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My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše ...



Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. 
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.   (Jan Amos Komenský)
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Střediskový sněm v neděli 4.1.2015 zvolil 
nového vůdce (vůdkyni) vsetínských skautů. 
Od roku 1920 kdy na Vsetíně skauti "vznikli", 
vede prvně v historii  středisko žena - Denisa. 
Dosavadní vůdce střediska Hanýsek se 
přesunul na pozici Denisinina zástupce. 
Fialka už není zástupce vůdce střediska, ale 
byla zvolena "výchovným zpravodajem".

Dance a Mirisovi se půl hodinky po ukončení 
Vánočního vzpomínání narodila Kristýnka!

Termín netermín, Anitě se 17.ledna 2015 ve 
3:30 narodila zdravá Anička - 3,1 kg, 49 cm :-)

15.ledna 2015 to  bylo na  den 100 let, kdy prvně 
vyšel časopis JUNÁK ! Díky zákazům nacistů 
(1x)  a komunistů (2x) mohl vycházet "jen" 
57 let. Ke stému výročí byl na adrese skaut-
junak.skauting.cz spuštěn web, který každý 
týden představí jeden ročník tohoto časopisu. 
Kdokoliv si bude moci stáhnout všechny čísla 
JUNÁKA, která v daném roce vyšla - ve formátu 
PDF.  Na projektu digitalizace časopisu JUNÁK 
je i naše "kateřinická" stopa :-). 

Registrace na rok 2015 byla prozatím 
uzavřena takto: ŠESTKA (6.K) má oficiálně 41 
registrovaných členů (z tohoto počtu je 20 
vlčat a světlušek),  OLDSKAUTI (6.OS) mají 7 
oficiálně registrovaných členů (Kikina, Klíště, 
Kecka, Bobina, Pípa, Dan a Dazul). Takže 
ŠESTKA (6.K+6.OS) má oficiálně dohromady  
48 členů. To by bylo, abychom v průběhu roku 
2015 nepřekročili toho půlsta :-) 

Tak jako každý rok i letos jsme pomáhali 
při TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE. Letos koledovaly 
tři  skupinky v Kateřinicách a čtyři skupiny  
v Ratiboři.  Ferdova skupinka vykoledovala  
8.663Kč, Kájina skupinka 6.397, Flegyho 

skupinka 6.383 Kč, celkem se v Kateřinicách 
podařilo pro Charitu sesbírat 21.443 Kč. V 
Ratiboři se podařilo vykoledovat dokonce 
28.652 Kč. Celkem se tedy letos ŠESTCE 
podařilo pro Charitu vykoledovat 50.095 Kč! 
Moc děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou 
věc i všem 29 "šestkařům a šestkařskám" (od 
světlušek a vlčat po oldskauty), kteří se už 
minimálně po jedenácté do této akce zapojili.  
Ostatně Janinin, Ferdův a Kaččin článek o 
koledování vypoví mnohem víc :-)  

Byla zřízena hromadná e-mailová adresa 
pro organizátory letošního HELPu, na kterou 
můžeš posílat dotazy a připomínky k přípravě 
podzimní megahry - help@skauti.cz.  

V kinech se objevil animovaný film z dílny 
předního hollywoodského studia Walt Disney 
s názvem VELKÁ ŠESTKA. I když všichni víme, že 
naše ŠESTKA je skutečně velká, silná, srandovní 
a super, dementujeme tímto šuškandu, že 
je natolik silná, aby si zaplatila vlastní film. 
V komediálním filmovém dobrodružství 
sice lze vystopovat spoustu styčných bodů s 
kateřinickou ŠESTKOU, ale ani v jednom záběru  
ve filmu nenajdete oddílové logo.

Volné a příležitostné muzigantské seskupení   
ŠESTÁ LIGA si samo pro sebe hraje jednou 
měsíčně v pátek v krbovně. Přijít si zahrát a 
zazpívat může kdokoliv - vůbec nevadí, že to 
neumí (v ŠESTÉ LIZE se to vždycky ztratí).  

