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POHÁDKA  PRO SVĚTLU�KY A VLČATA 
SNĚ�NÝ KRÁLÍK 

Anita (Příběhy z měsíční houpačky � Else Mullerová) 
 
Sně�í. Sněhové vločky padají ti�e k zemi, jako kdy� paní Zima důkladně vytřásá své 
pol�táře. Sníh jako obrovská peřina pokrývá celou krajinu. Taková peřina mnohdy 
přikryje i leccos o�klivého, v�echno zmizí pod sněhovými vločkami. V�ude také 
vládne vět�í ticho � sníh pohlcuje hluk jako do vaty. 

 
Zvířátka se připravují k zimnímu spánku. Rostliny ukrývají své kořeny v zemi a 
chystají se přečkat do jara, kdy budou moci opět vyra�it. Zamrzly řeky i jezera, pod 
ledovým příkrovem se shroma�ďují ryby a u průduchu vdechují čerstvý zimní vzduch. 
Stará zlatá ryba tak dlouho nará�í do tlustého ledu, a� led praskne a objeví se v něm 



nádherné hvězdice. I hory v dáli jsou zabaleny do sněhu. Vyhlí�ejí klidně a pokojně, 
jejich skalnaté rozeklané vrcholky jsou pokryté sněhem a vypadají jako z pohádky. 
Mnoho ta�ných ptáků odletělo na jih za sluníčkem. Medvědi se ulo�ili do svých brlohů 
a spí, je jim příjemně a teplo. 
 
Kamzíci a kozoro�ci se v zimě docela jistě prohánějí po zasně�ených pláních. 
Něco se v�ak děje � ze sněhu se zvedá maličký kopeček. Celý bílý, jen očka mu 
temně září a pomrkávají ve slunci. Malý sně�ný králík. Má tak nádherně bělostnou 
srst, �e ji nelze rozeznat od sněhu. Zajíc vesele hopká po sněhu. Náhle uklouzne a 
u� se veze, nemů�e zastavit. Sedí na zadních jako na sáňkách a klou�e ze stráně 
dolů. Vítr mu fouká kolem rů�ového čumáčku. Králík by se radostí smál a křičel, jen 
kdyby to uměl. Ale kdo ví, mo�ná �e ho sly�í�.  
 
Králíkova cesta po skluzavce končí hluboko v údolí, v jedné ospalé podhorské 
vesničce. Ve stodole objevuje sladkou, �ťavnatou mrkev. Pár si jich bere a vrací se 
do hor. Cesta je nekonečně dlouhá a králíka navíc tí�í i náklad mrkve. Zdá se mu, �e 
u� nemů�e dál. Náhle usly�í zafoukání vichru, je ho sly�et blí� a blí�. Bere sně�ného 
králíka na svá ramena a �ene se s ním dál do hor. V horách ho zase opatrně ulo�í do 
sněhu. Králík je mu velice vděčný, radostně mu děkuje, loučí a zase mizí do svého 
pelí�ku. Sněhová peřina vypadá zase naprosto nedotčeně a opu�těně. Jako by se tu 
nikdy nikdo neobjevil.  
 
Sněhového králíka ta cesta do údolí pořádně unavila�. 
 
 

BUĎ PŘIPRAVEN - PROTIPO�ÁRNÍ DEVATERO 
Brumla (podle  knihy � Buď připraven!) 
 
1. Kamna na pevná paliva (uhlí, dřevo) musí mít nehořlavou podlo�ku, aby �havý 

uhlík nemohl vypadnout na dřevěnou podlahu nebo lino. 
2. Po roztopení kamen uzavřeme dolní dvířka. 
3. Do kamen neházíme výbu�né ani prudce hořlavé věci a 

tekutiny. Nikdy si při rozdělávání ohně nepomáháme 
benzínem. 

4. Chatu neopou�tíme, dokud nedohoří v kamnech oheň. 
Včas přestaneme přikládat. 

5. Před odchodem z chaty se přesvědčíme, zda jsou v�echna 
dvířka u kamen zavřená tak, aby z nich nemohl vypadnout 
�havý uhlík. 

6. Do blízkosti kamen ani do jejich blízkosti nestavíme 
hořlavé věci. 

7. Na akumulační kamna ani plynový radiátor nic neklademe. 
8. Nepřitápíme se elektrickým vařičem. 
9. Rychlovarnou konvici vypneme po dovaření vody ze sítě.  
 



