Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích

číslo 97 vydáno pro vnitřní potřebu - 17.září 2008, nákladem 55 výtisků

Oddílová
Ti z členů oddílu a jejich rodičů, kteří chtějí
dostávat upozornění sms-kou i mailem o tom,
že právě vyšel ŠESTÁK, nechť dodají číslo
mobilu a svoji e-mailovou adresu Fialce - 731
519 452.
Do oddílového archivu DVD přibyly přes
prázdniny DVD č.105 (puťák), 106 (tábor),
107 (tábor), 108 (expedice Rumunsko) a 109
(expedice).
Každá oddílovka bude začínat v 16.15 v DBCB,
pokud nebude uvedená změna!
Reparáty na sklonku prázdnin dělal Medvěd
a Vápno - oba neuspěli a začínají znovu :-(
Držíme palce, aby jim nový začátek vyšel.
Tak jako se podařilo vydat minulé - 56 stránkové
- táborové číslo ŠESTÁKA 2 dny po skončení
tábora, podařilo se 1 den po skončení Expedice
do RUMUNSKA vydat 32 stránkovou expediční
knihu. Kniha se sázela na zpáteční cestě v
autě (účastníci expedice měli v autě pro tuto
příležitost nechaný notebook).
Velké akce HELP se za ŠESTKU zúčastnilo
v organizačním týmu celkem 23 členů a z
OLDSKAUTŮ 5 členů - celkem tedy 28 lidí z
velkého organizačního týmu. To je opravdu
nezanedbatelný podíl :-)
Prodleva s vydáním tohoto čísla ŠESTÁKU není
na Vaší sraně, ale v technických problémech.
Neustále se hledá zájemce, který by se byl
ochoten naučit sázet ŠESTÁKA. Mimo to by
si měl shromažďovat příspěvky a fotografie,
aby měl včas co do oddílového časopisu dát.
Technická podpora a poradenství ze strany
Dazula a Mirisa je zajištěna.

Narozeniny v září a říjnu

Medvěd - 14.9.1991, Míša B. - 23.9.1998,
Tereza B. - 1.10.1994, Lukáš - 1.10.1995,
Fialka - 3.10.1990, Miris - 5.10.1982,
Zub - 15.10.1977, Čeči - 20.10.1989,
Anita - 23.10.1981, Cipísek - 30.10.1992


Rada
Podařilo se nám dostat fotografii z našeho
letošního tábora do zářiového čísla SKAUTAJUNÁKA. Pokud časopis neodebíráš a chceš si
jej prohlédnout, můžeš si celé číslo stáhnout z
webu (má cca 9 Mba) - odkaz je na oddílovém
webu www.sestka.eu v NOVINKÁCH. Naše fotka
z tábora je na druhé straně zářiového čísla:-) Do
redakce SKAUTA-JUNÁKA bylo zasláno více
fotografií ale je vidět, že jsme nebyli jediní, kteří
fotografie z tábora včas poslali. A taky je z vybrané
fotografie zřetelně vidět, že zájem je hlavně o
akční fotografie :-)
Časopis SKAUT-JUNÁK je nejstarším časopisem
pro mládež v naší republice - vychází od roku
1915, obnoven byl v roce 1945, pak v roce 1968
a zatím naposledy byl obnoven v roce 1990. Přes
zákazy nacistů a komunistů vychází už 51 let!
Pokud by jsi měl(a) zájem dostávat tento časopis
domů do poštovní schránky, můžeš si jej objednat
přes web - odkaz je rovněž na našem webu v
NOVINKÁCH.
Od Zahajovačky je znovu zavedeno oddílové
bodování. Hodnotí se nejvíce nasbíraných bodů u
jednotlivců, ale i družinek. Body se budou počítat
průběžně, vyhlášení celoročního bodování bude
na konci roku. První část bodování bude uzavřena
na konci listopadu a vyhlášena na 1. oddílovce v
prosinci - i s překvapením.
Centrální mail na posílání článků, fotek a
připomínek do ŠESTÁKU „setsak@skauti.cz“
Velká středisková akce HELP, na které se jako
ŠESTKA významně organizačně podílíme byla
ukázkově uzavřena jeden den po jejím ukončení
- v neděli večer. Na střediskovém webu (www.
skauti.cz) byly vyvěšeny fotky z akce, aktuality
a novinky, tisková zpráva i výsledková listina. I
finanční vyúčtování akce bylo v tomto rekordním
čase uzavřeno. Když se chce, všechno jde :-)
Oddílový web www.sestka.eu zaznamenal
přes prázdniny 478 přístupů (a 1449 zhlédnutí)
za červenec a 272 přístupů (a 754 zhlédnutí)
za srpen 2008. Oldskauti na www.oldskauti.cz
zaznamenali 395 přístupů (a 1137 zhlédnutí) za
červenec a 300 přístupů (a 826 zhlédnutí) za
srpen 2008.

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. -slovenské přísloví-

NAŠE AKCE
Již několik let nahrazuje tato stálá rubrika kroniku ŠESTKY. Zde máme snahu zachytit téměř každou
akci, která se v oddíle udála - očima těch, kteří měli potřebu se o své zážitky s vámi podělit.

Expedice
RUMUNSKO

1.-10.8.2008
pohoří RODNEI a MARAMUREŠ

(Dazul) Z letošní expedice se podařilo v rekordním čase vydat dost dobrou expediční knihu (32
stran, vytištěna plnobarevně). Taky se pořídilo
přes 1600 skvělých fotek (můžeš shlédnout na
oddílovém DVD č.108) a natočit přes hodinu
videofilmu (DVD č.109).
Jak bývá dobrým zvykem, přinášíme v
ŠESTÁKOVI stručnou ukázku z letošní
expediční knihy.

Celou expediční knihu si můžeš stáhnout z
webu www.oldskauti.cz nebo www.sestka.eu
(Fanta) 5.8.2008. Po probdělé noci, kdy po
večerním hraní s Anitkou a jejích neustálých
prohrách jsme ulehli. Ona usla a já jsem
přemýšlel, jak budeme balit stany v dešti,
který právě začínal, si protřu ospalé oči, a poslouchám, že už neprší.


