Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 19, vydáno pro vnitřní potřebu - 4.ledna 2001, nákladem 50 výtisků

K důslednému konání všedních
povinností je zapotřebí neméně sil
než k hrdinským činům.
J.J.Rousseau

1.1. - Nový rok - 1912 A. B. Svojsík vydal "Základy skautingu", 1951 Junák rozpuštěn podruhé, 1993 vznik České a
Sloven ské republiky
6.1. - svátek sv. Tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar)
8.1. - 1941 + Robert Baden-Powell (zakladatel skautingu v
Anglii)
13.1. - 1915 ustanoven dívčí skauting v Čechách
15.1. - 1861 * František Seraf Procházka (autor textu junácké hymny)
18.1. - 1936 + Rudyard Kipling (autor "Knihy džunglí")
22.1. - 1939 I. sněm Junáka v ČSR
23.1. - 1939 + František Seraf Procházka (*15.1.1861)

PTÁM SE TĚ
TĚ
KIKINA
Zírám do tmy. Kolem sebe slyším dech spících kamarádů. Jsou blízko,
ale přitom jsou úplně v jiném s větě. Mhouřím oči, ale spánek nepřichází… „Proč nespíš?“ Asi se mi nechce, vlastně ani nevím, snad k vůli Tobě. „Hm, kvůli mně. Chci si popovídat a zeptat se jaký byl den.“ Vždyť to
víš. Docela hezký, nemyslím, že by byl něčím zvláštní, snad jenom… „
Co?“ Víš, celý den s něčím pomáhám, snažím se udělat všechno co nejlíp, čajíček vařím, botičky suším a nikdo to ani slovíčkem neoc ení. Nikdo
neřekne: děkuju Ti. Nestěžuju si, jenom mě to mrzí. „Mrzí tě, že někomu
pomáháš?“ To ne, mrzí mě, že mi za to nikdo nepoděkuje. „K řivdíš jim.
Copak sis nevšimla, jak se na tebe hezky usmáli, když si jim pomohla?
Necítila si vděčnost za to, že se jim snažíš zpříjemnit nepříjemné? To ty
bys měla být vděčná. Za to, že jsi jim mohla pomoci, za to, že tě potřebovali.“ Promiň, ale asi to tak necítím. „Ale jenom si to připusť. Nedělala jsi
to proto, abys měla dobrý skutek. A vůbec, nestěžuj si. Copak ti nestačí,
že já tě chválím? Když už nevidíš vděčnost ostatních, přijmi dnes aspoň
tu moji a zítra se víc snaž všímat si druhých. Myslím, že se to vyplat í.“
Tak já to zkusím, a děkuju ti za radu SVĚDOMÍ… „Ptám se tě každý večer před usnut ím. Slyšíš mě?“
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Na Polární výpravě proběhla pro všechny
zájemce soutěž ve vázání uzlů na čas. Pro
zajímavost uvádíme, že Dračí s myčku kolem těla dokáže uvázat nejrychleji Miris za
3:87 vteřiny, Ambulák uváže nejrychleji Anita za 3:26 vteřiny, Rybářský uzel zvládne
Miris za 9:03 vteřiny, Zkracovačku uváže
nejrychleji Miris za 5:34 a Škoťák tyky Mir is
za 3:63.
Nepíše se to moc lehce, ale nejlepš í byl MIRIS! Z nováčků bodoval nejlépe Kšanda
(Sedmička, rádce Jezevců) s loďákem kolem kůlu za 5:35 vteřiny.

Na titulní stránce Skauta-Junáka č.4
(prosinec 2001 - leden 2002) je fotografie z našeho oddílu: Brumla z 6.oddílu
leze na ledech Malé Fatry (tehdejší
VRRV). V tomtéž čísle se na straně 6
objevuje slovo Vsetín (jedná se o členky
družiny ŽAB) celkem 5x a na straně 18
jsou 2 úryvky z moc hezkých dopisů
Kecky a Kikiny (členky ŽÍŽAL), které
přetiskla redakce Skauta-Junáka. V časopise Skautingu č.4 (prosinec 2001) je
v rubrice Fórum anketní př íspěvek od
Dazula.

