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To,

te si

na letošnlm tábore budeme hrát

na .dobu bronzovou' a je pfipravena
celotáborova etapová hra . BRONZOVÝ
POKLAO' už mezi oddílový lid prosaklo.
2:e 10 bude poorádny nárez asi tu!!te

CI> "osi/i lidi doby bnm::DI'i. V dobl
b...,,:onó Itdf IlmiI, piisI. lU'
jili

pll,,,,,.

: IIij tItx-.~tn[ rJIIit'!l.

\/!ichni sami. A že se na tábor musl každý
sám pl'ipravit, to snad také nenl zapotrebi
dvakrát pfipomlna\. Letos si na tábor
budeme pfipravQvat .dobové" oděvy
z doby
bronzové.
Pl'inMlme
vám
ilustračnl obrázky pro inspiraci.

NejlepAlm materiálem pro velmi rychlou
vyrobu takého dobového oblečeni je
obyčejný (ale ne umělohmotný) pytel na
zemáky Bez nápisů . do Čista vypraný.
V lepšlm
pfipadě
je
vhodná
jednobarevná (pfirodnf barva) bavlněná
látka - trebas praporovina.
V průběhu tábora budeme mit možnost na
takovyto oblek vyrobit různé ozdoby, které bude možno na takovyto hrubý háv pňšit
silnou niti (nezapomel'i si ji pribalit).
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Pro děvtata je oděv velmi pfirozeny, ale kluci si budou muset zvyknout na suknicejak je dobfe patrno z většího obrázku. Další inspuiraci najdete v ilustracich Zdeňka
Buriana v knize Bronzov'( poklad od Eduarda Štorcha.

PRO RODiČE
a setk<!ni s rodiči - 9.6. byl v premiéi'e
promítnut dal~í oddílový- videofilm z roční
činnosti oddílu
- kopii bude možno na
videokazetě zapůjčít u Fanty.

N
N

a zá/íový- víkend (termin uveden
akci
dále)
je
opět
v kalencláfi
naplánován víke nd jen pro rod iče a Yildce
oddílu na Ba/ince - skautské chalupě ve
Velkých Karlovicách. Letos budeme péct
mlsto jehněte prase. Všichni rod ičově jsou

zváni. Bližši informace podá Irča (tel do
PJáce (0651) 24564, domů 641015).

N po ledne

avštěvnl

den na ttlbofe je od sobotni
15. července
do nedélniho
poledna 16.července , Přespat bude možno
ve vlastních spacáclch ve velkěm hangáru.
Všichni rodiče jsou zvani na sobotni t<!borovýoheň. Alkohol a kouření na našem tábore
neni vitán . Delšl návštěvy na tábore (mímo
návštěvní den) nejsou pro tábor pfínosem.

CO PRÁVĚ ČTU A JAKOU HUDBU POSLOUCHÁM?
(Vaz,.)

Trpím nešvarem, že mtlm
najednou rozečteno několik knih (vět!inou 2-3), což se
pochopitelné odrazí v tom , že čten<!fský z<!žitek neni plnohodnotný. Momentalně opět asi po
dvaceti letech dočítám Bronzový- poklad od Eduarda Štorcha, protože kniha bude hodně
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využ ívána pii celotáborové hfe a tak si nemužu dovolit mít mezery Kniha se ml čt e o to líp,
že jsem se dozvěděl, že Eduard Štorch patlil mezi ska uty (měl přezd ívku Sachem) a jako
prvnl u nás zkou~e l jakous i rodinnou formu ska utíngu - tábofeni malých dět i a rodiču
spo l ečně. Tuto informaci před pár lety cenzofi do ti ráži a doslovů jeho knih z ideologických
duvodů nepustili.
Pled časem jsem se rozhodl , že si muslm pleč íst v~ech 6 dilu Souo strov í Gulag od
Alexandra Solženicyna. A ta k jsem se úspMně prolouska l prvnlm dílem a pfipravuju se
psychicky na druhý. Je to čtení drsné, o to drs n ější že je pravdívé, Snaží se fakticky popsat
atmosféru strachu v bývalém Sovět ském svazu pfi pravidelnách vlnach zatýkání , atmosfé ru
beznaděj e ale i Skutečná hrdinské skutky vzdoru, Det ai lně popisuje zrůdnou mašInériI
sovětských koncentráku - Gulagu. Myslím si, že rovefi by si měli od Alexand ra Solžen icyn a
určitě něco pfeč i st - !lebas mnohem ttivěj~i ale o nic smutnější ,Jeden den Ivana
Děn i soviče ".

