Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 41, vydáno pro vnitřní potřebu - 3.listopadu 2003, nákladem 55 výtisků

Kača se stala rádkyní družiny Žížal.
Konečně je ukončeno dvouměsíční
bezvládí.
Držíme Kači a Žížalám
palce.
Po nějaké odmlce je Šestka opět
zastoupena ve skautském tisku:
ROVERSKÝ KMEN č.31 (říjen 2003)
na stranách 30 až 33 - Dazulův a
Radkúv příspěvek o Korsice.
SKAUTING č.2 (říjen 2003) na
straně 15 jsou 3 ilustrační fotografie
s popiskem o naší 1.valašské
Parawesterniádě
SKAUT-JUNÁK č.2 (říjen-listopad
2003) na straně 2 je přes čtvrtstranu
Spídiho fotka našeho letošního
tábora a na straně 11 je strana se
sedmi fotografiemi z letošního
HELPU
Ti, kteří si předplatili SVĚTÝLKO, mohli
v tomto čísle (říjen 2003) nalézt
přibalené audio CD MAUGLÍ - KNIHA
DŽUNGLÍ, kde malého Mauglího
namluvil mladý Michal Suchánek
(znáte z TV NOVA - Tele tele). CD je
dlouhé přes 71 minut!
Ti, kteří si předplatili JUNÁK-SKAUT
nalezli tento měsíc v časopise také CD.
Hledá se nový šéfredaktor ŠESTÁKU! Co
takováto práce obnáší? Vymáhání a sběr příspěvků od členů oddílu, grafická úprava a
sazba na počítači. Náročná je důslednost a
dodržování termínů vydání - tak aby byl časopis aktuální. Více informací rád podá Dazul.
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Je věnováno Jamboree, které bylo v
Thajsku — je zde spousta písniček,
záznam z rozhlasového vysílání o
Ja mb or ee , fo tog rafi í zn á mé h o
fotografa Jana Šibíka, článků o
Jamboree publikovaných v
neskautském tisku, videa,…
Na téma 2. bod skautského zákona –
SKAUT JE VĚRNÝ A ODDANÝ,
vytvořily
Světlušky pokřik –„ My jsme skauti
nejlepší, největší a nejmenší,
oddanost a víra, to je naše
síla.“ (Štěpánka a Nikita)
Vlčata – „My jsme věrní, oddaní,
z dědiny vybraní. Skaut nás doved
poznávat svět,
Teď jsme chytří jako květ.“ (Tim a
Lukáš)
Vyhlašuje se soutěž o návrh na
nejlepší oddílové PF - návrhy
odevzdávejte Brumle do konce
listopadu. Vybraný nápad či návrh
bude odměněn.
Ti, kteří mají zájem se zúčastnit
Tříkrálové sbírky 6.1.2004 (úterý omluvenky do školy vedení oddílu
zajistí), nechtě se závazně přihlásí do
půli listopadu Mirisovi (skauti a starší)
nebo Zubovi (světlušky a vlčata).
T ř í k r á l o v á s b í r k a je t r a d i čn í
charitativní akce při níž se chodí v
kostýmech třech králů a sbírají se
penízky pro Charitu. Mimo to, že se
vykoná velký dobrý čin, užije se při

časopis 6.oddílu Junáka v Kateřinicích - ŠESTÁK

akci spousta srandy. Jak vtipně na
oddílové radě dodal Zub: „Abych neměl
problém dojíť dom po svojich“.

n a A k a d e mi i p o z v a t r o d i č e ,
sourozence, kamarády ze školy a
známé.

Historicky první oddílové záběry natočené
na DVD kameru a uložené na DVD
(několikanásobně lepší kvalita oproti
normálním videokazetám, a při kopírování
nedochází ke snížení kvality obrazu jako je
tomu u videokazet) je na světě. Stalo se
tak 2.listopadu 2003. Oddílové DVD má
délku 1 hodinu 15 minut a je zatím v
syrovém stavu - nesestříhané a bez
namixované hudby. Pro zájemce lze pořídit
kopii za 60,-Kč (což je cena čistého DVD levnější než videokazeta). Na DVD jsou
zaznamenány oddílové akce od půli září
do konce října 2003. Přepis všech 32
oddílových VHS videokazet na DVD (aby
se nezhoršovala kvalita stávajících
záznamů) je práce asi na 1-2 roky.

Na oddílových www bylo od letošního
dubna zaznamenáno překročení 1870
přístupů na http://sestka.skauti.cz !

Výherce oddílového bodování za záříříjen získal počítačovou hru Pán
PRSTENů. I pro výherce dalších
bodování (vyhodnocuje se v prosinci,
únoru, dubnu a červnu) jsou připraveny
zajímavé odměny - za listopadprosinec si výherce bude dokonce moci
vybrat z několika cen jako DVD, CD,
kniha, …).
Sněhula je náš osamělý voják v poli vede naši odlouč enou dru žinu
světlušek v Jablůnce a daří se jí.
Ke 100.číslu STOUPY HLÁSÍH,
připravila redakční rada originální
stoupovská trička!!! Ti, kdo o něj mají
zájem, nechť pošlou po Dazulovi do
půli listopadu papírek se jménem,
velikostí a barvou trička (bude ve třech
barevných variantách: černé, červené,
bílé) a 100,-Kč.
Na Vánoční střediskové akademii
(sobota 20.12.2003 od 11:30 do 15.30
hod
- organizuje vsetínský 1.roj
světlušek) se bude letos promítat film
DOBA LEDOVÁ. Vhodná příležitost jak
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Na letošní SEČIN (Setkání činovníků
našeho střediska) jede Radek, Kikina,
Dazul a Irča. Uskuteční se jako vždy
na střediskové chalupě Bařinka ve
dnech 21.-23.11.2003.
Čekatelský kurs se koná 5.–7.12.
v Semetíně na Hájovně. Za náš oddíl
si půjde zvýšit skautskou kvalifikaci
Janina a Kača. Jako přednášející
budou na letošních „Čekatelkách“ z
našeho oddílu Irča (na téma účetnictví
a hospodaření) a Dazul (na téma
bezpečnost).
Podle zájmu jednotlivých družin (přes
rádce domluvit s Radkem na OR) je
možno uskutečni t exkursi
v kateřinickém kostele - především na
věž kostela. Za povšimnutí stojí
především mechanika zvonu.
Opět se na středisku začíná v pátky
cosi dít. Protože vše začíná většinou
po 20:00, jedná se o dění určené
především roverům a starším členům
oddílu. 7.11. od 20:30 se promítá na
velké plátno skvělý film SMRADI,
14.11. se zpívá, 21.11. se také zpívá,
28.11. pořádá Džíra ROCKOVÁNÍ
BEZ JIŘÍHO ČERNÉHO, … Po
skončení naší oddílové rady bude na
středisko odjíždět auto, takže je
možno využít grátis odvozu a dovozu.
Na vydání ŠESTÁKU č.41 se podíleli:
Dazul, Kikina, Bára, Květa Č.,Sněhula,
Ondra, Zub, Kecka, Kača, Radek, Fijalka, LACHIM spol.s r.o.
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PLÁN AKCÍ NA TENTO
ODDÍLOVÝ ROK
LISTOPAD 2003 (ZUB)

