Novinky z kapitánského můstku
Kamaráde,
právě otevíráš druhé číslo nového oddílového oběžníku, který se
rozhodl vydávat náš oddílový roverský kmen. Nazývá se Humroplesk
a měl by vycházet každý měsíc. Stejně jako tomu v dávné minulosti
bylo u Čigo-Liga bude i tento nový oběžník přinášet nejen zprávy
z
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ročně, a to jako speciální táborové číslo. Držte tak našim Humrům
palce, ať jim nadšení do této jejich nové aktivity, co nejdéle
vydrží!
Přesně to, vám Humři přeji i já a doufám, že nebudete časopis psát
s pocitem nucení se, ale naopak, že Vás to bude bavit. A tobě
kamaráde, který nyní čteš tyto řádky, přeji, abys v oddíle zažíval
stále nová nezapomenutelná dobrodružství, která si pak budeš moci
třeba i díky Humroplesku znovu připomenout.
Chci, abys věděl, že to, jak bude Humroplesk vypadat po obsahové
stránce, můžeš ovlivňovat i Ty! Umíš dobře kreslit nebo si myslíš,
že víš o něčem, co by se do tohoto oběžníku hodilo a nemělo by v něm
chybět? Stačí oslovit někoho z redakce: Hanku, Medvěda, Kudlu,
Dobeše nebo Chytrouše. Budeme rádi, za jakékoliv nápady a podněty.

Vzhůru do únorových dobrodružství!

1

Humři v lednu uspořádali nábor nových
členů, bohužel, žádný nováček nedorazil.
V březnu to zkusíme znovu!

Sára a Sabča začaly plnit zkoušky do nováčka, tak ať se vám při tom daří!
Stopaři se na družinovce učili základům první pomoci, čeká to i Zálesáky?
V oddíle byla během ledna spuštěna
kartičková loterie. V čem spočívá?
Každý si může za čmrdlíky zakoupit
vždy několik kartiček. Když má někdo
štěstí může získat pár bodů navíc do
bodování nebo třeba slevu do prioru,
nesení batohu nebo přípravu svačiny
na výpravu od rovera či Vikinga.
Ale pozor, ne vždy musí mít člověk
štěstí. Loterie obsahuje i karty záporné, Matěj už tak přišel o 3 body.

5. února oslavil Dave čtrnácté
narozeniny. Gratulujeme!

Před 92 lety, 23. ledna 1927, se narodil Bumbrdla. Člověk, bez kterého by
Osmička zřejmě nikdy nevznikla. Jeho životní dílo přitom i po padesáti
letech žije dále. A i když řada z nás již neměla tu možnost se s ním
osobně potkat, s jeho myšlenkami se setkáváme stále.
Před 20 lety, 23. ledna 1999, zemřel Jaroslav Foglar. Náš oddíl přijal za
své mnoho tradic a zvyklostí, o kterých Jestřáb psal ve svých knihách.

Za první akcí letošního roku
stálo Čikovo spontánní rozhodnutí, sejít se na loděnici.
Nešlo o plánovanou akci, a tak
dorazilo jen pár Hraničářů.

A protože bylo všude zrovna
dostatek sněhu, pustili jsme se
na kánoích do volné jízdy
z navigace směrem k molu.
Kromě toho jsme na hřišti
postavili sněhový pylon, na
němž se skvěla kamenná lilie
s číslem našeho oddílu. Kromě
bezva zábavy tato akce obohatila i náš oddílový slovník.
Jízdě v kánoi na sněhu od teď
říkáme, kamarádi, SAMBOVÁNÍ!

Oddílovka, kterou si připravil
pro posádky Chytrouš, se povedla velmi dobře. Hned na začátku, na zahřátí, jsme si
zahráli koulovačku, což téměř
všichni ocenili. Hanka se Sabinou stály v rohu hřiště,
tvářily se nenápadně a snažily se, aby je nikdo netrefil.
První disciplínou, v níž se
posádky utkaly, bylo předávání zprávy, což se i přes velké
úsilí na obou stranách nikomu
nakonec nepodařilo. Následují-

cím úkolem bylo zvednout dřevěnou tyč do výše ramen. Háček se však úkryval v tom,
že tyč mohl každý člen posádky nadzvedávat jenom jedním
prstem. Zní to sice jednoduše,
ale jednoduché to vážně nebylo.
V závěru se pak ještě posádky
utkaly v luštění šifer. Z tohoto souboje nakonec jako vítězové vyšli Stopaři, kteří
Zálesáky porazili o jeden bod.

