ŠESTÁK
Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR Kateřinice,
číslo 3, vydáno pro vnitřní potřebu 12.května 2000, počet výtsiků 40.

TÁBOR 2000
(Dazule)

Ač je to k nevíře, vyrazíme na něj za nějakých 50 dní. Protože varianta s tábořením na
ostrově uprostřed řeky Moravice letos nevyšlo, budeme tábořit 16 dnů na našem starém
zámém místě. Ale šušká se cosi o nějakých zajímavých změnách, protože celý tábor se prý
přenese do „doby bronzové“ (kolik let před Kristem to vlastně je?). Ti z Vás, kteří ještě nečetli
Bronzový poklad od Eduarda Štorcha, mají ještě možnost to do prázdnin napravit. Zvláště
pro děvčata bude první kapitola této knihy určitě velmi zajímavá a poučná.
Pro skauty a skautky (tedy všechy Žížaly, Žaby, Veverky a Šneky) je tábor o nějaký ten den
delší, protože budeme vyrážet podobně jako loni na velké oddílové putování. Místo není do
této doby dohodnuto a tak máte možnost prostřednictvím rádců podat své návrhy, na některé
z oddílových rad budeme puťák upřesňovat.
Já osobně se teda na tábor pořádně těším. A co Ty?

PRO RODIČE !!!!!!!

V

minulosti jste dostávali do rukou takzvané „LISTY RODIČŮM“, kterých jsme vydali 7
čísel. Měly za úkol průběžně informovat rodiče o činnosti oddílu. Určitě jste už
zaregistrovali, že jsme před čtvrt rokem začali vydávat oddílový časopis, který se dostane

ŠESTÁK č.3 – časopis 6.koedukovaného oddílu Kateřinice

strana -1-

zdarma do rukou každému členu oddílu. Budeme rádi, když se stanete jeho pravidelnými
čtenáři už proto, že „LISTY RODIČŮM“ přestanem e připravovat. Máme za to, že náš
oddílový časopis poskytne mnohem více informací.

S

ETKÁNÍ S RODIČI se koná v pátek 9.června v 18:15 v naší klubovně. Budeme se
snažit podat vyčerpávající informace k letošnímu táboru, ke stavbě nové klubovny,
k podzimnímu rodičovskému opékání (prasete?),…. a snad se nám podaří i připravit další
krátký film z činnosti oddílu, který Vám předvedeme.
K táboru ještě několik důležitých inform ací:

1. Každý z členů oddílu dostal „Přihlášku na skautský tábor 2000“, kterou, prosíme, vyplňte

jestliže Váš syn či dcera na tábor pojede. Tuto přihlášku je zapotřebí nám doručit

nejpozději v úterý 16.kv ětna do več era. Pozdějším odevzdáním této závazné přihlášky nám velmi
komplikujete život.

2. Termín tábora pro skauty a skauty (začínáme putováním - puťákem): od 1.července do
23.července 2000, tj: 23 dní, převážně v katastru obce Křekov. Celkové náklady na
jednoho účastníka : 1.700,- Kč – pro
3. Termín tábora pro světlušky a vlčata (bez puťáku): od 8.července do 23.července 2000,
tj: 16 dní, převážně v katastru obce Křekov. Celkové náklady na jednoho účastníka :
1.500,- Kč
4. Ti kteří mají možnost příspěvku na tábor od svého zaměstnavatele, mohou využít
„ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTSKOU REKREACITÁBOR Z PROSTŘEDKU FKSP - SOCIÁLNÍHO FONDU“ – ve dvojím vyhotovení – pro
16 dnů (1500,-) a pro 23 dnů.(1700,-). Ve vlastním zájmu je zapotřebí tuto žádost
předložit svému zaměstnavateli co nejdříve a nám zpětně doručit odstřižené
„POTVRZENÍ O PŘÍSPĚVKU NA TÁBOR“

T

ábor se snažíme udělat finančně co nejlevněji (vůdcové si na něj čerpají svoji dovolenou
a hradí si sami všechny náklady), aby si jej mohli dovolit všichni. Troufáme si tvrdit, že
levněji si nikdo letos tábor netroufne udělat. V ceně je zakalkulovaná i předpokládaná dotace
Ministerstva školství (kterou získáme na registrované členy oddílu) a přislíbená sponzorská
podpora. Kdyby se přesto stalo, že někdo nebude na tábor moci jet z důvodů jeho vysoké
ceny, je zapotřebí se obrátit na Irču (telefon do práce 0651 611414, domů 641 015) a
společně zkusit najít nějaké schůdné řešení.

