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

číslo 8, vydáno pro vnitřní potřebu 6.prosince 2000, počet výtisků 40.

DNEŠNÍ DEN
Dnešní den je pozoruhodný den.
Je Tvůj.
Včerejší den Ti už vyklouzl z rukou,
ten už nemůže mít jiný obsah, než jsi mu dal.
Zítřek ještě nemáš přislíbený.
Ale ten dnešní den je jediný,
kterým si můžeš být jistý.
Můžeš ho naplnit, čím jen chceš.
Využij to.
Dnes můžeš někomu udělat radost,
dnes můžeš někomu pomoci.
Dnes můžeš žít tak, že Ti někdo večer poděkuje,
že jsi,
že existuješ,
že Tě pocítili…
Dnešní den je významný - je Tvůj!
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CHLUPÁČCI
(Bára)

Kdysi dávno v zemi severské se rozkládalo malé panství
krále Uluma. Nad tímto královstvím držely svou ochranou
ruku víla Alfa a Betta. Alfa, víla stvořená ze slunečního
svitu, měla šaty ušité z hedvábných pavučinek a střevíčky
z okvětních lístků orchidey, vládla v dobách teplých a
voňavých. Betta, která byla stvořena z mořské chladné
vody, šat svůj ušitý měla z padaného listí a boty z mrazu a
sněhu, vládla v dobách studených a větrných. Tak si ty dvě
sestry střídaly vládu jako den a noc. Lidé znali dobře obě
víly a začátky i konce jejich vlád nad královstvím oslavovali
bez rozdílů.
Jednoho z posledních slunečních dní se Birk procházel vesnicí a pozoroval přípravy
na rozloučení s vílou Alfou před jejím půlročním spánkem. Bylo mu líto, že bude zima
a dlouho se nezahřeje. Tu náhle, zničehonic před ním stála víla Alfa.
„Co se ti stalo, Birku“, promluvila vlahým hláskem.
„Je mi zima na duši. Ty ulehneš do své mušle ke spánku a Betta bude vládnout.“
„Tak víš co? Dám ti svého chlupáče, abys se dočkal mého návratu.“
„Ale co bez něho budeš dělat ty?“
„Ničeho se neboj, Birku. Čím víc chlupáčů rozdáš, tím víc jich dostaneš. Chytej.“
Birk chytil chlupáče a cítil, jak se mu po celém těle rozlilo krásné teplo. Začal se
usmívat a byl čím dál víc veselejší. Poděkoval víle za dárek a utíkal ho ukázat své
ženě. Když přišel domů, právě vařila oběd. Zavolal: „Livko, chytej. To mi dala dobrá
víla Alfa.“ A hodil jí také chlupáče. Sami můžete hádat, co se stalo. Livka se začala
smát a prozpěvovat si Birkovi zůstal chlupáč a bylo mu ještě krásněji a blaženěji než
předtím. Když přišly jejich děti i ony dostaly po jednom chlupáči. Zpívali a smáli se a
nakonec se všichni rozeběhli ven, rozdáva chlupáče všem lidem ve vesnici. Za
chvilku se celé království veselilo a nikomu nevadilo, že začala vláda víly Betty. Bylo
jim s jejich chlupáči krásně a teplo. Lidé se změnili. Bohatí dávali chudým, nemocní
se uzdravovali a zlí se stávali milými a láskyplnými. Víla Betta si začala myslet, že se
lidem její vláda zalíbila. Když se jednou procházela po zasněženém poli, potkala
Birka a zeptala se ho: „Líbí se ti zima a proto si tak prozpěvuješ?“ „Ne, ale mám
chlupáče od víly Alfy a s ním je mně krásně. Chceš taky?“ Víla se ušklíbla nad darem
své sestry pro lidi a pravila: „Nech si ho, však by ti chyběl.“
„Ale ne, chlupáči neubývají.“ „Ale co když jednou začnou,“ začala Betta svým
pochybovačná hlasem. „Měli byste si je schovat,“ a tak dlouho mluvila, až Birka
přesvědčila. Utíkal domů jak nejrychleji dovedl a začal všechny chlupáče schovávat.
Když ho uviděli souosedé i oni zavírali své chlupáče do truhlic a pod petlice. Když byl
poslední chlupáč uvězněn, začala se nálada ve vesničce zhoršovat. Lidé si začali
závidět i nos mezi očima, staří a nemocní churavěli ještě víc, než předtím a všichni
lidé se začali nenávidět. Když Betta viděla co způsobila, začala ve své sněhové
jeskyni vyrábět nové chlupáče. Ale byli to spíš mrazíci. Betta je dělala ze sněhu a při
dotyku se člověk otřásal a po těle mu projel mráz. Když lidé dostali nové sněhové
chlupáče, jejich stav se ještě zhoršil. Byli ještě zlejší a protivnější. Nic nedokázalo
nahradit měkoučké, heboučké a voňavé chlupáče. Nikdo se neveselil ani
nepřipravoval na příchod víly Alfy. Jen Betta poprvé za svůj život očekávala
probuzení své sestry Alfy, protože doufala, že všechno napraví.
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Až jednoho dne se dočkala. Víla Betta ulehla do své jeskyně k mrazivému spánku a
Alfa mohla vystoupit z mušle a po mořské pěně dojít až ke břehu. Když ale viděla tu
spoušť, nemohla vlastním očím uvěřit. Vyhledala Birka a začala se vyptávat, kde má
své chlupáče. Birk jí jen odsekl: „Na půdě v truhlici, aby se mi neztratili.“ Alfa věděla,
kolik uhodilo a tak se rozběhla mezi děti. Pošeptala jim tajemství věčných chlupáčů,
kteří se neztratí ani nezatoulají. Jen když na ně člověk zapomene a nerozdává je dál.
Potom se chlupáči zmenšují, až nadobro zmizí a už se nikdy nevrátí. S tímhle se děti
potichounku vkradly domů a vybraly všechny chlupáče, které tam jejich rodiče
poschovávali. Potom je všem lidem rozdaly a měli se zase všichni rádi. A tak tam žijí
až do pokojné smrti.
Pomozme i my těmto dětem a rozdávejme chlupáče, aby mezi námi zavládla láska a
mír!
Jednoho obrovského chlupáčka posílám Sněhule.
A…
Brzo se uzdrav!