7.11. - oddílový pátek, Černé čepičky
8.11. - výprava na SAHARA srub
14.11. - oddílovka
15.11. - brigáda na Dynčáku a Bařince
21.11. - oddílový pátek
28.11. - oddílovka

PROSINEC 2003 (BRUMLA)

5.12. - oddílovka (5.-7.12. - Čelkatelky)
12.12. - oddílový pátek
13.12. - oddílová výprava
19.12. - oddílovka
20.12. - středisková AKADEMIE ve Vatře
23.12. - oddílové vánoce
27.-30.12. - POLÁRNÍ VÝPRAVA na Bařinku

25.-26.4. - IVANČENA
30.4. - oddílovka

LEDEN 2004 (MIRIS)

KVĚTEN 2004 (IRČA)

6.1. - Tříkrálová sbírka
9.1. - oddílovka
10.1. - TAKOVÝ MALÝ COUNTRYBÁL
16.1. - oddílový pátek, Hrátky v bazénu
17.1 - K2 (Radek)
23.1. - oddílovka
24.1. - družinové výpravy
30.1. - oddílový pátek
31.1. - SKAUTSKÝ PLES NA ZÁMKU

1.5. - družinové výpravy, brigáda na Dynčáku
7.5. - oddílový pátek
8.5. - SBĚR ŽELEZA (Radek)
14.5. - oddílovka
21.5. - oddílový pátek
22.5. - oddílová výprava
28.5. - oddílovka
29.5. - PARAWESTERNIÁDA

ÚNOR 2004 (KIKINA)

31.1.-1.2. - Zimní táboření VRRV
6.2. - oddílovka
7.2. - HRÁTKY NA SNĚHU
13.2. - oddílový pátek
14.2. - oddílová výprava
20.2. - oddílovka
27.2. - oddílový pátek

4.6. - oddílový pátek
5.6 - TRIATLON (i dětská kategorie!!!)
11.6. - oddílovka
12.-13.6. - VRRV
18.-20.6. - předtáborovka
25.6. - oddílovka
26.-27.6. - výprava vlčat a světlušek
30.6. - ukončovací oheň

BŘEZEN 2004 (BÁRA)

ČERVENEC 2004 (RADEK)

ČERVEN 2004 (SPÍDY, FIALKA, KAČA)

5.3. - oddílovka
6.3. - družinové výpravy
12.3. - oddílový pátek
19.3. - oddílovka
26.3. - oddílový pátek
27.3. - oddílová výprava

2.-8.7. - Puťák
9.-24.7. - Tábor

DUBEN 2004 (JANINA)

ZÁŘÍ 2004 (RADEK)

2.4. - oddílovka
9.4. - oddílový pátek
9.-12.4. - PLANINA
10.4. - oddílová výprava
16.4. - oddílovka
23.4. - oddílový pátek
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SRPEN 2004

8.-14.8. - OS Expedice
28.-29.8. - VRRV a Mohelnický Dostavník

3.9. - Zahajovačka
10.-.12.9. - HELP 98 (Dazul)
17.9. - Oddílovka
18.-19.9. - Rodičovská Bařinka
24.9. - Oddílový pátek
25.-26.9. - VRRV
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ODDÍLOVÉ BODOVÁNÍ
(ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2003)

