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Bůh neobdarovává lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. - neznámý autor -

Šestka
prezentovala
svou činnost na tradiční
Střediskové akademii opět
skvělým videem, za které
tentokrát vděčíme Fantovi. Můžeš jej zhlédnout na
oddílovém FB.
Jako
každoročně
si
družinky i na tyto Vánoce
připravovaly dárek pro
oddíl - tajnou činnost,
která se odtajňuje na
Oddílových Vánocích.
Všechny jsou velice originální a prostě úplně skvělé
a rádcové přislíbili, že se
členové podělí o své zážitky
z tvorby těchto speciálních
dárků. Takže v příštím čísle
Šestáku nahlédneme pod
roušku jejich tajemství.
Stále hledáme místo pro
LETNÍ TÁBOR 2016!
Jsme vděčni za každý návrh
či postřeh..
Do oddílové čajovny, která
je sousední místností
klubovny sháníme koberec
o rozměru cca 2,5 x 3,5
m. Kdybyste doma nějaký
nevyužitý našli, budeme
moc rádi. Děkujem.
Oddílová chata v Dinoticích
vzkvétá. Směřuje sem velké
množství oddílových akcí,
jak zážitkové, tak přímo
pracovní, a velmi jí to prospívá.
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Vytvoř i ty svůj vlastní komix!
Nejoriginálnější díla otiskneme v ŠESTÁKU.

Vydej se s důvěrou za svými sny. Žij životem, který sis představoval. - Henry David Thoreau -

Zveme všchny skauty a skautky, naše příznivce, rodiče a širokou
veřejnost na povídání a promítání o celosvětovém skautském setkání Jamboree 2015 v Japonsku.
Přednášet bude Ali, jeden ze dvou skautů, kteří cestu do Japonska absolvovali ŠKODOVKOU.
Přijdte se inspirovat a vyslechnout si neobyčejný příběh loňského léta.
Vstup zdarma.
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Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí. - Konfucius -

Novinky ze SVĚTA

ZÍSKALI JSME TITUL ORGANIZACE UZNANÁ PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ!
Titul uděluje MŠMT a je uznáním dlouhodobé a
kvalitní práce ve prospěch dětí a mládeže a zároveň určitou formou garance kvality činnosti této
organizace.
Titul je uznáním pro organizace, které pracují
dlouhodobě a mají kvalitní program na nadregionální úrovni ve prospěch dětí a mládeže.
Junák - český skaut splnil všech 15 kritérií a spolu
s dalšími 12 spolky mu byl udělen titul. Organizacím s titulem bude nabídnuta smlouva o dlouhodobé spolupráci.
Zdroj: Zpravodajství. Skautská křižovatka [online]. Praha: Český WEB
s.r.o., 2015 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://krizovatka.skaut.cz/
zpravodajstvi/2262-junak-cesky-skaut-ziskal-titul-organizace-uznana-pro-praci-s-detmi-a-mladezi

72 HODIN ANEB KECY NEMAJÍ CENU! UDĚLEJ NĚCO I TY!

"Zasaď strom třeba se starostou..." To je motto letošních 72 hodin. Projektu, jehož mladším sourozencem je náš Skautský dobrý skutek. 72 hodin, to jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v České
republice konají již po čtvrté.

Junák - český skaut má od letošního roku vlastní projekt tohoto typu - Skautský dobrý skutek,
který se v roce 2016 uskuteční v termínu 15. dubna až 1. května. Přestože skautské projekty (v
pilotním ročníku jich byly čtyři desítky) probíhají v odlišném termínu, budou i skautští dobrovolníci (bylo jich více než sedm set) započítáni do celkových čísel 72 hodin, protože Junák český skaut je členem České rady dětí a mládeže. Pokud by se jakákoli skautská jednotka chtěla
zapojit do 72 hodin přímo, samozřejmě může, stejně jako v jakémkoli jiném roce.
Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už
dlouho chystáte.Podrobnější informace a registraci do projektu naleznete
na webové stránce 72hodin.cz.
Za celým projektem pak stojí Česká rada dětí a mládeže.
Za Skautský komunikační tým
Karel Frnka
redaktor externí komunikace
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Chceš realizovat své sny? Probuď se! - Joseph Rudyard Kipling -