Velkým zážrt kem pro mne by la knižka ,Na všechno bud připraven" od Lubomíra Školouda,
kterou do knižní podoby upravil Petr Štěpánek, Našel jsem ji mezi ostatníma knížkama ve
Valmezské kn i hovně a přečetl jsem ji (po rušiv svuj zlozvyk) za jednu noc. Je to poutavé
vyprávěni , ktzeré mohlo vyjit až po skoro čtyřiceti letech. lubku jako skauta zatkl i v jeho
dvacíti letech, když šel do klubovny své hO oddí lu Odsoudi li jej na dlouhá léta do krimir'lá lu ve
zmar'lípulovar'lém procesu, který v padesáti letech byl r'lěčím r'laprosto r'lormá lr'llm. Někol i krát
se pokusi l o útěk, vždy byl chycer'l , jako zázra kem pležil svoj i smrt, když jej chtě li zezadu
bachaři zastřelit, prošel r'leobávar'lěj áimi kom ur'l istickymi krimir'lály - Jáchymovským peklem,
Valdice ma, Mírovem i Sabinovem. Opět knížka , ktero u bych zařadi l do povinné čet by r'la
stledr'lích školách.
Protože moje sbírka CD je dosti rozsáh lá, nejvíc leáím prOblém co si pos lechr'lout (ach ta
možr'lost volby!), Asi r'lejvícek rát jsem poslouchal muziku amerického skladatele Johr'la
Barryho, kterou udě l a l k filmu , Tar'lči s vlky" . Za tUhle hudbU dostal Oscara a zcela určile
pravem. Tak usadit mr'le dokázal akorát r'láš Ar'ltor'l ín Dvolák se svým Largem (symfor'lie Z
r'lového světa)
Polidil jsem si II CD se všem i r'lahrávkam i . Dobrého vojáka Švejka" které pořid i l v letech
(1953- 1969) Jar'l Werich . PI;Zr'lám se, že jsem Haškova Švejka r'l ikdy nečetl a ta k aspoň
tímh le dohár'lim deficít. Celé je toho skoro 10 hodin a tak si skoro každý veče r pfed uSr'lvtlm
kousek pustlm.
Ale zatim jsem r'leslyšel r'lové CD .Jarka Nohavicy - Moje smutr'lé srdce" a , Karla Plíhala Kluziště" a ta k se moc těším až mi někdo z mých ka marádů tyto CD pujči, To je toliž
r'laprosto plesr'lě ta muzika, kterou poslouchám n ej raděj,

PRO ROVERY
ideofilm z ObRoku 2000 bude za
chvi li r'la světě. Ve čtvrte k 1,6, po
družinovce Žab jsme s Kikinou a
Sikulkou (osvěd/':ila se jako dobrý
asistent režie, kostymérka, ši/':ka ,
pos kok ... ) doto/':ili poslednl
komentátorské scény. Kik ina totiž bude
dělat "pruvodkyni a komentátorku"
v tomto dok umentu. Z této kazety bude
poří zeno 50 kopii a ty budou rozes lány
těm , kteři si je objednali, do celé
republiky ! Kdyby každou videokazetu
shléflo jenom 10 lidi1':ek, zname ná to,
že Ki kina bude rázem slav ná ..

V

i

tj
profes ionálka - odm ítla pracovat na
dalším oddllovém filmu, zadarmo ani
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Kíkína nekvoká (pardon nekomentuje). Ale :Siku lka , jako
správná pod rád kyně se už tvrdě dere
na jejl mlsto. Nabízela mí půl prasete.
když z ní uděláme hvězdu jako
s Kíkíny. Na odd ílové radě to budeme
muset zvažil.

V

.WWW.INEXT.CZlLACHIM" - pod
počitad l em návštěvnosti stránek je
odkaz na stáhnutí 3 p í sniček.
etošní prázdniny by se měla
us k u tečnit naše prvni prázdninová
RS expedice, určená pro ty, kterl
budou přija ti mezi .d ružinu RS· ,

L

současné době je možné si

z internetu stáhnout hudební
nahrávku z naši :SESTKA~S K ~
produkce (zpivá tam Ki kina) ve
formátu MP3 -

esnich kursů se koncem srpna
zúčastn i Pinč l (FONS) , Brumla a
Kikina (SEL KA).

L

TANTRA TOTEM -INSTRUKCE PRO ŠtASTNÝ ŽiVOT
(z

In~ ""'tu!

1. Dávej lidem vic , než otekávaji A
dě l ej to s radost i.
2. Nauč se z pamět i svou ob libenou
báseň .

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10,
II

Něvěf všemu, co sl yš i~, neut rať vše ,
co máš, nespi to lik, ko lik bys chtěl
Když někomu ř ikáš "MILUJI T~" ,
mysli to doopravdy
Když někomu f ikáš "PROM I Ň", divej
se mu do oči.
Před
svatbou buď zasnouben( a)
minimálně 6 měsicu,
Věř v lásku na prvnl pohled
Nikdy se nesměj sn ům někoho
jiného. Lidé, ktefl rlemaj l srly rlemaji
mnoho.
Miluj do hloubky a vášnivě . Muže Ti
být ubliženo, ale je to jedirlý zpusob,
jak žit plrlý život.
Při nesouhlasu bojuj fé rově žádrl á
jmérla.
jejich
Neposuzuj
lídi
podl.

příbuzných .

12. Mluv pomal u Mysli ryc hle.
13. Pokud Ti někdO položi otázk u, na
kterou rlechceš odpovědět, u směj se
a zeptej se "P roč to chcete vědět ?"
14. Pamatuj si, že velká láska a vel kě
úspěchy vyžaduji ve lký risk
15. Zatelefonuj matce,

16. Ře kni "NAZDRAVí", když někdo
kýc hne,
17. Když prohráváš. neprohraj poučeni
18. Zapamatuj si tři důležitá "R" - Respek
pro sebe. Respekt pro jiné a
Respo nsibility
(Zodpovšdnost
za
všechny své č iny) ,
19. Nedopust', aby malá hádka zničila
vel ké přáte l stv l,
20, Když si uvědom i~ , že jsi uděla l {a)
chybu, podn ikni o kamžitě kroky k jej1
nápravě.
Usměj
se, když zvedáš telefon,
Osoba na druhém konci to uslyš i z
Tvé hO hlasu.
22, Pro manželstvi si vyber ženu/muže,
se kterou/kterým si rádl a) povidáš, Až
zestárnete, konverzačni schopnosti
budou stejné duležité, jako kterékoliv
jiné.
23, Zůsta ň něj aký čas sám/sama
24, Otevři se změnám, ale nezapomeň
na své hodnoty
25. Zapamatuj si, že ticho je nědy
nejlepšl odpověď
26, Čti vice kn ih, sleduj méně televizi.
27. Žij dobrý a česný život. Al zestárneš,
vzpomínej na néj a bude mit znovu
možnost se z něj těšrt
28. Véř v Bofi pomoc, ale auto si raději
zamkni,

21,
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29. Laskavá atmosféra doma je ve lmi
důležitá. Dělej všechno, co může~ .
abys vytvoril(a) klidný a harmonický
život
30. V hádce s milovanými se zabývej jen
aktuálni situaci. Nevytahuj minulost

31 Óti mezi fád ky
32, Poděl se o své z ku ~enost i . To je
způsob, jak dosáhnou nesmrtelnosti.