Na letošní ObROK - 10.-14.6.2015 - LIBEREC  
(největší RS akce v republice u  jejíhož zrodu 
v roce 2000 stáli i lidi z ŠESTKY)  se už nelze 
přihlásit. 24.1.2015 byla pozastavena 
registrace - navýšená kapacita 1200 účastníků  
je naplněna (přihlášeno přes 180 RS skupin).  
Tým RS z našeho oddílu se přihlásit stačil 
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Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?   (Jan Amos Komenský)

ODDÍLOVÉ TRIČKA

(Dazul) Dneska už málokdo ze stávajících členů ŠESTKY pamatuje první oddílové trička. Byly modro-
zelené, s krátkým rukávem a  měly natištěné první logo, které oddíl používal - velkou číslici 6 a v ní 
skautskou lilii. To bylo v roce 1997, kdy žádný spolek v Kateřinicách a blízkém okolí svoje jednotné 
trička neměl. Navíc bylo každé tričko originálem, protože na pravém rukávu bylo tiskacím písmem 
vyvedeno jméno-přezdívka majitele oddílového trička. Mimo jiné to znamenalo, že se na táboře vždy 
vědělo komu zapomenuté tričko u potní chýše patří :-)     

Oddílové tričko - model 1997 - modrozelené, 
s krátkým rukávem, na prsou natištěným 
bílým logem "6 KATEŘINICE" a žlutou jmen-
ovkou na levém rukávu. 

Oddílové tričko - model 2000 - tmavěmodré, 
s krátkým rukávem a límečkem, vyšitým 
znakem JUNÁKA a nápisem ŠESTKA 
KATEŘINICE, na pravém rukávu nápis 
JUNÁK a skautská lilie. 

Zásoba poslední verze oddílových triček (černé se žlutým loge ŠESTKY) došla.  A že jich bylo vyrobeno! 
Tuším, že dohromady s oldskautskýma kolem 150 kusů!  



Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Od roku 2007, kdy byla 
oddílová trička naposledy 
vyrobena, uplynula hezká 
řádka let. Zdá se že za tu 
dobu už jsou vynošena, 
vytahána, poztrácena, 
roztrhána, založena i 
obnošena - prostě už jich 
je žalostně málo. Poslední 
kousky těch "oldskautských" 
byly rozdány účastníkům 
podzimní akce "pomoc 
DBCB".  

Je přirozené, že se chystá 
výroba dalších oddílových 
triček, aby nám opět 
vydržely na pár let. 

Jak asi budou vypadat oddílové trička "model 2015"? Budou s dlouhým nebo krátkým 
rukávem? S límečkem nebo bez něj? Bude zachována čermá barva trička se žlutým logem, 
nebo se "přezbrojí" na jinou barevnou kombinaci? Bude jedna varianta triček, nebo zůstanou 
zachovány trička s krátkým i dlouhým rukávem? Zůstane zachováno stávající oddílové logo?

Odílové tričko - model 2007 - černé, s dlouhým i krátkým rukávem,  
natištěným žlutým logem ŠESTKA KATEŘINICE, oldskautské trička 
mají navíc na levém rukávu žluté logo OLDSKAUTI.CZ
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Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, 
vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.    (Jan Amos Komenský)

ŠESTÁ VYŽÍNACÍ PERUŤ
(Radek) Raní slunce se probouzí do nového rána, nebe je modré bez mraků a ve vzduchu je cítit 
vůně leteckého benzínu. Rosa stéká po kapotáži a posádky jsou v pozoru nastoupeny u svých 
naleštěných strojů. Na vojenském letišti Libava OSTROV je seřazena do bojové formace ŠESTÁ 
VYŽÍNACÍ PERUŤ.

Na začátek malé ohlédnutí do historie.
Počátky ŠESTÉ VYŽÍNACÍ PERUTĚ sahají 
do dob konání táborů v Mirošově. V těch 
časech brázdil mirošovské nebe jen bom-
bardér B2 a několik starších typů stihacích 
letounů KOSA. Až později se podařilo 
rozšířit naše řady na nynější stav.
Toto seskupeni se účastnilo několika bo-
jových akci ve válečném prostoru Mirošov 
a následně v prostoru Libava. Každá akce 
proběhla zdárně a z každého bojového 
letu se vždy všichvi vrátili v pořádku. Touto 
úspěšností se nemůže pyšnit žádné bojové 
seskupení tohoto typu. 
Nejsmutnější událostí ŠVP, byla ztráta našeho nejlepšího stíhacího esa SPÍDÍHO. Ten byl 
následně dekorován na nejvyšší hodnost PERUTĚ a to na Nb.Mr. (Nebeský maršál). 

A teď zpátky do součastnosti.  PERUŤ se v posledních letech skládá z vyžínacího bombardéru B2, 
dvou stihacích křovinořezů Stihl 350, 400 FS, jednoho stroje značky Husqvarna a pozemního 
personálu. Další doplňování leteckého parku je otázkou požadavků kladených na náročnost 

bojových akcí.

Na pokyn maršala  ŠVP 
posádky zažehnou motory a 
ještě před odletem do bojové 
akce je dán pokyn k čestnému 
pozdravu Nebeskému 
maršálu Spídímu. Všechny 
stroje na plný výkon a bojové 
hlavice směrem k nebi....

