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

INFORMACE P EDEVŠÍM PRO RODIČE:

POJEDEME NA TÁBOR

Za dva měsíce budeme vyrážet na náš čtvrtý samostatný oddílový tábor. Tábor je pro nás, skauty každ ým rokem tím nejlepším, nejdůležitějším a dlouho
očekávaným oddílovým podnikem. Je to vyvrcholení naší celoroční činnosti.
Žádná jiná akce se tak dlouho a pečlivě nepřipravuje jako právě tábor. Už začátkem roku začínají nám dospělákům v našich zaměstnáních boje se spolupracovníky o to, abychom si tu svoji dovolenou
Přihlášku na tábor si m á
mohli vybrat prá vě první tři týdny prázdnin - v
m ožnost každý člen oddílu tradičním termínu našich táborů. Od února se
vyzvednout na družinové
čile koresponduje s majitelem pozemku a orgáschůzce u svého rádce
ny, které mají co dočinění s povolením konání
(vlčata a světlušky na
tábora, ze všech stran se zkoumá rozpočet táschůzce v pátek). Závazně
bora, shromažďuje výstroj, plánuje doprava mapotvrzenou přihlášku poteriálu i samotného mužstva, předělává se jídeltřebujeme doručit nejpozníček, dlouho do noci se moří s programem táději do 30.dubna 2001.
bora, ……
Velice stručné informace k táboru:
Začátek tábora pro skauty a skutky: sobota 30.června 2001 (6-7 dnů putování)
Začátek tábora pro světlušky a vlčata: sobota 7.července 2001
Ukončení tábora pro všechny: neděle 22.července 2001
Návštěvní 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 světlušky: 1600,- Kč
Letos se nám podařilo zajistit táboření přímo ve vojenském prostoru Libavá.
Už deset let tam každoročně táboří skauti na 18 přesně vymezených lokalitách. Podařilo se dostat mezi tuto víceméně uzavřenou skupinu oddílů a můžeme tábořit dle nás na nejkrásnějším místě celého VVP. Je pár metrů od
nádherně čisté řeky Odry, která zde nabízí možnost koupání a při dobrém stavu vod y i projížďku na člunech. Asi 300 metrů od řeky a našeho tábořiště bude tábořit další oddíl z Olomouce - ale neměli bychom si navzájem vadit neboť budeme odděleni cípem lesa. Při první ná vštěvě tohoto místa jsme byli
ohromeni zachovalou přírodou a liduprázdnou krajinou. Pro vstup či vjezd do
VVP je zapotřebí povolení - to Vám při návštěvním dnu pochopitelně zajistíme.
Pohyb po VVP se řídí zaběhanými pravidly, kterým se mus íme přizpůsobit - z tohoto důvodu bude pro nás tábor trochu více organizačně náročný, ale js me přesvědčeni, že vynaložené úsilí nebude marné. Abychom předešli vzniku fám dodáváme, že
prostory, kde se budeme pohybovat jsou pochopitelně důkladně očištěné od případné munice a vojenská činnost v daných prostorech začne až po skončení táborů. Rodiče, 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 připravovat tábořiště pro náš 16 denní pobyt.

ODDÍLOVÁ

RADA

B RUMLA

1. Koncem tohoto měsíce jsme zavedli tzv. smailíky. Co to tak může b ýt?? Je to
obdoba takového nenáročného a vůbec né nuceného hodnocení oddílových
akcí včetně družinovek, oddílovek. Evidenci těchto smailíků má na starosti
Kecka – ta je po každé oddílové akci od tebe vybere a spočítá. No a na základě takto získaných čísel celou akci vyhodnotí.
2. Po každé oddílové akci se budou opět rozdávat památeční lístečky. Takže
kdybys chtěl/a nějaký památeční lísteček nakreslit řekni to Šikulce - ta je má
na starosti
3. Určitě víš, že jsme začali sbírat vršky od plastových láhví. Pokud ne tak se to
teď dovídáš. Vršky sbíráme proto, že je potom odvezeme do firmy, která
z nich potom bude vyrábět třeba skluzavky na dětská hřiště. S vyu žitím této
situace byla v oddíle vyhlášena soutěž mezi družinami a také světluškami a
vlčaty. Soutě ž je jednoduchá – která družina nebo světlušky a vlčata nasbírají
nejvíc vršků –vyhrá vá
4. Pozor ! Pozor ! nezapomínej dávat náš časopis přečíst tvým rodičům. Proč??
No protože se v něm bude objevovat spousta informací o táboře a možná touto cestou přesvědčíš tvoje rodiče ať tě pustí na tábor!!!
5. Pozor! Po zor! Po zor!! Po prá zdninách se stane novým vůdcem oddílu Radek.
Takže pozor naňho!!!

