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 1.2. - 1912 zahájena činnost Junáka v čechách 
 8.2. - 1910 zalo�en skauting v USA - Ernest Thompson Seton 
 10.2 - 1946 II. sněm Junáka v ČSR 
 22.2. - 1857 * Robert Baden-Powell (zakladatel skautingu) 
          - 1889 * Olave Baden-Powellová (světová dívčí náčelní) 
          - 1926 ustanoven Mezinárodní den skautek - Den sesterství 

KIKINA 
Na 1. dru�inovce nového roku jsem svoje �aby poprosila, 
aby se pokusily napsat, co nejvíc důvodů, proč jsou 
v oddíle, co jim skauting dává teď i co jim mů�e dát do bu-
doucího �ivota. Některé věci se u v�ech opakovaly a  někte-
ré mě nikdy ani nenapadly, ale ka�dopádně se potvrdilo, 
�e �Skauting je dobrá víra� 
-     �díky skautingu jsem poznala spoustu nových přátel, na 

které se mů�u spolehnout� 
-     �kdyby byla válka a musela bych někam utéct, dokázala 

bych se o sebe postarat� 
-     bez oddílu bych určitě byla v nějaké �patné partě, byly 

bych uzavřená� 
-     poznala a vyzkou�ela jsem věci, o kterých jsem nikdy 

neměla ani zdání� 
-     �naučila jsem se milovat přírodu� 
-     �naučila jsem se pomáhat starým lidem� 
-     doká�u o�etřit někoho, kdo to potřebuje a dopravit ho do 

bezpečí� 
-     �pro�ívám nádherné zá�itky � poprvé jsme se koupala 

ve sněhu, saunovala, plavala v jezeře� 
-     �skauting posiluje nejen můj fyzický, ale i du�evní �ivot� 
-     �ve�kerý volný čas věnuji skautingu a tak nemám čas na 

nudu� 
-     �zlep�ila jsem se ve �kole i v chování ke s vému okolí� 
-     �skauting a lidi v oddíle pro mě znamenají ¾ toho, co po-

třebuji� 
-     �díky za to, �e mů�u být součástí něčeho tak obrovského� 
Myslím, �e něco podobného cítíme v�ichni, kdo se jenom tro�ku zapojujeme do 
oddílového �ivota. Za sebe bych je�tě přidala, �e pro mě je skauting hledání 
úcty a důvěry k sobě samé, slu�ba a smích. 

PROPROPROPROČČČČ JSEM SKAUTKOU JSEM SKAUTKOU JSEM SKAUTKOU JSEM SKAUTKOU    
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SMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCISMAJLÍCI       kolik účastníků 
známkovalo průměr 

ODDÍLOVKA 4.1.2002 
(Irča) 14 2 3 19    1,42     

ODDÍLOVÝ PÁTEK 
18.1.2002 (Miris) 10 1 0 11    1,09     

ODDÍLOVKA 1.2.2002 
(Bára) 12 2 0 14     1,14 

   

   

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 

 

 

 

Pajtá� vzkazuje: �Rádcovský zdravotnický kurz� se bude konat dne 15. � 16. 2.2002. Za-
hájení 15.2.2002  v 18,30 na středisku � ukončení ve 22,00 hod.  Zahájení 16.2.2002  
v 8,00 , ukončení do 16,00 hod. Účastníci si s sebou vezmou : sportovní oblečení, pře-
zůvky, psací potřeby,skautský �átek, 2 x velký pánský kapesník /čistý/, osobní lékárnič-
ku, jídlo a pití dle vlastního zvá�ení, deku /dvojice/. Dále je zapotřebí, aby si účastníci 
přečetli  anatomii člověka a teorii první pomoci. Dů le�ité upozornění : Vzhledem k tomu, 
�e zájemců je v íce ne� je kapacita kurzu mů�ou se z ka�dého oddílu zúčastnit jen dva 
rádci. Jejich jméno, př íjmení a přezdívku předá vůdce oddílu na únorové střediskové ra-
dě. Zva�ujeme dal� í běh tohoto kurzu pro zbylé zájemce. Dále je zapotřebí, aby ti kteř í si 
chtějí na tomto zdravoťáku splnit odborku Zdravověda měli splněné patřičné body 1.
stupně a seznámili se s náplní této odborky.  
 
Zatímco jsme na Bařince slavili Wakpalaňáckého Silvestra, utekl Pinčlovi a Mirisovi jejich 
pes Bary - prý se polekal pů lnočního ohňostroje. Baryho doposud nena�li. Na OR 
1.2.2002 - hladí Pinčl přítomného ps íka Nikiho (dotáhl ho Spídy). Pak odzkou�í psíkovi 
�peky a tak divně se na něho podívá a prav í tajemným hlasem: �Bary nám neutekl��. 
Po chvilce trapného ticha, které přehlu�ila salva smíchu, dodal: �Já bych psa do huby ne-
vzal�. 
 
O jarních prázdninách (před odjezdem na HAWAI) vyvrcholí velké zvelebování klubovny. 
Největ�í novinou patrně bude vybudování ČAJOV NY - vyvý�eného koutku v malé míst-
nosti a odstranění v�ech stolů mimo toho pod počitačem. Na OR si vět�ina přitomných 
vzala na svá bedra některou z uva�ovaných úprav.  
 