V sobotu 12. ledna se nad loděnicí pomyslně rozhořel olympijský oheň. Mezi letošní disciplíny byly oddílovou jury
zařazeny tyto: střelba na cíl,
bobování na dálku, stavba věže
a v neposlední řadě biatlon.

Speciální disciplínou pak byl
závod slepých trojic přes překážkovou dráhu a pro pobavení
hokejový turnaj.

Mezi jednotlivci v hodnocení
všech disciplín získal za své
výkony zlatou olympijskou me-

daily Šmoula. Stříbro vybojoval Jindra a bronz Sabča.

Překážkovou dráhu po slepu
nejrychleji překonala trojice
závodníků ve složení: Dobeš,
Jindra, Čiko.

Nejen medailistům, ale také
všem
ostatním
zúčastněným,
patří uznání za předvedené
výkony.

Před devátou hodinou se scházíme před vchodem do Obchodní
akademie. Míříme na uzlařskou
regatu, v níž změříme síly
s dalšími oddíly. Kromě nás,
jsou zde Pěšáci, Lesani, členové 7. oddílu Skarabeus z Rychvaldu a skauti ze Střelky.

Regata probíhala jak mezi jednotlivci v různých kategoriích, tak také mezi týmy. Úkolem bylo uvázat 6 základních
uzlů (škotovou spojku, ambulanční spojku, rybářskou spojku, lodní smyčku, zkracovačku,
dračí smyčku).

Jednotlivci soutěžili ve čtyřech kategoriích. Do 11 let se
jednalo o plavčíky. Zde se dokázala probojovat na 3. místo
Sabča s časem 1 minuta a 13 sekund. Nejrychlejší byla Sárka

z oddílu Skarabeus s časem
jedna minuta a sedm sekund.

Mezi lodníky (kategorie 12 až
14 let) jsme zásluhou Sáry obsadili stupínek nejvyšší. Sára
uvázala regatu za 48 sekund
s náskokem 7 sekund na druhé
místo. Ti, kteří už dovršili
věku 15 let, ale ještě ne 18,
patřili mezi kadety. Všichni
tři první uzlaři dosáhli fantastických časů a prakticky
by až na jednu výjimku porazili i mořské vlky. Z kadetů
byl nejrychlejší Kudla s časem
33 sekund, 2. místo obsadil Cipísek od Lesanů s časem 35 s.
A 3. stupínek patřil Hance,
která uzlovala 36 sekund. Nejstarší kategorii (18+) ovládl
Piškot od Lesanů s celkově
nejrychlejším časem 30 sekund.
Čiko obsadil krásně 3. místo,
když si s vázačkou poradil
během 40 sekund. Hraničáři
byli úspěšní i mezi týmy.
Obsadili první dvě místa. Zatímco prvnímu týmu (viz. foto
č. 1) to trvalo 56 sekund, tomu
druhému (viz. foto č. 2) jednu
minutu a dvě sekundy.

Úderem půlnoci 31. ledna 2019
byla ukončena oddílová fotosoutěž nazvaná "S výročním
šátkem kolem světa. Od července do konce roku se sešlo
a bylo tak do soutěže zařazeno
69 fotografií. Během ledna se
pak hlasovalo o to, kdo získá
speciální výroční čmrdlíky.
A jak to tedy dopadlo?
1. místo obsadila fotka Lenky
Vincikové, která pózovala se
svými psy Karlem a Matyldou
na hoře Říp. Pro tuto fotku
hlasovalo 26 lidí.

Na 2. místo hlasující vynesli
fotografii Verči Reeves ze sirotčince v Ugandě. Pro tuto
fotku hlasovalo 21 lidí.

3. místo hlasující přisoudili
fotografii Hanze, který zachytil vítěznou hraničářskou
dračí loď na závodech v Bohumíně.