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI JÍZDĚ NA KOLE
(Brumla)

1. Dřív než nasednu na kolo, přesvědčím se, že je v dobrém
technickém stavu. Především přední a zadní brzda.
2. Dodržuji úzkostlivě pravidla silničního provozu.
3. Při jízdě se držím na kraji vozovky.
4. Nejezdíme ve dvojici nebo skupince vedle sebe.
5. Žádné frajeřiny, kdo pouští řidítka,riskuje úraz.
6. Nesmím přeceňovat své jezdecké umění, zvlášť v terénu.
7. Nezávodím s nikým na silnici.
8. Za tmy nikdy nevyjedu bez výstražného světla

PŘIVOLÁNÍ POMOCI PŘI NEHODĚ A NEŠTĚSTÍ
Hasiči – 150
Rychlá zdravotní pomoc- 155
Policie-158

HLAVOLAMY
(Miris)

1. Zdesíti zápalek si sestavte
letící holubičku.
Zkuste přeložit tři zápalky
tak, aby ste změnili
směr jejího letu

.

2. Z šesti zápalek dvě
rozpulte!
Vaším úkolemje teď
sestavit tři stejné
čtverce.
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Z ODDÍLOVÝCH RAD
(Brumla)

1. Pozor,pozor!!! Jes tli ješ tě nem áš s plněnou nováčkovs kou zkouš ku,nebo
1.-2. s tupeň, tak m áš tedy co dělat.Protože jes tli to s plněné m ít nebudeš čekají tě
š patné věci!!!
2. Oddílovky se budou zahajovat v 16:15 !!!! - kvůli příjezdu autobus u

3. V s obotu 16.12.- je vánoční akadem ie na Vs etíně. Jako každým rokem budem e i
letos připravovat dárky pro os tatní oddíly. Letos js m e s e rozhodli, že vyrobím e
s vícny ze s am oros tů a k nim přiložím e vlas tnoručně vyrobené s víčky. Sehnat
s am oros ty m ají na s taros ti Šneci a s víčky vyrábí Žížaly a s větluš ky. No a na PF
nám zbyly Žaby.
4. Program na vánoční akadem ii chys tá Kikina s polu s – Keckou, Kelly, Judy,
Gejitkou, Klíš tětem , Šikulkou, Beruš kou a Fantou

5. Jako každým rokem i letos vypukla tajná činnost.
6. No a jak už js te s i as i vš im li za chvíli budou vánoce. Tak už pom alu začínejte
chys tat dárečky, které pak na oddílových vánocích předáte tom u, kom u budete
chtít.

