Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 49, vydáno pro vnitřní potřebu - 5.července 2004, nákladem 65 výtisků

Oddílová rada

O naší PARAWESTERNIÁDĚ vyšly články v
Našem Valašsku (31.5.2004 - Kovbojové a indiáni
navštívili handicapované děti, 4.6.2004 - Týden
na Valašsku, jak ho viděl Lukáš Pařenica), MF
Dnes (2.6.2004 - Kateřince - Skauti připravili
Parawesterniádu) a Jalovci (8.6.2004 - Kateřinice
žily Parawesterniádou) .

Narozeniny v červenci:
Klíště 1.7., Piškot 2.7.
Vápno 7.7.,, Dazul 17.7.

Vyčíslení samotné kompletní výstavby srubu
na klíč v rámci projektu Bezbariérového centra
Březiny z dubna 2004 na téměř 8 milionů bylo
bez DPH! Od května nám vláda a parlament
změnili DPH z 5% na 19%. Takže jsme skoro na
10 milionech !!! K tomu ještě regulérní náklady na
vypracování projektu, stavební dozor, ... a jsme na
o další miliony výš. Neztrácejme hlavu a naději !

Narozeniny v SRPNU
Delfínek 11.8., Radek
12.8., Očko 14.8., Honza
18.8., malá Bára 20.8.

Romitů (1.OS „Tůlavé Papuče“) a Dazul
usilovně pracují na vypracování projektu, který
by na Bezbariérové centrum Březiny získal ze
Strukturálních fondů Evropské unie (SROP)
peníze. Absolvovali několik školení a konzultací.
Jedná se o velmi složitou záležitost - jenom
podmínky pro žadatele včetně příloh jsou napsány
na cca 200 stranách. Vapracování kompletního
projektu zabere odhadem 200 hodin a součinnost
asi 8 lidí. Nutno dodat, že se jedná odhadem o
50% úspěšnost. Termín podání projektu (včetně
příloh odhadem 100-150 stran) je 30.července
2004. V rámci projektu by mělo v Kateřinicích
vzniknout i nové pracovní místo.

Mikšíka přiřadil v součinnosti s panem Olivíkem
do velkého projektu, který podávalo město Vsetín
(cca 11 milionů) na peníze z Evropské unie projekt LEADER+. A podařilo se! Nejsou to sice
peníze přímo pro nás, ale umožní, aby se výstavba
bezbariérového centra rozeběhla (obec bude
muset dodat cca 300.000,-Kč). Výstavba srubu je
záležitostí skautů, ale okolní pozemky - hřiště, .... je
na pozemcích obce Kateřinice. Společným úsilím se
náročný cíl podaří dosáhnout. Jsme strašně rádi, že
naše myšlenka našla své příznivce u dobrých lidí.

Dne 23.června 2004 k nám dorazila od Jitmelky
(1.OS „Tůlavé papuče“) neověřená zpráva,
že se podařilo na Březiny získat 700.000,-Kč.
Přímo ze sezení s místostarostou Vsetína panem
Kudlíkem. Ten na popud starosty Kateřinic pana
Prosím všechny členy oddílu, kteří mají
doma starý kroj, který už nenosí, aby mně
dali co nejdřív vědět. Je možnost prodat
je mladším členům oddílu - světluškám a
vlčatům. Děkuju Bára
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Skautská nadace Jaroslava Foglara, která štědře
podpořila loňský ročník HELPu, má ve své výroční
zprávě za rok 2003 originální věc - komix. To by
možná pro nás nebylo ani tak zajímavé, kdyby ten
komix na motivy libreta Mauglí (znáte z X.sněmu
Junáka ve Vsetíně i ObRoku 2003) nenakreslil slavný
Marko Čermák (poslední ilustrátor Rychlých šípů,
legendární banjista a textař - Greenhorns, Paběrky,
skvělý kreslíř, který skutečně žije to co dává na
Na ŠESTÁKU č,49 se podíleli: Dazul, Marko Čermák, Mauglí, Zub, malá Bára, Fijalka, internet
(www.budpripraven.cz,... ), LACHIM spol.s r.o.