Čtvrtý výroční čmrdlík připadl Diximu za fotografii z nejvzdálenějšího místa od loděnice. Jeho fotka z Vladivostoku, který je zhruba 8 000 km
daleko, neměla v tomto směru
konkurenci.
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1. Dneska už mně fóry ňák nejdou přes pysky,
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stojím s dlouhou kravatou na bedně vod whisky,
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stojím s dlouhým vobojkem jak stájovej pinč,
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tu kravatu, co nosím, mi navlík' soudce Lynč.
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R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
D
E
A
jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká
D
E
A
do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,
D
E
A
Ami
tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám.
2. Mít tak všechny bedny od whisky vypitý,
postavil bych malej dům na louce ukrytý,
postavil bych malej dům a z vokna koukal ven
a chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben.
R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,...
3. Kdyby jsi se, hochu, jen porád nechtěl rvát,
nemusel jsi dneska na týhle bedně stát,
moh' jsi někde v suchu tu svoji whisku pít,
nemusel jsi dneska na krku laso mít.
R: Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,...
4. Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,
do krku mi zvostane jen dírka mrňavá,
jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok,
má to smutnej konec a whisky ani lok.
R: ... tak kopni do tý bedny.

sepsala:

Miky Ryvola se narodil 12. dubna 1942 v Kladně. Je to český
trampský zpěvák, písničkář a kytarista. Narodil se 7 let po svém
bratrovi Wabim Ryvolovi, se kterým hrál dlouho v trampské skupině Hoboes. Během společného působení složil a nazpíval mnoho písní, které jsou dnes klasikou u táboráků: například Bedna od
whisky, Bál v lapáku, Pane bože vod tý lásky zachraň nás, Mrtvej
vlak a mnoho dalších. V současné době vystupuje buď sám nebo se
členy skupiny Nezmaři.

Skautský román byl poprvé vydán v roce 1940. Hlavní postavou
je zde Mirek Trojan, který se rozhodne opatřit stan, aby se
zavděčil své partě kamarádů. Jeho záměr je poměrně jednoduchý,
vstoupí do skautského oddílu a při vhodné
příležitosti stan ukradne. To ale netuší,
že jej život v Devadesátce dokáže pořádně
změnit. Jak se Mirek vyrovná se slibem, který
dal kdysi své partě? Jak se zachová vedoucí
Devadesátky Tapin, když zjistí, proč vlastně
Mirek do oddílu přišel? Kam vyrazí Mirek
s oddílem na tábor a koho tam potká? Odpovědi
na všechny tyto otázky se dozvíš na stránkách knihy Pod junáckou vlajkou.

Trénink jako každý jiný. Kluci projíždí na kajacích brankami, když se ozve výkřik:
"Kubi se čochtnul!"

dílové schůzce za člena oddílu
a byl mu udělen titul plavčík.

Všichni
napjatě
přihlížejí.
Kajak dnem vzhůru trhavě poskakuje po hladině. Občas se
vynoří hlava, ale vzápětí zas
zmizí pod hladinou.
Kubi je už dlouho pod vodou
a nemůže vylézt z lodě, nemůže
strhnout špricku.
Pahorek se ihned rozhoduje.
Strhává špricku a skáče do ledové vody Olše. Pomáhá Kubimu
dostat se z lodě.
Za tento obětavý kamarádský
čin, byl (vždyť voda měla teplotu asi 5 °C a teplota vzduchu těsně nad nulou) nováček
Pahorek přijat, na dnešní od-

PLAVČÍK PAHOREK

Kluci se chopili příležitosti, oddíl se rozjíždí. Bohužel se však
rozpadla stopařská družina, po tolika letech. Potřebujeme družinu
novou. Zatím jede jen družina Zálesáků, a to ještě né moc dobře.
Jarda dělá nábory ve školách. Nyní přišlo do oddílu asi šest
nových chlapců. Co teď? Dát je k Zálesákům? Nakonec však byla
vybrána možnost udělat družinu Kondorů. Kluci si sami zvolili ze
svých řad kormidelníka. Jsou to noví kluci, musíme jim pomoct,
vždyť pro ně je to něco nového!

