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-2- strana    časopis 6.oddílu Junáka v Kateřinicích - �ESTÁK 

JEDEME NA TJEDEME NA TJEDEME NA TJEDEME NA TÁÁÁÁBORBORBORBOR    
Několik dal�ích informací pro rodiče a ostatní potencionální náv�těvníky tábora: 
Pokud se rozhodnete přijet na náv�těvní den do na�eho tábora, prosíme Vás, aby jste 
brali úvahu tyto okolnosti:  
 
1. Přijeli pouze v termínu náv�těvního dne, který máme od vojáků povolen - to je sobota 

14.července 
2. Neexistuje �ádný rozumný vlakový ani autobusový spoj - nejlep�í způsob jak se na 

ná� tábor z Kateřinic a okolí dostat je osobní automobil. Pros íme, aby jste do Vojen-
ského prostoru vjí�dě li pouze od vesnice Podles í (cca 4 km jihozápadně pod Budi�o-
vem nad Budi�ovkou - turistická mapa 1:50 000, č.56). V �ádném případě nejezděte 
napříč Vojenským prostorem i kdy� se vám tudy bude zdát cesta krat�í 

3. Pamatovali si, �e na�e táboři�tě je známo u zainteresovaných pracovníků VVP Liba-
vá jako Ostrov, táboři�tě č.6 a le� í na břehu Odry, jihovýchodně 3 km od obce Podle-
sí. Ve VVP Libavá bude ve stejné době tábořit na různých místech celkem 19 oddílů 
a přesná znalost polohy na�eho tábora Vám zaručeně usnadní  komunikaci s případ-
nou kontrolou. 

 
Moc Vás prosíme, aby jste při př ípadném kontaktu s vojáky či lesáky VVP Libavá jednali 
nekonfliktně a hlavně se dr�eli vý�e uvedených pokynů. Proto�e vět�ina poru�ení zákazů 
ve VVP (předev�ím pohybu po zakázaných místech) se ře�í jako přestupek, sami nemů-
�ete utrpět vá�něj�í f inanční ani jiné újmy.  Celá věc se ale odrazí na vztazích mezi 
skauty a vojáky (eventuelně lesáky) - ve VVP táboříme předev�ím díky jejich dobré vůli.  
 
Loni se na v�ech táboři�tích ve VVP vystřídalo během celých prázdnin celkem 1700 tá-
boříc ích. Za 11 let skautských táborů na Libavé se nepřihodila �ádná vá�ná údálost.  To-
to uvádíme proto, aby jste neměli zbytečný strach z nevybuchlé munice, zbloudilé tanko-
vé střely,�. Od vojáků a lesáků máme přesně vytyčená území ve kterých se mů�eme 
bez obav pohybovat. Mezi tímto územím a vojenským cvičným prostorem  je je�tě dosta-
tečný bezpečnostní prostor (do kterého ov�em my nemů�eme). Mimo to nebude v době 
tábora probíhat ve VVP �ádné vojenské cvičení. 

(Jaroslav Foglar) �A tábor sám nedal na sebe dlouho čekat. V celé Devadesátce se den ode dne 
stupňovalo  radostné rozči lení z očekávaných dobrodru�ství. Nemluvilo se teď o ničem jiném ne� o 
táboře. Bude zas na Vydří říčce! Jako tenkrát! Ho�i vyplňovali táborové přihlá�ky, z půdičky se stě-
hovaly táborové bedny, znovu se probíralo nádobí a nářadí, které brali s sebou. Nikdo, kdo měl  jen 
trochu dobré vůle, nezahálel. 
Konečně po v�ech příjemně rozčilujících přípravách odjela Devadesátka z města v nákladním vago-
nu se v�emi bednami  spoustami zavazadel. Po téměř celodenní jízdě vystoupili ho�i na maličké 
zastávce a vydali se daleko do kraje lesů a luk, ke své Vydří říčce. 
�Tadyhle jsme měli  stan, podívejte,� radostně ukazoval Venda nezřetelné stopy jakési rýhy. �A stu-
dánka! Co dělá na�e studánka?�, křičel Gam a bě�el k lesu. �Tady bude zase kuchyň, viď  Tapine?!�  

ZZZZ    KNIHYKNIHYKNIHYKNIHY    
„„„„POD JUNÁCKOU POD JUNÁCKOU POD JUNÁCKOU POD JUNÁCKOU 

VLAJKOUVLAJKOUVLAJKOUVLAJKOU����    
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ODDÍLOVÁODDÍLOVÁODDÍLOVÁODDÍLOVÁ    RADARADARADARADA    
BRUMLA 

PŘEDTÁBOROVÁ VÝPRAVA - 
22.6. � 24.6. 2001 

Nama�te si svaly a jede se praco-
vat�. Odjezd: v pátek 22.6. asi vla-
kem a na kolech (helmy+blikačky ) � 

je�tě upřesníme S sebou: to, co 
v�dy + 200 Kč + nezapomeň sekyr-

ku + na pátek vlastní jídlo a pití. 
Pozor ! pozor ! světlu�ky a vlčata 
tentokrát nepojedou ale budou 

mít vlastní akci ! 