33, Buď jemný k světu
34, Modli se, je v tom nezměrná energie.
35. Nikdy nep řeru~ uj n ěkoho , kdo Tě
chváll.
36. N evě ř m uži/ženě, který nezavirá oči
při líbáni.
37. Jednou do roka jdi na misto, kde jsi
nekdy předtím nebyl(a).
38. Když vyděláš hodně peněz, použij
jich na pomoc jiným, dokud žiješ To
je nej věl~ i uspokojeni z bohatství.
39. Zapamatuj si, že nedostat to, co
c h ce~ je někdy zása hem ~téstěny.
40, Nauč se pravidla a pak nějaká poruš.
41. Zapamatuj si. že nejlepši vztah je ten,
ve kterém je láska k tomu druhému
vět~i. než Tvá potřeba loho druhého
vlastnrt
42. Posuzuj svůj úspěch podle toho, čeho
jsi se musel(a) \/Zdát, abys ho
dosáht(a).
43. Zapamatuj si. že Tvůj chara kter je
Tvůj osud
44. Přistupuj k lásce a k vařen i s
bezstarostnou
odevzdanosti.

HLAVOLAMY
I~ Mifl 5)

Když už Vás nebavi lušti v soutěži , usuzuju s toho důvodu, že jsem v šupliku nenašel
nic, můžete si luštit bez da lšlho soutěženI.
1. tasto leží nebo i sedí ved le tebe a přece jej nemůžeš chyt it?
2

Zkoušeli ste už napsat

3.

Třešňová

čislo

14

pěti

stejnými

č ísl icemi?

Ne? Tak to skuste l

álej je dlouhá 300m. Stromy jsou od sebe vzdáleny 6m. Kolik je

v áleji stromů?
4. Na obrázku je nakresleno 10 sk leniček. V pěti je nalito víno a pět je prázdných.
Přeložte skleničky ta k, aby bylystrídavě jedna plná a jedna prázdná Jak to
uděláte, aby jste vždy vza li do rukou jen dvě sk l en ičky a osta tní nechali ležet.
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5. Jenda a Karel jsou bratfi. Kare l je dvakrát tak star)' jako Jenda a pětkrát mladšl
než jejich otec. Všichni trl dohromady maj l 52 let. Hádejte, jak je star)' Karel, kolik
let má Jenda a jak je star)' jejich otec?

Spravne

odpovědi

3.

I
2

Slin

3.

Alej ivoN 102 srromil
Vlno ze sklenltky tisk; 2 pfelejeme do
skleniCky tisJo 9 Vino le sklenltky t:lslo 4
pfelejeme do sklenK:ky i:lslo 7. SklenK:ky
poIoHme na svá mlsta a ůkol jt1 vyle~en .
Jenda má 4 roky, KareiS a jejich ratinek
mé 40ro/(ů.

4.

5.

11+1+1+1=14

Správné
I.
2.

3

odpovědi

z minulého

7

g+8+7+8+S+43+21_gg
g + 8 + 7 + 65 + 4 .. 3 +2 + 1 _ ~g

8

4

- 10- -

6

11 ~--~9

čísla

r+2+3+4+S+~+7+(Bktátgl_rOO

2

4. Dop/nýcll

5. Jen;edno dalM ul není na II>fuo
7. ~ na st""",,,
8 . Havra" mél 70 "-'I, je$t'áb 10 let

Z ODDíLOVÝCH RAD

,-,

B

ylo stanoveno
nové
pravid lo:kdo chce
odejít dřív buď to
z družinovky,nebo
oddilovky. musl to říct
vudci, nebo svému
rádci.
ento měsíc byl
v klubovně
obzvlMť vel ký
nepořádek, z toho
plyne, že pokaždé
když budete
v klubovné po sobě uklidíte i kdyby jste

T

mě l i

zasunout jenom židli· také proto
jsou stanoveny služby: po každé
oddilovce se bude uklízet a to
v následujíclm poladl:1.$NECI,
2.lllAL Y. 3.2:ABY, 4, VEVERKY
ezapomeňte,že

N

jedeme na tábor a
sebou si bereme mimo jiné kola a
obleky z doby Bronzové, které si musíte
ušít
ne 30.6. je ukončova c í oheň · $necl
chystají dřevo , laby chystají
ohn iště . čet i nu a sezení , žížaly fakule

D

MOUDRA

,-,
ol' Neodkládej na zltfek, co můžeš vykona t dnes,
ol' Nenul' druhého k práci. kte rou sám nechceš vy kona t.
./ Rozzlobíš-Ii se, počítej do deseti, než něco řekneš nebo
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,/ Cím je člověk rozumněj~í a l ep~i, tím vice dobra nacházi u jiných.
,/ Hněv je vždy ~ koslivější než u rážka, která jej vyvolala .
,/

Dě lej

dobré skutky tajně .

,/

Nejskvělejší

talenty

ničí

se zahálk ou.

,/ Jednou z nepochybných a č i stých radostí je odpočinek po práci.
,/ Když mluvíš. tvoje slova by

měla

být lepši naž

mlčení.

