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Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku. 
- CHRISTIAN MORGENSTERN -
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Už poněkolikáté jsme podávali grant na 
MŠMT (Ministerstvo školství) a i na letošní 
rok nám vyšel. Vyšla nám i podaná Žádost 
na OŮ Kateřinice. Za tuto podporu jsme rádi, 
například letos díky tomu můžeme pořídit 
do oddílového inventáře nový křovinořez a 
motorovou pilu. 

Kája, Mája a Ferda udělali v dubnu zdárně 
Čekatelskou zkoušku, které je jedním z 
prvních vzdělávacích stupňů pro členy ve-
dení. Máji s Kájou se taktéž podařilo udělat 
40 hodinový zdravotnický kurz, takže mo-
hou být zdravotnicemi na táboře. Všem třem 
ještě jednou srdečně gratulujeme. 

Oba naše kateřinické skautské oddíly ŠESTKA 
- jak 6.koedukovaný 6.oldskautský klub se 
aktivně podílely na přípravě presentace obce 
v rámci soutěže Vesnice roku. Fialka byla v 
organizačním týmu spolu se starostou, Kiki-
na načítala "rozhlasové zprávy z Kateřinic", 
Dazul natáčel krátký film o Kateřinicách, 
staré táborové podsady poslouží jako imi-
tace domků v dědině ... (doplnit, optavit)

Po té, co Ferda převzal vedení družiny ŠNEKŮ, 
pustil se ve spolupráci s ostatními členy odd-
ílové rady do přípravy "náborové" družinové 
schůzky na kterou pozval všecky "správné og-
ary" - hrál se paintbal. Zdá se, že nedostatek 
členů v chlapecké družině je vyřešený :-) 

Stavby, které jsme zanechali po loňském 
táboře na našem tábořišti se někomu 
nelíbily (máme podezření na blízké chataře) 
a pořezali si je na dřevo. Takže letos zase 
znovu :-( Pokud se nám podaří tábořiště od 
Obce Čermná ve Slezku koupit ( jednáme o 
tom už druhým rokem), asi bychom uměli 
náš "soukromý pozemek" lépe ochránit i 
vůči nepřejícímk nájezdníkům. 

Víš o tom, že se změnil název naší orga-
nizace? Od  svého vzniku 1912 se jmen-
ovala různě - ale do dnešního roku ne-
sla název "Junák - svaz skautů a skautek 
ČR". Od 14.sněmu v Litomyšli (Fialka se jej 
nemohla se zdravotních důvodů účastnit) 
se naše organizace vrátila k názvu, který 
používala v letech 1914-1919  "Junák - 
český skaut" a požadovaným  "z.s." (dle 
nového Občanského zákoníku - znamená 
to "zapsaný spolek").

Oddílová rada se dohodla, na zavedení 
nového bodu programu každé družinovky 
a oddílovky, která se bude konat v naší 
klubovně. Jmenuje se "6 minut pro ŠESTKU". 
Těchto poctivých 6 minut (ale ani o vteřinu 
víc) se všichni přítomní pustí společně do do-
hodnuté práce ve srubu či okolí. V inspirační 
nabídce jsou práce typu další kousek zdi v 
kamenné opěrné zídce za srubem, poctivé 
umytí podlahy v některé z místností srubu, 
příprava dřeva do krbu, vyčištění járku za 
srubem, .... 

Oldskauti mají nový web - podívej se na 
www.oldskauiti.cz - jsou tam mimo jiné 
"instruktážní" videa ze zimního záhrabu, 
lovů beze zbraní, seskoku padákem, létání 
na závěsném kluzáku nad mořem, .... Starý 
web je ale pořád plně přístupný.
Rozdělaný je i nový web pro ŠESTKU -  za-
tím běží na adrese http://zkusebni.sestka.
eu/ - k připomínkování a pokusům. Po jeho 
"odladění" se obsah tohoto webu přesune 
na stávající adresu www.sestka.eu

Je velmi potěšující, že mezi naše nejmenší 
světlušky a vlčata se už pomalu zařazují děti 
původních členů oddílu před 17.lety. Jen 
houšť a větší kapky!



Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste 
měli změnit u sebe.  -  CARL GUSTAV JUNG -

ŠESTKA = 6.K+6.OS
(Fialka) V současné době je sice ŠESTKA složena jakoby ze dvou oddílů (6.K a 6.OS), ale doufám, že 
dané dělení už nebudu muset víckrát řešit. 