Rodiče obdr�í podrobnou mapku s ces-
tou k táboru, po�tovní adresou tábora 
na konci června. V době ti�tění �ESTÁKU 
je�tě nebyly k dispozici přesné informace o 
mo�nosti bezproblémového průjezdu na-
příč VVP Libavá (nejkrat�í cesta k táboři�-
ti). 
 
Na puťák se vyrá�í v sobotu 30.6.2001 
kombinací osobních automobilů a vlaku. 
Přesné informace dodá včas Dazul. V�ich-
ni, kteří vyrá�ejí na puťák, si nachystají do 
klubovny svoje kolo a v případě potřeby i 
banánovou krabici s čistým oblečením a 
jinými potřebnostmi, které sebou nepotáh-
nou na puťák, ale budou je chtít mít na tá-
boře. Toto v�e poputuje na táboři�tě v do-
dávce ve středu 4.7.2001 večer. 
Puťák bude zahájen v případě příznivého 
počasí dvoudenním splutím Moravy nebo 
Moravice (v neděli večer se budou odvá�et 
lodě) a pak bude pokračovat pě�ím putová-
ním v oblasti Nízkého Jeseníku (opět se 
rozhodne dle počasí). Oproti předchozím 
létům se letos z puťáku nepojede domů, 
ale rovnou se doputuje přímo na táboři�tě 
na Expediční jednotku. 
 
Na náv�těvu tábora jsou co nejsrdečněji 
pozváni bratr Scamp (oldskaut, pobyl s ná-
mi na předloňském táboře, potvrdil, �e při-
jede), bratr Přemek (oldskaut, díky němu 
mů�eme ve VVP Libavá tábořit) a sestra 
Káča (místostarostka Junáka, �éfredaktor-
ka časopisu Junák). 
 
V�ichni, kteří se budou chtít účastnit Expe-
diční jednotky (mimo vlčat a světlu�ek), 
mohou být na táboři�ti od večera 4.7.2001 - 
mo�no částečně vyu�ít dopravy kola a 
osobních věcí po dodávce, která bude od-
vá�et z klubovny vybavení na tábor. Proto-
�e je expediční jednotka předev�ím pracov-
ní akc í - �ádný poplatek se za jídlo na 
dny 5.7. a 6.7. nevybírá! 

Na�e středisko dostalo účelovou dotaci 
několika desítek tis íc na výměnnou ro-
verskou akci s rumunskými skauty. O 
uspořádání RS akce do Rumunska se 
operativně přihlásil pouze 2.dívčí a ná�  
oddíl. Co to znamená? Velmi zjednodu-
�eně: pokud na�i RS budou chtít, mohou 
vyrazit do Rumunska za velmi, velmi vý-
hodných podmínek - předpoklad úhrady  
50% nákladů na dopravu. �koda jen, �e 
se peníze nedají vyu�ít třeba př i stavbě 
na�í klubovny. 
 
Stře�ní krytina z opravované �koly v Ka-
teřinicách, by mo�ná mohla být pou�ita 
na střechu na�í klubovny. Budeme podle 
jí projektantů potřebovat 420 m2. Zbytek 
krytiny by se rozprodal. O této mo�nosti 
bude jednat obecní zastupitelstvo. 
 
Podle nejnověj� ích informac í od projek-
tantů klubovny budeme na základy  klu-
bovny potřebovat 75 m3 betonu. Jeden 
m3 stojí asi 2100,-Kč. Do jednoho auta -  
domíchávače betonu se vleze 5 m3. To je 
15 domíchávačů - tedy 30x vzdálenost 
Vsetín-Kateřinice. Doprava za 1 km je 
cca 10-15 Kč. Kolik budeme potřebovat 
peněz na beton a dopravu, abychom 
mohli vybetonovat základy klubovny? 
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PROPROPROPRO    
SSSSVVVV����TLUŠKYTLUŠKYTLUŠKYTLUŠKY    
 A VL A VL A VL A VLČČČČATAATAATAATA    

(KECKA) 
Pou�ívala se na celém světě  k vysílání zpráv a příjmů. Písmena vymyslel Samuel Mor-
se,který také uskutečnil v roce 1887 první telegrafické spojení. Postupem času nahradilo 
MORSEOVKU v bě�ném provozu mluvené slovo. Jednotlivá písmena či  číslice se za-
znamenávají v kódu, který se skládá z krátkých teček či čárek signálu. Pokud je text 
v MORSEOV CE napsán na papíře, oddě lují se jednotlivá písmena �ikmou čárkou, slova 
dvěma �ikmými čárkami, tři čárky označují konec slova.  