SEDMIČKA v Jablůnce patrně nenaplní minimální počet členů k registraci a tak bude re-
gistrována v rámci �ESTKY. Tábor bude probíhat podobně jako loni společně.  
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KIKINA 
Proč ítám slova poctivě přepsaná na za�loutlou stránku zpěvníku. Ani nevím, kdo je psal, ale dý-
chá z nich prostá láska k �ivotu, víra, �e to, o co se sna�ím, o co usiluji, je dobré. Dýchá z nich 
láska k přírodě. K č istým potůčkům, hučícím borovicím, slunci a trávě, rose a duze, ke krá se. 
Najednou se mě zmocňuje dávný pocit. Pocit, který znám z dětských let, kdy� jsem je�tě jako 
malý č lovíček tou�ící po kráse, romantice a dobrodru�ství, poslouchala �umění vzdáleného lesa. 
V srdci se mi probudilo tuláctví. To rozjásané a bezstarostné, jen tak si jít, s lehkým srdcem, ma-
lým rancem a zpívající du�í. Za slunce , bouřky, dnem, který voní létem. Klobouk do týla, rozpu�-
těné vlasy vlají ve větru, kytara přes rameno. Jak krá sně zní ten neuskutečnitelný sen. Je tě�ké 
odpoutat se od v�edních starostí pozemského mini�ivota a oddat se laskavému objetí �eptající-
ho lesa, zapomenout na nesplněné úkoly a nechat se zaplavit pocitem bla�enosti. Dokonalé smí-
ření s bytím, s během �ivota, pokorné přij ímání věcí pří�tích a rozjímání o věcech minulých. Pro-
cházet vzpomínkami, které jako chladivé vlnky omývají pohaslou du�i. Znovu cítit pohlazení vět-
ru a slunce, znovu se dívat do průzračných dálek, cítit vůni trávy a skromných květů, přij ímat 
upřímný úsměv blízkých oč í. Jak nízké a bezvýznamné se zdají starosti, které u� dávno s�íraly a 
poutaly srdce. Odlétnou na křídlech větru a zbude jen čisto, pokojík uklizený a připravený 
k náv�těvě �těstí� 
Mám srdce tuláka. Schovává se pod masku v�ednosti, aby mu neulámali křídla.   

MÁM DU�I TULMÁM DU�I TULMÁM DU�I TULMÁM DU�I TULÁÁÁÁKAKAKAKA    

SLIB (časopis TRAMP) 
By lo jí 12 let, kdy � se jí poprv é dostal do ruky prázdninov ý seriál Rychlé �ípy. Na�la jej, kdy � prozkoumáv ala 
zákoutí jejich domu. Zanedlouho se jí podařilo nalézt několik stránek z Junáka, za�loutlých a potrhaných, 
skautskou příručku Zelený rok a kalendář z Junáka. měla nevýslov ný poklad. Zrodila se v ní láska ke skau-
tingu. Pátrala dál po v�em, co by jí mohlo povědět o junácích víc. Ústní vypráv ění, relace zakázaného roz-
hlasu a potajmu půjčov ané Foglarovy knihy � to v�e zv ět�ovalo její touhu najít kamarády a �ít s nimi podle 
skautských zásad. Jenom�e kamarády by lo dost nesnadné najít, by dlela s rodiči na samotě, a ty, je� si na�la 
v e �kole, těm byl skauting cizí. A tak se dál toulala po lese a s ní �el Mauglí, Kazan s �edou v lčicí a Barím, 
Bílý tesák a rudí mu�i z prérií a kanadských div očin. 
Kdy � pak jednou v podv ečer snad u� posté se dív ala na tajemství odcházejícího slunce, spatřila k domu při-
cházet nějakého chlapce. Byl star�í ne� ona a v iděla, �e není zdej�í. Kdy � se dali do řeči zjistila, �e přijel za 
její sestrou. Měl smůlu � nebyla doma. A tak se posadil k ní na kládu a oba pozorov ali rudou kouli mizející za 
lesem. 
Brzo vytu�il její přirozený zájem o přírodu a začal jí vypráv ět o svých klukovských letech pro�itých 
v junáckém oddíle. O letních táborech, dlouhodobých hrách, o horolezectví, stopaření a jejich klubov ně. Roz-
víjel se před ní �iv ot jednoho z těch, které tolik obdiv ovala. Poslouchala a pak se mu sv ěřila se sv ou nesku-
tečnou touhou, stát se skautem. Řekla mu, jak se podle kalendáře Junáka naučila morseovce, vázání někte-
rých uzlů a  jak se pokou�í číst stopy zv ěře. �Ale to v�echno je jen tak�, končila. �Skautkou nejsem a u� ne-
budu�, pov zdechla. 
�Proč � jen tak?� 
�V�dy ť ti to říkám, nemám slib � a vůbec, skauting u� přece formálně neexistuje.� 
�Formálně ne, ale ilegálně �ije dál.� 
Podív ala se na něho s ú�asem. �To není mo�né!� 
Usmál se. Chvíli mlčel a pak jí najednou řekl: �Podle toho, co jsi mi vyprávěla, sna�í� se �ít čestně, být ka-
marád a má� v ztah k přírodě. To stačí, abys mohla slo�it slib. 
Takový tv ůj junácký slib, po kterém se mů�e� pova�ov at za skautku. Podív ej, takhle sev ře� prsty� a ukázal jí 
f ormaci dlaně a prstů. �Opakuj po mně: Slibuji na svou čest�� 
Tichým večerem zněl junácký slib malé dívky zřetelně a oprav dově, s vírou, �e jí určil směr �iv ota. 