Registrace pro rok 2002 proběhne v lednu
a únoru. Rádcové odevzdají aktuální seznam a 200,-Kč na osobu (pozor je to o
50,-Kč méně než loni !!!) za celou svojí družinu nejpozději do pátku 22.února 2002.
Pozor - na tento pátek je naplánovaná víkendová zimní výprava!!! Sluš í se snad poznamenat, že letos se podařilo vyjednat o
100,-Kč nižší registrační př íspěvky než mají
ostatní vsetínské oddíly díky iniciativě vedení oddílu a faktu, že obec Kateřinice hradí
našemu oddílu spotřebu energie (plyn,
elektřina) a po oddílu za současnou klubovnu není požadován žádný nájem. Holt - máme lepš í podmínky než městské oddíly.

Tým pro zkulturnění klubovny tvoří Zub,
Miris a Dazul - na ně je možno se obracet s návrhy na vylepšení klubovny.
Existují už i nakreslené návrhy jak by
měla být současná klubovna vyzdobena.
Snad se během ledna podař í převést
pozemek pro stavbu klubovny z Obce
Kateřinice na Junáka - Vsetín. Zatím
vše vázne na nesrovnalostech v nově
digitalizovaných katastrálních mapách
(ze současného pozemku je totiž zapotřebí vyčlenit novou parcelu, která bude
zastavěna)

SMAJLÍCI

kolik účastníků
známkovalo

průměr

Oddílový pátek 21.12.2001
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Polární výpra va 27.-30.12.
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akce byla skvělá, oznámkov al(a) bych jí za 1

akce byla nic-moc,
oznámkov al(a) bych jí za 2
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akce se mi vůbec nelíbila,
oznámkov al(a) bych jí za 3
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Na moři, na řece, uprostřed písečných dun,
Neskládej ruce v klín, sám řiď sv ůj člun.
Robert Baden-Powell „Rovering to Success“ :
„Hodně lidí si myslí, že „potěšení“ je totéž co štěstí.
V tom se však mýlí. Potěšení je příliš často jen rozptýlení..“
„Sir Ernest Cassel, kterého většina lidí považov ala
za „úspěšného“ člověka, přiznal nakonec sv ou prohru. Získal velké bohatství, moc, postavení a dosáhl výjimečných úspěchů v obchodní, průmyslové i
sportov ní činnosti. Na konci života přiznal, že mu
chy bělo to nejdůležitější - štěstí. By l
jak se vyjádřil, „osamělý člověk“. „
Většina lidí,“ prohlásil, „příliš
věří tomu, že bohatství přináší
štěstí. Já, který jsem to zažil,
mám snad práv o říct, že to tak není.
Člověk nejvíc potřebuje to, co se
nedá koupit za peníze.“

DNES

CHLAPCE
Z KONCENTRAČNÍHO
TÁBORA, 1941)

Od zítřka budu smutný, až od zítřka.
Ale dnes se budu radovat.
K čemu je být smutný, k čemu?
Protože fouká vítr?
Proč bych se měl dnes rmoutit nad z ítřkem?
Třeba bude zítra pěkně, třeba bude jasno.
Třeba zítra znovu vysvitne slunce.
A nebude tu žádný důvod ke smutku.
Od zítřka budu smutný, až od zítřka.
Ale dnes, dnes se budu radovat a každému
hořkému dni řeknu: až od zítřka budu s mutný.
Dnes ne.