CO PRÁVĚ ČTU A JAKOU HUDBU POSLOUCHÁM ?
(Anita )

Kromě svých rodičů, kteří mají plno výhrad k našemu plánu akcí, nejraději by plán
zredukovali napolovic, si taky vyposlechnu svou sestru.
Nemám žádný vyhraněný repertoár, nejčastěji poslouchám Jardu Nohavicu, R.E.M.,
Žalmana, Redla. Teď jsem se více zaposlouchala do Sineád O‘ connor a Stinga.
V této době mám rozečtených pět knížek, některé jsou méně záživné, ale pro školu
důležité. Nejlepší z těch pěti je : Prevítem snadno a rychle – Simon Brett, nebudu
psát o čem knížka je, název je dost výstižný, ale chtěla bych uvést alespoň krátký
úryvek :
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První měsíc, den první : „Při tom tlačení a hekání jsem se rozhodl, že tuhle celou
záležitost b udu b rát ohromně statečně. Ale když jsem se konečně vydral ven, čím se
mi za tu statečnost odměnili ? Vyjukaně čučeli, povykovali : „ On nekřičí ! “, a
nakonec mě nedůstojně ponížili. Ob rátili mě hlavou dolů a plácli mě přes prdel.
Tak jsem jim poskytl, co si přáli, a zařval jsem jak tur. To už b yl úspěšnější kousek.
Tato knížka b yla příjemným rozptýlením mezi Čapkem, Poláčkem, Faulknerem a
Wolkrem.
(Pokud si chce někdo přečíst, jak se stát prevítem s nadno a rychle, obraťte se na
Irču )

PRO ROVERY
Kámen
(Anita)
Jsem černý, napohled odporný.
Jsem kámen.
Kámen, kolem něhož lidé chodí bez povšimnutí
Jsem sám.
Sám uprostřed polí, lesů
Nikým nevzpomínán.
Nikým neoplakáván.
Proč je tomu tak ?
Člověče, zastav se, ohlédni se
Nenechávej mě samotného ….

(Kikina)

N

apsala jsem vám tady pár citátů, které se mi moc líbí… Slyšíte taky každý večer
ten podvědomý hlas, který se vás ptá: ,,Komu jsi dneska pomohl, třeba jen
dobrým slovem? Byl jsi dneska někomu jinému užitečný, nebo žiješ jen sám pro
sebe? Neublížil jsi dnes někomu nerozmyšlenými slovy?“ Je to hlas Srdce.
,,Nejvzácnější dar je, když člověk dává
kousek ze sebe samého.“
(Ralph Waldo Emerson)

,,Velká příležitost pomoci jiným
přichází zřídkakdy. Malé nás obklopují
denodenně.“ (Sally Kochová)

,,Potěšit osamělé srdce jednoduchým
gestem je mnohdy lepší, než když se
tisíc hlav pokorně sklání k modlitbě,“
(Gándhí)

,,Úkol, který je před námi nikdy není
tak velký jako síla, kterou máme
v sobě.“
(N.N)
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ERNEST EVAN THOMPSON SETON – ČERNÝ VLK
(Spídy)

