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ŠESTÁK
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR Kateřinice, 

číslo 5, vydáno pro vnitřní potřebu 7.září 2000, počet výtisků 40. 
 
 
 

Pojď se mnou tam, 
kde nebe je vysoké a modré, 

kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují. 
Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic? 

Slyšíš tu píseň dálek závratných? 
Tiše a velebně šumí hlavy stromů. 

Záře slunce červenavá stéká po jejich 
rozpukaných kmenech a vůně pryskyřice Tě omámí. 

A večer oheň táborový tam do tmy pak zasvítí a 
vyvolá v Tobě pocity, které otřesou Tvou duší. 
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PUŤÁK 
(Klíště) 
Před táborem jeli někteří členové na 
pětidenní putování po česko – polsko – 
slovenských hranicích. I přesto,že jsme 
doma zapomněli našeho drahého Mirisa 
se nám puťák moc líbil. Seznámili jsme 
se s turistou, který měl přezdívku Azbest, 
jenž měl stejnou cestu jako my a tak nás 
po 2 dny doprovázel na našem putování. 
Jídla jsme měli mnohem lepší než loni a 

cesta byla taky míň náročná. Po všechny 
ty dny se nám spalo dobře až na některé, 
jako když nám na dobrou noc hrála disko 
hudba. Při ní se moc dobře nespí. Po 
cestě nás též zastihla bůřka a v té se ty 
přístřešky stavily dost špatně.Když už 
jsme se vraceli domů každý si přemítal 
v hlavě uplynulé dni a myslím si, že se 
některým domů ani nechtělo.

 
                                                                                                                                                                
 
DOPIS OD AZBESTA 
Na našem puťáku po hraničních horách s Polskem a Slovenskem jsme potkali 
sympatického pána s krosnou, fotoaparátem a hůlčičkou. Naše cesty se na pár dnů 
spojily – bylo to určitě obohacení pro nás i pro něj. Příjemným překvapením bylo, 
když jsme po návratu z tábora našli ve schránce velikou obálku s dopisem a 
fotografiemi.  Tak alespoň zkráceně pro ŠESTÁK:  
 
Ahoj kamarádi-dky, 
V příloze posílám pár foto ze společného putování. Včera jsem dostal pozdrav 
z tábora. Manželka trochu žárlila, že mi píší slečny. Jinak jí je líto, že nemohla jít 
s náma a musela hlídat  vnoučata. Jinak byla moc ráda té naší společné cestě. Měla 
trochu strach o moji bezpečnost, hlavně z medvěda měla strach. Také jsem šel 
kolem toho včelína co rozb il.  
Dost vzpomínám jaká byla bouřka na Ztracenci v úterý. Jen jsem litoval, že jsem 
Vám neřekl o přístřešku na Malém Javorníku. Asi jste si ho všimli. Při bouřce se 
hodil. Já jsem v 13:00 došel do Prostřední Bečvy a pak jel autobusem do Rožnova a 
stihnul kamaráda když přišel z práce. Další den jsme šli na Radhošť na oslavu 100 
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let Vašeho muzea – pouť a oslavu Cyrila a Metoděje. Bylo to velké a zajímavé. Také 
tam byly taneční soubory z Polska, Slovenska a Valašska. Bylo co fotografovat a 
také byla nádherná viditelnost – odměna pro oči a duši…… 
 
 
 
EXPEDIČKA  
(Miris) 

