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TunderMans
Pavuk se na YOU TUBE pochlubil svým „fi lmem“TunderMans dlouhým 1 
minutu 46 vteřin. „ Z dlouhé chvíle vzniklo krátké video o hrdinech, kteří umí 
ovládat elektřinu.“ 
 Když jej shlédneš a usoudíš, že by se mohl objevit i v sekci VIDEO na našem 
oddílovém webu, možná se Pavuk nechá právě od tebe přemluvit, aby jej tam 
také umístil :-)
A třeba tě pak obsadí do svého dalšího fi lmu :-) :-) :-)

Nejhezčí oddílové trička
Málokterá anketa na tomto webu zaznamenala takovou „účast“. Na otázku „Který oddíl má podle 
tebe nejhezčí oddílové tričko nebo bundu?“ odpovídalo během 41 dnů celkem 364 webovských 
„respondentů“ - což odpovídá počtu registrovaných členů střediska + skalním příznivcům :-) Zdá 
se, že nejhezčí tričko (nebo nejvíc příznivců) má 2.dívčí oddíl - DVOJKAŘKY! Blahopřejeme a 
gratulujeme - tričko „dvojkařek“ je skutečně velmi nápadité a hezké. Nemůžeme se zbavit dojmu, že 
hlasující hodnotili nejen samotný grafi cký návrh trička, ale i osůbky, které tyto trička nosí :-)

Expediční kniha
To, že roveři vsetínského střediska uspořádali o prázdninách roku 1993, 21 denní expedici za Polární 
kruh se ví. Někteří si mohli ze střediskových DVD prohlédnout i sestříhaný fi lm. Sběratelé mohli ve 
starých časopisech SKAUTING a JUNÁK (ale i VALAŠSKO a další) číst reportáže psané účastníky 
této jedinečné expedice. S tehdejších plánů se 
nepodařilo pouze vydat z akce „expediční knihu“. 
Dluhy se ale mají splácet a tak je po 15 letech, 
expediční kniha skoro na světě. 
 Má zatím rovných 100 stran a měla by vyjít v 
omezeném nákladu (pro účastníky, kteří si ji 
objednali) celobarevně! Ti ostatní si ji budou moci 
po křtu stáhnout ze střediskového webu. K této 
expediční knize budou jako přílohy přidány rovnou 
3 DVD - s necenzurovanou verzí nesetříhaného 
čtyřhodinového záznamu, přehledně rozděleného 
na jednotlivé dny expedice, sestříhaným fi lmem, 
všemi fotografi emi a diapozitivy, které se po těch 
letech podařilo shromáždit.
 V současné době si „expediční knihu“ pročítá 
inspirátor akce, spisovatel Miloš Zapletal, který 
slíbil, že do ní připíše pár slov. „.....Když tak čtu 
o vaší uskutečněné cestě do polárních krajů, 
smutně si říkám, proč čert nevzal bolševiky aspoň 
o dvacet let dřív? Teď bych se tam mohl vypravit 
sám nebo s rovery kdykoliv, jenže dnes si můžu 
jen povzdychnout s Tarasem Bulbou: Ech, stáří! 
.....“
 „Expediční kniha“ a bonusová DVD budou 
pokřtěny v sobotu 15.března 2008 v Dětském bezbariérovém centru Březiny, kde se v té době 
bude konat setkání účastníků expedice po patnácti letech. Tehdy jim bylo většinou 15-16 let a nyní 
přijedou z různých koutů republiky jako zralí mužové a ženy, spolu se svými rodinami. Účastníků 
expedice bylo 42, jsme proto zvědaví, kolik se jich opravdu sejde.

...Aktualitky...



Odpoledne hitů 5.1.

(Klíště) Hned po probuzení jsme šli společně s Maxem  pomoct chystat sál. Cérky byly šikovné a 
práce jim šla od ruky. Fialka zasluží pochvalu bo s týmem to zvládla skvěle. Odpoledne dojeli dětska 
ze Vsetína a už se mohlo řádit. Krapítek nás sice zlobila technika,ale jinak to bylo parádní. Též 
mě bylo zalichoceno a o pár let sem omládla J Po skončení sme  se sesůdem a Barčů šli na kurz 
koupání batolete.