ZE STŘEDISKOVÉ RADY 
Dazule 
 
• 14.1.2000 se koná Střediskový sněm, který bude volit nového vůdce vsetínského 

střediska  
• 20.1.2000 se �ení dosavadní vůdce střediska � Dalo� 
• Vánoční akademie střediska byla hodnocena jako vydařená � vystoupení 

1.chlapeckého oddílu �koupila� Jitmelka jako půlnoční překvapení pro Skautský 
ples na zámku 27.1.2001 

• Na�e středisko je�tě neobdr�elo oficiální odpověď od URJ, zda bude v leto�ním 
roce pořádat 10.sněm Junáka 

• Členský registrační poplatek pro leto�ní rok je stanoven na 250,-Kč 
 
 

Z ODDÍLOVÝCH  RAD 
Brumla 
 
1. Světlu�ky, vlčata, skautky a skauti z Jablůnky mají novou klubovnu  
2. Jako ka�dým rokem i letos se bude platit registrace. Letos to činí 250 Kč. Ta má 
být zaplacena do konce února, tak�e začněte pomalu �etřit!! Peníze na registraci se 
dávají rádcům a rádci je potom za celou dru�inu odevzdají 
3. 20.1.2001 je oddílová výprava � vede Irča. 
 

DESATERO DOBRÉ DRU�INY 
 

• nevynechávejte �ádné akce, choďte včas, nepřítomnost omluvte včas rádci 
• ka�dý se zapojte do dru�inového �ivota byt´i drobností, nápadem či nějakým        

překvapením, které ostatní potě�í  
• poslouchejte rádce 
• buďte zvídaví 
• samostatné akce mimo klubovnu nebo v jiném 

termínu ne� je dru�inovka  připravujte jen po 
dohodě s vedením oddílu 

• věnujte se plně oddílovému a dru�inovému 
programu 

• udr�ujte mezi sebou kontakty i mimo oddílové a 
dru�inové akce 

• sna�te se něco dokázat v něčem vyniknout 
• nezapomínejte, �e skautské chování se neodkládá odchodem ze schůzky, ale 

platí za v�ech okolností 
• buďte si navzájem dobrými kamarády 

 
                                                                                       



ORGANIZACE JUNÁKA - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Ústřední rada 
- členem je: starosta Junáka, náčelník chlapeckého kmene, 
náčelní dívčího kmene, náčelník kmene OS a zpravodajové pro 
jednotlivé oblasti. Při ústřední radě funguje je�tě Smírčí rada - 
ře�í spory a Revizní komise - kontroluje finanční hospodaření. 
Mimo to existuje je�tě �Tiskové a distribuční centrum�, které 
není součástí ÚR a věnuje se vydávání skautské literatury a 
časopisů 

Okresní rada 
- funguje v rámci jednotlivých středisek, koordinuje skautské 
dění v okrese. V čele stojí předseda, členy jsou vůdcové jednotlivých středisek a 
zpravodajové - podobně jako u ÚRJ 

Středisko Junáka 
- sdru�uje jednotlivé oddíly v daném místě, řídí ho středisková rada, v jejím� 

čele stojí vůdce střediska. Je to nejmen�í organizační jednotka Junáka, která 
má tzv. právní subjektivitu - to znamená, �e mů�e mít účet v bance mů�e 
uzavírat smlouvy něco vlastnit atd., oddíly mají právní subjektivitu jen ve 
vyjímečných případech - např. jsou ve vzdálené vesnici apod. Aby mohlo 
středisko existovat musí mít nejméně 3 oddíly ve 3 věkových kategoriích - 
např. vlčata - skauti - roveři. Oddíl musí mít nejméně 2 dru�iny po 6 lidech. 
Nejmen�í výchovnou jednotkou Junáka je dru�ina. 

 
 

PÁR SLOV PRONESENÝCH TĚSNĚ PŘED SMRTÍ 
(Dazul � z elektronické po�ty) 

 
Teď mně vyfoť na té skále! 
Zprava dobrý... 
Pusťte mně k tomu, já tomu rozumím! 
Zmlátíme ho, v�dyť je sám! 
Klid chlapci, to je nulák. 
Podívej, v�dyť není nabitá... 
Hoď mi sem to kladivo! 
Cítí� ten plyn? Rozsviť! 
Ty �e dělá� pro mafii? Tomu teda 
nevěřím! 
Pejsku, poď sem! 

