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-2- strana    časopis 6.oddílu Junáka v Kateřinicích - ŠESTÁK 

Změny!!!! Na začátku nového oddílového roku, 
je několik změn, o kterých bys měl(a) vědět: 
1. Oddílovky budou dvakrát za měsíc 
2. Oddílové pátky rovněž  dvakrát za měsíc. 
3. Začátek je vždycky v 16.00 hodin. 
Jinak se nic v celku nemění. 
Družinovky - podle toho, jak se domluvíte. 
Světlušky a vlčata budou mívat schůzky 
v Ratiboři v klubovně. Více informací u Zuba a 
Báry. 
Obnovují se opět VRRV. Vůdcovsko 
rádcovsko roverská výprava - za vedení oddílu 
se jich bude účastnit a připravovat je bude 
Kikina s Mirisem (aby se nestalo, že na VRRV 
bude více vůdců než rádců). Na VRRV mají  
tedy přístup pouze rádcové a jejich zástupci, za 
vůdce Miris a Kikina, a všichni starší 15 let a 
mladší 19 let (bez ohledu na to jsou-li rádci či 
nikoliv). 
 
Po nalezení žádosti o vydání územního 
rozhodnutí pro stavbu naší klubovny (ležela 
bez povšimnutí 3 měsíce na stole v příslušné 
kanceláři) nám bylo sděleno, že razítka sice 
máme všechny, ale už nejsou platná a tak 
musíme začít obíhat znovu. Záležitost se 
trochu protáhla, protože skoro rok nám 
zapisovali na Katastrálním úřadě vlastnictví 
pozemku do příslušných knih (soudruh na KÚ 
mimo jiné nějak nemohl přenést, že sídlo 
našeho střediska není už na Mičurinově ulici, 
ale na ulici Záviše Kalandry - těžko se nám 
sháněl doklad o přejmenování ulic). No a mezi 
tím platnost razítek vypršela. Takže znovu nás 
čeká anabáze po úřadech (například Plynař i 
nyní vydávají příslušné povolení v Novém 
Jičíně,….). Ale děláme to rádi, zdarma a ve 
svém volném čase…. Ještě více úředníků, 
ještě větší daně, více čtrnáctých a patnáctých 
platů do státní správy! 
 
Umřel Limonek - Jiří Londin. Odešel do 
skautského nebe ve věku nedožitých 72 let. 
Znali jsme jej i od nás ze Šestky, naposledy 
před necelým rokem byl u nás a povídal nám o 

své jedinečné skautské sbírce odznaků, 
nášivek a známek. Irča a Dazul skládali do 
jeho rukou  svůj skautský slib.  
 
Zub, Miris a Dazul začali koncem srpna se 
stavbou kůlny na nářadí na „staveništi“ srubu 
v Březinách. 
 
Spolu s minulým číslem ŠESTÁKA (táborový 
speciál - vytištěn v nákladu 60 ks) jsme 
distribuovali DOTAZNÍK určený pro rodiče. 
Moc prosíme, aby se nám vyplněné dotazníky 
vrátily co nejdříve a v co největším počtu. 
Dotazník (anketa) obsahuje 19 otázek. K datu 
uzávěrky tohoto Šestáku se vrátily zatím 
pouze 3 vyplněné dotazníky! Buďte na nás 
přísní! 
 
Na letošní HELP je přihlášeno 35 skupin, 
teoreticky 356 lidí — bez nás organizátorů. 
Dohromady to bude asi 400 lidiček — to bude 
teda záhul. Rozpočet této akce je skoro 
20.000,-Kč. Všichni organizátoři budou mít na 
akci jednotná trička s logem HELP (po akci 
bude možno tričko za odkoupit). 

Na vydání ŠESTÁKU č.39 se podíleli: 
Dazul, Sněhula, Radek, Fidla, Miris, 
Kikina, Bára, Zub, Janina,  Zdendáš, 
Zetor (a kluci z olomoucké Dvacítky), 

B.P., LACHIM spol.s r.o. 

Hledá se nový šéfredaktor ŠESTÁ-
KU! Co takováto práce obnáší? Vymá-
hání a sběr příspěvků od členů oddílu, 
grafická úprava a sazba na počítači. 
Náročná je důslednost a dodržování 
termínů vydání - tak aby byl časopis ak-
tuální. Více informací rád  podá Dazul. 
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ZÁŘÍ. 
Skautské ideály : 1. bod zákona. Pravdomluvnost. 
Skautská praxe  : Orientace, mapa, mapové značky. 
Něco na víc       : Uzlování 
Akce S.O.S.      : Cizí lidé. 
 
ŘÍJEN. 
Skautské ideály : 2. bod zákona. Skaut je věrný a oddaný. 
Skautská praxe  : Skautské značky, signalizace. 
Něco na víc       : Lasování 
Akce S.O.S.      : Telefonní čísla. 
 
LISTOPAD. 
Skautské ideály : 3. bod zákona. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. 
Skautská praxe  : Dějiny skautingu, základní data. 
Něco na víc       : Výzbroj, KPZ  
Akce S.O.S.      : Nebezpečná zvířata. 
 
PROSINEC. 
Skautské ideály : 4.bod zákona. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého 
skauta 
Skautská praxe  : První pomoc. Nebezpečí zimních hor.( omrzliny, úraz na sněhu…) 
Něco na víc       : Zimní obloha. Orientace. 
Akce S.O.S.      : Dopravní nehoda. 
 
LEDEN. 
Skautské ideály : 5. bod skautského zákona. Skaut je zdvořilý. 
Skautská praxe  : Zimní táboření. Bivak. 
Něco na víc       : Šifrování. 
Akce S.O.S.      : Požár. 
 
ÚNOR. 
Skautské ideály : 6. bod zákona. Skaut je ochráncem přírody a všech výtvorů lidských. 
Skautská praxe  : Psí zápřah. (Pištův srub) 
Něco na víc       : Jízdní řády. 
Akce S.O.S.      : Šikana. 
 
BŘEZEN.  
Skautské ideály : 7.bod zákona. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. 
Skautská praxe  : První pomoc. Poranění hlavy a hrudníku. 
Něco na víc       : Turistické značení. 
Akce S.O.S.      : Drogy, alkohol. 
 
DUBEN. 
Skautské ideály : 8. bod zákona. Skaut je veselé mysli. 
Skautská praxe  : Tábornická praxe. 
Něco na víc       : Tajné písmo. 
Akce S.O.S.      :  Sekty. 
 
KVĚTEN. 
Skautské ideály : 9. bod zákona. Skaut je hospodárný. 
Skautská praxe  : Dobré a špatné tábořiště 
Něco na víc       : Orientace bez busoly. 