7. Letoš ního Mikuláš e m á na s taros ti Šikulka. Pokud s e ho budete chtít účas tnit
choďte za Šikulkou

ZE STŘEDISKOVÉ RADY – JEDNÁNÍ NA BAŘINCE
1. SKAUTSKÝ PLES NA ZÁMKU m á na s taros ti Pif s Rom íkem . Vs tupenky js ou za
50,- a 100,-Kč a je m ožno je za náš oddíl zís kat u Irči.
2. Nejžhavějš ím Daloš ovým nás tupcem na šéfa našeho střediska je Roman, který
předal vedení vlčat Pifovi. Každý z vůdců by jej rád viděl jako vůdce s tředis ka,
jenom Rom anovi s e m oc nechce. Doufejm e, že s i to do 14.ledna (s tředis kový
s něm ) rozm ys lí.
3. Koordinací přípravy 10.s něm u Junáka na Vs etíně je pověřen Dazul. Za celou
os m des átiletou his torii Junáka bylo jenom 9 s něm ů a ten jubilejní 10. se bude
s největší pravděpodobností konat na Vsetíně. Bude to největš í s kauts ká
událos t příš tího roku a i náš oddíl s e do organizace zapojí.
4. Na Bařince js m e přednáš eli zprávu o činnos ti naš eho oddílu, kde js m e hodnotili to
co s e nám letos podařilo i to co s e nám zatím nedaří. Zpráva byla předem
připom ínkována na oddílové radě.
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ODDÍLOVÝ VIDEOARCHIV
(Dazul)

V tom to ŠESTÁKOVI Vám předkládám tém ěř kom pletní s eznam (chybí pouze první
tři nejs tarš í videokazety) vš ech zarchivovaných videozáběrů naš eho oddílu. Mim i
pos lední neuzavřené videokazety, js ou vš echny
k dis pozici u Fanty, který je pověřený tím , aby je
půjčoval dom ů. Jen tak pro zajím avos t – víte, že :
• kdyby js te s i chtěli vš echny videokazety
prohlédnout, m us eli by js te s edět u videa
nons top s koro 80 hodin?
• nejs tarš í oddílový videozáběr je z 8.května
1997 – jednodenní výprava na Tulácké s kály
• m ám e s etříhaných 7 oddílových film ů
• je roztočený hraný film podle povídky
J.Londona
SESTŔIHANÉ FILMY
1 Půlroční činnost junáckého oddílu ŠESTKA
2 Druhá ukázka z půlroční činnosti 6.oddílu Kateřinice
3 Tábor dešťů (1998)
4 Rok 2 v činnosti ŠESTKY
5 Tábor blesků (1999)
6 Reklamní šot ŠESTKA (středisková vánoční akademie 99)
7 3.rok v činnosti ŠESTKY
celkový čas videozáznamu :

stopáž
jaro - podzim 97 0:16:45
podzim 97-jaro 98 0:41:20
VII.98 1:06:40
září 98-květen 99 2:04:00
VII.99 2:18:40
vánoce 99 2:21:00
podzim 99 - jaro 00 2:47:50
datum

délka
0:16:45
0:24:35
0:25:20
0:57:20
0:14:40
0:02:20
0:26:50

23. Paragliding v Hološíně (Ratiboř)

26.4.1998

0:06:50

0:06:50

24. Stříháme týpí v kulturáku
25. Oddílovka v Březinách - lodičky

7.5.1998
7.5.1998

0:07:35
0:13:15

0:00:45
0:05:40

26. KOLEM-NEKOLEM (třídenní výprava)

8.-10.5.98

0:38:10

0:24:55

27. Setkání rodičů v klubovně
28. Dětský den I.

28.5.1998
30.5.1998

0:48:50
1:00:30

0:10:40
0:11:40

29. Šití indiánského týpí u Dazulů doma
30. Čištění potoka

5.5.1998
VI.98

1:03:15
1:06:05

0:02:45
0:02:50

31. Výroba stanových podsad u Pinčla

28.6.1998

32. TÁBOR DEŠŤÚ (vč.expediční jednotky)
33. VRRV - Vltava

4.-19.7.98
21.-23.8.98

34. Sledování videa z tábora

##########
3:42:50
4:02:15

3:42:50
0:19:25

4:04:00

0:01:45

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.4):
akce

4:04
datum

stopáž

délka

35. Na Tuláckých skalách
36. Stěhování a malování nové klubovny

19.9.1998
20.9.1998

0:39:20
0:43:20

0:39:20
0:04:00

37. VRRV - Dynčák

3.-4.10.98

1:06:50

0:23:30

38. Oddílovka
39. HAWAI - podzimní výprava

16.10.1998
17.-.18.10.98

1:14:25
1:54:45

0:07:35
0:40:20

40. Stkání rodičů
41. Sněhový pochod - Obřany

6.11.1998
21.11.1998

1:58:50
2:09:20

0:04:05
0:10:30
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42. Oddílovka + oddílová rada
43. Humanitární sbírka, odvoz do Mukačeva