,/ Clověk nachází své štěsti jen tehdy, když pracuje pro jiné lidi.
,/ prekonávej hněv mírností, zlo dobrem, lak omého dary a Iháfe pravdou

ROBERT STEPHENSON SMYTH
BADEN-POWEL
rSpIdy)

arodil se 22.února 1857 v domě Stanhope
Gardens v Londýně.Pihovatý zrzavý , modrooký
kluk zvaný Ste našel svou prvnl di voč i n u
v Londýnském Hyde parku {te nkrát byl mnohem
divočejš i než dneska }.Odbihal z piskových cestiček
a pozoroval žáby, ptáky, kachny, husy, ovce, kozy i
krávy.v šest i letech namaloval mapu Hyde parku i
zvi/ata,která zam vi děl.V devíti letech posla la
maminka Stephensona k přibuzným do hrabství KentNa toul kách přírodou si tu
zdokonaloval své pozorovaci schopnosti. Kozy a krávy ted vystřída li srnci a lišky, které ted"
mohl sledovat i za soumraku,V té době si bratři Baden-Powelové postavili kaja k.Plavilí se po
temži , sami si vaři l i, spal i ve stanech.Q rok pozděj i op ravili starou jachtu a vydali se na moře,
Zúčastn i l i se také ně kol i ka závodú {regat} a také vyhrávalLTfináctíletý Ste byl přijat do jedné
z nejstarších ško l Chartert1ouse, Naštěst i byl i tady rozsáh lý málO udržovaný park.Ste
prolézal houštinami, šplha l po větv ich . pozorova l učitele procházej ici se po vyzflačených
cestách. Nebyl výborným žákem-raděj i než předflášku o lišce pozorova l stopu lišky
v přirodě,V devatenácti složil zkoušky na nejstarší vojenskou akademii v Sandhurst.Víc flež
vojenské hodnosti ho lákaly cizí země . Plánl se mu spl nilo dost brzy-byl přidělen k 13.
Jezdeckému pluku v i f1dickěm Lucknowě. starém královském méstě pod Himal~em""

N

POI<'RACOV Nlpf/IS TE " ,.,

VTíPEK
"Maminko. mě se na t u střediskovou skůzku
nechce, Dévčata ze mě mají srandu, kl uci mi
podráži nohy. vúdcové mě nemají rádi , já
tam nepůjdu ! "
"Muslš Dalošku, jednou jsi tam vůdce
strediska .. ' ·
Miris sa fla družinovce ptá ostatních . ŠnekŮ":
"Og aR. kdo ví, jak sa jmenova l, pro nás
skauty, nejvýznamnějš í Čl ověk 20. stoleti?"
A jak je temu u Sne k ů zvykem - nikdo sa

dlůho

neozývá
"No ogafi, kdo

správně

odpovl. dostane

čoko l ádu "
Pťi hlási sa Fanla a fíká : "sir Saden Powel"'
"No, špica . pojd si vz it" čoko l ádu!"
Fanta vezme ČOko ládu a když si sedá zpátky
do kůta klubovny , ř íká si potichu: "Sorry,
Rambo, ale obc hod je obchod."

Chytrý sedí na zkoušce proti
se ho ptá:
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"Když spolu dva lidé hovorí a jeden l. nich je
hlupák, co se stane?"
''Ten druhý neudě l á zkou~ k u, " odpoví Chytrý.

.To viš, že práva!. To dě l aj ů všeci
A netahali f a za lusy?'

ogaři :

Kdosi při nes l ze ~ koly poznámku: VA$ SYN
NIC NEUMí. Otec odepsal: PROTO HO
POSiLAM DO ŠKOLY.

k Sněhu li:
"Kdybys mě l a sedm jablíook a já tě o dvě
poprosil, kolik by ti jich zůsta l o?"
"Sedum !"
Povldá Spidy: "Ne, panl učite l ko , nevím kdo
10 u děl al a v tu chvilu mně to přitlo jako
dobrý nápad,"

Fanta: Já sem si .. JENDOOOOOII!!"

Na Gymplu sa prý liká, že profesor je osoba,
která mluvl ve spánku jiných

Pani Kapustovou propustili z

Učitel

Fanta

"Vidíš načern to stojím? No na

níčem!"
vězení

na

Vite proč sa Bára hlásí na vyso kou ~ kolu?
Aby dostala kolej a plistup na Internet.
Ho~ťálkovský učitel povídá'
"OrleS vás pustím o tlvrt hodiny drív,
Odcházejte prosím potíchu, al' nevzbudíte
nikoho ve ved l ej ~ích učebnách"

Uč itel chemie chtěl v osmičce žákům
demonstrovat negativni Vl ivy alkoholu.
Pfinesl sklenici vody , sklenici wh isky a dva
červíky .
' 'Teď pozorně sledujte ty červi ky"
Do skl erlice s vodou vložil jednoho červa,
Ten se č i le pohyboval. spokojený, jak jen
muže červ ve vodě být Do druhě sklenice
vložil druhého červa, Ten se zača l zufivé
kro utit a po pár vtefinách kl esl na dno
nehybný.
''Tak, co nárn z tohoto pokusu vyp lývá?"
Brumla. kte rá samozlej mě seděla v poslednl
lavici, se hlásl:
"Pijte wh isky, nebudete mit červíky "

Oazul se na táboře se rozh líži po kuchyni.
, Nevite, kde je náš dnešní kuchal, Pinčl ?"
, Hned pfijde," znl sborem od ž ižaL Jenom si
ods kočil na oběd do hospody.
Judy pi~e domů z tábora dopis.
, Milá maminko, moc Ti děkuji za ten dlouhý
dopis. Jen, co budu mít trochu času, tak si ho
pletlu:
Mirisova rada do života pro č l eny jeho
družíny: ,Co musíš udělat dnes, odlož na
pozitfi a máš dva dni volna:
.Sta/íčku ,

aj ty sas prával s ogarama, když si

byt malý?"