ST EDISKOVÁ

RADA

Skautský sněm (teprve 10. v jeho 85.leté historii) se uskuteč ní na Vsetíně a aktivně se do něj zapojí
Přihlášky na Rádcovák je nutno odevzdat nejpozději do 20.dubna Tempovi. Rádcovák se uskuteč ní 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 ětlušek a vlčat. Schůzka organizačního týmu je 8.dubna v 17:00 na středisku a za náš 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 vyslat alespoň 3 lidi starší 15 let.
Středisková registrace je uzavřena - ve všech oddílech je celkem registrováno přesně 296 lidí - z
toho 76 osob starších 18 let.
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PRO
SV TLUŠKY
A VLČATA
SBÍRÁTE S NÁMI

VÍČKA?
Chcete pomoci opuštěným dětem, které žijí
v dětských domovech nebo nemocným dětem z
ústavů sociální péče? Chcete pomoci nemocné přírodě a udělat něco pro životní prostředí kolem sebe?
Pak se připojte k akci světlušek a vlč at OD BAREVNÝCH 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 celou rodinu a všechny známé, protože…….

K čemu ta víčka budou:
Firma, která se zabývá recyklací – tedy
znovupoužitím – plastového odpadu, umí
z těchto víč ek vyrábět různé prvky jako hranoly, desky a sloupky. Z těchto souč ástí
pak budou vyrobeny různé doplňky pro dětská hřiště v již zmíněných domovech – například ohrádky na pískoviště, lavič ky, hrací
domeč ky, prolézač ky a podobně.
Jak počítat:
1kg víč ek je asi 350 víč ek
1 pytel vážící 13kg obsahuje asi 4500 víček
Od firmy TRANSFORM a.s. získáme 1kg
recyklovaného výrobku za 1 kg víč ek!!!
NENÍ TO SKVĚLÉ????
Příště další informace

Víš, že šátek na našem kroji nenos íme jenom pro parádu, ale že je to děsně užitečná
věc? Z obrázků vidíš hned dva způsoby použití šátku při zranění - první pomoci. Dokážeš vymyslet ještě dalš í způsoby, jakými nám může být šátek užitečný?
ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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Ředitel školy si zav olá otce Pepíčka, starého
policistu a říká :“pane Nov ák, musím Vám
oznámit, že v áš syn bude muset jít do zv láštní
školy “.
Otec chv íli přemýšlí a pak hrdě praví: „Sakra,
kdy ž na to kluk má, ať jde!“

Když byla Kikina prvně v Taneč ních, tak jí
učitel tance říkal : „Teď dávejte pozor,
naučím vás nový tanec. První figuru: sestupte 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 lepší,snadněji se polyká!“

KU

E(

„Pane vrchní,“ diví se Miris po předložení objednané lahůdky „zemáky vidím, ale kde je ten řízek?“ „Ale mladý pane“, kření se č íšník „to musíte odsunout stranou ten plátek citronu!“

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS: PROČ
PŘEBĚHLO KUŘE PŘES CESTU?
Z PRACOVÁNO DLE INTERNETU)

-

Učitelka z m ateřské školky: Aby se dostalo na druhou stranu.
Platon: Pro vyšší dobro.
Aristoteles: Je přirozeností kuřat běhat
přes silnici.

ospravedlní důvod, ať již byl jakýkoliv.
Freud: Skutečnost, že se zajímáte o důvod proč kuře přeběhlo přes cestu, ukazuje vaši sexuální nejistotu.

Kapitan Jam es T. Kirk: Nebojácně se vypravilo tam, kde ještě žádné kuře nebylo.

Bill Gates: Právě jsme připravili pro trh
novou verzi Chicken Office 2000, a ta bude nejen přebíhat přes cestu, ale i klást
vejce, udržovat pořádek ve vašem zakládacím systému a vést záznamy o vašich
výdajích.

Louis Farrakhan: Silnice představuje černého muže. Kuře přes něj přeběhlo aby
ho sociologicky srazilo dolu.

Oliver Stone: Otázka nezní: "Proč přeběhlo kuře přes cestu?" ale "Čí přeběh
přes cestu jsme propásli pozorujíce kuře?"

Martin Luther King, Jr.: Představuji si
svět, kde budou všechna kuřata moci přebíhat přes cestu aniž by se jich kdokoliv
ptal na důvod.

Darw in: Kuřata byla v průběhu miliónů let
podrobena přirozenému výběru, takže kuřata jsou geneticky přizpůsobena k přebíháni přes cestu.

