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Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR Kateřinice, 
číslo 7, vydáno pro vnitřní potřebu 6.listopadu 2000, počet výtisků 40. 

 
 
 
DAZULE 

Tak nám klubovna pěkně prohlédla. A já Vás musím opět všechny pochválit. 
Podařilo se nám vymalovat a uklidit klubovnu v takřka rekordním čase – zdá 
se, že se zapojil alespoň trošku, každý kdo měl ruce, nohy a může se nazývat 
skautkou či skautem.  Ono to nebyla zase taková sranda – vystěhovat 
všechny ty věci do 
posledního hřebíčku ven, 
sundat staré nátěry, 
zasádrovat, nanést 
několik nátěrů, všechno 
poumývat a zase 
nastěhovat zpět. A my 
jsme to zvládli. 
Byla to pro nás taková 
malinká zkouška před 
zkouškou mnohem, 
mnohem větší – stavbou 
naší nové klubovny. My 
budeme tuto zkoušku plnit 
ne jeden víkend, jeden 
měsíc či jeden rok, ale 
minimálně 3 roky. Ne 
každý z nás v takové 
zkoušce obstojí. Musíme 
počítat s tím, že ti slabší 
odpadnou, že dají přednost bezstarostné honbě za balónem, televizi či jiné 
zábavě. Ale ti kteří vydrží, budou později vodit k dostavěné klubovně svoje děti 
a chlubit se po dlouhých letech tím, jak ji právě oni stavěli. Tak jako se někteří 
chlubí dnes rodičům  jak vymalovali klubovnu. A neříkejte, že to není pravda. 
 
 
 



KARKULKA 
KLÍŠTĚ 

Michal slyšel v rádiu pohádku o Karkulce a vyprávěl jí Alíkovi. Vlk potkal v lese 
holčičku. Sebral ji čepici. Utíkal do chalupy a lehl si do postele. 
,,Babičko,proč máš tak veliké oči?“ptala se holčička. 
,,Abych lépe slyšela.“ 
,,A proč máš tak velké zuby?“ 
,,Aby se mi líp koukalo.“ 
,,A proč máš tak velké uši?“ 
,,Abych mohla všechny líp sežral.“ 
A vlk vyskočil, ale nikoho nesežral, protože ušima se nedá žrát. 
,,Ty jsi ale hlupák, vlku.“ Povídala babička a ukrojila si buchtu. 
 
Určitě jste si všimli, co všechno vlk popletl. Oprav chyby a opravenou pohádku 
doneste Klíštěti.(Platí pouze pro SVĚTLUŠKY) 
 
 

SYMBOLY ČÁSTÍ SKAUTSKÉHO KROJE 
KECKA 

Turbánek- znakem přátelství 
Cípy šátku- ruce k pomoci 
Šátek symbolizuje- plášť Svatého Jiří 
Žlutý šátek- slunce a růst  (světlušky) 
Hnědý šátek- symbolizuje zemi (skauti a skautky) 
Šedý šátek- sníh, moudrost a starý strom  
Píšťalka- zelená-listy stromu 
Roverská šňůrka- červená-plody stromu 
Bílá- barvy králů  
Modrá- životní moudrost 
Opasek- symbolizuje skauting 
Odborky- skautské usilování 
Domovenka- erb Svatého Jiří 
Štítek- funkce 
Lístky- léta služby pro skauting 
Určitě všichni víme , že Svatý Jiří je patron skautu.                               

 
 

BUĎ PRIPRAVEN - PŘECHÁZENÍ PŘES VOZOVKU 
(Z KNIHY BUĎ PŘIPRAVEN ) BRUMLA                 

Zpráva z černé kroniky: 
„V pátek odpoledne došlo ke dvěma smrtelným nehodám na Evropské třídě. Na 
zastávce Červený vrch vystoupil dvaatřicetiletý muž a  chtěl přejít před autobusem na 
druhou stranu ulice. Nevšiml si, že přijíždí nákladní Avie,byl rychle jedoucím vozem 
sražen a svému zranění při převozu podlehl.O dvě hodiny později vjel na Bořislavce 



řidič favoritu do křižovatky na červenou  a pod koly auta zahynula sedmdesátiletá 
paní.“ 
Takových zpráv se objeví v novinách za rok desítky. Jsou pro nás vážným 
varováním.  Kdo nechce skončit pod autem 
nebo pod autobusem či jiným dopravním 
prostředkem, zachová při přecházení vozovky 
tato pravidla: 

1. Vozovku v ulicích s hustým dopravním 
provozem přecházíme zásadně jenom 
na značených přechodech. 

2. Před vstupem do jízdní dráhy  se vždy 
pozorně rozhlédneme na obě strany. 

3. Nespoléhejme na řidiče, že zastaví. 
4. Ostražití zůstáváme i na křižovatkách a přechodech řízených světelnou 

signalizací. Nikdy tu nepřecházíme na červenou !!!!!! 
 
