
oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu a 6.oldskautského klubu  v Kateřinicích

číslo 126 vydáno pro vnitřní potřebu - 22.února 2016, nákladem 60 výtisků

www.SESTKA.eu  www.OLDSKAUTI.cz

11.1.2016 - družinovka světušek a vlčat



Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.
- Jan Masaryk - 
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Na plakátu „skautské století“, který je aktuálně 
vyvěšen na komínu v podkroví DBCB, přibyla 
do seznamu vůdců ŠESTKY fotografie Fanty :-) 

Oba naše oddíly (6.K a 6.OS) drží v počtu svých 
registrovaných členů pro rok 2016 rekordy - v 
kategorii NEJVÍC i v kategorii NEJMÉNĚ :-)
Rekord ŠESTKY (6.K + 6.OS) z roku 2005 jsme 
ale nepřekonali - tehdy se nás společně 
registrovalo přesně 60. Ale máme dobře 
našlápnuto, abychom v příštím roce regitrovali 
i ty 3 chybějící. Třeba se začnou vracet "všichni 
dobří holubi"

Byl započat dlouhodobý projekt VŠECHNY 
ODDÍLOVÉ DVD ON-LINE PŘÍSTUPNÉ PRO 
VŠECHNY ŠESTKAŘE. Už se podařilo pro 

odzkoušení nahrát videa z DVD č.125 (červen 
až červenec 2011) na YOUTUBE jako "neveřejné. 
Ten, kdo bude mít tento neveřejný seznam, si 
pak může pustit kterýkoliv archivovaný oddílový 
film či video třeba na televizi (napojenou na 
internet), tabletu, notebooku či  mobilním 
telefonu.  

Luky a Jitka se spolu vydali na expedici po ostrově 
Madeira. ŠESTÁK měl přislíbenou exkluzivní 
reportáž z této akce, ale nepodařilo se ...  

Tři členky našeho oddílu -  Slon, Lila a Marta 
- se zúčastnily a dvě členky - Mája a Kája - se 
podílely na organizaci  Rádcovskeho kursu na 
hájence v Semetíně. Jmenoval se VALAŠSKO-
SLEZSKÁ ŽIRAFA V BESKYDECH. Čtyřstránková 
reportáž je v tomto čísle ŠESTÁKA.

Zvažuje se, že konání pátečních oddílových 
schůzek na kterých bývá občas nevelká účast, se 
bude připomínat SMS na mobily členů.
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Neučíme se pro školu, ale pro život.     - Seneca -   

MILÍ RODIČOVÉ
Pokud jste aktivní na internětu, budeme rádi, když se připojíte do „přátel“ a "olajkujete" 
naše  Facebookové profily – ŠESTKY, DBCB i OLDSKAUTŮ. Mimo jiné  budete mít i nejčerstvější 
informace, zprávy a fotografie z toho, co právě "hýbe oddílovým životem".

Na akce, které v letošním roce pořádají naši 
oldskauti, jste zváni i vy.

Z pestré palety aktivit si můžete vybrat akci, 
která je vám nejpříjemnější - přechod Malé Fatry, 
Velké Fatry či Nízkých tater, pomoc Dětskému 
bezbariérovému centru Březiny s malováním 
i úklidem, raftování na Bystřičce, výuku jízdy 
na plachetnici třídy Vaurien - na Slezské Hartě, 
týdenní sjezd polské řeky, jehněčí klobásu, …  

Aktuální zvadla jsou na http://oldskauti.cz/
zvadla/ - některé akce jsou vhodné i pro „rodiče 
s dětmi“  (raftování, plachtění, sjíždění vody v 
Polsku, …)

V rámci projektu www.detske-
casopisy.cz jsou ve vstupu do srubu 
Dětského bezbariérového centra 
Březiny umístěny dva stojany - jeden 
s oddílovým časopisem kateřinických 
skautů (zatím vydáno 126. číslo) a 
druhý s ukázkami starých časopisů 
pro děti a mládež - povětšinou už 
neexistujícími. 

Právě tento stojan chce upozornit na 
jedinečný projekt záchrany starých 
časopisů pro děti a mládež - jejich 
postupnou digitalizací. Registrovaní 
uživatelé www.detske-casopisy.cz 
mají přístup k digitálnímu archivu 
velikosti cca 90 GB, obsahujícímu 
zatím cca 5000 digitalizovaných čísel 
z 94 časopiseckých titulů ....