NÁPLŇ ODDÍLOVÉHO PROGRAMU 
NA TENTO ODDÍLOVÝ ROK 



ŠESTÁK - časopis 6.oddílu Junáka v Kateřinicích    strana  -4- 

(Sněhula) 
Snad každý zná tento obchod. No,já 
nejsem výjimkou:)! Jednou, když už doma 
nebylo jídla, co by sa za dráp vešlo, jsme 
sa vydali nakůpit do Hypernovy. Všecko 
probíhalo skvěle, jídla jsme naráz měli pro 
celú ulicu. Spokojeni jsme sa vraceli 
k autu, jako obvykle jsme parkovali v dolní 
garáži. Tak si to tak šineme k našemu au-
tíčku, když v tom přijel na parkoviště něja-
ký boreček. Bez označení si to svoje pře-
mysťovadlo zaparkoval přímo na místo 
pro vozíčkáře. To už mi z úst vyletělo ně-
kolik těch neslušných slovíček. (to víte, 
mě tyto věci celkem dost žerou!) Všeci 
přítomní jsme tam stáli a čekali kdo z teho 
auta vyleze. Nebyl to nikdo jiný než dost 
zdravý týpek na to, aby tam parkoval. Tož 
jsem si zanadávala ještě víc, mamka mi 
na to řekla, že : “na každého jednou do-

jde!“ Ale Zdeňa ten to tak nenechal a šel 
za tím týpkem. Zdálky jsme je sledovali, 
ale jediné co bylo vidět, bylo, že ten chlá-
pek byl dost nervózní. Když sa Zdeňa vrátil 
do auta následoval výslech, musel nám  
říct všecko co řekl mu. Týpek sa prý bránil 
enom tím, že tu vozíčkáři mají ještě další 
dvě místa, ale Zdeňa mu na to řekl, že on 
zdravý jich tu má ještě nejmíň stovku. Taky 
mu řekl, co kdyby přijel vozíčkář a ojel mu 
to jeho fáro pětikorunou. To už týpek nevy-
držal a vydal sa k výtahu. Tam stál hlouček 
lidí, ale Zdeňa nepřestal a hučel do něho 
dál. Týpkova tvář měnila rychle barvu do 
červena. Nejspíš sa cítil dost trapně, ale to 
jeho problém. Vozíčkáři mají už tak složitý 
život a je na nás, abysme jim ho aspoň tro-
chu usnadnili. Tak si Zdeňa u mě udělal 
velké plus a jsem na něj hrdá.             
THE  END 

HYPERNOVA  

Zdravým všechny čtenáře Šestáku. 
Když přijel malý stavební tým (Králováků), všiml si postavených stanů (odlišných od těch 
našich) a připraveného tábořiště (pár lidí Vás vidělo jak jste sekali louku, když jsme byli u 
Huťů na brigádě), jen tam chyběli skauti. Hned jsme se ptali kdy přijedete, odkud jste a co 
jste za oddíl. To že jste až z Kateřinic nás mrzelo, že přijedete v sobotu nám nevadilo, ale 
to, že jste smíšený oddíl nás velice potěšilo. Těšili jsme se, že poznáme nové bratry a 
SESTRY. 
Sranda byla, když jste si donesli napustit vodu (o jejím umístění se nebudu zmiňovat) na 
pití a my jsme Vám po dvou hodinách co přetíkala šli říct že tam máte barel s vodou. Nebo 
jak dvě holky nesou barel s vodou a kluci jim psychicky pomáhají (asi by bylo nebezpečné 

JAK VIDĚLI NÁŠ TÁBOR HO-
ŠI Z OLOMOUCKÉ DVACÍTKY 



potkat ty holky v noci v parku, ale pro koho?)  
Často se nám stávalo že někteří naši členové místo aby se koupali v Odře, byli k ní otoče-
ni zády a jejich zrak směřoval k táboru Šestkařů, naneštěstí se toto nestávalo jen u vody, 
např.: když sestry z vedlejšího tábora dělaly azimuťák, nebo běželi závod a my stáli u láv-
ky (dokončili jsme etapu),...atd. Caesar alá bratr  
„Celotáborovka“ (on ji vymyslel, je to kluk s dlouhýmy zrzavýmy vlasy, které jste mu ušpini-
ly v blátě při Číslech) napsal o této vlastnosti našich skautů do své básně o táboře : "Jen 
holky od Dazula, zvednou je z bodu nula". Jak stručné a výstižné.  
Určitě si také všichni vzpomínáte na naše společné "bezkontaktní" hry. Mě osobně se nej-
více líbily čísla. Hra u které se vymýšleli různé fintičky z obou stran, jako např.: dalekohled, 
voda, Áro tým (tým který byl převezen velkým starým džípem až do Vašeho tábora), pře-
voz Radka,...atd.  
Někoho jednou napadlo udělat menší akcičku. Vběhnout k Vám do tábora a vypít všechno 
ve várnicích. Vzniklo spousta verzí, až nakonec uspěla tato: Menší si vezmou hrnečky a 
půjdou vypít pití ve várnicích a větší si vezmou lopaty, rýče a krumpáč a budou kopat díru. 
Všichni tam vběhneme a vrhneme se na své úkoly. Nadšení bylo veliké a těšili jsem se na 
Váš výraz a na odplatu. Po vykopání díry a uložení pokladu (bonbónů) jsme poklidně ode-
šli přes náměstíčko. Holky tam seděli a skoro si nás nevšimly a po čekání nebyla ani žád-
ná odplata !!! To jste nás velice zklamali :-(  
Šéfredaktor (nějákej Zetor) začínajícího časopisu „Kejhání Mladých Orlů“ se doslechl o 
Šestáku. Okamžitě si ho šel vypůjčit (nakonec mu byl darován). 
Hodnotí ho jako časopis dobře propracovaný jak graficky tak i obsahem. Ale je trochu for-
mální, chybí mu nádech humoru (tím není myšleno že by mělo být všechno jen výmysl, ale 
některé články by mohly být vtipně dobarveny, aby si na své přišli úplně všichni). Četl jsi 
jen jedno číslo a to nestačí k dobré kritice. 
Jako poslední společná akce bylo zpívání, u kterého byl i pan Huťa. Spousta lidem bylo 
líto, že už odjíždíte (někteří od nás tam zůstali na další týden). Hrstka skautů a skautek zů-
stalo i přes půl noc (mezi nimi byl i Dazul, kterému praskla struna, ale on hrál dál – asi 
chtěl vědět kolik mu vydrží i ostatní).  
Další den si ještě pár kluků pokusilo získat nějaká čísla od … 
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Jelikož nestačí jen můj názor udělal jsem ještě 
pár rozhovorů. 
 
Co je psáno kurzívou jsou mé (Zetorovy) do-
datky. 
 
ROZHOVOR: Bratr Brouček (kudrnatý ku-
chař, kolem 20 let) 
 
Povězte nám něco o táboře Šestky? 
Když jsme ho uviděli, sázeli jsme se, kdy bude 
vytopen, nicméně nám po pár dnech přišel 
vhod, jelikož jsme si půjčovali krumpáč, který 
se nám zlomil. Na staváku jsme měli pochyby 
o kvalitě vedlejšího tábora 
 
Jaké byly pochyby, čím byly zaviněny? 
Pochyby pramenili z názoru: „Co je dobré pro 
krávy, je dobré i pro nás“ které vyslovili účast-
níci Šestkařského tábora. 
 
