
Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinic ích 
číslo 12, vydáno pro vnitřní potřebu 2.dubna 2001, nákladem 45 výtisků 
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Za dva měsíce budeme vyrá�et na ná� čtvrtý samostatný oddílový tábor. Tá-
bor je pro nás, skauty ka�dým rokem tím nejlep�ím, nejdůle�itěj�ím a dlouho 
očekávaným oddílovým podnikem. Je to vyvrcholení na�í celoroční činnosti. 
�ádná jiná akce se tak dlouho a pečlivě nepřipravuje jako právě tábor. U� za-
čátkem roku začínají nám dospělákům v na�ich zaměstnáních boje se spolu-

pracovníky o to, abychom si tu svoji dovolenou 
mohli vybrat právě první tři týdny prázdnin - v 
tradičním termínu na�ich táborů. Od února se 
čile koresponduje s majitelem pozemku a orgá-
ny, které mají co dočinění s povolením konání 
tábora, ze v�ech stran se zkoumá rozpočet tá-
bora, shroma�ďuje výstroj, plánuje doprava ma-
teriálu i samotného mu�stva, předělává se jídel-
níček, dlouho do noci se moří s programem tá-
bora, ��  
 

Velice stručné informace k táboru: 
Začátek tábora pro skauty a skutky: sobota 30.června 2001 (6-7 dnů putování) 
Začátek tábora pro světlu�ky a vlčata: sobota 7.července 2001  
Ukončení tábora pro v�echny: neděle 22.července 2001 
Náv�těvní den na táboře: od sobotního oběda 14.července  do nedělního oběda 
Místo konání stálého tábora:  asi 4 km  jihozápadně od obce Staré Oldřůvky 
ve vojenském prostoru Libavá 
Předpokládaná cena tábora pro skauty a skautky: 1850,-Kč 
Předpokládaná cena tábora pro vlčata a světlu�ky: 1600,- Kč 
 
Letos se nám podařilo zajistit táboření přímo ve vojenském prostoru Libavá. 
U� deset let tam ka�doročně táboří skauti na 18 přesně vymezených lokali-
tách. Podařilo se dostat mezi tuto víceméně uzavřenou skupinu oddílů a mů-
�eme tábořit dle nás na nejkrásněj�ím místě celého VVP. Je pár metrů od 
nádherně čisté řeky Odry, která zde nabízí mo�nost koupání a při dobrém sta-
vu vody i projí�ďku na člunech. Asi 300 metrů  od řeky a na�eho táboři�tě bu-
de tábořit dal�í oddíl z Olomouce  - ale neměli bychom si navzájem vadit ne-
boť budeme odděleni cípem lesa.  Při první náv�těvě tohoto místa jsme byli 
ohromeni zachovalou přírodou a liduprázdnou krajinou. Pro vstup či vjezd do 
VVP je zapotřebí povolení - to Vám při náv�těvním dnu pochopitelně zajistíme. 
Pohyb po VVP se řídí zaběhanými pravidly, kterým se mus íme přizpůsobit - z to-
hoto důvodu bude pro nás tábor trochu více organizačně náročný, ale jsme  přesvěd-
čeni, �e vynalo�ené úsilí nebude marné. Abychom přede�li vzniku fám dodáváme, �e 
prostory, kde se budeme  pohybovat jsou pochopitelně důkladně oči�těné od případ-
né munice a vojenská činnost v daných prostorech začne a� po skončení táborů. Ro-
diče, kteř í se budou chtít přesvědčit na vlastní oči, s námi mohou v červnu vyrazit na �
Předtáborovou výpravu�, kde budeme na místě vyrábět podsady pro stany a jinak při-
pravovat táboři�tě pro ná� 16 denní pobyt. 

Přihlá�ku na tábor si má 
mo�nost ka�dý člen oddílu 
vyzvednout na dru�inové 
schůzce u svého rádce 
(vlčata a světlu�ky na 

schůzce v pátek). Závazně 
potvrzenou přihlá�ku po-
třebujeme doručit nejpoz-

ději do 30.dubna  2001.  
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1.   Koncem tohoto měsíce jsme zavedli tzv. smailíky. Co to tak mů�e být?? Je to  
obdoba takového nenáročného a vůbec né nuceného hodnocení oddílových 
akcí včetně dru�inovek, oddílovek. Evidenci těchto smailíků má na starosti 
Kecka � ta je po ka�dé oddílové akci od tebe vybere a spočítá. No a na zákla-
dě takto získaných čísel celou akci vyhodnotí. 

 
2.   Po ka�dé oddílové akci se budou opět rozdávat památeční lístečky. Tak�e 

kdybys chtěl/a nějaký památeční lísteček nakreslit řekni to �ikulce - ta je má 
na starosti  

 
3.   Určitě ví�, �e jsme začali sbírat vr�ky od plastových láhví. Pokud ne tak se to 

teď dovídá�. Vr�ky sbíráme proto, �e je potom odvezeme do firmy, která 
z nich potom bude vyrábět třeba skluzavky na dětská hři�tě.  S vyu�itím této  
situace byla v oddíle vyhlá�ena soutě� mezi dru�inami a také světlu�kami a 
vlčaty. Soutě� je jednoduchá � která dru�ina nebo světlu�ky a vlčata  nasbírají 
nejvíc vr�ků �vyhrává 

 
4.   Pozor ! Pozor ! nezapomínej dávat ná� časopis přečíst tvým rodičům. Proč?? 

No proto�e se v něm bude objevovat spousta informací o táboře a mo�ná tou-
to cestou přesvědčí� tvoje rodiče ať tě pustí na tábor!!! 

 
5.   Pozor! Pozor! Pozor!! Po prázdninách se stane novým vůdcem oddílu Radek. 

Tak�e pozor naňho!!! 

BRUMLA 
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Skautský sněm (teprve 10. v jeho 85.leté historii) se uskuteční na Vsetíně a aktivně se do něj  za-
pojí 
 
Přihlá�ky na Rádcovák je nutno odevzdat nejpozději  do 20.dubna Tempovi. Rádcovák se usku-
teční na Hájence v Semetíně. 
 