27.11.1998
2.-.6.12.98

2:14:55
2:30:05

0:05:35
0:15:10

5.12.1998

2:33:45

0:03:40

45. Dřevování na Bařince
46. Promítání countrybálu I

29.11.1998
29.1.1998

2:36:05
2:39:30

0:02:20
0:03:25

47. Nácvik střediskové vánoční akademie
48. Středisková akademie

18.12.1998
19.12.1998

2:42:30
2:48:20

0:03:00
0:05:50

44. Mikuláš

49. Roznášení Betlémského světla

23.12.1998

2:50:30

0:02:10

50. Oddílové Vánoce
51. Vánoční besídka v kostele

23.12.1998
24.12.1998

3:18:20
3:32:30

0:27:50
0:14:10

52. Polární výprava 98
53. Takový malý countrybál II.

27.-30.12.98
9.1.1999

3:49:20
4:03:15

0:16:50
0:13:55

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.8):
akce
54. Výprava do Teplických jeskyní
55. Výprava na Hrubou Lhotu

4:03
datum stopáž
16.1.1999 0:17:40

délka
0:17:40

6.-7.2.99

0:32:10

0:14:30

56. Kurs první pomoci na středisku (Pajtáš)
57. Den sesterství 99´ na středisku (Romík)

13.2.1999
20.2.1999

0:44:00
0:49:10

0:11:50
0:05:10

58. Na padáku - Miris - Chlum
59. Velikonoční Planina 99´ (Plešivec + Muráň)

14.3.1999
1.-5.4.99

0:52:00
1:32:55

0:02:50
0:40:55

60. Svojsíkův závod - oddílová zkouška - paseky

11.4.1999

1:49:15

0:16:20

61. Oddílovka
62. Závod světlušek a vlčat - příprava

30.4.1999
1.5.1999

1:57:58
2:03:33

0:08:43
0:05:35

63. Závod světlušek a vlčat pro Vsetín a Hranice
64. Salza - sjezd alpské říčky (stařešinové)

2.5.1999
6.-.8.5.99

2:24:04
2:26:10

0:20:31
0:02:06

65. Komentáře k novému odddílovému filmu
66. Brigáda na Bařince
67. Setkání s rodiči (točil Fanta)
68. Příprava Dětského dne
69. Dětský den II. v Březinách

14.5.1999

3:17:13

0:51:03

15.-16.5.99
4.6.1999

3:24:10
3:37:54

0:06:57
0:13:44

5.6.1999
6.6.1999

3:47:17
3:59:45

0:09:23
0:12:28

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.9):
akce
70. Amazonie - VRRV na ramena Dunaje
71. Předtáborová výprava na tábořiště v Mirošově
72. Táborák - konec školního roku (Březiny)
73. Tábor 99 - puťák po Chočských vrších
74. Tábor 99 - Expedička+Tábor blesků - pokrač.na další kazetě

3:59
datum stopáž
18.-20.6.99 0:40:00

délka
0:40:00

25.-27.6.99
31.6.99

1:06:24
1:18:10

0:26:24
0:51:46

3.-6.7.99

2:03:25

1:11:39

7.-20.7.99

4:06:01

2:54:22

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.11):
akce
74. Tábor 99 - Tábor blesků - dokončení z kazety č.11
75. Roverská vodácká výprava - BELÁ, ČIERNY VÁH

4:06
datum stopáž
20.-25.7.99 1:05:25

délka
1:05:25

6.-8.8.99

1:44:55

0:39:30

76. HELP 98 - velká polní hra
77. Akce s rodiči - I.Opékání Barana na Bařince

11.9.1999
25.-26.9.99

2:44:00
2:52:20

0:59:05
0:08:20

78. CAMPOREE 99 - Bařinka (lanové aktivity)
79. Oddílová DRAKYÁDA - oddílovka

2.10.1999
15.10.1999

3:42:45
4:01:00

0:50:25
0:18:15

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.12):
akce

4:01:00
datum
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80. Podzimní brigáda na Bařince
81. Podzimní výprava na T.O. SCOUT Rovers - Březolupy

23.10.1999
28.-31.10.99

0:08:25
0:56:25

0:08:25
0:48:00

82.

Mirisova kolona v Tanečních (točil to Jojin a Jouda)

11.12.1999

1:29:00

0:32:35

83.
84.

Středisková Vánoční akademie ve Vatře (kráceno)
Oddílové vánoce

18.12.1999
23.12.1999

1:33:50
2:10:00

0:04:50
0:36:10

85.
86.

Polární výprava (Bařinka)
Takový malý countrybál III.

27.-30.12.99
8.1.2000

2:46:30
3:09:25

0:36:30
0:22:55

87.