No proč asi? Protože ať si říká, kdo chce, co chce, ŠESTKA je ve své podstatě pořád jedna a ta samá, 
založená na stejných základech, které se ve vedení, družinách a činnostech předávají už roky, možná 
se jen malinko upravují, aby vyhovovaly dané době, ale ve své podstatě jsme pořád dobrá parta, jejíž 
členové se navzájem rozvíjí, pomáhají si a smějí se. Pořád máme podobné zážitky z puťáků, které 

zažil třeba Radek, Miris nebo Kikina a spousta 
dalších členů z dob zakládání oddílu, a zažívají 
je i dnešní roveři, kteří jedou také na puťák a 
někdy i na stejná místa. 

A to k čemu jsem se chtěla dostat, je to, že ta 
podstata je v nás členech ŠESTKY, ať už jsme v 
ní od začátku nebo teprve rok nebo pár měsíců. 
Teď jenom doufám, že si dál budeme navzájem 
pomáhat, prožívat nové zážitky, smát se a bavit 
se spolu třeba dalších 17 nebo 50 let. 

No je mně jasné, že někdo si může položit 
otázku, proč jsme tedy rozděleni na dva 
oddíly? Ono je to v podstatě jednoduché, tedy 
alespoň z mého pohledu, protože každý člověk 
se určitým způsobem vyvíjí a v určitých chví-
lích se potřebuje setkávat se stejně starými 
lidmi nebo alespoň podobného věku, tak je to 
i v oddíle s mladšími dětmi jsou rozděleny do 
družin podle určitého věkového rozmezí, které 
má svoji logiku. Oldskauti mají svůj oddíl, 
protože dokáže si někdo představit, že by měli 
družinu v oddíle s mladšími členy a měli by 
vůdkyni o 10 – 15 let mladší než oni. Já teda 
ne, a proto si myslím, že je pro ně jejich odd-
íl, kde si můžou rozhodovat za pomoci svých 
bohatších zkušeností určitě lepší. Zkušenosti, 
které předávají nám mladším, nám pomáhají 
v tom, že se zamyslíme nad danou věcí z jiného 
úhlu, a jsme opět u té provázanosti, kterou 
netřeba dělit. 

(Kikina) Začnu zdánlivě mimo téma...Asi před 
měsícem jsem byla na ekonomickém kurzu 
Mušinka, kde se každý večer mimo jiné řešily 
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Jakákoli tragédie se může obrátit v největší dobro, pokud k ní přistupujeme tak, 
aby nám mohla pomoci růst.  - LOUISE L. HAY - 

také docela neekonomické věci – například, jak 
udržet rovery (čili mladé ve věku 15 – 20 let) v 
oddíle. Každý popsal své zkušenosti s roveringem 
ve vlastním oddíle či středisku, mnozí vyjádřili 
zoufalství, že se stále nedaří mlaďochy organi-
zovat. A přimět je k nějaké činnosti je prý téměř 
nemožné. 
Možná je to tím, že mám vlastní zkušenost, 
možná to prostě vidím moc jednoduše, ale 
každopádně jsem byla jediná, kdo měl jiný názor 
– a sice, rovery v oddíle nedržet. Právě naopak, 
nechat je odejít ve správný čas. Stejně jako to 
bylo se mnou. 

Po několika letech v oddíle, kdy jsem byla buď 
rádce, nebo zástupce vůdce, jsem měla pocit 
totálního vyhoření. Už jsem to nechtěla dělat, 
nechtěla jsem už každý týden organizovat, 
plánovat, vymýšlet hry a plnit milion dalších 
povinností. A tak jsem si v létě sbalila kufry a 
odjela pracovat do Británie. To byl paradoxně 
můj první krok k postupnému návratu do odd-
ílu. V cizině jsem si totiž uvědomila, že je mi 
strašně smutno po České republice, po krajině 
a kamarádech. Nicméně po návratu jsem se 
do oddílu už nevrátila. Našla jsem si partnera - 
svého nynějšího manžela, přestěhovala jsem se 
a začala pracovat. Za pár let mi ale došlo, že to 
tak nechci. Že se mi nelíbí žít mimo Valachy, že 
mi chybí valašská nátura a naše zelené kopčiska. 
A tak jsme se stěhovali do Zlína, což byl ten 
nejhorší nápad, který jsme kdy měli. Ve Zlíně, 
věrném svému jménu, jsme sice našli štěstí v 
podobě Toniho, ale jinak to byl život neživot. A 
tak jsme koupili pozemek a postavili dům na 
dědině. V Kateřinicách...