Podmínkou startu na Okresním kole Sv ojsíkov a záv odu je účast na střediskovém kole. Střediskové kolo 
Sv ojsíkov a záv odu se uskuteční na Půlčinách společně se Záv odem sv ětlu�ek a vlčat. Schůzka organizační-
ho týmu je 8.dubna v 17:00 na středisku a za ná� oddíl by tam měli být aspoň 2 RS nebo dospěláci. 
 
Podzimní brigáda na Bařince byla upřesněna na 2.-4.listopadu - jako oddíl bychom tam měli vy-
slat alespoň 3 lidi star�í 15 let. 
 
Středisková registrace je uzavřena - ve v�ech oddílech je celkem registrováno přesně 296 lidí - z 
toho 76 osob star�ích 18 let.  
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Ví�, �e �átek na na�em kroji nenos íme jenom pro parádu, ale �e je to děsně u�itečná 
věc? Z obrázků vidí� hned dva způsoby pou�ití �átku při zranění - první pomoci. Doká-
�e� vymyslet je�tě dal� í způsoby, jakými nám mů�e být �átek u�itečný? 

Chcete pomoci opu�těným dětem, které �ijí 
v dětských domovech nebo nemocným dětem z 
ústavů sociální péče? Chcete pomoci nemocné pří-
rodě a udělat něco pro �ivotní prostředí kolem se-
be? 
Pak se připojte k akci světlu�ek a vlčat OD BAREV-
NÝCH VÍČEK KE KOUTKŮM PRO DĚTI. 
 
Co je úkolem: 
Sesbírat co nejvíc víček od plastových PET lahví a 
donést je do klubovny, Horního, Dolního obchodu, 
nebo obchodu U Dorků. Klidně do toho zapojte ce-
lou rodinu a v�echny známé, proto�e��. 

K čemu ta víčka budou: 
Firma, která se zabývá recyklací � tedy 
znovupou�itím � plastového odpadu, umí 
z těchto víček vyrábět různé prvky jako hra-
noly, desky a sloupky. Z těchto součástí 
pak budou vyrobeny různé doplňky pro dět-
ská hři�tě v ji� zmíněných domovech � na-
příklad ohrádky na pískovi�tě, lavičky, hrací 
domečky, prolézačky a podobně.   
 
Jak počítat: 
1kg víček je asi 350 víček    
1 pytel vá�ící 13kg obsahuje asi 4500 víček 
 
Od firmy TRANSFORM a.s. získáme 1kg 
recyklovaného výrobku za 1 kg víček!!! 
NENÍ TO SKVĚLÉ???? 

Pří�tě dal�í informace 

SBÍRÁTE S NÁMI 

VÍČKA? 



Učitelka z mateřské �kolky: Aby se do-
stalo na druhou stranu. 
Platon: Pro vy��í dobro. 
Aristoteles: Je přirozeností kuřat běhat 
přes silnici. 
Karel Marx: Byla to historická nutnost 
Ronald Reagan: Zapomněl jsem. 
Kapitan James T. Kirk: Nebojácně se vy-
pravilo tam, kde je�tě �ádné kuře nebylo. 
Louis Farrakhan: Silnice představuje čer-
ného mu�e. Kuře přes něj přeběhlo aby 
ho sociologicky srazilo dolu. 
Martin Luther King, Jr.: Představuji si 
svět, kde budou v�echna kuřata moci pře-
bíhat přes cestu ani� by se jich kdokoliv 
ptal na důvod.  
Moj�í�: A Bůh sestoupil z nebes a řekl ku-
řeti: "Musí� překročit cestu," a kuře cestu 
překročilo a v�ichni se zaradovali.  
Fox Mulder: Viděli jste na vlastní oči jak 
kuře přeběhlo cestu. Kolik kuřat je�tě mu-
sí přeběhnout, abyste tomu uvěřili? 
Richard M Nixon: To kuře cestu nepře-
běhlo. Opakuji. To kuře nepřeběhlo toto 
cestu. 
Machiavelli: Jde o to, �e kuře přeběhlo 
přes cestu. Koho zajímá proč? Výsledek 

ospravedlní důvod, ať ji� byl jakýkoliv. 
Freud: Skutečnost, �e se zajímáte o dů-
vod proč kuře přeběhlo přes cestu, ukazu-
je va�i sexuální nejistotu. 
Bill Gates: Právě jsme připravili pro trh 
novou verzi Chicken Office 2000, a ta bu-
de nejen přebíhat přes cestu, ale i klást 
vejce, udr�ovat pořádek ve va�em zaklá-
dacím systému a vést záznamy o va�ich 
výdajích. 
Oliver Stone: Otázka nezní: "Proč pře-
běhlo kuře přes cestu?" ale "Čí přeběh 
přes cestu jsme propásli pozorujíce kuře?"  
Darwin: Kuřata byla v průběhu miliónů let 
podrobena přirozenému výběru, tak�e ku-
řata jsou geneticky přizpůsobena k přebí-
háni přes cestu. 
Einstein: Zda kuře přeběhlo cestu nebo 
zda se cesta přesunula za kuře zále�í na 
tom zda stojíte v čárkované nebo nečár-
kované soustavě.  
Ralph Waldo Emersen: Kure cestu ne-
přeběhlo, ono ji transcendovalo.  
Ernest Hemingway: Umřít. V de�ti. 
Neil Armstrong: Malý krok pro kuře, vel-
ký krok pro lidstvo. 
Rene Descartes: Přeběhlo, tedy je.  