VLOČ
VLOČKA
BÁRA
Je krásně. Na okna kreslí mrazík překrásné ornamenty a venku se sluneční
paprsky odrážejí od čerstvě napadaného
sněhu. Ještě se z nebe sem tam snese
malá vločka. Když je tak pozoruju, zkouším se vcítit do takové vločky. Jaké to asi
může být? Padat z nebe a cítit jemné pohrávání vánku ze všech stran. Být nedočkavá a přemýšlet nad tím, kam asi dopadnu. Utopím se v obrovských vlnách
rozbouřené horské řeky, nebo zazvoním
o okno pokoje, kde jsou na studeném
skle přitisknuté dětské tvářičky s očima
plnýma jiskřiček, které zvěstují nedaleký
příchod Vánoc. Nebo mě také vítr donese úplně někam jinam…
Kdoví?
A v tu chvíli si uvědomuju, že je to tak i
s lidským životem. Nikdo nemůže vědět,
kam ho vánek osudu odfoukne.
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OBJETÍ - JAKO LÉK
BÁRA
Objímat se je zdravé. Objet í pomáhá tělu bránit se různým nemocem, získávat imunitu, být
zdravš ím, léčí depresi, zmírňuje
stres, přivolává spánek, je uklidňujíc í, os věžující a omlazující.
Nemá žádné nepříjemné vedlejší
účinky. Objímání je jednoduše
zázračný lék. Objímání je přirozené. Přirozeně sladké.

„Když chceme přežít, potřebujeme čtyři objetí denně.
Když se chceme šetřit, potřebujeme osm objetí denně.
Když trpíme, potřebujeme
dvanáct objetí denně.“
VIRGINIA SATIR

HLAD

(ESKYMÁCKÁ BÁJ
Z KNIHY J. TOPOLA
TRNOVÁ DÍVKA)

Ty, ciz inče, který nás vidíš, jen když js me šťastní a bez starostí, kdybys znal hrůzy,
které musíme prož ít, abychom přežili, por ozuměl bys naš í lásce k jídlu, zpěvu a tanc i.
Není mez i námi nikdo, kdo by neprož il zimu špatného lovu, kdy mnoho lidí zemřelo
hlady. Nediv íme se, když někdo zemře hlady – zvykli js me si. A stále jsem ve střehu:
nemoc je tady ! Špatné počas í zničilo lov ! Sníh zasypal díry, ve kterých dýcháme!
Jednou jsem viděl moudrého star ého muže, oběsil se, protože hladověl k s mrti, přál si
zemřít svý m v lastním z působem. Než se zabil, dal s i do úst spoustu tuleních kostí,
aby měl hodně jídla v zemi mr tvých.
Jednou v zimě hladomor u žena por odila dítě, zatímc o její lidé leželi všude okolo. Umírali hlady. Jaký život čeká dítě na zemi? Jak by mohlo ž ít, když jeho matka vyschla
hladověním? Uškrtila ho a nechala ho z mrznout. A pak ho snědla, aby žila – pak chytili tuleně a bylo po hladu a matka přežila. Ale zeš ílela, protože jedla sama sebe.
Tohle se lidem může stát. Sami js me tím proš li a v íme, co může potkat č lověka, a nesoudíme ho. Jak by mohl ten, kdo jí až k naplnění a je mu dobře, porozumět š ílenstv í
hladu? Víme jenom, že chceme ž ít.

POZDRAV

(ČASOPIS TRAMP 10/97,
SEVEŘAN) VYBRAL ZUB

Potkal jsem nedávno skupinku trempů. Na můj pozdrav odpověděla jen menší část z nich. Zato, když jsme se minuli, ozvalo se za mými zády hlasité a
srozumitelné bůůů, následované poněkud tišší poznámkou: „on pozdravil.“
Pokud neslyšíme pozdrav kamaráda, nemusí jít vždy o nevychovaného jedince. Může zdravit tichým hlasem nebo se může přeslechnout. Omlouvám se
všem kamarádům, že můj pozdrav patří k těm méně hlasitým. Současně bych
chtěl požádat: prosím, nebučte! Kamarádi nebučí, bučí krávy. A taky volové!

AHOJ

(ZUB)
Je krásná podzimní neděle a já se vracím
z vandru. Proti mně se blíží dvě postavy a
hlavou se mi honí různé myšlenky.
Jsou to trampi, turisti, nebo jen starší párek, který si vyrazil na nedělní procházku? Poznají, že jsem tramp a ne nějaký pobuda? A jak je pozdravit? Ahoj nebo dobrý den? Jsou o hodně starší
než já. Situace se řeší okamžitě. Pár kroků přede mnou slyším hlasité dvojité
AHOJ. Hrdě odpovídám stejně a mám radost, šílenou radost.
Juchů, srdce se mi zalévá teplým pocitem radosti, že jsou ještě lidi, kteří dokážou rozlišit trempa od chuligánů, povalečů a podobných individuí. V ten
okamžik se musím nahlas zasmát, poskočit radostí nebo si jen tak plácnou
pěstí do dlaně.
A to všechno jenom kvůli AHOJ.
-6- strana
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Je vaše dcera nebo syn skoro každý
víkend někde vprachu se skauty?
v