Ivančena,
mohyla
kamarádů,
kteří položili svůj mladý život těsně před koncem války.
Mír doslova klepal na dveře
a oni se ho nedočkali. Nucení
nezapomenout tu strašnou válku, která mnohým kamarádům
vzala život, vnukla se myšlenka vedení 30. oddílu z Ostravy
založit tuto mohylu.
Květina brzy uvadne a shnije,
avšak kámen vydrží mnoho,
a tak každý rok vždy nejbližší
neděli ku 24. dubna, míří mnohé kroky kamarádů na vrch
táhnoucí se u Lysé hory. Na
mohyle je už i kámen z Indie,
atd.
Tak jako každý rok i my
Hraničáři jsme nemohli tento
výšlap vynechat. Na nádraží
se nás sešlo dost. Bohužel však
bez Jarinkga. Jela s námi Eva.
Pomalu jsme se soukali výš.
Při každém potkání nějakého
kamaráda zaznělo tiché, ale

výrazné "AHOJ". A už jsme zde.
Mohyla roste. Uložili jsme
svůj kámen a seřadili se na
plošince před mohylou. Zazněla
vlajka, po ní minuta ticha.

A už se jde dolů. Dále pod vrchem jsme se zastavili a najedli. Pobavili jsme se uzlovací štafetou. Stopaři dnes
získali 60 písmen do hry,
Zálesáci 40. Na nádraží a ve
vlaku se rozpoutala bitva
o podpisy. Vlak i nádraží
to přežili a nádražím se ještě
rozléhal náš pokřik, ale to už
naše kroky směřovaly k domovům.

Ahoj, v tomto článku se dozvíš, jak můžeš rozdělat oheň pomocí
křesadla.
Co k tomu budeš potřebovat:




drobné třísky a klacíky
vatu
křesadlo

Křesadlo si položíme na okraj vaty a ze začátku po něm zhruba 3x
jemně přejedeme, poté už vyvineme menší tlak a tím uděláme větší
jiskry, než normálně. Jen co jiskry doletí na vatu, měla by začít
hořet. Jakmile toho docílíme, přidáme na vatu jemné třísky
a posléze drobné klacíky. Pak už jen oheň udržujeme.

sepsala:
Ahoj, vyrazil jsi na výpravu a nechal jsi doma sáčky čaje?
A přesto by sis chtěl dát nějaký vynikající nápoj. V tomto článku
se dozvíš, jak si uvařit lesní čaj (technicky vzato samozřejmě
o čaj nejde).
Co budeš potřebovat:




mladé konce větviček jehličí a klacíky ovocných stromů
ovoce - sušené nebo i čerstvé, v zimě může být i zmrzlé
voda

Jak na to:
Rozděláme oheň a do kotlíku dáme vodu. Do vody přidáme všechny
ingredience, které jsme sehnali (nemusí být všechny, které jsou
na seznamu) a uvedeme k varu. Necháme 5 minut vařit a poté dáme
na kraj ohně a necháme vylouhovat aspoň 3 minuty. Pokud máte
u sebe med nebo cukr, můžete přidat, ale není to nutné, čaj chutná
dobře i bez toho.

1 - VEČERNÍ LILIE
2 - SPIRÁLA
3 - TAPÍŘÍ MLÁDĚ
4 - JEŽOUR

Baden-Powell v jedné ze svých
knih píše, že "skaut je aktivní
v konání dobra, nikoli pouze
pasivně dobrý." I proto se mají skautky a skauti snažit
každý den vykonat alespoň
jeden dobrý skutek a rovery
provází heslo "Sloužím".

Akce s názvem Skautský dobrý
skutek je příležitostí zkusit
udělat společně něco většího.
Společně v družině, oddílu nebo kmeni, ale také společně po
celé zemi. Ve stejný čas.

Letos Skautský dobrý skutek
probíhá v termínu od 19. dubna
do 19. května, přičemž 19. května je posledním dnem, kdy je
možné registrovat svůj projekt. Zapojí se letos i Hraničáři? Vymyslíme svůj projekt, jak udělat svět o trošku
lepším?