Najedou jsem se hrozně chtěla vrátit do oddílu, 
ale jaksi to nešlo. Většinu děcek jsem už neznala, 
neměli jsme žádné společné zážitky, prostě by to 
bylo divné. Vyřešilo se to samo. „Máš moc roků, 
budeš v OS, abys Šestce nekazila věkový průměr.“ 
A je to. Nevidím rozdílu...  

(Dazul) Když na sklonku roku 2005 přišel Radek 
s myšlenkou vytvořit "nový" samostatný oddíl 
dospělých, kteří prošli naším oddílem, nadšeně 
jsem zajásal a začali jsme společně konat. 
Mimo jiné se domluvilo, že další oddíl  skautů 
v Kateřinicách (organizačně spadáme pod 
vsetínské středisko Junáka) bude mít také číslo 
6 - tedy 6.oldskautský klub z Kateřinic. 

Jako jednu z prvních věcí jsme udělali dohodu, 
že se vzdáme svého hlasovacího práva na 
střediskových radách a nebudeme zasahovat 
do činnosti normálních oddílů (tak to prak-
tikují i ostatní oldskautské kluby vsetínského 
střediska). Za těch cca 9 let jsme se (dle staré 
pravdy "nevyžádaná rada je urážkou") naučili 
do toho nekecat i svému mateřskému 6.koedu-
kovanému oddílu :-) 

Zdá se mi, že v posledních letech funguje 
spolupráce a symbióza dospěláků (jak se v 
ŠESTCE říká "stařochů") a oddílu samotného 
téměř ideálně. Kdo ze "stařochů" chce a má 
chuť pomáhat, své místo si našel (pomoc 
se stavbou a bouráním tábora, vykonávání 
"funkce" i v rámci skautského střediska -  správ-
cování, revizní komise, účtování, ...) a ti ostatní 
minimálně ví, že tu pořád jsme a za čas si své 
místo třeba opět najdou. 

V ŠESTCE se za ty roky podařilo cíleně vybudovat 
živoucí organismus, který může skvěle fungo-
vat jen nenásilným propojením všech - od těch 
nejmladších, kteří ještě tak úplně netuší o co tu 
běží až po ty nejstarší, kteří ví o co jde a hlavně 
jsou pořád připraveni a vždy ochotni pomoc.

Síla ŠESTKY je v její pospolitosti, kreativitě 
a vytrvalosti, které nám ostatní oddíly 
minimálně trochu závidí. Však jsem také mno-
hokrát od vůdce vsetínského střediska Hanýs-
ka slyšel "ŠESTKA je nejlepší oddíl vsetínských 
skautů " :-)



(David) Byl jsem na skalách se skautem. 
Byla to sranda. Nejlepší byla ta schovka 
nebo slaňování. Sice jsme se asi všichni 
báli, ale byla to sranda. Ta schovka byla su-
per. Doufám, že budou další výpravy a čím 
dál lepší hry. Kája, Ferda a Jirka jsou super, 
doufám, že s námi půjdou aj příště.

(Mirek) Byli jsme na skalách a bylo to dobré 
a byla sranda a hráli jsme schovku, lozili 
po skalách. Pak jsme hráli různé hry, prostě 
bylo to super!!!

(Radek) Pejnbol byl moc dobrý, líbil se mi. 
Zahájení bylo dobré. Hrál se pejnbol. Pak 
byla střelba s pejnbolkama.
*paintball

(Růža) Bylo to super s Kájou, Jirkou a Fer-
dou. Vymysleli ten nej výlet na skály, lezli 
jsme po nich, i když jsem se bál po nich lézt. 
Potom jsme ještě hráli schovku a bombu a 

Šneci píší první dojmy
tak něco. A teď pojedeme na výpravu na nějaký 
tábor a bude to určitě super. A ze skautu jsem 
se hodně naučil, děkuju, skaute.

(Matyáš) Líbilo se mi, jak jsme lozili po skalách. 
A ještě jak jsme tam stavili bunkr. Hráli jsme 
tam hry.

(Mirek Š.) Ve skautu se mi líbí hry. Na paintbal-
lu jsem se moc bavil. Ale nemám rád, když se 
tu někdo hádá. Na první družinovce jsme hráli 
šiškovanou, schovku atd. Našel jsem si nové ka-
marády. A nakonec máme dobrého vedoucího, 
Ferdu.

(Jáchym) Líbí se mi hry a noví kamarádi. Na 
pinballu se mi líbily zbraně a jak se střílelo. 
Taky se mi líbily hry, například šiškovaná, rajče 
atd. Chodím tu rád. Taky se líbí vedoucí, jak 
vymýšlí nové hry.