Ti z rodičů, kterým je skauting jako hnutí 
sympatické a blízké, jej mohou podpořit i svou 
registrací v 6.oldskautském klubu Kateřinice -  
známějším pod ODSKAUTI.CZ
 
Kateřiničtí OLDSKAUTI nejsou žádná uzavřená 
parta - i když pořádají méně akcí než dětští 
členové oddílu, rádi  mezi sebou uvítají v 
průběhu roku všechny, kteří se s nimi budou 
chtít potkat na horách, na vodě, při kytaře i při 
práci podporující činnost ŠESTKY ... 

Aktuálně nejvzdálenější členkou OLDSKAUTŮ je 
Klíště, která bydlí v  200 km vzdálené Třebíči.

Z grafu na vedlejší straně vyplývá, že OLDSKAUTI 
jsou sice nejmenším "oddílem", ale zato 
"oddílem" věkově  monolitickým  (s věkovým 
průměrem 36,9 let - to v grafu není).

Termín tábora
puťák        1.-6.7.2016
expedička 7.-8.7.2016
tábor      9.-24.7.2016



Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.     - Bruce Lee - 
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(Dazul) Mnoho let se můžeš na stránkách ŠESTÁKU setkávat s tradičními rubrikami jako ODDÍLOVÁ 
RADA, Z NAŠICH AKCÍ, atd.  Dnes se pokoušíme prorazit s novou rubrikou, která by mohla, uchytí-li 
se, být i součástí ŠESTÁKU číslo 200 :-)

Jmenuje se "STO KNIH, KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ". Svět kolem nás je zahlcen knihami, 
nikdy dřív jich nevycházelo tolik jako nyní. Není člověka, který by je zvládl všechny přečíst.  Kdyby 
měl kluk nebo holka možnost přečíst z té nekonečné řady pouze 100 knih, které by to asi měly 
být?

Pokusíme se (tajně doufám, že v tom nezůstanu sám a do této rubriky přispěje víc starších a 
sečtělejších "šestkařů") v každém ŠESTÁKU předložit alespoň jeden (někdy více) tip na knihu, která 
si zaslouží, aby jsi ji přečetl(a). A protože se s různou "povinnou" či "doporučenou" četbou setkáváš 
(nebo brzy setkávat budeš) ve škole, garantuji ti, že v NAŠICH STO KNIHÁCH, KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST 
NEŽ ZESTÁRNEŠ nebude žádná od Jiráska, Němcové, Čtvrtka, Dostojevského ani Hemingwaye
Budeme se snažit nabízet knihy, které patří do "zlatého fondu skautských knih", byť zdaleka 
nebudou jen o skautech.

Ne všechny z knih bude možno zakoupit či vypůjčit v místní  knihovně. Pokud nebude možno 
ji půjčit,  či nenápadně rodičům naznačit, že by to byl ideální dárek právě pro tebe,  budeš mít 
možnost půjčit ji u mne (nebo jiného autora "recenze" na knihu). Některé možná i pořídíme do 
knihovničky v DBCB. 

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ
100 KNIH
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Průměrný učitel vypráví.  Dobrý učitel vysvětluje.  Výborný učitel ukazuje.  
Nejlepší učitel inspiruje.      - (Charles Farrar Browne -

MILOŠ ZAPLETAL  SEVERKA
V „nultém čísle“ 33.ročníku časopisu JUNÁK 
- vydaném po znovuobnovení Junáka (1990) 
vyšla první část románu na pokračování 
PŘÍBĚHY STARÉHO VLKA. A na poslední straně 
byl otištěn komiks s názvem epizody STARÉ 
TÁBOŘIŠTĚ, která je s románem uvnitř čísla 
propojena. Jako autor byl uveden Z.Jonáš, 
příběh i komiks nakreslil Marko Čermák. 

Ti, kteří znají rukopis Miloše Zaplatala, 
poznali, že za pseudonymem Z.Jonáš se 
skrývá právě on.  Pseudonym zvolil v narážce 
na přezdívku hlavního hrdiny své „trilogie“ 
SEDMIČKA (1976), OSTROV PŘÁTELSTVÍ (1983) 
a CVOCI (2008).

Výše uvedená fakta zmiňuji proto, že PŘÍBĚHY 
STARÉHO VLKA zůstaly nedokončeny, re-
spektive přestaly v JUNÁKU vycházet na 
pokračování. Až v předvánočním čase 2015, 
vyšel nedokončený příběh z roku 1990 knižně 
– s novým názvem SEVERKA. A má sympatick-
ých 275 stran.  SEVERKA obsahuje včetně 
titulní a zadní strany obalu knihy 11 ilus-
trací Marko Čermáka – některé jsou zřejmě 
„původní“  ale většina byla otištěna už v roce 
1990, kdy román vycházel na pokračování. 