Mojžíš: A Bůh sestoupil z nebes a řekl kuřeti: "Musíš překročit cestu," a kuře cestu
překročilo a všichni se zaradovali.

Einstein: Zda kuře přeběhlo cestu nebo
zda se cesta přesunula za kuře záleží na
tom zda stojíte v čárkované nebo nečárkované soustavě.

Karel Marx: Byla to historická nutnost
Ronald Reagan: Zapomněl jsem.

Fox Mulder: Viděli jste na vlastní oči jak
kuře přeběhlo cestu. Kolik kuřat ještě musí přeběhnout, abyste tomu uvěřili?

Ralph Waldo Em ersen: Kure cestu nepřeběhlo, ono ji transcendovalo.

Richard M Nixon: To kuře cestu nepřeběhlo. Opakuji. To kuře nepřeběhlo toto
cestu.

Ernest Hem ingway: Umřít. V dešti.

Machiavelli: Jde o to, že kuře přeběhlo
přes cestu. Koho zajímá proč? Výsledek

Rene Descartes: Přeběhlo, tedy je.

Neil Armstrong: Malý krok pro kuře, velký krok pro lidstvo.
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ERNEST THOMPSON SETON—ČERNÝ VLK
(PŘIPRAVIL S PÍDY )

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 žije duch všech těchto
věcí, tam hlaholí jméno Ernesta Thompsona Setona.
Už jako hoch - a bylo to v dobách, kdy lidé o přírodě nechtěli ani slyšet – nacházel své štěstí v lesních tišinách, u čarovných potůčků a
pod modrou oblohou. Př íroda se mu stala učitelkou. Chtěl o ní všechno vědět. Prožil své mládí v Torontu v Amer ice, kam se přestěhoval
s rodič, když mu bylo 5 let (narodil se r. 1860), a okolí Toronta bylo
tehdy pravou kanadskou divočinou. Zprvu žil jako lovec, ale jeho vývoj směřoval jinam. Zvířata, která poznal, z ískala si především jeho
lásku. Později je nestřílel, nýbrž kreslil a fotografoval. Musil se k nim
opatrněji blížit než střelec, poznal lépe jejich zvyky a vlastnosti. Stal
se nejlepš ím stopařem zvěře a dovedl ze šlépějí ve sněhu nebo
v trávě číst velkou kroniku života králíků, jelenů,losů, bizonů. Nestačila mu pak věda, pouhý záznam a popis úkazů, s nimiž se seznamoval. Napsal sice největší přírodopisy savců (Lovná zvěř 5 velkých
svazků, Život zvířat severních 2 velké svazky), ale ty by ho nebyly neučinily světoznámým, kdyby se nebyl věnoval umění. Kreslil zvířata
tak pěkně, že ho v tom dosud nikdo nepředstihl. Učil se kreslit na malířských školách v Paříži a v Londýně, ale mistrem se stal vlastním
pozorováním př írody. Když sebral množství náčrtů tužkou i perem
s kresbami i poznámkami do svých 30. deníků, pokusil se o vyprávění ze života zvířat. Napsal knihu Divoká zvířata, která jsem poznal
( život vlka Loba, havrana Stříbroskvrna, zajíce Nathouška, psa Binga, lišky Vixen, mustanga, psa Wully a bažanta Rudokrčka) a rázem
se stal slavným spisovatelem. Nikdo před ním dosud nedovedl tak
poutavě a při tom tak pravdivě vylíčit život zvířat. Ne nadar mo mu
v Americe říkají „člověk zvířat“.
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ČESKÁ PŘÍSLOVÍ PŘELOŽENÁ
DO VĚDECKÉ ČEŠTINY
Čeština je nádherná věc. Se slůvky se dá hrát stejně jako třeba s balónem. Nevěř íš? Tak čti dál a
zkus z následujíc ích ukázek rozpoznat o jaké přísloví se jedná. Aby to bylo trochu snadnější, u prvního příslov í je přiložen i jeho „původní“ znění. S
dalšími si zkus namáhat hlavičku. Když si opravdu
nebudeš vědět rady, nápovědu najdeš na poslední
stránce tohoto Šestáku.
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin,
uložených podél její trajektorie.
(Tichá voda břehy mele)
Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu
B (což je místo ležící svisle pod místem započetí
její dráhy ) se blíží k nule.
Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus
hlodavce z čeledi Leporidae.
Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či
úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle
ústící.