A již nic nebrání k zahájení 
samotné akce. 
Stroje na pokyn opustily sve 
pozemní stanoviště a plošné 
bombardování s následným 



Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.     (Jan Amos Komenský)
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VIA LUCIS - CESTA SVĚTLA
(Miloš Zapletal, ROK MALÝCH DOBRODRUŽSTVÍ)

Název Via lucis - Cesta světla jsem si vypůjčil od
Jana Amose Komenského, největší osobnosti, 
jakou kdy náš národ měl. Ve světě je známý 
pod latinským jménem Comenius. Nejspíš také 
víš, že se Komenskému říká "učitel národů". 
Nejznámější z jeho rozsáhlého životního díla 
jsou knihy, v nichž pojednává o tom, jak by měla 
vypadat škola, aby poskytla dětem a mladým li-
dem co nejširší a nejhlubší vzdělání.
Komenský se narodil v roce 1592, tedy před více
než čtyřmi sty lety, ale svými myšlenkami, 

představami a reformními návrhy natolik 
předstihl svou dobu, že zdaleka všechny nebyly 
ještě uskutečněny.
Především ty, které pojednávají o lidské povaze 
a jejím mravním zdokonalování. Předložil je 
svým spoluobčanům v knize symbolicky nazvané 
Via lucis, což přeloženo z latiny znamená Cesta 
světla, i v dalších svých dílech.
Kdo chce jít po této cestě k mravní dokonalosti, 
musí v sobě soustavně pěstovat kladné povahové 
vlastnosti a zbavovat se vlastností záporných. 
Vyžaduje to každodenní úsilí, je to vlastně náš 
vnitřní zápas, který nikdy nekončí.

První z těchto důležitých vlastností je pravdomluvnost. Jejím protikladem je prolhanost. Co je 
pravda a co lež, dokáže rozeznat už malý školák. Mezi pravdou a lží vede ostrá hranice, kterou 
bychom neměli přestupovat. Pravda je hodnota absolutní, o níž nelze pochybovat. Má tisíce 
podob, právě tak jako lež.

Když se tě ve škole učitel zeptá, zda ti někdo pomáhal s vypracováním domácího úkolu, a ty 
řekneš, že ne, ačkoli ti ho dal někdo opsat, dopouštíš se lži. Jestliže přiznáš, že je opsaný, osvědčíš 

dočištěním právě začalo. Pozemní personál ještě zamával letcům na pozdrav a ti se za chvíli 
ztratili v neprostupné buši,  která je zcela pohltila. Z každého koutu bojiště je slyšet střelba 

a výbuchy krtinců, které 
naznačují  náročnost 
mise. Palivo se doplňuje 
během akce a většinou 
pod palbou. Poslední vz-
let a snad poslední útok. 
Nepřítel je nemilosrd-
ný. Jeho letectvo útočí v 
rojích a každý zásah je-
jich žihadel bolí. Oběví se 
nečekaně tam, kde je nik-
do nečeká. Konečně konec. 
Vracíme se na základnu...

Slunce se blíží k západu a 
všichni upírají své pohle-
dy k místu, odkud by se 

ŠVP měla navrátit. Zvuk burácejících motorů najednou rozřízne nekonečné ticho. Jsou všichni.  
Zprávu o akci podává: Mr. ŠVP vz. Radek
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Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej 
s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš 

někomu pomoci, učiň to s největší radostí.   (Jan Amos Komenský)

svou pravdomluvnost, ale dostaneš se tím do nesnází. Dokážeš unést následky? Pak máš dobrý 
charakter. Jestliže zalžeš, bude to už druhé mravní selhání, tím prvním bylo opsání úkolu, což je 
porušení školních pravidel, tedy jistá forma nepoctivého jednání.
Proč vlastně člověk lže? Není-li stižen chorobnou lhavostí, pak především proto, aby získal nějaký 
prospěch. Nebo proto, aby se uchránil před nepříjemnostmi.
I to lze ukázat na prostých příkladech. Spolužák najde ve třídě dvacetikorunu a protože je poc-
tivý, zeptá se tě, zda není tvoje. Pro lháře je to příležitost, jak snadno přijít k penězům. Nic sice 
neztratil, ale přikývne. Při volejbalovém utkání se hráč dotkne sítě a jeho smeč je neplatný, ale 
on svou chybu zapře a jeho družstvo získá bod. V obou případech je člověk ochoten lhát pro 
nicotný prospěch. Prodá svou čest za dvacet korun nebo dokonce za pouhou možnost,
že tím získá při sportovní hře abstraktní bod. 
Jestliže lidé zrazují pravdu a lžou pro tak malicherné důvody, jak se zachovají, až bude v sázce 
mnohem víc? Dá se jim vůbec někdy věřit? V civilizované společnosti se mravní úroveň člověka 
měří i tím, nakolik ctí a říká pravdu. Připomenu ti ještě jednoho z největších mužů českého náro-
da, Mistra Jana Husa. Ten byl ochoten položit za pravdu život. 