SESTAK t ,4 -

amnestii. Nemůže si přivyknout
svobodné a rušné dopravě a ta k přecházi
na červenou a uprostfed křižovatky
zůstane stát Hned je u ni policajt To vás
bude stát 200 Kč povídá, a už loví
v kapse bločky."JeŽišmarjáá to ně :
Ladonl zk roušená babka , " Kde bych na
to vzala, deset let jsem byla ve vězeni a
tomu ruchu si nemůžu přivyknout : "A co
jstu děla la. za co jste seděla" ? " No 10

tasopis 6./(oedu/(ovantlho oddffu Katelinice
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Vám mohu tíet. Klepla jsem
neposluMého synka po hlavě lopatou, až

zblbnul " Policajt zastrči bločky a
vykňkne:,. To jsi ty mami"?

PLÁN AKCi
16. -18.června

4 .-20.srpna
nn.srpna

Historicky posled nl VRRV (voda - Slovensko)
Oddilovka
Předtáborová vyprava (Mirošov)
Ukončovačka - slavnostnl oheň
Odjezd na put"ák (sobola. 6:50 aulobosem)
Odjezd na tábor (sobota. 6:50 autobosem)
Návštěvn1 den na táboře
Pfijezd z tábora (navečer)
1.RS expedice
víkendová vYPrava ..• (sledujte oddllovou vývěsku pted OÚ)

8.z~Hi

zahajovač ka

9.zán

HELP 98 (2.roč nlk)
2. Opékáni (prasete) na Bařince - jen pro rodiče

23.června
24. -25 .června

30.června
1.července
a.července
15.- 16.července
23. července

16.-17.záři

ZAKCi

,-

DVOUDENNi VÝPARAVA NA KOLECH - 6.- 8.5.2000

K

onečně
jsme
zase
vyrazili
na
celooddllovou výpraV\l. a protože 8 5. je
svátek. miJ:žeme ju protáhnout až do

pondělka.

pole. (Je~tě , te jsem jela na lodi).
K večeru jsme si našli mlstečko na krásném
paloučku u lesa. Uděl ali jsme si ohni~tě ,
uvarili večeru (plipálenů rýžu - mr'lam.
mr'lam), postavili jsme p/ist/ešek a po večeli
jsme SI zahráli pár
kukufičné

Sraz jsme si dali v 800 u Dazula Bégly jsme
naházeli do Dazulova
auta a vy razili jsme.
plsnlče k .
Během
jsme
ještě
nich jsem usnula. a
Cestou
pi'ibrali Radka a tak nás
tak nevím, co se
bylo celkem 24. Když
dělo dál.
j5llle byli něllde pobliž
Ráno
jsme
se
Hranic. rozdělili j5llle se
vydali
na
dal~í
na dv6 poloviny. Jedna
putováni
(spi~
kolováni)
DojeIí
pOlka br3zd~a na raftu
a na pálav6 rybniček a
jsme k btidlicovým
druhé sbírala různorodé
jeskynlm. kde jsme
kamlnky. ze kterých
stl rozhl6dli. Docela
jsme potom udělali
zaJlmavé a taky
vystavku a vyhodnot ili
krás né.
hrozné
ten nej krésnéj ~L Stejné se to nedalo polédné Kdy.!: jsme vy~l i ven, zhlédli jsme divadlo posoudit. Pak jsme pokraoovali dál v n a~ 1 operace hlavy Kikiny, hlavni operatéfi Dazul
cestě. Cást lidi sjlždéla Bečvu . která vůbec a Rade k. Poté jsme pokračovali dál v na~1
n.t.kl. • tem zbytek jet no kole plos costě. Tentokrát j~m e nejel; moc daleko, jen

SEsrAK C." -

C,,~

6.koodukovaného odd/tu Keteli",ce
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k zatope nému lomu. který byl pobliž
Na/oukli jsme raft a pálavu a projíi.dě li jsme
se po krásné modrozelené h lad i ně, Ně kteří
jsme taky zkouše li horolezčit asi metr nad
vodou. Je to úpl ně jiný pocit. když máte pod
sebou vodu nebo když víte, že máte pod
sebou zem třeba 50m. Bylo tam opravdu
pohádkově nádherně, Jakmile jsme osušili
lodě, vyrazili jsme směrem na náš hlavni cil
- Helfštýn. Hlavně světluš ky tam utratili
skoro všechny peníze co měly, N ě kteři jsme
si j eště procházeli taj ná a temná zá koutí
hradu. Neměli jsme na to ale dost času .
protože se už zav lralo, Cestou zpátky si
někteři výtečnici ko upili tfeba brambúrky za
třicet korun , atd .. Tentokrát hledání místa na
spaní bylo poněkud zdlouhavé. Slěhovali
jsme se cel kem 4x a nakonec jsme sko nčil i
v lese. Veterní povldání jsme zasvěti l i
tématu židovstvi a koncent rační tábory. Pak
jsme se odebrali do spacákú, No teda řeknu
Vám, spát vedle Dazula nebyla zrovna
nejšťastnějši volba, Každý popisoval své
nádherné ranni probuzení pohledem na

slunce vykukující zpoza stromú, jenom moje
vypadalo tak, že ještě úp l ně neprobraná ze
spánku jsem ucitila, jak mně něč í tlapa
ucpává nos samozřej mě Dazul. Když jsme
se sbalili a zdravě posnídali čokoládově
ku líčky s m lěkem, vyjeli jsme na zpátečni
cestu. Když jsme dojeli pod len ohromný
kopec - Lázy. dali jsme si oběd, Doufám, že
souhlasíte se mnou, že před takovým
krpálem se musíme pořádně posilnit Potom
Dazul vyvezl svět l ušky nahoru, protože i tak
to ho měly plné kecky. Zbytek si to po tom
dobrém obědě vyšlapat. leda spíš bych l ekla
vyšel při kole. Nahole jsme zakončili výpravu
pokři kem. protože pak se už každý rozjížděl
jinam.
Všechny účastn í ky bych chlěla moc pochválil
za jejich chování na cestách. ale opravdu
mile mě pře kvapi l y světl ušky . které po ce lou
dobu nejen, že se chova ly doble na cestách.
jako jediné si udržovaly po ce lé tři dny
bezpečno u vzdálenost od kol a taky vůbec
nekl'1 uče l y (skoro),