MÁTE
DRUŽ INOVÝ
TELEFON?
Už jste si vyzkoušeli družinový
telefon? Že ještě nev íte co to
je? Chyba. Hned ji naprav íme.
Představ si, že rádkyně či rádce
družiny potřebuje nutně rychle
předat zprávu všem svým členům - třeba to, že přivezli ke
klubovně auto cihel a okamžitě
se tam máme všichni sejít a pomoct ty cihly poskládat. V takovém případě obvolá někdo z
vůdců všechny rádce aby pomoc í družinového telefonu sezvali co nejrychleji všechny své
lidi. Rádce pak podle telefonní „
šňůry“ , kterou zná zpaměti každý z jeho družiny (například: Mir is - Chy tr ý - Taz - Fa nta- BobS p íd y )
předá
z práv u
(telefonem, nebo k němu zaběhne,…) prvnímu v pořadí (v
našem př ípadě Chytrému). V
případě že dotyčný není k zastižení doma, zanechá mu písemnou i ústní zprávu a pokračuje k
dalšímu v pořadí (v tomto př ípadě k Tazovi). Ten zprávu převezme tím, že ji rádci zopakuje
a pak peláš í k dalšímu v pořadí
(v našem př ípadě k Fantovi).
Kdyby jej náhodou nezastihl doma, zanechá zprávu a kmitá k dalšímu v pořadí i kdyby tak měl jít až
k tomu poslednímu v družinové „
šňůře“.
U dobré družiny telefon nikdy nezamrzne !!!!
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ZÁKLADY JUNÁCTVÍ

VÝŇATKY

ZE STEJNOJMENNÉ KNIHY A.B.SVOJSÍKA
TEXTY JSOU PŘEPSÁNY V PŮVODNÍ (R.1912 !!!) NEZMĚNĚNÉ PODOBĚ .

Známky při záhadných událostech

SKAUTSKÁ
HISTORIE

Může se vám některému jednoho dne přihoditi, že
budete první, kdo nalezne mrtvolu člověka, neb přijdete první na místo jiné záhadné události.
Je vaší povinností v podobných případech pomáhati co nejobezřetněji v zájmu vašich
bližních, mnohdy i v zájmu vašem vlastním, ale nes míte stěžovati nemístnou horlivostí
práci vyšetřovací komise soudní nebo odborné; proto všimněte si co možná všeho, upozorněte po případě na důležité věci, jež zůstaly
nepovšimnuty, ale nešlapte zbytečně na půdu kolem onoho místa, abyste snad nezničili vyskytujíc í
se stopy.
Často již byli nalezeni mrtví, o nichž se z počátku
myslilo, že se oběsili, avšak pečlivé ohledání půdy kolem nich - v jednom případě několik ulomených větviček a sešlapaná tráva, v druhém případě zmačkaný koberec - ukázaly, že byla spáchána vražda, a že tito lidé byli po smrti pověšeni,
aby se vzbudilo zdání, že spáchali sebevraždu.
Zvláště se má pátrati po otiscích prstů na jakýchkoli předmětech, a nesouhlas í-li s otisky prstů zemřelého, jsou to asi otisky prstů vrahových, kterého pak je možno zjistiti srovnáním s otisky jeho
prstů.
Velmi často uchopí vrah kliku nebo džbán na vodu, aby si umyl ruce. Takový případ se
stal v Indii, kde byl nalezen muž zavražděn a krvavé známky prstů na jeho oděvu. Vlastník těchto známek prstových byl vypátrán, vyslýchán a usvědčen. Naše pozorovací
schopnost v podobných případech postřehnouti všecky nápadné známky nebude však
pouze ve službách spravedlnosti při pátraní po viníc ích. Mnohem vznešenější ještě úkol
připadne ji v obhajování lidí nevinných. Učený starý pán byl nalezen mrtev ve své ložnici
s ranou na čele a druhou na levém spánku. Noviny lež íc í na stole ukazovaly otisky tř í
prstů krví potřísněných. Z činu byl podezřelý syn nebožtíkův a policií zatčen. Pečlivé
ohledání pokoje a otisky prstů ukázaly, že starému pánu přišlo v noci nevolno, že vstal s
postele, aby si vzal lék. Když dospěl ke stolu, přišel naň nový záchvat, takže upadl a narazil hlavou prudce o roh stolu a způsobil si ránu na spánku, která právě odpovídala rohu. Snaže 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 nebožtíkovými a bylo shledáno, že na vlas souhlas í. Ani mezi mnoha miliony nenaleznete dva lidi se stejnými čarami na kůži prstů. Tak se ukázalo co způsobilo učencovu
smrt a syn nebožtíkův byl propuštěn nevinný.