Jak jsi na tom s pravdou a pravdomluvností ty? Dozvíš se to malou zkouškou, kterou dobrovolně 
podstoupíš v příštích dnech: Snaž se nevyslovit ani jedinou lež. Jak dlouho to vydržíš?
A když v tomhle věčném zápasu pravdy a lži podlehneš, nevzdávej se a začni tuto prostou zkoušku 
svého charakteru hned znovu. Kdysi jsem nosíval v kapse krásný, divokou řekou ohlazený ob-
lázek. Ve chvílích, kdy jsem byl postaven před rozhodováním, zda mám říct pravdu, sáhl jsem 
do kapsy a sevřel kamínek pevně v ruce. Chtěl jsem být pevný jako ten kámen, a tak mi tahle 
maličkost někdy dost pomohla.

Poctivost patří k vlastnostem člověka, o kterém se říká, že má dobrý, čistý, ryzí charakter. Již v 
nejstarším mravním zákoníku, biblických přikázáních, je psáno: Nepokradeš!
Kolik lidí si přesto bez jakýchkoli zábran přivlastňuje cizí věci, krade v samoobsluhách, jezdí 
načerno, šidí v obchodech zákazníky. Navenek se většinou tváří jako poctiví, čestní občané, a 
přitom jsou schopni strčit pod kabát a bez placení odnést z obchodu láhev alkoholu. Nebo pytlík 
bonbonů, balíček žvýkaček.
Krádež zůstává krádeží, ať člověk připraví někoho o drobnost za pětikorunu nebo o věc za tisíce. 
Malý zloděj je také zloděj. A kdo lže, ten krade, říká staré přísloví. Lze to také obrátit, kdo krade, 
ten nejspíš taky lže. Kdo by důvěřoval zlodějovi?
Polož si jedinou otázku: Opravdu se nesnížím nikdy ani k té nejmenší krádeži?
Nevím, jak na ni odpovíš. Ale snaž se udržet v tomhle ohledu svůj štít čistý.

Odvaha a zbabělost. V mnoha románech hrají hlavní úlohy dva druhy lidí - stateční hrdinové 
a zbabělí padouši. U obyčejných, nerománových lidí nejsou hranice mezi odvahou a zbabělostí 
tak ostré, někdy se člověk chová statečně, jindy v kritické chvíli selže. Přesto je statečnost ceněná 
vlastnost, zvlášť u mužské části společnosti, a nedostatkem odvahy se nikdo nechlubí.
Kdybych měl tyto dvě vlastnosti znázornit graficky, narýsoval bych rovnou čáru, spíš vertikálu 
než horizontálu. Na horní konec bych napsal statečnost, na dolní zbabělost v jejich absolut-
ní hodnotě. Potom bych zaznamenal, kde na této linii asi jsem. Ale jak to zjistím? Odhadem? 
Skutečnosti by spíš odpovídalo, kdyby tu bylo nějaké objektivní měřítko. Jenže jaké? Nejspíš to, 
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Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo 
roztržek společná snášenlivost.   (Jan Amos Komenský)

jak se chovám v různých situacích, kdy hrají tyto vlastnosti důležitou roli.
Odvaha a zbabělost jsou úzce spojeny se strachem. Strach má mnoho různých příčin 
a projevuje se různým způsobem.
Vždy je však vyvolán představou hrozícího nebezpečí. Některé z těchto situací můžeme 
připravit záměrně jako zkoušku odvahy. Možná že jednu z těch zkoušek znáš z tábora, 
osamělé putování za tmy lesem nebo ke hřbitovu či na jiné strašidelné místo. Při něm 
přemáháš jen strach ze tmy.
Jakou míru statečnosti však projevíš za jiných okolností?
Takovou táborovou zkoušku odvahy popsal Ernest Thompson Seton v knize Dva džvoši. 
Tři kanadští chlapci si hrají o prázdninách na indiány a starý zálesák Caleb je jejich 
rádcem.
Jednoho dne se ho zeptají, čeho si indiáni na mužích cenili nejvíc. "Statečnosti," odpoví 
Caleb, "to je pro ně nejcennější vlastnost." Nejmenší z klukovské trojice, Guy, se hned 
začne chvástat svou odvahou a prohlásí, že se nebojí ničeho.
Caleb ho zaskočí tím, že řekne: "Chceš svou odvahu vyzkoušet? Víš, kde pohřbili starého 
Garneye? Jeho hrob je nedaleko odtud, v liduprázdné krajině. Položím za něj tenhle 
kámen a v noci
vás pro něj pošlu. Při téhle zkoušce se ukáže, jací opravdu jste. Tak co, Guy, půjdeš 
tam?"
"A no jo, půjdu," řekl Guy, ale neznělo to moc přesvědčivě.
Když se setmělo, chlapci zalezli do stanu a usnuli. V noci je probudil mužský hlas. "Hej, 
Guy," volal Caleb. "Za chvíli bude dvanáct hodin. Když teď vyjdeš, dojdeš ke Garneyovu 
hrobu, dojdeš tam právě o půlnoci." 