 

HLAVOLAMY 
1. Chlapci hrají kuličky. Jeden praví 
druhému: „Dej mi jednu kuličku a 
budeme mít stejně.“ – „ To raději mi ty 
dej čtyři a budu mít tolik co ty.“ Kolik 
měl každý kuliček?   
2. Co roste kořenem vzhůru? 
3. Víte proč je na lodi zábradlí? 
4. Lať  je dlouhá 3,20 m. Kolikrát musí 
stolař řezat, aby z ní nařezal kousky 
dlouhé 80 cm? 
5. Mezi 8 osmiček (8 8 8 8 8 8 8) vlož 
čtyři sečítací znaménka(+ ) tak, aby 
součet činil 1000. 

6.Do volných políček vepište čísla od 
17 do 33 (mimo 25) tak, aby součty 
svisle i vodorovně dělaly 100. 
 

 
 

 
 

ŘEŠENÍ HLAVOLAMŮ 
 
1. První měl 14 a druhý 16 kuliček. 
2. Zub. 
3. Aby nemohli lidé nastupovat za jízdy.  
4. Je třikrát. 
5. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 
 
 

 
6. 

 
 

30 28 18 24
29 31 23 17
20 22 32 26
21 19 27 33



JAZYKOLAM 
Říkej rychle za sebou:  
Povídali naš i vaš im , aby přiš li vaš i k naš im . 
Když nepříjdou vaš i k naš im , tak nepůjdou naš i k vaš im . 
 
 

HÁDANKY 
Co m ám e rádi a přece se na to m račím e. (Slunce) 
Dvě kukačky vedle sebe,jedna druhou nevidí. (Oči) 
Soudek bez obručí v koutě s tojí,a vtom  m além  soudku víno dvojí. (Vajíčko) 
 
 

Z ODDÍLOVÝCH RAD  
BRUMLA 
V tom to čís le vám  toho m oc nesdělím , protože jsm e 
v m ěs íci říjnu na oddílových radách nic tak 
pods tatného a důležitého neprobrali. Jen snad : 

1. ti kteří ješ tě Irči nezaplatili oddílové trička, nebo 
časopisy, tak je co nejdříve zaplaťte! Jinak 
bude Irča opravdu zlá !!!! 

2. Bára a Miris  s i m ožná budou dělat vůdcovské 
zkoušky 

3. program  našeho vys toupení na vánoční 
akadem ii na s tředisku připravuje Sněhula s  Kikinou 

4. ve dnech17.-19.11.2000 se koná jediná letošní VRRV - do Prahy. 
 
 

ZE STŘEDISKOVÉ RADY 
DAZUL 

1. Chceš  jet na 20.světové jam boree v Thajsku 
v roce 2002/3 ? Není to žádná utopie. Vždyť na 
jam boree v Chile byla z našeho s třediska Romík, 
letos  na roverm ootu v Mexiku  JJ. Účas t jednoho 
člen bude s tát as i 30.000,- Kč z nichž s i 
pochopitelně bude m uset čás t zaplatit, z čás ti 
přispěje okresní rada, čás t m us í zajis tit u 
sponzorů. Dom nívám  se, že takový regis trovaný 
zájem ce m us í být narozen m ezi 28.12.1984 a 28.12.1988, m us í znát v té době 
dos t dobře anglicky, m us í projít přísným  výběrem  a hlavně m us í projevit o účas t 
závazný zájem  už  nyní – do konce lis topadu 2000. Dalš í inform ace rád podám . 

 
2. Našem u oddílu se nepodařilo vys lat na s třediskovou brigádu na Bařince 3 lidi za 

oddíl (Irča s  Pavlíkem  a Zdendou se s ice pokoušeli zachránit s ituaci, ale upřimně 



řečeno – hrdí na sebe být nem ůžem e). Oddíl, který na Bařinku nevys lal 3 lidi 
přichází o výhody (pokud se týká peněz tak to znam ená, že se nám  
pravděpodobně Polární výprava na Bařinku prodraží).  