Ve čtvrtek se pro mňa s půlhodinovým 
zpožděním stavil Radek s Dejvym, kteří 
měli plně naložené auto, ve kterém byli 
kromě plna věcí na tábor nasáčkovaní 
Fanta s Krtkem. No a já sem se 
vměstnala dopředu mezi chlapy. První 
zastávka po odjezdu z domu, kde sem 
se vroucně rozloučila se svými rodiči, 
byla u ALBERTA, kde jsme nakoupili 
jídlo na celů expedičku. No nakupovat 
s chlapama….. Potom jsme se stavili na 
středisko pro pár potřebných věcí a 
konečně jsme se 
rozjeli směr Valašské 
Klobouky. Cestů jsme 
se ještě museli stavit 
na Radkovo 
pracoviště a vypůjčit 
si nářadíčko potřebné 
pro výkopové práce. 
Mně se mezitím 
podařilo rozbiť 
taléřek,( poznámka 
zapisovatele: 
ženské……) a     Fantovi zase navonět 
se tak až to páchlo. (Byla to Radkova 
adidas voda po holení ) Už dost o 
cestě. 
Vyložili  jsme věci a my tři teda Fanta, 
Krtek a já, jsme je pěkně nosili dolů do 

hangáru. Po několikati minutách nás 
přepadla lenoška a tak jsme se usadili 
ke krabičce s angreštem a červeným 
rybízem. A najednou vidím jak někdo 
přichází. Byl to Fido s Pajtášem. Ti nám 
pomohli ochotně a nenuceně snosit  
zbylé věci. K večeru přijel zbytek 
expedice. Všichni si uložili věci a 
nachystali spacáčky. Potom se udělaly 
ty drobnější věci, uvařila večeře a 
usedlo se k ohni. Ráno nám byla 
snídaně donesena až do spacáčků, to 

bylo krásné. Po 
snídani byla chvilka 
na tu hygyjenu a už 
se začalo pracovat. 
Kopaly se latríny, 

odpadovka, 
rozebírala se 
kuchyň, teda 
podsady a 
vypuzovaly se 
osiska. Někoho ty 
potvůrky také 

pobodaly. No a já s Kikinů jsme měly za 
úkol vykolíkovat místa pro stany. Dělaly 
jsme to dvakrát (to bylo strašné), ale 
dopadlo to dobře. Jak se dokopaly 
latriny a jiné, začal se stavit tábor.

 
 
STAVBA TÁBORA 
(Beruška) 

Kuchyň byla v obležení vos, a tak jsme je museli zlikvidovat. Nastala nová operace 
proti vosám, které ztrestaly svými žihadly naše táborníky. Vosy jsme  vyčuzovali a 
vypalovali, ale vosy obtěžovaly dál. Do kuchyně nesměl chodit nikdo kromě služby. 
Obědy jsme mívali většinou dobré a chutné. Kynuté knedlíky s meruňkami, kterých 
Kikina spořádala 10 a pak si šla ještě přidat. „ No, řekli byste to do ní ?“ Práce bylo 
pořád dost. Musely se dovypínat celty, aby do stanů nepršelo, což bylo u některých 
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dost těžké. 
Poopravovat dveře 
od podsad, protože 
některé byly už na 
upadnutí. Někteří 
inteligenti sbili 
podsady vzhůru 
nohama a tak se 
musely opravovat. 
Většina lidí si ale 
podsady sbili úplně 
sami a bez 
problémů. Třetí den 
byl už tábor z veliké 
části postaven a tak 
mohlo začít celé to 
dobrodružství.    
 
 
TÁBOR 
(Beruška) 

Letošní tábor tábor byl už v pořadí třetí, který pořádal náš skautský oddíl z Kateřinic 
poblíž Valašských Klobouků .Tábor se odehrával ve stylu doby bronzové a na sobě 
jsme nosili obleky typické pro tu dobu, které jsme si sami doma ušili. Dělal se 
spousta věcí. Učili jsme se vázané stavby a každá družina vázala vlastní stavbu. 
Šneci měli strážní věž, žaby chýší, která měla být pokrytá se s laměných došků a 
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žížaly vázaný most. Zkoušeli jsme si též umlet svoji vlastní mouku a z ní pak upéct 
placky na peci z kamení.Jinak,  obědy jsme si vařili sami a bývaly  většinou dobré a 
chutné. Např. kynuté knedlíky s meruňkami, kterých Kikina spořádala 10 a pak si šla 
ještě přidat. „ No, řekli byste to do ní ?“ Na táboře nám dost pršelo a tak jsme strávili 
dost času v hangáru a krátili si čas tím, že jsme např. modelovali, oplétali kamínky 
drátem, aby se daly zavěsit na krk jako přívěšek. Přívěsky z malých mušliček, 
zvonečky z plechu, na stávcích se dělaly náramky s korálků, drhalo se a dělalo se 
s kůží, jako třeba pouzdra na nože. Večer, když dřevo v ohni syčelo a praskalo, 
k obloze se občas vznesl sloup mihotavých jiskřiček, jsme v doprovodu kytar zpívali 
naše oblíbené písničky. Občas se taky nažhavily kameny do potní chýše a pořádně 
jsme se zapotili.                
                                                                                                                                 