Drž se nové cesty a starého přítele. - slovenské přísloví Naopak to vypadá, že svítí slunko, a počasí je
celkem k světu. Vylezli jsme ze stanu, a jako
vždy, Anita se šla umýt, a já jsem zatím jako
vždy, balil stan.Už to ani neřeším, celkově to
s ní není jednoduché. Na snídaní jsme pojedli
rozdrolený chleba se šunkou, cibulí, okurkem,
ředkví a česnekem.
Nahodili jsme bágly a my s Jurků, který přečkal
deštivou noc mezi stany, jsme vyrazili ze sedla kde jsme spali Tarnita Barsanilui. Po 100
m vyslékáme bundy a pokračujem v našich
expedičích tričkách vstříc naplánované cestě.
Ani jsme sa nezadýchali a po zdolaných vrcholech Laptelui Mane 2172m.n.m. a Galatului 2048 m.n.m., jsme s Medvědem čekali
na zbytek a prostřeli kameny k obědu. Oběd
se skládal z chlebu, salámku podloženým
tvrdým sýrem i posypaným česnekem, který
zakrývala cibule. Jurka obědval taky. Zákusek
představovalo salko a po druhém chodu vločky, jsme obuli mokré ponožky a boty a
valili dál zdolávat rumunské dvoutisícovky.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny, já, Medvěd a
Jurka a Anita, Irča, Dazul a Pípa…Čekalo nás
převýšení cca 200 m na 1 km. Zatli jsme zuby
a vystoupali jsme to s jedinou zastávkou, a to
kvůli Jurkovi.
Nahoře čekáme na zbytek a fotíme se u vrcholového patníku hory Garga Laua 2159 m.n.m.
Začalo pršat a také fučat větr avšak dlouho to
dešťa nebavilo, tak jsme schovali pláštěnky a
pokračovali hustou rumunskou mlžinou. Hecli
jsme sa s Medvědem, že na dohledném vrcholu
vzdušnou čarou 1,5 km vzdáleného, budeme
asi za 30 min. Po značce to bylo bez převýšení
asi 4 km. S dvouminutovým spožděním jsme
se doplazili na vrchol Cisa 2036m.n.m. Tam
jsme čekali na zbytek a hádali, co za zvířátka
jsou dole v údolí, byly to koně.
Silný vítr a hustá mlha nás obraly o veškeré
teplo získáné předešlým výkonem, a tak jsme
se odebrali naproti našim “vrstevníkům”. Pojedli jsme s nima čokoládu a 12 km, které jsme
měli ještě dneska v plánu ujít, se nám začaly



zdát nereálné.
Po 2,5 km se odebíráme ke stavění stanů,které
nám Pípa zpestřil svým kameramanským
záměrem. Irča s Dazulem nám v té trémě sebrali tropiko i jednu tyčku, prominuli jsme jim to
a stany jsme postavili, začalo mírně siholit.
Začali jsme vařit večerní teplé jídlo, fakt dobrá
mňamka. Mezi tím pod kopcem sháňal bača
ovce a jak na ně Jurka stěkal, se psi seběhli
pod hranou našeho tábořiště - asi 4 ostří psi.
Museli jsme Jurku uklidit mezi stany, abychom
s nima neměli problémy i my.
Po večeři, až výborné, tak nenasyté, jsme
museli sáhnout do záložného skladu potravin
pro vločky. Ještě jsem pomohl Medvědovi a
Pípovi s čínskou polévkou. A po naplánovaném
koupání, které neproběhlo podle plánů, teda
vůbec!!!, protože tomu nevyhovovaly teplotní
podmínky. A Anita si ještě na žádné nepříznivé
aroma nestěžovala.
Zaleh jsem do spacáku a šel psát tento článek.
Napsal jsem asi dva řádky a už se tu zase
sáčkovala Anita. Naštěstí Pípa s Medvědem si
lehli před stany a pozorovali oblohu a červánky
prolínající se pohořím a zavolali Anitu ať jde
ven. Šla!:-) I přes těžkou domluvu jsem získal
od Irče mapu a mohl tak dopsat odborné názvy
zdejších vrcholů.
Pak jsem psaní přerušil, neboť se beze mě
kamarádi nemohli obejít a zavolal jsem, ať
mě teda udělají fleka, že nemám karimatku.
Prej za jak dlouho. Říkám za 10 sekund su
tam, provokativně začali odpočítávat, tak jsem
zapnul stan a na 2..1 doskočil mezi ně. Irča
říkala, že tam někde byl foťák. Říkal jsem, že
jsem ho cítil, ale nebyl to on.
Pomalu se stmívalo a začaly svítit hvězdy.
Foukal mírný vánek a já si uvědomil, že bych
teď opravdu nechtěl být nikde jinde než tady
v horách, daleko od civilizace. Nálada byla
na vysoké úrovni, a proto asi Irča s Anitou
museli čůrat v bezprostřední blízkosti.Pozorujem hvězdy, kecáme co nás napadá a
pořád je čemu se smát. Ještě aby ne, u nás v
ŠESTCE!!! Ležíme vedle sebe jako ovečky a
zpíváme večerku. Nemoh jsem chytit notu, tak
jsem sa přestal poslouchat. Dobrú noc, sportu
zdar.
Dopisuju při čelovce tento článek, Anita už je
opět tuhá a spí s otevřenou pusou!:-), už se
těším na ráno OLÉÉÉURÁÁÁ KULIŠÁK.