 
3. Na s třediskové radě se odhlasovalo, že naše s tředisko nabídne Ús třední radě 

Junáka svoji pořadatelskou pom oc při zajiš tění Celos tátního sněm u Junáka 
v roce 2001. Bude-li naše nabídka přijata, znam ená to, že na  Vsetíně budeme po 
dobu tří dnů hos tit cca 700 skautů z celé republiky, kteří budou tvořit sněm  – který 
m á nejvyšš í pravom oci v Junáku a schází se jednou za 4 roky. 

 
4. Středisko odsouhlas ilo, že požádá obec Kateřinice o převod čás ti pozem ku na 

Junáka, tak aby na s tavbu klubovny m ohly být žádány v rám ci Junáka dotace. 
 
5. Dne 5.ledna 2001 se opět uskuteční na Vsetíně Tříkrálová sbírka se kterou 

pom áhám e m ís tní Charitě. Loni skauti vybrali as i 30.000,-. Zájem ci, kteří se 
budou chtít zapojit (oděni jako Tři králové) nechť se inform ují u Dazula. 

 
 
 
 
 

Z NAŠICH      AKCÍ 

 
 

VÝPRAVA NA KONČINY 
KLÍŠTĚ 

Výpravy se zúčastnilo šest členek žížalčí  družiny. 
Na výpravu se vyšlo v 9:00 hodin. Hráli jsme 
spousty her př. hutututu, kometu, slony, mrazík, 
šifry, klíšťata, listopad a spoustu dalších her.Také 
jsme se naučili něco o osobnostech skautingu 
(samozřejmě ve stylu her). Celou výpravu vládla 
dobrá nálada a pohoda.Naše rádkyně si sebou  
inteligentně  vzala deštník, Lenka létala prostorem, 
Judy se zamilovala do haluze, Sluníčko je alergické 
na sluníčko, Klíště strhává z Copánka  jeho svršky, 
Klíště ztratila směr. Z téhle pomatené výpravy jsme 
se vrátili v 16:00 hodin. Byli jsme ještě chvíli 
v klubovně . 
 
 



MALOVÁNÍ KLUBOVNY + PROMÍTÁNÍ 
DAZUL 

V pods tatě trvaly práce m alování tři dny – 
20.-22.10.2000). V pátek s těhování a 
první loupání s tarých nátěrů, v sobotu 
sundání zbytku, první nátěry, v neděli 
dokončení nátěrů, uklizení a  
nas těhování. 
Byli jsm e rozděleni na několik skupin 
zhruba po šes ti až osm i lidech, abychom  
se v klubovně zbytečně nem otali. Každý 
půlden pracovala jedna skupina. Fakt je, 
že hodně lidí pracovalo více půldnů než 
se po nich požadovalo. 
Přiš li skoro vš ichni, kteří s líbili ( i když to 
leckdo dobře popletl – že Máto). Nyní už 
zbývá jenom  dozdobit s těny m alůvkam a a 
dílo bude hotové. 
Jó, a v sobotu večer bylo u nás  dom a 
velké prom ítání třiapůlhodinového seriálu 
„Záhada hlavolam u“. Jako taková m alá 
předehra k „Honu na Širokka“, který se 
bude konat 10.11.2000 na Vsetíně. 

 
 
 
 
 
 
 



TŘÍDENNÍ VÝPRAVA NA DYNČÁK 
IRČA 

Byla to první výprava, na které bylo více vlčat než světlušek. Měla jsem  z toho velkou 
rados t. Cipísek a Očko byli na třídenní  výpravě poprvé. Podle toho to  vypadalo. 
Napros to neznalí věci „co s i nabalím , to s i taky ponesu“ však zvládali ces tu napros to 
bez problém ů (alespoň podle Radka, který s  nim i celou ces tu abs olvoval).   
 

Zahráli jsm e spous tu her, dokonce i pozdně večerní, bojovou o zás tavy (HEČ - 
vyhráli Světlušky a Vlčata - no, za „m alé“ pom oci vůdců), s topovací, kterou skoro 
vyhrál m alý Zdenda a orientační. 

Světlušky a Vlčata s i m ohli poprvé 
v praxi vyzkoušet chůzi přesně 
podle azim utu v délce as i jednoho 
kilom etru, což s i m ys lím , že bylo 
pro ně velm i zajím avé. Až jednou 
někde sejdou z ces ty a budou m ít 
u sebe buzolu, doufám , že s i na 
tuto hru vzpom enou a budou se 
um ět vrátit, jako jejich vůdcové ve 
Švédsku. Eve s i pro všechny 
připravila večerní čtení. Dazulovi 
se podařila koupě velm i zajím avé 
knihy, takže Vlčata a Světlušky 
m ěli m alý přídavek. Aby js te s i 



nem ys leli, že s i jenom  hrajem e, tak vám  řeknu, že k tom u všem u jsm e s tihli taky 
nařezat a naš típat velkou hrom ádku dřeva.  Pros tě a jednoduše: kdo js te tam  nebyli, 
litujte!!! 