Ernest se narodil 14.srpna 1860 v South Shieldsu na severu Anglie. Po šesti letech se
zchudlá početná rodina odstěhovala do kanadského městečka Lindsay v Ontariu . Později
odešli do Toronta, kde mladý Seton navštěvoval střední školu
Ve čtrnácti letech si v lesích poblíž Toronta postavil primitivní chatu. Učil se dobře a tak se
mu v devatenácti letech otevřela možnost studovat na Královské akademii v Londýně. Nejvíc
ho však zaujaly přírodovědné spisy v knihovně Britského muzea. Proseděl nad nimi mnoho
hodin a doplňoval si vědomosti o přírodě. Nazval tuto dobu „hladové, ale štastné dny“.
Po dvou letech se vrátil do Ameriky, aby si v prériích Manitoby upevnil zdraví a ověřil si to, co
vyčetl v knihách. V roce 1885 se vydal do New Yorku za prací. Jako dobrý kreslíř dostal
zakázku na 1000 kreseb ptáků a savců pro Velký naučný slovník. Začal o zvířatech psát i
povídky. Ve třiceti se rozjel do centra umění, do Paříže, aby se zdokonalil v malířství. Své
obrazy zvířat vystavoval i v Salonu. Měl hluboký zájem o vlky, a tak není divu, že jeho
nejlepší obrazy nesou název „Spící vlk“, „Marné čekání“ a „Štvanice“.
Po návratu začal psát příběhy o zvířatech. První povídková kniha „Divoká zvířata, která jsem
poznal“ vyšla roku 1898, po ní následovaly další. Všechny je sám ilustroval.
Roku 1902 v městečku Cos Cob, ve státě Connecticut, na místě zvaném Wyndygoul, založil
WOODCRAFT INDIANS. Místo strohých pokynů pro své „Indiány“ napsal romány „Dva
divoši“, „Rolf zálasák“ a „Svitek březové kůry“.
První zálesáčtí Indiáni běhali na čerstvém vzduchu, plavali, stříleli z luku a hráli spoustu her.
Spali venku, nemluvili hrubě, nenadávali a byli vychováváni k pravdě, čestnosti, zdatnosti,
pořádku a čistotě. Za vynikající činy získávali orlí pera. Nejdůležitějšími symboly w oodcraftu
jsou: písková kresba čtyřnásobného ohně, znázorňující 12 zákonů lesní moudrosti a bílý štít
s bílými rohy, vyjadřující myšlenku zdatnosti a připravenosti. Roku 1910, když se v USA
objevil skauting, spojil Seton své Indiány se skauty a stal se PRVNÍM NÁČELNÍKEM
SKAUTŮ V USA .
Po vstupu USA do světové války odešel od skautů a založil „WOODCRAFT LEAGUE OF
AMERIKA“.
Koncem roku 1936 navštívil Seton Československo, zemi, kde se w oodcraft značně rozšířil.
E.T.Seton přednášel i v městské knihovně a jeho žena předváděla indiánské tance.
K VĚČNÉMU OHNI ODEŠEL ČERNÝ VLK 23.ŘÍJNA 1946. V DEN JEHO STÝCH
NAROZENIN VZLÉTLO MALÉ LETADLO NAD OKRAJ SKALISKÝCH HOR POBLÍŽ SANTA
FE V NOVÉM MEXIKU, KDE LEŽÍ SETON VILLAGE. NA ZEMI INDIÁNŮ, KDE VANE
BIZONÍ VÍTR, SE SNÁŠEL JEHO POPEL - E.T.SETON SPLYNUL S PŘÍRODOU.

(PS: Vážní zájemci si mohou zapůjčit sebrané spisy E.T.Setona od Dazula)

HLAVOLAMY
(připravil Miris)

A jsou tu další vaše možná oblíbené, možná neoblíbené hlavolamy. O odevzdání správných
úloh platí stále to samé.

1. Napište číslo 100 tak, aby

ste k tomu puužili všech čísel od 1 do 9. Použijte při tom
jednoduché početní úkony. (sčítání, odčítání, násobení, dělení) (3, 12)

ŠESTÁK č.3 – časopis 6.koedukovaného oddílu Kateřinice

strana -4-

2. Napište si vedle sebe číslice : 987654321 a mezi ně vepište libovolný počet sčítacích
znamének tak, aby konečný výsledek byl 99.Pořadí číslic nesmíte přehazovat. (3, 14)

3.