Ředitel  �koly si  zav olá  otce Pepíčka, starého 
policistu a říká :�pane Nov ák, musím Vám 
oznámit, �e v á� syn bude muset jít do zv lá�tní 
�koly �. 
Otec chv íli přemý�lí a pak hrdě praví: �Sakra, 
kdy � na to kluk má, ať jde!� 
 
Kdy� byla Kikina prvně v Tanečních, tak jí 
uči tel tance říkal : �Teď dávejte pozor,
naučím vás nový tanec. První figuru: se-
stupte z mé nohy�.� 
 
Dazul se doma sv ěřuje Irči: �Představ si, zase 
jsem dostal rýmu.� 
�Tak si nezapomeň v zít kapesník�, radí mu Irča. 
�Kapesník nechci�, říká Dazul �acy lpy rin je lep-
�í,snadněji se polyká!�   

KU�E(Z PRACOVÁNO DLE INTERNETU) -  ZEPTALI JSME SE ZA VÁS: PROČ 
PŘEBĚHLO KUŘE PŘES CESTU?  
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�Pane vrchní,� diví se Miris po předlo�ení objed-
nané lahůdky �zemáky vidím, ale kde je ten  ří-
zek?� „Ale mladý pane�, kření se č í�ník  „to mu-
síte odsunout stranou ten plátek citronu!� 



(PŘIPRAVIL SPÍDY) 
 

Kde jsou lesy, hory a jezera, kde plápolá táborový oheň, kde houká 
sova a bručí medvěd, kde v ítr je kořeněn vůní borovic, kde 
v osamělém srubu nebo v městském domově �ije duch v�ech těchto 
věcí, tam hlaholí jméno Ernesta Thompsona Setona. 
 
U� jako hoch - a bylo to v dobách, kdy lidé o přírodě nechtěli ani sly-
�et � nacházel své �těstí v lesních t i�inách, u čarovných potůčků a 
pod modrou oblohou. Př íroda se mu stala učitelkou. Chtěl o ní v�ech-
no vědět. Pro�il své mládí v Torontu v Amer ice, kam se přestěhoval  
s rodič, kdy� mu bylo 5 let (narodil se r. 1860), a okolí Toronta bylo 
tehdy pravou kanadskou divočinou. Zprvu �il jako lovec, ale jeho vý-
voj směřoval jinam. Zvířata, která poznal, z ískala si předev�ím  jeho 
lásku.  Později je nestřílel,  nýbr� kreslil a fotografoval. Musil se k nim 
opatrněji blí�it ne� střelec, poznal lépe jejich zvyky a vlastnosti. Stal 
se nejlep� ím stopařem zvěře a dovedl ze �lépějí ve sněhu nebo 
v trávě číst velkou kroniku �ivota králíků,  jelenů,losů, bizonů. Nestači-
la mu pak věda, pouhý záznam a popis úkazů, s nimi� se seznamo-
val. Napsal sice největ�í přírodopisy savců (Lovná zvěř 5 velkých 
svazků, �ivot zvířat severních 2 velké svazky), ale ty by ho nebyly ne-
učinily světoznámým, kdyby se nebyl věnoval umění. Kreslil zvířata 
tak pěkně, �e ho v tom dosud nikdo nepředstihl. Učil se kreslit na ma-
lířských �kolách v Paří�i a v Londýně, ale mistrem se stal vlastním 
pozorováním př írody. Kdy� sebral mno�ství náčrtů tu�kou i perem 
s kresbami i poznámkami do svých 30. deníků,  pokusil se o vyprávě-
ní ze �ivota zvířat. Napsal knihu  Divoká zvířata, která jsem poznal  
( �ivot vlka Loba, havrana Stříbroskvrna, zajíce Nathou�ka, psa Bin-
ga, li�ky Vixen, mustanga, psa Wully a ba�anta Rudokrčka) a rázem 
se stal slavným spisovatelem. Nikdo před ním dosud nedovedl tak 
poutavě a při tom tak pravdivě vylíčit �ivot zvířat. Ne nadarmo mu 
v Americe říkají �člověk zvířat�.    

ERNEST THOMPSON SETOERNEST THOMPSON SETOERNEST THOMPSON SETOERNEST THOMPSON SETOERNEST THOMPSON SETOERNEST THOMPSON SETOERNEST THOMPSON SETOERNEST THOMPSON SETONNNNNNNN————————ČČČČČČČČERNÝ VLKERNÝ VLKERNÝ VLKERNÝ VLKERNÝ VLKERNÝ VLKERNÝ VLKERNÝ VLK        
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TELEFON?TELEFON?TELEFON?TELEFON?TELEFON?TELEFON?TELEFON?TELEFON?        
 
U� jste si vyzkou�eli dru�inový 
telefon? �e je�tě nev íte co to 
je? Chyba. Hned ji naprav íme. 
Představ si, �e rádkyně či rádce 
dru�iny potřebuje nutně rychle 
předat zprávu v�em svým čle-
nům - třeba to, �e přivezli ke 
klubovně auto cihel a okam�itě 
se tam máme v�ichni sejít a po-
moct ty cihly poskládat. V tako-
vém případě obvolá někdo z 
vůdců v�echny rádce aby po-
moc í dru�inového telefonu se-
zvali co nejrychleji v�echny své 
lidi. Rádce pak podle telefonní �
�ňůry� , kterou zná zpaměti ka�-
dý z jeho dru�iny (například: Mi-
r is -Chy trý -Taz - Fa nta- Bob-
S p íd y )  p ř e d á  z p r á v u 
(telefonem, nebo k němu za-
běhne,�) prvnímu v pořadí (v 
na�em př ípadě Chytrému). V 
případě �e dotyčný není k zasti-
�ení doma, zanechá mu písem-
nou i ústní zprávu a pokračuje k 
dal�ímu v pořadí (v tomto př ípa-
dě k Tazovi). Ten zprávu pře-
vezme tím, �e ji rádci zopakuje 
a pak pelá� í k dal�ímu v pořadí 
(v na�em př ípadě k Fantovi). 
Kdyby jej náhodou nezastihl do-
ma, zanechá zprávu a kmitá k dal-
�ímu v pořadí i kdyby tak měl  jít a� 
k tomu poslednímu v dru�inové �
�ňůře�. 
U dobré dru�iny telefon nikdy ne-
zamrzne !!!! 
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ČESKÁ PŘÍSLOVÍ PŘELO�ENÁ 
DO VĚDECKÉ ČE�TINY  

 
Če�tina je nádherná věc. Se slůvky se dá hrát stej-
ně jako třeba s balónem. Nevěř í�? Tak čti dál a 
zkus z následujíc ích ukázek rozpoznat o jaké pří-
sloví se jedná. Aby to bylo trochu snadněj�í, u prv-
ního příslov í je přilo�en i jeho �původní� znění. S 
dal�ími si zkus namáhat hlavičku. Kdy� si opravdu 
nebude� vědět rady, nápovědu najde� na poslední 
stránce tohoto �estáku.  
 
