodný
program, který v pátek odstartoval otevřením výstavy „Skauting na Jižním
Valašsku“ v místním kulturním domě. Samotný závod začal v sobotu
slavnostním nástupem na brumovském hradě. Přání náčelníka skautů a náčelní
skautek k úspěšnému závodu a fér hře odstartovalo klání soutěžících hlídek na 6
km dlouhé trase v okolí brumovského hradu. Hlídky musely prokázat znalost
v práci s mapou, poskytnutí první pomoci, znalosti astronomie, zvířat a dějin
skautingu a českého státu. Své schopnosti prokázaly při plnění disciplín:
šifrování a signalizace, rozdělávání ohně a zatloukání kůlů, odhadů vzdáleností
a výšky nebo na stanovišti uzlování. Luštění hlavolamů a kimova hra
s určováním květin a dřevin prověřily bystrost hlídek. Specialitou byla
manuální zručnost, kde hlídky zatloukaly a vytahovaly hřebíky, přesekávaly
špalíček nebo se trefovaly při sekání na čáru. Čtrnáct disciplín + čas na trati
určily pořadí, které se vyhlašovalo po průvodu městem za doprovodu místní
dechové hudby v neděli na horním nádvoří hradu. Mezi skautkami 3. místo
obsadila družina Tygřic z 3. oddílu Olomouc, 2. místo – Lasičky z Horních
Počernic a na 1. místě skončila družina Modřinek ze střediska Kalich Tábor.
V kategorii skautů se na 3. místě umístila družina Letící šíp ze Zábřehu, na 2.
místě Jestřábi z Lanškrouna a na 1. místě družina Delfínů z Dolní Dobrouče.
Postupně byly předány ceny a za výkony bylo poděkováno všem hlídkám, které
se postupně rozjížděly domů. Díky všem lidem (a nejen skautům), kteří se
zapojili do příprav, se mohla celá akce uskutečnit. Pro nás organizátory byla
tato akce svědectvím o tom, že skauting je stále živý, má co nabídnout dětem a
že „bratrství“ , kde nevidíme jenom sebe , ale i druhé ještě nevymřelo.

Klauni Mirka a Karel
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20. září – světlušky (Čamon, Kačer) a vlčata (Fík, Vojta Strnka) se poprvé
zúčastnili závodu „Junácká cestička“. Doprovod do Pozlovic jim dělali Vafle
a Soko. Světlušky skončily 12. a vlčata na krásném 3. místě.

13. – 17. listopadu – Rádcovský kulturně - estetický kurz v Olomouci,
kterého se z našeho střediska zúčastnili Jane, Kari, Flíček, Marcipánek, Mucha
a Máňa, neměl chybu. Program připravili účastníci Východomoravské lesní
školy v rámci plnění odborné činovnické kvalifikace z kultury a estetiky.
Rádcové zde mohli získat vědomosti a dovednosti z fotografování, batikování,
divadla, malování na sklo, indiánštiny, literatury, prací s kronikami, prací s kůží
a linoryty atd.
15. listopadu – se konalo 2. celostátní kolo Stezky písmáků. Z našeho
střediska postoupily skautky – Ďopka, Kity, Baxi, Dromík s Jane, která se
nemohla zúčastnit. Mezi jednotlivci obsadil Dromík ve starší kategorii první
místo. Děkujeme i panu Petrůjovi, který soutěžící do Prahy vezl a Mamči za
doprovod.

17. října – vůdcovské zkoušky Východomoravského lesního kurzu na Elišce ve
Fryštáku úspěšně složili Kulich a Oharek
28. října – Turnaj ve floorbalu měl letos hojnou účast. Zvítězil skautský výběr
s názvem „Soldiers of diablo“ a vlčata z Modré šestky.