MORSEOVA ABECEDAMORSEOVA ABECEDAMORSEOVA ABECEDAMORSEOVA ABECEDA    

(Z KNIHY BUĎ PŘIPRAVEN  - BRUMLA) 
Do�li jsem na kraj starého písečáku a tam jsme se chvíli bavili skákáním se stráně do zá-
věje toho nejjemněj� ího písku � ř íkali jsem tomu lety vzduchem. Bylo to místo naprosto 
bezpečné, břeh se tu s námi nemohl utrhnout, sráz byl velmi mírný. �e se nám nemů�e 
nic stát jsme si mysleli a� do chvíle, kdy Ticho�lápek � známý smolař � skočil tak ne�i-
kovně, �e se po dopadu uhodil silně do zad. Zůstal le�et na zlatém písku, zoufale la-
pal po dechu a nedokázal ze sebe dostat jediné slovo. Pořádně jsme se vyděsili, co 
kdy� si zlomil páteř? Ale pak se nám ú�asně ulevilo � Ticho�lápek si jen vyrazil dech. 
Simba k němu př iskočil, pomohl mu tak, aby si mohl sednout a lehce se předklonit, 
a pak mu začal masírovat nadbři�ek. Trvalo to jen nějakých deset patnáct vteřin, ne�  
začal letec po tvrdém přistání dýchat a volně mluvit.  
První pomoc při lehkém průběhu jsem popsala. Kdyby byl posti�ený v bezvědomí, museli 
bychom se přesvědčit , zda má volné  dýchací cesty a případně zavést umělé dýchání 
z plic do plic. A pak ho ulo�it do stabilizované polohy. 

BUBUBUBU���� P P P P����IPRAVEN IPRAVEN IPRAVEN IPRAVEN ---- VYRA VYRA VYRA VYRA����ENÝ DECHENÝ DECHENÝ DECHENÝ DECH    
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PROPROPROPRO    

ROVERYROVERYROVERYROVERY    

Krásně vychází� v září na nebeském 
obzoru, ty �ijící Slunce, je� dává� �i-
vot ! Vychází� na východním obzoru a 
naplňuje� v�echny země svojí krásou. 
Jsi působivé, mocné a třpytivé, vysoko 
nad v�emi zeměmi. Tvé paprsky  pro-
nikají do zemí, stejně jako tvoje tvořivá 
síla. I kdy� jsi tak vzdálené, tvé paprs-
ky jsou na zemi, i kdy� jsi vidět, tvé pu-
tování nelze poznat. Kdy� se odebere� 
k západnímu obzoru, země se ocitne 
ve tmě, v ř í�i smrti. Lidé spí  
v lo�nicích s hlavami zakrytými, jedno 
oko nevidí druhé. V�echny �elmy vy-
cházejí ze svých doupat, v�echna ha-
věť bodá. Tma je jako hrob. Jakmile 
ráno vyjde� na obzoru, zazáří�, ty den-
ní Slunce. Zahání� tmu a vysílá� pa-
prsky a Obě země mohou denně slavit 
svátek. Kdo má nohy, probudí se. Díky 
tobě lidé vstávají, myjí se a oblékají a 
zdvi�enými pa�emi tě uctívají, proto�e 
ses objevilo v záři. Celá země se pustí 
do práce. Dobytek se uspokojuje svou 
krmí, stromy a rostliny rostou. Ptáci vy-
létají z hnízd a křídly tě zdraví  

CHVALOZPCHVALOZPCHVALOZPCHVALOZP����V V V V 
NA SLUNCENA SLUNCENA SLUNCENA SLUNCE    (Kikina) 

 
No, čtu kní�ku od S.Breta. Je to samá sran-
da, při čtení mám neustále pusu od ucha 
k uchu. Přepí�u vám krátký úryvek: 
 
��dneska se dostavil Ubrečenec, tak 
jsem ho taky ostříhal. Nevím proč. Ten 
kus ucha co jsem mu ustřihnul, přece 
nebyl a� tak veliký�� 
 
��V Krou�ku nedají pozor, �e prý mu-
sím za ka�dou cenu vzít roli Vola ve Vá-
nočním Pásmu. Jde zřejmě o  to, �e si 
člověk nasadí na hlavu takovou masku 
s rohy. A taky je v tom nesmírně  důle�i-
tá  replika, vlastně vyvrcholení celého 
představení. Vůl musí  pronést: �bůůů�. 
Jsem pro to roli zřejmě jako stvořený, 
zkrátka ideální typ. ��éfbodřice i ostatní 
se předhání, aby mě přesvědčil to vzít. 
No,nevím. 