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, je� produ-
kuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, 
ulo�ených podél její trajektorie. 

(Tichá voda břehy mele) 
 
Vzdálenost bodu A, (co� je místo, kde ukončí, pu-
zena gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu 
B (co� je místo le�ící svisle pod místem započetí 
její dráhy ) se blí�í k nule.  
 
Abundance �elem z čeledi Canidae přivodí exitus 
hlodavce z čeledi Leporidae.  
 
Více ne� jednou, ale méně ne� třikráte, urči veli-
kost fyzikální či chemické veličiny, a méně ne� dva-
kráte, ale více ne� nulkrát pou�ij způsobu obrábě-
ní, jím� se části materiálu od sebe oddělují.  
 
Subjekt A, jen� vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či 
úklonného díla ústícího na povrch a determinující-
ho subjekt B, sám opí�e dráhu ve zmíněném díle 
ústící.  



ZÁKLADY JUNÁCTVÍZÁKLADY JUNÁCTVÍZÁKLADY JUNÁCTVÍZÁKLADY JUNÁCTVÍZÁKLADY JUNÁCTVÍZÁKLADY JUNÁCTVÍZÁKLADY JUNÁCTVÍZÁKLADY JUNÁCTVÍ        
VÝŇATKY ZE STEJNOJMENNÉ KNIHY A.B.SVOJSÍKA 
TEXTY JSOU PŘEPSÁNY V PŮVODNÍ (R.1912 !!!) NEZMĚNĚNÉ PODOBĚ. 
 
Známky při záhadných událostech 
 
Mů�e se vám některému jednoho dne přihoditi,  �e 
budete první, kdo nalezne mrtvolu člověka, neb přijdete první na místo jiné záhadné udá-
losti.  
Je va�í povinností v podobných případech pomáhati co nejobezřetněji v zájmu va�ich 
bli�ních, mnohdy i v zájmu va�em vlastním, ale nesmíte stě�ovati nemístnou horlivostí 
práci vy�etřovací komise soudní nebo odborné; proto v�imněte si co mo�ná v�eho, upo-
zorněte po případě na důle�ité věci, je� zůstaly 
nepov�imnuty, ale ne�lapte zbytečně na půdu ko-
lem onoho místa, abyste snad nezničili vyskytujíc í 
se stopy. 
Často ji� byli nalezeni mrtví, o nich� se z počátku 
myslilo, �e se oběsili, av�ak pečlivé ohledání pů-
dy kolem nich - v jednom případě několik ulome-
ných větviček a se�lapaná tráva, v druhém přípa-
dě zmačkaný koberec - ukázaly, �e byla spáchá-
na vra�da, a �e tito lidé byli po smrti pově�eni, 
aby se vzbudilo zdání, �e spáchali sebevra�du. 
Zvlá�tě se má pátrati po otiscích prstů na jakých-
koli předmětech, a nesouhlas í-li s otisky prstů ze-
mřelého, jsou to asi otisky prstů vrahových, které-
ho pak je mo�no zjistiti srovnáním s otisky jeho 
prstů. 
Velmi často uchopí vrah kliku nebo d�bán na vodu, aby si umyl ruce. Takový případ se 
stal v Indii, kde byl nalezen mu� zavra�děn a krvavé známky prstů na jeho oděvu. Vlast-
ník těchto známek prstových byl vypátrán, vyslýchán a usvědčen. Na�e pozorovací 
schopnost v podobných případech postřehnouti v�ecky nápadné známky nebude v�ak 
pouze ve slu�bách spravedlnosti při pátraní po viníc ích. Mnohem vzne�eněj�í je�tě úkol 
připadne ji v obhajování lidí nevinných. Učený starý pán byl nalezen mrtev ve své lo�nici 
s ranou na čele a druhou na levém spánku. Noviny le� íc í na stole ukazovaly otisky tř í 
prstů krví potřísněných. Z činu byl podezřelý syn nebo�tíkův a policií zatčen. Pečlivé 
ohledání pokoje a otisky prstů ukázaly, �e starému pánu při�lo v noci nevolno, �e vstal s  
postele, aby si vzal lék. Kdy� dospěl ke stolu, při�el naň nový záchvat, tak�e upadl a na-
razil hlavou prudce o roh stolu a způsobil si ránu na spánku, která právě odpovídala ro-
hu. Sna�e se vstáti chytil se stolu a novin na něm a udělal při tom krvavé známky prstů 
na novinách. Pak upadl znovu a rozbil si hlavu podruhé. Otisky prstů byly srovnány s 
prsty nebo�tíkovými a bylo shledáno, �e na vlas souhlas í. Ani mezi mnoha miliony nena-
leznete dva lidi se stejnými čarami na ků�i prstů. Tak se ukázalo co způsobilo učencovu 
smrt a syn nebo�tíkův byl propu�těn nevinný.  
 