23. listopadu – Kateřinské štrůdlování – kolem skautského sálu se line libá
vůně, světla se rozsvěcují a lidé se scházejí. Štrůdle jsou přijímány do soutěže
v dopoledních hodinách a ve 14,00 hod. zasedá porota k ochutnávání. Jejím
úkolem je podle vůně, vzhledu a hlavně chuti vybrat nejlepší štrůdl. V průběhu
hodnocení jsou připraveny soutěže, točící se jak jinak než kolem štrůdlů. Letos
porota rozhodla takto: nejlepší štrůdl měla paní Svobodova, která je kuchařkou
na faře.
listopad - na středisko se zakoupilo 20 kusů molitanů. Budou se používat na
přespávání ve Skautském sále a na Kypě a na tábory.
6. prosince - Mikulášská besídka byla letos trošku netradiční. Rozdělili jsme
se do skupinek, které mezi sebou soutěžili. Jako první vyrazila nejlepší
skupinka podle zpráv po trase směrem na rybníky, kde všichni našli Mikuláše a
ten jim dal balíčky plné sladkostí.

8. listopadu – Martinské skotačení – se neslo v duchu indiánských tradic a
soutěží

21. prosince - Vánoční besídka – Již dopoledne se skautky sešly ve Skautském
sále, aby jej vyzdobily a připravili štědrovečerní večeři, která probíhala v kruhu
všech členů našeho skautského střediska. Večeře začala společnou modlitbou,
osobním přáním do nového roku a rozdělením si vánočních oplatků. Poté
následoval program družin a rozdělování dárků. Za zpěvu koled a plni vánoční
nálady jsme se rozešli do svých domovů.

Celé brumovské
středisko při
štědrovečerní večeři
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24. prosince – roznáška Betlémského světla

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na tvorbě
tohoto Almanachu 1998 - 2003, jak svými radami, půjčením podkladů a
materiálů i propůjčením počítačové techniky, ale i drahocenným časem a
povzbudivým slovem (především Astrovi, Oskarovi a Soptíkovi).

Kalendáře na rok 2004 s motivem loga Svojsíkova závodu

27. prosince – na závěr roku jsme se spolu s ministranty sešli v brumovské
tělocvičně. Celé dopoledne jsme mohli slyšet ťukání míčků neboť probíhal
turnaj v Ping-pongu.

Nynější činovníci 17. střediska Brumov - Bylnice

Vítěz turnaje v Ping-pongu - Bacil
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Podpatky polobotek klapají na dlažební kostky
v precizně přesném,
mírně se zrychlujícím rytmu.
Prošel kolem domu jako stín,
stejně šedivý jako jeho zánovní oblek.
Vypnul zvonění na mobilním telefonu
a z kufříku vytáhl krabičku
zaručeně pravých
amerických cigaret Marlboro Light.
V okamžiku,
kdy hlavička sirky vyryla
téměř nezřetelnou rýhu do škrkátka
a sirka vzplála;
v tom osvětleném,
tabákem a sírou vonícím okamžiku,
se na chvíli dostal někam úplně jinam.
Viděl kluka, je mu sedmnáct,
jak s partou jemu podobných
hraje na kytaru pro táborový oheň.
A oheň vypráví o všech těch věcech,
které znějí tak hloupě a otřepaně
a které jsou pokaždé znova tak krásné:

Autoři: Blanařová Zdeňka
Kolínková Eva
Strnka Václav – Vafle

o drncání pražců,
když v pátek utíkáš z města,
o šumění stromů,
když ležíš v mechu a pozoruješ oblohu,
o divoké řece a o studánce,
kde voda je tak průzračně chladivá,
že chutná lépe nežli víno
a o jehličí,
které v neděli večer vyklepeš na koberec v předsíni.
A to vše v tom ohni bylo a také kouř,
hrnoucí se do očí,
nutící člověka, aby zakašlal.
Vyplivl hlen z cigarety, botou rozdrtil žhavý vajgl a odešel…

Určeno pro vnitřní potřebu 17. střediska Brumov - Bylnice
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