„PRÁSKÁNÍ“
NA HASIČÁKU
(Zub) „Zub je největší
práskač z oddílu“, řekla
Irča. Jo, zní to dvojsmyslně, ale v tom
jednom smyslu je to
asi pravda. Pár dní
před
víkendem
v kterém se událo
spoustu věcí, mě zastavily dámy ze zastupitelstva, jestli bychom
nemohli na ratibořském „Rozloučení
s létem“ udělat nějakou ukázku. Nevěděl jsem co, ale tak
napůl jsem slíbil bič a laso. Vyšlo to.
Z Bařinky jsme se vrátili před 10. Jel
jsem se domluvit a pomalu připravovat a obhlížet terén.
… První ukázka ve 3 hodiny. Po řekl
bych mém trapném úvodu do mikrofonu (bylo to poprvé), kdy jsem našeho místostarostu p.Juráně musel
opravit, že nejsem z Ratibořského,
ale z Kateřinického oddílu, jsem začal lasovat. Samozřejmě mě to nešlo. Zmohl jsem se jen na základní
techniky, prostě tragédia. Bič po
krátké hudební sérii byl to samé.
Kdybyste to doma zkusili 1000x a šlo
by to, tak se to pak nepodaří. Bič nepráskal. Byl jsem ztuhlý a neudělal
jsem to co jsem měl v úmyslu. Nakonec jsme spolu s Janinou rozstříhali
noviny a sestřelili pár růží. Nevím jak
ostatní, ale pro mě osobně to byl
úplný propadák
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přezdívka
Delfínek
Chita
Cipísek
Medvěd
Fijalka
Jerry
Violka
Verča
Máta
Vápno
Štěpánka
Budulínek
Piškot
Čeči
Zdendáš
Nikita
Spídy
Fanta
Očko
Lenka
Poměnka
Méďa
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Vašek
Tim
Luky
Komando
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STOUPA HLÁSÍ JUBILANTEM
(Dazul) Leckteří z vás jej už zaregistrovali - myslím tím STOUPU HLÁSÍ
(zkráceně SH) - střediskový časopis, který vychází už od října 1992. A začátkem prosince letošního roku vyjde 100.číslo. Kdo by si to pomyslel, že se podaří střediskový plátek vydávat tak dlouho a že se někdo z nás dožije stého
čísla - tedy, že SH bude vycházet tak dlouho. Souběžně s řádnými čísly SH
bylo vydáno několik speciálů (k příležitosti Fénixu, X.Sněmu,…), Expedičních
knih a i ojedinělá sbírka původní poezie a kreseb s názvem JEJICH (jakýsi
doplněný výběr z věcí uveřejněných v SH). Odhaduji to celkem na takových
1300 stran. Neznám v této republice podobný skautský „samizdat“, který by vycházel nepřetržitě tak dlouho a v takovém rozsahu. Myslím si, že v tomto je náš SH
tak trochu jedinečný. Existuje jen velmi
málo jedinců z činovníků našeho střediska, kteří se na SH autorsky nepodíleli - a že jich byla za těch 13 let vydávání
SH pěkná řada. Nejvíc se však na zrodu
každého čísla SH vždy podílelo roverstvo - z těch, kteří stáli u zrodu jsou nyní
úspěšní učitelé, novináři, soudci, advokáti, zdravotní sestry, programátoři,
technici, živnostníci,… Jejich původní
příspěvky do SH, byly častokrát přetištěny v celostátních skautských časopisech. ...
Existuje ještě spousta dalších důvodů,
proč bych na chystané oslavě 12.
prosince 2003 v 19:00 na středisku nerad chyběl.

DEMISE NA FUNKCI DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA.
(PŘIŠLO E-MAILEM)

Tímto oficiálně podávám demisi na funkci dospělého člověka.
Rozhodl jsem se, že nadále na sebe beru zodpovědnost osmiletého dítěte. Chci chodit k McDonaldovi a myslet si, že je to
čtyřhvězdičková restaurace. Chci si pouštět dřívka po blátivé kaluži a pohánět je házením kamínků. Chci si myslet, že lentilky jsou
lepší než peníze, protože se můžou sníst. Chci v létě ležet ve stínu velikého dubu a prodávat tam s kamarády limonádu. Chci
se vrátit do času, kdy byl život jednoduchý - stačilo znát jen barvy,
násobilku a pár básniček a nevadilo mi to, protože jsem nevěděl,
co všechno nevím a bylo mi to fuk. Uměl jsem jenom být šťastný
v blažené nevědomosti o všem, co by mně mohlo rozrušit nebo
naštvat. Chci si myslet, že svět je spravedlivý. Že lidi jsou poctiví
a dobří. Chci věřit, že všechno je možný. Chci zapomenout na
složitosti života a žasnout zase nad maličkostmi.
Chci žit zase jednoduše. Nechci, aby se můj den skládal z havárií
počítače, hor papíru, špatných zpráv, starosti jak přežít do výplaty, pomluv, nemoci a ztráty milovaných lidí. Chci věřit v lásku na
první pohled, moc úsměvu, laskavého slova, pravdy, spravedlnosti, představivosti a stavěni sněhuláka.
Takže: tady je šeková knížka, klíče od auta, kreditky a formulář
na daňové přiznání. Oficiálně rezignuji na dospělost. A jestli do
toho chceš jít se mnou, musíš si mně nejdřív chytit! Plesk - máš
babu ....
ŠESTÁK - časopis 6.oddílu Junáka v Kateřinicích
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(Bára) Sedím na
břehu říčky, pozoruji, jak kamenitá
hráz pomalu propouští přes své
skulinky malé pramínky vody se kterými si přátelsky
povídá o tom, jak
to vypadá tam, odkud právě dorazila.
Voda ovlažuje vyschlé praskliny kamenných starců a
svěřuje se, jak tam
v dáli vychází slunce, jak se jeho paprsky odráží od
kapiček rosy na
trávě, jak se zrcadlí na její čiré hladině a ona se pak
plná
slunečního
jasu vydává na
další pouť širým
světem.