CO PRÁVCO PRÁVCO PRÁVCO PRÁV����    ČČČČTU TU TU TU     

Vedením čistého �ivota,ovládáním se a  ví-
tězstvím nad sebou samým se člověk stává 
dokonalým.  (Théragáthá)  
 
Ani v nebi, ani uprostřed moř í, hluboko jes-
kyních či vysoko v horách neexistuje místo, 
kde by člověk unikl �patnému skutku, který 
spáchal. (Dhammapada) 
 
Ten, kdo zná druhého, je inteligentní, ten, 
kdo zná sám sebe, je osvícený. (Lao-c) 
 
Ten, kdo ví, nemluv í, ten, kdo mluv í, nev í.  
(Lao-c) 

CITÁTY K ZAMYŠLENÍCITÁTY K ZAMYŠLENÍCITÁTY K ZAMYŠLENÍCITÁTY K ZAMYŠLENÍ    
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SMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCI       kolik účastníků 
známkovalo průměr 

11.5.2001 Oddílovka 
(Brumla) 21 2 0 23    1,08     

19.5.2001 Tulácké skály 
(Bára) 13 1 0 14    1,07     

25.5.2001 Oddílovka  
(Pinčl) 19 3 0 22     1,13 

   

   

akce byla skvělá, oznámko-
v al(a) bych jí za 1 

akce byla nic-moc,   
oznámkov al(a) bych jí za 2 

akce se mi vůbec nelíbila,  
oznámkov al(a) bych jí za 3 

 

 

 

FTIPYFTIPYFTIPYFTIPY    

Zase tu �li skauti ??? ...přidáme trochu soli a zamícháme ... 

�Fanto, co to prosím ťa, dělá�?� 
�Natírám přecaj dveři  od klubov-
ny, nevidí�?� 
�Ale vodovkama, dyť to při  prvím 
dé�ti sleze!� 
�Ale, Mirisu, kdo by hnedkaj 
myslel na to nejhor�í�.� 
 
Ide Carda přes mostek a povídá 
Spídymu: �Podívaj sa, tady sme 
e�tě ne�li a u� tu chybí zábradlí� 
 
Povídá Miris Pinčlovi: �Ví�, �e 
ten dne�ní zajíc má úplně j inů 
chuť jak ten z minulého týdňa?� 
�No, dyť ti to furt povídám, �e 
mezi na�ím Valdo�em a sůsedo-
vů kočků je obrovský rozdíl� 

�Bobe, nemá� vzadu na hlavě díru?� 
�Ne, Kikino, pročpak myslí�?� 
�No, �e má� pořád na zádech ty piliny!� 
 
Na zimní výpravě potkají promrzlí �neci bernardýna se 
soudkem na krku. Chytrý povídá �Podívajte sa ogaři , nejlep-
�í přítel č lověka!� A Spídy na to �Ty fakt, aj psa má sebů� 
 
�aby na táboře trpí stra�ně od komárů. Kdy� večer usnou, 
vletí jim do stanu pár svatojánských mu�ek. Káča se najed-
nou probudí a začne ječet: �Kikino, vstávej, ty potvory si na 
nás dneska vzaly lucerny.� 
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SKAUT VŠUDE BRATRY MSKAUT VŠUDE BRATRY MSKAUT VŠUDE BRATRY MSKAUT VŠUDE BRATRY MÁÁÁÁ    

Skauti existují téměř ve v�ech zemích světa. Jak vypadá ná�, junácký znak u� ví�, ale 
pozná� ani� by jsi pou�il(a) nápovědy, z jakých zemí pocház í tyto skautské znaky? 