Ve Slezských Beskydech se nachází vrch Gírová, který je stejně
jako celý kraj opředen řadou pověstí. Podle jedné z nich se zde
ukrývali zbojníci Ondráš s Jurášem. V okolí Čertových mlýnů má
strašit každou úplňkovou noc duch lichváře, kterého tady sťali.
Ale pojďme se vydat na cestu. Vyrazíme vlakem z Karviné do Mostů
u Jablunkova. Ta nám zabere osobním vlakem 54 minut. Z nádraží
v Mostech pokračujeme po červené turistické značce, která se vine
nejprve kolem ski areálu. Po 2,5 kilometrech mineme chata
Studeničný. Po dalších 600 metrech si můžeme nabrat vodu ve studánce Nad Kubalankou. Pokud tak neučiníme, můžeme to zanedlouho
napravit po dalších 600 metrech u studánky Štipionka. To už se
ale červená značka setkala s vedlejší zelenou. Za návštěvu
a krátkou odbočku také stojí studánka Gírová. K horské chatě nám
od studánky Štipionka zbývá posledních 600 m. Na chatě která byla
vybudována v roce 1932 si můžeme buďto sníst svačinu a chvíli si
odpočinout, nebo si můžeme dát třeba česnečku za 39,- Kč.
Potom se můžeme vydat na samotný vrchol do výšky 840 m n. m.
Za slunečného počasí se nám naskytnou krásné výhledy na hřeben
Malé Fatry s vrcholy Velkého Rozsutce a Velkého Kriváně.
Sejdeme-li z vrcholu neznačenou cestou, dorazíme po 400 metrech
ke skalnímu útvaru, který nese název Čertovy mlýny. Kromě
zmiňovaných zbojníků sloužily prý skály čertům, kteří tady
hodlali ve svých kamenných mlýnech mlít neposlušné lidstvo.
Pravidelně zde také přelétávaly a přistávaly čarodějnice.
Ve spodní části tohoto přírodního útvaru je zhruba 9 metrů
dlouhá jeskyně s několika vchody, přičemž některé jsou částečně
zasypané. Jiné jeskyně jsou pro návštěvu příliš nebezpečné!
Máme-li s sebou horolezecké vybavení, můžeme si zde zkusit vylézt
7 metrovou pískovcovou skalku. Lze zde natáhnou zhruba
17 různých cest s obtížností III a IV.
Od Čertových mlýnů se můžeme vrátit
buď bukovou alejí k chatě nebo vyrazit
po neznačené cestě rovnou ke studánce
Štipionka. Odtud pak po červené zpět
na nádraží do Mostů u Jablunkova.
A kolik kilometru jsme dnes urazili?
K horské chatě je to zhruba 4,5 kilometrů a 286 nastoupaných výškových
metrů. Celková délka popsané trasy
je přibližně 10 kilometrů.

V každém čísle tohoto časopisu si vždy
společně představíme nějakou deskovku.
V prvním díle jsem se rozhodl sáhnout
po hře, kterou máme od nedávna na
loděnici a jak je zřejmé z nadpisu,
jmenuje se Pictomania.
Obsah krabice není nijak rozsáhlý,
hlavní částí hry je šestice smazatelných fixů a kreslících tabulek, dále je
zde balíček karet a hromádka bodovacích žetonů.
Průběh hry je jednoduchý. Každý hráč
si vylosuje jedno slovo a jeho úkolem
je ho co nejlépe zakreslit na svou
tabulku. Když má pocit, že už obrázek
vypadá dobře, odloží fix a postupně
hádá obrázky protihráčů. Za každý
správně uhodnutý obrázek získávají
hráči body a to podle toho, v jakém
pořadí umístili své tipy. Stejně tak
získá body i hráč, kterému uhodnutý
obrázek patří.
Hru tedy vůbec nemusí vyhrát nejlepší
kreslíř, protože trefně a jednoduše
zobrazené slovo je mnohdy lepší než
dokonalá kresba. Hra má čtyři obtížnosti, takže si každý najde slova podle
svých schopností.
Já osobně mám tuto hru rád a těším se,
až si ji někdy společně zahrajeme.

Jak se říká pirátovi se dvěma očima, dvěma
11 a dvěma rukama? (kínčetáčaz)
nohama

Wikipedie: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě jste v háji."
Elektřina: "Tak se uklidníme jo?!"

Ptá se Kudlanka nábožná
Jetele: "Hele Jeteli, pověz,
proč
nevěříš
v
Boha?"
Jetel se otočí a zašeptá:
"Víš Kudlanko, já prostě
nechci být spasen..."

Členové posádek, dva z vás, kteří jako první odešlou
správné znění tajenky osmisměrky na email naší
redakce:
humroplesk@seznam.cz,
se
mohou
těšit
na nějakou drobnou cenu od naší redakce :-)

Členové posádek, dva z vás, kteří jako první
odešlou správné znění tajenky křížovky na email
naší redakce: cigoligo@centrum.cz, se mohou těšit
na nějakou drobnou cenu od naší redakce :-)

Bedřichu,
neštvi mě!

Jen jeden lístek?
Opravdu?
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