Co se pak dělo, o tom se dočteš v Setonově krásné knize. Na hřbitov tě posílat nebudu. 
Připravil jsem pro tebe deset malých testů. Některé lze podstoupit hned, k jiným 
se naskytne příležitost časem nebo si vzpomeneš na své chování v podobné situaci 

někdy nedávno. Podle toho, v kolika z nich obstojíš se ctí, odhadneš, jak vysoko jsi dnes na linii 
zbabělost-odvaha. Představ si, že je to cvičná horolezecká stěna. Každá splněná zkouška odvahy 
znamená, že jsi o jeden dílek výš k vrcholu. Vybarvi jednu část sloupečku svou oblíbenou barvou. 
Začneš pochopitelně zdola. Některé zkoušky ti mohou připadat až příliš snadné. Ale i na těchto 
"maličkostech" se pozná, jak je kdo odvážný.

ODVÁŽÍŠ SE:
- Jít do sklepa?
- Sníst bez protestu jídlo, které ti nechutná?
- Projít za tmy lesem, i když tě nikdo nedoprovází?
- Vzít do ruky pavouka, kterého najdeš doma, a vynést ho živého ven?
- Vzít do ruky brouka?
- Jít k zubaři bez zaváhání a při vrtání nebo trhání zubu ani nemuknout, 
neuronit jedinou slzu?
- Jít k lékaři na injekci a nedat najevo strach?
- Skočit do vody v bazénu po hlavě tam, kde je aspoň třímetrová hloubka?
- Přiznat se k nedobrému činu, i když tě nikdo neviděl a za přiznání ti hrozí trest?
- Zastat se slabšího proti přesile?



(Dazul) Už několik let po sobě jsou VÁNOČNÍ VZ-
POMÍNÁNÍ organizována dívčí sekcí našeho old-
skautského klubu. Po Klíštěti organizaci převzala 
Kikina. První co změnila byl termín – z tradičního 
23.prosince, kdy se konají už 18 roků oddílové 
vánoce  ŠESTKY („vzpomínání“ na ně plynule na-
vazovalo) posunula termín o den dopředu – na 
22.prosince. Zatímco loni jsem si (podle účasti) 
nemyslel, že to bylo až tak správně, letos (po-
dle účasti) už připouštím, že to až tak špatně s 
načasováním akce není :-)

Že se na setkání  se „starou gardou“ i „mladými 
bobry“ těším úplně moc, je o mně známo. Leto-
šek nebyl výjimkou. I když jsem měl standardní 
pracovní den, naplánoval jsem si, že skončím 
trošku dřív, abych to stíhal aspoň na 17:30 do 
klubovny. Podařilo se.

Krbovna už hučela takovou tou správnou atmo-
sférou – na stoly se přinášely poslední taléřky s 
vánočním cukrovím, z hrnce stoupala pára ze 
svařeného vína a čaje, dospěláci spíš postávali 
než seděli a sdělovali si co nového se za tu dobu, 
kdy se neviděli, událo – a děcka, ty se spíš plazily 
a válely po zemi, kvičely, pištěly a spontánně se 
smály.

Vytáhl jsem z tašky čtyři svazky starých oddílo-

vých časopisů, jednu kroniku i čtyři fotoknihy (le-
tos jsem zase nestihl připravit tu z roku 2001). 
Nenesl jsem je zbytečně – téměř každý si je s nos-
talgií prolistoval :-)

Je příjemné, že se nás každým rokem na VZPO-
MÍNÁNÍ schází víc a víc. Přichází i manželové a 
manželky, kteří snad po takovýchto setkáních 
začínají víc vnímat a chápat, co léta strávená v 
ŠESTCE pro jeho manželku či manžela asi zname-
nají, že se vše skutečně a niterně prožité nedá vy-
jádřit slovy a že tahle parta je pořád otevřená a 
dokáže absorbovat každou spřízněnou duši.