Jakého jste o nich nabyl názoru po staváku? 
Značně pozitivnější. Jejich krumpáč nám po-
mohl v práci i mimoni ni. Večerní loučení (s 
krumpáčem) pro nás bylo tak těžké, že jsme 
museli jít všichni, abychom to zvládli. Pak 
jsme si s nimi u ohýnku pěkně pokecali. 
 
Kolikrát jste navštívil tábor ŠESTKY a za ja-
kým účelem? (nepočítají se hromadné ná-
vštěvy a při hrách) 
1.-2. domluva hry 
3.-když tam Šestkaři nebyli zkoumali jsme 
kamna, brali jsem si naši kozu, … 
 
Jak se Vám líbily holky a co na ně říkáte? 
Víc než kluci, byly tam i šikovné cérky. Jsou 
lepší než naše účastnice tábora. Že jsme jich 
tam měli :) 
 
Co říkáte na kluky? 

Holky byly lepší. Takhle urážet kluky, že se 
nestydí!!! 
 
Těšíte se na příští setkání? 
Úplně nehorázně. Na bezkontaktní hry, ale 
budou muset být bezkontaktnější, např.: 
Hutututu 
 
ROZHOVOR:Kulich (redaktor K.M.O., se 
středními černými vlasy, 13 let) 
 
Co jste viděl na Šestce dobrého a špatné-
ho? 
Dobrého:  jejich organizaci a schopnosti. 
Ve várnicích mají šťávu místo čaje a mno-
ho jiného… 
Špatného: těch věcí je o hodně méně než 
těch dobrých. Na špatné věci se zapomíná. 
 
Jak hodnotíte tábořiště Šestky? 
Jsou blízko vody, mohlo by je to vytopit :), 
ale jinak je to jejich věc. Každopádně poté 
co odjeli nám jejich tábořiště přišlo vhod. 
 
Kolikrát jste byl navštívit tábor Šestky? 
Kolem jejich tábora jsem chodil často za 
růžovou škodovkou, za kterou mě posílal 
Plaváček. Jejich táborem jsem se nejvíce 
toulal pohledem. 
 
Četl jste Šesták? 
Četl. 
 
Jak ho hodnotíte? 
Podle mého názoru je časopis dobře ve-
den a vypadá jako opravdový oddílový ča-
sopis – je vidět, že napsané články prochá-
zí přísnou kontrolou. Pozitivně hodnotím 
jejich grafickou úpravu.  
 
Kolik holek od Dazula se vám líbilo a jaká 
byla jejich jména? 
2-3 holky. Jména neznám. Spíše nám je ne-
chce prozradit :( 
 
Těšíte se na příští setkání? 
Pokud se naše vztahy nezkazí, tak ano. 
 
Co by se mělo zkazit? 
Stát se může cokoliv. 
                                                                   
Mockrát Vám za všechny děkuju, že jste to s námi 
jako se sousedy vydrželi a doufám že budete mo-
ci znovu zkusit to s námi vydržet (a ovšem že my 
s Vámi ☺ ) 

                                         
Zetor  - (20.oddíl Králováci,  4. Středisko  Karla 

Jaromíra Haase, Olomouc) 
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OS EXPEDICE 
(Dazul) Poučeni loňským (i letošním) nezájmem k uspořádáním roverské expedice, roz-
hodli jsme se společně s Irčou, že nebudeme nejistě čekat zda kdosi cosi uspořádá a 
vsadili jsme na jistotu - rozhodli jsme se uspořádat letošní expedici sami. A protože jsme 
roverskému věku již odrostli, nazvali jsme expedici „oldskautskou“. Přestože nebyla příliš 
fyzicky ani psychicky náročná, nejednalo se o žádné povalování po hotelech či jízdu s 
cestovní kanceláří. Co by „oldskauti“ se cítíme být ještě „mladí“ a svěží, takže by se dalo 
říct, že expedice proběhla v duchu památných RS expedic SEVER 2000 a PARING 
2001. Expedice byla poměrně krátká - 10 dnů a vyrazilo nás na ní 6 - Irča, Dazul, Radek, 
Anita a José s Fidlou (oba z Prahy). Tým to byl naprosto pohodový a nekonfliktní - k ex-
pedici jako stvořený…. Pokud se týká finanční náročnosti, tak nás Expedice KORSIKA 
2003 včetně všech poplatků, dopravy a jídla vyšla každého na 5.400,-Kč. (Korsika je asi 
200 km dlouhý francouzský ostrov). 
Věrni tradici, vydáme i letos Expediční knihu - zájemci si budou moci přečíst během září. 
Pro zajímavost otiskujeme ukázky z této expediční knihy i v ŠESTÁKU: 

RADEK       

5.den - čtvrtek 7.srpna 2003 
Monte Cinto – 2 706 m.n.m. 
Vstáváme poměrně brzo. Je 5:15 a Dazul 
nás budí. Dnes nás čeká výstup na nejvyšší 
horu korsických hor. Spali jsme u přehradní-
ho jezera Calacuccia. Čeká nás lehká snída-
ně a pak už  vyrážíme k nedalekému kempu, 
kde necháváme auto a dál šlapeme po ka-

menitě  prašné cestě na chatu Ercu. 
Nejsme jediní, kdo vyráží tak brzo. No spíše 
jdeme mezi posledními. Cesta ubíhá vcelku 
příjemně, ale časový odhad v průvodci je 
poněkud zmatený. Z parkoviště, kde stál 
náš „Guliver“ (tranzit) na chatu Ercu to má 
být půl hodiny, ale už to šlapeme 2 hoďky. 
Krvavé slunce nevěstí nic dobrého. A taky, 
že jo. Asi po těch dvou hodinách dorážíme 
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k první chatě La Estradella a od ní dál na 
chatu Ercu. Tady se Dazul, natěšený na zdo-
lání vrcholu jako první, odtrhl od naší výpravy 
a upaloval po cestě směrem na horu a sešel 
z treku . My ostatní, vědomi si jeho školácké 
chyby, jsme ho následovali. Pak se ale roz-
hodlo, že sejdeme zpátky na trek, protože 
Dazul chytil správný směr  a scházel k chatě 
Ercu. Před samotnou chatou protéká „
potůček“ (zatím) a tekla v něm poměrně teplá 
voda, což nám nebylo po chuti, ale Fidla 
s Josém našli studánku s nádherně chladivou 
vodou. Po krátkém odpočinku a doplnění zá-
sob vody vyrážíme dobýt vrchol Monte Cinto. 
Chata Ercu leží ve výšce 1 650 m.n.m.  a byly 
postavena roku 1975.  
Cesta se vine nad chatou a od počátku se na-
bírá výška poměrně statečně. Stoupáme 
v malých serpentinách a jde to celkem dobře. 
Podařilo se nám předběhnout několik schvá-
cených turistů a s pozdravem bonjour je ne-
chali za sebou. Skákali jsme na horu jako stá-
do vysokohorských koz. Cestu bych rozdělil 
na několik pasáží. První: k chatě Ercu, zde 
nás provázelo nevelké stádo koziček, druhá: 
nad chatou, nenáročná a příjemná procházka 
mezi sutí a kameny, třetí: částečně horole-
zecký mírně náročná na rovnováhu. Tady Irča 
chytla kyslíkový dluh a musela ho dohánět.  
Dohnala a statečně pokračovala dál. No a ta 
poslední, pátá: zlomová. Horská suť se zača-
la měnit v souvislý skalnatý masiv. Čekalo 
nás několik přechodů přes hrany a výlezů a 
přelézaček. Na povzbuzení nás potkalo něko-
lik turistů, kteří šli dolů. Největší, nebo jedna 
z největších potup byla, že nás předběhl  „
Hamsa“. Dolezli jsme pod vysněný vr-
chol Monte Cinto a tady se to stalo. Já 
s Anitou, čekajíc na ostatní 