světlušek
a vlčat
Družinová
výprava
(Míša) Dne 5.12.2015 se konala družinová
výprava světlušek a vlčat, v 8 hodin jsme se
sešli u horního obchodu v Kateřinicích. Celkem
se nás sešlo 6, a to já, Zdeněk, Pepa, Kryštof,
Adam, Jirka. Po zahájení pokřikem jsme se vydali na cestu, vyšli jsme nad horní obchod a
touto cestou jsme pokračovali dál přes Veselou
až k rozcestníku na Prženské paseky. Po cestě
nahoru jsme hráli hry jako je například nálet,
medvěd, povodeň, schovávaná, děti také měly
za úkol vytvořit z přírodního materiálu obraz
hranostaje dle své představivosti, poté jim byl
obrázek ukázán, aby si mohli porovnat své
výtvory se skutečností. Dále u rozcestníku děti
utvořily dvojce, jeden z nich si zavázal oči a ten
druhý jej vedl přes různé překážky, poté si role
vyměnily. Po cestě jsme si s dětmi povídali o
přírodě a stěhovavých ptácích. Některé hry se
během cesty opakovaly. Poté co jsme dorazili
na Prženské paseky, jsme chtěli s dětmi zajít
do hospůdky, aby si dali něco teplého k jídlu a
pití, ale bohužel bylo v obou hospůdkách ještě

5. 12. 2015
na Pržáky
zavřeno, a tak jsme si udělali v malém lesíku
přestávku na svačinu, poté děti měly za úkol
vyluštit šifru a splnit úkol, který byl touto šifrou
napsán. Po splnění tohoto úkolu si chtěly v lesíku postavit domečky, během toho uplynulo
tolik času, že otevřeli jednu z hospůdek, kde
jsme si tedy dali teplou polévku a něco k pití a
vydali jsme se zpět. Po cestě zpátky si děti chtěly
zahrát šiškovou válku a tak jsme se zastavili
na chvíli v jednom z lesů a zahráli si ji. Návrat
domů byl okolo třetí hodiny. Kluci byli velmi
šikovní, doufám, že se jim výprava líbila a že se
nás příště sejde mnohem víc.
(Pepa) Šli jsme na prženské paseky. Byli jsme
tam v hospodě. Hráli jsme hodně her. Všechny
hry se mi moc líbily. Nejvíce se mi líbila šiškovka.
Výprava se mi moc líbila.
(Kryštof) Byli jsme na výpravě na Prženských
pasekách. Hráli jsme dobré hry. Byla to dobrá
výprava. A moc se mi líbila.
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Nejbláhovější sny dávaly lidem odjakživa největší sílu. - Jan Procházka -

Středisková vánoční akademie 19.12.2015
(Lenka) Přijeli jsme do ZŠ Trávníky dvěma auty. Potom Fanta zkontroloval, jestli jsme všichni.
Ale chyběli dva lidi a to byli Karen a Lukáš. Pro Karen jsme zajeli a Lukáš přijel sám. Za náš oddíl
jsem popřála hezké vánoce. Potom jsme hráli. Hráli jsme krátkou epizodu o králi Artušovi.
Já jsem byla ještěrka a král mě zašlápnul. Potom se zeptal se sluhy, jestli jsou jeho ponožky
suché. Sluha mu odpověděl: ne ještě nejsou suché. Potom tam šly tři holky a král se zeptal:
Kde můžu najít křoví. Holky zaječely a utekly. Jedna holka zakopla a spadla. Král ji chytnul a
zeptal se: kde můžu najít křoví?. Holka na něho: ,,neřeknu vám to“. Luky řekl: proč trápíte lidi
slovem ni. Král: hledám křoví. Hele mám krámek s křovím. Koupím si ruskou túji a k tomu
metrák zeminy. Král se zeptal: Hej Franku kde bydlím. Frank na to: nevím. Král odjel. Luky se
zeptal: Hej Franku jak může trefit domů, když neví, kde bydlí. Frank na to: nevím, ale je to můj
soused večer se ho zeptám. Král dal rytířům křoví. Rytíři: sežeň nám křoví. Sluha: křoví? Ano,
ale trochu větší, aby to ladilo. Rytíř: co je tam to vzadu. Sluha: to je kopřiva. Rytíři: to je túje,
ne lípa, ne dub. Odešli - král a sluha. Rytíři na ně: oxi, oxi, oxi, oxi. A to bylo vše, uklonili jsme
se, a protože jsme splnili zadání - použili jsme všechny určená slova, dostali jsme plný počet
bodů. Besídka se mi moc líbila.