V exotických krajinách
Pro táboření v krajích exotických nestačí ovšem pokyny obsažené v této brožurce, ale
nutno se o způsobu života v dotyčných krajinách, zvláštnostech přírodních a poměrech
zdravotních důkladně poučiti z odborných knih i od zkušených tamních lidí. Mnohé nebezpečí 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 popel, neb nakladou drsných polen), moskyti, š íříc í zimnici, vše rozežírajíc í mravenci a jiný
-8- strana
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NÁBOR
Z KALENDÁŘE SKAUTA - J UNÁKA PŘIPRAVILY KECKA A
KÁČA
Nemohli js me v tom čase zavadit o nováčka. Nutně
jsme je potřebovali. Družiny byly už tak hubené, že se,
pokud jde o počet, nedalo hovořit o oddíle, ale o pomalu
vymírajícím druhu.
Kluci, které bychom brali, však zívali nudou, když jsme
za nimi př išli do š koly nebo na hřiště a ř íkali jim, co
všechno úžasného u skautů prožijí. Krásně vybarvené
letáčky, rozmístěné po městě a zvací se skautování, nepřinesly také žádný výsledek.
Situace byla už opravdu hrozivá. Potom někdo přišel
s tím nápadem, který se ukázal být receptem na naše
starosti. Bylo to zkrátka ono.
Dva měsíce js me chodili každou středu do školní družiny pomáhat vychovatelkám s odpoledním programem.
Samozřejmě, že po dohodě s ředitelem školy. Naše návštěvy měly takový úspěch a staly se mezi dětmi tak populárními, že děti, které měly jít ve středu po obědě domů, si na svých rodičích vymohly, aby jej v družině nechali do večera. Na konci těch dvou měs íců js me
z nováčků postavit hned dva oddíly takhle to bylo s tím
našim náborem. Ale kvůli tomu to nepov ídám. Nábor
nás pouze inspiroval k většímu a důležitějš ímu rozběhu.
Máme ve městě dětský domov. V něm jsou děti, které si
na rodič ích nemohou nic vyškemrat ani vyplakat. Nemají je prostě a nebo je mají, ale jako by je neměly. Což je
kolikrát ještě horší.
Pro tyhle děti děláváme něco podobného, co začalo tím
zvláštním náborem do oddílu ve školních družinách. Pořádáme pro ně dokonce výlety, mikulášské nadílky a
všelijaké soutěže. Nevím, jestli je to pravda, ale říká se,
že naši roveři budou pro děti z domova dělat i letní tábor. Jak naše rovery známe, jsou toho schopni.

ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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MÍ NEŽ
NIC
Bruno FERRERO
(připravila Bára)
„Řekni mi, kolik váží
jedna vločka sněhu?“
zeptala se sýkorka holubice.
„Míň než nic,“ odpověděla holubice.
Sýkorka tedy vyprávěla
holubici svůj příběh:
„Odpočívala jsem na
větvi borovice a začalo
sněžit. Ne nějaká bouře, to ne, vločky se lehounce snášely na větev, pěkně pomaloučku. Protože jsem neměla co dělat, začala
jsem počítat vločky,
které dopadly na mou
věte v. Spadlo jich
3751952. Když pomalu
a lehoulince dopadla
ta, při které jsem došla
k číslu 3751953, která
vážila míň než nic, jak
jsi řekla – větev praskla…“
Sýkorka dovyprávěla a
uletěla pryč.
Holubice, která od dob
Noemových představuje symbol míru, se na
chvíli zamyslela a pak
vyslovila svou myšlenku:
„Možná, že chybí jen
jeden člověk, aby na
světě zavládl mír…“
„Snad chybíš právě ty.“
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Přinášíme 2.č ást ukázky z komiksově zpracované klasické knihy Stevensona - OSTROV POKILKLADů, podle které bude připravena celotáborová etapová hra. Podobně jako malý Jim, budeme zažívat dobrodružšství s piráty a hledat poklad, který na jednom ostrově zakopal starý kapitán pirátů - Flint.

Než odjedeme na tábor, budou vydána ještě další dvě čísla ŠESTÁKU a v nich najdeš dalš í pokračování. Jsi-li moc zvědavý(á), jak příběh dopadne a nechceš čekat až vyjde další číslo oddílového časopisu, budeš si muset knihu přečíst - zcela určite ji najdeš v každé dětské knihovně.
ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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O D ENINY

(z knihy Buď připraven, připravila
Bru mla)

Patří k nejběžnějším druhům poranění. Zvlášť děti
se každou chvilku někde
odřou, obyčejně při pádu
na zem nebo o skalku či
kmen, na něž se pokoušejí
vyšplhat. Svrchní část kůže
se sedřena a pod ní se objeví to čemu říká laik „živé
maso“. Odřeniny zpravidla
moc nekrvácejí, zato se do nich často dostane nečistota, hlína, zrnka písku, drobné kamínky.
Můj první vůdce používal poněkud drastickou léčebnou metodu, o které tvrdil, že
je to metoda skautská.Prostě nám vlčatům odřená místa vydrbal v čisté vodě kartáčkem a mýdlem. Asi jsme přitom kvíleli, ale Balú nás utěšoval slovy: „V ži votě
tě čekají mnohem horší věci.“
Musím přiznat, že jeho svérázné ošetřování odřených kolen a dlaní bylo skoro
stoprocentně účinné. Aspoň se nepamatuju, že by se mi rána někdy špatně hojila. To mi spíš zhnisala doma, když jsem Balúovu metodu nepoužil.