LETOŠNÍ SETKÁNÍ
RODIČŮ NA BAŘINCE
(Květa Č.) Letos výjimečně jsme se dohodli s manželem, že do Velkých
Karlovic pojedeme autem, ale jinak cestujeme vždycky autobusem, abychom mohli plně vychutnat vše, co nám vedení oddílu Šestky připraví k jídlu
a pití.Kolem deváté hodiny sluníčko nesměle vykukovalo z mraků, ale vypadalo to, že přece jenom bude opět slunečno, tak jako každý rok na srazu rodičů na oblíbené chalupě skautů Bařinka. Je to sice podle názoru skautů
dost mastňácká chalupa, protože tam je v podstatě k dispozici vše. Voda ze
studánky, světlo z petrolejek a teplo z pravé a nefalšované pece. Spaní je v
útulém podkrovíčku. Nás na pohodlí zvyklé rodiče otužilých ratolestí otevření dveří do této chalupy a první nadechnutí nezaměnitelného pachu vrací
zpět do dětských let, kdy jsme pobývali u babiček a stařenek na valašské
dědině. Už proto tam tak rádi s manželem jezdíme.
Druhá věc, pro kterou si tuto příležitost nikdy nenecháme ujít je ta, že máme možnost skutečně se za dva dny poznat s vůdci oddílu tak, jak se to na
krátkých schůzkách poznat nedá a případně v soukromí rozebrat s vůdcem
skautů Radkem, nebo s vůdcem vlčat a světlušek Zubem a Bárou malé a
někdy třeba i větší oddílové problémy našich dětí. No a samozřejmě také
sebe vzájemně trochu důvěrněji poznáme a což je nezbytné -také se odreagujeme třeba při střelbě z luku, při práskání bičem i při zpěvu u sálajícího
ohně. Nemluvě
už o připravených laskominách, samozřejmě
včetně dobrého
pití.
Přijďte se určitě
příští
rok aspoň na chvilku
vymanit z povinností a přijeďte si
zregenerovat
tělo a zklidnit
nervy do nádherného valašského
prostředí
chalupy na
Bařince ve
Velkých
Karlovicích.
Tak
příští
rok nashledanou!! Těší
se
manželé
Čechovi
(od
Kikiny a Báry)
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AKCE KAM 4.-5.10.2003
(Kikina) Sedíme ve vlaku a dohadujeme
se, jestli náhodou nejedeme špatně, jelikož z tlampače vzdáleně doznívají slova ...Praha-Smíchv, Praha-hl. nádraží....
Miris to nakonec ukončil s tím, že v Olomouci nebo v Praze je taky pěkně a dál
se o to nestaral. Důležitější teď pro něho
a Spídyho- tedy chlapskou část výpravybyl plný bágl vánoček, rohlíků, paštik, polévek, těstovin, masa na těstoviny, špekáčků a dalších nezbytností, které hodlali
za ty dva dny postupně zlikvidovat...
Vysedáme v Bytči a špekulujeme, jak se
co nejrychleji dostat na skály. Na betonovém patníku, který představuje autobusové nádraží, stepuje kromě nás ještě asi
dvacet malých Slováčků, kteří taky jedou
na Súľovky. Jeňa vyzvídá na jejich
majstrovi vedúcím, kolik bude stát autobus, protože má s sebou pouze přesně 36
slovenských korún. No kdyby něco, tak
vystoupí a zbytek cesty dojde pěšky...
Nakonec jsme se všichni( aj Jeňa) šťastně dohrabali do Jablonové a odtud jsme
vyrazili směrem na hrad Súľov. Zpočátku

ještě bylo docela pěkně( nebo aspoň nepršelo) a tak jsme byly mokří jenom od vlastního potu. Sotva jsme se ale vyškrabali na
první skálu, která byla po cestě, začalo
drobně mrholit. Pak zase přestalo, a tak
jsme se mohli aspoň chvilku rozhlížet, aniž
by nám pršelo do nosu. Jeňa se ještě stačil
vyškarbat na nejvyšší skalku, která byla v
dosahu, a ze které pak nemohl
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slézt a to bylo tak poslední, co se dělo za sucha.
Když jsme se
vraceli k báglům, začalo
pršet tak, že
jsme za pět minut byli úplně
nacucaní vodou.
Přesto jsme se
ale vydali dál ke
zřícenině Súľovského hradu. Les
kolem šuměl a
zlaté listí na zemi šustilo, jakoby se jím
brouzdali lesní trpaslíci...
Nahoře na hradbách pak zase na chvilku
přestalo pršet, a tak jsme měli čas kromě
oběda i na průzkum. Hrad byl postaven ve
14. století a teď už z něho zbyly jenom zídky, okna a hradby, ale i teď v něm bylo cítit
něco magického, možná i proto, že za jeho
polorozpadlými zdmi jakoby svět končil.Dál
už nebylo nic, jenom bílá mlha a mračna,
která zakrývala strmé údolí a stěny skály, na
které hrad kdysi vybudovali středověcí
šlechtici.
Když jsme sestupovali po strmých schodech
dolů, začalo zase pršet a tentokrát už nepřestalo. Přestože drtivá většina z nás(4)
měla pláštěnky, nohavice jsme měli promáčené všichni stejně- až po rozkrok- a všichni
jsme měli stejný pocit- pocit, který má asi
rajče ve skleníku. Pod nohama nám proudily
potoky vody a kolem nás proudily davy těch,
co na rozdíl od nás měli kam složit hlavu.
A přestože my jsme neměli, vydali jsme se
taky dolů s tím, že někde počkáme a pak
půjdeme dál. A tak jsme sešli až do Súľova,
promočení
do poslední nitky. Násle-
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dující hodinu jsme pak strávili v místní
zastávce, kterou jsme sdíleli s panem
kostelmajstrem (Miris říkal, že to určitě je
kostelmajstr). A protože pršelo pořád
víc, rozhodli jsme se zabačovat v lese
kousek za dědinou...
Sluníčko se rozhodlo, že teda bude
chvilku svítit, a tak máme čas uvařit těstoviny a dokonce i prošmejdit další skály.
Sluníčko prozářilo zlaté lesy okolo a nám
stoupla nálada na 120 procent. Vydržela
nám pak až do večera, přestože zase
začalo pršet...
Ráno nás probudilo sluníčko, schovávající se za děšťové mraky. Pršelo stejně
jako včera a mlha se dala krájet. Na hory
nebylo ani pomyšlení. No vlastně bylo.
Člověk totiž musel na ně myslet a vzpomínat, jak vypadají. Včera totiž byly
aspoň vidět.Teď tu z nich nezbyl ani kamínek a tak jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat zlomené nohy, nosy, ruky
a hlavy a prostě pojedeme domů dřív.
První vlak nám jel za tři hodiny, které
jsme prožili na nádraží a přes dveře
jsme pozorovali provazy deště. Pršelo a
pršelo a pršelo. Pršelo, když sme nasedali do vlaku, pršelo, když jsme vysedali
a pršelo když jsme seděli v autobuse do
Kačic. Přesto to byla skvělá akce se
skvělou partou a už se těším na další.
Ta by měla být v zimě, takže třeba nebude pršet. (Třeba bude jenom sněžit.)
Jeňa:
n
u
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"No, v září a říjprý bývá nejustálenější počasí."
Miris:" Jo, neustále ščije."