(Honza) Je to tu dobré.
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Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě 
nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé. - JAN WERICH - 
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Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.  - SENECA -

Nahrávání Rádia Kateřinice
(Kikina) Coby dosud neobjevený spisovatelský 
talent (che) jsem dostala úkol vymyslet a nah-
rát „falešné zprávy“ pro fiktivní rádio – Rádio 
Kateřinice. Toto rádio bylo stvořeno speciálně 
pro příležitost návštěvy hodnotící komise z 
prestižní soutěže Obec roku. Což o to, klasické 
zprávy bych snad dohromady dala, ale Dazul 
chtěl něco vtipného a zároveň ne blbého. To 
je ale dost těžký úkol, víš, Dazule? Buď je něco 
normální a není to blbé, anebo je něco vtipné, 
tedy zároveň nutně aj mírně blbé…

Vyřešila jsem to tak, že jsem si připravila žehlící 
prkno, do žehličky napustila vodu až po rysku 
MAX a mimino odložila k babičce. Žehlení 
je totiž pro můj nebohý mozek tak ubíjející 
záležitost, že už při druhém minitričku začal 
radostně chrlit podle něj vysoce vtipné his-
torky, ze kterých pak měly vzniknout zprávy. 
Všecky jsem si ve zkratce zapsala, načež 
jsem polovinu z nich hned zase poškrtala a 
další čtvrtinu jsem vyhodila těsně před nah-
ráváním. Zbylo mi několik ubohých mrzáčků 
– a to jsem jich měla vymyslet dle Dazula 
minimálně 30. Nemožné! 

Nicméně něco jsem přece jenom dohromady 
dala a jala se nahrávat. Vzhledem k tomu, že 
jsem byla sama doma, a tudíž nebyl nikdo, 
kdo by poradil, vznikl problém hned v prvních 
minutách. Dopředu jsem si sice napsala 
všecky kroky, jak mám něco nahrát, ale když 
ono si to dělalo úplně co chtělo. Tak se stalo, že 

jsem měla nahranou půlku zprávy č.1, a na 
to plynule navazovala zpráva č.2 - taktéž od 
prostředka. Než jsem na to přišla, měla jsem 
nahranou dobrou polovinu. 

Než jsem se nakonec prokoktala k poslední 
zprávě, byla jsem úplně propocená a moje 
artikulace se zpomalila na úroveň neandr-
tálského kojence. Když si pak zprávy poslechl 
můj upřímný manžel, teorie s kojencem se 
mi potvrdila, jelikož prohlásil, že mám „tro-
chu dětský hlas“. Šak já to vím, že mám hlas 
zrychleného Taťky Šmouly, ale chtěli jste to, 
tak to máte…

RÁDIO KATEŘINICE 
si můžeš poslechnout na stránce www.old-
skauti.cz - ve "štítcích" v zápatí stránky klikni 
na "Rádio Kateřinice" - a vyhledáš tak článek 
o přípravě videofilmu i rádia Kateřinice. 

Ukázka z vysílání RÁDIA KATEŘINICE

... Z ankety provedené mezi místními 
občany vyplývá, že každý druhý občan 
Kateřinic dává za pravdu tvrzení, že sli-
bovica je lék na všechno ....

... V Kateřinicách platí, že místní ženy 
toho namluví 3x víc než chlapi. Statis-
ticky 7500 slov proti 2500 slovům ...

... V Praze proběhla rychlá anketa jejímž 
účelem bylo zjistit porozumění valaštině. 
Pouze jeden ze sta dotázaných pražanů 
dokázal přeložit větu "Hankaj ten havák 
mňa požral." Později se však ukázalo, že 
onen znalec byl strýc Valů, který byl v Praze 
na třídenním poznávacím zájezdu ....

... Obyvatelé kateřinických pasek nyní 
nově potvrdili hypotézu, která zcela 
mění pohled na chování lesních zvířat. 
Pasekáři totiž došli ke zjištění, že v 
Kateřinicích nedávají dobrou noc lišky, 
ale srnci ...



www.detske-casopisy.cz
(Dazul) Před pár lety jsem se vrátil ke své 
dávné zálibě - sbírání oblíbených starých 
časopisů pro děti. Na začátek snad něco 
málo o tom jak to začalo. 