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

Skály nás silně přitahují. Ochotně si za-
jdeme třeba kilometr, jen abychom viděli 
zblízka skálu na vrcholu kopce. Se zata-
jeným dechem vstupujeme do skalních 
měst. Jedním z nejsilněj� ích zá�itků je 
pro nás prolézání roklí a kaňonů 
v pískovcových oblastech Českého ráje a 
Českosaského �výcarska.  
Skály jsou nám ze záhadných důvodů 
milé. A přesto bychom od nich měli udr-
�ovat jistý odstup. Nepolezeme na ně.  
Víme, �e po skalách mohou bez nebez-
pečí �plhat jen kamz íci a vycvičení horo-
lezci, kteří mají dobrou výzbroj, lana, 
úvazky, karabiny. A dlouhou, poctivou 
přípravu. Nebudeme zkou�et svou odva-
hu ani na stěnách vysokých jen čtyři pět 
metrů.  K ne�těstí stačí jediné malé nedo-
patření, jediný chybný krok nebo kámen, 
který se nenadále uvolní pod rukou. 
To není zbabělost, jenom nechceme 
skončit v nemocnici se zlomenou rukou. 
Nebo na hřbitově. Snad mě takové opatr-
nosti ve skalnatém terénu vede vzpomín-
ka nato, �e jsem kdysi vidě l padat 
z malém nevinně vypadajíc í stěny člově-
ka. Teď v těch místech stojí kří�. Pama-
tujte při v�ech pří�tích výpravách � nejen 
té dne�ní �na svou bezpečnost. Nevystu-
pujte ani nesestupujte strmou skalní stě-
nou, kdy� ji mů�ete obejít.  Netábořte na 
okraji propasti. Pád i z nepatrné vý�ky 
znamená v�dycky zranění, často i smrt. 
Krásný rozhled bývá i z bezpečných vy-
hlídek, obehnaných zábradlím. Kouzlo 
skal mů�eme plně vychutnat i zdola. 
 
1.Kdo je rád na světě, nehraje si na 
horolezce. 
2. Při průstupu skalnatým terénem je 
třeba zachovávat krajní opatrnost, jít 
přesně ve vůdcových stopách. 
3. Netáboříme nikdy nahoře na ska-
lách ani dole pod skalami (padají ka-
meny) 
4. Ze skal a strmých svahů neházíme 
ani nekutálíme balvany. Mohli bychom 
dole zabít někoho, o kom nevíme. 

KOUZLO A RIZIKO SKALKOUZLO A RIZIKO SKALKOUZLO A RIZIKO SKALKOUZLO A RIZIKO SKAL    
BRUMLA - PODLE KNIHY BUĎ PŘIPRAVEN  

(KACATACAJELENOVNATAD�-MA-
HAALBUGINA) 
Jednoho krásného dne, za krásného slu-
níčka jsme nasadili helmy na hlavy, nasedli 
na kola a jeli na výlet. Bylo hezké pondě lní 
odpoledne. Cílem cesty byl hrad Helf�týn. 
Ve Valmezu jsme jako velbloudi na pou�ti 
vy�áhli f la�ku kolalokovy limonády, nabrali 
plné plíce vzduchu u továrny DEZA a jeli 
dál. Kdy� na�i kolokolonu předjí�děl kami-
on TIR velmi těsně, v�ichni jsme si mysleli,  
�e při�lo tornádo. Konec bohatého okresu 
Vsetín jsme zjistili hned při najetí na hlad-
kou asfaltku chudého okresu Přerov. Míjeli 
jsme Hustopečský zámek a blí�ili jsme 
k velkému kopc i, před kterým jsme si dali 
lok kolaloky.Nervózní vosy u hnízda na 
stromě nás rychle ukecaly k odjezdu. Na 
kopci nás přepadli sloven�tí cyklobanditi.  
Chtě li du�u lebo peniaze. Tak jsme jim dali 
du�i (stejně byla píchlá) a při �u�kání ,,
neměli se od nás odtrhávat� a hlasitého vo-
lání:,,Musíme si přeci pomáhat�  sjeli se 
smrtí v očích velký kopec.Celou dlouhou 
vesnici  Černotín jsme prosvi�těli 80 km 
rychlostí. A� do Lipníka foukal silný protiví-
tr, co� nás velmi potě�ilo. Z  posledních sil 
jsme se doplazili k hradní bráně a zkoprně-
li. Na dveř ích byl nápis V PONDĚLÍ HRAD 
UZAVŘEN. V�em spadla dolní čelist a� na 
zem a koukali jsme na sebe jako blázni. 
Někdo navrhl, �e tu přespíme ne� otevřou 
hrad a hned dostal přilbou od ka�dého přes 
záda.Kdy� nás pře�el amok, dopili jsme 
zbytek kolaloky a jako ve zlém snu jsme 
beze slov dojeli domů.Nejhor�í bylo, kdy�  
se mě ka�dý doma ptal: ,,Tak co jak se ti 
líbilo na hradu?� Zahrála jsem úsměv paci-
entky z Bohnic a vysílená jako na Everest 
jsem �la do pokojíčku umř ít. Kdy� u� jsem 
stála u svaté brány s ňákým Petrem a 
somrovala po něm Mentosky, zazvonil bu-
dík a musela jsem na autobus.Jedno ale 
nechápu, jak to, �e mám horáka od bahna, 
nakřáplou přilbu a � íleně mě bolí nohy??? 