První pomoc:

1. Malou oděrku desinfikuj – pokud máte v domácí nebo družinové lékárničce
Septonex, použij ho. Nepřelepuj ránu ani ji neobvazuj. Nejlépe se hojí na
vzduchu.
2. Na větší odřeniny neužíváme žádnou desinfekci. Pokud je tam špína – což
je – ( hlína, písek, kamínky), odstraníme ji kartáčkem a mýdlem.

RS -WAKPALAN
NOVÍ ČLENOVÉ

(ANITA) Tak jako přechází světlušky a vlčata mezi skauty a skautky, tak postupně stárnou i členové stávajících družinek. I oni, budou-li chtít, mohou postoupit o stupínek výše a stát se
členy roverské družiny WAKPALAN.
WAKPALAN byl slavnostně založen na posledním táboře a má svůj vlastní program.
Jednou za 14 dnů se koná SIESTA a 2x do roka probíhá SNĚM WAKPALANU. Nejbližší
sněm bude probíhat o velikonoční Planině. Možní budoucí členové WAKPALANU už byli
na Planinu pozváni ( Eve, Šikulka, Gejitka, Spídy, Klíště , Bob). Členství ve WAKPALANU
si nelze nárokovat. Každý potencionální člen bude (až příjde jeho čas) vždy osobně osloven někým z WAKPALANU a pozván na nejbližší víkendovou akci - zpravidla spojenou
se sněmem.
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HRA DO NEPOHODY
Ano-Ne : Jeden z hráčů odejde z místnosti, ostatní se dohodnou na nějaké osobě (může 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 ž, Palác kultury nebo metro). 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, jehož se ptal
naposledy. Vzdá-li, dá zástavu a pokračuje někdo jiný.

HLAVOLAMY

(Miris)

1.

Vepište do malých kroužků
čísla 1- 7 tak,aby v každé
řadě i v každém kruhu
dávala součet 12.

2.
Na obrazku je obdelník
z deseti zápalek.Sestavte
ze stejného počtu
zápalek obdelník,který
bude zároveň rozdělen
na dvě stejné části.

A teď něco pro ty, kteří umí dobře počítat:
•

Hlemýžď lezl na strom vysoký 9m. Za den vylezl d va 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 čtyřlitrovou.

RS -WAKPALAN
PRAVIDLA

Zakládající členové vymysleli 7 podmínek pro přijetí do
WAKPALANU: (1) Věk minimálně 15 let. (2) Splněná Tři Orlí
pera. (3) Zajištění a př íprava programu 1 dne tábora či oddílové výpravy. (4) Ativní podíl
na vydávání ŠESTÁKU (1x za měs íc příspěvek) či veřejná oddílová vývěska. (5) Účast
na kursu, který přesahuje rámec střediska (FONS, Svatoplukovy pruty, Selka, LŠ,….).
(6) Splnění minimálně 1 odborky. (7) Úspěšné složení Čekatelské zkoušky (nebo v době
přijetí 2.stupeň Stezky). Před vstupem do WAKPALANU mus í být splněno minimálně 5
podmínek a zbylé dvě je možno splnit do 1 roku.
Symbolem společenství je znak WAKPALANU vyražený do kůže. Znak je rozdělen na
stejný počet kusů jako je členů WAKPALANU.
O dalš ích zvláštnostech roverské družiny se zmíníme možná v příštím č ísle Šestáku.
ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h

strana - 13-

STALO SE - Z NAŠICH AKCÍ
VVP LIBAVÁ - 11.3.2001
(DAZULE )