                                                                                                                                             
HLÍDKA 
(Brumla) 

Na co taková hlídka je? No, na to, že když nemá pár joudů  z jiného oddílu co dělať a 
jde si na přepad, aby si enom tak nepřišli, vybrali zásobák, hangár a odnesli si co se 
jim zlíbí. Hlídající prostě jenom chodí po tábořišti, kontroluje jestli se někdo neplíží 
lesem a jinde po tábořišti. Pocity na hlídce sou různé. Nudu sem tam vystřídá strach 
a jediné co můžete a též vlastně musíte je pozorovat noční krajinu. Sem tam vás 
vyděsí kolem probíhající  lesní zvěř, ale někdy se nestačíte divit , když v trávě 
zehlédnete postavu zahalenů do tmy, plížící se enom aby něco šlohla. To je pak 
ródeo. Okamžitě budíte hlídacího psa, což je člověk, který spí oblečený, aby za nima 
moh okamžitě vystartovat. Během toho si řvete zvučné: ,,Popláááách, 
popláááááááách.“ Musíte totiž zbudit celý tábor, aby zaujali obrané pozice před 
dalšíma návštěvníkama. Sem tam sa podaří přepadajícího chytiť a ten to pak nemá 
lehké. Sváže se a slyšel sem o tom, že v jiném oddíle je svázali pomalovali jak 
nástěnku a do rána nechali přivázané ke stožáru. My jsme tak drsní nebyli a nechali 
jsme jich u nás aj přespat. Pak všecko přejde, většina zaleze do spacáků a je možná 
klid. Až skončí vaše hlídka jdete zbudit dalšího a to bývá dobrá sranda. Mu se 
pochopitelně nechce. Mručí, protestuje a škemrá, že nestane. Přes všecky protesty 
vstane a vy si můžete jít v klidu lehnout. 
 
                                                                                                                        
ZÁPIS Z CANCÁKU (19. ČERVENCE) 
Kikina 

Od soboty první den co neprší. Hurá, hurá, hurá. 
Dopoledne je na programu velké praní a umývání. 
Po obědě hrajeme hříčku na poznávání květin a 
stromů. Každý má sám vyjít někam do okolí a najít 
určité druhy rostlin. Například třezalku, lípu, 
jahodník…. Vydala jsem se teda ze zápisníkem 
nahoru podle cesty. Chvilku jdu jenom tak po 
polňačce a pozoruju motýly a čmeláky, které 
vylákalo sluníčko. V lese je příjemně. Pavučiny 
jsou prosvícené slunečními paprsky a kapky deště 
s lesknou. Všechno je čisté a zelené. Je tu 
nádherné ticho. Z polňačky odbočuju na lesní 
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pěšinku. Jde sotva vidět a proplétá se mezi ostružinama. Obcházím malý sesuv, 
přelézám potok a jdu nahoru lesem. Připadám si jako objevitel nového světa a ne 
jako obyvatel tábora vzdáleného sotva 300 metrů. Narazila jsem na další pěšinku a 
poznávám v ní tu, kterou jsme chodili k tábořišti úplně první rok –  les tiše šumí. U 
borovice vedle pěšinky se něco hlo. Aby to tak byla Brumla, to bych ji zkazila 
samotku – proletělo mi hlavou. Pak na mě ale vykoukla Sněhula. Už je tak čas jít 
zpátky do tábora a tak odcházíme spolu. Kouzlo samoty a lesa je pryč…. 