Vánoční vzpomínání 22.12.2015

(Kikina) Letos poprvé
jsem
čekala
u
hřbitova sama. Na
poslední chvíli dorazil
ještě Dazul, kterého
jsem čekala ze všech
nejmíň, protože obvykle hřbitov nestíhá.
Trochu mě mrzelo, že
jsme tam jenom ve
dvou, protože to zna-
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Nejkrásnější sny o svobodě snili lidé v žaláři. - Friedrich Schiller -

menalo jednak, že Vzpomínání asi bude dost komorní, a druhak že přijdu o cestu pěšky do
Březin. To vždycky byla nejzajímavější část z celého večera, a to hlavně díky Budulovi, která
nám vždycky líčila výsledky jejích nejnovějších laboratorních pokusů. Například minulý rok
se nás snažila přesvědčit, že zeleně světélkující pes je v jejich oboru naprosto noumáuní, Uďo.
V Březinách se nás nakonec
sešlo asi dvanáct, což sice
není moc, ale na namožení
bránice to stačilo. Probrali
jsme Janovy oholené nohy,
Hrabákův hnusný ešus,
mostkový atentát na Dazula a taky trochu aktuálnější
Denisovu zapeklitou situaci s vyvráceným sloupkem.
Některé vzpomínané historky už oslovily jenom ty
z nás, kterým by ještě v dobách nedávných vzhledem
k věku říkali „staře“.
Když jsem listovala kronikou z roku 1998, malá
Klárka chtěla vidět fotku
tatínka Radka. Když jsem
jí ukázala máničku v hně-

dém baretu, smála se
a píchala do fotky prstem. „To je srandovní
tatínek.“ Taky Mája a
Kája se místy nechytaly, protože v našich nejslavnějších dobách, na
které s takovou hrdostí
vzpomínáme, jim byly
asi tak tři roky. Přesto
jsou některé zápichy a
události z té doby tak
zásadní, že se předávají
ústním lidovým vyprávěním z generace na
generaci. A já vím, že
příští rok je zase vytáhnem a budeme se zase
chechtat úplně stejně
jako letos.

ODDÍLOVÉ VÁNOCE 23.12.2015
(Martin) Na skautských vánocích se mi nejvíce líbila volná zábava a napětí z odhalování
tajných činností, jak naší, tak ostatních. Volná zábava se mi líbila, protože jsme se nemuseli
řídit programem a mohli si dělat, co chceme v jakémkoliv pořadí. Cukroví bylo podle mne
vynikající. Odlévání cínu vypadalo zajímavě, ale nestihl jsem ho, protože jsem měl plno
zábavy s kamarády. Při rozbalování
tajných činností byla atmosféra
napjatá a natěšená. My Šneci jsme
udělali vůdcovské křeslo ze dřevěného
špalku. Žaby měly záclony do klubovny ručně udělané. Světlušky měly
recyklační koš ze dřeva, ale nebyl
hotový. Překvapilo mě, že tam nebyl velký hluk, který jsem očekával.
Dárky se nosily k novým a šťastným
majitelům. Zajímavé bylo přání se
svíčkou všem ostatním. Doufám, že
příští rok to bude zase tak skvělé a zajímavé jako tyto Vánoce.
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Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem. - Friedrich Schiller -

Polární výprava 28.-30.12.

1. den

(Šáša) Dobré ráno skauti (a ti ostatní)! Dnes
je výjimečný den. Víte proč? Protože je Polárka! Vstanu, jdu se nasnídat, umýt zuby,
obléct se a vyčesat si culík. Vezmu si batoh
a dám si suprové klapky na uši a jdeme na
zastávku. Tam počkáme na všechny a tůt tůt
autobus je tady! Asi očekáváte, co uděláme...
ano, máte pravdu. Nastoupíme a jedeme.
Na Vsetíně vystoupíme a jedeme druhým.
Nacházíme se v Halenkově a nastává túra.
Asi na začátku Dinotic se objeví pes (to je to,
co dělá haf haf) a ten s námi dojde až do
chaty. Jelikož a protože nám Fanta odvezl
batohy až do chaty, tak tam na nás čekal.
Poté jsme se rozdělili na 3 skupinky: Marťa,