Jedním z mezníků v mém životě bylo, 
když jsem se v roce 1982  odvážil zajít 
za svojí bývalou třídní účitelkou z 8. a 9. 
třídy ZDŠ (to už jsem byl dva roky ze ZDŠ 
pryč), pozdravit ji a poprosit zda nemá k 
zapůjčení nějakou skautskou literaturu, 
protože mne to zajímá. Na vysvětlenou 
souvislosti - v té době byla takováto litera-
tura na indexu (=zakázaná, nepovolená, 
závadová).
Paní učitelka věděla, že chodím do kvalit-
ního turistického oddílu, ostatně – psala 

mi při ukončení devítileté školní docházky posudek. Vytipoval jsem si jí podle několika drobných narážek a sym-
patických drobností, že ke skatům zřejmě chová určité sympatie. To jsem ještě nevěděl, že její kolegyně, paní účitelka 
Pírková, která nás tehdy učila Občanskou nauku, je ženou velkého foglarovce Zdeňka Pírka. Paní učitelka Zatlou-
kalová mi tehdy odpověděla, že nic nemá a já trochu zklamaně odešel. Určitě přemýšlela, zda to nemůže být z mé 
strany nějaká provokace, říkal jsem si - a chápal ji. 
Jaké ale bylo moje překvapení, když mi maminka 29.7.1982 (to už jsem byl doma zpět z tábora) předávala 
hromádku časopisů Junák z let 1968 s tím, že tu tu pro mne nechala paní učitelka Zatloukalová. A že si to prý 
můžu nechat! Nevěřil jsem svým očím i uším. V posvátné úctě jsem listoval velkoformátovým barevným nultým 
číslem s kresbou Zdeňka Buriana,  ….. Nevěděl jsem co přečíst dřív. Byl jsem tehdy několik dnů nejšťastnějším 
člověkem pod sluncem.

V témže roce se mi se spolužákem z průmyslovky podařilo vyměnit pět ročníků časopisů ABC (120 čísel!) za svázaný 
32.ročník (1969-70) časopisu JUNÁK. Ostatní spolužáci si ťukali na čelo, ale pro mne to byla výhodná směna.  V té 
době už jsem spoluvedl oddíl (dnešní 4.chlapecký - Lvíčata) a nebylo pro mne cennějšího zdroje inspirace pro to, 
kam "můj" oddíl směřovat.

Mimoděk tak byla nastartovaná má sběratelská záliba ve starých „dětských“ časopisech. Nejdříve se týkala 
výhradně časopisu Junák, později se přirozeně rozšířila na Mladý hlasetel, Vpřed, (Pionýrskou) Stezku, … Ve sběrně 
se mezi starým papírem občas daly sehnat úžasné poklady.

Při několIka stěhováních jsem vždy převážel i banánovku se starými časopisy. Zvláště po revoluci jsem se naučil zno-
vu vycházející časopisy kupovat a po přečtení nevyhazovat.  A tak místo jedné banánovky jsem stěhoval banánovky 
dvě. Nyní mám ve sbírce několik tisíc čísel oblíbených časopiseckých titulů - drtivou většinu toho, co jsem chtěl 
mít. Odhaduju, že při stěhování časopisů na paseky (až 
dostavíme dům) si budu muset sehnat těch banánovek ještě 
něco přes padesát.

Postoupil jsem do druhé fáze - "záchrany" tohoto kousku 
historie pro generace budoucí. Ten z vás, kdo by si chtěl  
ze zvědavosti přečíst nějaké číslo nejpopulárnějšího 
předválečného dětského týdeníku "Mladý hlasatel"  má 
smůlu, protože v kateřinické knihovně jej zcela určitě 
nesežene. Ale je tu www.detske-casopisy.cz, kde si jej můžeš 
přečíst :-)
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Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.  - SENECA - 

Mým cílem je během několika let (výlučně na 
amatérské, nekomerční a dobrovolnické bázi) 
digitalizovat co nejvíc (převážně dětských) 
časopisů tak, aby v nich bylo možno vyhledá-
vat podle textu (třeba autory či témata). 
Po kompletaci a vyřešení autorských práv 
bych pak mohl příslušný časopisecký titul 
zpřístupnit i široké veřejnosti.



17.výročí oddílu
(KLíště) Scházíme se o hodinku dřív a popíjíme 
kafíčko u Šikuly. Příjemné posezení přesouváme do 
Březin, tam už je pár lidí, kteří připravili pohoštění, 
videa, fotky a měli to moc fajn

Bohužel to bylo v hodinu, kdy Kačka má už před 
večerním krmením a spaním, takže jsem se prak-
ticky přivítala a vzápětí loučila :-) 

Stihla jsem jen malý kousek filmu z prvního tábora 
a prohodit pár slov s lidmi, kteří se dostavili. Ale i 
tak to bylo příjemné otočení mezi dveřmi. 