V exotických krajinách 
 
Pro táboření v krajích exotických nestačí ov�em pokyny obsa�ené v této bro�urce, ale 
nutno se o způsobu �ivota v dotyčných krajinách, zvlá�tnostech přírodních a poměrech 
zdravotních důkladně poučit i z odborných knih i od zku�ených tamních lidí. Mnohé ne-
bezpečí číhá tam na zemi, na vodě i v povětří na táborníka a nesmí ničeho zanedbati, 
nechce-li trpce litovati své lehkomyslnosti. Jsou to hadi (táborníci sypou kolem stanů po-
pel, neb nakladou drsných polen), moskyti, � íříc í zimnici, v�e roze�írajíc í mravenci a jiný  
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SKAUTSKÁ 
HISTORIE 
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Bruno  FERRERO  
(připravila Bára) 

 
�Řekni mi, kolik vá�í 
jedna vločka sněhu?� 
zeptala se sýkorka ho-
lubice. 
�Míň ne� nic,� odpově-
děla holubice. 
Sýkorka tedy vyprávěla 
holubici svůj příběh: 
�Odpočívala jsem na 
větvi  borovice a začalo 
sně�it. Ne nějaká bou-
ře, to ne, vločky se le-
hounce sná�ely na vě-
tev, pěkně pomalouč-
ku. Proto�e jsem ne-
měla co dělat, začala 
jsem počítat vločky, 
které dopadly na mou 
větev. Spadlo jich 
3751952. Kdy� pomalu 
a lehoulince dopadla 
ta, při které jsem do�la 
k číslu 3751953, která 
vá�ila míň ne� nic, jak 
jsi řekla � větev prask-
la�� 
Sýkorka dovyprávěla a 
uletěla pryč. 
Holubice, která od dob 
Noemových představu-
je symbol míru, se na 
chvíli zamyslela a pak 
vyslovila svou my�len-
ku: 
�Mo�ná, �e chybí jen 
jeden člověk, aby na 
světě zavládl mír�� 
�Snad chybí� právě ty.� 

MÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍMÍ��������  NE NE NE NE NE NE NE NE��������        
NICNICNICNICNICNICNICNIC        Z KALENDÁŘE SKAUTA - JUNÁKA PŘIPRAVILY KECKA A 

KÁČA   
 
Nemohli jsme v tom čase zavadit o nováčka. Nutně 
jsme je potřebovali. Dru�iny byly u� tak hubené, �e se, 
pokud jde o počet, nedalo hovořit o oddíle, ale o pomalu 
vymírajícím druhu. 
Kluci, které bychom brali, v�ak zívali nudou, kdy�  jsme 
za nimi př i�li do �koly nebo na hři�tě a ř íkali jim, co 
v�echno ú�asného u skautů pro�ijí. Krásně vybarvené 
letáčky, rozmístěné po městě a zvací se skautování, ne-
přinesly také �ádný výsledek. 
Situace byla u� opravdu hrozivá. Potom někdo při�el 
s tím nápadem, který se ukázal být receptem na na�e 
starosti. Bylo to zkrátka ono.  
Dva měsíce  jsme chodili ka�dou středu do �kolní dru�i-
ny pomáhat vychovatelkám s odpoledním programem. 
Samozřejmě,  �e po dohodě s ředitelem �koly. Na�e ná-
v�těvy měly takový úspěch a staly se mezi dětmi tak po-
pulárními, �e děti, které mě ly jít ve středu po obědě do-
mů, si na svých rodičích vymohly, aby jej v dru�ině ne-
chali do večera. Na konci těch dvou měs íců jsme 
z nováčků postavit hned dva oddíly takhle to bylo s tím 
na�im náborem. Ale kvůli tomu to nepov ídám. Nábor 
nás pouze inspiroval k vět�ímu a důle�itě j� ímu rozběhu. 
Máme ve městě dětský domov. V něm jsou děti,  které si 
na rodič ích nemohou nic vy�kemrat ani vyplakat. Nema-
jí je prostě a nebo je mají, ale jako by je nemě ly. Co� je 
kolikrát je�tě hor�í. 
Pro tyhle dět i dě láváme něco podobného, co začalo tím 
zvlá�tním náborem do oddílu ve �kolních dru�inách. Po-
řádáme pro ně dokonce výlety, mikulá�ské nadílky a 
v�elijaké soutě�e. Nevím, jestli je to pravda, ale říká se, 
�e na�i roveři budou pro dět i z domova dělat i letní tá-
bor. Jak na�e rovery známe, jsou toho schopni.      

NÁBORNÁBORNÁBORNÁBORNÁBORNÁBORNÁBORNÁBOR        
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Přiná�íme 2.část ukázky  z komiksově zpracované klasické knihy Stevensona - OSTROV POKILKLADů, podle které bude připravena celotáborová eta-
pová hra. Podobně jako malý Jim, budeme za�ívat dobrodru��ství s piráty a hledat poklad, který na jednom ostrově zakopal starý kapitán pirátů -  Flint. 
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Ne� odjedeme na tábor, budou vydána je�tě dal�í dvě čísla �ESTÁKU a v nich najde� dal� í pokračování. Jsi-li moc zvědavý(á), jak příběh do-
padne a nechce� čekat a� vyjde dal�í číslo oddílového časopisu, bude� si muset knihu přečíst - zcela určite ji najde� v ka�dé dětské knihovně.  
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OOOOOOOODDDDDDDD��������ENINYENINYENINYENINYENINYENINYENINYENINY        
(z knihy Buď připraven, připravila 
Brumla)  
 
Patří k nejbě�něj�ím dru-
hům poranění. Zvlá�ť děti 
se ka�dou chvilku někde 
odřou, obyčejně při pádu 
na zem nebo o skalku či 
kmen, na ně� se pokou�ejí 
vy�plhat. Svrchní část ků�e 
se sedřena a pod ní se ob-
jeví to čemu říká laik ��ivé 
maso�. Odřeniny zpravidla 
moc nekrvácejí, zato se do nich často dostane nečistota, hlína, zrnka písku, drob-
né kamínky. 
Můj první vůdce pou�íval poněkud drastickou léčebnou metodu, o které tvrdil, �e 
je to metoda skautská.Prostě nám vlčatům odřená místa vydrbal v čisté vodě kar-
táčkem a mýdlem. Asi jsme přitom kvíleli, ale Balú nás utě�oval slovy: �V �ivotě  
tě čekají mnohem hor�í věci.�  
Musím přiznat, �e jeho svérázné o�etřování odřených kolen a dlaní bylo skoro 
stoprocentně účinné. Aspoň se nepamatuju, �e by se mi rána někdy �patně hoji-
la.  To mi spí� zhnisala doma, kdy� jsem Balúovu metodu nepou�il. 
 