Zdravý nemocnému nevěří, sytý hladovému a svobodný ženatému. - slovenské přísloví -

Expedice
TYNÉS
15.-31.8.2008

(Pavuk) 19.8.2008 Vzhledem k tomu, že jsme
museli ráno brzo vyrazit, vstávalo se kolem
sedmé. Poklidili jsme palubu a vyrazili. Měli
jsme naplánováno několik zastávek. První jsme
se stavili v zátoce, kde jsme na člunu vpluli do
jeskyně (spíše to byla jen taková díra skrz na
skrz pevninou dlouhá cca 20m). Jakmile jsme se
vrátili se člunem na loď, tak jsme ihned nasadili
brýle, šnorchly a ploutve a „došnorchlili“ k druhé
jeskyni, která byla dlouhá 30-40m (možná mám
špatný odhad), a kde přibližně po 10ti metrech
už nebyla vidět ani vlastní ruka. Jakmile jsme
doplavali poslepu na konec jeskyně - už se dalo
došáhnout na dno, kapitán posvítil svou super
potápěčskou svítilnou na netopýry zavěšené na
stropech, kteří se okamžitě (když se nepočítá
dlouhé přemlouvání) probudili a začali splašeně
poletovat u stropu. Cestou z jeskyně nám kapitán
svítil pod vodou ke stěnám, kde se schovávaly
ryby různých barev a velikostí.
Další zastávkou se stala pevnost, zde jsme po
dlouhé době vystoupili na břeh a někteří se na
pevné zemi kývali ještě víc než na vlnách. Na
pevnosti jsme nějakou dobu pobyli. Nafotili jsme
zde nějaké společné fotky, prošmejdili kdejaké

místo a nakonec se vydali zase na palubu lodi.
Předposlední zastávka se uskutečnila při sbírání
“Slávek” (kteří neví, tak jsou to ty “škeble”, co
jsme uvařili a nakonec snědli). Dazul, Hanýsek,
Irča a Zdenda se postarali o plné 3 tašky, a tak
jsme měli co na chuť jak na tento den, tak i na
dny příští.
Poslední zastávkou byl přístav Herceg Novi. Než
jsme zde zakotvili, kapitán nás rychlokurzem
zaškolil, co a jak máme dělat, abychom
bezpečně zaparkovali a ukotvili Tynés.
Vše nakonec proběhlo bez větších komplikací,
a tak jsme zanedlouho vyrazili na pevninu, porozhlédnout se po městě. Tento malý výlet jsme
zakončili večeří v kapitánově oblíbené restauraci,
kde se každý dosyta najedl. V průběhu večeře
padlo pár vtipků o pisoárech, trpaslících a nejmenovaných lidech (nechci tady psát o Pajtášovi
přímo) - Anička sepsala nej hlášky na papír, aby
si je mohla naškrábat do svých zápisů a my na ně
mohli ještě dlouho vzpomínat. Pomalu, ale jistě,
jsme se všichni vrátili po další malé obchůzce
městem, které teď v noci ožilo, na loď. Za doprovodu hudby (ať už živé nebo v rádiu či na CD)
jdeme spát.


Moudrý se usmívá, blázen se chechtá. - slovenské přísloví (Zdendáš) 23.8.2008. Ráno vstanu a sním
snídani. Po snídani se vplulo do malé zátoky,
tam jsme se šli potapět (se šnorchlama), plavali kolem utesů a někdo začal volat, že našel
hvězdici. Hvězdice byla velká, červená z černymi
fleky. Pak Irča a Dazul šli prozkoumat jeskyně a
pak byla malá svačinka.
Pak jsme si od mých rodičů s Romanem půjčili
neoprén (já měl mamčin takže mi byl velký, Roman měl taťkův a ten mu byl akorát). Šli jsme,
teda plavali do nejbližší jeskyně - no
byl to takový průplav. Dělil se na vchod, východ
a pak tam byla taková tmavá odbočka bez
světla, do které jsme radši nešli. Ta jeskyně, o
které jsem teď psal, byla asi 10 metrů dlouhá a
asi 4 metry široká. Jinak byla nádherná (mně se
moc věcí nelíbí, ale ta jeskyně byla nádherná).
Byla modrá, zelená, červená, žlutá i malé krápníky tam byly - prostě super. Potom jsme šli do
druhé jeskyně, která byla taky zajímavá, ale ne
tak dobrá. Pak si šli všichni lehout.
Kapitán asi po 5 minutách připlaval, že v zátoce
jsou mrtvé ryby (asi od nějakých rybářů, kterým
se vysypaly) - jestli chcem, tak ať si je vylovíme.
A tak až se všichni vzbudili, tak jsme je šli vylovit
- bylo jich hafo.
Tak jsme je vylovili, a pak, mamka a Klamerka
je zbavily šupin, a potom já, Hanýsek a taťka
vykuchali. A že si je upečeme. Tak jsme jeli na
břeh (Pajtáš zůstal na lodi a pekl palačinky, které
sliboval už 8 dní) a tam jsme je upekli. Pavel
a Roman připravili na břehu z trosek nějakého
boršusu pevný stůl a posezení. Ryby byly
výborné a kapitán říkal, že v restauraci by nas
stály asi 100€. Pak jsme to všechno uklidili a jeli
(já, Roman, Anička, Klamerka) na loď, kde nás
čekaly výborné palačinky. A pak jsme šli spát.

(Dazul) 24.8.2008 ....Nejprve bylo potřeba natlakovat obě láhve na 200 a tak kapitán zapnul



kompresor. Natlakování láhve trvalo asi čtvrt
hodinky. V 10:45 jsme už byli v neoprenech a
připínali si opasky se zátěží. V 10:48 už jsme
ve vodě a nasazujeme si láhve, které nám Irča
spustila z paluby na laně. V 10:53 jsme ustrojeni, láhve otevřeny a bójka připevněna. První
ponoření. Prvně jsem se potápěl s láhvemi taky
na Tynés před osmi lety – od té doby jsem neměl
příležitost. Ale jsou věci, které se asi moc nezapomínají, zvláště, když se jedná o silný zážitek
– a ponor pro mne osobně silný zážitek je. V
10:59 pořizuju první podvodní Hanýskovu fotku
s lahví. V té samé minutě dávám foťák Hanýskovi, aby na oplátku vyfotil on mne. Pohybujeme
se asi ve 4-5 metrech pod vodou. Kolem 11:00
se podařilo Hanýskovi zamotat do lanka bójky,
která je přivázáno k mojí láhvi a taháme ji za sebou, aby bylo vidět, kde se právě potápíme.
V 11:28 mám na manometru tlak 50 a to je jasný
signál, že je potřeba jít nahoru. Vytahování lahví jsme provedli v 11:32. Před tím jsme si je
navzájem s Hanýskem uvázali na lana, která
pořád ještě z paluby visela. Jednu láhev se
podařilo vytáhnout bez problémů nahoru. Ale u
druhé, asi 30 cm před uchopením, povolil uzel a
žblunkla do moře. To nás kapitán asi nepochválí.
Láhev je odhadem v 8-10 metrech. Okamžitě informuju Hanýska, který je ještě na nehtu, aby se
pro ni zkusil ponořit a vytáhnul ji na hladinu. Asi
to nebude tak jednoduché, protože Hanýsek si
není jistý, že ji vytáhne nahoru, protože láhev
váží kolem 12 kg. Naštěstí Páju napadlo, že by
možná šlo láhev vytáhnout za lanko, kterým byla
k láhvi uvázaná signalizační bójka. Hanýsek tedy
doplaval pro bójku, podal mi lanko a – opravdu,
láhev šla pohodlně vyháhnout k hladině. Tam ji
Hanýsek přebral a přivázal na normální, silnější
lano. Akce trvala tak 3 minuty, ale kapitán má oči
a uši všude, takže jsme to před ním neutajili....