 
Jasně trenére, v pří�tím kole ho 
knockautuju! 
Miláčku, nechce� řídit? 
Brzdy jsou hotový. Jedu to vyzkou�et! 
Přidej mi, prosím, je�tě tu sma�enici 
Tady �ádný miny nejsou. Rozvědka to 
zase popletla! 
Podívej, u�ovka! 
Tady je silný led. Přejdeme na druhou 
stranu. 
Neboj, pojistky jsem vypínal.

 
 

 



STALO SE 

 

Z DRU�INOVKY �AB 
Kecka 

 
Tato hra obsahovala slohovou práci, kterou jsme měli 
slo�it ze slov jaké nám diktovala Kikina.  
 
Śikulka : Jednou takhle k ránu spadla kapka z okapu, 
proto�e byla bouřka a padaly kroupy. �el Pepík 
k sousedům, kteří měli vedle domu nahnutý strom, který 
při bouřce spadl a padal plot u chalupy. Pepka popadl 
strach, velký strach a tak rychle utíkal dál, ale zabloudil 
a� do�el ke skalám a dé�ť pominul. Svítilo slunce, kulaté 
a �luté stejně jako maminčiny kulaté �idle u chaty. Pak 
při�lo překvapení - �ídle nebyly kulaté, ale čtverhranné. 
Maminka říkala �e jsou sáčky z čaje Sága, které krásně 
voní. 
  
Káča: Jednou takhle k ránu vy�la Maru�ka za babičkou, 
která byla nemocná. V půlce lesa začalo pr�et a 
Maru�ka viděla jak bouřka zlomila strom. Maru�ka 
dostala strach a �la se schovat pod skálu, aby na ni dé�ť 

nemohl. Začalo se stmívat a Maru�ka zahlédla v dálce světlo staré chajdy. Tu se 
začala hlína pohybovat a vylézali z ní malí trpaslíci a zavolali - překvapení!!! Trpasličí 
maminka vykouzlila pro Maru�ku voňavou kytici rů�i, Maru�ka se usmála a �la domů. 
 
Kecka: Jednou takhle k ránu le�el chlap na louce a spal. A hned tu začala bouřka, 
která ho vyhnala domů. Náhle se před ním objevil strom, který k němu promluvil jsi 
zlý a zbabělý mu�, který myslí na sebe. Bě� na ty skály a rozdělej oheň na, kterém si 
rozdělej jídlo. A tu se zase přihnal dé�ť, který ho vyhnal zpátky domů. Tak utíkej do 
té chajdy, kterou sis postavil, tam u řeky. Vtom domě tě čeká překvapení, které se ti 
bude líbit. Jeho maminka tam byla vstala z mrtvých a uvařila ti voňavou buchtu.  



SVĚTLU�KY A VLČATA 
( Anita )                    
 
Nejmen�í cvrčci na�eho oddílu, neposedové s věčně 
upovídanou pusou. Někdy si říkám, �e ať vymyslím 
cokoliv, tak se nikdy nedočkám toho, �e by si vyčerpáním 
sedli a byli znavení. Na jedné schůzce jsme se sna�ili 
vydr�et potichu 2 minuty, Radek to stopoval. Nepodařilo 
se nám to, ale alespoň jsme si zacvičili, proto�e jsme 
museli poka�dé udělat 20 dřepů. Myslím, �e jich bylo 
nakonec 60 - jednou to bylo i kvůli Báře.  
Minulou schůzku jsme vyráběli vánoční ozdoby, moc se 
nám povedly, a na�í tajnou činnost, která díky mé a 
Radkově skléroze, přestala být tajnou�Tak u� nezapomíná jen Irča s Dazulem�     
 

ODDÍLOVÉ VÁNOCE � 23.12.2000 
Dazul 
 
Místo dlouhého povídání raději pár fotografií s komentářem: 

Zatím co oddíl byl vystrojit do lesa tradiční stromeček pro zvířátka, roveři secvičili pro 
oddíl divadelní představení �Dlouhý, �iroký a Krátkozraký� do kterého byli zapojeni 
v�ichni diváci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ka�dý si zapálil tu svoji svíčku a mohl pronést své přání či poselství ostatním. 