VÁZANÉ STAVBYVÁZANÉ STAVBYVÁZANÉ STAVBYVÁZANÉ STAVBY    
Loni stavěli  kluci vázanou (rozuměj  bez 
pou�ití hřebíků) vě� a děvčata můstek 
přes potok. Pokud nám v�e na táboře 
vyjde podle plánů, měli  bychom si letos 
odzkou�et trochu náročněj�í věci. Proslý-
chá se něco o stavbě vázaného katapul-
tu, který by dokázal  střílet na druhou 
stranu Odry. No - uvidíme. Zatím jenom 
pár obrázků pro inspiraci. 
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STSTSTST����EDISKOVÉ ZÁVODY 5.5.EDISKOVÉ ZÁVODY 5.5.EDISKOVÉ ZÁVODY 5.5.EDISKOVÉ ZÁVODY 5.5.2001200120012001    
(KECKA) 
Ráno 6:50 jsme jeli na Vsetín společně se světlu�-
kami. Přestoupili jsme do vlaku, který míř il na Pulči-
ny. Tam nás čekal Fido se  vsetínskými světlu�ka-
mi a autobusem, který nás odvezl na Pulčiny.  
Startovali jsme jako 13. pod dru�inou �AB�Í. Ne�  
jsme startovali zahráli jsme si pár her se slovenský-
mi skauty, kteř í se přijeli zúčastnit závodu. Po star-
tu, který byl v 10:45  jsme nemohli vy�ifrovat pře-
vrácenou morseovku. Po startu jsme utíkali na prv-
ní stanovi�tě, kde byla Irča a otázky na skautskou 
historii. Jak jsme vy�lápli men� í kopec, tak jsme 
narazili na cestu, která nás přivedla ke stanovi�ti se 
zdravovědou. Poté jsme chv íli bloudili a� jsme na�li  
Báru schovanou na posedu .  Vysílali jsme zprávu 
která obsahovala text  �V 17.století bratranci Vever-
kové vynalezli ruchadlo�. Potom jsme �li po louce, 
která nás přivedla k překvapení, které nás ohromilo 
svou lehkostí. Po překvapení jsme narazili na ki-
movku s rostlinami. U ohně jsme v�echno sepsali 
na papír, který nám dala �mudla. Oheň jsme roz-
dělali na 2 sirky, kterým jsme ihned přepálili prová-
zek. Pak jsme hned frčali dál. Za náma se vyjevily 
dcérky ze Vsetína.Před námi byly uzly,kde jsme 
museli čekat malou chv íli a pak jsme začali jedna 
po druhé vázat v�ech �est uzlů. Dole jsme trochu 
zabloudili, ale hned jsme na�li Zuba s Kikinou a 
Eve.Tam byla lanová lávka a organizace. Za chvíli 
jsme u� letěli na kopec a zpátky do cíle. Nejvíce 
mě potě�ilo jak Světlu�ky čekaly před (�kolou) a 
povzbudily nás, abychom ten kousek doběhli. Do 
cíle jsme dorazili jako třetí. Pak jsme si počkali na 
vyhlá�ení. Velmi nás to překvapilo, �e jsme skončili 
na 1.MÍSTĚ. Dolů jsme museli pě�ky a pak vlakem 
domů.  
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(KIKINA) 
Proto�e u� jsem moc �stará�, leto�ní Svojs íkův závod u� jsem nebě�ela, ale zúčastnila 
jsem se ho alespoň jako �pomocný� organizátor. Proto jsem v pátek večer vyfasovala do-
hlí�itele - Zuba a spolu se �mudlou a Navrcem jsme odjeli na Pulčiny přichystat si svoji 
disciplinu. Nahoře jsme přibrali je�tě Radka a dal�í lidičky a za večerního �era jsme pro-
cházeli trasu, kterou zítra závodníci pobě�í�  
Na začátku jara je v�dycky příroda přímo kouzelná. Svě�e zelené listy a plno pampeli-
�ek-malých sluníček jara.Vzduch voní rozkvetlým hlohem� 
Proto�e se nám nechce spát v zadýchané tělocvičně, volíme rad�i volné nebe 
na místním Táboři�ti. V ítá nás táborový oheň, tak�e u� tady někdo je. Zalamujeme pal-
ce - já poprvé - a bez ostychu přisedáme, jako by jsme se znali léta. Musím přiznat, �e 
mám zvlá�tní pocit. U� skoro čtyři roky jsem neseděla u ohně s někým jiným, ne�  
s oddílem a najednou je tady asi osm cizích lidí. Nemáme spolu nic společného a přece 
zpíváme stejné písničky a hřejeme se u jednoho plamene. �ádný z těchhle lidí asi není 
skaut, ale přece spolu máme hodně společného. Lásku k př írodě,  k táboření a třeba i ta-
kové zdánlivé maličkosti jako je řeč bez nadávek  nebo určitá ohleduplnost. Jsou to tram-
pi, tuláci, poutníci - lidé na�í krve. Hodně lidí i skautů je neprávem �neuznává� a pova�u-
je je za něco míň, i kdy� není důvod� 
Byl to pro mě zase jeden z úplně nových zá�itků, takový potlach s �neskauty�.  
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OKRESNÍ KOLO OKRESNÍ KOLO OKRESNÍ KOLO OKRESNÍ KOLO „„„„SZSZSZSZ���� 12.5.2001 12.5.2001 12.5.2001 12.5.2001    

�ikulko, čtvrté 
místo taky není 

�patné, �e? 