První pomoc: 
1.   Malou oděrku desinfikuj � pokud máte v domácí nebo dru�inové lékárničce 

Septonex, pou�ij ho. Nepřelepuj ránu ani ji neobvazuj. Nejlépe se hojí na 
vzduchu. 

2.   Na vět�í odřeniny neu�íváme �ádnou desinfekci. Pokud je tam �pína � co� 
je � ( hlína, písek, kamínky), odstraníme ji kartáčkem a mýdlem.  

 

RS RS RS RS RS RS RS RS --------WAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALAN        
(ANITA) Tak jako přechází světlu�ky a vlčata me-
zi skauty a skautky, tak postupně stárnou i členo-
vé stávajících dru�inek. I oni, budou-li chtít, mohou postoupit o stupínek vý�e a stát se 
členy roverské dru�iny WAKPALAN. 
WAKPALAN byl slavnostně zalo�en na posledním táboře a má svůj vlastní program. 
Jednou za 14 dnů se koná SIESTA a 2x do roka probíhá SNĚM WAKPALANU. Nejbli��í 
sněm bude probíhat o velikonoční Planině.  Mo�ní budoucí členové WAKPALANU u� byli 
na Planinu pozváni (Eve, �ikulka, Gejitka, Spídy, Klí�tě , Bob). Členství ve WAKPALANU 
si nelze nárokovat. Ka�dý potencionální člen bude (a� příjde jeho čas) v�dy osobně oslo-
ven někým z WAKPALANU a pozván na nejbli��í víkendovou akci - zpravidla spojenou 
se sněmem. 

NOVÍ NOVÍ NOVÍ NOVÍ NOVÍ NOVÍ NOVÍ NOVÍ ČČČČČČČČLENOVÉLENOVÉLENOVÉLENOVÉLENOVÉLENOVÉLENOVÉLENOVÉ        
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HHHHHHHHRA DO NEPOHODY  RA DO NEPOHODY  RA DO NEPOHODY  RA DO NEPOHODY  RA DO NEPOHODY  RA DO NEPOHODY  RA DO NEPOHODY  RA DO NEPOHODY          
 
Ano-Ne: Jeden z hráčů odejde  z místnosti, ostatní se dohodnou na nějaké oso-
bě (mů�e to být společný známý, ale také historická nebo literární postava.
sportovec, umělec, apod.) nebo na nějakém předmětu (například v klubovně, ve 
městě, ale také obecně známém jako je Petřínská vě�, Palác kultury nebo met-
ro). Hráč, který se vrátí, klade otázky tak, aby na ně mohli ostatní mohli odpovídat 
jen ANO nebo NE. Ptá se hráčů postupně. Uhodne-li,jde ven hráč, jeho� se ptal 
naposledy. Vzdá-li, dá zástavu a pokračuje někdo jiný. 

HHHHHHHHLAVOLAMYLAVOLAMYLAVOLAMYLAVOLAMYLAVOLAMYLAVOLAMYLAVOLAMYLAVOLAMY        
(Miris) 

A teď něco pro ty, kteří umí dobře počítat: 
 
• Hlemý�ď lezl na strom vysoký 9m. Za den vylezl dva metry, v noci sklouzl o 

metr zpět. Za jak dlouho se dostal nahoru? 
 
• Jak odměříte přesně 7 litrů vody, máte-li po ruce dvě nádoby: devíti a čtyřlit-

rovou. 

Vepi�te do malých krou�ků
čísla 1- 7 tak,aby v ka�dé 
  řadě i v ka�dém kruhu
    dávala součet 12.
  

1.
Na obrazku je obdelník 
z deseti zápalek.Sestavte
ze stejného počtu 
zápalek obdelník,který
bude zároveň rozdělen
na dvě stejné části.

2.

Zakládající členové vymysleli 7 podmínek pro přijetí do 
WAKPALANU: (1) Věk minimálně 15 let. (2) Splněná Tři Orlí 

pera. (3) Zaji�tění a př íprava programu 1 dne tábora či oddílové výpravy. (4) Ativní podíl 
na vydávání �ESTÁKU (1x za měs íc příspěvek) či veřejná oddílová vývěska. (5) Účast 
na kursu, který přesahuje rámec střediska (FONS, Svatoplukovy pruty, Selka, L�,�.). 
(6) Splnění minimálně 1  odborky. (7) Úspě�né slo�ení Čekatelské zkou�ky (nebo v době  
přijetí 2.stupeň Stezky). Před vstupem do WAKPALANU mus í být splněno minimálně  5 
podmínek a zbylé dvě je mo�no splnit do 1 roku. 
Symbolem společenství je znak WAKPALANU vyra�ený do ků�e. Znak je rozdělen na 
stejný počet kusů jako je členů WAKPALANU.  
O dal� ích zvlá�tnostech roverské dru�iny se zmíníme mo�ná v pří�tím č ísle �estáku. 