Filmovacá výprava ("Rozdělat oheň" a "Neváhej a toč")

15.1.200

4:02:25

0:53:00

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.13):
akce
88. Skautský ples III. na vsetínském zámku

4:02:25
datum

stopáž

délka

22.1.2000

0:26:15

0:26:15

89.

Návštěva tábořiště v zimě

23.1.2000

0:28:35

0:02:20

90.

Zkoušení zapůjčené videokamery - porada na Chibiny

28.1.2000

0:29:55

0:01:20

91. K2 - přejezd Karlovice-Kateřinice
92.

Oddílovka

93.

Splutí Bečvy (se Špuntovkou a Pimem)

94. Splutí Bečvy (Fusil a Renča)

29.1.2000

0:35:00

0:05:05

4.2.2000

0:40:00

0:05:00

8.2.2000

0:52:15

0:12:15

12.2.2000

1:03:00

0:10:45
0:46:20

95.

Výprava za Svatým Grálem (Holubova chata)

19.-20.2.2000

1:49:20

96.

VRRV - Malá Fatra - zimní táboření

26.-27.2.2000

2:42:15

0:52:55

2:53:35

0:11:20

97. Pirát vyučuje kůži (v Alcedu)
98.

Příprava RS Expedice CHIBINI

28.3.2000

2:54:35

0:01:00

99.

Čekatelské zkoušky

16.4.2000

3:01:00

0:06:25

21.-24.4.2000

4:05:40

1:04:40

100. VRRV - Planina
celkový čas videozáznamu (videokazeta č.15) :
akce
101. Třídenní výprava na kolech (štola, lom, Helfštýn)

4:05:40
datum

stopáž

délka

6.-8.5.2000

0:55:45

0:55:45

102. Oddílovka (první, kterou vedla Bára)

12.5.2000

1:07:45

0:12:00

103. Závod světlušek a vlčat v Kelči

13.5.2000

1:25:25

0:17:40

104. Na Tuláckých skalách (v dešti)

20.5.2000

1:39:40

0:14:15

105. Družinové video - Pržno

25.5.2000

1:53:40

0:14:00

106. Příprava Dětského dne (čtvrtek)

1.6.2000

1:55:15

0:01:35

107. Brumla a Kikina hraji ve Vatře - Vsacánek

2.6.2000

1:57:45

0:02:30

108. Sjezd Bystřičky

3.6.2000

2:03:30

0:05:45

109. Příprava Dětského dne (sobota)

3.6.2000

2:05:40

0:02:10

110. Dětský den

4.6.2000

2:14:05

0:08:25

111. Triatlon (Pinčl, Dazul, Miris)

10.6.2000

2:24:00

0:09:55

112. VRRV Belá (poslední VRRV)

17.6.2000

2:46:45

0:22:45

23.-25.6.2000

2:57:30

0:10:45

113. Předtáborová výprava
114. Ukončovací oheń
115. TÁBOR 2000 - Putování
116. TÁBOR 2000 - Bronzový poklad (začátek)

30.6.2000

3:04:50

0:07:20

1.-5.7.2000

3:56:00

0:51:10

6.-23.7.2000

4:05:10

0:09:10

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.18) :
akce
116. TÁBOR 2000 - Bronzový poklad (dokončení)

4:05:10
datum

stopáž

délka

6.-23.7.2000

3:44:40

3:44:40

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.19) :
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akce
117 RS "EXPEDICE SEVER"

datum

stopáž

délka

5.-18.8.2000

0:00:00

0:01:00

celkový čas videozáznamu (videokazeta č.20) :

2:20:00

akce
118. HELP 98

datum stopáž
9.9.2000 0:35:50

délka
0:35:50

119. Druhé rodičovské opékání prasete na Bařince
120. Oddílovka

5.8.2000

0:54:50
1:02:00

0:19:00
0:07:10

1:15:00

0:13:00

21.-.22.10.2000
27.-29.10.2000

1:24:30

0:09:30

121. Druhý sněm RS WAKPALAN na Kosárni
122. Malování klubovny
123. Podzimní výprava na Dynčák
124. Havárie auta - Sněhula

11.11.2000

0:00:00

STALO SE

HON NA ŠIROKKA 10.11.2000
(Fanta)