Koho neštěstí pronásleduje, ten si i v nosní dírce prst zlomí. - slovenské přísloví -

Narnie
3.9.2008

(Čikita) Ve středu 3. září byla Narnie. Narnie byla
taková skvělá hra, ve které jsem se já a doufám,
že i moji kamarádi, dobře pobavili. Nejprve
jsme se rozdělili na dvě družstva, když jsme se
rozdělili první družstvo vyrazilo do boje. Po chvíli jsme vrazili my, druhé družstvo. Když jsme
vstoupili do skříně a vyšli jsme druhou stranou,
ocitli jsme se v Narnii. Přepluli jsme na loďce na
druhý břeh a tam jsme dostali kroketové koule a
kladívka, museli jsme překonat hodně překážek.

Potom jsme dostali do ruky látku, na které
byl uzel a s tím jsme bojovali. Po prvním boji
jsme měli druhý,ale s mečama a štítama.
Když poslední z nás dobojoval, vyrazili jsme
pro nápovědu. Na stromech byly zavěšeny
dvě lana a na nich terč, jeden z nás se
musel do terče trefit, aby nám nápověda s
terča spadla. Po přečtení nápovědy jsme
se vrhli na lana. Gabča a Martin si pro nás
připravili dráhu z lan a tu jsme museli přejít.
Během boje jsme
dostávali kuličky,
které jsme na
konci použili na
královnu.
Když
jsme
královnu
ukuličkovali
k
smrti mohli jsme
se vrátit zpět.



Kde se veľa pije, žerie, tam otvára nemoc dvere. - slovenské přísloví -

Zahajovačka
5.9.2008

(Fialka) Začátek byl v 16.15. Sešlo se nás asi 12,
každá družinka měla aspoň jednoho zástupce.
Hned na začátek jsme si dali oddílový pokřik, zasekli sekyrku a zahájili nový skautský rok. Po takovém kratším úvodu jsme si začali povídat, kde
jsme byli o prázdninách, co jsme dělali a co začátek
školy. Nejvíce jsme byli v cizině a na festivalech.
Taky jsme se dozvěděli, to jaké děvčata su na



Slovensku a rozjela se anketa „Máte
doma andulky?“ Popisy letošních
prázdnin nám zabraly většinu času a
tak jsem si ke konci zahráli ocáskovů
hoňku, kterou většina lidí nehrála ani
nepamatuju. Nejvíce nás pobavily
cérčí výkřiky, když na ně běželi ogaři
s tím, že jim vemu ocásek. Dita jednou tak zapištěla, že chudák lupič
ocásků ( už si nepamatuju kdo to byl,
bylo to takové šokojící pro většinu lidí)
sa zaseknul a ocásek jí nevzal. Ještě
před rozchodem jsme na zemi objevili
skákacího panáka a začali skákat. Pak
už jen někteří telefonovali přes různé
věci ( lopatka z pískoviště, pouzdro,
… ), ale vystihuje to jen jedna věta: „
Dobře ťa vidím, špatně ťa slyším!“ Pro
úplnost, na zahazovačce bylo zavedené oddílové bodování, hodnotí se
kdo má největší počet bodů za sebe a
i za družinku, tak se snažte v listopadu
už vás čeká první 3 měsíční shrnutí i s
dárečky pro první.

Opilý se z toho vyspí, hlupák ne. - slovenské přísloví -

HUCUL

tři dny na deseti koních
5.-7.9.2008
Putování na koních - Dazul, Irča, Zdenda, Pavuk, Anita, Elen, Kačka, Tucek, Medvěd, Laďa, Kecka, Klíště,
Honza, Ferda, Mája, Kája, Vojta. A koně, co nás táhly - Rebeka, Sony, Palina, Epona, Teros, Betos, Pedro,
Iris, Tenesee(Tesina), Tegura
(Klíště) Z kolně nakládáme hangár a další jiné
potřebné věci, všeci už netrpělivě přešlapují a
každý už se vidí v sedle. Ani to tak dlůho netrvá a řítíme se směrem Francova Lhota. Po
příjezdu se jdeme seznámit s koníkama. Šel
z nich respekt a z některých malinko i strach,
který však v zápětí rychle opadl, akorát Tegury jsem se držela stranou i v posledních
chvílích. Když už umíme hřebelcovat a nasadit ohlávky, nic nám nebrání podívat se na
svět z koňského hřbetu. Po chvíli nás střídá
druhá skupinka a pár zdatných jedinců odjíždí
stavět hangár na naše bývalé tábořiště.
Chyběl mě tam kus lesa,který někdo vykácel
a bez kterého bylo tábořiště moc otevřené.
Až každý zavzpomínal a podíval se na místa,
kteří mnozí viděli po 8-9 letech, šlo se stavit.
Jelikož sme sice mooc šikovní, ale hlavy máme
ďůravé, přivazujeme hangár ke kolíkům silikonovýma provázkama, které pravda moc
přesvědčivě nevypadají. Alča už má ohradu
pro koně postavenou a tak vyrážíme zpět.
Ogaři mezitím postavili přístřešek pro případ,
že by nás překvapil déšť. Lidi z Huculu byli