                                                                                                                                      
SKAUTSKÝ SLIB 
(Bára ) 

Tento rok byl skautský slib naplánován na 13. července. Asi 2 hodiny před 
slavnostním ohněm jsme  po dvojčkách odešli s vůdci na tiché místo do lesa, kde 
jsme si o slibu povídali. Těsně před slibem, když už jsme byli nachystáni u kuchyně 
přišel Dazul a řekl nám jak to bude celé probíhat. Asi po 10 minutách čekání, kdy 
jsme byli všichni značně nervózní pro nás začali vůdcové a rádcové chodit a po 
jednom nás odváděli k ohni. Jako první skládala slib Fialka pak já, Judy, Kecka, 
Katka a Krtek. Na podstavci vedle Dazula byla vlajka, Základy junáctví a oddílová 
kronika. Skládající vždy přistoupil k Dazulovi, pravou rukou ho zdravil a levou položil 
postupně na kroniku, vlajku a knihu a při tom odříkal slib. Poté předal Dazul 
dotyčnému slibový odznak, dekret a knihu Skautskou stezkou. Pro nás všechny to 
byl jeden z nejkrásnějších dnů na táboře, protože jsme složili jeden z mála slibů ve 
svém životě. 
                                                                                                                                        
 
SETKÁNÍ TÁBORŮ 
(Miris)  
Letošní tábor si vůdcové naplánovali, že 
by chtěli uspořádat setkání více táborů. 
Setkání se uskutečnilo na tábořišti 1. 
chlapeckého oddílu v Lačnově. Sešli 
jsme se tam my, 2. dívčí, 4. chlapecký a 
už zmiňovaný 1. chlapecký, takže nás 
bylo asi něco přes 100 lidiček.  Aby 
jsme se nenudili  byla pro nás 
připravena masová hra „ Na pašeráky a 

celníky.“ Všechno spočívalo v tom, že 
celníci měli chytat pašeráky a nacházet 
u nich věci, které oni museli přenést na 
druhou stranu kopce. Pašeráci byli 
rozdělení na modré a zelené, takže 
soupeřili i proti sobě. Na přenášení toho 
bylo hodně. Od jednotlivých sirek přes 
okurek až po bigošku a lavor. Já sem 
měl to štěstí, že jsem byl celník a tudíž 
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jsem naháněl kohokoliv koho sem 
zahlédl. Někteří byli velice vynalézaví 
takže se věci u nich hledaly dost těžko, 
ale když přenášíte lavor nebo okurek 
najde ho i slepý. Po nějakých dvou 
hodinách vzájemného nahánění to 
všechno skončilo a lidi měli čas si 
vydechnout než bylo hotové vyhlášení, 
které se řeklo u společného ohně. U 

něho se ještě samozřejmě zůstalo. 
Hrálo se na kytary, oddíly ukazovaly 
svoje scénky a hlavně se mezi sebou 
klebetilo. Když už se začalo stmívat 
oddíly se pomalu vytrácely a odjížděly 
na svá tábořiště. Cestou začalo pěkně 
pršet, ale to už skoro nikoho 
nepřekvapilo.

 
                                                                                                                                          
BRIGÁDY 
(Kecka) 