(KLI�TĚ) 
Ráno v 9:00 jsme měli čekat před svým domem. Já jsem si vy�la o 10 min 
dřív.Jak jsem tak čekala projelo kolem mě pár aut a v jednom z nich  seděla 
�ikula. Vysedla u na�eho baráku  a čekala semnou na Irču. Kdy� jsme uviděli 
červené auto Lachim posbírali jsme batohy a rychle do auta. Irča si je�tě za-
�la k Dorkom a příle�itostně si tam skočila i �ikula (donesla ka�dému lízátko). 
No a pak jsme přibrali cestou jen Kelly a jelo se do Semetína pro ten zbytek, 
který tam byl na rádcováku . Přijeli jme k dřevem oblo�ené chatě to jsme e�tě 
byli v klidu no, ale kdy� jsme při�li dovnitř, tak nás to málem polo�ilo. Lidi no 
to byl luxus - sprchový kout, záchod (splachovací, jak podotknula �ikula), 
elektrika, no a to e�tě nic néni on tam byl aj alarm no prostě jsme čubrněli, jak 
si tam �ijů. Naskládali jsme se do auta společně s dvojkařkama a vyrazili do 
Ro�nova.  
Hned po příjezdu jme nastoupili a asi za 5min. jsme měli být na trase. �ifra 
byla v pohodě, mapa byla o trochu tě��í. Inak to �lo a� na ten oheň . Furt nás 
tam buzeroval jakýsi chlap a na�e cérky to znervóznilo. Oheň jsme rozdělaly 
na první sirku, ale přepálit ten TLUSTÝ �pagát ne�lo. Kdy� jsme při�ly do cíle 
pojedly jsme, tak nás Irča pozvala na čaj (v jednom plavala mucha).  
Po občerstvení jsme �ly k autu a viděly jsme dva ogary, jak si hrajů fotbal. 
Jednodu�e jsme se jich zeptali jestli mo�em hráť s nima a o zábavu bylo po-
staráno. 1.dru�stvo - �ikula, Gejitka, Judy, Kelly a malý Zdenda, 2.dru�stvo -  
já, Luká� a Martin (to jako ti dva ogaři). �lo nám to vcelku dobře a aj jsme sa 
pobavili. Skončilo to 8:8 a to jen proto, �e bylo vyhlá�ení závodu.  
Skončily jsme 4. Dvojkařky 1. no a dál si to u� nepamatuju. Byl to dosť dobrý 
zá�itek a určitě to nekdy skuste.   
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(MIRIS, TAZ, SPÍDY, CHYTRÝ) 
Po del�í době jsme se rozhodli, �e vyjedeme někam jako dru�ina. Na-
�im cílem byly skály v Ho�ťálkové. U klubovny jsme se se�li o půl os-
mé a něco před osmou jsme vyjeli.   
Cesta byla bezproblémová, proto�e jsme jeli jenom čtyři.  
Na skalách jsme byli něco po deváté. Mir is se Spídym vylezli nahoru a 
upevnili lana. První co jsme si vyzkou�eli bylo slaňování. Někdo se na 
to cítil víc a někdo míň. Taz byl na skalách poprvé, ale nebylo to tak 
hrozné. �NESPA DL� . Pak jsme si lano přehodili o něco ní� na skobu a 
zespod si vyzkou�eli lozit na volný styl s ji�těním. Prej to bylo �Au au�, 
ale to není tak úplně pravda. Vylezeme si na skálu a v dálce vidíme 
několik lidiček jak nás okukujů. Po chvilce to vzdali a �li pryč. Připadali 
jsme si jak v divadle. Jenom vybírat vstupné. A Ondra se Spídym to u�  
chtěli vyzků�ať.  
Celá výprava byla zaměřená spí� na lození a slaňování a proto�e 
jsme mě li ka�dý svůj sedák a cajky u�ili jsme si a� a�. Po cestě dolů 
jsme se zastavili na zastávce a po cestě do Ratibořa Jéňa na Taza: �
Kde má� batoh?� A u� si to �maroval zpět k zastávce.  
A úpně na konec: tentokrát jsme, a� na pár  odřenin, nezničili sebe ani 
nic jiného. To je div co?          