moc hodní a dopřáli nám komfort plynového
sporáku, takže večeře je raz dva a pak nám nebrání už nic v usínání pod krásnou hvězdnou
oblohou.
Ééééj už je ráánóóó, už jééé déééň......na to sa
těším už když usínám. Scházíme dolů z kopce,
kde nás vítají psi a v zápětí Dana. Jde se pro
koně na pastviny, jak na schvál jsou úplně
nahoře a po vyjítí kopce zjišťujem,že ten náš
je stejně ve stáji.No jako rozcvička to nebylo
špatné. Hřebelcujeme,dáváme ohlávky, učíme
se sedlat a rozdělujeme se do dvojic a my
lepší máme trojici :-) vyfasovala sem Terose
a dva v....ýborné spolujezdce :-) K tábořišti se
dostáváme krásnou krajinou, koníci sů klidní a
cesta příjemně ubíhá.
Na Královci zavzpomínáme na výtečnů
táborovů hru při které sem na Královci málem
nechala nohy i duši.
Nezdržujeme
se
žádnýma
dlouhýma
přestávkama a to ani na oběd, jelikož suchý
chlebík s plátkem sýra měl každý snězený
hned za což vděčíme hafákovi , který nám
zbaštil určitě výtečný selský salám. Střídání


Na lidské hlouposti se dá vždycky nejvíce vydělat. - slovenské přísloví na koních probíhá bez problému, až na některé kaskadéry, kteří se učí seskakovat z koně - Pája zájemce rád
naučí nejlepší taktiku :-) Palina byla na tyto jeho kousky
ideální kůň. Příjemná byla i chůze při které jsem měla
možnost nejen nechat odpočinůť zadek, ale i pokecat s
lidma které vídám raz začas, prostě paráda.
Na tábořišti nás vítá spadlý hangár (šnůrky povolily) tak se
rozdělujeme do skupin, někdo plaví koně a někdo spravuje hangár. Irči sa vyvedla vynikající večeře. Rozdělal
sa oheň. Všeci sa šli okůpať do tůňky, aj Pája to tentokrát
zvládl bez pomoci :-) Pár mráčků zahnalo skoro všechny
do hangáru a tak si užíváme hvězd jen s Honzů a Anitů.
Ééééj už je rááánóó, už jéé dééň....slyším kdesi z hangáru
a vůbec se mi nechce ze spacáku. Pohled na hřebelcujíci
Elenu mě pozbudil k rychlejšímu vyhrabání se ze spacáku
a už čekám na volné kartáče. Hangár spadl rychlej než
sa postavil, ohradu profesionálně motá Tutíno s Pájů.
S Tutínem a Honzů sedláme koně jako profíci. Jelikož
Bob musel pryč tak Sonyho osedlává Medvěd a já jdu za
Anitů a Rebeků, což sem až večer poznala byla menší
chybička, bo sme se střídali častěji než v té trojici, a Rebeka měla méně pohodlné sedlo, při pomyšlení,že na
něm chudina Anita jela celé dva dni mě zadek bolí eště
o trochu víc :-)
Zpáteční cesta byla trošku svižnější a náročnější na ovládaní koňů, kteří se nám sem tam splašili nebo kopali
jeden do druheho, v lepším případě zavlékli jezdce do korun stromů, aby získali aspoň trochu vláhy ze šťavňatých
jablek a listů. Malá dušička v mě byla snad jen když sme
se řadili,aby sme si mohli trošku zaklusat a koně nervozní z celodeního putování a nedostatku vody se začli
kopat,úsměv na rtech a pocit, že nejsu sama sem měla až
po otočení a spatření Páje a nezastavitelné Paliny, která
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se z posledního místa zařadila až
do předních řad :-) ona byla takový
rebel od začátku, takže si na Palině
užívali “Vítr ve vlasech” skoro pořád
:-) Posledních pár kilometrů bylo
úžasných, koně se brodili přes potok a nekteří se vyčvachtali o kůsek
dál až po břuch. Než se vrátili Irča
s Dazulem, kteří byli pro auta na
tábořišti, svedli jsme koně z pastvin, osprchovali je , umyli hlavu a
pořádně vyhřebelcovali. Myslím,
že nejen koně, ale i my byli unaveni a tak odjezd a loučení proběhlo
rychle. Irča mi svěřila galaxii a tak
si užívám pohodlné autíčko, akorát
Zdenda pořád vydírá a bojí se o svůj
život, což samozřejmě zbytek osádky vůbec nechápe :-)) Uklízíme
věci do kolně a hurá domů. Už
teď se těším na podzimní sklízení
ohradníků tak snad mě to výjde.
Bylo to super děcka.
(Tucek) Pátek - Začátek této krásné romantické výpravy se neobešel
bez příprav. V Březinách se do
aut musel naložit hangár a hlavně
jídlo na celý víkend. Potom pár
organizačních drobností jako jsou
děcka a jejich batohy a mohlo
se vyrazit směr Francova Lhota,
přesněji Hucul Club. Tam nás čekali
průvodci. Seznámili nás s koňmi,
na kterých budeme jezdit. Koně
jsme si museli sami vyhřebelcovat
a pod odborným dohledem i osedlat. Na mou věru, byla to hotová alchymie. Pak ještě pár dobrých rad,
které jsou k nezaplacení a vyrazilo
se ven, no ven kousek za stáj, kde
jsme měli kondiční jízdy. Taková
koňoškola. Koně jsme si, jak se říká
osahali a naučili jej ovládat. Tím
bylo naše odpoledne pomaloučku u
konce a celá naše banda se chystala na večer. Zhltli jsme dva hrnce
těstovin a pak kluci na nedaleké
louce postavili provizorní přístřešek
pro nás pro všechny a kdo chtěl,
mohl spát přikrytý hvězdnou ob-