OPLATTE JIM TO!
Nezveme vás ke kotli ku

bublajícímu nad čmoudícím
ohýnkem

,

o ••

verne vas na

I

na vsetíns érn
Tato

akce, ktera se y minulých letech setkala s velmi
pňzniV'i'm ohlasem, se koná dne 2.2.2002 od 20.02 h
v mramorovém sále vsetínského zám ku.
vyjimečná

Vstupenku 5 místenkou (100,- Kč) si lze zakoupit v předprodeji
v kance láfi Skautského domova (Záviie Kalandry 1290) každý pátek
počínaje 4. lednem 2002 vždy od 18.00 do 19.00.
Objednávky jsou p.'ijlmány na 0 731/ 128313 nebo 0724/449912 či na
e-mailechepetrckova@C box.czamirLupirek@quick.cz.

Mimo

příjemnou

hudbu

úspěšné

kapely SKARTvás

čeká

bohatá a netradiční tombola a několik originálnlch prekvapení.

•

•

PRIJDTE SI POVYRAZIT SE SKAUTY!
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STŘ
STŘEDISKOVÁ AKADEMIE
DAZUL
Na letošní Akademii jsem měl na starosti techniku - pouštění (promítání) fotek a videa. Z toho důvodu jsem se nechtěl zbytečně angažovat v přípravě oddílového programu na tuto
akademii. Věnoval jsem pouze několik desítek hodin výrobě oddílového videoklipu, který
měl uvádět naše vystoupení (videoklip pak běžel 14 dní na kateřinic ké kabelové TV). Chtěl
jsem tím říct, že jsem v podstatě netušil jak bude naše vystoupení vypadat a trochu jsem se
hrozil, zda neupadneme do místy trochu trapných a křečovitých vystoupení některých oddílů. Nejen, že se moje obava nenaplnila, ale byl jsem navíc velmi mile překvapen. Vystoupení
mělo sice trochu mouchu v tom, že scéna byla málo nasvícená (zprvu jsem byl přesvědčen,
že šlo o promyšlený umělecký záměr, který měl maskovat snad některé nedokonalosti kostýmů a dát prostor pro div ákovu fantazii), ale jinak bylo velmi dobře zvládnuté. Tématika byla
(jako snad jediná na akademii) vskutku vánoční - putování Marie a Josefa do Betléma, narození Ježíše a klanění pastýřů u jesliček. To vše doplněno citáty z Bible a úryvky z vánočních
písní. Kostýmy hlavních představitelů a andělů byly (viděno z 3 řady) dokonalé. To, že se
vše odehrálo za svitu několika málo svíček, přinutilo hlediště, aby automaticky ztiš ilo…. Na
vystoupení bych vylepšil pouze 2 věci - přidal bych o 3 svíčky navíc, aby byla osvětlena větší část jeviš tě a vylepšil bych konec vystoupení (například rozsvícením, odchodem z jeviště
za zpěvu písně,….). Pro mne osobně patřilo vystoupení Šestky mezi 3 nejlepší z letošní
Akademie.
Z ostatních oddílů mne zaujalo vystoupení Trojky - především dokonale zvládnuté propojení
jejich videoklipu kombinovaného s živým zpěvem na pódiu. A přiléhavým výběrem písně („
Ten báječnej mužskej svět“). I historicko-taneční kreace 1.dívčího byla hezkým pokusem o
něco nového, co tu ještě nebylo (bohužel moc dobře nezvládly techniku). Skoro každý oddíl
měl něco co bylo zajímavé - třebas originální nahrávka písně „Dělání, dělání…“ v
podání 8.oddílu mne překvapila svojí technickou skoro dokonalostí. I nápad pořádajícího 1. dívčího s prskavkama v setmělém kině byl velmi pěkný (škoda, že
se při tom propálil koberec kina). Snad jenom film mohl být promítán z normální promítačky - z videa přes data projektor to
není přece jenom ono.
Nevím jaké dárečky a kolik vyráběly ostatní oddíly, ale
měl jsem radost, že naše tradic e „dárek pro každý oddíl“
trvá. Těšilo mne, že to Šestka neodbyla jenom papírovým
PéeFkem.
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ODDÍLOVÉ VÁNOCE
KECKA
Neděle, 23.prosince 2001. Oddílovku jsme zahájili jako obvykle oddílovým pokřikem. Jako každý rok jsme šli ozdobit vánoční stromeček pro zvířátka do lese. Poněvač, jsme se nemohli dostat k našemu oblíbenému stromku, museli jsme si najít nové místo.Nakonec jsme šli k oddílovému místu a tam, v lese jsme našli pěkný stromek. Každý na něho pověšel co měl s sebou: jabka, rohlík,
ch leba ,
zrní atd...
Jakmile jsme nazdobili stromek, tak jsme se rozdělili do
dvou skupin a museli jsme doběhnout k Radkovi a zpátky.
Samozřejmě si nepamatuju kdo to asi vyhrál ?????
Poté jsme se vydali zpátky do klubovny. Po cestě jsme se
kuličkovali a házeli se do sněhu, (některé vyjímky nechtěly
spadnout) !!! Jakmile jsme se všichni oprášili, tak jsme ZPÍVALI a JEDLI. Než jsme si začali rozbalovat dárky, tak
jsme si připomněli
s ta ré
zvyk y:
házení botou, lití
olova...
Poté jakmile jsme
si zapálili svíčky,
tak jsme si začali
rozbalovat dárky a
určitě každého potěšil i malinký dáreček dělaný od
srdce.