 
Jedno dopoledne bylo 
vyhrazeno m alé VIGILII. 
Kdo nechtěl přem ýš let m ohl taky 
bloum at po okolí s  m apou nebo 
sbírat sam oros ty. 
 
 
 

 
Dynčák je bez elektřiny a pořádných 
petrolejek. černá hodinka je 
zaručena. 

Když se celý oddíl vrhne na přípravu 
dřeva, je to za chvilku hotovo. Vlčata 
a světluška podali obdivudodný 
výkon. 
 
 

 
BITVA ČTYŘ CÍSAŘŮ-> 
 
 

 
Poslední hrou celé výpravy byla velká 
mezidružinová bitva o císařské 
standarty. Že to bylo akční drama je 
naprosto patrné z těchto dvou fotograf ií – 
lstivý Fanta i blesková Káča však 
nedokázali porazit vlčata a vůdce 



 
 

KTERAK SME PUTOVALY ANEB ,,CESTŮ NECESTŮ“ 
KIKINA 

Tak trochu sm e o tuš ily,protože proč jinak bysm e na oddílovce procvičovali práci 
s  m apů? Když nám  teda teď Dazul oznám il, že m ám e dojít na Kosárnu jenom  podle 
azim utu – hlava nehlava, ces ta neces ta – ani sm e sa m oc nedivily.V 10 hodin už 
Kača coby azim utom ěřič s tála u výchozího bodu a snažila sa najít na ciferníčku 
azim ut 182°,pod kterým  sa m ám e vydat na pochod.Když s  určitos tí prohlás ila,že je to 
přesně do ,,tam toho s trom a“,kontrolor Šikulka s i to zpětně ověřila (dělala to hrozně 
důležitě). Bylo to 
správně a tak 
byla Kača 
sam ozvolena za 
sm ěrového 
vůdce, ať sa jí to 
líbilo nebo ne… 
Hned u dalš ího 
s trom u, as i 50 
m etrů od 
chalupy, sm e s i 
daly m alů 
úvodní svačinku 
a pak už sm e 
rychle 
pos tupovaly 
nahoru do 
docela drsného 
kopca, a to s tylem  od s trom u ke s trom u. Hůř už bylo, když doš lo na nízký sm rčkový 
les ík. Tam  sa nám  vzdálenos ti s trom -s trom  zkrátily as i na m etr a půl. Tím  pádem náš 
pochod připom ínal spíš  akci ,,hledám e sa v četině.“ Kecka co chvilku vykřikovala 
svoje oblíbené hes lo: „Jéžiš , já su tak přesná!“ – to když náhodou určila správný 
sm ěr bez buzoly (snad podle s lunka, či co).. 
As i po dvou hodinách sm e narazily na ces tu, která nám  byla povědom á (pak sa 
ukázalo, že sm e tam  nikdy nebyly), a tak sm e sa po ní pus tily v dom ění, že dojdem e 
na Kosárnu. A rup ty boty – nedoš ly! Podle údajů nějaké paní sm e sa záhadně ocitly 
u Razuly, což je sm ěr Bařinka. Šikulka vypadala, že co chvíla upadne a ani nám  
os tatním  nebylo zrovna m oc do sm íchu. Když sm e ale pořádně prohlédly m apu, 
doš ly sm e k závěru, že když dojdem  na rozces tí pod Bařinku a pak po ces tě kůsek 
dál adolů lesem , tak sm e za hodinku na Kosárně. Dopadlo to dobře a tak sm e 
opravdu as i za hodinu už vařily těs toviny u Kosárny. Že m ám e as i tak dvě hodina 
zpoždění nás  v tu chvilku nezajím ako, hlavní bylo jídlo… 
Zrovna sm e v nejlepš ím , když zas lechnem e povědom é hlasy. „Že m y sm e na 
Kosárně, m y jojini, a m ám e byt na Bařince!“ a hned nás  bylo o pět víc. Sabčina 
družinka s i trošku popletla sm ěr a tak nás  navš tívila zrovna k obědu. A tak sm e už 
nebyly sam y co sa ztratily… 



Svorně sm e sa dohodly, že zpátky pojedem  autobusrm , což sm e taky hned provedly. 
To tak, š lapat celým  Podťatým  s  Klíš tětiným a puchýřam a! A tak nakonec všecko 
dobře dopadlo! 
 