11. Skautský ples 2.2.
(Klíště) Na ples sem dojela krapítek později bo  synovec slavil první rok a to není enem tak. Bohužel 
jsem jela bez Honzíka, protože teho sem od zákusku a lahodného moku nemohla dostat ani za nic a 
jelikož tančení mu nic neříka nenaléhala sem.Měla sem být v bufetu, ale po příjezdu mi bylo řečeno, 
že se mám jít bavit a až bude potřeba zavolají. No nenechala sem sa dvakrát přemlůvat. Společnost 
kterů nevídám každý den, výorné míchané nápoje,hudba lahodící mému uchu (obzvlášť tóny kytar 
v pekle). Nečekaně i nějaký ten tanec.Ani sem se nenadála a už probíhal  úklid,vyúčtování bufeu a 
také ty věci kolem.Už jen najít suseda  a  Barču a trada domů.Do pelechu sem se dostala kolem 5 
hodiny ranní, s nohama bolavýma víc než po vandru bo podpadky nenosím každý den.



(Maťa) Malá Fatra je ze slovenských hor od nás (skoro) nejblíž, a proto jsem tam ještě nebyl - 
pokud nepočítám pravěk kdysi na základní škole. Pod svícnem prý bývá tma. Mí kámoši už několik 
let odolávají návrhům se tam vypravit, protože přece každý normální člověk tam už byl 100krát. 
Nezbylo než se vetřít jinam. Dorostence z Kačic znám dosud jen z povzdálí, ale dopředu tuším, že 
na tento víkend se mi nepodaří zapomenout. Ani teď zpětně nevím, jestli je to dobře nebo špatně...
Vsetín, u Hypernovy, sobota ráno 9:00. Hoši jsou na místě aktivně 15 minut předem a proto 
nechávají svůj motor vychladnout. Nakládám Zuba a vyrážíme na východ. Drobné selhání techniky 
(stěrače stírají, ostřikovače neostřikují) řeší za jízdy má levá ruka a hadra. Kromě malého průzoru 
má naše čelní sklo stejný design jako zadní sklo u sanitky. Zub je z toho zdá se mírně nervózní, 
ale zůstávám klidný. Ukazuje se, že právem - aspoň nevidím ty policejní hlídky, co prý stojí u cesty.
Šútovo, cca 11:00. Řeším dilema, jakou zátěž zvolit - zda Dazulovy skialpy nebo Dickovy sněžnice. 
Vzhledem k poprašku okolo volím sněžnice a lyže nechávám odpočívat v autě. Následující kilometry 
údolím potoka mi dávají za pravdu, některé krkolomné pasáže mě uspokojují i bez lyží tak, že mi lepí. 
Svačíme u Šútovského vodopádu, Zub přemlouvá k varu polévku. Po delší době dosahuje svého, 
zatímco teplota zbytku mužstva klesá. S narůstající výškou přibývá mlhy a vichru. Konečně je sněhu 
tolik, že není trapné obout sněžnice. Trapných je dalších cca 50 metrů, po kterých opět vyzouvám 
- 3 pády a pohyb po čtyřech mě přesvědčily, že se jedná o model určený výhradně k chůzi po rovině 
a k zatížení batohu. Tuto druhou funkci plní od teď výborně po zbytek akce. Stoupáme žlebem, 
stromky jsou všechny nápadně prohnuté směrem do údolí. Od čeho asi... Představa smuteční 
síně mě nutí zvýšit tempo a následovat Radka stranou z lavinového kotle. Dostáváme se na holý 
hřbet na horní hranici lesa a začínám tušit, že nocleh bude krušný. Mráz, vichr a zvířený prašan. 