Protože se právě nekonal žádný oddílový podnik, domluvili jsme se v sobotu večer a v neděli ráno vyrazili ve složení Dazul, Pinčl, Eve, Kikina, Brumla a Šikulka
na místo, kde by se měl letos konat tábor. Vše jsme zanechali před hranicí VVP a
po zvuku motorové pily se vydali k „naší“ louce.
Louku a blízké okolí jsme důkladně prozkoumali a už jsme s přivřenýma očima
viděli stát náš tábor. Ukazovali jsme si, kde asi postavíme kuchyň, kde bude brána, stožár,… Kikina s Brumlou si už představovaly, jak si zajezdí na člunech a Šikulka navrhovala, aby vyvrcholení celotáborové hry - boj družin - rozhodně proběhl na vodě.
Z horního tábora olomouckých skautek na nás vidět skrzevá listí na stromech nebude, takže se příliš navzájem rušit nebudeme - což bylo kvito váno s povděkem.
Odra nádherně tekla, obloha začala modrat a nám bylo líto, že nemáme s sebou
raft, abychom si spluli neznámý úsek řeky. Nu což - my si počkáme na tábor.
„Tak tady je voda
nejhlubš í“ - povídá
Pinčl. „ I kdyby bylo
totální sucho, tak
tady sebude dát
vždycky koupat a i
ti největší z nás
zde udělají pár
temp“.
Hned u tůňky stojí
zbytky ini-tipi. Je
jiné, neý js me
zvyklí z našich táborů. Krásně je
vidět v levém rohu
fotografie na další
stránce.
-14- strana
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Na horní i spodní fotografii si vám
dovoluji předložit malou fotomontáž jak by mohla louka vypadat zatři měs íce. Místo tábora je foceno
ze západní (horní fotka) a z východní strany (dolní fotka). Na prostřední fotce k místu scházíme z
jihu. Vlajkový stožár bude pravděpodobně kryt za stromem.

Přístaviště lodí bude pravděpodobně vpravo od ini-tipi (horní
foto).

ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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VÝSTAVA SKAUTSKÝCH FOTOGRAFIÍ
DAZULE

Ve vsetínské „Galerii na schodech“ (v Rokytnici, objekt ALCEDA) byla koncem února
zahájena výstava fotografií z názvem NA
VSETÍNĚ JSOU SKA UTI. Tento skvělý nápad se zrodil v hlavě Džíry, bývalého vůdce
2.chlapeckého oddílu, který nyní vykonává
civilní službu právě v Alcedu. Za vydatné
pomoci Jitmelky, nyní zaměstnankyně Alceda, tuto akci zorganizovali a vystavili několik
desítek velkoformátových fotografií v prostorech „galerie“. Slavnostního otevření
(vernisáže) se zúčastnil i starosta města
Vsetína (jako malé vlče skautoval ve Zlíně).
Výstava potrvá až do půli dubna.
Pro nás je tato výstava zajímavá tím, že se
na ni některé družiny byly podívat a taky
hlavně tím, že asi třetina fotografií je z činnosti našeho oddílu.

Místostarosta Vsetína Mgr.Sedláček - Daloš
(býval vůdce junáckého střediska) a Pajtáš
(předminulý vůdce střediska) na vernisáži -

v pozadí naše oddílové fotografie.
Přinášíme první přehlednou tabulku s hodnocením oddílových akcí - SMAJLÍKY
(nebo jak škodolibci výstižně 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 všichni zúčastnění (na poslední oddílovce nás například bylo 30 a vybralo se pouze 21 smajlíků), ale věř íme, že se oddílové známkování ujme a zapojí se do něj postupně všichni. Stač í jenom dávat pozor a před ukončením akce odevzdat svůj lísteček se „smajlíkem“ - známkovat mohou úplně všichni - od nejmladš ích světlušek po vůdce. Kecka pak vše sesbírá, vyhodnotí a zapíše do tabulky na vývěsce.

kolik účastníků známkova-

SMAJLÍCI
Oddílovka
(Kikina) 16.3.2001

Výprava na Montyho skály

(Pinčl) 24.3.2001
Oddílova
(Miris) 30.3.2001
akce byla skvělá, oznámkov al(a) bych jí za 1

průměr

14

9

1

24

1,46

17

0

0

17

1,00

17

4

0

21

1,19

akce byla nic-moc,
oznámkov al(a) bych jí za
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NAŠE 100 DRUŽINOVKA
(Klíště)

Když jsme se všichni sešli vyhlasila Kelly celodrožinovou
hru. Celou družinku jsme nemohly říct ano, jo, ne,
byla to dosť dobrá hra . Na konec vyhrála Judy a Kelly no a v mínusu skončila samozřejmě SABIN A.Potom jsme hráli čokoládovou hru (taky dobrá). Pak jsme opakovali zakládání skautingu. Po té hříčce jsme se šly ven pro větrat a zahrát
si na fialovou a žlutou. Na konec jsme
si zopakovaly topografické značky,
uzly a morzeovku. Musím říct že se mi
moc líbila(možná to bylo i tím že jsme
tu měli dobroty.)
Gejitka