 

ČERNÉ  ČEPIČKY 
KECKA A KLÍŠTĚ 

Byla to hra, která začala v pátek 3.lis topadu 2000 v 16:30 v klubovně třetího  
chlapeckého. Seš lo se nás  pom ěrně hodně (82). Je to hra, která se konala už po 10 
let. Když jsm e přijeli do klubovny, začaly se rozdělovat životy a vysvětlovat pravidla 
hry. Po vysvětlení se vš ichni  s  nadšením  rozběhli hledat první indicii. Vš ichni plni 
energie as i 2 hodiny běhali po Vsetíně. Po odbití 19 - té hodiny se vš ichni účas tníci 
vydali zpátky do klubovny kde se vyhlás ilo první m ís to. 
Bohužel jsm e nebyli ti š ťas tní, kteří obdrželi poukaz na dvoudenní pobyt na 
DYNČÁKU. Doufám e, že se příš tí rok na téhle hře budete podílet taky. Podrobné 
výs ledky um ís tění dos tanem e průběhu tohoto m ěs íce. 
 
 
 

CO SE DĚLO NA SCHŮZCE SVĚTLUŠEK A VLČAT 
IRČA 

Protože se blíží zim a a brzy se s tm ívá, začínám e se při schůzkách sous třeďovat do 
klubovny. Činnos t je na jednu s tranu dos t om ezená, na 
druhou však zbývá  spous tu času na věci, na které není 
v létě čas . První čás t m ěla Anita připravenou perfektní hru 
s  š ifrou, znalos tm i a dovednos tm i. Vlčata a Světlušky m ěli 
sam i nachys tat a zapálit oheň jen za pom oci věcí, které 
m ěli v KPZ. Podotýkám , že před tím  celou noc pršelo a 
dřevo bylo m okré. Vyhráli Světlušky, protože byly rychlejš í, 
ale hlavně m ěli s irky. Jó, m ít u sebe kápézetku se někdy 
vyplácí. Druhou čás t jsm e m látili do kůže (někteří 
dos lova). Moc jim  to všem  š lo, takže letošní vánoce 
m ůžou někteří čekat „pěkné“ dárečky. 



Pokud by některá družinka m ěla zájem , ráda jim , pokud to bude časově m ožné, 
přijdu na schůzku něco o kůži popovídat.  A když budou m oc hodné, dovolím  jim  i s i 
m alinko ťuknout . Když už Radek udělal tak perfektní raznice, ať nepřijdou na zm ar.  
 

 

 

PLÁN AKCÍ NA LISTOPAD A PROSINEC 
 
3.lis topadu   Oddílovka – Černé čepičky (m ěs tská hra) 
11.lis topadu  PODZIMNÍ VÍTR – jednodenní výprava (Pinčl) 
17.lis topadu  Oddílovka (Anita) 
16.-19.lis topadu PRAHA – opera, balet 
(21.lis topadu Beseda o vsetínském  skautingu (Měs tská knihovna Vsetín)) 
 
1.pros ince  Oddílovka (Irča) 
15.pros ince  Oddílovka (Bára) 
16.pros ince  OGAR – 1.ročník krátkých videofilmů z oddílových produkcí (10:00 ve Vatře) 
16.pros ince  Středisková VÁNOČNÍ AKADEMIE (13:00 ve Vatře) 
23.pros ince  Oddílové VÁNOCE 
27.-30.pros ince POLÁRNÍ VÝPRAVA na Bařinku 

PROSÍME VŠECHNY PŘÍZNIVCE NAŠEHO ODDÍLU, 
KTEŘÍ JSOU VLASTNÍKY SMRKOVÉHO LESA, ABY 

ZVÁŽILI MOŽNOST DAROVAT NAŠEMU ODDÍLU JEDEN 
DOSPĚLÝ STROM NA STAVBU KLUBOVNY. PODLE 
PŘEDBĚŽNÝCH PROPOČTŮ BUDE K POSTAVENÍ 

SRUBU – KLUBOVNY ZAPOTŘEBÍ ASI 40 VZROSTLÝCH 
STROMŮ. 

POKÁCENÍ, ZPRACOVÁNÍ A ODVOZ DAROVANÉHO 
STROMU ZAJISTÍME SAMI. 



 
 
 
 
 