16.-17.2. Malá Fatra 



Vybíhám na svah nad lesem a fotím - je vymetená obloha, bezvětří a snad dokonce i celkem teplo. 
Vyrábíme na ohni vodu a balíme. V 9:30 začínáme stoupat na Poludňový grúň. Ke slovu přicházejí 
mačky (přece je nepovleču celou dobu v batohu), ostatní jdou hrdinně na sněžnicích. Na hřebeni 
vyfukuje, ale jde vidět celé Slovensko, Beskydy...paráda. Poprvé lituju lyží v autě. Skialpinisti se rojí na 
všech stranách, někteří i s padáky. Dorážíme na Chleb. Je mi líto už zas hned slézat z hřebene, a daří 
se mi rozklížit kolektiv - s Radkem a Fantou pokračujeme ještě na Velký Kriváň. Traverzem dorážíme 
zpět na chatu pod Chlebom, kde čekají Mira se Zubem. Pivo, kyselica a sladké knedlíky tvoří optimální 
směs pro sestup. Sbíháme sjezdovku a pak lesem až k potoku. Na lanové lávce přes vodu si navzájem 
srdečně přejeme, aby někdo spadl. Snad příště. U auta Zub přece jen otevírá broskve v plechu, v 
jejichž existenci jsme už přestali věřit. Je 16:00. Odírám sůl z čelního skla a silou vůle resuscituji 
akumulátor. Pak už jen taktické odbočení v Žilině, abychom setřásli ten vůz, co nás pořád sleduje. 
Aha, to byli naši. Dohání nás v Halenkově. Vsetín, Penny market, 17:30 - výlet na Fatru je minulostí.
Nebylo to špatné, ogaři. Člověk si doma hned začne víc vážit každého radiátoru a tekuté vody. Až 
budete zase potřebovat narušit kolektiv, dejte vědět. 

Je cca 15:00, zalézáme do lesa a chystáme bivak. Vyčůraně se zmocňuju jedné ze 2 lopat a 
pokouším se o záhrab. Přestávám se bát, že se budem do večera nudit. Jde poznat, že bych byl 
špatný tunelář - když vracím lopatu, vidím že ostatní stihli za tu dobu udělat záhraby dva. Moje 
slova o práci kvapné se Radkovi vyplňují až nad ránem. Se soumrakem přichází už opravdu 
pořádný mráz. Že bylo -19st. se dozvídám naštěstí až doma z internetu, jinak by mi asi bylo dost 
zima. Vaříme a zahříváme se, jak to jde. Bohužel je brzo vše vypito a mráz opět útočí. Nadávky 
překvapivě neúčinkují. Narušená psychika kolektivu se projevuje v dlouhé debatě o hovnu. Téma se 
jeví jako nečekaně nosné. Nejslabší kusy nevydrží s nervama a jdou si opodál ulehčit, čímž riskují 
přimrznutí v nepříjemné pozici. Já odolávám. Se znepokojením zjišťuji, že už jsem si oblékl úplně 
všechno, ale teplo se nedostavuje. V botech lezu do spacáku a zabalen do stanové celty se pracně 
zasouvám do záhrabu. Je asi 19:00. Zcela vyčerpán tímto úkonem upadám do mdlob a v hlavě mi 
běží směs záběrů z bitvy u Stalingradu, Spalovače mrtvol a dobývání Arktidy. Každé probuzení je 
vždy zklamáním, že ráno ještě nenastalo. Překvapení se nekoná - je mi zima. Po 12 hodinách už 
vidím světlo na konci tunelu, tak se opět pracně vysunuji. Je neděle ráno. Ostatní ještě drží pozice 
v záhrabech, Radkovi ani propadlý strop bivaku nebrání ve spánku (nebo agónii?)... 



Pavukův první krátký fi lm

Možná už jste slyšeli, že vytvářím krátký (asi pětiminutový) fi lmeček. Řekl jsem si teda, že si udělám 
takovou malou „reklamu“ v Šestáku. Důvodů je samozřejmě víc… 
Nejdříve jsem si říkal, že to budu držet v tajnosti, protože jsem věděl, že bude tvorba klipu dlouhá, 
jenže asi 3. den po natočení potřebného materiálu se u nás doma sešla většina vůdců a Dazul se 
samozřejmě musel pochválit jakého má báječného syna a tak všem řekl, že jsem natáčel nějaké 
videa, a že z toho teď vytvářím klip, který má být doplněný speciálními efekty (pro upřesnění: velkou 
roli ve vyzrazení, do té doby utajovaného díla, hrál i Martin). 
Jakmile se tedy všichni, co byli u nás na návštěvě, dozvěděli, že něco připravuju, okamžitě mě 
začali přemlouvat, abych jim ukázal něco, co už mám hotové. Když tedy bylo tajemství prozrazeno, 
nemělo cenu fi lm dál ukrývat a tak jsem jim ukázal začátek mého díla. 
Od této doby, když jdu třeba ze školy a potkám někoho z oddílu, tak jeho první věta je: „Nazdar, 
už máš to video?“ Takže pro všechny, které to zajímá: Video bude hotové přibližně někdy v dubnu 
(termín je jen orientační – může to být už v březnu nebo taky třeba na konci května). Je to sice velké 
rozmezí, ale jsem na to sám a ještě do toho mi zasahuje škola. 
O čem tedy fi lm bude? Film bude zaměřený na speciální fi lmové efekty (něco ve stylu STAR WARS 
zkombinované s Mortal Kombatem a dalšími podobnými fi lmy). Takže zde nebudou chybět světelné 
meče, ani blesky vylétávajících z rukou fi lmových hrdinů, dokonce sem tam prolétne i ohnivá koule 
či se někdo přemístí v doprovodu hustého černého kouře. 
Chystám i malou upoutávku, která by se v nejbližší době měla objevit na webu našeho oddílu (kdo 
neví, adresa se změnila na http://sestka.eu). Jakmile ho budu mít hotový, napíšu to i na vzkazovník, 
takže vyčkávejte J