����HELF�TÝN  2006HELF�TÝN  2006HELF�TÝN  2006HELF�TÝN  2006����    
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KECKA 
Jsem osamě lá voda plujíc í světem, 
jsi krása krajiny kterou vidí�, 
jsem oko tvé hlavy které tě vidí, 
jsem tvé zlo uvnitř srdce, 
jsem to já kdo se usmívá, 
jsem to já kdo pláče, 
jsem pták krou�íc í v tvém oku, 
jsem ruka ve tmě která tě chrání, 
jsem rostlina která se ti líbí, 
�Jsem v tobě�  

JSJSJSJSEM OSAMEM OSAMEM OSAMEM OSAMĚĚĚĚLÁ...LÁ...LÁ...LÁ...    

BÁRA 
Tě�ím se, a� si budu moct lehnout do hebké, měkké trávy a přivřít před sluncem oči.  
Tě�ím se, jak v tu chv íli nebudu muset na nic myslet. Budu jen pozorovat, jak se bílé ob-
láčky ponořují za ostré obrysy hor a přes ně zlehka prosvítají paprsky slunce. 
Tě�ím se na bzuk hmyzu, �umění trávy, let líných motýlů, cvrkot cvrčků a zpěv ptáčků 
krou�íc ích nad lesem. 
Tě�ím se vůni letního vzduchu, vůni výprav a vůni přátelství. 
Tě�ím se, a� se budu moct dívat  na dočervena roz�havené uhlíky v ohýnku, který je 
předzvěstí chladné letní noci.  
Tě�ím se na letní měsíc a hvězdy, které září a putují po nebi jinak ne� v zimě.  
Tě�ím se na v�echny teplem a sluncem prohřáté letní dny. 
Tě�ím se�  

BÁRA 
Je temná noc a venku v�echno zebe, 
a já se dívám na posypané nebe. 
Hvězd ani nemů�e být víc  
a vedle nich se houpe pů lměs íc. 
U� roztáčí svá kola Velký Vůz, 
Veze snů mnoho, plnou velkou nů�. 
A tobě do mysli se také vkrádá sen, 
je krásný, jemný, jak voňavý den. 
Zas u� v�ak slunce odkrývá svou tvář, 
proč rad�i neschová svou hlavu pod pol�tář? 
Ale co, zas je krásný, jasný den, 
a noc schovává si dal�í sladký sen. 

NOCNOCNOCNOC    

TTTTĚĚĚĚ�ÍM SE�ÍM SE�ÍM SE�ÍM SE    

V�ichni mu�i jsou snílci, ale ne stejní. 
Jedni, s nočními sny v utajených koutech mysli, 

se ráno probouzí, aby v�e zase zapomněli, 
ale ti druzí � snílci dne jsou nebezpeční chlapíci, 
se sny v otevřených očích se je sna�í uskutečnit. 

T.E.Lawrence, Sedm pilířů moudrosti 
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TAKOVÝ MALÝ COUNTRYBTAKOVÝ MALÝ COUNTRYBTAKOVÝ MALÝ COUNTRYBTAKOVÝ MALÝ COUNTRYBÁLÁLÁLÁL    5555    
Stalo se ji� dobrým zvykem, �e plesová sezóna se otevírá na�ím oddílovým bálem v Kateři-
nicách. Významná média tuto skutečnost ve svých kulturních rubrikách i letos ignorovala, 
ale to nic nezmění na skutečnosti, �e ten leto�ní bál se nám povedl ze v�ech bálů nejvíce. 
Určitě by se na�lo několik drobností, které by se daly udělat lépe - sna�ili jsme je zazname-
nat aby ten jubilejní (�ESTÝ) Takový malý countrybál byl je�tě lep�í. Ka�dopádně Zub jako 
hlavní organizátor odvedl velmi dobou práci a nasadil laťku opět trochu vý�. 
A nejhůř se přeskakuje laťka, kterou si člověk sám posunul. 
Myslím si, �e dramaturgie bálu byla poprvé naprosto jasná (do 19:00 country, po 19:00 po-
pulární muzika 60.let - ve stylu retro f ilmu Rebelové. Byla připravena i výuka tanců (na kte-
rou díky nedorozumění nedo�lo), video z Vánoční akademie (mohl se tam ka�dý oddíl vi-
dět), opravdu country soutě�e mezi tanečními celky, � prostě furt se něco dělo. Jako �ťast-
né mi při�lo i spojení se střediskovou výstavou kronik. 
Za těch pět ročníků u� víme, �e počet zúčastněných se stabilně pohybuje na cca 110-130 
lidech. Víme, �e mo�nost přespání vyu�ívá cca 10-20 lidí. Víme, �e symbolické vstupné za-
platí cca 70% lidí (na�e chyba, �e jsme výběr vstupného lépe nezorganizovali) a zbytek ná-
kladů na pronájem kulturáku pokryjeme z výtě�ku bufetu. Víme, �e bez velkých stresů stačí 
připravovat sál v 8:00 ráno a �e lze úklid zorganizovat tak, aby ti, kteří přespávají pomohli s  
úklidem�.. a víme taky, �e z bálu máme dobrý pocit, který lze jen tě�ko přepočítat na pení-
ze či vlo�ené úsilí.  