DRUDRUDRUDRU����INOVÁ VÝPRAVA  (ŠNECINOVÁ VÝPRAVA  (ŠNECINOVÁ VÝPRAVA  (ŠNECINOVÁ VÝPRAVA  (ŠNECI)  26.5.2001I)  26.5.2001I)  26.5.2001I)  26.5.2001    
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ODDÍLOVKY V JABLODDÍLOVKY V JABLODDÍLOVKY V JABLODDÍLOVKY V JABL����NNNNCECECECE    
(JÁ) 
24.5.2001. To� jsme sa zasej se�li v Jablůnce v klubovně ve čtyři hodiny. Při�lo nás cel-
kem hodně. Dazul nás  naučil cosi s buzolou, zahráli jsme si pár her a naučili jsme sa 
nový uzlík. Schůzka byla prostě super.             

(DAZULE) 
To, co je pro na� í �ESTKU úplně normální, je pro cérky a ogary z Jablůnky úplně no-
vé. Tak třeba �dru� inový systém�.  V �ESTCE je úplně normální, �e při s ignálu R ( . � 
. ) se rádcové seběhnou k vůdcům na krátkou poradu. Je naprosto samozřejmé, �e př i 
mezidru�inovém klání rádce či rádkyně rozdělí v dru�ině rychle úkoly, aby to během 
hry �lapalo a ka�dý z dru� iny vědě l co má dělat. Je �eleznou pravidelností, �e po 
skončení oddílovky začíná Oddílová rada, na které jsou př ítomni v�ichni rádcové, př í-
padně podrádcové. V �ESTCE se u� v í, �e být rádcem či rádkyní není jen tak, �e to je 
pořádná čest a hlavně odpovědnost. �e rádcové po� ívají v oddíle jakési zvlá�tní úcty. 
To v�e je v SEDMIČCE (ano, tak se bude za čas - po registraci jmenovat jablunkovský  
oddíl) nové a nezaběhané. Ale u� i zde se pomalu dostává v�e do svých kolejí -  tento 
malý oddíl je rozdě len na dvě  chlapecké a jednu dívčí dru�inku s provizorními rádci a 
zkusmo probíhají první samostatné dru�inovky. Po ukončení čtvrteční schůzky oddílu 
probíhá rada.  
Čtyři človíčci z Jablůnky s námi vyrazí na �estkařský tábor. �ESTKA tak má mo�nost 
splatit svůj �dluh� z dob, kdy je�tě nemě la na to, uspořádat vlastní tábor a první zájem-
ci mohli jet na tábor s děvčaty s Jedničky � Je�těrek a kluky ze Čtverky - Lv íčat. 
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RÁDCOVSKÝ KURSRÁDCOVSKÝ KURSRÁDCOVSKÝ KURSRÁDCOVSKÝ KURS    11111111----13.5.200113.5.200113.5.200113.5.2001    

TULÁCKÉ SKÁLTULÁCKÉ SKÁLTULÁCKÉ SKÁLTULÁCKÉ SKÁLY Y Y Y 19.5.200119.5.200119.5.200119.5.2001    
(KECKA) 
Ráno jsme jeli  na kolech do Ho�tálkové. Kola 
jsme si nechali ze zadní strany kopce. V�echny 
věci jsme si dali pod přístře�ek, který jsme si po-
stavili, kdyby náhodou pr�elo. Někteř í si zkusili 
vylézt na Panenku. Dal�í �li lozit na tu největ� í 
skálu, kde to moc snadné nebylo. My  
s ostatními jsme �li hrát hry do lesa, jako třeba 
na klí�tata, kdo se nejdýl udr�í na větvi, na 
schovávanou - kde David  si vylezl na strom to 
byl dobrý nápad, který uspěl. Vlčata měla za 
úkol rozdělat oheň, který za malou chvíli rozdě-
lali. Na konec jsme hráli hru, která měla úspěch. 
Cestou zpátky jsme se stavili na zmrzlinu.  

Je potě�itelné, �e se současní rádci a rádkyně sna�í vychovávat své nástupce. To, �e se 
víkendového střediskového rádcovského kursu zúčastnili z na�í �ESTKY 4 lidí 
(Penelope, Judy, Fanta a Kecka) o tom rozhodně svědčí.  Ná� oddíl přispěl ke zdaru této 
střediskové akce i účastí Irči, Zuba a Báry při organizaci originální nedě lní polní hry �
Dívčí válka� na motivy Starých pověstí Českých. 
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PPPP����EDTÁBOROVÉ SETKÁNÍ EDTÁBOROVÉ SETKÁNÍ EDTÁBOROVÉ SETKÁNÍ EDTÁBOROVÉ SETKÁNÍ 
S RODIS RODIS RODIS RODIČČČČI 26.5.2001I 26.5.2001I 26.5.2001I 26.5.2001    

Tradiční setkání s rodiči před táborem proběhlo v pohodové atmosféře. Seznámili jsme 
je s průběhem a zabezpečením tábora, zodpověděli vznesené dotazy, ochutnali buchty 
(made in Kikina) a uvedli v premiéře nový oddílový f ilm, který trval 17 minut. Tentokrát se 
na něm podíleli: Kecka, Gejitka, Klí�tě, Pája a Dazul. 