členy výpravy, plánujíc cestu na vrcholek 
jsme byli příchozivším Dazulem vyzváni, ať 
vytáhneme jídlo, nebo prej zdechne. Chvil-
ku potom co se začalo jíst, začaly taky létat 
blesky. Začala doba rozhodování. Zůstane-
me a počkáme až to přejde nebo zahájíme 
sestup. Po chvilce si někdo všimnul tří „
padáčkářů“ jak vysoko v mracích zápasí 
takřka o svůj život. Různé sestupové krea-
ce napovídaly, že to tam nahoře není žád-
ná sranda. Dazul nám zkušeným okem po-
pisoval, co se to s nimi asi tak děje. Byli to 
asi zkušení letci, ale trochu střelení. Jelikož 
argumenty blížící se bouřky byly čím dál 
tím víc přesvědčivější a blesky čím dál tím 
blíž, padlo rozhodnutí jít dolů. Představa 
mokrých kamenů nebyla moc vábná. I když 
šel z té bouřky strach, bylo na ní něco děsi-
vě krásného. Záblesky blesků protínající 
oblohu, dunivé hromy, které se nesly celým 
pohořím, temné mračna nevěstící nic dob-
rého a rázem oživlé vyschlé koryta hor-
ských potoků, to všechno mi připomínalo, 
že jsem tu jen host a jak křehký je můj ži-
vot. 
Nejtěžší je se pod vrcholkem obrátit a jít 
zpátky. A to se přihodilo právě nám. Nepo-
dařilo se nám horu pokořit a tentokrát  hora 
pokořila nás. Při sestupu se k nám přidala 
Irča, doposud čekajíc asi 30 metrů pod ná-
mi družně přitisklá asi s desetičlennou sku-
pinou cizích turistů k horskému masivu. 
Spadlo pár kapek a tak se náš sestup po-
někud zrychlil. Míjeli jsme míst, které se 
zdály být jinačí, než při výstupu, ale pomalu 
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a jistě se naše kroky blížily k cíli sestupu. 
Aby toho nabylo málo, tak nás zbaběle ze 
zálohy přepadla kroupová smršť a celkem 
to bolelo. Modřiny velikosti „mexického do-
laru“ zdobily naše těla od uší až po stehna a 
lýtka. Až po chatu Ercu byl sestup docela 
příjemný. U chaty se dal malý dlabanec a 
vše se zdálo být v pořádku. To se ale hora 
chystala zasadit nám další ránu v podobě 
hustého deště a větru. Tak se stalo, že se 
nás v chatě na jednou mačkalo asi patnáct 
a další ještě přicházeli. Všichni tak krásně 
mokří.  Venku přestalo pršet a po navedení 
některých cizáků na brod, protože původní 
brod byl po průtrži takřka neprůchodný, 
jsme se rozhodli vyrazit. Společnými silami 
se nám podařilo zdolat mírně náročný bro-
dík a pak hybaj dolů do kempu. Po cestě, 
jak kdyby se s námi Monte Cinto chtělo roz-
loučit, začalo opět hustě pršet a do toho nás 
bičoval „mírný “ větřík. No prostě, hora nás 
hnala svinským krokem a jasně ukázala, 
kdo je tady pánem. 

Padáčkáři, teda alespoň dva, co jsme viděli 
bouři unikli bez úhony a ten jeden, Bůh ví.  
Sem tam se do okolních skal zaryl blesk a 
Josého postřeh, že na hoře hrají paintbool, 
byl celkem trefný. 
Minula se La Estradella, kde už byl každý 
mokrý jako myš a šlo se až k autu. Příjemná 
romantická procházka běsnícím živlem. Na-
konec se nám ale podařilo dorazit až ke Guli-
verovi (tranzit), kde podle předpokladů pře-
stalo pršet a ještě k tomu se vrchol hory oděl 
do modrého blankytu. „Lezeme“ do suchého 
spodního prádla a po doušku Magistra jede-
me k jezeru Calacuccia. Tam se sušíme a 
koupeme se. Po chvilce cca jedna hodina vy-
rážíme směr Corte. Naše známé serpentiny 
jsou stále tak příjemné pro ruce, oči a nohy 
řidičovy, ale pak nás přece jen propustily ze 
svých zatáček a kliček na rovnou cestu.  
Dojíždíme do Corte, projíždíme náměstím, kde 
nabíráme vodu a jedeme hledat nocleh. Po 
cestě ještě stavíme uvařit večeři a pak už staví-
me ve slepé uličce za skálou a jdeme spát.     

FIDLA  
8.den - neděle 10.srpna 2003 
To mám ale štěstí, dnes píšu opět o canyo-
ningu. Tentokrát se to ale opravdovému 
canyoningu blížilo podstatně víc než ve 
středu. 
Celý den byl skvělý. Začal probuzením pod 
mohutnými borovicemi s výhledem na 
úchvatný horský masiv Bavella a rudé vy-
cházející slunce. Nejnádhernější scenerie, 
co jsem tu viděla. K snídani byly konečně 
vločky se spoustou rozinek a s čokoládou, 
mňam, mňam. Serpentinami, které nám 