Kolik se nás na letošním VÁNOČNÍM VZPOMÍ-
NÁNÍ protáhlo, to opravdu nevím, protože jsem 

VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ - 22.12.2014

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. 
Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.    (Jan Amos Komenský)
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Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá:  Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!
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zapoměl provést sčítání lidu, ale vzhledem k 
tomu, že se nás loučilo před jednou hodinou 
ranní  (už bez dětí a jednoho z partnerů) 13 
– jako bobříků, odhaduju, že nás letos kolem 
třiceti bylo. A  bylo to vskutku krásné a pove-
dené.

Nejhezčí tečka byla ale nakonec – půlhodinku 
po našem rozloučení, se Dance a Mirisovi na-
rodila Kristýnka! Miris s Dankou mají tudíž 
neúčast na letošním VÁNOČNÍM VZPOMÍNÁNÍ 
omluvenou :-)

Ještě jedna drobnůstka mne v souvislosti s "Vá-
nočním vzpomínáním" napadla - myslím si, že 
asi i docela dobře vystihuje odlišnost ŠESTKY od 

ostatních oddílů vsetínského střediska. Dospělí a 
bývalí členové se kolem Vánoc neschází jen v ŠESTCE. 
I z ostatních oddílů se víceméně pravidelně v tento 
čas potkávají, aby si popovídali a zavzpomínali. Jen-
že ti všichni se schází po hospodách (nebo restaura-
cích). Ale ŠESTKA se už léta schází v klubovně (s vy-
jímkou úplně prvního VÁNOČNÍHO SETKÁNÍ, které 
Irča zorganizovala u nás doma).  A taky, že (pokud 
je mi známo) nikdo z bývalých (i současných) vůdců 
nekouří. I to je možná drobný detail, který neinkli-
nuje k "hospodkému" prostředí.  Ne že by nás tato 
odlišnost dělala lepšími a šlo z ní vyvozovat jakéko-
liv trendy a prognózy. Jen  mi je sympatičtejší a zdá 
se mi strategicky výhodnější. A taky jsem se o tenhle 
postřeh chtěl  s vámi podělit :-)     

Článek i další fotky najdeš na WWW.OLDSKAUTI.CZ
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Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl.     (Jan Amos Komenský)

ODDÍLOVÉ VÁNOCE - 23.12.2014
(Slon) Tákže... bylo 23.12.2014 a Vánoce za ro-
hem, ale ještě dřív tu byly oddílové Vánoce! 
Já se svoji "ratibořskou partičkou" jsme jeli do 
Březin autobusem. Cestou tam jsme potkali 
mnoho maminek v autech co vezly své dětičky 
taky do Březin. 

Když jsme došli, byli jsme mezi posledními, tak 
nezbývalo moc času na to, aby se daly dárky na 
své místo. Ve spěchu jsem lovila v tašce dárky, 
které jsem měla odevzdat Káji. Všichni už byli 
nachystaní ke krmelci dát zvířátkům vánoční 
nadílku a tak jsem na sebe  rychle hodila kroj, 
kabát a už se šlo. 

Došli jsme ke krmelci, dali zvířátkům všechno 
možné co jsme doma našli, zazpívali koledu a 
už se svištělo zpátky do Březin do teplíčka. 
Došli jsme, Kája s Májou nás seznámili s tím 
jak  a co se může nebo má jíst. Chvíli jsme tam 
papkali spokojeně a pak se šlo přát za družinky 
a sem tam i jednotlivce. Po krásných přáních do 
nového roku se opět prohlásila chvilka na jídlo 
a pak byl další program. A takhle se to střídalo... 
jídlo, hra, jídlo, hra... Až! 
Byla chvíle na předávání TAJNÉ ČINNOSTI! 

Každá družinka to nějak pěkně přednesla. Jakmile 
se skončilo s tajnými činnostmi, tak byla na řadě 
poslední část programu. Předávání dárečků, jak 
erárních, tak individuálních. 
Byla to zase jak každý rok příjemná atmosféra 
a nějaké to uklidnění po těch všech nákupech a 
všeho toho ruchu před Vánocemi. 

Jako každý rok to taky bylo špičkové a perfektně 
připravené, takže se těším na oddílové Vánoce 
2015. Snad i nějaké členy za tento rok nasbíráme. 
Sice opožděně, ale přeji všem to nejlepší do nové-
ho roku.



Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.      (Jan Amos Komenský)
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POLÁRNÍ VÝPRAVA - 28.-30.12.2014

(Šáša) BOBOVÁNÍ NA POLÁRCE. Čím začít? No 
tak asi kolik nás tam bylo. Luky, já, Karen, Peťka. 
Popravdě jsme chtěli bobovat jenom já a Luky. 
Peťa a Karen se připojili potom. 
A teď k příběhu. 
Začalo to tak, že jsme s Lukym sekali dřevo a 
Luky vymyslel metodu, že si stoupnu na desku 
a mám se ho chytit, kdyby jsem náhodou pada-
la a nespadla, za to dřevo (létalo). Když bylo 
dřeva dost, tak jsme šli bobovat. Vyjezdili jsme 
si dráhu asi 4m širokou a hóódně dlouhou. Na 
konci dráhy byl skokánek. Pak Lukyho napadlo, 
že u skokánku uděláme hromadu sněhu, kter-
ou mám prorazit. Dvakrát jsem jela a nic. Až 
na počtvrté to vyšlo. Jela jsem, jela a bum do 
té hromady a skok na zem. Dopadla jsem tak 
prudce, že jsem si málem vyrazila dech :-).  Ten 
Luky má prima nápady, je s ním sranda :-).  
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Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.

(Kačka) V pátek a v sobotu vyrážíme se skautskou 
partou na tříkrálovou sbírku. Počasí nám moc 
nepřeje, hlavně v sobotu prší a koruny máme 
úplně promočené. Ten horký čaj v termosce nám 
opravdu přijde vhod. 
Já jsem za Baltazara, takže mám na koruně B a 
pusu začerněnou. Teta mě ani nemůže poznat, 
když zazvoníme u jejich dveří. Obcházíme Ratiboř 
a zpíváme písničku. Kasičku už máme plnou 
a nejen tu. Košík se nám plní různými kokina-
mi, bonbony, čokoládou, sušenkami a jablíčky. 
Všechno si poctivě rozdělíme a můžeme utíkat 
domů. Těšíme se na teplíčko a suché botky.

(Janina) To sme rádi, že ste nám přišli povinčovať, 
letos poprvní ste k nám přišli, syn nám vyměnil 
zvonek, to my sme chtěli kvůli vám.......  Je to 
moc pěkné zazvonit u dveří a dočkat se takové 
odpovědi. Starý domek a ještě starší lidé, kde 
nikdy nikdo neotevřel, mysleli jsme, že tam snad 
ani nikdo nebydli.
Když jsme letos s paní starostkou počítali peníze, 
vzpomínali jsme se Zubem a Ditou kolik let už asi 
po sbírce chodíme. A je to jedenáct, letos to byl 
jedenáctý ročník. A myslím že úspěšný. 
V Ratiboři se nám všem, a že nás bylo hodně – 
čtyři skupinky králů, plus doprovod a ještě jeden 
král navíc, podařilo vybrat  28.652,-Kč. 
Chtěla bych poděkovat všem malým i větším 
králům a královnám v Ratiboři, Kateřinicích i do-
provodu – Zubovi, Ditě, Kikině, Zdendovi, Ferdovi a 

Káji za to, že věnovali svůj čas aby prostřednictvím 
sbírky pomohli jiným.  Děkuju :-) 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - 9.-10.1.2015

Podle Ditiného extra chytrého telefonu 
jsme přitom dohromady za pátek a sobotu 
nachodili 16 289m, což je asi 23 271 kroků 
a šli průměrnou rychlostí 4,2 km/h. 
Díky Zubovi a jeho poctivému psaní 
čárek jsme zjistili, že jsme každá skupinka 
navštívili průměrně 94 domů/bytů, z nihž 
nám v 62 otevřeli a v 32 neotevřeli. 
No myslím, že naše námaha stála za to. 



Peníze snáze odcházejí než přicházejí.    (Jan Amos Komenský)
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(Ferda) Na letošní Tří Králové sbírce jsem byl 
jako doprovod a ne jako jeden z Králů. 
Sraz jsme si dali v 7:45 u dolní hospody. Na-
konec než jsme se nachystali a vyšli, tak bylo 
8h. Jako první jsme se rozhodli, že půjdeme 
Březiny, které jsme zvládli za hodinu. 
Říkal jsem si, že celou akci bychom mohli zv-
ládnout do 12h. Ale nakonec se nám to pro-
táhlo krapet déle. 
Letos jsme dostali neskutečně moc sladkostí 
(Rexův batoh skoro překypoval). Myslím si ale, 
že ogaři stejně nejradši slyšeli, když jim někdo 
řekl, ať šetří hlasivky, že máme ještě dlouho 
cestu. 
Letos se to trochu vleklo, nakonec jsme skončili 
v 1h. Nohy nás sice bolely, ale stálo to za to. 
Ani jsem nečekal, kolik jsme to vybrali. Věděl 
jsem, že tam není zrovna málo peněz, ale že 
až tolik?
Celá akce proběhla v pohodě, sice chvíli pršelo, 
Rexovi se rozpadla čepice, ale byla i sranda. 
Doufám, že příští rok to bude ještě víc, co vy-
bereme.
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Nejspíše vopilej pravdu poví.     (Jan Amos Komenský)