Do kroužků na obrázku vepište čísla od 1 do 13 tak, aby součet ve všech
kroužcíchspojených přímkami byl vždy stejný. (5, 25)

4. Do jakých sudů se nedá nalét víno?
5. Kolik vajíček sní člověk na lačný žaludek?
6. Na obrázku je lopatka se smetím (tři kousky zápalek).

Dovedete odstranit smetí z lopatky aniž by ste se dotkli smetí?
K vyřešení vám musí stačit přemístit dvě zápalky. (108, 6)

7.

Co je to ?

8.

Havran povídá jestřábovi : ,,Já jsem sedm krát starší než ty. Až budeš mít dvakrát tolik
let, kolik máš nyní, budeme mít oba dohromady sto let". Kolik měl každý z nich? (49, 2)

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:

1.

a)
1

5

9
6

2
7

b)

4
6
3

2

5
7 3
6
4
9 1 8

2.Ticho
3. Babičky nenesly ani jedno kotě do kocourkova, ale z Kocourkova.
4.
a)

b)
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5.

6. Mexičan na záchodě. (sedící mexičan)
7. Matkou
8. Já.
Správné odpovědi mi dali: Copánek, Štístko, Fanta a Spídy – UMÍ !!!

VÝMLUVY
PŘÍPRAVA NA VÝMLUVU
Jak praví klasik a mistr výmluvy Bohdan Kalný "Výmluva je vize přecházející v
realitu.", proto je zapotřebí se na ni řádně připravit, aby nás nepřipravila o nervy neb
o rozum. "Příprava na výmluvu je přímo úměrná složitosti výmluvy a nepřímo úměrná
množství potu na Vašich čelech.", pokračuje Kalný.
V podstatě je nutno držet se následujících pravidel:
1. Výmluva musí mít reálné kořeny. V opačném případě Vám nikdo neuvěří a z
výmluvy se stává prachsprostá lež.
2. Vymlouváte-li se v nestřízlivém stavu, nezřídka se do výmluvy zamotáte, což
mnohdy vede k vyvalení většinou nechutné pravdy.
3. Dejte do výmluvy všechno, cele se do ní vžijte a ani na okam žik si
nepřipouštějte, že neříkáte pravdu. I sebemenší pochybnosti vyvolají u
příjemce výmluvy spoustu dotěrných otázek, na které nemusíte být připraveni.
4. Před okamžikem výmluvy je dobré si celou situaci v duchu přehrát a být tak
připraven i na reakci příjemce, neboť třebas pláč, ba i jen nepatrné
povytáhnutí obočí by Vás mohlo nepěkně vykolejit.
5. Obecně platí: "Čím Vám bližší osoba, tím věrohodnější výmluva." a "Častým
opakováním téže výmluvy sklidíme posměch křížený s absolutní nedůvěrou."
Budete - li se držet tohoto Patera, nemělo by se Vám při praktikování výmluv
nic stát.

VÝMLUVA ŠKOLNÍKOVI ZA
POZDNÍ PŘÍCHOD
Paní učitelka nám říkala, že čím déle si
čistíme zuby, tím líp!
Roztlačoval jsem mamince motorku.
Mám nádor v krku, snídaně mi trvá déle.

VÝMLUVA UČITELI ZA POZDNÍ
PŘÍCHOD
Chystal jsem otci do práce svačinu.
Pan školník mě poslal koupit rum.
Zaspal jsem, mí rodiče byli v noci zvlášť
aktivní.
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VÝMLUVA ŘEDITELI ZA POZDNÍ
PŘÍCHOD
Pan školník mne bez vstupného nechtěl
pustit do školy.
Pomáhal jsem tatínkovi s daňovým
přiznáním.

JE MI 10 A KOUŘÍM ZA ŠKOLOU
To je mám snad žvejkat?
To aby mi výuka rychleji utekla!
Nestůjte mi na kolejích sic Vás přejedu!!!

A to jste ještě neviděla moje
pětitisícovky!
Když by Vám stačily 3 křížky...