VÁNOČNÍ SJEZD SNOZA

ROZHOVOR S MALÝM FILOSOFEM

MIRIS

B ÁRA

Na oddílových Vánocích Radek navrhl tu věc, že v osm hodin večer se
bude konat sjezd Snoza (kopec
z pasek do dědiny). Jako dopravní
prostředek bylo povoleno cokoliv. Bylo úplně jedno jestli jsme si sebou
vzali sáně, boby a nebo obyčejný
igelitový pytel.
Cesta byla prohrnutá a všechno jelo
skvěle. Nejlíp přece jenom jely sáně.
Někteří nadšenci to zkoušeli sjet ve
třech, ale nedopadlo to dobře. Po
cestě to několikrát nezvládli a zbytek
si asi dovedete představit. Dole vypadali jako sněhuláci. Nejhůř na tom asi
byla Káča, která si domů nesla zlámané boby. Ale nikomu se nic jiného
nestalo a mohli v klidu jít domů.
ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h

„Báro, dám ti takový malý test. Budeš říkat, co
je nejdůležitější. Jo?“
„Tak dobře.“
„Je nejdůležitější život, smrt, peníze nebo jídlo?“
„Asi živ ot.“„Ale aj peníze a jídlo sů důležité. Že
jo?“
„To máš pravdu.“
- Chvilka odmlčení –
„Aj stromy sů důležité. Když máme doma kamna, tak čím bys me topili? Mohlo by sa topit třeba uhlím.“
„Ale to je taky ze stromů.“
- Asi po 3 minutách –
„A Vánoce sů taky důležité. To sa všeci doma
sejdeme a sme rádi, že možeme byť spolu.“
(Tento rozhov or proběhl na oddílových Vánocích s malým
Zdendou)
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POLÁRNÍ VÝPRAVA
K ECKA