Slon dají batohy nahoru, šneci budou sekat
dřevo a já, Flegy, Míša, Karenina a Šestka
(pes) půjdou na vodu. Tak jsme šli, nabrali
jsme vodu a šli zpátky do chaty. Pak jsme šli
hrát hry. A jelikož si nevzpomínám, co jsme
měli na jídlo... ták si ani nevzpomínám jestli
jsme měli oběd nebo už večeři teda svačinu!
Prostě jsme měli jídlo, tečka! Pak jsme šli
hrát další hry. Hráli jsme něco se dřevem a
pak jsme ho šli ukládat. Teda já, Slon, Luky,
Karenina. Byla večeře, taky nevím, co bylo.
Něco jsme dělali vevnitř, a kdo chtěl, mohl
jít spát a ti co zbyli, hráli nějakou hru, na
kterou si taky nevzpomínám (ach, ta moje
paměť). A pak jsme šli spát všichni, tak dobrou!
(Marťa) Když jsem přišla
na místo srazu, čekalo mě
nepříjemné překvapení, bylo
nás málo. Řidič autobusu na
Vsetín byl trošku zmatený a za
každou cenu se musel projet po
rychlostní silnici. Málem jsme
nestihli bus do Halenkova. A
pak jsme s nadšením (a velkým
batohem) šli pěšky do Dinotic.
Karen se za tu cestu asi 100krát

rozvázala tkanička a skoro u konce cesty nám Fanta vzal batohy autem. Přišli jsme do srubu a začali pomáhat Fantovi a Lukymu.
Ostatní hráli hry, já se Slonem jsme vařily oběd (těstoviny). Byl moc dobrý (nečekaně).
Následovaly hry, hry a další hry (moooc her, co si nepamatuju). Potom jsme měli obrovskou
svačinu. Venku už byla tma, a proto jsme hráli hry. Při poslední přijel Cody s Kájou, byli jsme
celkem rádi.
Na večeři byly špagety. Po večeři jsme hráli nějakou hru se slovy a Bang. Pak jsme šli spát.
Karenina spala..ehm..zajímavě, a protože kvůli ní nebylo místo, celou noc jsem nejspíš kopala do Káji.
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Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se dočkaly realizace v dospělosti.
- Auguste Comte -

2. den

(Peťka) Druhý den začal tím, že jsme já, Rex
a Martin dělali snídani. Měli jsme připravit
chleba s marmeládů a s nutelů. Jak jsme
n a c hy s t a l i
všechno,
co
jsme
měli,
tak
byl budíček
a
potom
jsme šli na
rozcvič ku,
ve
které
jsme běhali
a
potom
jsme
sa
aj
protahovali. Po
rozcvičce
b y l a
snídaně,
která byla
dobrá, dokonce
i
když jsme
ji dělali my
(Šneci). Já
si sice moc
věcí a her
nepamatuju,
ale
vím, že jsme
dělali jednu
věc, museli
jsme
natáhnout
gumové
lano, které
šlo natáhnout docela tuho. Vím, že v čas
oběda byl oběd, měli jsme rizoto, kdo chtěl,
měl k tomu i tuňáka. Po obědě byl polední
klid, ve kterém jsme hráli Bang. Potom jsem
musel jít dělat dřevo. Když skončil polední
klid, tak jsme šli hrát hry, a jak jsme hráli, už se stmívalo a blížila se večeře, jak se
večeře přiblížila tak, že tam byla, šli jsme

na ni. Ještě před večeří jsme hráli úplně super fotbal (po tmě). A dostáváme se k tomu
skoro nejlepšímu z polárky a to je žranica.
Na žranici bylo plno dobrých věcí na pití
a na jídlo no
a po žranici
byla
eště
hrníč kárna.
Po to všeckém
jsme eště hráli bang, double atd., pak
byla večerka,
při
které
nám
Fanta
vyprávěl
celkem pěkný
příběh a to
je z 2.dňa asi
všecko.

3. den

(Marťa) Probudili jsme se,
nečekaně. Potom následovala rozcvička
a
snídaně.
Byla
moc
dobrá,
jako
každé jídlo na
téhle výpravě.
Později nám
řekli,
ať
jdeme
ven,
že
budeme
hrát
hru.
Moje družstvo
vyhrálo, super! Ještě předtím jsme si ale
sbalili batohy. Mraky a jiné hry jsme hrály
těsně před obědem, na ten byla krupice.
Fanta nám odvezl batohy autem a my
jsme se vydali na dlouhou cestu do Halenkova. Docela dlouho jsme čekali na bus
do Vsetína. Tam jsme přestoupili a jeli
domů. Výprava byla fajn.
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Šťastný je ten, kdo sní své sny, a je připraven zaplatit cenu, aby je realizoval.
- Joseph-leon Cardinal Suenens -