Za to, že jsme mohli tábořit na našem místě jsme šli na brigádu do Křekova pomoct 
vytrhávat plevel v jatelině. Vyšli jsme s tábora po dešti rozmočené cestě a hned když 
jsme narazili  na kamenitou cestu jsme museli podlézat ohradník a po ní dál až do 
Křekova. Všichni si samozřejmě vzali peníze aby si mohli koupit něco na zub. Byli 
jsme na tom samém místě a většina z nás z toho místa měla různé zážitky. Hlavně 
bolest zad. To co jsme minulý rok trhali rukama jsme letos vyřezávali nožíkama. Po 
nohách nám lozily různé zelené a červené potvůrky : „Byl to děs.“ Já už jsem si 
chvilkama  přála,   aby začalo pršet a my šli zpět do tábora. Měli jsme  skvělou 
svačinu. Čokoládu, jabko, rohlík a pití. Po ní jsme to vzdali, protože začalo pršet. 
Všichni hurá do tábora. Za pár dnů jsme 
měli další brigádu do jezdecké školy a za 
odměnu jsme měli volné hodiny na 
koních. Hned po příchodu nás přivítal pes 
a kočka a oba byli moc přítulní. Za chvíli 
přišel Radek s paní vedoucí a odvedli nás 
na místo, kde jsme odklízeli větve 
z potůčku. Všechny jsme je dávali na 
hromady a oni si to už prej sami spálí. 
Bylo to asi záživnější než vytrhávání 
plevele, ale utahaní jsme byli taky. Do 
tábora jsme přišli akorát na oběd. Pozítří 
jsme se dočkali odměny. Šli jsme na to 
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samé místo, ale tentokrát už jezdit na koních. Mohli jsme jezdit na dvou velkých a 
jednom poníkovi. Někteří si i dovolili vést koně. Přišli jsme dost pozdě a ještě k tomu 
jsme nevzali kameru ani foťák, takže jsme neměli žádnou viditelnou památku. 
 
 
Z INTERNETU 
(Dazule) 

 
Ahoj mami!!! 
 
Náš skautsky vůdce nám povídal, aby jsme napsali rodičům, jestl i jste jako viděli ty záplavy v telce a 
máte o nás strach. My jsme všichni v pořádku. Jen nám to odplavilo jeden stan a dva spacáky. 
Naštěstí, nikdo z nás se neutopil, neboť jsme právě byli na horách a hledali jsme Jožu. 
 
Víš co, prosím tě, zavolej Jožově mámě a řekni jí, že je Jožo v pořádku. Teď nemůže psát, protože 
má ruku v sádře. Taky bylo super, jak jsme jezdil i v záchranářském džípu. Ale Jožu by jsme v té tmě 
asi nikdy nenašli, kdyby nebylo těch blesků. Náš vůdce se na Jožu hněval, protože šel na tůru sám a 
nikomu nic neřekl. Jožo tvrdí, že to řekl, ale bylo to zrovna v době toho požáru, takže ho nikdo 
neslyšel. 
 
Ostatně, víš, že když nali ješ benzín do ohně, že to vybouchne? Mokré dřevo nechtělo vůbec hořet, 
zato chytil jeden z našich stanů a taky některé naše věci. Honza teď vypadá trochu divně, ale to jen 
dokud mu nenarostou znovu vlasy. Vrátíme se v sobotu, teda jestl i se našemu vůdci  podaří opravit 
auto. Ta bouračka taky nebyla jeho chyba. Když jsme odjížděli, brzdy byly ještě v pořádku. Vůdce 
povídal, že ale máme očekávat, že se na takovým starým autě určitě něco pokazí. 
 
Asi proto mu ho nikde nechtěli pojistit. Ale my si myslíme, že je to skvělé auto. Našemu vůdci vůbec 
nevadilo, že jsme mu ho zašpinil i a když bylo vedro, vozil i jsme se na zadním nárazníku. Úplně 
nejlepší je, když se v takovým aute vozí deset l idi. Vůdce nám také dovolil, aby jsme šoférovali a ti, co 
už se nevešli do auta, byli v přívěsu. Tak jsme jezdil i, dokavaď nám to policajt nezakázal. Náš vůdce 
je fakt super chlapík. Ted učí řídit Tomáše. Ale už ho nechává jezdit jen na horských cestách, kde 
není provoz, ale jen naklaďáky, co vozí dřevo. 
 