PRAVIDLAPRAVIDLAPRAVIDLAPRAVIDLAPRAVIDLAPRAVIDLAPRAVIDLAPRAVIDLA        
RS RS RS RS RS RS RS RS --------WAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALANWAKPALAN        
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STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE STALO SE -------- Z NAŠICH  Z NAŠICH  Z NAŠICH  Z NAŠICH  Z NAŠICH  Z NAŠICH  Z NAŠICH  Z NAŠICH AKCÍAKCÍAKCÍAKCÍAKCÍAKCÍAKCÍAKCÍ        

VVP LIBAVÁ - 11.3.2001 
(DAZULE) 
 
Proto�e se právě nekonal �ádný oddílový podnik, domluvili jsme se v sobotu ve-
čer a v neděli ráno vyrazili ve slo�ení Dazul, Pinčl, Eve, Kikina, Brumla a �ikulka 
na místo, kde by se měl letos konat tábor. V�e jsme zanechali před hranicí VVP a 
po zvuku motorové pily se vydali k �na�í� louce. 
Louku a blízké okolí jsme důkladně prozkoumali a u� jsme s přivřenýma očima 
viděli stát ná� tábor. Ukazovali jsme si, kde asi postavíme kuchyň, kde bude brá-
na, sto�ár,� Kikina s Brumlou si u� představovaly, jak si zajezdí na člunech a �i-
kulka navrhovala, aby vyvrcholení celotáborové hry - boj dru�in - rozhodně probě-
hl na vodě.  
Z horního tábora olomouckých skautek na nás vidět skrzevá listí na stromech ne-
bude, tak�e se příli� navzájem ru�it nebudeme -  co� bylo kvitováno s povděkem. 
Odra nádherně tekla, obloha začala modrat a nám bylo líto, �e nemáme s sebou 
raft, abychom si spluli neznámý úsek řeky. Nu co� - my si počkáme na tábor. 

�Tak tady je voda 
nejhlub� í� - povídá 
Pinčl. � I kdyby bylo 
totální sucho, tak 
tady sebude dát 
v�dycky koupat a i 
ti největ�í z nás 
zde udělají pár 
temp�.  
Hned u tůňky stojí 
zbytky ini-tipi. Je 
jiné, neý js me 
zvyklí z na�ich tá-
borů. Krásně je 
vidět v levém rohu 
fotograf ie na dal�í 
stránce. 
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Na horní i spodní fotograf ii si vám 
dovoluji předlo�it  malou fotomon-
tá� jak by mohla louka vypadat za-
tři měs íce.  Místo tábora je foceno 
ze západní (horní fotka) a z vý-
chodní strany (dolní fotka). Na pro-
střední fotce k místu scházíme z  
jihu. Vlajkový sto�ár bude pravdě-
podobně kryt za stromem. 
 
Přístavi�tě lodí bude pravděpo-
dobně vpravo od ini-tipi (horní 
foto). 
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VÝSTAVA SKAUTSKÝCH FOTOGRAFIÍ 
DAZULE 
 
Ve vsetínské �Galerii na schodech� (v Ro-
kytnici, objekt ALCEDA) byla koncem února 
zahájena výstava fotograf ií z názvem NA 
VSETÍNĚ JSOU SKA UTI. Tento skvělý ná-
pad se zrodil v hlavě D�íry, bývalého vůdce 
2.chlapeckého oddílu, který nyní vykonává 
civilní slu�bu právě v Alcedu. Za vydatné 
pomoci Jitmelky, nyní zaměstnankyně Alce-
da, tuto akci zorganizovali a vystavili několik 
desítek  velkoformátových fotograf ií v pro-
storech �galerie�. Slavnostního otevření 
(vernisá�e) se zúčastnil i starosta města 
Vsetína (jako malé vlče skautoval ve Zlíně).
Výstava potrvá a� do půli dubna. 
Pro nás je tato výstava zajímavá tím, �e se 
na ni některé dru�iny byly podívat a taky  
hlavně t ím, �e asi třetina fotograf ií je z čin-
nosti na�eho oddílu. 

Místostarosta Vsetína Mgr.Sedláček - Dalo� 
(býval vůdce junáckého střediska) a Pajtá� 
(předminulý vůdce střediska) na vernisá�i - 
v pozadí na�e oddílové fotografie. 

Přiná�íme první přehlednou tabulku s hodnocením oddílových akcí -  SMAJLÍKY  
(nebo jak �kodolibci výsti�ně česky říkají - ksichtíky). Aktuální přehled �známkování�  
akcí je na oddílové vývěsce v klubovně - velmi pečlivě se o něj stará Kecka. Zatím 
se nedaří, aby se do hodnocení akce zapojili v�ichni zúčastnění (na poslední oddí-
lovce nás například  bylo 30 a vybralo se pouze 21  smajlíků), ale věř íme, �e se od-
dílové známkování ujme a zapojí se do ně j postupně v�ichni. Stač í jenom dávat po-
zor a před ukončením akce odevzdat svůj lísteček se �smajlíkem� - známkovat mo-
hou úplně v�ichni - od nejmlad� ích světlu�ek po vůdce. Kecka pak v�e sesbírá, vy-
hodnotí a zapí�e do tabulky na vývěsce. 

SMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCI        
   kolik účastní-

ků známkova- průměr 

Oddílovka  
(Kikina) 16.3.2001 14 9 1 24     1,46 

Výprava na Montyho skály 
(Pinčl) 24.3.2001 17 0 0 17     1,00 

Oddílova  
(Miris) 30.3.2001 17 4 0 21     1,19 

   

   

akce byla skvělá, oznám-
kov al(a) bych jí za 1 

akce byla nic-moc,   
oznámkov al(a) bych jí za 

akce se mi vůbec nelíbil a,   
oznámkoval( a) bych jí za 3 
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(Klí�tě) 
 
Kdy� jsme  se v�ichni  se�li vyhlasila Kelly celodro�inovou 
hru. Celou dru�inku jsme nemohly říct  ano, jo, ne, 
byla to dosť dobrá hra . Na konec vyhrála Ju-
dy a Kelly no a v mínusu skončila samo-
zřejmě SABINA.Potom jsme hráli čokolá-
dovou hru (taky dobrá). Pak jsme opa-
kovali zakládání skautingu. Po té hříč-
ce jsme se �ly ven provětrat a zahrát 
si na fialovou a �lutou. Na konec jsme 
si zopakovaly topografické značky, 
uzly a morzeovku. Musím říct �e se mi 
moc líbila(mo�ná to bylo i tím �e jsme 
tu měli dobroty.)  
 