Kdo o kom za zády mluví, jistě se ho bojí. - slovenské přísloví lohou. Usínáme s hvězdičkami v očích a
plni nedočkavosti ze zítřejšího dne.
Sobota - „ Hééj už je ránó, už je dééén …
se ozvalo v 8 hodin místo romantického
zpěvu ptáků. I ti se lekli a radši byli potichu. Kdybych toho člověka neznal, tak po
něm asi něco hodím. No jasnačka, Dazul.
Nastalo rychlé balení. Žádná zdržovačka.
Šup šup, hop hop a snídaně je na stole. A
to díky Irči a Anitě. Jsem to do sebe naházel, ani nevím jak. Po snídani jsme si osedlali koně. Stačilo zavelet: „ do sedel“ a
mohlo se vyrazit směr Královec, potom
kousek na Bílé Karpaty, Valašské Klobouky a konečná v Mirošově. Cesta byla
úmorná, ale v sedle koně romantická a
já si jí vychutnával v plných doušcích. Po
cestě jsme museli v nedaleké hospůdce
odpočinout a dát koním napít. Cestou se
každý z dvojice na koních střídal. A bylo to
dobře. Naše sedací partie hlásily únavu a
takový pochod po svých byl někdy k nezaplacení. Než padl večer, měli naši koně
a my v nohách kolem 30ti kilometrů. Koně
se odstrojili a postavil se hangár. Sobotní
noc trávená v Mirošové byla nádherná.
Všichni jsme se sesedli u táboráku, zaspívali pár známých písní a pokecali si o
uplynulém dni. Mezitím se nám koně pásli

na vedlejší louce a do toho nám krásnou scenérii ukazoval měsíc krčící se za tmavé vrcholky
stromů. Ani nevím, jak jsem vůbec usnul …
Neděle - trošku jsem si přivstal ať mě nepřekvapí
krásný Dazulův zpěv. Néé, dělám si srandu. Na mojí
karimatce se choulila Kecka a já se tlačil na Elen.
Tak ať je nezbudím. V klidu jsme posnídali. Hmm,
někdo včerejší večeři, ale když byla super, tak proč
ne. Nastal frmol jak v mraveništi. Boural se hangár,
uklízelo tábořiště, sedlali se koně a bouraly se ohradníky. Tak jako v sobotu, tak i v neděli bylo nádherné
počasí. Slunce na nás doráželo, kde jen to šlo. A
bylo fajn. Moc fajn… Čekala nás poslední etapa:
Ploština, Lačnov a Francová Lhota, kde byl náš cíl.
Poslední rozloučení s koňmi, přátelské pozdravy na
rozloučenou s průvodci a plni zážitků tradá domů.
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Je-li muž jen o málo hezčí než čert, je hezký až dost. - slovenské přísloví -

HELP

12.-13.9.2008

(Radek) Je neděle večer, já jsem aspoň trochu vyspaný a hlavou se mi honí hodně věcí
ohledně HELPU. Třeba to, co se o proti loňsku
změnilo, co se udělalo líp a co jsme jsme tak
nějak udělali hůř. Ale hodnocení nechám asi na
jiných a povolanějších. Na letošním Helpu bylo
hodně zásadních změn, které podle ohlasů ostatních, hlavně hráčů, uvidíme, jestli byly dobré, nabo na nic. I na letošním ročníku jsem
byl velitelem vojsk a bez ohledu na již zmíněné
změny musím konstatovat, že na vojsko, které
bylo v poli po celou dobu hry, prodělalo několik
náročných bitev s nepřítelem i s únavou jsem
náležitě hrdý.
Jednou z hlavních novinek byly kóty, které
každý z hracích týmů dostal jako základnu a
na které měl soustřeďovat bety a informace.
No a na tyto kóty bylo potřeba týmy zavést.
Celkem jednoduchý úkol, ale jen pokud nezavádíte hráče v deset v noci. Musím smeknout
poklonu všem spojkám, které toto musely
prodělat. To co se přes den zdá jednoduché
je v noci dost velký problém. Ale podařilo se
hrací týmy zavést a hra mohla začít na plno.
12

Vojsko mělo shromaždiště u vraku od deseti do
dvanácti a pak se měl odtajnit vrak.
Celý týden bylo krásné počasí a jak na potvoru
zrovinka v pátek v noci foukal celkem slušný
větřík a bylo pod mrakem. Ale co už :-) A tak se
odpalovaly rakety jedna za druhou. Byl to celkem
zážitek. Každá druhá sirka nám pod náporem
větru zhasla a tak na odpálení několika raket
padly dvě krabičky sirek a jeden zapalovač.......
:-) Poslední raketa byla odpálená a my se mohli
vydat na první misi.
Na Končiny to bylo kousek a protože jsme
věděli, kde každý z týmů má svoje stanoviště,
tak nebylo moc těžké si na některý z nich
počkat. Jelikož bylo vojsko v plném počtu, tak
náš počet převyšoval každé kolem jdoucí komando :-) Prvni kontakt proběhl v celku kuriózně.
Naši vojáci proháněli po lese jednu dívčinu se
zraněným a málem jim dotyčná dívčina unikla v
hloubi lesa. Ale byla dopadena, zkontrolována
a propuštěna. A pak už to šlo ráz na ráz. Další
komando uvízlo v naší síti, ale bylo celkem
brzo a všichni měli platné víza a tak nebyl
důvod někoho zadržovat.
Jak šla noc, tak aktivita s přibývající únavou