papír, ....). Těch 12 komixových políček má nadpis
HELP - ZACHRAŇ A ZVÍTĚZÍŠ. Komix začíná
slovy „Skauti z Kateřinic pořádají v září terénnní
hru Help. Informace jsou na http://sestka.skauti.cz“
Navíc se v komixu objevují jména jako Radek, Zub,
Dazul a jedna z děvčat ve skautském kroji trochu
připomíná Brumlu nebo Anitu,.... Nezdá se vám
to povědomé? Předpokládáme, že tento komix
přetiskneme v zářiovém ŠESTÁKU č.51 - speciálu
k HELPU.
Před odjezdem na puťák připravoval Dazul ve
spolupráci s Romitů (1.OS) projekt akce HELP
na rok 2005. Pokud vše schválí Výkonná rada
Junáka, měl by být HELP v roce 2005 vyhlášen
oficiální celostátní akcí Junáka. Plánovaná účast

500 lidí, rozpočet akce 21.000 Kč.
Radek oficiálně oznámil, že předá oddíl Zubovi. Zub
se tak stane 3 vůdcem ŠESTKY od jejího založení.
K datu vydání tohoto čísla ŠESTÁKU se projekt
Březiny momentálně zadrhl na na financování
1.etapy projektu (projekt může být rozdělen do etap
a ty jsou zpětně po realizaci etapy financovány z
peněz EU). Potřebujeme někde na dobu minimálně
2 roky půjčit alespoň 4 miliony Kč. Ustředí Junáka
má reálnou možnost půjčit maximálně 2 miliony.
Dazul a Romitů usilovně hledají možnost kde půjčit
zbyývající část peněz. Pokud se takjováto půjčka
nepodaří zajistit, projekt v rámci SROP nemá šanci
projít.

(Zub) Jak jsme práskali na dětském dni s Annou. To vám řeknu, to byl zážitek. Byli jsme tam všichni
tři. Tj. já, Ivoš a Dušan (byl na Parawesterniádě). Hned po příchodu jsem změřil pohledem podium.
„Tu sa nevlezem, ty mikrofony pryč a uřežtě toťtý haluze“. Mikrofony zmizly, až na jeden nenápadný
stojan bez mikrofonu. Haluze bohužel zůstaly. Chyba. Hned při prvních práskoch Dušan sestřelil
spousty olšových šištiček a nasměroval je mezi lidi. To ještě šlo. Trefovačky proběhly celkem bez
problémů. Že mně spadl kolt při točení, no to vem čert, ale pak. Přišlo na sestavu ve dvojici, stejná
jak na Parawesterniádě. Stál tam onen osudný stojan. I přes naměření vzdálenosti jsem ho chytil a
omotal bičem při poslední otočce v sestavě. Dav diváků šílel. Nevím jestli smíchy nebo hrůzou, abych
ho nemrštil mezi ně. No, měli štěstí, že byl dost těžký. Zkrátka a dobře, prej se to líbilo, ale pro mě to
byla zkušenost jak sviňa. Tož tak jsme teda práskali na tom dětském dnu s Annou.
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ještě k Parawesterniádě
(Dazul) V pondělí 7.června jsem ve
své mailové schránce našel dopis
s názvem „Poděkování - skauti“.
Podle odesílatele jsem poznal, že je
od Medvědovy maminky a tak nějak
jsem se dovtípil, že se asi bude týkat
Parawesterniády. A protože jsem
těch mailů měl za víkend 64, věnoval
jsem se nejprve vymázávání těch
zbytečných a obtěžujících (spamů)
až mi tam zbyly skutečně jenom 2
- ten z Auxilia byl mezi nimi. Nejprve
jsem rutinně vyřídil ten pracovní a
pak si otevřel ono poděkování.
Samozřejmě, že mně moc potěšilo
a uvědomil jsem si při tom (v
mnohem širších souvislostech), že
poděkování není jenom normální
lidskou slušností, ale i uměním,
kterému je zapotřebí se neustále učit,
aby se nestalo jenom tou slušností a
společenskou formalitou.
Nechal jsem trochu odeznít největší
nápor pozitivní emoce a okamžitě
jsem jej přeposlal do naší oddílové
emailové konference i do konference
střediska, protože je jasné, že toto
poděkování nepatří jenom Anitě,
která se ujmula nevděčné úlohy
hlavního organizátora, Radkovi,
který jí sekundoval, Zubovi, který
opět oslnil něčím originálním
- dřevěnou pojízdnou krávou,
Sněhuli, která se Zdeňou a spol
dotáhla ražení originálních mincí s
nápisem „parawesterniáda“ téměř
k dokonalosti, Kikině, Mirisovi,
Chytrému ...... ale úplně všem - těm
mimo ŠESTKU (a že jich bylo o
poznání víc než loni), kteří jakkoliv
přiložili ruku k dílu.
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Jste pro nás nadějí…
Již několik dní přemýšlím, proč se parawesternariáda
dětem s postižením i jejich rodinám tak líbí. Čím se
liší od ostatních aktivit běžného života… Myslím si,
že již dokážu ten pocit pojmenovat. Jste pro nás a
naše děti nadějí! Svým bezprostředním láskyplným
přijetím do svého života v nás vyvoláváte naději, že
snad přijde doba, kdy děti s postižením přestanou být
brány jako nekonečná nespravedlnost života. Jste
nadějí, že lidé přijdou na to, že naše děti nejsou méně
dětmi. Chtějí se radovat, smát, dovádět, žít ve svých
rodinách, chodit do běžných škol a žít v prostředí, kde
je jim přiznávána hodnota, kterou do našich životů
přinášejí. Ve vaší společnosti necítíme pohrdavé
odvracení pohledu, pohoršující posměšky ani litující
pohledy. Jsme děti a jejich rodiče. A pokud nám to svět
dovolí, chceme být stejně radostní jako běžné rodiny
a zdravé děti. Hodnoty, které světu nabízíme, jsou
odlišné od preferovaných hodnot dnešního světa…
Nepřinášíme moudrost úspěšných podnikatelů a
úspěchy slavných sportovců, ale nabízíme milující
srdce, trpělivost, přátelství a neskonalou vděčnost
za sebemenší laskavost, kterou pro nás vykonáte…
Dokážeme odpovědět úsměvem za úsměv, dokážeme
důvěřovat vašim schopnostem a plně se odevzdat do
vašich rukou… Dokážeme dát možnost být druhým
užitečný. A jsme za to opravdově vděční. Jste naší
nadějí… A pokud jste v nás nalezli onu obrovskou
hodnotu dětí s postižením, oznamte to světu. Najděte
si svůj vlastní způsob, jak přesvědčíte svět o tom, že
dítě s hendikepem a jeho rodina není pro společnost
přítěží, ale rovnocenným partnerem. Přináší a nabízí
to, co zdraví lidé pro svůj životní „shon a spěch“
nabídnout nemohou či nechtějí - přátelství, radost
z maličkostí, dostatek času pro druhé… Jste naší
nadějí! Děkujeme.
Za AUXILIUM
Mikulíková Božena, předsedkyně sdružení