HVĚZDIČKA 
Dne 5.1.2002 jsme měli countrybál. Na country bále jsme hráli různé hry. Také jsem hod-
notili kroniky a nejlep� í country oblek, který vyhrál Zub. Zub a Spídy lasovali a Ivo� bičo-
val. Dívali jsme se na vánoční akademii a o přestávce na kousek f ilmu Rebelové. Irča 
prodávala pití, jídlo a sladkosti. Přijeli na ná� countrybál i vsetín�tí skauti a skautky. Po-
znala jsem tam mnoho kamarádek. Kdo chtěl,  ten tam mohl aj přespať. Bylo to fakt dost 
dobré. Tě� ím se zas za rok. 
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SCHŮZKA SVĚTLU�EK A SCHŮZKA SVĚTLU�EK A SCHŮZKA SVĚTLU�EK A SCHŮZKA SVĚTLU�EK A VLČATVLČATVLČATVLČAT    
BÁRA 
Na dne�ní schůzce jsme si procvičovali věci na světlu�kovský a vlčácký závod � zdravo-
věda, poznávání rostlin a zvířat, skautské vědomosti. Zub naučil děcka vázat sa do se-
dáku. Na konec jsme jim je�tě dali �bobř íka síly�. 
Vis na tyči: Medvěd � 123s, Pája � 68s, Tomá� � 56s, Hvězdička � 55s, Cipísek � 47s, 
Jerry � 46s , Violka � 42s, Zdenda � 15s  

KIKINA – ZÁPISKY Z CANCÁKU 
Na tuhle výpravu jsem se tě�ila u� hodně dlouho. Je to toti� na�e první samostatná 
výprava na dva dny a tu� ím, �e jsme taky první dru�ina, která vyrazila na v ícedenní 
výpravu. S pomoc í asi deseti ochotných bratř íčků jsem získala klíče od TOMÁ CKÉ 
chalupy Kusalíno, a tak jsme v sobotu 26.1. vyrazily plné nad�ení a natě�ené na vse-
tínské kotáry� 
� Stojíme na nádra� í, dr� íme se za ruce a rytmicky ze sebe vyrá� íme ná� �abí dru�i-
nový pokřik. To aby ka�dý věděl, �e zrovna odjí�díme pro� ít dva krásné dny  
v divočině.  Pak u� nasedáme do autobusu kde ale z ji�ťujeme, �e vlastně nepoznáme 
vysedací zastávku! Problém jsme vyře�ily tak, �e jsme prostě jely na konečnou. A  
ono to bylo ono. Kopec, který jsme musely vy�lapat byl tak tro�ku vra�edný, proto�e 
my, jako správné skautky, jsme se rozhodly nejít dokola, ale �vihnou to př ímo, co�  
v půlmetrových závě jích nebylo zrovna nejlepčej� í. Propadaly jsme se skoro po pás a 
chvilkama jsme musely lézt po čtyřech. Nakonec jsme se ale přece dohrabaly k na� í 
chaloupce, ve které byla k na� í hrůze je�tě vět� í zima ne� venku. Hned jsme zatopily  
a pak jsme � ly pro vodu a řezat dřevo� 
Mačkáme se na peci a obědváme. U� je tu trochu teplejc, aspoň nám nejde pá-
ra od pusy. Na stole le� í kres lená mapa ze hry �Vylodění v neznámé krajině�, 
která se moc povedla. Losujeme, kdo tady zůstane a los padá na mě.  
Zůstávám tady jako topitel a zbytek jde ven chystat překvapení 
pro Dazula. Potom se stř ídáme a tak řádím taky. Upro-
střed cesty stavíme lampičku a za ni  kasičku s nápisem: 
Vhoď 10 kč nebo dobrotu. Před kasičkou je vykopaná a 
pečlivě zamaskovaná velká díra � past na Dazuly. Bohu-
�el selhala� Dazul přijí�dí večer a hrajeme drastické brů-
ky, potom si čteme, zpíváme a za tmy hrajeme boj o vě�ič-
ky. Spát jdeme hodně pozdě� 
Ráno se nám nechce z  vyhřátých spacáčků,  ale musíme. Dazul 
odjí�dí na táboři�tě, my uklíz íme, hrajeme upírky a hru �Chcete 
být lentilkářem� a pak čvachtáme domů. O zvlá�tní pády teda 
opravdu nouze nebyla, zvlá�ť Kecka si na ně potrpěla. Spadla tak, 
�e jsme ju nemohly vytáhnout, mě la ruky dole ve sněhu a nohy na-
hoře. Byla jak převrácený chrostík� 
Výprava se nám pěkně povedla a znovu děkujeme Dazulovi za to, 
�e si na�el čas jet s náma. �koda jenom, �e nám nespadl do ďůry. 