POLÁRNÍ VÝPRAVA � 27.-30.12.2000 
Brumla   
 

Kdy� jsem se ve středu ráno vzbudila, prví co jsem udělala bylo to, �e 
jsem se podívala z okna jestli napadl sníh. A kdy� sem ho na tom kopci 

a na cestě uviděla bylo mě skvěle, proto�e jsem věděla, �e 
v Karlovicách ho bude je�tě 

víc  a my �e se dostatečně 
vyřádíme. Ale bylo to jako 

naschvál trochu naopak. Proto�e 
místo toho aby sněhu směrem ke Karlovicám  
přibývalo tak ho tam bylo spí� je�tě míň. Ale 
my jsme měli silnou vůli a pevně věřili v to �e 
napadne (a taky napadl, ale to my u� jsme 
jeli domů. No ale aspoň byl na Silvestra�). 
No a tak místo toho abychom se brodili po 
pás ve sněhu, chodili jsme napůl po sněhu a 
napůl po blátě. Ale nám to vůbec nevadilo, dokonce jsme i konali sjezdy skopce na 
čemkoli. První den jsme se měli blaze, proto�e nás vůdcové nechali na pospas nám 
roverům. Dělali jsme v�echno mo�né. Chvíli jsme byli venku a chvíli uvnitř. Kdy� se 
setmělo začali jsme si hrát na upíry, na jídlo, 
zahráli jsme si i večerníček a plno dal�ích 
hříček. 
Ráno jsme s nadějí očekávali na�eho vůdce 
Dazula proto�e měl donést jídlo. Ale nějak 
jsme se ho nedočkali a tak jsme sáhli do 
na�ich chabých zásob, ale nebylo nám 
�patně!! Potom tedy dorazil Dazul a spolu 
s Káčou �li nakoupit jídlo. Kdy� se vrátili, my 

jsme 
pojedli a 
odpoledne jsme �li ven. Ti star�í �li kolem buku 
na Pindulu přes Leme�nou na Bařinku a potom 
zpátky na chatu. Ti mlad�í � vlčata a světlu�ka �li 

na 
Bařinku a 
zpátky do 

chaty. 
Kdy� se 

setmělo připravil Spídy stezku odvahy. Jako 
první �el Zdenda a do�el skoro ke třetí svíčce 
co� nedokázalo několik podstatně star�ích 
lidí - �e �ikulko (!!) a spol. Potom jsme začali 
podnikat dal�í a dal�í hříčky a uzavírat sázky 
z Dazulem.Také jsme se naučili novou hru na 
mozek � Amose (kterého dostal Pája na vánoce). A potom �li spát s povídkou kterou 
nám přečetl Dazul. 
V pátek dopoledne jsme tro�ičku pracovali a po obědě zase tro�ičku blbli ve sněhu, 
hledali obrázky v lese a předháněli se ve vázání uzlů. Jako nejlep�í uzlovačky se 



osvědčily Katka s Gejitkou, Mirisem a Dazulem. A také jsme se samozřejmě tě�ili a 
připravovali na �ranicu. Letos byla mimochodem velmi dobrá!!  

No a v sobotu jsme si sbalili svých pár �vestek a vydali se domů. Ti největ�í drsňáci �
Kecka, Gejitka, Brumla, Fanta, Spídy a Miris jsme �lapali na vlakové nádra�í a jeli 
domů vlakem no a ten zbytek jel domů autem.    
 
 

SILVESTR WAKPALAN � 31.12.2000 
 
Kikina 
Je dopoledne posledního dne v tomto roce, století, tisíciletí. Dneska v noci 
překročíme milénium, divný letopočet končící 00 a vstoupíme do 3 tisíciletí � roku 
2001. Nevím proč, ale připadá mně to hrozně divné. Vydali jsme se na malý pochod 
na Dynčák � samozřejmě přes kopečky. Venku je nádherně � hodně sněhu a ticho. 

Vracíme se okolo 3 hodin a Dazul 
začíná roztápět saunu. My zatím 
chystáme jídlo � chlebíčky, ovoce, 
oplatky, oří�ky, jednohubky � prostě 
silvestrovskou hostinu. Pou�tíme se 
do ní hned po sauně, Dazul pak �haví 
kytaru a já housle. Tak krásně jsem si 
u� dlouho nezazpívala � přezpívali 
jsme snad 150 písniček. 
Příchod nového roku 2001 jsme 
oslavili v poklidu u ohníku při 
písničce. 