(Zub) Jo, přiznávám se, pokud
se ty děti těšily a já myslím, že
jo, tak já se těšil úplně stejně.
Byl jsem sice „na druhé straně“
jakožto organizátor, ale přikládal
a přikládám tady této akci
maximální význam. Možná bude
hrát v budoucnosti oddílu velkou
roli. Jo, jo.
Zase jsme se ségrou do noci dělali
spoustu věcí, i když z loňska už
je jich dost. Právě proto, z loňska
to už máme, tak proč neudělat
další. „My jsme magoři“ to bylo
asi nejčastější slovní spojení
při výrobě Jitky-krávy, kulisy a
dalších podobných blbin. Největší
strach jsem měl z toho, že bude
pršet. Zaniklo by spousty detailů
se kterýma si člověk hraje, a to
jen proto, že ví, že si toho možná
někdo z těch lidiček všimne a
bude z toho mít radost. Ta upřímná
radost z toho, že se mu to líbí, to
je odměna. To člověk zapomene
na hodiny práce, přemýšlení a
spousty nervů s tím, že to nejde,
a že to sakra musí nějak jít. Tato
akce je pro mě opravdu osobní a
jsem rád, že vůbec přišla na svět.
cítím v ní svoji užitečnost, vím, že
těm lidem můžu pomoct i takto
a snažím se to dělat co nejlíp,
zvlášť když je to v duchu, který
mám tak rád - western.
No, a jak to probíhalo. Myslím,
že se všechny nápady dobře
zrealizovaly, Jitka jezdila, bučela,
kladka i šípy z kuše svištěly
vzduchem, lodě byly pořád a
pořádně obsazené, razily se
penízky, dělaly se hlasy duchů,
korálkovalo se, nechyběl ani náš
kamarád Džony za bar pultem, a
abych nezapomněl Westernová
Valašská kavalerie měla první
společné vystoupení s bičem,
lasem a koltem (pro neznalce, to
jsem byl já a Ivoš). Prostě byl to
ač únavný a náročný, krásný a
plnohodnotný den.