SKAUT JE PROSPĚŠNÝ A POMÁHÁ JINÝM
PŘEDSEVZETÍ
Jeden dospívající kluk si psal na papír svá předsevzetí. Byl skloněný nad
stolem, zatímco maminka žehlila prádlo.
„Kdybych uviděl někoho, kdo se topí," psal "vrhl bych se hned do vody, abych
ho zachrán¬il. Kdyby někde hořel dům, zachránil bych děti. Při zemětřesení
bych docela určitě neměl strach a vrhal bych se do nebezpečných trosek,
abych zachránil všechny ubožáky světa.."
Maminka: „Prosím tě, dojdi mi dolů koupit chleba.“ „Mami, copak nevidíš, že prší?“
-pouhé řeči o pomoci jsou k ničemu
-nenechat se odradit překážkami
DRAŽBA
Ulicemi Paříže procházel proslulý malíř podobizen Gérard. Zastavil se před průjezdem domu,
kde se tísnil dav. „Co se tu děje?“ otázal se. „Pro¬dávají nábytek vdovy, která nemůže zaplatit náje¬mné. Má chudák tři nezaopatřené děti a její muž před týdnem umřel. Pro 50
mizerných fran¬ků prodává jí támhleten lakomec všecko, co ještě nepohltila dlouhá nemoc
nebožtíkova.“
Soudní úředník označoval kusy nábytku a vy¬volával cenu. „Jedna židle - dva franky“, volal
úředník. Kdosi to koupil. „Obraz Panny Marie s Ježíškem. Patrně věrná kopie slavného obrazu
Rafaelova Madonna della Sedie. Kolik?“ „Frank!" volal kdosi ze zástupu. „100 franků“, zvolal
Gé¬rard. Sta očí se otáčela směrem, odkud zazněla tato nabídka. I lichvář trhl hlavou. Poznal
věhlas¬ného malíře. „Když tenhle znalec umění nabízí 100 franků, pak je to jistě dílo závratné ceny. Ne¬smím si dát ujít příležitost k zisku“, řekl si starý hříšník a vykřikl: „150 franků.“
Naposledy se zadívala utrápená žena na svůj milovaný obraz. Koupila jej před lety za 4 franky
a teď za něj nabízejí tolik, že by za to mohla za¬platit dluh a ještě obstarat nový byt. „200
fran¬ků“, přihodil malíř – „500 franků“, zvolal lich¬vář. „1000 - 1500 – 2000“ franků. „Na
mne jsi krátký“, usmíval se lakomec. „Ten obraz má cenu několika tisíc, báječný kšeft. Dám
3000!“ vzkři¬k. „3000 franků! Nikdo víc? 3000 ponejprv, po¬druhé, potřetí.“ Nikdo se neozval, malíř již nepřidal, lichvářova tvář zazářila jako slunce. Pře¬ce jej dostal a vítězoslavně si
jej odnášel domů. Vdova dostala 3000 franků, zaplatila nájemné i soudní útraty. Pak se dav
rozešel, vzdaloval se i Gérard.
Náhle uslyšel za zády hlas bezcitného šejdíře: „Mistře, vy jste na mne přihazoval. Co dáte,
když vám obraz přenechám?“ „Pane, mýlíte se. Ne¬koupím jej a nic nedám.“ „Že nekoupíte?
Co mys¬líte, jakou může mít cenu?“ „Nejvýš 10 franků i s rámem.“ „Proč jste tedy tolik
přihazoval?“ „Chtěl jsem jej koupit, abych pomohl nešťastné lidské bytosti. Když jsem pak
poznal, že máte srdce na pravém místě, citlivější než já, nechtěl jsem vás připravit o zásluhy.
Buďte s Bohem a nelituj¬te těch peněz. Pomohl jste proti své vůli ženě a jejím dětem, vykonal
jste i tak nejkrásnější čin.“ Řekl umělec a vzdaloval se jakoby v oblaku, z něhož se linuly harmonické tóny lásky.
- vynalézavost při pomoci druhým, když mé vlastní síly nestačí, někomu se musí k vykonání
dobrého skutku dopomoci
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Potřebujeme čas ke snění, rozpomínání, čas k dosažení nekonečna.
Potřebujeme čas, abychom byli sami sebou. - Taberová -