Příště bych snad jen změnila čas konání, aby 
mohly přijít i maminy s dětmi a užily si to bez 
breku :-)

(Fialka) … škoda, že už nemám ten hysterický šok, 
Rampa zvrací a Dan má střelnou ránu a na oba 
musím čekat, než je konečně někdo ošetří, aby-
chom mohli jet na výročí, ale lepší párty jsem 
nezažila, takový drogový večírek ten je na MASK-
OVÁNÍ nejlepší, ale chcu, aby mně to na výročí 
aspoň trochu slušelo, tak žádná falešná krev z 
maskování nemůže být, docela blbě se to um-
ývá, no tak už to bude … 

Ne nezbláznila jsem se, takové maskovací situace 
jsou na dnešních zdravoťácích běžné, a uvádím 
to jen pro dokreslení toho dne, protože být na 
dvou super akcích zároveň je trošku fuška. 

Ale už konečně nasedáme do aut a frčíme ze 
střediska do DBCB, kde se to před výročím musí 
nachystat, já musím odvézt ze střeďa datáč, no je 
toho trošku dost na hodinku. Chystáme nástěnky, 
stoly, jídlo, datáč, židle, kroniky, Šestáky, trička, 
fotoknihy, … „Ano vyzvednu, počkaj na horním 
konci, jedu pro Toma, tak ťa vemu cestů dolů 
…“ Kvůli tomu jsem trošku nestihla začátek, ale 
když chcete mít některé lidi na oslavách, musíte 
si pro ně zajet, tak mně ten začátek ještě jednou 
promiňte. Začínám jako vždy mým typickým 
proslovem, každý si pod tím představte, co ch-
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Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.  - SENECA -
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Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. - ROBERT FULGHUM - 

cete, ale nikdo jiný z vůdců si netrouf, to jen 
abych si do nich nezapomněla rýpnout :-). 

Pak už se debatovalo, vzpomínalo, což mám 
ze všeho nejradši, prohlíželo, dívalo a tak 
pořád dokola. 

A to je to, co na těch našich slezinách mám 
moc ráda, to jak každý konkrétní vzpomínku 
vidí z jiného úhlu nebo že zjistím, jak se 
ten člověk dneska má, vidím jeho běhající 
dítě v klubovně a jeho výchovné metody, 
do kterých mu samozřejmě všichni neza-
pomínáme kecat, jak kdybychom to uměli 
líp :-). 

Další vzpomínky, co jiného na to říct. No 
možná jen to ať jich přibývá. A tak si všeci 
pište do diářů tábor Šestky je 5. – 20.7.2014 
v Čermné ve Slezsku, vaše účast více než ví-
tána, ať vás ty dnešní děcka taky poznajů, 
už jsme vás napopisovaní až až …  



MUŠINKA - 21.-23.3.2014
(Kikina) Zřejmě nějakým nedopatřením 
jsem byla na střediskové radě zvo-
lena členem revizní komise a stejným 
nedopatřením jsem se pak ocitla i na 
kurzu pro hospodáře a ekonomy středisek 
- Mušince.

Můj humanitní mozek, zaměřený zcela 
jiným směrem, se bohužel ani za téměř 
tři dny hustění vědomostí nedokázal 
zorientovat. Zarytě odmítal pracovat na 
výpočtech cestovních náhrad, ani ma-
linko se nesnažil pochytit, jak sestavit 
rozpočet a kde shánět peníze na činnost. 
A ve chvíli, kdy se přednášející radostně 
ponořil do excelové tabulky o čtyřech ti-

sících řádků, můj nebohý řídící orgán se 
rozhodl předstírat, že neexistuje. Trošku 
se pak chytil při večerní diskuzi s výcho-
vným tématem, ale jakmile se ráno zaz-
vonilo zvonečkem (což byl signál začátku 
další peněžní smrště), opět se smutným 
úsměvem vyklízel pole.