NA TULÁCKÝCH SKALÁCH - 20.5.2000
(Dn u/)

yrazili jsme klas icky na kolech a bylo
nás oproti ostatním akcím málo. Ale
to nám vůbec nevadilo - protože ,CiM
MiŇ. TiM lip·. A opravdu. Vezli jsme
s sebou lana. sedáky ... .. v plánu byl
horolezecký výcv ik. Na každáho se
dostalo. každý si mohl vyzkoušet (i
několikrát) lezeni . j i štění i slaňován í.

V

IF.,,"'I

sobotu ráno se nás u klubovny
přece trochu sešlo. Já. Dazul a
Kec ka .
Nebylo nás sice moc, ale čí m miň firn
lip. Zbali li jsme pár lan , žumarů atd ..
Tak jsme teda vyrazili. Jeli sme přes
Ra tiboř až do Hošt"álkové . V Hošt'álkové
se k nám přidaly K ikina a Bára a spolu s
nima se naše cesta ved la až k zastávce
kde se každý z nás trochu posilnil a jak
v Dazulovém batohu zazvonil mobil
všichni tuši li .te jsme nekoho urč i ťě

V

zapoméli. "No a ne?" Měl i jsme pravdu?
Volala Irča a řikala. že jsme zapoměl i na
Katku s Judy. Nemyslete si. že se někdo
z nás vracel. Dazul byl tak chytrý a řekl
Irči. že na ně počkáme, Až Katka s Judy
dojely. pokračovali jsme dál. Jakmile
jsme dorazili. vybalili jsme lana a další
potřebné věci. Dazul lana šel hned
pověs i t a my ostatní jsme zat lm chystali
sedáky.žumary a osmy. Jak bylo vše
zaj ištěné tak ti prvni z nás si na sebe dali
sedáky a to co bylo k lození potřebné,
Jako první jsem šel já a Bára mě jistila

SEs r AK t 4 - tasopis 6. koedukovaného oddilu Kaleflnice
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ale s ní jsem se bezpečně stejně
necitil. Tak jsem tedy lezl, jak jsem byl
asi dva metry nad zemi myslel jsem si,
že to už asi nezvládnnu, protože se
nebylo kde chytnout Po chvilce hledán i
jsem narazil na malou skulinu do kte ré mí
vlezly jenom tři prsty a tak jsem se
vymrštil alspor'i o půl metru vyš. A tak
nějak jsem se vyšk rábal až nahoru.
V duchu jsem si říkal dokázal jsem to l
Dolů to šlo už lip. A takto si to vyskůšal i
všeci.Chtěli sme si vyskušať ještě
slar'iováni, ale z razu sa cosi začalo
blýskal' a poprchovať . Okamžitě sme
sbalili lana a sedáky a šli sme udě lal'
pflstfešek pod, kterým sme měli oher'i.
Sedli sme si na pafezy a ze svač inou
v ruce počkal i až déšť pfejde. Až déšť
přešel lana sme zase pověs i li a začal i
sme lozit' dál. Nebylo to nic platno,

DĚTSKÝ DEN - 4.6.2000
řipraven byl doble. ale nedobře jsem
zvládli propagaci. Navic se v tom to
terminu sešlo údajně několik dětských
dnů (Vsetin, Hošťálkova), takte účast
z řad veřejnosti byla trochu menší něž
loni. Ale chybama se člově k učl. Zato
atrakce byly zvládnuty dobře a rut i nně.
To, že jsem letos poprve postavili hangár
bylo velmi dobré - ukryl se v tom bufet,
rozvěšeli jsme naše propagačn í vývěsky
a jěště bylo kde pracovat s kůží.
Jako největší atrakci se jako vždy
ukázaly lod i č ky , lotos obohacen o souboj
s bidly na lodích. Velmi také zaUjala
atrakce , ktero u jsme okopirovali na

~;u;;: sme

i
I
a zase
pršel. Tak sme zase sbalili lana a
sedáky a opět zalezli pod skály. Jakmile
přestalo pršet nasedli jsme na kola a
pospichali dam.
Cestou sme sa stavili v Hošťálkové na
zaslávce, kde sme toč ili svoje zabahněné
obličeje a jiné věci , kte ré vás nemusíja
zaj ímat'. Pak uŽ sme upalovali dam.
zača l o

P

' O-C~~i~~~~

dlouhé tyči. V naši
FURTBALL Byl
a
zaujal tak, že bychom se nedivili, kdyby

šEsrAK C.4 _ Casopis $.koedukovaného odd/fu Ka/efinice
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se tato rychlohfička objevila na nějaké
katefinické zahrádce. AJ. dobudujeme
areál klubovny, budeme muset
FURTBALLL postavit, jako stálou stavbu
a vymezit jl patflČné misto,
Jinak nám sluníčko velmi plálo - až moc,
Akce nebyla moc prodělečná , protože ji
mimo LACHIMU sponzorvala klasicky i
. Jana Tatýrková - obchod u Dor k ů", která
na akci věnOvala 100 špeká~ků - ty baly
pochopitelně rozdávány dětem zdarma tkzv.•špekáček za 5 prstů· - museli doložit, že absolvovali alespol'l 5 atrakcI a u
každé jim obarvili prstík v tuši (maminky měly strašnou radost) ,