 
Dazul 
Podařilo se mi je�tě 31.12. vyrazit na pár hodin na bě�ky. Byla to fantazie � jel svým 
pohodovým tempem a razil stopu, proto�e nikde ani �iváčka. Sněhová nadílka patrně 
vět�inu lidí překvapila, tak�e nestačili na hřeben dorazit.  
Bylo naprosto kýčovité počasí � takové jaké znám z barevných pohlednic či 
�irokoúhlých filmů. Jel jsem a přemý�lel. Přemý�lel o tom jaký to byl rok pro oddíl i 
pro moji rodinu i pro mne. Přemý�lel o tom co se podařilo, co ne, co bych udělal 
jinak, kdybych mohl vrátit čas �.. a cesta mi ubíhala. Ani jsem si neuvědomil, �e 
jsem urazil kolem 15 km. Byla to krásná �vigilie� tohoto posledního dne roku 2000. 

 
 

Potní chý�e 
v poslední den roku 

je pro nás jakýmsi 
symbolem očisty. 

 
Kdy� jsme pár 

hodin před půlnocí 
z potní chý�e 

vylézali bylo něco 
kolem �11oC, 

ručníky po chvíli 
tuhly mrazem a 

sníh byl nádherný.  
 
 



 

TAKOVÝ MALÝ COUNTRYBÁL � 6.1.2001 
Dazul 
 
Leto�ní countrybál byl v pořadí u� čtvrtým 
(nepočítáme-li 2 countrybály, které jsme 
organizovali jako součást HELP 98) a tak 
příprava probíhala bez velkých problémů. 
Mirisovi se povedla výzdoba na jedničku a i 
program, který se vsouval mezi taneční bloky 
byl letos mnohem pestřej�í ne� minule. Bufet 
se taky vyznamenal � podle neoficiálních 
zpráv byl patrně ziskový o cca 400,-Kč 
(Klí�tě, Beru�ka a �ikulka zasluhují velikou 
pochvalu !!!). 
 
Nebýt toho, �e se nám po osmi hodinovém 
maratonu zavařil zesilovač SONY, nebyl by 
zaznamenán vět�í technický zádhel. 
 
Zbývá jen dodat, �e podle několika 
nezávislých počtářů se této akce účastnilo 
něco mezi 120 a 130 tanečníků � co� je 
zatím ná� rekord.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opsáno ze ZDI NÁŘKŮ 
 
Své zástupce tu má i domov 
důchodců! 

Mlaďo�i, kdo by tančíl, kdyby nepři�li 
staro�i! Máte smolu � pří�tí rok zasejc. 
Romitů 

I mistr tesař se někdy utne� (autor 
neznámy) 
Pří�tě si vezmu papučky, ať mńa boty 
netlačijú (domov důchodců, Podlesí � 
pokoj  
32, levá postel). 

A já, já si vezmu aj fajfku! 

Je to tu skvělý. Lep�í ne� minulý rok. 
Kecka 

To� bylo málo cérek � ha ha 
Málo valčíků a plou�áků 

Chceme kluky! Já taky. 

Já jednoho. 
Vá� problém! 

Je jich tu málo a nechtěj tančit. 

Je to tu fajn, ale Vlčata s námi nechtějí 
tančit! 

Zdraví Vás Světlu�ky. 

Ať mi ti mlaďo�i nevykají!!! �árofka 
Milá 6 Kateřinice, s leto�ní výzdobou 
bálu ste sa opavdu pochlapili(y) a 
pocérčili(y). 
Pří�tě objednat soukromý skautský 
AUTOBUS (nebo 2) 

Ahoj, zdraví Ostří�i. Pří�tě nebrat 
Lískyho. 

No počkejte darebáci, já Vám dám 
nebrat. 
A� vyroste�, mo�ná tě budeme brát 
s sebou. 
Toďten kántribál je dobrý. 

Zdraví Vás Kyslík! Nejvíc se mi tu 
líbilo tančení a písničky. 
To� to su já, Veverka z 2.D.Vsetín. 
To� já Vám pí�u, �e sa ta láska kamsi 
zatúlala! 



HLAVOLAMY 
Miris 
 
Hned na začátek bych se vám chtěl omluvit,�e v hlavolamech 2 a 3 jsem nakreslil o 
jednu sirku míň. Ře�ení by teda mělo vypadat takto. 
 
Hlavolam č.1-  

.  
 
Hlavolam č.2-  

 
 
Hlavolam č.3- 

 
 
Foto ze zimní dru�inové výpravy  
�neků � napadlo Vás někdy vyu�ít 
choro�e jako schody, při lezení 
na strom? 

 

PLÁN AKCÍ 
5.ledna   Oddílovka 
6.ledna  Takový malý countrybál III. � kulturák  
13.ledna  K2 � bě�ky � 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 � Haw ai, Holubka?) 