Vzhledem k tomu, že se chci pořád zdokonalovat, tak mě jednou napadlo, že bych mohl vytvořit 
s několika lidmi skupinku, která by sem tam natočila nějaký krátký fi lmeček. 
Nic by nás neomezovalo a na nikoho bychom se nemuseli vázat. Prostě když nás něco napadne, 
tak to natočíme a uveřejníme (vytvořil bych pro nás webové stránky). 
Kdo je všechno potřeba? Každý (na věku nezáleží), kdo se chce nějakým způsobem podílet na 
tvorbě fi lmů. To znamená někoho, kdo by dělal hudbu (buď vlastní nebo staženou z internetu), dále 
někoho, kdo by chtěl natáčet (nemusí vlastnit kameru – tu jsem ochoten zajistit). Dále je potřeba 
člověk, který by chtěl natočené videa stříhat (tohle bych si vzal na starosti asi já, ale kdyby se našel 
někdo, kdo by to chtěl taky zkusit, jsem ochoten se s ním o tuto funkci podělit – kdo neumí stříhat, 
ale přesto by to chtěl zkusit, jsem ochotný ho to naučit). Při natáčení jsou potřeba také herci. Takže 
každý, kdo si chce vyzkoušet hrát v krátkých fi lmech nebo se chce dokonce v budoucnu věnovat 
herectví, se k nám taky může připojit. Tyto role jsou při natáčení fi lmů asi nejdůležitější, ale hodí se 
k tomu i lidi, kteří by v případě potřeby vytvářeli třeba kulisy nebo co by drželi mikrofon, aby byl lepší 
zvuk. Míst je opravdu hodně, některé jsem sice vypsal, ale ještě jich spoustu zbývá. Takže každý, 
co by měl zájem se do této skupiny lidí přidat, pište mi na e-maipaveldrabek@centrum.czlnebo 
na mobilní telefon 737 26 99 33, popřípadě na ICQ: 334-027-872 nebo na vzkazovník oddílového 
webu.Doufám, že se najdou nějací zájemci a že se nám to povede.S pozdravem Pavuk