(KECKA)

Na tuto akci jsem se velmi těšila a byla
hlavně zvědavá. Jel Miris, Jeňa, Kača,
Kikina a já. Vlak nám jel už brzy ráno kolem šesté. Zakoupili jsme si jízdenky a
nastoupili do vlaku. Ve vlaku všichni ještě
spali. Po cestě nás kontrolovala pohraniční policie. Když jsme dojeli do Bytče snažili jsme se najít autobusový spoj,ale na
Slovensku asi nevedou jízdní řády, aspoň
to tak vypadalo. Narvaným autobusem
jsme se snažili dostat do Jablonové. Autobus byl přímo narvaný, že jsme tam málem nechali Miru. Hned na druhé zastávce
jsme vystupovali. Po vystoupení sa Jeňa
rozběhl sbírat hliník,který tam jen tak ležel. Kráčeli jsme malou vesničkou k lomu.
Řeknu vám, že jsem taký velký lom nikdy
eště neviděla.Bagr který byl úplně na hoře
byl jak dětská hračka. Po chvíli za zatáčkou na nás čekal krásný výhled na šedé
mlžné hory.Ale tento pohled nám zkazil
závan hnoje z protějšího pole, kde se ho
chytali zaorávat. Sešli jsme z cesty a šli
do kopca.Ogaři jako vždy hnali. Nám se
šlo dobře:pomalu. Za nějaků tu chvílu sa
od nás odpojili ogaři s Kačou a tak jsem
šla jen a já s Kikinou. Jako obvykle sa šlo
do kopca mezi skalama po dřevěných
schůdkách. Rozhodli jsme se schovat batohy a jiť sa podívat na skálu. Skály jsou
tam fakt pěkné, ale musí sa tam jet jen za
pěkného počasí jinak neuvidíte nic. Před
náma sa otevřel krásný výhled do krajiny.
Museli jsme nafotit milostné foto na skalnatém výběžku našeho chlapeckého páru. Začalo pršet, a tak jsme šli zpět vzali
batohy a šli dál. Začla sa zvedat mlha a
po chvíli jsme viděli velké kulové.Děláme
přestávku na oběd a jdeme se porozhlédnout po skalách. Teď už nevidíme nic. Berem batohy a jeden zpět k rozcestníku, a
to už leje jak z konve.Ogaři vytahují svá
červené a modré ponča, Kikina s Kačou
zelené jen já (jako obvykle) v mantlu, protože nejsem schopna si koupit pončo. Byl
to úplný slejvák a tak se rozhodlo sejít
dolů do dědiny. Tam počkáme a pak se
uvidí.Našli jsme přístřeší - aut.zastávku.
Zatím se nikdo nenudil - Jeňa létal bosky po dešti a my se sušili. Asi tak po
hodině neustálého pršení jsme se vydali do lesa kde si rozděláme stany
na spaní. Rozdělal se oheň a vařilo

se jídlo. Po jídle se šlo na obchůzku na
skály. Potom co jsme slezli dolů Miris začal
špekulovat odkud jsme přišli a nedal pokoj.
Nakonec sa šel zeptat kde je vlastně ten
Solov.Jakmile sa to dozvěděl byl klidný a
šťastný. Šlo se zpět a každý doufal, že tam
máme stany aj z věcama: byly tam.
Rozdělal se oheň a jedlo se. Už byla skoro
tma a Jeňa nám začal vypravovat jak potkal medvěda. No když jste na slovensku
večer v lese, už jsme s cérkama začaly
měť strach co kdyby přišel medvěd. Šlo se
spát ještě, že jsme měli stany jinak by jsme
byli úplně mokří. Ráno nás probouzí budík
a slunce je zamračené a sem tam mrholí.
Domlouváme se co budem dělat.Rozhodli
jsme se že to nemá cenu lézt nahoru, když
stejně je mlha s šlo se na autobus. Jeli
jsme do Bytče, kde jsme čekali na vlak 3
hodiny, ale byli jsme v teple a suchu. Někdo spal někdo četl. Taky máme velký fór:
já s Kikinou jsme chtěly jet na slevu na
ISIC kartu, ale paní na drahách řekla, že to
na SR neplatí a my jsme byly udivené, protože tato karta má platit po celé Evropě.
Tak nic. Ještě jsme to chtěly zkusit
v Púchově, ale ta baba nám chtěla dát
s ISIC kartou ještě dražší lístek než bez
karty a z toho jsme byly úplně mimo. Nastoupili jsme do vlaku a jeli domů.Na to, že
toto byla první VRRV po pár letech dopadla hodn
ě
dobře a
těším
se na
další.
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RÁDCOVSKÝ KURS 3.-5.10.2003
(FIJALKA)

Na rádcovák jsme jely Já a Méďa. Sraz
byl v 15:45 u mašinky na Vsetíně. Cestou
ve vlaku byl první úkol, zjistit od každého
jméno, rodné číslo a adresu. Přitom jsem
si nadělala hodně trapasů. Na nádraží
nás rozdělili do třech skupin. Já jsem byla
s Eli, Sojků, Máru, Budulínkem a Milanem. Naše skupina se jmenovala „Pivní
rota“(později přejmenovaná na první rota).
Náš úkol byl vyzvídat od ostatních skupin
slova. Šli jsme „8 km“ po cestě „4 km“ do
kopca. Pod kopcem nám rozdělili společné jídlo.Ty čtyři vánočky mě táhly k zemi.
Dorazili jsme k první chatě a tam nám
Fantík řekla, že je to ještě dál. Na správné
chatě jsme čekali ještě půl hodiny na klíče. Jak Tomíci dorazili vysvětlili nám jak
to tam chodí. Na večeřu byly párky. Pak
jsme hráli představovací hru. Než jsme šli

spát šli jsme ven hrát hru. Ráno byla rozcvička, snídaně a pak začly miniškoly.Naše
poslední dopolední miniškola byla o přelézání hranic. Padla tam velmi zajímavá
hláška od Rampy: „Velebnosti vy svítíte.“
Na oběd byly těstoviny se sýrovou omáčkou. Pak do tří nám dali pokoj
s přednáškama. Večer se řešily otázky,
které jsme napsali. V nedělu ráno nebyla
rozcvička. Na snídani byly vánočky.
Dopoledne byly poslední dvě miniškoly. Na
oběd bylo maso a zemáky. Protože pršalo
jsme šli dřív z chaty. Cesta na nádraží byla
hrozná. Všichni byli promočení. Na Vsetině
nám frnknul autobus přímo před nosem.
Méďa volala taťkovi jestli pro nás přijede.
Ještě, že sehnal auto jinak bysme čekaly
na autobus asi hodinu. Rádcovák se organizátorům povedl a něco mi i dal.