DRU�INOVÁ VÝPRAVA NADRU�INOVÁ VÝPRAVA NADRU�INOVÁ VÝPRAVA NADRU�INOVÁ VÝPRAVA NA    
KUSALÍNO 26.KUSALÍNO 26.KUSALÍNO 26.KUSALÍNO 26.----27.1.227.1.227.1.227.1.2002002002002    
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KECKA 
Ráno jsme vyjely autobusem na Vsetín,a 
tam jsme si zji�ťovaly MHD na Jasenice, 
kde jsme daly dru�inový pokřik. 
Hned za chvíli nám to jelo. A nastal prv-
ní  problém my jsme nevěděly kde vy-
stoupit, ale nakonec jsme si vzpomněly!!! 
Jakmile jsme vystoupily nastal druhý pro-
blém nevěděly jsme kam jíť, ale nakonec jsme se vydaly tou s p r á v n o u 
cestou, nevypadalo to jako cesta ale spí�e jak ledový tobogán. Nejhor�í bylo na 
tom to, �e jsme si musely pro�lapávat cestu, nahoře jsme jásaly, ale potom ne:
propadávaly jsme se v někerých místech a� po pás. A� jsme sa vy�krábaly 
k chatě, byly jsme rády. 
Ve vnitř byla kosa, a� z nosa. Nejprve jsme zdělaly okenice a �ly se vybalit. Zatím 
jsme začaly topiť. Po vybalení jidla a batohů jsme sa �ly najesť. Jakmile jsme tro-
�ilinku rozmrzly �ly jsme zkusit nařezať dřevo, ale skončilo tak, �e jsme rozřezaly 
nejmenovanou osobu na kusy a já jsem málem sejmula Zipa a Kaču sekyrou. Po 
marné snaze jsme to vzdaly a �ly do chaty sa najet. Ná� oběd byla přesnidávka a 
rohlíky. Po odpočinku jsme �ly ven si zahrát Eskymáckou hoňku, kterou nachys-
taly Zip a Fialka a já s Kačou jsme �ly na vodu. Po zábavné hře jsme Dazulovi 
přichystaly překvapeni, které se zvrhlo k vra�dě, která se nestala. Před chatou na 
cesťe jsme mu přichystaly krásnou mohylu ve které byla svíčka, aby věděl kam jít 
a automat, kterého musel dát 10kč anebo sladkost a proto�e jsme věděly, �e ne-
dá nic, tak jsme mu přichystaly past. Před automatem jsme vykopaly díru hlubo-
kou po kolena, kterou jsme potom zamaskovaly, ale nepočítaly jsme s tím, �e to 
zmrzne a nespadl tam. Po svačině 
jsme si zahrály pár her a při�el Da-
zul, tak začali s Kikinou hrát pís-
ničky. Večer po večeři, která vám 
doufám chutnala jsme si �li zahrát 
hru se svíčkama. Po malé i velké 
bitce s Dazulem jsme �li dovnitř, a  
tam jsme si zahrály hry a zpívali a  
četli příběhy. Ani  jsme si nev�imli 
jak to rychle uběhlo a �li jsme spát 
nahoru, ale podle mě jsme udělali 
chybu nevímjak ostatní, ale já jsem 
kosla. Ráno po snídani hned Dazul 
odkráčel a my hrály Lentilkomilio-
náře jestli se nepletu!!! 
Taky jsme dělaly popkorn, který byl  
docela dobrý. Po uklizení celé cha-
ty a dělání chaty jsme se pomalu 
ubíraly domů. Po cestě jsme se 
klouzaly a padaly. To bylo pěkné 
ukončení výpravy. 
PS: A to jsme byla první dru�ina 
v historii oddílu sama na vícedenní 
výpravě !!! 

BÁRA 
Je chladná zimní noc a venku sně�í, 
sníh padá v�ady a pokrývá i �pičky vě�í. 
Já le� ím přikrytá a� po u�i 
a čekám, a� sen na vrátka mé zabu�í. 
 
Zdá se mi o lásce, přátelství, důvěře, 
zdá se mi o kráse, pokoře, nevěře. 
To mysl má si srovnává mé dny  
a tvoří z nich smutné a taky krásné sny. 
 
Ty krásné o lásce jsou a o přátelích, 
co spolu za�íváme krásných dlouhých chvil. 
A smutné zas jsou o nadějích, 
co marně tápou po krůpě jích. 
 