Pro ty, kdo se chtejí podílet na tvorbě fi lmů



Abych vás nějak provedl celým dějem jak takové video vzniká, napíšu zde pár stručných řádků.. 
Na začátku mám scénář - to je asi nejnudnější a nejnamáhavější část celého tvoření (teda aspoň 
pro mě). 
Nyní si musíte sehnat herce (šáhl jsem po Cipískovi (promiň Alešu - jsem zvyklý) a po Matesovi. 
Herce tedy máme. 
Nyní je na řadě natáčení. Docela zdlouhavá část (Máta s Alešem vám můžou vyprávět). Jednu 
scénu, která má být asi 5 vteřin dlouhá, točíte třeba 20x, protože někdo, kdo má ve scéně odhodit 
meč a na chvíli se nehýbat, se při tom bouchne do kolena a svalí se na zem a potom si stěžuje, že 
už to natáčí po desáté, vám dokáže opravdu ulehčit. Takže zpátky k věci. Dejme tomu, že už máme 
natočené všechny videa. 
Nyní jde video do střižny (do mého PC). Zde si musím všechny videa pečlivě pustit a vybrat, které 
postoupí do fi nále a budou vidět na plátně. Sestříhaný fi lm nyní vložím do programu, ve kterém 
musím video, snímek po snímku upravit (pro ty co neví, tak jedna vteřina se na videu obvykle skládá 
z 29 snímků – jsou to tedy něco jako fotky, které si rychle promítnete za sebou – za 1 vteřinu si 
musíte prohlédnout 29 fotek) a přidat speciální efekty. Mezi námi – tahle část je nejzdlouhavější 
z celého tvoření. Jeden snímek (pro ty co umí zlomky) 1/29 vteřiny mi zabere průměrně 20 vteřin 
práce (vynásobte si to 29ti - získáte vteřinu, nyní si to vynásobte 60ti – získáte minutu a nyní si 
to vynásobte 5ti a získáte čas ve vteřinách, který strávím nad celým videem dohromady – mě na 
kalkulačce vychází číslo 174 000 vteřin (v přepočtu to je 48 hodin a 20 minut) – takže takovou dobu 
strávím celkem nad mým klipem jenom u efektů. Když každý den u toho průměrně posedím tak 
hodinku, strávím nad klipem měsíc a půl. No ale jdeme dál. Máme udělané efekty. 
Nyní přichází na scénu zvuk. Pro někoho, kdo má doma jen pár písniček (jako třeba pro mě) je 
tato práce taky dlouhá, ale ne zas tak jako u efektů, protože nevlastním doma 6 000  profesionálně 
nahraných zvuků, které se do tohoto klipu náramně hodí, musím hledat na internetu volně stažitelné 
zvuky, které bych mohl použít. Máme tedy video sestříhané i speciálními efekty doplněné několika 
stovky zvuků. 
Momentálně by se k tomu hodila nějaká hudba. Vzhledem k tomu, že je to už krátký fi lm, nemůžeme 
použít jednu písničku, která nás bude doprovázet celým fi lmem. Takže vybereme vhodné skladby, 
které upravíme tak, aby se v případě potřeby zeslabily či zesílily. 
Hudbu máme, co tomu ještě chybí? No přece titulky! Jak ty co budou na začátku tak i na konci. 
Titulky považuju za nejlehčí, nejpříjemnější a nejpohotovější část fi lmu. Už se těším, až je budu psát 
J.
Doufám, že teď tedy víte, jak asi vypadá tvorba fi lmu, který chce využívat speciální efekty…

Jak vzniká fi lm?



Děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka č. 92 (Kecka, Pavuk, Klíště, Maťa ) 
Uzávěrka č.93 je 27.3.2008. 

Články, náměty, nápady posílej te na zdenkagottwaldova@seznam.cz

Sponzorují nás: LACHIM, s. r. o.,  OBECNÍ ÚŘAD KATEŘINICE,  Ústředí Junáka
Krajský úřad Zlín,  Město Vsetín,  Skautská nadace Jaroslava Foglara

Šesták 
je pro:

Všechny výtisky Šestáku najdeš na
www.sestka.eu

2. - 7.3 Jarní tábor na Bařince
7. - 9.3. Ekšn 13+
21. – 24.3. Velikonoční Planina (Rs + 
Os) bližší info Dazul
28. – 30. 3. Výseč  

 Březen Duben

Regionální tisk DENÍK – Valašsko na 7.straně 
informaci o našem plese - „Tradiční skautský ples 
ve Vsetíně“ - zabírá úctyhodnou celou stránku :
-)Za fotografiemi i textem stojí Robin Loukota 
(dříve 4.CH Lvíčata, později OS Tůlavé papuče). 
Vybrané fotografie sice mohou vytvořit dojem, že 
se plesu účastnila pouze mládež, ale účastníci 
XI.skautského plesu ví, že tomu tak nebylo a ani 
to není její primární cíl :-) Každopádně je hezkou 
tradicí, že po loňské barevné zmínce v tisku, i 
letos byla tato událost v tisku zazanamenána. 
Ředitel příštího XII.plesu je už v jednání (což je 
prvotní záruka toho, že se ples konat bude) a tak 
se můžeme v tuto chvíli jen těšit, jak bude vypadat 
novinový článek v roce 2009 :-)

Byli jsme v    
novinách...

4.4. Oddílovka
11.4. Ekohra
12.4. Filmový Maratón
19.4. Oddílovka-Den Země
19.4. Brigáda na Bařince
26.4. Oddílová výprava Ivančena

Březen, za kamna 
vlezem... Je-li duben pěkný, bude květen 

ještě lepší.