Rádcovskému kursu jsou v posledním čísle Stoupy Hlásí (č.99) věnovány 3 strany - hezké čtení i pro ty, kteří na akci nemohli být.

HRAD CIMBURK— 25.-27.10.
(Ondra C.) 1.den - Jeli jsme autobusem myslím, že jsme asi 3 krát přesedali. Jak
jsme dorazili do Koryčan tam pro nás přijel Dazul. Jak jsme přijeli na Cimburk tak
jsme nosili jídlo pak sme pojedli. Já sem šli spát, ale nemohl jsem spát, protože vlčata
dělaly čurbez, ale pak jsem usnul.
2.den - Skoro celý půl den jsme nosili dřevo. Jak jsme donosili dřevo tak sme hráli
hru na dobývání hradu. Po poledním klidu jsme se vypravili ke studánce, křížku, klášteru a ke kazatelně. Přišli velmi zmoženi, dali jsme si na svačinu vdolky. Než vůdkyně nachystaly večeřu,únava
nás přešla a hráli jsme Pepíčku pípni. Po večeři se
hrály další hry.
snídani jsme se vydali na hrad Buchlo. Cesta
3. den - Po
byla dlouhá 11,5 km tam a 11,5 zpátky. Celkem jsme
ušli 23
km. Ihned po večeři sem šel chrápat.
4.
den - Cesta domů - Ráno jsme vstali a začali
s i
baliť bágly. Pak jsme si je vynesli
ven. Venku jsme se všichni sešli a
šli jsme na dřevo a potom jsme jeli
dom. Dazul nás dovezl na autobus
do Koryčan z tama jsme jeli do Kroměříža a z tama až do Valmezu. Až
dom.
O velké podzimní výpravě na CIMBURK
se dočteš na dalších stranách tohoto čísla.
-11- strana
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CROSS COUNTRY
(Dazul) „Bylo to takhle. Po červnovém Triatlonu ke mně přišla Trpka z dívčí Dvojky a
zeptala se mně, jestli bych s ní nejel na
podzim Cross Country, když letos zase vyhrála ten Triatlon. A já na to, že proč bych
jako měl jet zrovna s ní a ona mi říká, že
má špicovní plán na to jak to na podzim vyhrát. Ale že mi to neřekne a že to mám nechat na ní. Tak jsem jí to slíbil, pod podmínkou, že mne neužene, abych si netrhl moc
velkou ostudu. No a pak se začaly dít ty
divné věci – Radkův pád a voda v koleně,
které vyvrcholily operací kolena těsně před
Cross Country, takže Radek nemohl nastoupit. Třem chlapcům z ničeho nic odřekly jejich partnerky v týmu, Verča z Dvojky
dostala angínu, Mirisovi se po startu zkazila
přehazovačka, …. Prostě se kolem nás začaly dít věci a takové zvláštní náhody všem
ostatním - jenom my byli v pohodě. I když
nás to dostávalo zjevně do výhody, neměl
jsem z toho moc dobrý pocit. Pořád jsem žil
v nejistotě zda to není nějaká součást toho
Trpčina plánu o kterém mi nechtěla nic říct
a doteďkom nic neřekla. Když jsme vyrazili
na trať pořád jsem o tom musel přemýšlet.
No a když už jsem se odhodlal k tomu, že
se na to Trpky natvrdo zeptám, nebudeš mi