(Dazul) Přemýšlím o Parawesterniádě (ten název
se mi strašně líbí - měli bychom si jej dát zavčasu
patentovat) o tom jak se tato akce promítla do
činnosti oddílu a našich životů.
Po této Parawesterniádě jsem u nás doma
zaznamenal drobnou příhodu. Malý Zdendáš při
jakési příležitosti, kdy jsme se bavili o této akci,
suveréjně prohlásil - „Já jsem tam skoro všechny
znal z loňska - Lukáša, Alenku, ....“ Trochu mně to
překvapilo - jednak ta bezprostřední samozřejmost
s jakou to pronesl i to, že si pamatoval ta jména
a dokázal mi na fotkách ukázat, kdo je kdo.
Uvědomil jsem si, že takováto i jiné obdobné akce,
které s oddílem pořádáme zanechávají zvláště v
nejmenších, neokoralých dušičkách mnohem hlubší
stopy než jsem si dokázal připustit.
Pro
starší
pragmatiky
se
zkušenost
z
Parawesterniády promítla zcela reálným způsobem
- budeme-li budovat klubovnu, která nám dá takové
obrovské úsilí, proč ji nevybudovat rovnou tak, aby z
ní měli užitek i naši handicapovaní kamarádi. Vždyť
to přeci není až tolik práce navíc - ke schodům
musíme přidělat nájezd, místo dveří 90cm širokých
uděláme futra širší - aby zde mohl projet vozík, na
WC a ve sprchách přiděláme specielní madla, ....
Pomalu ale jistě se nám daří do takovýchto akcí
vtahovat další jednotlivce z ostatních oddílů
střediska a svítá naděje, že podobných aktivit bude
přibývat.
Mám pocit, že to je dobře.

5

Buď připraven!
Co dělat, když je klíště zakouslé do kůže?

Je každé klíště nakažené?

·

rozhodně nevytrhávat, v ráně by mohla zůstat hlavička

·

samozřejmě, že ne, nebezpečné je asi jedno z deseti

·

nejlepší je klíště jednoduše vytočit nebo vykývat z rány

·

·

není dobré ho potírat mastnými krémy, mýdlem nebo
olejem, klíště se sice udusí a pak jde lépe vytáhnout, ale
předtím se vypustí do rány toxiny

jsou však některé oblasti v České republice, kde je
výskyt nakažených klíšťat zvýšený

·

informace o těchto oblastech můžete najít na
nejbližší hygienické stanici

·

ránu vydezinfikovat

·

když po mně klíště zatím jen leze a není zakouslé, stačí
ho smést na zem

·

rozhodně jej nedrtit mezi nehty, krev z klíštěte může
potřísnit ruce a malou záděrkou nás nakazit

Je kousnutí tak malého tvora vůbec
nebezpečné?

Jak se borrelióza v prvním stádiu
projevuje?
·

za pár dní po kousnutí se v okolí místa, kde bylo klíště
přisáté, objeví velká, zarudlá, okrouhlá skvrna

·

skvrna postupně od středu bledne

·

současně se projevuje únava a zvýšené teploty

·

v tomto stádiu
antibiotiky

·

pokud se však na nemoc nepřijde, začnou
postiženého po řadě měsíců bolet klouby a svaly a cítí
stálou, velkou únavu

je

nemoc

snadno

léčitelná

·

klíště přenáší dvě vážné choroby – zánět mozkových
blan a borreliózu

·

obě nemoci jsou v pokročilých stádiích jen těžko
léčitelné a způsobují vážné poruchy lidského organismu
(např. ochrnutí)

·

je zapotřebí zachytit obě nemoci již v prvním stádiu, kdy
jsou snadněji léčitelné

·

klíště chytíme nejspíše v kapradí, vysoké trávě, v
listnatém lese

·

první příznaky se projeví za jeden nebo dva týdny od
kousnutí a připomínají chřipku

·

proto je nutné se po každém výletě pořádně prohlédnout
a pak sledovat svůj zdravotní stav po tři až čtyři týdny

·

postižený pociťuje bolest hlavy, malátnost, má
teplotu a je mu na zvracení

·

při sebemenších příznacích onemocnění vyhledat
lékaře

·

·

je možné se nechat proti zánětu mozkových blan
očkovat, informace lze zjistit u lékaře

pak se všechno uklidní, ale je to jen klid před bouří ·
za 7 až 14 dní vypukne druhá fáze teplota vyletí až
na 40°C ,postižený má silné bolesti hlavy, ze kterých je
mu na zvracení
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Jak poznám, že jsem se nakazil zánětem
mozkových blan?