Přesto tento víkend nepovažuju za 
ztracený. Potkala jsem se s lidmi, které jsem 
15 let neviděla a dokonce jsme se i poznali. 
A taky mám všechna ta finanční moudra 
sepsaná na papíře, takže se utěšuju, že se 
ta moje hlava copatá nechá pěkně doma 
u kafíčka přesvědčit, a bude se snažit po-
chopit aspoň nepatrný zlomek…
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O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností. - ROBERT FULGHUM -
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Učitelé a dospělí vám některé věci neřeknou nikdy. - ROBERT FULGHUM -

TÁBOŘIŠTĚ - 21.4.2014

Výprava na naše tábořiště u hranice 
Vojenského výcvikového prostoru Libavá 
- do Čermné ve Slezku, přinesla nemilé 
překvapení. Kdosi (a my máme podezření 

kdo to je) nám zcela nepochopitelně 
pořezal ty nejlepší nosné "trámy" z polní 
kuchyně, pracně řezaný půlený jídelní 
stůl, zaneřádil okolí... Fotky řeknou víc :-(
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Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám. - MARK TWAIN -

IVANČENA - 26.4.2014
(Žaby) Hned po ránu bylo vidět, že to bude ex-
emplární! Jaxa přišla dřív! Zaspala, navíc si 
chystala věci až ráno, protože večer hrála Dračí 
doupě, a ještě stihla po cestě zmást Páju, který je 
vezl. Prosila, aby jí zajel ještě pro svačinu a tak se 
vraceli zpět domů, i když si ji Jaxa chtěla koupit v 
obchodě. Přes to všechno přijela na místo srazu 
ještě s časovou rezervou! Tak možná, že si mohla 
stihnout i ty zuby vyčistit.. Ale my ji máme rádi 
tak jako tak. Zato Slon, si vstala už v šest a hned 
o půl sedmé si fičela pro svačinu. Ne, že by to 
bylo zas tak daleko. A Kuky prostě jenom plká, že 
málem přidala další vystátý důlek na chodníku 
u kina. 

vkách, dozvíte: „Mm, nevím.“ Jaxinka opět pro-
jevila své kouzlo a podařilo se jí rozšířit Neliny 
odpovědi na věty jednoduché, avšak o několika 
slovech. Za což jí patří velký dík a poklona! 
Tákže, když bylo prozrazeno, že naše malá nemlu-
vná byla vybrána do pěveckého sboru díky svému 
hlásku, bylo to překvapující zjištění. No, že by nám 
ze skromnosti tajila tu krásu hlasu? Každopádně 
po pěti minutách usilovného přemlouvání, aby 
něco zapěla, vyšlo na světlo překvapení číslo dvě: 
Nelču zpívat vůbec nebaví. Aha. Tak, tak a jsme 
odzbrojeni. 

Oddílový pokřik Šestky zněl i za vydatného pršení 

Autobusu jsme se nakonec dočkali a na poslední 
chvíli naskočila ještě malá ratibořská světlunda 
Nelča. Jak jsme zjistili, tak je ve stádiu zásadní 
nekomunikace s okolím. Na veškeré otázky se 
prvních deset minut „konverzace“, ano v uvozo-

jasně a zřetelně. Pytle na odpadky, nákupní ka-
bely a jiné pláštěnkovité vynálezy byly nainsta-
lovány a hurá na cestu. 

Za chvíli bylo jedno, jestli máte supr anti dešťový 
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systém. V půlce kopce se stejně každý propotí až do 
baťoha, tož jaképak komplikace. 

Mohyla zkontrolována. Zatím stojí, ale pro jis-
totu je ověnčena dřevěnými zábranami kvůli 
bezpečnosti. Když máte drobák navíc, rádi jej uvidí 
v kasičce veřejné sbírky na opravu mohyly. 

Nečekali jsme na slavnostní ceremoniály a odvážně 
jsme vyrazili vstříc Lysé hoře. Kája si během celého 
dne každou chvilku odskakovala. Ale ne že by tu 
převládaly nějaké komplikace zdravotního rázu, 
spíš silné pobláznění. Křovíčka, stromy, pařezy, 
vyvrácené kořeny a škvíry ve skalách jsou totiž 
častokrát skrýší pro krabičky geocachingu, který 
pokud vás chytne, tak je silnější než základní životní 
potřeby. Za tuhle výpravu odloveno 5 kešek! 

Co dodat k tomu, že Kuky s Jaxou se ztratily? Možná 
to, že s nima byl i Rex? Kdoví. Ale nemyslete si, že 
se zaběhli na vedlejší pohoří a všude létaly vrtul-
níky s termovizní. Prostě se zasekli 2 minuty od vr-

cholu Lysé na jiné barvě turistického značení 
a vznikl z toho mega dobrodružný příběh na 
pokračování. 

Pokračovalo to samozřejmě krásně. Špagety 
a malinovka jako vrcholovka, obvázat a na-
mazat staré klouby, doplnit cukry, vyždímat a 
dle možností posušit kroje, někdo si dá i šlofíka 
a pak už jen vzhůru dolů. Letos je to výjimečně 
bez sněhu, tak přicházíme o sjezdové zážitky. 