Po krůpějích co dodaly by sílu, 
těch rosičkách, jen� vracejí t i víru. 
Vím, �e naděj nikdy neumírá 
a právě proto stačí ti i jediná. 
-kapka rosy- 

    KAPKA ROSYKAPKA ROSYKAPKA ROSYKAPKA ROSY    
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DRU�INOVÁ VÝPRAVADRU�INOVÁ VÝPRAVADRU�INOVÁ VÝPRAVADRU�INOVÁ VÝPRAVA    
�Í�ALEK�Í�ALEK�Í�ALEK�Í�ALEK    NA KŘÍ�OVÝ NA KŘÍ�OVÝ NA KŘÍ�OVÝ NA KŘÍ�OVÝ 

26.2.2002 26.2.2002 26.2.2002 26.2.2002     
BRUMLA 
Kdy� jsem se ráno probudila, hned jsem se podí-
vala ven. Jestli pr�í, nebo jak vůbec je. Odtáhla 
jsem �aluzie a moc mě to počasí teda nenadchlo, 
bylo zamračeno, hnusně a foukal vítr. Ale řekla 
jsem si aspoň �e nepr�í. Tentokrát jsme měly sraz 
v 9:00 v Ratiboři u kina. Tak asi 10 min před 9:00 
jsem �la je�tě hledat potřebné prostředky pro hříč -
ku do sklepa. U toho mi asistovala moje mamka a 
sna�ila se mě přemluvit ať nikam nejdu, �e je zima 
a pr�í. Ale já jsem ji neposlouchala a rad�i �la. By-
lo 9:00 a před kinem u� čekala Budulínek se svým  
taťkou. Její taťka odjel a v zápětí při�la Sluníčko 
s její mamkou a se psem, maminka také ode�la. 
Potom jsme je�tě chvíli čekaly jestli je�tě někdo 
při jde. Nedalo mi to a zavolala jsem Judy kde je. 
Přesně jsem to věděla. Samozřejmě zaspala. Jako 
v�dy. Tak jsem jí �ly naproti. Pořád jsem nevěděla 
jestli máme jít nebo nemáme ale nakonec jsme 
tedy �ly.Vítr foukal, pr�elo, cesta byla namrzlá a 
tak se někteří dotyční často zdravili s matičkou ze-
mí. Ale na�těstí z toho nic vá�ného nebylo. Jen 
mokré kalhoty. Na kopečku před lesem jsme si na-
vlékali návleky a plá�těky a při tom  se nás sna�il 
vyst ra�it takový malý ratlík z blízké chaty. Potom 
je�tě k tomu vylezla  do okna asi jeho majitelka a 
bála se ať jí ho nepokou�em. Na�těstí nebyl po-
kou sán on ani my. A tak jsem �ly dál.Povídali jsem 
si a počasí nám k náladě moc nepřidalo. Chvíli pr-
�elo a chvíli padal sníh. Bylo tro�ku aprílové poča-
sí, jak jsem u� naznačila.  Ale �ly jsme. Kdyby sví-
tilo sluníčko bylo by krásně. Ale místo toho s námi 
házel vítr na v�ecky strany a padaly obrovské sně-
hové vločky. U� jme tam skoro byly. Ale uviděly 
jsme takový přístře�ek a je�tě k tomu neobydlený 
a tak jsme se schovaly a posilnily. Byla to střelnice 
mimo jiné ale na�těstí tam nikdo nebyl. Pojedli 
jsme, popili udělali umělecké foto a rozhodly jsme 
se jít zpátky. Tak abychom stihli autobus na Vse-
tín � Budulínek a do Kačic � Sluníčko.  Cestu zpět 
jsme zvolili  jinou. A byla víc zajímavěj�í. Bylo tam 
nádherně. Jeliko� tam bylo víc sněhu ne� jinde 
rozhodly jsme se to doslova proběhnout. Někteří 
hned při prvním pokusu mírně �kobrtli a hodili se-
bou na zem, ale co pře�ili to. Na asfaltce to bylo 
je�tě víc zajímavěj�í. Byla namrzlá a tak jsme �ly 
tam kam jsme nechtěly. Do Ratiboře jsme při�ly 
docela brzo a tak ne� jel holkám autobus jsme si 
na zastávce zahráli pár zahřívaček, a udělali páru 
fotografií. Takej jsme potkaly zmrzlé světlundy, 
který se rozhodly tuto výpravu také zkrátit. Bylo 
něco kolem 13:00. Při�la jsem domů a nenápadně 
ze sebe sundala mokré věci. A sna�ila jsem si 

SPÍDY, FANTA       
Proto�e Taz je sociál a Bob nemoh tak sme 
vyrazili enem tři ( FANTA, SPÍDY, CHYT-
RÝ ) Napřed sme si mysleli,�e půjdem 
enem na Bludný,ale u velkého stroma sme 
sa rozhodli, �e dojdem do hospy na Troják 
chlpnůť čajiska. 
Po cestě nás ohro�ovala velká sněhová vá-
nica  s prudkým větrem. Zhruba po dvuch 
hoďkách sme celí mokř í do�li do hospy na 
Troják. V hospě sme chlpli čajiska, pojedli 
zmrzku, ohříli sa  a po půlhoďce sme �li  
dom.  Za tu dobu, co sme byli v hospě, tak 
sa ochladilo aspoń o  deset stupňů, to zna-
mená, �e místo sněhové vánice při�la de�-
ťová smr�ť a sněh začal táť. Na�e �těstí 
ale bylo, �e asi za pět minut od toho, co 
sme vy�li, pr�ať přestalo. Cestů sme kecali 
o blbosťách a o ba�.. Po najítí good místa 
sme udělali oheň a uvařili poléfčicu. Ale 
proto�e byla moc horká a na Bludný bylo 
co by kameněm dohodil a kilák do�él, roz-
hodli sme sa, �e poléfčicu zíme a� na něm. 
Kdy� sme ju zedli, rozhodli sme sa, �e po-
jedem z kopca na pytlu. No ale proto�e na 
zmrzlém sněhu byl napadaný nový a e�tě 
k tomu mokrý sněh, tak to nechtělo jeť. 
Fanta sa na�tvál a začal do pytla kopať. A 
tak místo teho abysme sa vozili, zkopali 
sme pytel z kopca důle.Kdy� sme �li po 
cestě od vrcholků hor, tak sebů jistí dva 
členi na�í velkéj EXPEDICE tak li�tili na ná-
ledí, �e jich to aj moselo boleť a třetímu do 
teho té� moc nechybělo, ale ustál to. Na 
Dubcové od nás  zdrhnul Chytrý a �el dom 
lesíkem a my sme �li nebo sme sa spě� 
klůzali po zmrzlém sněhu. A ve 14:15 sme 
u� byli u klubovny. A to je konec na�í drs-
ňácké výpravy. 