Dojeli js m e na Vs etín a š li na s tředis ko, kde byly vys taveny knihy J. Foglara. Byl tam
jeden ogar, který uhodl vš echny knihy. Potom nám vys větlili pravidla a naš í s kupinu
zvolili jako UCTIVAČE GINGA. V naš í s kupině
byli já, MIRIS, SPÍDY, BERUŠKA, KECKA,
BRUMLA , kteří m ěli název ulice ŠESŤANKA.
Začala hra a m y js m e s e rozdělili na dvě s kupiny
já, MIRIS, BRUMLA a SPÍDY, BERUŠKA,
KECKA. Ze začátku js m e ŠIROKKA hledali ve
m ěs tě, ale pak js m e zjis tili, že s e zdržuje na
kolejích, kde js m e m y nem ohli. Ale zato js m e
m ohli do parku. Tam js m e ho s ice chytli, ale
m us eli js m e dos t zdrhat. Odnes li js m e ježka na
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s tředis ko a š li js m e pro druhého. Tentokrát js m e nem us eli tolik běhat, ale zpozorovali
js m e ho jak s e plíží podél kolejí a s m ěřoval ke s tředis ku a já js em ležel as i 5 m. před
ním na zem i a Miris byl v křoví. ŠIROKKO byl už s koro u m ě . MIRIS vys tartoval a já
za ním . ŠIROKKO okam žitě zdrhal ke kolejím , ale m y byli rychlejš í. Odnes li js m e
ježka na s tředis ko a š li s Brum lou zpátky do parku,ale zas tihl nás jeden ogar, který
s e jí zeptal jes tli není Uctivač ginga a tak přiš la o s vůj lís tek, ale Brum la nebyla tak
blbá a zeptala s e jes tli není RYCHLÝ ŠÍP a on náhodou byl. Nás z Miris em napadlo
že os tatní z jeho s kupiny budou taky RYCHLÉ ŠÍPY. Tak js m e je začali naháňať.
Chytli js m e tři. Při vyhláš ení vyhlaš ovali první tři m ís ta. Mys lel js em že jak řekli třetí
m ís to že nás už neřeknou, ale jejich věta zněla. NA PRVNÍM MÍSTĚ SE UMÍSTILA
SKUPINA ŠŠŠŠ
a v tom js em věděl že řekne Šes ťanka a ona opravdu řekla ŠESŤANKA. Byl js em
na nás velice hrdý.

VÝPRAVA DO LUKOVA NA SKÁLY 11.11.2000
(Miris)

Tuto výpravu m ěl na s taros ti Radek a také tam byl jediný dos pělý (nepočítám m ě).
Měl naplánované, že do Lukova dojedem e autobus em , odtud na s kály a potom po
značce dom ů. Nejel žádný jiný autobus než v 6.20 ráno, takže js m e s e nevys pali ani
v s obotu. Ces ta byla zajím avá neboť každý ješ tě napůl s pal takže byl docela klid….
Js m e už na ces tičce, která vede ke s kalám . Je to kous ek a už s e před nám i ukazují
první s kály .Přicházím e k nim a první co s i říkám e je o bezpečnos ti při lození. Větš ina
už s ice lozila, ale js ou tu i takoví co s kálu ani pořádně neviděli. Já z Radkem js m e
rozvěs ili lana a první vyzkouš eli jes tli s e „tom u dá věřit .“ Někdo m ěl na s kálách
s trach a někdo zas e lezl jako by nem ěl zábrany, ale i když je m ěl překonal je a
m ys lím s i, že byl rád. Vždyť překonal s ám s vůj s trach. Chcem e ješ tě zůs tat,ale tlačí
nás čas . Chcem e s e totiž ješ tě podívat na zříceninu, která je kous ek od nás .
Přicházím e k ní a vidím e, že tady probíhá rekons trukce a je m ožné, že nás dál ani
nepus tí. Pus tili. Sam otná s tavba je v dobrém s tavu, ale hradby už čas poznam enal
pořádně. Jdem e do pozem í. Vš ude js ou vidět kam enné klenby a s taré zdi. Je
zajím avé co lidé dokázali s tak jednoduchou technikou. Zahráli js m e s i na m ís tě i pár
hříček a pak co nejrychleji do Hoš ťálkové na autobus . Po ces tě zvoní Radkovi m obil.
Co s e děje, m á nějaký s kles lý hlas . Položí a říká: „Fido m ěl bouračku.“ Ješ tě nám
řekl kdo vš echno v autě jel. Hankus , Sněhula, Fido, Jitm elka a Zbrklík. Je klid. Nikdo
nic neříká. Nevím e kom u co je. Panuje divné napětí. Po čas e to přeš lo, ale ta chvilka
m oc příjem ná nebyla.