DRUŽINOVE PŘESPÁNi V KLUBOVNt: - ŠNECI
~tMoI~

O dlůhé době sme SCl
rozhodli. že by sme si
mohli udělal' družinovů
výp ravu, Všeci sme SCl
rozhodli,
že
přespíme
v klubovně. AJ. skon~ i lo
setkánl rodi~ů jsme jako
správné
dětivytáhli
SKVf:LOU
SPOLECENSKOU
HRU
" Z pohádky do pohádky."
Hra byla naplnavá, ale
protože byla dost o ničem,
rozhodli sme sa s pomocí
cérek (sestry Drdovy), že
půjdeme
na
noční
prohlldku nedalekých třešní. Proti naši
vůli nás cěrky donutily neja k ů tů tlešl'iu
šlohnůt', Pak sme sa už vrěliti do
klubovny,
Večer ublhal pomalu a jedno jediné
rozveseleni byla hra " jaký, kdo, co
dělal... ." No a na výtvory sa možete
podlvat' na našu družioovů nástěnku .
Pak už sa nám chtělo docela spat' tak
srne zalehli. Všeci sme chtěli spat', akorá t
Jediný Fanta furt dotíral na Mirisa, který
ho musel poláf usměrňovat'.
Když už sme všeci podřimovali ozvalo sa
na dveri "buchy, buch." Vyskočili sme jak
když do os střelí a okamžitě sme sa šli
podlvať kdo to byl. Jasně. že tam nikdo

P

nebyl a my srne si mysleli
jestli to nebyl enom větr a šli
sme znovu spat', Za chvilu
"buchy
buch."
zase
Tentokrát' už to Mirisa
naštvalo a šel čekat' na ty
nočnl potměluchy. Chvílu
stál u dvef! když v tom
zaslechl kroky. Za moment
sa u dve'í objevila ruka a už
už chtěla buchat'. Miris jich,
ale pledběhl a vyběhl za
nima. " Ti ale upalovali."
V tu chvllu sme už věděli.
že to nebyl větr. Rozhodli
sme sa ože jich vystrašíme a
tak sme šli ven si na ně počlhal. Když už
zase nabrali odvahu začali sa nanovo
pližit' ke klubovně . My už sme byli
připraven í a jakmile sa plibllžili tak sme
na ně posvitili. "No to sta měli vidět':
Utěkali jak matě děti. Po chvilce jim asi
došlo, že spíš majů strach oni z nás než
my z nich a šli k nám. Chilku začalo lepif
aj nám. No, ale jak pfišli k nám strach byl
pryč, Ti z. kterých sme měli strach byli
Monty. Robin, Sla/la a eště pár individui.
~Ikali , že sa dozvěděli, že tady spíme a
tak nás trochu vystrašíja. Vrátili sme sa
do klubovny a kone~ně sme zaspali.
No vidíte co sa može pii takovém
přespáni v k lubovně sta t',

SESTÁK t .4 - tasopjs S.koedukovaného odd/tu Ka/sooicfl
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TRIATLON -10.6.2000
(Da«,,!

riatlon je sportovni disciplína.
skládajlcl se z plavani, jizdy na
kole a běhu - to vše na jeden
zatah, tedy bez přerušení. Naše skautské
stfedisko na Vseti ně letos začalo s tradicí
pořádání TRIATLONU - organizačně to
naprosto
perfektně
zvládl
Tempo
s Křečk.em .
Byl Jsem
velmi
mile
překvapen, že oba dva pfi tom stihli
triatlon absolvovat.

T

~~I~~

Pinčl,

Dazul,
Všechny trasy byly naplánované od
.Balatonu·
v Karolince.
Dopoledne
v 10:00 starovaly děvčata na svoji (kratši
trasu). Vyběhlo jich 11 a všech 11 jich do
cíle doběhlo. Prvni doběh l a Trpaslik
z 2 . dívčlho. To jsem nečekal, že porazl
své (na prvnl pohled) lépe připravené a
starší soupeřkyně. Mylsim si, že by divčí
část oddílu z řad RS mě l a velmi vážně
uvažovat o tom, že se příštl rok triatlonu
zúčastní a budou bodovat. Rozhodně na
to majL

se helem "jaká výmluva. taká vým luva".
Tím, že nastoupíl mí uděla l strašlivou
radost - a dokázat, že v SESTCE nejsou
žádné velké mačky .
užu začína l o 21 a já byl s čislem
(a věkem) 33 nejstarší Mým
cilem bylo dorazit a neumřít při
tom. Na 1km ptavani, kterým vše
začlnalo
jsem nastoupil s chladným
kl idem a sV'jtm stylem .čubička " se držel
tak nějak uprostřed . Nevysiloval jsem se
a držel jsem hlavu nad vodou, což bylo
těžké. protože ne vždy jsem dosahl na
dno. Skoro minutu jsem ztratil tlm, že
jsem se přev l é k a l z plavek do suchého a
něj aké ty vteřiny tím. že jsem nemohl
zapnout cyklistickou helmu (nejsem
pověrčiV'jt , ale radši jsem si ji půjči l od
Trpaslika). Na 40km trat' jsem vyrážel
v íceméně vpohodě. akorát se mi z vody
trochu motala hlava. V Karlovicách tl
kapličky měl a být kontrola, takže když
jsem tam dorazil a viděl dvě zdravotní
sestry v nemocničnim obleku, pomyslel
jsem si, že je Tempo správný reces ista a
ukazoval jsem jim stehno. Měl jsem na
něm napsané nesmyvatelným fixem své
startovnl člslo. Setřičky nereagovaly, ani
když jsem na ně dvakrát zařval .třicet tři
- napiš si to!! !· Ale protože se tam oběvili
i nějaci j iné cykl isté. kteří zcela evi dentně
nepatřili k nám a navíc dorazili z jiné
strany. pochopil jsem, že toghle asi
nebude naše kontrola, vrátil se a

M

o celý rok jsem dost přisně (na
rozdll od Pinčla!!!) dodržoval svoji
tréningovou metodu - nevysilovat
se zbytečným trénovánlm a hodně j ist,
aby bylo tělo dostatečně silné a pfi
závodě mělo dostatek energie.