DRU�INOVÁ VÝPRAVADRU�INOVÁ VÝPRAVADRU�INOVÁ VÝPRAVADRU�INOVÁ VÝPRAVA    
NA TROJÁKNA TROJÁKNA TROJÁKNA TROJÁK    

A ZPÁTKYA ZPÁTKYA ZPÁTKYA ZPÁTKY---- �NECI �NECI �NECI �NECI    

udobři t mamku. Ale nic na plat . Nepomohl 
ani nápad �e bych já upekla buchtu. Tak nic. 
Ale mamka na to pak zapomněla asi, nevím. 
Ale u� říkala �e bych tu buchtu teda i upéct 
měla, ale to se u� mě zase nechtělo. A tak mi 
nadala, �e jsem hrozná. A �e na sebe nedá-
vám pozor. Proto�e  u� za se mluvím jak�.. 
no prostě můj  hlas ode�el na vandr a sním  i 
my�lenka jet v nejbli��í době na výpravu. Ale 
to si doufám vy�ehlím. Třeba upeču buchtu, 
�e mami.? 



15.února               ODDÍLOVÝ PÁTEK (Anita) 
16.-17.února        FATRA - ledy, RS WAKPALAN (Dazul)  
23.-24.února        HAWAI - Půlčinské skály (Anita) 
1.-3.března          ČEKATELKY - přípravný víkend ke zkou�kám (Dazul)  
1.března               ODDÍLOVKA (Bára) 
9.března               VÝPRAVA - jednodenní (Pinčl)  
15.března             ODDÍLOVÝ PÁTEK (Anita) 
16.-17.března      ČEKATELKY - zkou�kový víkend (Dazul)  
16.-17.března      RÁDCOVÁK I.  (Fantomas - 2.Dl)  
29.3.-1.4.              VELIKONOČNÍ PLANINA (Zub) 

PLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍPLÁN AKCÍ    

Odlétáme: v sobotu, autobusem 6:50 z Kateřinic. 
Ratiboř v 7:00 sraz na zastávce. 
Penízky: 150 Kč (jídlo+doprava) 
S sebou: dobrou náladu, KPZ, buzolu, deník, tu�ku, 
uzlovačku, vhodné oblečení,���.. 
Přistáváme: v neděli mezi 16:00-18:00 
Místo si zamluv a spolu s penězi po�li po svých 
rádcích Anitě do 17.2. 2002  

ODDÍLOVÝ ODLET ZA SLUNÍČKEM 
KAM? 

NA HAWAI PŘECE 23.2.-24.2.2002 

Tento výtisk je určen pro: .����...���.  

Na vydání �ESTÁKU č.20 
se podíleli: 

Dazul, Kecka, Bára, Kikina,  
Káča, Anita, Brumla, Káča, 
Spídy, Fanta, Z ip, internet, 

LACHIM spol.s r.o. 

 

Sedí Blondýnka a Brunetka v obýváku a 
koukají se na zprávy, kde zrovna ukazují 
chlápka, který stojí na mostě a vyhro�uje, 
�e skočí. 
�Vsaď se, �e neskočí,� povídá blondýnka. 
�Já myslím, �e skočí. Tak o co?� sází se 
brunetka. 
�O stovku.� 
Za chvíli chlápek skoč í.  Blondýnka vytáh-
ne stovku, ale bruneta ji odmítá. 
�Díky, ale já si ji nevezmu, si kámo�ka,
tak�e ti prozradím, �e já u� jsem ve zprá-
vách v �est viděla, �e skočí.� 
�Jen si ji vem. Já u� to taky viděla,� odpoví 
blondýnka jen�e by mě nikdy nenapadlo, 
�e skočí znovu�� 

Baví se 2 kamarádi: 
�Dneska jsem měl př í�ernej sen. Probu-
dil jsem se a bě�el do koupelny, podívat 
se do zrcadla a �.. 
Uvidě l jsem, �e mám na tváři obrovskou 
díru!�  
�A co se ti proboha stalo?� 
�Nic přestal jsem z ívat a díra zmizela�� 
 
�Tati pojď mi pomoct s úkolem,� prosí 
Pepa. 
�A nejdřív přemý�lej sám,� odbude ho 
tatínek. 
�Ale já jsem u� přemý�lel?�  
�A na co jsi při�el ?� 
��e  prosím tebe � 