Klíště

NAŠE AKCE

Zkuste si Triatlon

5.června 2004

Půlka redakce ČEFIL (Fialka) Celý týden byl krásný a jak
na potvoru na náš Triatlon pršelo. Ráno nás po zastávkách
bral Dazul do big, big a big auta firmy LACHIM a první jel do
Ratibořa a tam vzal dva z nejmladších účastníků závodu.
Tentokrát s naším bývalým vůdcem najela jeho choť, ale
jen jeho nejmladší syn Zdenda z Kateřinic (který také
závodil jako jeho otec, ale jen s tím rozdílem, že závodil
v nejmladší kategorii). Vsetínské odvážlivce sme naložili
u Hypče (tedy u big supermarketu Hypernova největšího
obchodu na Vsetíně). Taky nás navštívila známa osobnost
trojkařských dějin (pro ty co nečetli minulý Šesták je to
Krtek). První se nafoukaly plavidla, postavil přístřešek
a pak se začalo závodit.Závodil aj náš vůdce Radoslav
z Kačických Pasek.V plavání měl hodně velký náskok
Krteček.Potom sme šly s Kecků na naše stanovisko.
Kolem nás měli ti udatní běhat. První udatný u nás byl
náš drahocený vůdce. Potom jakýsi doktor, Dazul, další
doktor a pak co nás překvapilo Krteček. Oběhli Stanovnicu
a zase byli u nás. Nakonec sme viděly urputný boj mezi
Radkem a doktorem. Radka zklamalo jeho koleno a čekal
na našem stanovisku než přiběhne Dazul. Pak to kolem
nás proběhlo a náš nadějný typ byl poslední. Potom bylo
vyhlášení a jelo se dom. V kategorii nejmladších byl první
Medvěd, v mužích doktor, který si dovolil předběhnůt
našeho vůdce a v Hrochoch byli oba stejně.
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(Zub) I přes to, že jsem byl hlavním organizátorem
triatlonu, nebyl jsem tam. Naskytly se jiné, bohužel
důležitější záležitosti. Protože vím, že i přes opravdu
drsné počasí letošní závod dopadl dobře, chtěl
bych hlavně všem poděkovat. Takže děkuju všem
závodníkům ve všech kategoriích za účast, že
nevyměkli a šli do toho. Potom děkuju všem, ale
úplně všem, kteří se byť maličkostí na tomto světově
proslulém závodě přičinili. A jestli dovolíte, rád bych
poděkoval jedné konkrétní osobě, bez které by asi
žádná taková akce neměla probíhat, protože ta
měla na triku veškeré případné průsery. Radku, dík
žes to vzal za mě (třeba to někdy vezmu za tebe).
Pak nesmím zapomenout na sponzory a také jim
poděkovat. Jsou to tito: Irisa Vsetín, Block Valašské
Meziříčí, Cykloservis Hošťálková, Petr „ZUB“
Zubíček. Ti věnovali krásné věcné ceny pro vítěze.
Takže co zbývá, je díky všem - příští rok znovu.
(Dazul) Jako účastník všech dosavadních Triatlonů
mohu zodpovědně prohlásit, že tak mizerné počasí
nás ještě nepotkalo. Kdybychom Triatlon odvolali,
každý by to jistě pochopil a možná by byl i trochu
rád. Ale jsem rád, že se nepsané šestkařské pravidlo
„akce se uskuteční i kdyby padaly kilová závaží“
neporušilo. Myslím si, že jsme nejen sobě dokázali,
že „nic není nemožné, ale posbírali jsme plusové
body od všech těch, kteří si mysleli, že jsme takoví
magoři, přišli i v lijáku a my je nezklamali. Nezklamat
není málo.
Snad největší uznání a superpochvalu si zaslouží
nejmladší trojice účastníků - Medvěd, Cipísek a
Zdendáš. S velkým nasazením vyrazili plavat v
tom největším lijáku a při jízdě na kole i běhu byli
tak špinaví od blata, že by je maminky nepoznaly.
Jsou to všichni tvrďáci a velmi povedený šestkařský
vlčácký odchov. Příští rok uděláme Triatlónek určitě
znovu.
Triatlon je pro mne takový lakmusový papírek mojí
zdechlosti. Vždycky mám dost důvodů proč se
právě letos neúčastnit, ale zatím jsem vždy dokázal
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svoji lenost přeprat. Přiznám se, že mi je už jedno
kolikátý dorazím do cíle. Cítím se absolutním
vítězem podaří-li se mi zvládnout trať pod dvě
hodiny. To je pro mně TRIATLON.