Objednaný střediskový autobus, nás hrdiny co si 
střihli i „Lysý vrch“, čeká v Ostravici na zastávce. 
Domluveno je to na čtvrtou hodinu odpolední, 
takže za 5 min 4hod se Kája s Liškou dávají po 
neúspěšném pátrání po dobře uschované kešce 
do běhu. V tu samou chvíli se Nela a Bača oci-
tají na hřbetech našich zdatných, takže cílovou 
rovinku dobíhá Fialka a Zdenek se zátěží. To, že 
měla ta rovinka asi čtyři zatáčky a cca kilometr 
a půl, to není tak důležité. Totiž všichni víme, 

že jsou naši vůdci prostě nejlepší!

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. - M.TWAIN-
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Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. - MART TWAIN-

JARNÍ OČISTA - 30.4.2014

Přesto že v dědině právě řádily čarodejnice na 
svém sletu, my jsme si šli užívat s odpadkovými 
pytli do lesa na tradiční "očistu".  

Samozřejmě, že jsme neměli šanci uklidit všechno 
co do lesa nepatří, vždyť Kateřinice mají kolem 800 
hektarů lesa,  ale i ten kousek, který jsme vyčistili 
letos je dobrým počinem.  
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Co se bude dít v květnu? (Fialka)

2.5.2014 -  Oddílovka plná barev

8.5.2014 -  Velký úklid č.2 v DBCB  (sraz v 9:00 v DBCB, 

s sebou pracovní oblečení a svačinku s pitím)

9.5.2014 - Oddílovka velkého odpočinku 

10. – 11.5.2014  - BLFKA (akce pro RS a vedení oddílu)

16.5.2014 -  Oddílovka 

17. – 18.5.2014 - Oddílová výprava aneb první řádění na tábořišti . 
Pod pojmem první řádění se nachází první stanování 
na tábořišti, první sečení louky a první večerní oheň 
před tím než přijedeme na stálý tábor a vše už 
bude na místě postaveno. 
Sraz v 7:20 na vlakovém nádraží v Jablůnce. 
S sebou: 250 Kč, svačinu na cestu, spacák, karimatku, 
ešus + lžičku, hygienické potřeby, vhodné oblečení do lesa 
i na cestu vlakem.
Návrat v neděli 12:20 do Jablůnky. 
Prosím všechny, kdo chtějí jet na výpravu, aby se 

do 15.5.2014 nahlásili Fialce (mail, tel.).

23.5.2014 -  Oddílovka 

30.5.2014 -  Oddílovka 

30.5. 2014 - Schůzka s rodiči před táborem 
Začátek po oddílovce v cca 18:30 v DBCB. Schůzka s rodiči je určena k zodpovězení všech 
dotazů z Vaší strany vedením oddílu, k volné debatě o fungování oddílu anebo jen (možná 
hlavně) k našemu společnému setkání s Vámi rodiči.Na Vás a Vaše dotazy se těší vedení oddílu. 
Občerstvení zajištěno.  

31.5.2014 - RAFTOVÁNÍ PŘI ODPOUŠTĚNÍ BYSTŘIČKY 
Akce pro rodiče s dětmi - dle hesla "nic není silnější než společný zážitek" - organizuje Dazul - 
potřeba potvrdit účast do 27.5.2014 na  mobil 737 249 211 (k vůli zajištění potřebného počtu 
vest, pádel, helem, střídání řidičů a doprovodné dodávky na odvoz raftů ...).
Splouvá se úsek z pod přehrady k soutobu Bystřičky s Bečvou - tedy asi 5 km. Voda se odpouští 
cca 3 hodiny a pokud bude vše klapat, stihneme za tu dobu splavný úsek sjet 3x až 4x.

Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. - MART TWAIN-



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

Co se bude dít v červnu a červenci

6.6.2014 - Oddílovka
7.6.2014 - Valašský sekáč 
13.6.2014 - Oddílovka
20.6.2014 - Oddílovka 
20.–22.6.2014 -  Předtáborovka 
27.6.2014 - Ukončovák 
28.6.–4.7.2014 - Puťák
5.–20.7.2014 - Tábor

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 117 se podíleli: Fialka, Kikina, Klíště, Mája, Kája a  družina Žab, 
David, Mirek, Radek, Růža, Matyáš, Mirek Š., Jáchym, Honza a Dazul.