Včera jsem nad Davidem vyhrál oběd, protože jsme se  vsadili jestl i Joska po tom žihadle upadne do 
bezvědomí nebo ne. Joska tvrdil že je to jen vosa a já říkal že je to sršeň a vyhrál jsem! Vůdce se na 
nás ale trochu zlobil, že jsme měli Josku odvézt k doktorovi hned a necekat až omdlí. Ale zase nás 
pochválil jaký jsme udělali skvělý nosítka ze dřeva a že jsme se nesázeli o peníze. To ale ani nešlo 
protože jsme se ze všech našich peněz složil i na pokutu pro toho policajta. 
 
Dnes ráno všichni kluci skákali ze skal do jezera a potom měli jezero přeplavat. Ale protože já neumím 
plavat a Míša se bál, že se utopí, tak nám vůdce dal kanoe, aby jsme se přeplavil i. V jezeře ještě 
plavalo dřevo, co tam naplavily ty povodně. Vůdce nám ani nedal záchranné vesty, ale nechtěli jsme 
ho otravovat, protože opravoval auto.  
 
Víš co? Všichni jsme dostali odznak za kurz první pomoci. To bylo když se David potápěl v jezeře a 
pořezal si ruku. A kromě toho, já a Vláďa jsme dostali vyrážku. Náš vůdce povídal, že to je asi otrava z 
toho zkaženého kuřete. On povídal, že takovou podobnou vyrážku dostal ze stravy ve vězení. Já jsem 
rád, že se odtamtud dostal a stal se naším  skautským vůdcem. Povídal, že za ten čas, co tam byl, 
zjisti l, jak se stát lepším. Teď už ale musím jít. Jdeme do města poslat pohledy a koupit náboje. Neboj 
se o nás. Máme se dobře. 
 
Tvůj Víťa 
 
P.S.  už umím házet nožem líp než Petr! 
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SELKA 2000 
(Kikina) 

V týdnu od 26.8. – 3.9.2000 jsem se 
spolu s Brumlou a s Bárou zúčastnila 
lesního kurzu vůdkyní světlušek – 
SELKY. Ta letošní selka byla už třetí a 
konala se v hájovně Orlovy, kde skoro 
před sto lety poprvé tábořil A.B.Svojsík 
se svým skautským oddílem. Na SELCE 
se nás sešlo asi 22 a přednášelo nám 
celkem 11 instruktorů… 
Když říkám přednášelo, nemyslím tím 
samozřejmě nudné sedění a čučení na 
tabulu. Povídaly jsme si o různých 
zajímavých věcech, učily se různé 
písničky, vyráběly lampičky z papíru, 
poslouchaly muzikály, debatovaly a 
mezi tím jsme cvičily, hrály divadlo, 

prostě spoustu zajímavých činností. 
Našla jsem si taky plno nových 
kamarádek z různých koutů naší 
republiky a zažila plno legrace. 
Nejvíc z celého kurzu se mi ale líbilo 
putování o samotě, kdy jsme si měly 
vybrat nějakou přírodninu a „převtělit“ se 
do ní, popsat ji, přinést její vůni a vůni 
prostředí ve kterém roste – to všechno 
za šest hodin. Byl to prostor pro 
přemýšlení a fantazii… 
Na SELCE jsem se také dozvěděla také 
něco o sobě, sama sobě jsem si 
ujasnila, co mi dává skauting a získala 
spoustu nových zkušeností a nápadů.

 
                                                                         

(Bára) 

Letošní SELKA začínala 26.8. a končila 
3.9.2000. Spolu s Brumlou a Kikinou 
jsem v sobotu ráno vyrazila na letošní 
místo konání SELKY, což byly Orlovy, 
kde tábořil A.B.S. . Na letošním kurzu 
nás bylo asi 22 + 5 hlavních instruktorů, 
kteří tam byli po celou dobu konání 
SELKY a dalších 6, kteří tam přednášeli 
externě. 
Ze začátku se nám program zdál hodně 
„napráskaný“, protože jsme měli 8 
přednášek denně, které byly prokládané 
fitkami, zpíváním a jídlem. Po 
aklimatizaci se ale dalo vše v pohodě 