věřit, ale hodil jsem na kole takovou lištu jaká se mi ještě nepodařila. Normálně trojité salto i s kolem. Okamžitě jsem
měl jiné starosti než abych
se Trpky na cokoliv ptal.
Ale rozchodil jsem to a
po pár dalších kilometrech jsem si vzpomněl,
že bych se jí na to měl zeptat.
Už jsem jí chtěl znovu oslovit
a – znovu šílený pád z kola.
Znáš mně, s kola jsem snad ještě nikdy před tím nespadl a teďkom dva šílené držkopády. Začal jsem mít strach. Když se mi
to samé stalo i potřetí, strach
normální se přeměnil ve strach
panický. Vůbec jsem nemyslel
na to, že už nemůžu a skoro
plivu krev. Makal jsem jako nikdy v životě, jenom abych se stíhal držet
Trpky v solidním závěsu. Nechtěl jsem vůbec domyslet jak by to dopadlo, kdybych
s ní nedržel tempo a třeba nás někdo
předjel. To bychom si teďkom třeba ani nepovídali. No fakt je, že jsme to vyhráli. Ale
mám z toho fakt divný pocit.“
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DOBÝVÁNÍ HRADU
LUKOV 1.11.2303
(z družinové výpravy - Sněhula) Naše putování začalo se svítáním.
Všichni rytíři vybaveni zbrojí se vydali vstříc dobývání hradu. Náš cíl
byl jasný a to hned od počátku….
Ale nic se neobejde bez potíží.
Hned první nás potkaly, když jsme ráno museli opustit svoje vyhřáté pelíšky, to byla první zkouška, lenosti, máme ji za sebou. A teď už jen fofry, do
báglu letěla jedna věc za druhou, většinou zbytečnosti. Snad ještě ve snu
vyrážíme z domu a cestou se Zděnou
spekulujeme o tom jestli na výpravu
pojedeme sami,nebo, že by snad i někdo další překonal zkoušku lenosti?
Za jablůneckýma závorama u nás staví auto. Byla to Včelka, vysmátá jako
obvykle a dnes obzvlášť, je to totiž její
první výprava s Beruškama. Díky té
zelené škodulce nemusíme ťápat pěšky na rozcestí a taky víme, že už pojedeme tři. Ve třech se to přece jenom
lépe táhne. Jelikož venku fukal fujar
veliký schovali jsme sa do místní budky, ale byla to bohužel jen obyčená
budka a ne žádná kouzelná kadibudka, takže zase nic. Po chvíli přifrčal i
další odvážný rytíř. Tentokrát to byla
Valaska. Čekali jsme, že přislintá aj
Cyril (Dipsy) s Metudem (Hlad). Bohužel tito páni byli přemoženi těžkou ranní zkouškou, jejich smůla. Naše putování nám zkrátila běžná dopravní autobusová linka, jež
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měla těžké zpoždění. Celiličků cestů
tímto ďábelským strojem jsem odpovídala na jednu otázku, „kdy už tam
budem.“ Cérky sa dočkaly a konečně
jsme vjeli do vesnice Lukov. Pan řidič nám řekl, že máme vystoupit u
domova důchodců. No jo jenomže mě
sa zdálo, že už tam jsme a tak jsme vystoupili, teda jako spíš vystoupili všeci
kromě mě. Ne že bych jim chtěla ujet,
ale šla jsem sa zeptat řidiča, jestli už
jsme tady. On na mě vycenil svoje
zoubky a řekl, že eště ne, tak jsem, pro
pobavení všech ostatních, nahnala tu
chásku zpátky do busu a jeli jsme dál.
Na podruhé už jsme vystoupili dobře.
Po malém obléhání obchodu jsem sa
podél červené vydali dobýt Lukov. Tak
si tak hezky šlapeme do teho kopečku
a tu sa
před nás postaví jakési
psisko, naštěstí
po nás nechtělo
nic,
kromě
pohlazení.
Každý chvíli
sa zdálo, že
už tam budeme
a
o n o
furt
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nic. Až najednou všeci řvou :„hrad,
hrad“, já jsem teda nic neviděla až pak
jsem si všimla, že před ním stojím.
Krása, krása, krása, opravdu ten hrad
mi hrál do noty. Společně jsme si první přečetli cedulu, kde stálo: “Vstup na
vlastní nebezpečí “ taky tam stálo ať
neodcizujem majetek hradu, takže zase nic. No,ale sami byste tomu nevěřili,
my jsme přišli dobýt hrad a on už to
udělal někdo před náma, to je drzost.
Tož jsme si ho šli alespoň prohlédnůť.
Stálo to za to. Nejlepší podle mého byla ta kobka, ve které jsme si zapálili
svíce abychom mohli prozkoumat její
temná zákoutí. Bohužel jsme nenašli
žádný žádny poklad, jen pár vyhořelých kahánků a tak opět chudí jsme sa
šli posilnit na nádvoříčko. Obhlídli jsme
si i novů rozhlednu, která se byla schovaná kousek dál od centra hradu. Koumali jsme jak to měli v té době dobře
vymyšlené, z rozhledny hned všeci nabonzovali králi každého, kdo sa
k hradu blížil. A ten mu na uvítanou
před nosem zvedl tehdejší zvedací
most. Nakonec jsme sa vrátili zpátky
na nádvoříčko zahráli pár hříček a
upekli hada. To vám povím, byla tam
skupinka lidí a jedna zvědavá paní sa
nás tázala co to děláme. S radostí
jsem ji řekla, že pečeme hada. Měli
jste v tu chvíli vidět ten její kukuč.
Zdeňa ji raději vysvětlil jak to s tím hadem je doopravdy, chudák paní si totiž
myslela, že jsme si nějakého hada
chytli a teď si na něm pochutnáváme.
Hodiny sa nám neúprosně krátily, takže proto jsme sa vypravili zpátky
k busu. Malů chvilku

jsme, ale ještě věnovali těm supr
skalám, co sa v tém lese čnily.
Ono by to ale přece trochu suché,
kdybychom se jen tak vraceli zpátky bez nějaké té hříčky. Kvůli tému
si dva zavázali oči a zbylí dva je
vedli. První měla zavázané oči Včelka
s Valaskou. Holkám to šlo dobře. Bylo
na nich vidět, že opravdu nevidí, protože jsem Valasku navedla na strom a
ona do něj opravdu narazila. (To jste
měli vidět jak sa tomu smála) Také
Včelka z toho měla ohromnou srandu,
pořád sa válela po zemi. Horší však
bylo jak přišla řada na mě a Zdeňu.
Čekala jsem do čeho narazím já, nebo
kam spadnu, aby mi to Valaska oplatila. Naštěstí sa mi nic nestalo, až na
veřejné ztrapnění, kdy jsem šla a kolem sebe jsem slyšela jen smích lidí,
které jsme potkávali. Ono to muselo
vypadat asi fakt srandovně, když jsem
šla a mě vedla malá cérka a aby tého
nebylo málo eště jsem před sebů mávala sáčkem se zbytkem těsta z hada.
Zdeňa na tom byl trochu hůř, protože
mu pro změnu zase utekla Včelka a
tak mu nezbylo nic jiného, než jít poslepu sám. Dost jsme sa u toho nasmáli, taky bych řekla, že na tuto výpravu sa jen tak nezapomene. Cestou
nazpátek nás vezl stejný řidič jako prvně. Zdlouhavou trasu jsme si krátili tichou poštou a hrou na auta. Jo a v Ratiboři sa nám stalo něco nečekaného,
řidič nám utekl z autobusu. Marně
jsme přemlouvali Zdeňu, aby ten kousek do Jablůnky odřídil on. Řidic nakonec vrátil a my spokojeni dojeli až
k našim domovům. Na závěr bych jenom řekla, že hrad jsme nedobyli mi,
ale on dobyl
nás.
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VELKÁ PODZIMNÍ VÝPRAVA
NA CIMBURK
(KIKINA)