každou chvíli poskytovaly výhled na hory 
a skály skrze větve borovic, jsme po půl-
hodině dojeli k mostu Argiavara a zapar-
kovali pod rozložitým dubem. Měli jsme 
v plánu jít potokem nebo podél něj a zdo-
lávat kaskády. Napoprvé jsme netrefili 
cestu a hodinu jsme hustým křovím stou-
pali do kopce. Plavky a sandály nebyly 
pro tento trek zrovna ideální. Po čase 
jsme usoudili, že to není stezka obcháze-
jící neschůdné kaskády a že jsme tak 
zpocení a rozehřátí, že musíme co nejdřív 
skočit do vody. Prodírali jsme se křovím 
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vnitrozemí, abychom našli vhodné místo 
na spaní. U odbočky bylo otevře-
né pekařství. Téměř zázrak, v neděli od-
poledne jsou všechny obchody včetně su-
permarketů zavřené. Koupili jsme 5 baget 
po 0,70 € a minicroisanty a minirolky 
s čokoládou, 12 ks za 1,80 €. Rozkoš pro 
naše žaludky. V místě, kde bylo nejvíc 
vos, sršňů a mravenců, jsme si uvařili ve-
čeři (těstoviny s kuřecím masem po me-
xicku) a konečně vyhodili úplně zelený 
chleba. Puding z mléka, které se kupodivu 
ještě nezkazilo, jsme snědli až na nocle-
žišti, které jsme našli o pár kilometrů dál. 
Byla to lesní cesta, obrostlá z jedné strany 
ostružiním. 
Celý den mě děsně bolelo břicho. Při kaž-
dém skoku do vody jsem se bála, že teď 
už ten průjem doopravdy přijde. Do noci to 
naštěstí, asi díky slivovici a Carbosorbu, 
přešlo. Takže nerušenou dobrou noc! Po-
slední noc na Korsice! Jako vždy je šílené 
horko. 

z kopce dolů a za chvíli už slyšeli šumění vo-
dy a výkřiky typu: „Plav pomalu!“ V nejbližší 
lagunce jsme se pozdravili se 4 Čechy, kteří 
už plavali po proudu potoka. Odpoledne, když 
jsme na zpáteční cestě byli my, potkali jsme 
další 3 Čechy. Podle fotografií v průvodci 
jsme se pokusili zjistit, u které jsme kaskády – 
odhadli jsme to na pátou. Vrhli jsme se do 
tentokrát opravdu studené vody a vyrazili pro-
ti proudu. Z asi 7 kaskád jsme museli většinu 
obejít po skalnatých stezkách, jen jednu jsme 
prolezli. U 12. kaskády jsme poobědvali 
(chléb, lunchmeat, jablko, tyčinka Nesquick). 
Než jsme se stihli vydat na zpáteční cestu, 
objevila se těsně pod námi skupina lidí 
s helmami a neopreny. Dva průvodci pro ně 
měli připravenou docela náročnou a dobro-
družnou trasu – samé seskoky do tůní potoka 
z pořádných výšek a klouzání po zadku – 
všichni proto měli přes neopren sedák 
s chráničem na zadek. Největší vychytávka 
byla u jedné z nejspodnějších kaskád: tři lidi 
zalehli proud vody na skále, po pár minutách 
spustili vodu a jako na tobogánu sjelo několik 
lidí za sebou po skále, na jejímž konci je 
proud vymrštil do vzduchu a oni 
s vodopádem dopadli z výšky do vody. Skupi-
nu jsme pozorovali a nechali se inspirovat. 
Skákali jsme a klouzali se i bez neoprenu a 
helem. Ale strach jsme měli občas pořádný! 
Dazul skákal a sjížděl úplně všude, kde to vy-
padalo, že to alespoň trochu jde. Radek vy-
nechal jen jeden nejšílenější sjezd, u skoku 
z 12 metrů se pokřižoval a bude na něj asi 
dlouho vzpomínat. José se sebou snad čtvrt 
hodiny bojoval hned u prvního seskoku, kde 
se člověk musel trefit mezi skalní stěnu a šutr 
ve vodě, nakonec neskočil a pak se nám na 
dlouhou dobu ztratil. My holky jsme kaskády 
zprvu obcházely nebo se sklouzly na kratších 
úsecích, ale pak už jsme skákaly a sklouzá-
valy skoro do všech tůní, i když z menších 
výšek než ti dva blázni. Čím víc jsme se blížili 
k mostu, tím víc přibývalo lidí, kteří se přišli 
buď vykoupat nebo naopak projít suší podél 
potoka. Přímo pod mostem jsme si umyli vla-
sy a José se oholil. 
Rozloučili jsme se s nejkrásnější části Korsi-
ky – Bavellou a okolními potůčky a borovice-
mi, a vydali se na sever. U vsi Cervinia jsme 
se pokusili najít místo, které mělo být podle 
Dazulových informací vhodné pro paragli-
ding, ale neuspěli jsme. O pár kilometrů dál 
jsme opět odbočili z přímořské „dálnice“ do 



KIKINA 
Na mistrovství jsme se Zub, Bára a já vy-
dali takřka naslepo. Nevěděli jsme, co se 
tam bude dít, kolik lidí tam bude a jestli 
v našem westernovém oblečení nebudem 
vypadat jako z jiného světa(nebo spíš ja-
ko blázni). Že právě tak vypadáme jsme 
zjistili už ve vlaku, když jsme od mistra 
průvodčího obdrželi přezdívku,,folklor“.Ale 
asi jsme se mu líbili, protože pořád chodil 
tam a zpátky naším vagonem a pokaždé 
nahlédnul k nám do kupéčka. Taky jsme 
se asi líbili taxikářovi, který nám zastavil a 
nabídl nám, že nás sveze tam, kam potře-
bujem. A zadarmo!No, k něčemu to přece 
jenom bylo dobré… 
Vysadil nás přímo u brány areálu, který i 
s obrovskou chatou patří místnímu skaut-
skému oddílu. A protože skaut všude bra-
try má, hned jsme si taky mohli klubovny 
v chatě prohlédnout.Taky jsme si u nich 
schovali bágly. Ten večer v pátek se toho 
už moc nedělo, seděli jsme a pozorovali 
soutěžící, kteří se připravovali na mistrov-
ství a Zub se učil práskat s Američanem 
Markem the Whipem, kterému vůbec ne-
rozuměl a tak se na něho usmíval, zatím-
co Mark mu kvedlal s rukou. Noc jsme 
strávili uprostřed louky s krásným výhle-
dem na hvězdy a vycházející slunko. 
Ráno jsme si šli honem zasednout místo 
vpředu na lavičkách, protože už se začali 
scházet lidi.V 10 hodin už tady byly snad 
dva tisíce a další pořád přicházeli. Nejdřív 
proběhla soutěž o Cenu Indiana Jonese ,
která měla několik disciplin, jako např.
práskání na cíl, shazování svíček atd.
Cenu nakonec vyhrál mladý člen místního 
oddílu Indiánů, který práskal jakoby mi-
mochodem, ale s přesností na půl milime-
tru. Mezitím už začalo samotné mistrov-
ství a my jsme nevěděli, na co se dívat 
dřív, jestli na lasaře nebo na bičaře. Stří-
daly se různé discipliny a pořád soutěžilo 
najednou šest lidí, takže se pořád bylo na 
co dívat. Když už nám asi po čtyřech ho-
dinách bylo takové horko, že se nám mo-
taly oči, šli jsme se na chvilku podívat na 
házení nožem a tomahavkem. No, byt 
tam já, tak by tam asi bylo pár lidí bez 