Čtvrtek 27.prosince - neděle 30.prosince 2001. Jako obvykle jsme jeli autobusem na
Vsetín a potom vlakem do Kar lovic, který byl přecpaný lidma, kteř í jeli na lyže. Poté co
jsme vystoupili z vlaku, kráčeli js me po svých až na Bařinku. Nevím jak vám, ale nám se
cesta zdá rok od roku kratší. Před velkým kopcem na Bařinku js me si rozdělili jídlo. Po
namáhajíc ím výšlapu js me si vybalili věci. Služba začala chystat oběd, který se přesunul
až na večeři. Místo oběda jsme měli chleba se salámem. Ostatní šli dělat dřevo. Po večeři, která byla výborná jsme hráli pantomimu. Ještě js me si zahráli pár her a pak js me
šli spát. Ráno js me uvařily čaj a nachystaly jogurty s rohlíkama. Potom se všichni vydali
pracovat a klouzat. Na oběd byla rýže s báječnou omáčkou. A co bylo dál po obědě, tak
to nevím, ale v ím, že js me šli ven. K večeru js me uzlovali a hráli hry. V noci nás překvapila malá lavinka ze střechy, která nás spící polekala. A ještě k tomu Zub rozhycoval
kamna, takže js me se
všichni potili. Zub
s
Daz ulem s pali
v záhrabu u ini-tipi.
Ráno js me se museli
prokopat dveřmi, abychom se dostali ven.
Někteří šli na dřevo,
druzí zase odhazovali
sníh ze střechy a okolo chaty. Po dobrém
obědě js me šli na dřevo na saunu,která byla večer. Jakmile jsme
skočily do velmi vysokého sněhu, už jsme
nemohly zpátky, tak
nás Spídy vytahoval
nahoru. Večer jsme si
zabékali. Jako každý
rok byla bohatá žranice. Ráno js me snídali
mar meládu s chlebem
a čajem. Po snídani
jsme museli všechno
uklidit, aby to vypadalo jako v bavlnce. Odcházeli js me v menším počtu, protože někteří zůstávali na Silvestra, který byl jen
pro ty starší. Na Vsetín js me jeli autobusem a pak zase autobusem dom. Byla to
velmi vydařená jako
každý rok.
-10- strana
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I. den
Opět jsem uviděla ty známé tváře, plné
nadšení a těšení. Šlapeme do kopce, všude je samý sníh – nádhera. Sem tam odněkud zasněží, to je padajíc í sníh, jehož tíhu
neunesly větve stromů. Mezi stromy se už
také rýsuje Bařinka. V hlavě se mi vybavovali vzpomínky. Každý si vybalil svoje věci
a nachystali se na noc. Společně js me ještě nanosili dřevo. Hráli jsme různé hříčky či
jen tak blbnuli ve sněhu.Večer byla volná
zábava. Pár nadšenců vyrazilo ven a já
s nimi. Neustále js me zapadávali skoro až
po pás do sněhu. Večer, když všeci leželi
ve spacáčku, Cipísek řekl úžasnou větu: „
Tady něco s mrdí, no fůj, kdo to byl?!!!“
Sám si taky odpověděl: „To jsem byl asi
já!“
II. den
Ráno jsem si připadala jako obložený chlebíček. Už jsme skoro byli všeci vzhůru,
když se strhnula SPA CÁKOVÁ BITKA. Dopoledne se zase vyrazilo na dřevo, hráli se
různé závody. Na oběd byla krupica –
mňam. Aby po chutném obědě lepš í vytrávilo, tož se hrála hra, kdy jsme měli stopovat Dazula a Zuba, některým se to podař i-

lo, jiný m zase ne. Večer byla sauna, hrálo
se a zpívalo.
III. den
V noci spadl ze střechy sníh, všeci jsme
se pořadně lekli (mluv za sebe), celá chalupa se otřásla. Ráno se vyrazilo na dřevo.
Závodilo se na lopatách a různě se jen tak
blblo. Na oběd byla polévka ze sáčku a
rýže ze sáčku s čínskou minutkou ze sáčku. Bylo to celkem dobré. Odpoledne se
chystala žranica, letos toho bylo fakt požehnaně, akorát chybělo nějaké ovoce. Na
svačinu jsme si opekli špekáčky. Večer se
hrálo, zpívalo a jedlo.
IV. den
Máme službu, Hraboš nás zapomněla
vzbudit. Probudil mě až modrý svit
z hodinek Kelly. Rychle js me se sebrali a
upalovali do kuchyně. Všecko jsme stihli,
akorát v těch kamnech moc nehořelo. Jinak to bylo nádherné ráno. Každý vstával
s úsměvem, bodejť by ne, když jsme se
lechtali. Sbalily jsme si svoje věci nasnídali se a kolem desáté vykročily na autobus
se mi domů nechtělo, protože na Bařince
bylo skvěle.
(Sněhula)