Po dlouhém roce se opět otevřely brány
věhlasného hradu Cimburka a nakrátko
nás přijaly coby své obyvatele.Do nočního šera blikalo matné světlo z malého
věžního okna a přestože světlo znamená
život a lidi, zdálo se, že hrad je jaksi
opuštěný. Vítr se proháněl mezi polorozpadlými zdmi a nad severní strážnou věží
se zaleskla první hvězda.Nebylo nikoho,
kdo by pochyboval o tom, že tato noc není jen tak obyčejná a že do rána se stane
ještě mnoho podivných věcí…
Přišlo ráno. Kulatými okénky věže proudily dovnitř nesmělé sluneční paprsky a
lechtaly na tvářích ty, kteří ještě včera byli obyčejnými lidmi moderního jedenadvacátého století. Teď se probudili jako někdo úplně jiný, jako lidé z dob šlechticů,
tvrzí
a
morových
ran...
Blíží se krutá zima a zásoby dřeva jsou
velmi chudé. Jdeme proto do lesa,
abychom natahali alespoň pár větví a
padlých kmenů, kterých je zde naštěstí
dost na to,abychom nemuseli pracně porážet stromy. Nosíme je k hradu velikou
oklikou,
neboť vchod, kter é h o
jsme vždy používali,
je
zatarasen. Někteří
z
nás musí stát
u plotu a
tahat kmeny
velikou
dírou, zatímco
jiní už
j e
lá-
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mou na menší kusy a skládají ke stěně věže. Je to těžká práce a hranice dřeva se
zvětšuje jen velmi pomalu. Konečně. Zdá
se, že to bude stačit… Najednou jsme však
zaslechli křik. Z lesa se ozývá řinčení mečů
a drsné výkřiky. Několik nosičů, vracejících
se s potravinami bylo přepadeno a nyní se v
hrůze snaží dovolat se pomoci. Jdeme jim
tedy na pomoc a snažíme se přenést co nejvíce jídla do hradu, který je obklíčen proradnými Husity. Ti však mají silnější zbraně a
jsou ukryti v křovinách kolem cesty tak mistrně, že se nám jen těžko daří zachránit nakoupené potraviny. Z několika beden nám
zbylo pouze několik kusů ovoce, s nimiž bude těžké vystačit po celou zimu. Nedá se
však nic dělat.Aspoň, že nepřátelské vojsko
nás snad už nechá na pokoji…
Odpoledne se vydáváme na kratší výpravu
ke Klimentské kapli, abychom vzpomenuli
nedávný svátek patrona našeho hradu a
uctili toto posvátné místo chvilkou tichého
zamyšlení. Cestou jsme zažili krátké zdržení, neboť jeden z našich mužů zbloudil a dostal se do situace více než svízelné. Trvalo
hodnou chvíli, než se nám jej podařilo najít.
Zraněn a
zaklíněm mezi
hu st ý m
smrčím
se pokoušel
přivol a t
p o moc,
ale byl
t a k
sláb,
že stačilo
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CO SE BUDE DÍT ?
V měsíci listopadu připravuje program
Zub:
7.11. - oddílový pátek
8.11. - výprava na SAHARA srub
14.11. - oddílovka
21.11. - oddílový pátek
28.11. - oddílovka
V měsíci prosinci připravuje program
Brumla:
5.12. - oddílovka
12.12. - oddílový pátek
12.12. - velké oslava 100.čísla SH (na
středisku od 19:00 - pojedeme autem)
13.12. - oddílová výprava
19.12. - oddílovka
23.12. - oddílové vánoce
27.-30.12. - Polární výprava na Bařinku
Oddílovky i oddílové pátky začínají v
16:00 a končí v 18:00!

Zpravidla každý první pátek v měsíci se
bude na středisku od 20:30 promítat kino
(podrobnější informace v SH). Za dalších
14 dnů na to bude akce ROCKOVÁNÍ (bez
Jiřího Černého). Po oddílové radě pojede
na středisko a pak zpět auto (Dazul). Kdo
bude mít zájem, může se přidat.

Oddílová výprava na "SAHARA"
ranč. V sobotu 8.11.2003 se jede na
oddílovou výpravu do Jarcové na
Pištův srub. Sraz: v 7:00 v Ratiboři u
kina (Kateřinice 6:50) Návrat: do
18:00 - záleží na počasí a jestli pojedeme autobusem, vlakem nebo půjdeme pěšky. S sebou: Jídlo + pití na
celý den (vemte si špekáčky, opečem
si je), teplé oblečení, dobré boty,
pláštěnku, KPZ, uzlovačku, sekyrku

málo a už by bylo pozdě…
Dalšího dne slunce vstalo do deštivé,zamračené
oblohy. Z nebe se sypaly drobounké kapičky a
leskly se na zlatých listech stromů. Po snídani
však déšť ustal a my jsme mohli vyrazit na velkou výpravu k sousednímu hradu Buchlovu.
Vzali jsme s sebou také děti, přestože je to cesta
velmi dlouhá a náročná. Dnes je poslední den,
kdy buchlovští otevírají brány svého sídla i lidem
cizím a proto příliš neotálíme. Zdi hradu Buchlova jsou pevné, i když zde stojí o celé století déle,
než Cimburk. Nic naplat. Je vidět, že páni Z
Buchlova mají pokladnici plnou a mohou si tedy
dovolit většího přepychu… Cestou zpět se k
nám opět přidává déšť, jenž však neustává až
do večera.Všichni jsme velmi unavení z dlouhé
cesty a proto se rádi vracíme do tepla hradní věže,abychom dali odpočinout nohám a ohřáli
prokřehlé ruce. Již za nočního šera jsme nuceni
vyjít ven do lesa, neboť se nám u hradu usídlila
zlá moc v podobě tří světel, zářících ve tmě jako
svíce. Trvalo dlouho, než se nám podařilo je
zhasnout a vyhnat tak zlé síly z okolí, ale zdá se,
že se snad už nevrátí…
Ráno se opět vydáváme do lesa pro dříví,
kterého se nám stále nedostává. Dnes ale hranice roste rychleji a práce jde dobře od ruky, možná i proto, že si pomáháme kameny a tlustými
špalky. V hradu dnes probíhá velký úklid a tak
nám nezbývá, než vynosit ven všechny věci, aby
podlaha mohla být řádně zametena. Je to nutné,
neboť dnes odjíždíme na dalekou cestu. Na cestu do vzdálené budoucnosti, do doby, kde šlechta již nemá nad námi žádnou moc, kde nezabíjí
mor a hrady jsou jen romantickou vzpomínkou...

12.12.2003 v 19:00 proběhne na středisku
velkolepá oslava 100.čísla STOUPY HLÁSÍ.
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