skalpu, protože já se netrefím do terče 
2krát2 metry, natož tak do obyčejné karty 
kulového krále ze vzdálenosti osmi metrů. 
Když jsme se vrátili zpátky, právě začala 
volná sestava lasařů .Skvělí byli všichni,  
ale mně se nejvíc líbil nějaký Roman za 
Šiklova mlýna, který kromě toho, že točil i 
v puse a málem aj palcem u nohy, byl ta-
ky parádně oháknutý. Taky vůbec neměl 
trému jako jiní, jelikož si lasem vydělává. 
Nakonec skončil druhý po mladičkém mis-
tru Alešovi a před mladičkým a chudáč-
kem nervózním Mirkem. Nutno říct, že to 
už byli opravdu ti nejlepší z nejlepších. 
Třešinkou na dortu byla volná sestava bi-
čařů. To jsem teda v životě neviděla. Ně-
kteří vyloženě tančili s dvěma biči, jako by 
to byly stuhy a Jean Šín, který se nako-
nec stal mistrem, se přesně trefoval do 
práskání, které bylo součástí hudby ze 
Zorra, na kterou práskal.Všichni byli skvě-
le oblečení-Zorro, anglický lord, francouz-
ský monsignour atd. a všichni byli nedo-
s t i žně  pe rf ektní .Těžko  vyb í ra t 
z nejlepších… 
Jako zlatý hřeb pak proběhla ukázka 
z filmu Indiana Jonese, kdy Jones utíká 
před valící se koulí. Ještě musím napsat, 
co bylo večer, protože to bylo geniální. 
Kromě countrybálu na krtincách a mezi 
drnama totiž vystoupi l tanečník 
s ohnivými meči. Všechny světla byly 
zhasnuté a irsko-keltská hudba pronikala 
až do morku kostí. Uprostřed velkého kru-
hu se míhal černý stín s bílou maskou a 
dvěma hořícími  meči prováděl ty nejneu-
věřitelnější věci. Občas ho vůbec nebylo 
vidět a jenom dvě ohnivé čáry opisovaly 
kruhy a elipsy nadlidskou rychlostí. Celou 
dobu mi fakt běhal mráz po zádech… 
Ráno bylo zase nádherně a slunko praži-
lo. Dali jsme si párky, kafe a broskve a 
vyrazili jsme domů, plní předsevzetí, že 
do příštího roku se určitě naučíme nové 
triky s bičem a lasem. Zub taky svatosva-
tě slíbil účast v soutěži o Cenu Indiana 
Jonese s umístěním do druhého místa. 
Takže počkáme a uvidíme. 

MISTROVSTVÍ EVROPY V OVLÁDÁNÍ HONÁCKÉHO BIČE,
LASOVÁNÍ, HODU TOMAHAVKEM, SEKEROU A NOŽEM 
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(ZUB) 
Určitě někteří z vás čekají na to, že budu sáhodlouze psát o tom, jestli byla či nebyla 
společná expedice RS Waklpalan a jestli byla či nebyla, tak proč. NEBUDU. Nebudu 
o tom psát, protože nijak necítím potřebu a taky se mi nechce. Prostě nepovažuju za 
důležité sdělovat všem proč ano či ne. (Pro ty, co by si mysleli, že je v tom něco ne-
gativního, tak není.) 
Prostě a jednoduše roverská expedice všech členů RS Wakpalan se nekonala. Je to 
sice škoda, ale myslím, že nikdo z nás neseděl doma na zadku. Radek a Anita byli s 
Irčou a Dazulem na Korsice, Miris chodil lozit a byl v Americe (v Čechách), já, Bára a 
Kikina jsme byli na Mistrovství Evropy ve westernových disciplínách a 14 dní na to 
jsme byli s Kikinou na finále westernového ježdění v Rožnově. Celé to uzavřel Mohel-
nický Dostavník, kde byl až na Mirisa celý Wakpalan.Takže to nebylo zas až tak špat-
né. 

(ZUB) 
Rýmařov 9.8.2003. Vyjeli jsme už v pátek, 
já, Barča a Kikina. V sobotu to začínalo už 
v 9 hodin ráno a nijak bysme sa tam nedo-
stali. Jeli jsme nádhernou krajinou plnou 
lesů a skal a tunelů. Asi 3x jsme přesedali, 
ale dojeli jsme. Od malého 
Rýmařovského nádraží nás 
vzal ochotný taxikář,protože 
se tam jel zrovna podívat. 
Díky tomu, že skaut všude 
bratra má, jsme si mohli bá-
gly hodit do hangáru, který 
tam měli postavený na spaní 
místní skauti - organizátoři 
akce. A taky díky našemu 
stylovému oděvu mě spousta 
lidí oslovovalo v které to že 
disciplíně soutěžím. Během 
pátečního večera se rozcvi-
čovali hlavně místní borci, 
kteří soutěžili o cenu Indiana 
Jonese, která probíhala sou-
běžne s ME. Ráno to začalo. 
Chytli jsme si místo co nejdřív a co možná 
nejlíp. Začátek byl něco po 9, ale do té do-
by si jenom tak práskali a lasovali borci na 
ME. 
Byla to podívaní pro oči a taky skličující po-
cit méněcennosti, protože když někdo 
žasne nad tím, co s tím umím já a pak vi-
dím, co se s tím dá ještě dělat, tak to se v 
člověku probudí hned. Kromě žonglování s 
revolvery probíhalo vše naráz. Hod nožem 
a tomahavkem byl úplně mimo, tak jsme 
viděli jen něco málo. Řeknu vám, i to stači-
lo. Hody na nějakých 14m asi nejsou žád-
ná sranda. Mě zajímalo hlavně laso a bič, 

tak jsem tvrdl tam. Víceméně se to sklá-
dalo ze dvou částí. Z tzv. trefovaček a vol-
né 2 a 5-ti minutové sestavy na hudbu, 
což bylo skvělé, stejně jako všechny 
ostatní disciplíny. Bohatý byl i doprovodný 
program. Ukázka práce s bičem a žonglo-

vání s revolvery v podání ing. 
Jindřicha Zobla - prezidenta W-
klubu a Mistra světa z Las Ve-
ger v žonglování s revolvery. 
Ukázka v ovládání biče, kterou 
předvedl americký kaskadér a 
holywoodský choreograf pro 
western Mark the Whip (na Do-
stavníku mě učil), westernové 
ježdění a ukázky bojového 
umění. Večer byla velkolepá 
taneční ohňová show a před-
vedení brazilského bojového 
umění Capoiry za osvětlení 
loučí. Před tím, ale skoro už za 
tmy proběhlo vyhodnocení 
všech soutěží a celé to zakon-
čil countrybál. Bohužel povrch 

byl tak drsný, že se tam tančit moc nedalo 
a tak jsme šli spát. V neděli už neprobíha-
la žádná soutěž,tak jsme pojedli dobté gu-
lášovky a šli na vlak. 
Jen na závěr. Na této akci bylo vidět 
spousty opravdu perfektních indiánů a tra-
perů z dob osidlování Ameriky. Díky této 
akci jsem se na Dostavníku seznámil s 
lidmi, kteří soutěžili a taky tam byli. A ješ-
tě jedna věc. Příští rok jdu do toho, ta ce-
na Indiana Jonese není zase tak těžká, 
tak mně držte palce. A jestli chce někdo 
závodit se mnou, má možnost. Je to tam 
fakt parádní. 
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MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK 
(ZDENDÁŠ) 
Na Mohelnici  sem jsi koupil  obušek, 
mečík a nuž za 120 kč, baterku, sladkos-
ti a pití a jídlo. 