RS SILVESTR
DAZUL

Přiznám se, že už ani nevím kolikátý Silvestr jsem na Bařince trávil, ale moc jsem se na něj těšil. Je to pro mne svátek i
jistota, že budu moci strávit poslední hodiny starého
a první hodiny nového roku s lidma, které mám rád
a se který mi mi je moc dobře. Ne každý rok dorazí
všichni, které bych rád viděl, ale to mi na radosti
neubírá. Jsem takový konzervativní človíček - asi
bych nedokázal dobrovolně trávit Silvestra s lidma, které neznám, s nějakou náhodnou partou či
někde na nějaké silvestrovské zábavě. Chyběly
by mi ty tradiční silvestrovské radosti - vyjížďka na
běžkách, potní chýše a následné válení při –15O C v prachovém sněhu - abychom vykročili do nového roku náležitě „očištěni“, půlnoční ohýnek a první písnička „Za ledovou horou a černými lesy...“, tiše se snášejíc í vločky sněhu, božský klid tady na horách a úsměv
nad křečovitě bláznivým počínáním lidiček v údolí, prsty rozbolavělé od strun kytary, hrdlo rozezpívané a svlažované rulandským šedý m, mihotavý plamínek petrolejky …..
ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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K2 - 12.1. 2002
Třetí ročník běžkařského maratonu
Karlovice - Kateřinice

Družstvo tvoří trojce nadšenců nad 15 let.
Co je potřeba: alespoň jeden mobil, busola, spolehlivé vybavení, doklady - pas nebo občanku, mapu a
instrukce obdržíte na startu, který proběhne v 9 hod.
u Tabulí
Doprava - Každý po vlastní ose jako každoročně, autobus ze Vsetína v 6:05
Start - Od Tabulí ve Velkých
Karlovicách
Cíl - U klubovny, kde na vás bude čekat horký čaj.
TATO AKCE PROBÍHÁ NA
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Na vydání ŠESTÁKU č.19
se podíleli:
Dazul, Zub, Kikina, Bára,
Kecka, Miris, Pinčl, J.
Topol, Seveřan, časopis
Světýlko, i nternet

Výprava světlušek a Vlčat
Odjezd autobusem 6:50 na
Vsetín, kde budeme společně
se vsetínskými světluškami vařit na sněhu. Návrat autobusem
15:50 (odjezd ze Vsetína). S
sebou deník, tužku, KPZ, peníze na autobus, náhradní ponožky a super teplé oblečení.

SKAUTSKÝ
SKAUTSKÝ PLES NA ZÁMKU
Nezapomeň pozvat své rodiče a ostatní příznivce oddílu na 5.Skautský ples na vsetínském
zámku!!! Pozvánka i všechny důležité informace jsou na straně 7 tohoto vydání Šestáku!

PLÁN AKCÍ
4.1.2002
5.1.2002
12.1.2002
18.1.2002
26.1.2002

ODDÍLOVKA - Irča
TAKOVÝ MALÝ COUTRYBÁL 5 - Zub
K2 Wakpalan − Radek
Oddílový pátek - možnost plnit Stezku (!),… ( Miris)
Družinové VÝPRAVY (rádcové) Výprava vlčat a světlušek (Zub)

1.2.2002
2.2.2002
9.-10.2.
15.2.2002
22.-24.2.

ODDÍLOVKA - Bára
SKAUTSKÝ PL ES NA VS.ZÁMKU - pro rodiče, příznivce a starší členy
Přechod M.Fatry - ZIMNÍ TÁBOŘENÍ - pouze pro RS (Dazul)
Oddílový pátek - možnost plnit Stezku (!),... (Brumla)
ZIMNÍ DVOUDENNÍ VÝPRAVA - pravděpodobně na Haw ai (Anita)