Na Tuláckých skalách si mohl ka�dý bezpečně zalozit dle libosti. Skvělé �psycho� byla hra 
dvojic �Na tuláky�, kterou hrajeme v�dy a jen zde na - na�ich skalách. Ostatně skály byly 
pojmenovány před třemi (?) lety právě podle této hry, kterou jsme zde prvně hráli. 
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POKUS O REPORTÁPOKUS O REPORTÁPOKUS O REPORTÁPOKUS O REPORTÁ����    

Reportérský tým z dru�iny �ab, měl za úkol natočit podle předem připravených otázek 
několik videozáběrů a rozhovorů s občany Kateřinic. Po sestříhání mě la takto vzniknout 
malá repotrá�, která by se odvysílala v na�í místní kabelové televizi. Na�e reportérky 
v�ak narazily na tvrdou realitu - nikdo ze spoluobčanů jim nebyl ochoten na videokameru 
rozhovor poskytnout. Tak, snad někdy př í�tě, po mnohem lep� í teoretické př ípravě. 

SJEZD BYSTSJEZD BYSTSJEZD BYSTSJEZD BYST����IIIIČČČČKYKYKYKY 3.6.2001 3.6.2001 3.6.2001 3.6.2001    

Ka�doročně se první víkend v červnu vypou�tí voda s přehrady Bystřička a zvý�ená hladina 
jinak klidného potoka je na pár hodin tou nejdivočej�í vodou v �irokém okolí a rájem pro  vo-
dáky. Letos byla voda je�tě trochu divočej�í ne� loni a i počasí bylo de�tivé. Ale jelo se. 
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Na vydání �ESTÁKU č.14 
se podíleli: 

 
Dazule, Kikina, Miris, Spídy, 
Chytrý, Fanta, Klí�tě, Brum-
la, Sněhula,Jaroslav Foglar, 

Internet 
������������� 
V minulém č ísle se objevilo 
několik sazečských chyb, 

vypadlo Zipovo jméno z od-
dílového adresáře, nebyly 
zařazeny některé včas do-

dané příspěvky.  
V�em dotčeným se za toto 

omlouvám. Dazule 

EVE SE NÁMEVE SE NÁMEVE SE NÁMEVE SE NÁM    VDALAVDALAVDALAVDALA    
Na�e Eve se nám 2.června vdala za Fida - vůdce vsetín-
ské TROJKY. Týden před svatbou proběhlo ZPÍVÁNÍ, kde 
si oba nastávající man�elé přetrpěli řadu poťouchlých 
zkou�ek maskovaných pohádkou �O zakleté princezně�. 
Zde byl také ve f inále pohádky předán oddílový svatební 
dar. 
Civilní svatební obřad proběhl na vsetínském zámku té-
měř ve skautské re�ii -  skaut�tí man�elé, oddávajíc í skaut 
(Dalo�), skaut�tí svědci (Fantomas a Piňon). Také Dalo�o-
va svatební řeč nebyla tuctová, ale sepsaná specielně pro 
Fida a Eve. Hudba se takté� vymykala bě�ným svatebním 
obřadům - Pavlína Jí�ová svoji Svatební a zazněl i známý  
Trh ve Scarborough. Před zámkem bylo pro novoman�ele 
(spí�e pro �enicha) připraveno kombinované vystoupení 
skautských ma�oretek a bři�ních tanečnic od rangers z 2.
dívčího. Novoman�elé dostali mimo jiných darů i putovní 
dřevěnou kolébku a vaničku s cennými radami �tet a strý-
ců� - například: �Bordel v bytě - zdravé dítě�, �nevylévejte 
s vaničkou i dítě��.. 

 
8.6.              Oddílovka (Bára) 
9.6.              Triatlon (RS Wakplan) 
22.6.            Schůzka vlč.a světl. (Irča) 

22.-24.6.     Předtáborová výprava do VVP Libavá  -  pro skauty a skautky  
23.-24.6.     Předtáborová výprava na chatu -  pro vlčata a světlu�ky (Irča) 
29.6.            Ukončovací oheň - ukončení oddílového roku ( Irča) 
30.6.-6.7.    Puťák + Expedi�ční jednotka - skauti a skautky (Dazul)  
7.-22.7.       Tábor (Dazul) 
                    Roverská EXPEDICE (Wakpalan) 
7.9.              Zahajovačka - první poprázdninová oddílovka (Pinčl)  

PLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍ    