zvládnout. Přednášky neprobíhaly tak, 
jak si asi každý z Vás představuje – 
valení instruktorů nových vědomostí do 
hlavy, ale probíhaly formou debaty mezi 
námi a instruktorem-přednášejícím. 
Některé z přednášek: 
Dramatizace, přírodní vaření, skautská 
idea a metodika, skautská historie, 
tradice oddílů, psychologie světlušek, 
zdravověda, rukodělky, atd. 
Kurz se mně moc líbil, protože jsem 
načerpala nové zkušenosti a nápady 
v práci se světluškami a našla jsem si 
spoustu nových kamarádek a kamarádů

 
 
EXPEDICE SEVER 
 
V rámci edice ŠESTÁK vychází v tyto dny samizdatové vydání expediční knihy 
„EXPEDICE SEVER“ – k mání za cca 10,-Kč u Anity. Protože svým rozsahem 
překračuje možnosti ŠESTÁKU, uveřejňujeme zde alespoň malinkou ukázku. 

(Anita) 

Celou cestu autem jsem si představovala, jak to v tom národním parku – Sareku, 
vlastně bude vypadat, ale při tom jsem netušila, že krásy švédské přírody poznám 
tak detailně…. 
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Ve středu  9.8. jsme vyrazili za deště na „pětidenní trek“. 
Šlapali jsme celý den, déšť vystřídalo sluníčko a mně se 
ulevilo… Večer jsme se dostali do hor, kde bylo poněkud 
chladněji a fučel vítr. Šlapali jsme dál a vítr se mnou 
pohazoval jako s pingpongovým míčkem. Protože jsme byli 
unavení snažili jsme se najít závětrné místo na spaní, ale za 
cenu sejítí z treku. Místo, kde by nefučel vítr, bylo asi ten 
den marné hledat, a tak jsme to zabučili tam, kde se nám 
zdálo, že tolik nefučí. Ale to se nám jen opravdu zdálo. 
Zalezli jsme do spacáků a já měla takový divný pocit. Byli 
jsme uprostřed ničeho. Poryvy větru začínaly být častější a 
silnější. Radek vybíhal ven ze stanu a snažil se kolíky líp 
zarazit. Jednou nám to dokonce strhlo tropiko. Radek byl 
venku a snažil se ho přikolíkovat. Já seděla uvnitř stanu a 
držela tyčky. Připadala jsem si v ten moment bezmocně. 
Radek byl venku, zmrzlý jako psí čumák, já uvnitř a čekám, 
co bude… 
Kolem druhé hodiny ranní jsme se rozhodli sbalit, jinak by 

nám to ty stany  asi opravdu odneslo. Narvali jsme věci do báglů a šli směrem do 
údolí k řece, která nás měla dovést do Kvikkjoku. 
Cestou nás čekalo ledové překvapení v podobě dvou brodů. Marně jsem doufalo 
v to, že přejdeme suchou nohou, a tak se RS Wakpalan vydal na cestu otužování, 
expedicí na sever počínaje…… 

 
 
ROČNÍ ODDÍLOVÝ PLÁN AKCÍ 
 
7.září    Zahajovačka 
9.září   HELP 98 – v elká polní hra – připrav ujeme pro skautské oddíly  z celé republiky  
16.-17.září  2.OPÉKÁNÍ – víkendová akce pro rodiče a příznivce oddílu 
22.září  Oddílovka 
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30.-1.října  sněm RS Wakpalan (pouze pro rovery) 
6.října   Oddílovka 
7.října   STŘEDISKOVÉ CAMPOREE 
20.října   Oddílovka 
27.-29.října  PODZIMNÍ VÝPRAVA (trampská chata Hawai nebo chalupa v  Karlov icách) 
 