Na předminulé družince jsme si zahrály na básníky. Báseň měla obsahovat tyto slova: Jožin, 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, Jožin zase prděl.
Sabina: Mrazík jede ze Zlína veze sebou Jožina, pijí spolu rumina a dívají se na rádio Zlína.
Judy: Jožin s bažin s mrazíkem se bkíží.Už 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 plížil se tam v pohorách malý chlapec jménem Jožin ještě nikdy si neublíži. Jestli potká mrazíka ,udělá si monclíka,pak nasadí sněhule na kterých má bambule. Už je šero už je tma Jožin batoh postrádá.V batohu měl vzácné věci trochu rumu žádné kecy. To největší jsou totiž zla, co rádio Zlín ovládla.

Tak to bylo asi všechno protože nás tam víc nebylo…..
Jejkotemankote, co
jsem to chtěla ????

ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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Aha, už ví m - mám sa tváři ť i nteli gentně!
Ale jak sa to dělá???

MONTYHO SKÁLY—24.3.2001
(Fanta)

Začalo to v sobotu 24.3. ráno 6.50 autobusem
do Ratibořa a potom jsme šli pěšky na Křížo vý.
Cestou jsme si zahráli pár her a pokračovali jsme
na Křížový. Jak jsme tam došli, tak jsme začali
hledat ty skály. Jak jich cérky našly, tak jsme se šli
utábořit.
Vlčata, Světlučky a ostatní družin y, kromě Šneků šly rozdělat
oheň. Miris a Spídy šli pověsit lana a já s Cardou jsme šli uvázat
lano do Stříbrné štoly. Potom šla první skupina s Dazulem dolů
do té jeskyně. Po nich jsme šli já a Carda, po nás zase další
skupiny. Šli jsme si dát malou svačinu a pak si trochu zaslaňovat.
Až si všichni zaslaňovali, šli jsme si uvařit oběd. My ogaři jsme si uvařili naši specialitu instantní polévku. Jak jsme všichni dojedli zbalili jsme si věci a vyrazyli
jsme domů. Cestou jsme si nakreslili
smailiky. Smailici jsou obrázky obličejíků, podle kterých se zjistí jak se ostatním líbila výprava. Potom jsme šli na
konci za malýma vlčatama, kteří byli velice oprsklí. Všichni byli rádi až se dostali domů. Všichni byli ne zrovna málo
špinaví.
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Myslím tím jištění všech těch lidiček, kteří si chtěli odzkoušet a
nebo jen zopakovat lození po
skalách a slaňování po nich. Začne to všechno tím, že k v vám
přijde někdo s tím, že b y si to rád
vyzkoušel. Nasoukáte ho do sedáku, zajistíte všechny popruhy,
všechno patřičně utáhnete, ale i
přes to všechno máte pořád divný pocit, že se něco může stát.
Mu to možná ani tak nepřijde, ale
já si to uvědomuji až příliš. Přiblíží se k hraně skály a všechno čemu musí věřit je sedák, karabina
a lano. Jistě je důležité na kolik
zvládá techniku, ale když vám
něco z toho selže jste někde.
Přehoupne se přes okraj a jenom
vidím jak se instinktivně drží lana.
Začátek je vžd ycky nejhorší, pak
už to jde. Nahoru nemůže a dolů
musí. Za chvilku je po všem, stojí
pevně nohama na zemi a v klidu
si odkráčí.
(Miris)

ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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UZÁVĚRKA D ALŠÍHO
Zatímco starší slaňovali, vlčata se světluškama zkoušeli
překonat visuté lano stylem „commandos“.

ČÍSLA JE V PÁTEK
27.DUBNA 2001

2. Jablko nepadá daleko od stromu.
3. Mnoho psů - zajícova smrt.
4. Dvakrát měř, jednou řež.
5. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá.

PLÁN AKCÍ

13.4.
13.-16.4.
20.4.
27.4.
28.-29.4.
29.4.

Oddílovka (Dazul)
Planina (RS-Wakpalan)
Den země na Vsetíně (Jitmelka)
Oddílovka (Brumla)
Iv ančena (Dazul)
Brigáda na Bařince pro RS (Pif)

5.5.
11.5.
11.-13.5.
11.-13.5.
19.5.
19.5.
25.5.
25.5.

Střediskové kolo Svojs.záv.+Závod světlušek a vlčat
Oddílovka (Anita)
Rádcovák - Hájenka v Semetíně (Tempo)
Hra pro RS (Sadám a Upírek)
Výprava na kolech (Bára)
Okresní kolo Sv ojsíkova závodu
Oddílovka (Pinčl)
Schůzka s rodiči - tábor 2001 + premiéra videa
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