Gejitka 
Na předminulé dru�ince jsme si zahrá-
ly na básníky. Báseň měla obsahovat ty-
to slova: Jo�in, mrazík, rum, rádio a Zlín   
 
Lenka: Dali jsme si rumu, pak nám z toho brum,rádio jsme pustili do Zlína jsme vyjeli. Mrazík 
z toho omdlel, Jo�in zase prděl . 
 
Sabina:Mrazík jede ze Zlína veze sebou Jo�ina, pijí spolu rumina a dívají se na rádio Zlína. 
 
Judy: Jo�in s ba�in s mrazíkem se bkí�í.U� na slunce oči  házejí si ,pak upíjejí rum a do gatí bum. 
Potom zapli rádio Zlín a vymysleli rým.  
 
Gejitka: V zimě venku na horách plí�il se tam v pohorách  malý chlapec jménem Jo�in je�tě ni-
kdy si neublí�i.  Jestli potká mrazíka ,udělá si monclíka,pak nasadí sněhule na kterých má bam-
bule. U� je �ero u� je tma Jo�in batoh postrádá.V batohu měl  vzácné věci trochu rumu �ádné ke-
cy. To největ�í  jsou toti� zla, co rádio Zlín ovládla. 
 
Tak to bylo asi v�echno proto�e nás tam víc nebylo�..  

NA�E 100 DRU�INOVKA 

Aha, u� vím - mám sa tvá-
řiť inteligentně!  

Ale jak sa to dělá??? 
Já si  snáď ani  ne-

vzpomenu ! 
Jejkotemankote, co 
jsem to chtěla ???? 
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MONTYHO SKÁLY�24.3.2001 
(Fanta) 
 
Začalo to v sobotu 24.3. ráno 6.50 autobusem 
do Ratibořa a potom jsme �li pě�ky na Kří�ový. 
Cestou jsme si zahráli pár her a pokračovali jsme 
na Kří�ový. Jak jsme tam do�li, tak jsme začali 
hledat ty skály. Jak jich cérky na�ly, tak jsme se �li 
utábořit.     
Vlčata, Světlučky a ostatní dru�iny, kromě �neků �ly rozdělat 
oheň. Miris a Spídy �li pověsit lana a já s Cardou jsme �li uvázat 
lano do Stříbrné �toly. Potom �la první skupina s Dazulem dolů 
do té jeskyně. Po nich jsme �li já a Carda, po nás zase dal�í 
skupiny. �li jsme si dát malou svačinu a pak si trochu zaslaňovat. 
A� si v�ichni zaslaňovali, �li jsme si uvařit oběd. My ogaři jsme si uvařili na�i spe-
cialitu instantní polévku. Jak jsme v�ichni dojedli zbalili jsme si věci a vyrazyli  

jsme domů. Cestou jsme si nakreslili 
smailiky. Smailici jsou obrázky obličejí-
ků, podle kterých se zjistí jak se ostat-
ním líbila výprava. Potom jsme �li na 
konci za malýma vlčatama, kteří byli ve-
lice oprsklí. V�ichni byli rádi a� se do-
stali domů. V�ichni byli ne zrovna málo 
�pinaví. 
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Myslím tím ji�tění v�ech těch lidi-
ček, kteří si chtěli odzkou�et a 
nebo jen zopakovat lození po 
skalách a slaňování po nich. Za-
čne to v�echno tím, �e k v vám 
přijde někdo s tím, �e by si to  rád 
vyzkou�el. Nasoukáte ho do se-
dáku, zajistíte v�echny popruhy, 
v�echno patřičně utáhnete, ale i 
přes to v�echno máte pořád div-
ný pocit, �e se něco mů�e stát. 
Mu to mo�ná ani tak nepřijde, ale 
já si to uvědomuji a� příli�. Přiblí-
�í se k hraně skály a v�echno če-
mu musí věřit je sedák, karabina 
a lano. Jistě je důle�ité na kolik 
zvládá techniku, ale kdy� vám 
něco z toho sel�e jste někde. 
Přehoupne se přes okraj a jenom 
vidím jak se instinktivně dr�í lana. 
Začátek je v�dycky nejhor�í, pak 
u� to  jde. Nahoru nemů�e a dolů 
musí. Za chvilku je po v�em, stojí 
pevně nohama na zemi a v klidu 
si odkráčí.  

(Miris) 



PLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍ        
13.4.            Oddílovka (Dazul) 
13.-16.4.       Planina (RS-Wakpalan) 
20.4.            Den země na Vsetíně (Jitmelka) 
27.4.            Oddílovka (Brumla) 
28.-29.4.       Iv ančena (Dazul) 
29.4.            Brigáda na Bařince pro RS (Pif) 
 
5.5.              Střediskové kolo Svojs.záv.+Závod světlu�ek a vlčat 
11.5.            Oddílovka (Anita) 
11.-13.5.       Rádcovák  - Hájenka v Semetíně (Tempo) 
11.-13.5.       Hra pro RS (Sadám a Upírek) 
19.5.            Výprava na kolech (Bára) 
19.5.            Okresní kolo Sv ojsíkova závodu 
25.5.            Oddílovka (Pinčl) 
25.5.            Schůzka s rodiči - tábor 2001 + premiéra videa 
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2. Jablko nepadá daleko od stromu.  
3. Mnoho psů - zajícova smrt.  
4. Dvakrát měř, jednou ře�.  
5. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní 
padá.  

Na vydání 
�ESTÁKU č.12 
se podíleli: 

 
Dazule, Spídy, Brumla, 

Kecka, Anita, Káča, Miris, 
Fanta,Klí�tě, Bára, Irča, 

Michálek, E.T.Seton,  
A.B.Svojsík, Baden 

Powel, Internet 
 

UZÁVĚRKA DAL�ÍHO 
ČÍSLA JE V PÁTEK 

27.DUBNA 2001 
Zatímco star�í slaňovali, vlčata se světlu�kama zkou�eli 
překonat visuté lano stylem �commandos�. 