NA DNES JSEM SE NENAUČIL
U romských sousedů hořelo a já do rána
vynášel děti.
Tatínek mi slíbil, že se to naučí za mě,
ale ráno ho odvezli do blázince!
Pomáhal jsem tatínkovi najít večeři.

MÁM ŠPINAVÉ UŠI

Všechny špajle spotřeboval tatínek do
jitrnic.
Ráno jsem omylem vypil tatínkův čaj.
Když já si do nich nevidím!
Chytl jsem to od maminky!
Jsme chudí a maminka nám v nich
Ale pan tělocvikář tvrdil, že je to limonáda!
pěstuje zemáky.

JSEM OPILÝ

NEMÁM HOTOVÝ DOMÁCÍ ÚKOL JINÁ SITUACE
Tatínek s maminkou mi leželi na sešitě.
V té zimě, co máme doma, mi ztuhnul
inkoust!
Rodiče se pobili. Musel jsem je ošetřovat!

ZFALŠOVAL JSEM PODPISY
RODIČŮ

U doktora v čekárně byly samé holky a
od Vás vím, že dámy mají přednost!
Obíhal jsem s oběžníkem!
Panu prezidentovi jsem domaloval
vousy, protože mu to tak víc sekne

Otec s matkou si včera uřezali na
cirkulárce všechny prsty.

Z ODDÍLOVÝCH RAD
(Brumla)

ak ze začátku to co se do této doby
nevyřešilo, nebo neobjasnilo oddílový časopis sice už vychází, ale
pořád ještě nemá pořádný název.

T

Kč za 1 den a jednu videokazetu – to
abychom zabránili tomu, že někteří
výtečníci budou mít videokazetu doma
třeba dva měsíce. Penízky vybírá Fanta.

S

Kikina se stará o oddílovou kroniku

něhula má na starosti vybavení
oddílové lékárničky, a taky zápis do
střediskové kroniky
Spídy dělá nástěnky
Spídy a Miris jsou hospodáři (starají se
o oddílové věci)

F

anta má na starosti oddílové
videokazety. Půjčují se pouze u
něho. Půjčovné za oddílové videokazety
se stanovuje od 12.května.2000 na 1,-

N
O

a táboře budou ze světlušek do
družinek přecházet: Brepta a
Sluníčko - už se na vás těšíme.
prázdninách se bude malovat
klubovna, ale ještě se neví kdy,
datum stanoví Miris.
Také jsou v plánu úplně nové oddílové
trička, už jsou i v jednání.
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STŘÍPKY Z PLANINY
Brumla – Do hromičky (dohromady) to
dá sedm.

Podla Sněhuly sme byli na Sicilské
(Silické) planině.

Všeci – Na cestě leží kočka (přejetá
autem). „Asi spí.“ Potkali sme jich asi
osm. Ty kočky sů, ale ochrápané. Že?

Anita chodí s ENDEMITEM – Radek.
ENDEMIT – Velice ohrožený a
chráněný druh.

VTÍPEK
(Katka a Judy)

Byly dva ostrovy, a na tom jednom ostrově se opalovala tři děvčata.
Na druhém ostrově ztroskotali tři chlapci Čech, Rus a Němec. Rus praví, tož co ,poďme za
nima néé! Čech je ale varuje: „když skočíte do vody, okolo pluje žralok, který vás kousne do
pozadí a budete šišlat“. Tak oni mu nevěřili a tak tam skočil ten Rus, proplaval moře,vynořil
sa a povídá „šak šo cérky, rozjedeme to šeška špolu?“
„Ne, tebe nechcem, ty šišláš.“
Pak tam skočí Rus a udělá to samé.
Pak tam skočí Čech, proplave moře, vynoří sa a říká ,,Tak co cérky, rozjedeme to dneska
spolu?“
,,Jaktože nešišláš?“
Z vody sa vynoří žralok a šišle: „Poškej aš poplaveš špátky já si to š tebou vyžidim“.
(Bára)

Ředitel školy si zavolá otce Pepíčka,
starého policistu ,a říká : “Pane Novák,
musí
Vám oznámit , že váš syn bude muset
jít do zvláštní školy“.