SKAUT JE PŘÍTELEM VŠECH LIDÍ DOBRÉ
VŮLE A BRATREM KAŽDÉHO SKAUTA
JAK BYL PUNTÍK NEMOCNÝ
„Co je s tebou Puntíku, vždyť ty kulháš,“ podivila se babička, „ještě včera jsi
běhal jako vítr!“ „Bolí mě tlapička,“ zakníkalo štěně. „A která tlapička tě
bolí?“ „Tady ty dvě vpředu,“ stěžoval si, „zavaž mi je, prosím.“
Babička tedy Puntíkovi packy zavázala a přikryla dečkou. Pejsek si tlapky
se zalíbením prohlížel a říkal si: „Teď jsem docela jako Argo od sousedů, ten má taky zavázané tlapky a taky kulhá. Až mě takhle uvidí, určitě si mě konečně všimne a bude se mnou
kamarádit..“
„Ještě tě to bolí?“ přišla se zeptat babička. Štěně kývlo. „Tak to musíme k panu doktorovi,
Puntíku.“ „Ne, babičko! Já nechci k panu doktorovi!“ vylekal se Puntík a vyskočil z pelíšku.
„Dal by mi injekci!“
Babička se na pejska pátravě zadívala a řekla: „Se mi zdá, že už ti vlastně nic není. Nemám
pravdu?“ „Hm, asi jo. Nějak se to zlepšuje. Mohu si jít hrát s Mackem? Já ti, babičko, slibuji,
že už budu zdravý!“ drmolil Puntík. „Tak už běž,“ řekla babička se smíchem a sundala mu
obvazy.
Pejsek vyběhl na dvorek a chtěl zavolat na ko¬courka Macka, když si všiml, že u plotu stojí
Argo. Nesměle se k němu přiblížil a způsobně pozdravil: „Dobrý den, Argo, už je ti lépe?“ „Co
je ti potom?“ zavrčel hafan mrzutě. „Já jsem chtěl jenom vědět, jak jsi na tom s tlapkama,“
omlouval se Puntík.
„Tak já ti něco povím, ty skrčku mrňavej,“ zahuh¬lal Argo nevlídně. „S takovým, co se kamarádí s ko¬courem, se já zásadně nebavím! Mám svou hrdost, rozumíš?“ Pak se otočil a
odkulhal do boudy.
„Takhle to tedy je,“ přemítal Puntík. „Kdybych nekamarádil s Mackem, tak by Argo už dávno
ka¬marádil se mnou...“ Chvilku o tom ještě hloubal a pak zavolal: „Macku, vylez, budeme si
hrát! To jsem já, tvůj kamarád Puntík!“
- přátelství se nedá vynutit – „Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad.“
(Sir 6, 14)
VYMĚNILI SI MÍSTO
Bylo to v roce 1917 za ruské revoluce. Jeden z nejukrutnějších vůdců revoluce byl
zavražděn neznámými lidmi. Komunisté okamži¬tě zajali mnoho nevinných jako rukojmí.
Všich¬ni byli postaveni ke zdi a rozkaz zněl: Každý de¬sátý bude zastřelen.
Číslo devět byl starý pravoslavný kněz, otec Alexis. Vedle něj stál mladý kněz jako číslo de¬set.
Stařec neváhal. Pošeptal svému sousedovi: „Jsem starý a stejně už nebudu dlouho žít ...
Vyměníme se. S pomocí Boží zaujmu tvé mís¬to.“
Krátce nato byl starý kněz zastřelen
- přítel je ten, kvůli komu jsem ochoten pod¬stoupit i určitou oběť
- prototyp přátelství v Bibli najdeme mezi Davidem a Jonathanem v 1 Samuel 18 – 20
						

(Převzato z časopisu Skauting ročník 1999/2000)
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Program na LEDEN
8. +9. 1.
15. 1. 		
21. 1.		
22. 1. 		
29. 1. 		

Tříkrálová sbírka
oddílovka (Mája)
Japonsko škodovkou (viz strana číslo 3)
oddílovka (Dita)
Hrátky na sněhu

			

ráno u ratibořské klubovny (bude upřesněno)

			

s sebou: zimní dopravní prostředek, vhodné oblečení, čaj, sváču

Program na ÚNOR
4.- 5. 2.
			

Oddílová výprava s přepáním v klubovně

			

bližší info bude upřesněno

12. 2. 		
19. 2. 		
26.2. 		
27.-28. 2.

oddílovka (Mája)
oddílovka (Deny)
oddílovka (Kája)
Malá Fatra (Dazul)

promítání fotek z akcí, video z akademie..

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 125 se podíleli: Míša, Pepa, Kryštof, Lenka, Kikina, Martin, Šáša,
Marťa, Peťka.
Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : ................................................................................
Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na www.oldskauti.cz (sekce ŠESTÁK).