P

P

řed
startem se nám poda ři lo
ukecat Mirisa, aby nastoupil taky.
Moc se mu do toho ncchtčlo a řidil
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Nádhemé uvolněni - žádny infarkt.
Málem jsem ve vodě usnul. Pod~ mych
propočtů jsem mohl doběhnout tak kolem
dvanactého mista a lak, když mi rlkali , že
J:~~J,~6 ., nevétil jsem . Ale bylo to tak Cl
jsem 3 minuly za Mltou a 16
minul za Pi nčlem . Pinčl byl 1.(ml), MI~a
5. a Miris 9. Troufam si tvrdrt, že
v konkurenci 21 mužů to je pro na~1
SESTKU velmi dobrý výsledek. Dokonce
bych si tipl, že jako oddíl jsme se umlstili
v mužské kategorii suverejně nejllp.
kilometru
pfed
otočkou
mne
v protisměru minul Pinčl - byl prvnl. Byl
jsem nad~en . Pinčl na to ma. Povzbudivě
jsem na něj klikl a oprel se do pedalů,
protože mne pledjel dal~1 , souper.
Z kopce se ml jelo kupodivu lip a pfedjel
mne jenom jeden manlk. Na 10km běhu
jsem vyblhal už ne tak plně pfi slle, ale
když jsem zjistil, že Miris (o kterém jsem
si celou dobu myslel že je za mnou)
vybíhal, když ja jsem teprve dojlžděl kolo,
stanovil jsem si metu, že bych neměl byt
za nim moc pozadu. Pro jistotu se jej
budu držet. Dotahl jsem jej asi za
kilometr a po dalšlm kilometru nechal za
sebou spolu s Kudlou. To mne ale dohnal
Michal který ztrati pfi plavaní, ale
pozvolna dotahoval. Michala jsem se
držel jako kll~tě , dokud to ~Io. V táhlém
stoupáku za půlkou pfehrady Stanovnice
jsem mu poděkoval , že mne cety běh tahl
a zůstal jsem pozadu. Docela mne
začala bolet hlava, protože jsme cetych
10 km běželi na priměm slunku a
nepleMnlm, když napl~u ža tam bylo 40
stupňů
paráku.
Na
poSlednlch
občerstvovačkách jsem už ani necllil, že
si liju vodu na hlavu . Nohy mohly, pilce
je~tě slihaly. ale lenost a obava, abych
neskončil mimo trať (chvllema jsem
opravdu moc nevěděl jesUi ještě běžlm
po asvallce a nebo ne) mi nedovolily
zvý~ it tempo. Ale doběhl jsem. A rovnou
do vody schladit rozpálenou palici.

yl jsem rád , že jsem se dokázal
pfekonat a na trať vůbec vyrazit vzdal jsem to mohl kdykoliv. A
véi'te mi, te pokušenl se raděj neúčastnit
bylo velmi - velmi velké. Obava. že to
nedoká žu.
lenost,
obava
z velké
,. . Ale TRIATLON
pro mne

B

.j

~~~~:~~I
Miris.
·1
jsem byl

a 12
na trati v plném
zaprahu pro mne znamenaly mnoho.
Heba to, že jsem trošku začal
pochybovat
o
svě
propracované
tréningové metodě .
empo zaril - stredisku se poda/ilo
alespoň pfi triatlonu zmlrnit jeho
debakly
z fotbalových
turnajů
. SKAUTlxTOMici' , protože obé první
mlsta obsadili lidi ze strediska, měli jsme
nejmladšiho i nejstaršího ůČastnlka ...

T
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VYPOUSTÉNI BYSTŘiČKY - 3.6.2000
Tato akce nebyla určena pro všechny, ale jenom
Bara. Anita , Pinčl , Oazul, Michal K.
A tak jsme si pfi vypoullěnl pfehrady mohli
zkusit sjet dvoumetrouvé schody prJmo pod
hrázi - tedy nic moc. Ale jinak ty splavy
stály za 10, takže jsme celý ůsek až
k soutoku s Bečvou sjižděli tfikrát. Jednou
jsme dokonce vezli i starostu Vsetlna s jeho
dvěma pfed!kolnima dcerkama. Byl to
perfektn! zážitek. Pflltl rok bychom 10 mohli
odzkou!!.et s podrádci I se zájemci z rad
rodičů , protože to !'Iebyla akce nějak super
technicky náročná , voda se vypoultí pouze od 10:00 do 13:00 -takže ani tasov!
nijak náročná .

už NYNi

PŘEMÝŠLEJME :

ilm z letolnlho tábora - kdo naplle scénář k filmu.
kdo bude čist komentér, čim ten film uděláme jiný
ne! byly ostatnl?

F

dO namysli nějaké originálnl oddllové vystoupeni na
stfediskovou vánočnl akademii? Chce 10 nápad a 'I
10 nenl luclovka.

K

do má nápad na oddllovY dvouminulovY videoklip
na stfediskovou akademii? Ten by měl následovat
pted na!im oddllovym vysloopenlm a měl by seznámit
oSla tni s ve zkratce s našim oddllem. Neměli bychom
se opakovat.

K
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dní jedeme na tábor!!!!!

1.7.; Dazul 17.7.: Loop 29.7.; Míša 31.7.:
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