Otec chvíli přemýšlí a pak hrdě
praví: „Sakra, když na to kluk má, ať
jde!“
Učitel tance říká slečně: “Teď dávejte
pozor, naučím vás nový tanec. První
figuru - sestupte z mé nohy.“

PLÁN AKCÍ
20.května
26.května
4.června
9.června
9.června
16.-18.června
23.června
24.-25.června
30.června
1.července
8.července

Oddílová výprava na kolech
Oddílovka
Dětský den pro veřejnost (Březiny)
Oddílovka
Setkání s rodiči
Historicky poslední VRRV (voda – Slovensko)
Oddílovka
Předtáborová výprava (Mirošov)
Ukončovačka – slavnostní oheň
Odjezd na puťák
Odjezd na tábor
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Z AKCÍ
OBROK 2000 (28. 4. – 1. 5.)
(Miris)

Jistě si mnoho z vás teď říká, co to vlastně ten OB ROK byl. Bylo to celostátní
setkání roverů a rangers (starší 15- ti let), které se konalo u malé vesničky Sklenné
nad Oslavou. Přihlášených bylo něco málo přes 600 lidiček, ale zúčastnilo se jich asi
500. Možná škoda, možná dobře. To nedokáže nikdo z nás posoudit. Každý rover
z našeho oddílu dostal na starost přípravu nějaké aktivity a tím vlastně ulehčil
přípravy organizátorům. Každý příchozí kmen si mohl připravit vlastní aktivitu, kterou
by chtěl ukázat ostatním, takže to vypadalo jako na tržišti. K vidění toho bylo opravdu
hodně. Od vysokých a nízkých lan přes vodu, výrobky z kůže, malé i masové hříčky
až po čajovny a zemákové království. Každý měl možnost se po tržišti projít a
všechno si vyzkoušet. V neděli byla připravena hříčka z názvem: „Klidné nedělní
odpoledne.“ Asi si dovedete představit jak takové klidné odpoledne v 500 osobách
mohlo vypadat. No prostě odřené lokty, kolena a jiné části těla.
Nehrály se jenom hry, ale hodně se i povídalo a debatovalo.
Ono, vlastně Ob Rok nebyl ani tak o hříčkách a o vyvádění, ale spíše o setkání a
poznání lidí se stejnými zájmy, ale o to dovádění tam šlo samozřejmě taky.

(Venďa – Frýdek Místek)

Není v naší zemi zatím příiliš obvyklé, aby se scházelo ke společnému táboření tolik
skautského národa. OBROK byl jednou z prvních vlaštovek, která přiletěla diky
obrovskému nasazení celého teamu. Moc jsem nevěřila, že by to m ohlo dobře
dopadnout. Představa neovladatelného, hlučícího davu a všeobecné anonimity a v
uších mi ještě zněla slova me spolubydlicí, že nesnáší hromadné akce, to vše mne
trochu děsilo. Ale skutečnost pak byla úplně jiná.
Vzpomínám na sobotní ráno nad tábořištěm. Vstávala jsem do nového dne. Kolem
se pomalu probouzel den, ptačí zpívání a kapky rosy. Pomalu se začali trousit
lidičkové potichu našlapující, aby snad nevzbudili ty ještě okolo spící. Až zvuky tamtamu probouzely ostatní ze sna.
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Ale ani pak se nikdo nikam nehnal ani
nerval. Všichni jakoby respektovali řád
přírody. Vždyť jsme tady přece jenom
hosty.
A anonimita davu? Stačilo jen málo. Oslovit
toho, kdo stál vedle tebe v řadě na vodu a
už se před tebou otevřel jeho svět, jeho
příběh. Stačilo jen trochu se zajímat o toho
vedle a vidět v něm jedince a ne část davu.
A proč příště pojedu na nějakou větší akci?
Ještě nikde jsem neviděla tolik lidi společně
tančícih v dešti, radujicich se jen tak
naboso. Byly to desítky a desítky rukou a
těl, které tvořily onen krásny obraz lidského
společenství.
(Dazule)