JARŇÁK 2015 aneb jarní prázdniny s Tučňáky
Chceš se o prázdninách bavit? Zažít něco nového? Zjistit, jestli si ten správný člen Tučňáčího 
týmu?  Tak pojeď s náma na Jarňák a uvidíš, co se stane … 

Termín: 9. – 14.3.2015     Místo: chata Bařinka ve Velkých Karlovicích  

Odjezd: 9.3.2015 autobusem 10:10 z Kateřinic, v Ratiboři sraz 10:10 u kina (přistoupí do stejného 
autobusu)
Návrat: 14.3.2015 autobusem 12:25 ze Vsetína 
Cena: 900 Kč (cestovné, chata, jídlo, věci k programu a rezerva, kterou případně vrátíme)

S sebou: spacák, oblečení na spaní, oblečení do chaty, oblečení na ven, pevné boty, přezůvky, 
hygienické potřeby + ručník, spodní prádlo a ponožky na týden, deník, tužku, KPZ, šátek, uzlovačku, 
léky, které dítě užívá, svačinu a pití na cestu, při dostatku sněhu jezdící prostředek (NE SÁNĚ!!!), 
čestné prohlášení o bezinfekčnosti (součást Šestáku nebo ke stažení na webu, nesmí být starší 
víc jak dva dny, vypisují rodiče), zbytek dle uvážení …  
Všechny věci budou sbaleny v jednom batohu, nic nebude v ruce!!! 
Přihlášky (součást Šestáku nebo ke stažení na webu) a zálohu (500 Kč) odevzdávejte Fialce, Ladě 
Kutějové, do 28.2.2015.  Ochutnávka Tučňáčího dobrodružství v pátek 6.3.2015 na oddílovce. 



Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na www.oldskauti.cz (sekce ŠESTÁK).

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 122 se podíleli:  Fialka, Zet, Šáša, Janina, Kačka, Mája, Kája, 
Radek, Ferda, Slon a Dazul.  

Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : ................................................................................

Další POMOC DBCB, spojená 
s VELKÝM ÚKLIDEM se uskuteční 

v sobotu 28.března 2015 od 7:45. 
Přijďte pomoct všichni 

- členové oddílu, rodiče i příznivci ŠESTKY.

Program na ÚNOR 2015
6.2.  ODDÍLOVKA (Lukáš)
13.2.  ODDÍLOVKA (Kája)
20.2.  ODDÍLOVKA (Pája)
21.- 22.2.  ODDÍLOVÁ VÝPRAVA NA SRUB DO DINOTIC (Pája a Dita)

Sraz: 8:15 u kina v Ratiboři, odjezd je v 8:23
Návrat: 15:50 z VS, do Kateřinic jede přípoj v 16:21
S sebou: 300 Kč (cesta cca 120 Kč, jídlo a poplatek za chatu), běžné věci na víceden   
ní výpravu (od spacáku, přes baterku, po zubní kartáček), vhodné oblečení a boty, 
přezůvky do chaty, deník, tužku, šátek, uzlovačku, svačinu na cestu (budeme mít 
až pozdní oběd).
V případě sněhu třeba i nějaký dopravní prostředek (ne saně), který dotyčný unese 
a ponese si sám!

Prosím na výpravu se nahlašte Fialce do 17.2.2015. 

21.-22.2. MALÁ FATRA (oldskauti) - s nocováním v záhrabu
27.2.  ODDÍLOVKA (Mája) - od 19:00 ŠESTÁ LIGA (oldskauti)

Program na BŘEZEN 2015
6.3.  ODDÍLOVKA (Tom) 
9. - 14.3.  JARNÍ TÁBOR, viz informace na předchozí straně (Fialka) 
20.3.  ODDÍLOVKA (Fialka)
21.-22.3. PŘEJEZD VELKÉ FATRY se spaním na sněhu (oldskauti)
27.3.  ODDÍLOVKA (Zdenda) 
28.3.  POMOC DBC č.2 - viz pozvánka v rámečku (Dazul)
RS AKCE datum bude upřesněno (Mája)