(DAZUL) 
Oproti loňským ročníkům jsem prožíval 
tento Dostavník v naprosté pohodě. 
Snad jsem narazil na míň bujarých opil-
ců a nebo tu vůbec bylo míň lidí - každo-
pádně já byl spokojen. Když tak zpětně 
na letošní „Mohelničák“ vzpomínám, zře-
telně se mi vybaví trojí setkání se skau-
tingem. Možná si to trochu mýtizuji, ale 
posuďte sami:  
Setkání první: Okoštoval jsem něco vý-
tečné medoviny značky „Včelnex“ a za 
krásných písniček mého oblíbence Vojty 
Kiďáka Tomáška jsem se zadíval na 
vlajky vyvěšené nad pódiem. Bylo jich 
17 a ta, která byla přesně uprostřed mě-
la na svém zeleném plátně vyšitou vel-
kou lilii. Tipuji, že to byla vlajka starší 
než je současná cca 13 letá novodobá 
historie Junáka. Tipoval bych jí, že patří 
nějaké trampské osadě, která vznikla za 
dob totality ale byla tak oslovena skaut-
skými myšlenkami, že si zjednodušenou 
skautskou lilii dala i na svou osadní vlaj-
ku (mimochodem - první trampové vznik-
li z takzvaných „divokých skautů“). Ne-
mám vůbec ani zdání komu ona vlajka 
patří, kolik ročníků nad  pódiem visí, co 
vůbec mají se lidé z oné osady se skau-

tingem v dnešní době společného, ale moc 
mně  ta dominantní lilie zahřála u srdce. Pro 
jistotu jsem se podíval, zda tam někde nena-
leznu otevřenou knihu s plameny (klasický 
symbol mých milovaných Pionýrů), ale nena-
šel jsem jej. Tak jsem si sám pro sebe uleh-
čeně konstatoval, že mezi normálními lidmi  
jsou určité hodnoty naštěstí pořád neměnné 
(mohu-li soudit z tohoto drobného postřehu). 
Setkání druhé: Slavnostní průvod v jehož če-
le jede zpěvačka Jindřiška (se stejnojmennou 
postavou z „Básníků“ ji spojuje pouze určitá 
hezká část těla) a za ní kráčí slavnostně vy-
šňoření kavaléristé. V krásných modrých do-
bových uniformách jak je známe třeba z mis-
trovských filmů „Tančí z vlky“ či „Malý Velký 
muž“. Generál je mi nějak povědomý - no jas-
ně je to Kšanďák. Je to skaut. Dokonce „
vrcholový“ skaut, neboť je v ústředních orgá-
nech Junáka. 
Setkání třetí: Chce se mi strašně na záchod. 
Močový měchýř už nestíhá a tak spěchám k 
místnímu WC. Je za branou a tak si musím 
vystát malou frontu na lísteček, na který mně 
pustí zpět do areálu. Už tu vytouženou žlutou 
kartičku držím v ruce, když se ozve „Nazdar 
brácho!“. Otočím se a klučina v pořadatel-
ském tričku se na mně usmívá. Marně vzpo-
mínám, odkud jej znám. Z některého kusu? Z 
nějaké naší Expedice? Z ObRoku? Hlava dě-
ravá! V tom mi ten mladík povídá „Jsi přece 
skaut?“ 
V tom okamžiku si uvědomuji, že mám na so-



bě naše oddílové šestkařské tričko s lilií a pochopil jsem, že jsem narazil na skauta, který 
onen tajemný symbol (lilii) dešifroval. Jó – skaut všude bratry má! A to se zde ještě Irča 
setkala s dvěma skauty se kterými byla na letošní Lesní škole. Taky mně potěšilo, že 
jsem zde viděl jednoho z vozíčkářů, kteří byli na naší kateřinické Parawesterniádě. 
Mimo mého podivuhodného trojího setkání se skautingem se mi při vyslovení „
Mohelnický dostavník 2003“ vybaví fakt, že trampská muzika je pomalu ale jistě vytlačo-
vána folkovým bigbítem - tedy nic proti folkovému bigbítu, i ten si rád poslechnu, ale je 
poznat, že organizátoři se poměrně dobře zorientovali v tom co letí a tak dokážu pocho-
pit i fakt, že nechtějí prodělat. Každopádně po mých ranných dobách Port, Svojšických 
slunovratů a já nevím čeho ještě, je Mohelnický dostavník (mimo půlčínského Amfolkfes-
tu) jediným pravidelným festivalem na který jezdím (čistě pragmaticky - nekoná se v ter-
mínu našeho tábora ani Expedice, je poměrně blízko a hlavně - pořád se zde hraje se 
zde muzika, kterou „můžu“). 
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(RADEK) 
Na sklonku prázdnin, 28 – 23. 08. 2003. se 
ve městě Mohelnice konal již 29. ročník fol-
kové a country hudby. Letos jsem tam vyra-
zil po roční pauze a k mému úžasu se nic 
na dostavníku nezměnilo. Vlastně až na to, 
že tam člověk potkal o moc víc lidí z našeho 
oddílu než tomu bylo v předešlých letech. 
V pátek po práci nás ze Vsetína vyrazilo cel-
kem  čtyři. Sabina s Petrem a já s Anitů. Je-
lo se vlakem a po cestě k nám přistupovali 
ostatní, kteří cestovali taky na Mohelničák.  
Vstupenka stála tři stovky. Někteří plašili, že 
to letos bude dražší, ale naštěstí to nebyla 
pravda. Ještě než se postavily stany, tak 
jsme potkali Zuba, Báru, Janinu a Kikinu. 
Seděli už v hledišti a drželi nám flek.  
A tak se rozjel, pro nás, dostavník na plno. 
Kapela střídala kapelu, všude vonělo jídlo, 
stánky nabité různými cetkami, no prostě 
jako každý rok. Pohoda a odpočinek. Odpo-
ledne ještě dorazil Dazul a Irča s ogarama, 
takže Dazulova sbírka CD se rozrostla o ně-
kolik unikátů, protože na dostavníku se dají 
sehnat cédéčka celkem lacino a je tam sluš-
ný výběr.          
Na Mohelnickém dostavníku se  hrálo na 
dvou scénách. Na „ hlavní a duhové „ 
Kapel tam bylo požehnaně a kromě stálic 
jako je Žalman a spol, Poupata, Wabi Da-
něk se představily skupiny, jejichž jméno 
jsem slyše po prvé. 
A jak už to chodí, tak tam kde je dobře, tam 
to rychle ubíhá. Pátek se přehoupl do Sobo-
ty a Sobota do Neděle a dostavník se blížil 
ke konci. Ještě odbil mohelnický orloj a 29. 
dostavník byl ukončen. 
Zpáteční cesta napěchovaným vlakem už 
neodmyslitelně patří k tady tomu podniku, 