Kdo nemá práci, začne si klepy. - slovenské přísloví opadala a vojsko taky odpočívalo. Byla zima.
Ale fakt dost dobrá. Malí vojáci se po probdělé
noci nakonec potkali u mojeho auta a jelo se
na teplý čej do Březin. Tam v teple se únava
projevila ještě víc a tak se stalo, že někteří zaspali a bylo mi líto je budit do další akce.
Vyrazil jsem s malochama a nelitoval jsem.
Procházela se jedna kóta za druhou a všechno
probíhalo v poklidu. Dobrý zážitek byl se srncem, o kterém si jeden člen pražského týmu
myslel, že je mrtvý a zavolal policii. Po prozkoumání srncova stavu, po vyproštění jeho
hlavy z vysoké trávy a po po lehkém poplácání
po jeho hřbetě se srnec postavil a odběhl do
nedaleké kukuřice :-)
A tak se trajdalo celý den a bojovalo se s
každým, kdo nám přišel do cesty. Kóty byly
většinou opuštěné a na komanda jsme narazili
většinou v prostoru. Naše cesta skončila opět
v Březinách, ale to už toho měl každý z vojáků
plné kecky :-) Den se natahoval a hra se bližila
ke konci. Na pasekách proběhla ještě jedna
velká bitva s ukřivděným týmem Q, ale ta byla
opravdu dobrá. Kdyby byl tak akční každý tým,
tak to by byl mazec :-) a pak už se všichni
stahovali do Březin....
Po oficiálním ukončení se sčítaly výsledky a

připravovalo se vyhodnocování.., ale kdo tam
byl, tak ví, jak to vypadalo.
Když to tak shrnu, tak to, jestli byly, nebo nebyly nějaké změny je v celku jedno. Aspoň pro
mě bylo důležité to setkání s lidma, které jsem
dlouho neviděl, nebo je viděl po prvé v životě....
A tak snad zase někdy příště a ještě jednou
všem velký dík.
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Polovina žertu obyčejně pravda bývá. - slovenské přísloví -

(Zdendáš) HELP začal ve 22 hodin a já
měl odvést pražáky na jejich kótu. Ale přijeli
asi ve 23 hod. a mezi tím jsem čekal na
velvyslanectví. Takže když dorazili, chtěl jsem
jít, jenže se asi 10 min. bavili, měli jídla jako
na týden a když se zabalili, tak jsme teprve šli
(se mnou šel Lukáš Tatýrek) na kótu. To bylo
asi 2 km a cesta nám trvala asi 30min.
Potom jsme šli do Březin a z Březin ke škole.
Z tama nás pak vzal Radek k vraku. Od vraku
jsme šli projít pár kót, aby jsme zjistili, jesti
mají nějaké Bety. Když jsme zjistili, že nemají,
tak jsme se vrátili k vraku. Některým byla
zima, tak šli do Březin.
A já zůstal a snažil se usnout, jenže po púl
hodině mi začla být zima a tak jsem se rozhodl,
že půjdu do Březin. Mycík měl stejnou cestu,
tak sem se rozhodl, že půjdu s ním. A tak jsem
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sešel k Tatýrkům a tam mne začaly bolet nohy,
tak jsem zavolat ťaťkovi, jestli by nás vzal do
Březin. A taťka řekl že jo.
Tak nás vzal a v Březinách jsem spal až do
rána.
A pak jsme šli já, Mája, Vojta, Kamila a Radek
projít pár kót. Při první jsme narazili na hráče z
týmu “I”, který viděl srnce jak vyběhl z kukuřice,
napálil do plotu a lehl. Tak volal policii, aby
to vyřídili, protože byl z toho mimo a nevěděl
co má dělat. Tak se Radek šel na toho srnce
podívat a zistil, ze ten srnec je jen v šoku. Jak
mu vymotal růžky z trávy a poplácal ho po břiše,
srnec se zbrchal a utekl.
A pak sme šli projít ty kóty. Ušli jsme asi 10 km
a vratili jsme se do Březin. Tam jsme zůstali do
nevim kolika hodin, ale asi před koncem HELPU
jsem odešel, jelikož jsem byl hodně unavený.