HAVÁRKA – 11.11.2000
(Dazule)

Tak na tohle s obotní ráno budu vzpom ínat do konce života. Po třetí ráno vyráželo
z naš eho okres u plné auto s kautů a s kautek na m ódní přehlídku nových s kauts kých
krojů do Liberce. Budou první, kteří je uvidí a budou m ít m ožnos t kom entáře.
Podařilo s e nám pros adit, že za náš oddíl tam pojede 1 človíček – Sněhula.
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Úderem š es té hodiny ranní zvoní m obil a Fido m i takovým divným hlas em s děluje, že
s e nabourali, že to je zlé a že m ám přijet. Povídá něco o zraněných a nem ocnici. Je
to zlé. Stačím z něj ješ tě dos tat m ís to, kde s e to s talo. V Janově – je to as i 150-200
km od Vs etína.
Jednám kupodivu velice rychle a relativně klidně – vzbudit Irču, jes tli nechce jet s e
m nou, m am inku, aby pohlídala Páju a Zdendu. Za 6 m inut vyjíždím e.
V autě js m e m učeni s pous tou nezodpovězených otázek. Co s e vlas tně s talo? Jak
js ou zranění? Není tam někdo m rtvý? Kdo je na tom nejhůř? A co naš e Sněhula?
Mám e volat m am ince? Co jí řeknem e, když vlas tně nic nevím e?
V Janově js m e za s vítání. Fidovo firem ní auto je totálně zruš ené – čelní náraz do
náklaďáku. Jes tli tohle přežili, tak s e před pár hodinam i podruhé narodili.
Od has ičů s e s nažím e zjis tit co a jak. První úleva – žádný s m rťák. Policajti neví nic –
právě to m ěří a dokum entují. Píš em e jim as poň jm éna a adres y vš ech kteří jeli
v autě. Ješ tě nedávali nikom u zprávu. Žhavím e m obil a zjiš ťujem e, kdo je v které
nem ocnici. Dvě holky js ou ve Svitavách a zbylí tři v Litom yš li. Jedem e k těžš ím
případům do Svitav. Už js m e s i vypočítali, že tam bude Sněhula a Hankus . Vrátná
ve Svitavs ké nem ocnici nás velice s luš ně vítá, doprovází přes polovinu dlouhé
chodby až do výtahu, dokonce nám m ačká s právné tlačítko. Tak to js em ješ tě nezažil
– taková profes ionalita. Jes tliže tady m ají na takové úrovni vrátné, na jaké úrovni pak
m us í být doktoři? Sněhula m á zlom eninu s tehenní kos ti a rozdrcený obratel, m ícha
není zas ažena. Právě jí odvážejí na vrtulník. Sanitku chvíli zdržují a dovolují nám as i
2 m inuty s ní hovořit. Je bledá, ale kom unikuje a pokouš í s e o ús m ěv. Snažím e s e jí
povzbudit. K Hankus ovi nás nepouš tějí, ale dovídám e s e, že m á s ilný otřes m ozku,
probírá s e z bezvědom í a začíná kom unikovat. Podle lékaře je velká
pravděpodobnos t, že obě děvčata budou bez trvalých fyzických nás ledků. Hurá,
druhá relativně dobrá zpráva.
V Litom yš li s e vracím e do těžkého s ocializm u. K Fidovi a Jitm elce nás nechtějí pustit,
zkouš ím e s e dos tat as poň ke Zbrklíkovi. Podařilo s e. Je dotlučený a přes ná polovina
jeho tváře vypadá jako válečné m alování indiáns kého bojovníka. Snažím e s e jej
trochu rozves elit, Irča pro něj přináš í od s es ter čaj a po čtvrthodince zkouš ím e znovu
navš tívit Fida. Podařilo s e – m obilní telefon je s kvělá věc: volám e Fidovi, že js m e as i
50m od něj, ale že nás k něm u nechtějí pus tit, ten okam žitě uproš uje s es třičky a pan
doktor nám nakonec povoluje 5 m inut. Fido leží s Jitm elkou na s tejném pokoji – to
bude as i ta Jednotka intenzivní péče – neus tále pod dohledem s es try, napíchtutí na
s pous tu hadiček a přís trojů. Oba js ou bledí a zpuchlí. Kom unikují těžce – m ají
polám aná žebra, Jitm elka navíc i klíční kos t. To ale Jitm elce nebrání v pokus u o
vtipkování. Snažím s e jim š etrně podat jednu velm i dobrou zprávu – že s e dnes
podruhé narodili.…..