3.listopadu  Oddílovka 
11.listopadu  PODZIMNÍ VÍTR – jednodenní výprava 
17.listopadu  Oddílovka 
17.-19.listopadu Na OPERU do Prahy (pouze podrádcové, rádcové a RS) 
24.-26.listopadu Setkání činovníků na Bařince (pouze vedení oddílu) 
 
1.prosince  Oddílovka 
15.prosince  Oddílovka 
16.prosince  Středisková Vánoční akademie v kině  Vatra – zváni rodiče 
23.prosince  Oddílové Vánoce 
27.-30.prosince POLÁRNÍ VÝPRAVA 
31.-1.ledna   Silvestr Wakpalan 
 
5.ledna   Oddílovka 
6.ledna  Takový malý countrybál III. – kulturák  
13.ledna  K2 – běžky – RS týmová jízda Karlovice Kateřinice – zváni rodiče 
19.ledna  Oddílovka 
20.ledna  Zimní jednodenní výprava 
 
2.února  Oddílovka 
10.-11.února  RS Wakpalan – zimní přechod (Fatra ?) 
16.února  Oddílovka 
24.-25.února  DVOUDENNÍ VÝPRAVA (ubytování na chatě) 
 
2.března  Oddílovka 
16.března  Oddílovka 
24.března  ZA PRVNÍM KVÍTKEM – jednodenní výprava 
30.března  Oddílovka 
 
13.dubna  Oddílovka 
13.-16.dubna RS WAKPALAN – Velikonoční výprava 
27.dubna  Oddílovka 
28.-29.dubna IVANČENA – dvoudenní výprava 
 
11.května  Oddílovka 
19.května  Jednodenní výprava na kolech 
25.května  Oddílovka 
27.května  Dětský den v Březinách 
 
1.června  VYPOUŠTĚNÍ BYSTŘIČKY – raft pro oddíl 
2.června  VYPOUŠTĚNÍ BYSTŘIČKY – raft pro RODIČE 
8.června  Oddílovka 
9.června (?)  TRIATLON – pro RS a výše 
22.června  Oddílovka 
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23.-24.června PŘEDTÁBOROVÁ VÝPRAVA 
29.června  Ukončovačka – slavnostní oheň 
 
30.-4.července PUŤÁK  
5.-6.července EXPEDIČKA 
7.-22.července TÁBOR 
 
4.-19.srpna  RS EXPEDICE (?) 
 
Tento hrubý oddílový plán akcí nezahrnuje akce jednotlivých družin ani specielní 
akce světlušek a vlčat. Změnu termínů akcí se budeme snažit včas a pokud možno 
v dostatečném předstihu oznámit v Šestáku. 
Mimo to zde nejsou zahrnuty PRACOVNÍ AKCE (s tajným kódovým označením 
„BRIGÁDA“), které se budou podle potřeby odehrávat na stavbě naší klubovny 
v Březinách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAROZENINY:   
ZÁŘÍ: 13 – David, 18 – Míša.  
ŘÍJEN: 3 – Fialka, 6 – Miris, 16 – Penelope, 21 – Sněhula, 23 – Anita, 30 - Cipísek 

2.OPÉKÁNÍ (PRASETE) 
! VÍKENDOVÁ AKCE PRO RODIČE ! 
 
16.-17.září 2000, Velké Karlovice, skautská chalupa Bařinka. Sraz na 
chalupě (asi 1 km od hotelu Razula) v 10:00 dopoledne. Ti kteří neví, kde to 
je,  se mohou informovat u Irči (telefony: do práce (0651) 24664, domů 
(0657) 641015, mobil 0606 124568) a nebo loňských účastníků. 
Podobně jako loni by měla akce probíhat v pohodě, žádný přesný program 
není chystán. Kdo bude chtít může ve dne pomoc s nějakou praci na naší 
skautské chalupě, mohli bychom se projít kousek po hřebenu nad chalupou 
a navečer si můžeme mimo konzumace opečeného prasete zahrát a zapívat. 
S sebou dobré počasí, náladu, 20 Kč za noc na chatě,  deku či spacák a 
ostatní podle libosti a chuti. 