(BÁRA) 
Dlouho a s radostí očekávaný víkend se 
přískoky přibížil a my vyjíždíme na 29.
Mohelnický Dostavník. Před očima se 
nám míhá krajina z rychle ujíždějícího 
vlaku a než se stačíme nadechnout toho 
nádherně vonícího vzduchu, tak už sedí-
me na lavičkách na Hlavní scéně Mohel-
nického Dostavníku a hltáme první tóny a 
melodie soutěžících skupin. K večeru nás 
trochu straší déšť, ale není to nic hrozné-
ho a zbytek víkendu je pěkně. Večer ješ-
tě probíhá soutěž asi 3-minutových filmů, 
ale my jsme úplně mrtví a tak uléháme.  
Je sobota odpoledne a právě probíhá 
Gala přehlídka skupin - Wabi Daněk, Žal-
man, Devítka,a spousta dalších super 
skupin. Jsem zcela nasycená tou nádher-
nou atmosférou, která je jenom na do-
stavníku, kde slavné osobnosti jako prá-
vě Žalman, Wabi a další, sedě mezi vámi 
v hledišti a mají třeba podobné nebo stej-
né pocity jako vy. Večer to všechno zavr-
ší nádherný ohňostroj a v neděli těsně 
před odjezdem nám zahraje Pavlica. 
Krásněji prožitý odpočinkový víkend si 
snad ani nemůžu přát. 

ale nemůžu si ztěžovat. Do Jablůnky 
jsme dorazili něco po třetí.  
Musím uznat, že to byl opět příjemně 
strávený čas. Tak snad zase příště.   



ZAHAJOVAČKA 5.9.2003 
Na „Zahajovačce“ se nás sešlo sice 
jenom 34, ale i tak stála za to. Mi-
mo klasických rituálů (symbol prá-
ce) a Radkova povídání o 1.bodě 
skautského zákona byly na pořadu 
hry. Nejzajímavější byla ta na po-
hyblivé branky. „Bezkontaktní“ hra 
se ukázala jako docela dobré ma-
so. Potěšilo nás, že se k nám vráti-

la Káča. Přiměřený čas ze strany 
Radka byl věnován změnám, které 
tento oddílový rok přinese. Přede-
vším se budeme vídat mnohem čas-
těji - oddílovka bude bývat 2x do mě-
síce a 2x do měsíce bude bývat oddí-
lový pátek. Po několika letech se ob-
novila tradice VRRV, které bude mít 
na starost Kikina a Miris. 
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(JANINA) 
Na čtvrtek 7.8.2003 byla naplánovaná brigáda na úklid a zvelebení naší nové klubovny. 
Vzhledem k prázdninám, dovoleným a vedru jsme s velkou účastí nepočítali, ale přesto ně-
kteří přišli. Vzdali se spánku do pozdních dopoledních hodin i prázdnino-
vých radovánek. Byli sice jenom tři: Vápno, Cipísek a Očko, 
ale jejich nadšení pro práci bylo obrovské. Bohužel před-
časné, jak jsme s údivem zjistili. Nějací dobří mužové 
nám totiž natírali okna. Přesunuli jsme teda brigádu na 
odpoledne. Na tu přišel už jenom Cipí-
sek, Vápno a Očko měli od rodičů slí-
bené koupaliště. V tom vedru, které 
bylo, to bez vody snad ani nešlo. Ci-
písek se ale činil. Pomáhal se 
vším, co bylo potřeba udělat, 
takže teď už to tu trochu vypa-
dá. Ještě je sice potřeba 
hodně věcí, ale šikovné 
dětské ručičky si to tu 
zkrásní samy. Na závěr 
velká pochvala pro ty tři,
kteří přišli. 

ÚKLID RATIBOŘSKÉ KLUBOVNY 



tento výtisk je určen pro:  

 
podpis rodičů: 

ARCHIV ŠESTÁKU MŮŽEŠ NAJÍT NA ODDÍLOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH HTTP://SESTKA.SKAUTI.CZ 

5. září  ZAHAJOVAČKA, 16:00 (Radek) 
6.září Generálka na HELP 
12.-14.9. HELP 
19.9. Oddílovka (Radek) 
20.září  Družinové akce 
26.září Oddílový pátek 
27.-28.9. Opékání na Bařince - rodiče  
3.října  Oddílovka 
3.-5.10. Rádcovák (Romík) 
4.-5.10.  Akce KAM (viz zvadlo)  
10.října  Oddílový pátek 
11.října   Brigáda na Bařince 
17.října  Oddílovka  
18.října Cross Country (pro starší 15.let) 
24.října Oddílový pátek 
31.října Oddílovka 

Co se bude dít ? Tak jako každý rok, tak i le-
tos se na skautské základ-
ně Bařinka uskuteční již 
tradiční opékání pro rodi-
če. Skautská chata se na-
chází ve Velkých Karlovi-
cích asi jeden kilometr od 
autobusové zastávky Ra-
zula. Tímto jsou zváni 
všichni rodiče skautské 
drobotiny (a další příznivci 
oddílu)  na příjemně strá-
venou sobotu a neděli.  
Všichni s  sebou vezmou 
spacák a dobré hlasivky. 
Večer prožijeme při společ-
ném halekání a za zvuků 
kytar. Jídlo a pití bude za-
jištěno, ale kdo bude chtít, 
může vzít  něco malého na 
večerní tabuli. Svoji účast 
prosím potvrďte vůdci od-
dílu Radku Pořízkovi na 
tel.:  606 541 599 do 21. 
září 2003.  Moc se těšíme 
na vaši účast. 

A K C E     K A M ? 
Zveme všechny rádce, podrádce a rovery na jedinečnou vý-
pravu, navazující na bývalé VRRV výpravy, která se koná o 
víkendu 4.-5.října 2003. Všichni dostanou včas zvadlo s 
podrobnostmi, místo je prozatím tajné. Celá výprava je vůd-
ci-free! Srdečně zvou Kikina(KaM)Miris 

UPOZORŇUJEME RODIČE svět-
lušek a vlčat, že pravidelné schůz-
ky budou probíhat v ratibořské klu-
bovně jiný den, než v pátek. Úterý 
16:00. Na úterý byly přesunuty z 
jednoduchého důvodu: v pátek se 
konají oddílovky a tak bychom se 
nestihli přesunout do klubovny v 
Kateřinicích. Děcka tedy budou 
každý druhý týden chodit mimo 
vlastní schůzku ještě v pátek na 
oddílovku do Kateřinic. 