VYMĚŘOVÁNÍ KLUBOVNY – 12.11.2000
(Dazule)

Za vydatného přis pění Miris a a Kecky js m e s polu s Katem (dávný člen 4.chlapeckého
oddílu – tehdy ješ tě Lvíčat) vym ěřovali tohle nedělní odpoledne pozem ek, abychom
jej m ohli dát s rovnat. Nevěřili by js te, ale m ezi nenižš ím a nejvyš š ím m ís tem našeho
pozem ku je výš kový rozdíl 9 (!) m etrů. Buldozeris ta s i pěkně zam aká a m y také,
protože pokud to bude m ožné, budem e při s rovnávání pozem ku as is tovat a vybírat
větš í kam eny. Kam eny budem e s náš et na jednu hrom adu, aby s e přes zim u očis tily
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od blata a byly nachys tané až budem e betonovat základy – kam eny s e přidávají do
betonu, aby s e betonu s potřebovalo m íň.
Miris byl na vym ěřování jm enován vrchním š plhounem , který š plhal několik m etrů
vys oko na s trom y a přibíjel tam (s e s volením pana hajného) des ky, abychom podle
nich m ohli později vym ěřovat rovinu. Kato pobíhal s nivelačním přís trojem , Kecka
s nářadím a des kam i a já js em ležel. Po několika hodinách vym ěřování js m e zjis tili,
že to m ám e vš echno š patně a vš echny „lavičky“ js m e m us eli přetlouct. Když to bylo
hotové, zjis tili js m e, že ty „lavičky“ byly přece jenom dobře a m y je m us ím e dát do
původní polohy. Ale protože už byla tm a, nechali js m e to na úterý.
V úterý s e to povedlo na první pokus . Pozem ek je vym ěřený.

ODDÍLOVKA 17.11.2000
Oddílovku vedla Anita. Hrály s e klas ické hříčky, zazpívali js m e po telefonu Sněhuli do
nem ocnice a na závěr Irča, Pinčl a Dazul vzpom ínali na to jak to u nás vypadalo před
17.11.1989. Největš í os tudou bylo, že větš ina lidí ani nevěděla proč m ěla tento den
ve š kole volno.

ZKOUŠKA NA VÁNOČNÍ AKADEMII
(Klíště)

Seš li js m e s e v pátek před oddílovkou.Bylo nás tam pom ěrně hodně Já, Kika,
Beruš ka, Kecka, Šikula, Judy, Katka. Byla to dos t dobrá s randa, Gejitka nám dělala
zbytek (to jako třeba kulis u atd.) Kika furt odlétávala přepínat CD, Beruš ka
podivuhodně m ěnila hlas , Šikula hrála na kytaru „s koro líp než Dazul“, já lezla a
padala ze Šikuly i z Judy no pros tě prča. Po hodině cvičení přiš la Anita a řekla že
m us ím e končit protože jde chys tat hru. No a tak naš e zkouš ka s končila.
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PLÁN AKCÍ
1.pros ince
15.pros ince

Oddílovka
Oddílovka

16.prosince

Středisková Vánoční akademie 13:00 v kině Vatra – zváni
rodiče i veřejnost

23.pros ince

Oddílové Vánoce

27.-30.prosince

POLÁRNÍ VÝPRAVA

31.-1.ledna

Silves tr Wakpalan – pouze pro RS Wakpalan

5.ledna
6.ledna

Oddílovka
Takový m alý countrybál VI. – kulturák
K2 – běžky – RS tým ová jízda Karlovice Kateřinice – zváni rodiče
Oddílovka
Zim ní jednodenní výprava
4.Skauts ký ples na vs etíns kém zám ku

13.ledna
19.ledna
20.ledna
27.ledna

4. SKAUTSKÝ PLES NA ZÁMKU
Vsetínské středisko Junáka – svazu skautů a skautek ČR pro
Vás opět letos pořádá v pořadí již 4.skautský ples, který se
v předcházejících letech setkal s velmi příznivým ohlasem. I
tentokrát Vás rádi přivítáme v příjemném prostředí vsetínského
zámku při tanci, zpěvu či jiné zábavě v sobotu 27.ledna 2001
od 20:00 hodin.
Vs tupenky m ožno :
• zajis tit u Ireny Drábkové – tel.do práce (0651) 24664, dom ů 641015
• telefonicky objednat u Libuš e Lackové, tel 617511
• zís kat v předprodeji, který bude zahájen v pátek 5.ledna od 18:00 do 18:30
v kanceláři s tředis ka – Záviš e Kalandry 1290, Vs etín
Cena vs tupenky s m ís tenkou: 100,-Kč. Pro s tudenty nabízím e vs tupenku bez
m ís tenky: 50,-Kč. Případný výtěžek z této akce bude použit pro činnos t oddílů.

Televizní INFOKANÁL v obci Kateřinice je zprovozněn. Může s i jej naladit každý
z Kateřinic (a v tuto chvíli ješ tě i z Ratiboře a Hoš ťálkové), kdo je připojen na m ís tní
kabelovou televizi. Pro náš oddíl je to zajím avé tím , že tam m ám e k dis pozici pros tor
pro vlas tní pres entaci. Záleží jen na nás jak zajím avě jej dokážem e využít. Veš keré
nám ěty a připom ínky kdykoliv s m ěřujte přím o na m ne – Dazul.
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