Dobré slovo hubu nespálí. - české přísloví Že se bude tahle praštěná akce konat, mi řekla Ještěřice. Našla si to na webu skautské křižovatky. Prý o
HELPU už několikrát slyšela od lidí na ObRoku a taky na letošním čekatelském kursu. Zprostředkovaně
líčila, kterak se jede do lesů kdesi na Moravu a snad na 50-ti čtverečních kilometrech se hledá vrak havarovaného letadla a ranění, kteří možná havárii přežili. A taky tam je nějaký vojenský tajný materiál,
který se snaží armáda utajit a celé to ututlat před veřejností. Ještěřice je hodně akční holka a líčila nám
HELP tak sugestivně, jako by tam sama byla.
Teď trochu lituju, že jsem se nechal ukecat. Ještěřice k účasti přesvědčila z našeho oddílu nejen mne, ale
i bráchu, který je starší a mohl by mít víc rozumu než já. Ale fakt je, že s rovery podnikají různě uhozené
akce a tak se tváří celkem spokojeně. Z chlapecké Jedničky ukecala Ještěřice ještě Davyho a Mikiho, z
holčičí Dvojky jí naletěla Brepta a Linda. Na šestihodinovou cestu vlakem nás tedy vyrazilo šest. Podle
pravidel musí mít každý pátrací tým minimálně 5 členů včetně jednoho plnoletého, který za tým při
akci odpovídá. Plnoletá je u nás jen Ještěřice a ta nás má tedy na starosti.
První problém nastal už při cestě vlakem. České dráhy nezklamaly a zklamaly - měli jsme zpoždění a
tím pádem jsme nestihli autobus, kterým jsme se chtěli dostat do hor, na jakési paseky odkud jsme to
měli jen kilometr na Velvyslanectví. Tam jsme si měli do 22:00 vyzvednout víza, která nás opravňovala
vstoupit do hracího prostoru 5x5 km. Vůbec mne nepotěšilo, že budeme muset k vůli zpoždění vlaku
šlapat skoro dvanáct kilometrů než se na to naše Velvyslanectví dostaneme. Pochopitelně tady v těch
Kotěhůlkách nejezdí večer skoro žádné auta, takže odevzdaně kráčíme do mírného kopce.
Na Velvyslanectví už na nás čekají. Nejsme naštěstí jediní, kteří dorazili později ...
... Suneme se jak šneci mrazivou nocí. Občas se na nebi objeví nějaká hvězda, ale nějaké moc romantické
podívání to zas není. Lesní cesta je sice dost široká pro nás všechny, ale každou chvíli do sebe narazíme,
protože tady mezi stromy je fakt tma jako v pytli a nějaká hvězda to opravdu nestíhá osvětlit. Vypadá to, že nikde není ani živáček. Zatím jsme nenarazili na žádný konkurenční tým ani na vojáky. Už
takhle šlapeme víc než hodinu. Vzhledem k tomu, že jsou dvě hodiny ráno, mám vtíravý pocit únavy.
Ta Ještěřice to ale líčila všechno úplně jinak. Úplný akční film. A já tu zatím tu šlapu jako mezek a nic z
toho.
Najednou se přede mnou z ničeho nic objeví obrys postavy. Že to není nikdo od nás, je mi jasné okamžitě,
protože jdu v čele našeho týmu. Začínám tušit, že jsem byl vůči Ještěřici možná trochu nespravedlivý.
Kolem naší šestice se najednou začalo postupně vynořovat spousta postav. Instinktivně jsme se shlukli
kolem sebe a mlčky očekávali co se bude dít. Miky na pár mlčících postav kolem nás posvítil čelovkou a
rázem bylo jasné, že jsme padli do pasti vojáků – měli na sobě vojenské blůzy a označení AR. Evidentně
si nás vychutnávali...
... Konečně jsme na Velvyslanectví, kde je zároveň Nemocnice. „Můžu si tady obnovit vízum?“ ptám
se udýchaně osazenstva. „A do jaké země?“ odpovídá mi bezelstně fousatý maník ve vojenském mantlu. Evidentně se mně snaží přivést do rozpaků. Raděj dělám, že si jeho vtipné odpovědi nevšímám.
„Kam máme předat raněného?“ tážu se fousáče, který tady představuje doktora a kontroluje každého
přineseného zafačovaného nešťastníka. „To není tak jednoduché. Jako bonus vám prozradím, že na
závěr budete s raněným brodit na šíř tu vodu“, sděluje tento milý člen Klubu dobráků. Co by mladý
záchranář ani minutu neváhám a kvačím zjišťovat nejvhodnější místo pro ponor a výstup z tekutiny.
Po chvíli se vracím a rozvíjím dál fousáčův požadavek. Evidentně je rád, že s ním někdo konečně komunikuje. Opětovně se jej ptám, zda je opravdu nutné brodit na druhou stranu, když je pár stupňů nad
nulou a navíc by šla tahle nádrž obejít. Mimo to usilovně přemýšlím o tom, že tu Ještěřici nechám ukamenovat. Ona si klidně odpočívá v naší vesnici a já tu budu plavat mezi ledovými krami. Ukamenování
je pro ni příliš lehká smrt, musím vymyslet něco hrozivějšího. Odevzdaně sundávám trekové boty,
vyhrnuji nohavice a chystám se hibernovat. Fousáč se už bezostyšně směje a mně dochází, že si ze mne
už pár minut dělá pořádnou bžundu. „Skaut je ale pravdomluvný“ povídám mu trochu naštvaně, ale
on se stejně rozesmátou tváří reaguje „Máš pravdu, ale taky platí, že skaut je veselé mysli“. V duchu jej
posílám do horoucích pekel a pokračuju ve své misi ....
.... Takže – letos jsme to nevyhráli. Ale vzhledem k tomu, že se mi ten HELP nakonec nezdá tak strašný,
uvidíme příští rok :-)
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19.9. Oddílovka – upravíme si klubovnu dle naší fantazie. Sraz v 16.15 v DBCB, s sebou pracovní
oblečení.
20. – 21.9. Rodičovská Bařinka - viz zvadlo na této stránce
26.9. Oddílovka – oddílový baseball. Sraz v 16.15 u DBCB, s sebou sportovní oblečení.

ŘIJEN 2008

3.10. Oddílovka
4.10. Crosscountry ( viz zvadlo )
10.10. Oddílovka
17.10. Oddílovka
18.-19.10. Oddílová výprava
(dvě varianty jsou popsány na této
stránce - rozhodne se podle počasí)
24.10. Oddílovka
25. – 28.10. RS ( informace u Fanty )
31.10. Oddílovka – Drakiáda
Sraz v 16.15 u DBCB, každá družina
bude mít svého draka a každý si
může donést i vlastního draka, s
sebou sportovní oblečení. Hodnotit se bude drak krasavec, letec
nejvyšší, drak dálkový, …
Každá oddílovka bude začínat
v 16.15 v DBCB, pokud nebude
uvedená změna!

Rodičovská Bařinka
Zveme v���������������������������������������������
š��������������������������������������������
echny rodi����������������������������������
č���������������������������������
e a p����������������������������
ř���������������������������
íznivce oddílu na tradi����
č���
ní
“Rodi������������������������������������������������
č�����������������������������������������������
ovské opékání“, které bude na skautské chalupě
Bařinka ve Velkých Karlovicích. Akce se bude konat o víkendu 20. – 21. zá�������
ř������
í 2008. Začátek ve 14.00h. Spacák s
sebou. Bli����������������������������
žš��������������������������
í informace u Fialky tel. �������������������
731519452. T������
ěš����
íme
se na setkání s vámi. Vedení Š������
�������
ESTKY.

Říjnová výprava: 18. – 19.10. Oddílová výprava do Francovy Lhoty na koně Odjezd: v sobotu 6.50 z Kateřinic, v
Ratiboři sraz v 7.00. S sebou: 300Kč ( jídlo a jízdné, zbytek
peněz vrátíme ), spacák, karimatku, teplé oblečení, pracovní oblečení, pevné boty, ešus + lžička, pláštěnka,
uzlovačka, KPZ, deník + tužka, šátek, … Návrat: v neděli v
odpoledních hodinách ( nejpozději autobusem 18.25 ze
Vsetína )
18.10. Oddílová výprava na hrad Helfštýn Odjezd: v
sobotu 6.50. z Kateřinic, v Ratiboři sraz v 7.00. S sebou:
150Kč ( vstupné a jízdné, zbytek peněz vrátíme ), svačinu
a pití na celý den, oblečení podle počasí. Návrat: v sobotu
odpoledne autobusem 15.50 nebo 18.25 ze Vsetína

Na ŠESTÁKU č.97 se podíleli: Dazul, Fialka, Klíště, Tucek, Zdendáš, Pavuk, Fanta, Čikita, Bára.
Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je v neděli 28.září 2008.

Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít
na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