Předtáborovka

18.-20.6. 2004

(malá Bára) Předtáborová
výprava
začíná
odjezdem
z klubovny v 7 hodin v pátek
18. června. Na tuto výpravu
se přihlásilo 15 lidí, ale ve
Val. Meziříčí k nám přibyl
ještě Ondra. Irča, Miris, Spídy,
Janina a Kikina odjíždí na
tábořiště už dřív, aby mohli
přichystat plachtu, pod kterou
budeme spát. My zatím čekáme
v klubovně než přijede Dazul
s větším autem.
O půl jedenácté přijíždí Dazul
a už vyrážíme. Kolem jedné
hodiny v noci jsme na tábořišti,
kde skoro všichni spí a tak
zalézáme do spacáků také.
Ráno nás probouzí slunko a
také práce. Po vydatné snídani
nám Radek s Dazulem rozdělují
práci. Většina jde nosit podsady
a Radek, Miris, Spídy a Fanta
zůstávají tady a sečou trávu.
Tráva je osečená a podsady
donesené ještě do oběda a
stiháme udělat i most přes
Odru. Odpoledne se podsady
skládají dohromady a tráva se
shrabává.
K večeru se mraky zatahují
a začíná poprchávat. Strhne
se takový liják, že se už nic
nedá dělat. Na večer je ještě
nachystaná sauna, a tak ji
hodně lidí využije.
V neděli ráno se už jenom
vyrovnávají stany, dávají se
desky na postel a spravuje
se most. Potom se při malém
dešti všechno uklízí a může
se jet zase domů. Celou cestu
prší a prší. Domů nás každého
rozváží Dazul a tím výprava
končí.
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Puťák 26.-30.6.2004

(Chytrý - z Expediční kniky Puťáku 2004 27.6.2004)
A zas je to tady - slunko svítí jako blbé. Nebo
snad ne? Asi ne. Slunko to má k nám přinejmenším přes pár mraků. V tom Janově
spacáku je hůř než v trůbě - nejdřív tam vlezu
v košuli a kraťasoch. Postupně zjišťuju, že
tepla mám na rozdávání a tak sa ráno, po pár
kopancoch od Cipíska, probouzím pouze v
trenkách. Místo ranní koupele dostávám spršku od místních komárů a to mně postaví na
nohy během 10 minut.
Na snídani mi podhodili chleba s máslem a
marmeládů. Labužník sice nejsu, ale ta mar-
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meláda to všecko zachránila.
Po zabalení plachty, uklizení ohnišťa , sbalení
pacáků a věcí, přichází věc nadmíru komplikovaná a tak složitá, že i já se bojím následků
a důsledků z ní vyplývající - vzbuzení Dazula.
Dazul se zdá zprvu elice příjemný, ale to nás,
zkušené mazáky, neošálí. Víme, že přiblížení
k němu, ba dokonce fyzický kontakt s ním, je
velice nebezpečná a na životu ohrožující věc.
Je známo, že Dazul vyleze pouze za určitých
podmínek. A tak přes udivení nováčků Dazul
vylézá ke stříbrnému ppodnosu, za zvuku
fanfár k čerstvě usmaženým volím okom, k
čerstvým novinám a kytici růží. Od té doby co