Jako ten, který měl na starosti organizaci
této celostátní akce, bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem roverům z našeho oddílu,
kteří odvedli větší kus práce pro zdar celé
akce, než si sami dokáží představit. I když vím, že se nikdo neflákal, chci vyzdvihnout
Mirisovo nasazení, které v servistýmu ukázal. Dokážu si představit, že na příštím
„ObRoku 2002“ bude většina našeho roverstva zvládat mnohem náročnější aktivity
s naprostou samozřejmostí. V tomto křestu ohněm jsem byl na Vás všechny strašně
moc hrdý. Díky.

TŘÍDENNÍ VÝPRAVA NA KOLECH
Na výpravě se nás sešlo 24 a podařilo se nám urazit kolem 100 km. Mimo kl jsme
jezdili na lodích, zkoušeli horolezení v zatopeném lomu (s bezpečnám pádem do
vody), prozkoumali opuštěnou břidlicovou štolu, navštívili hrad Helfštýn,…..

Výkvět družiny Žížal….

V zatopeném lomu se jezdilo nádherně…
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Bára je dobrá horolezkyně…

To není strašidlo, to je vyděšená Šikulka ..

Na průzkumu …..

Jó s báglama se to jede mizerně …..

PLEŠIVECKÁ PLANINA –VRRV
Předpokládaná předposlední VRRV v historii oddílu po prázdninách budou nahrazeny roverskými
výpravami. Tak jako loni do Slovenského krasu. Letos
mnohem méně speologie, více chození.
To že je možno na Planině zabloudit důkladně jsme
prokázali tím, že jsme po marném půlnočním hledání
tábořiště u „Mačiacej diery“ postavili přístřešek asi 300
metrů od něj (pochopitelně jsme to zjistili až za denního
světla). Po marném hledání námi neprobádané „Čikovy
diery“ jsme dezorientovaní po dvojičkách vyrazili zpět
na tábořiště. Dorazili všichni, nikoho jsme nemuseli jít
hledat. Byl to snad trochu drsný, ale velmi účinný
výcvik.
V „Čikově dieře“ jsme se pod Fidovým vedením
nakonec dostali a mimo toho, že to tam Brumle „ujelo“
jsme viděli mrtného psa „Čika“ a parádní krasovou
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výzdobu. Podařilo se nám
shlédnout též „Ladovou
jaskyňu“
na
Silické
planině a prošli jsme si i
údajně
nejkrásnější
dolinu na slovensku –
„Zádielsků“ – moc nás
nenadchla.
Přenocování
pod
„Dolným
vrchem“
nezůstalo u většiny z nás
bez následků – už víme
co
to
je
„sametka
podzimní“. Nás ta potvora
přepadla už na jaře – tak
je záludná.
Podařilo
se
nám
též
shlédnout
„Krásnou
horku“ – tedy
alespoň
zvenčí,
protože
byly
Velikonoce a
zámek
byl
zavřený.
Akce to byla
zcela
jistě
vydařená
až
na
tu
„Sametku“.

ROVERSKÝ TÁBOR NA BAŘINCE
V termínu 25.-31.8.2000 se uskuteční Roverský tábor (podmínkou je dovršení 15 let).
Cena bude symbolická (cca 200,- Kč) protože se bude na Bařince i pracovat.
Veškeré informace dodá Jitmelka, která akci organizuje.
Na přípravě specielního RS programu se bude podílet výkvět střediska – takže to
bude přinejmenším špicovní.
Předpokládaná účast ze všech oddílů střediska je (dohromady) 25 lidí. Takže Vážní
zájemci nechť si místo bloknou včas.
NAROZENINY: Štístko 23.5.; Hraboš 24.5 ; Pavlík 28.5.; Gejitka 30.5.; Sluníčko
2.6.; Kecka 26.6.

ŠESTÁK č.3 – časopis 6.koedukovaného oddílu Kateřinice

strana -12-