velí celému středisku je nějaký jiný - no, změna
je změna.
A pak se vydáváme na cestu. Nejdříve se podíváme do Rakůska, kde pořizujeme společné foto.
Míjíme kámen s nápisem „Naše je a naše zůstane“ z roku 1939. Holt někdo asi umí vymýšla´t
hesla.
A to by člověk nevěřil, co aut tady jezdí. Normálně je tady mezi stromama takový hotel, za který
bych sa nestyděl - měť ho.
Po pár kilákách míjáme takové fajné město s
barákama. Většina lidí si to rovnou zamíří do
místního nákupního střediska s cílem nažrat se
(do Šestáku - najíst se), ale bohužel, po zjištění,
že i zde se za jídlo platí, mnozí z nás zklamaně
odcházelo (Mates - jedno to vyjde). Cipísek si pro
změnu zase kůpil čtvrtku melůnu a celý si ho sám
zkonzumoval.
Další ceta nás vedla asfaltkou do zhruba 4 km
vzdálené - blízké - dědiny. Byla tam malá, že si
ani ten název nepamatuju. Ale mezi Bystičů (to je
to město) a mezi tů malů dědinů byl rychlý oběd
- chleba, salám (pro ty moc rozežrané), cibula.
Po tej dědině následoval Jelení vrch na kterém
kupodivu nebyli jelieni, nýbrž betonové bunkry z
období před druhů světovů válků. Po odborném
výkladu zarostlého a zkušeného „průvodčího“
jsem si připadal jako voják, který nejenomže v
bunkru spával ale taky ho postavil. Díky Bohu a
Dazulovi, to byl pouze pocit.
Po srdečném rozloučení se naše výprava vydala cestou ke skále s malou kapličkou. Zde jsme
si opět odpočali a vydali se po lesní cestě se
sklonem zhruba 50 stupňů dolů. A všecko co
jsme nyní sjeli jsme museli opět vyjeť do kopce,
protožehrad sa přeca v údolí nestaví - to ví snáď
každý. A tak sa šlapalo a šlapalo - samozřejmě
na kole - a do kopca, aby toho nebylo málo.
Ten hrad se zdál velký, ale přitom byl takový de-

centní. Hneď jak sa přijelo, Dazul sesedl se
slovy, že tam byl a že už tam nepotřebuje
jíť. A podával mě peníze. Sice u toho kašlal,
sípal, ruky měl mokré jak vodník a kraťasy
jak kdyby sa počůral, ale já se slovy „Neboj
sa Dazule, já to nikomu neřeknu“ jsem sa
odebrál spolu ze zbytkem na ten hrad Landštejn. Po prohlídce příkopu, nádvoří, věže
a tamnějších turistek jsme sa odebrali na
langoše a kofolu do místní putyky. Po východu z hradu byl Dazul zaskočen na lavičce s
dvěma blondýnama a jednů brunetů. Pohotově vyskočil se slovy „Ptal jsem sa na cestu,
číslo na mobil a míry“. Později mi všechny
údaje sdělil - sice nedobrovolně - ale i vůdce
se dá vydírať - a funguje to na něho jako na
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každého obyčejného smrtelníka.
pod hradem jsme eště objevili ďůru, která
zřejmě sloužila jako konírna pro koně a pro
zlobivé babuše.
Cesta z hradu byla svižná, rychlá a zajímavá,
protože jsem našel Cipískovu kšiltovku. Dolů
na rozcestí sa Cipísek dal do sháňání stojanu
o kterém sem ani nevěděl, že ho ztratil, ale to
je stejně jedno. Stojan sa nenašel a kšiltovku
jsem mu doteďka nedal a vypadá to, že ani
nedám - ale to je enom taková poznámka na
okraj.
Další cesta je enom po polňačce. Měli jsme
naraziť na skaly, ale kde nic, tu nic. A tak jsme

to rubli na jakůsi starů, nově vykopanů dědinu
Pfafenschlag. Mezi náma - šlo enom o pár zajímavě položených šutrů u starého rybníka.
A přesně tam jsem píchnul kolo. A tam jsme
taky potkali další babuše. A řeknu vám, dlůho,
dlůho sem Dazulovi vykládal, že si jich pár na
skalku fakt vzíť nemože.
A tak asi kilometr od tohoto místa sme sa utábořili.
Zjistili jsme, že nadávať na zakopávání o provázky od plachty sa nevyplatí, protože čas od
času sa to podaří každému (že, Dazule).
Po důkladném mytí a projížďce na loďce po
rybníce teďkom ležím a idu spať.

Akce o prázdninách
23.-26.7. RS miniexpedice na Dunajské slepé ramena (Amazonie) - Dazul
RS tábor na Bařince - (Kotě, 2.D) osobní zvadla byly rozdány
Letní kino - průběžně podle počasí bude u Dazulů na zahradě probíhat letní
kino (spacáky a karimatky s sebou)

Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na
http://sestka.skauti.cz (sekce ČASOPISY).