Miloš (skautskou přezdívkou Zet - v 
době vydání tohoto ŠESTÁKU čerstvý 
šestaosmdesátník) knihu několikrát 
přepisoval  a dlouho váhal, zda ji má vydat. 
Vedli jsme o tom krátkou debatu, když jsme 
s Irčou pobývali pár dnů u nich na chalupě. 
Říkal, že musí každý den udělat korektu-

ru dvaceti stran, že s tím nespěchá, že to možná ani 
nevydá... Mám pocit, že jsem na odloženém rukopise 
viděl pracovní název knihy - SEVERNÍ HVĚZDA.  To bylo 
v červenci 2011. Já osobě jsem moc rád, že Zet SEVERKU 
vydal.  

Komiks, který byl s příběhem v časopise JUNÁK propojený, 
v knize SEVERKA není. Ale o děj ochuzen nikdo nebude – 
je v knize vždy jako samostatná kapitola s podtitulem 
DLOUHÁNOVO VYPRÁVĚNÍ. Skvělé je srovnat stránku ko-
miksu a textem v knize – i pro neznalce je rázem jasné, 
jak obtížné pro ilustrátora i autora libreta je původní 
text osekat na nejnutnější možnou míru a přitom nez-
tratit zájem čtenáře. O kolik odboček a košatosti děje je 
čtenář komiksu (proti čtenáři klasické knihy) ochuzen! 
Už k vůli tomuto stojí číst obě verze – PŘÍBĚHY STARÉHO 
VLKA s komiksem - i SEVERKU.

Vznik vesnického oddílu, získávání 
členů, první schůzky  a výpravy. 
Vše zabalené do dobrodružného 
příběhu (vyprávěného z pohledu 
vůdce i z pohledu člena odd-
ílu) a prokládané  oddílovým 
časopisem, který oddíl vydává.



Život je nejlepší školou života.      - Jára Cimrnman - 
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Originálnost vyprávění Miloše Zapletala začíná už 
na první „půlstránce“ (strana 7): „NĚKOLlK SLOV 
NA MíSTĚ PŘEDMLUVY. Přiznám se, že předmluvy 
nemám v knížkách moc rád. A u přiběhů, povídek, 
novel a románů je považuju za zbytečné. Čtenář 
se chce hned ponořit do děje, tak proč ho zdržovat 
nějakými, nejspíš zbytečnými řečmi.
A přece jsem musel svou nechuť překonat a k této 
knize předmluvu napsat. Aby bylo jasné, za jakých 
zvláštních okolnosti vznikala, kdo vlastně jsou její 
praví autoři, proč byly poslední kapitoly dopsány 
víc než dvacet let poté, co časopis Skaut-Junák 
otiskl kapitoly úvodní.
Protože však myslím na netrpělivé čtenáře, ro-
zhodl jsem se předmluvu umístit až na konec 
knihy. Přestože se vždycky zařazují na začátek. Řekl 
jsem si, že pokud bude zpráva o vzniku téhle kni-

hy někoho vůbec zajímat, tak jenom toho, kdo ji 
dokázal přečíst až do konce.“

Knížka je samozřejmě určena klukůma a holkám 
skautského věku, ale ani pro dospělé s duší dítětě 
to nebude ztracený čas.
Zvláště ten, kdo někdy zakládal skautský oddíl na 
„zelené louce", tuhle knihu shltne na posezení. Je 
vidět, že Miloš Zapletal dovede úžasně zužitkovat 
roky a zkušenosti s vedením oddílu nejen  (po válce) 
v Pardubicích, ale později (šedesátá a sedmdesátá 
léta) i v Liberci, kde oddíl na „zelené louce“ založil. 

Zakládající členové ŠESTKY, pokud knihu přečtou, 
se jistě  shodnou v tom, že některé příběhy SEVERKY 
musely být  prokazatelně opsány z našich prehis-
torických oddílových dob :-)
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Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před 
stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.  - Sókratés - 

SKAUT JE ZDVOŘILÝ
LEPŠÍ METODA
Slavný klaun Grock dostal jednou dopis, který přímo překypoval urážkami. Přátelé mu radili, aby au-
tora dopisu žaloval. Zdvořilost má přece jen své meze. Grock to ale odmítl. Měl lepší metodu. Poslal 
dopis zpět odesílateli s douškou: "Včera mi byl doručen přiložený dopis. Zasílám Vám jej, abyste jako 
vážený občan věděl, že nějaký nestoudný darebák Vaším jménem posílá urážlivé dopisy. Se srdečným 
pozdravem, Grock."
 -co asi říkal autor dopisu na odpověď od klauna Grocka?
 -je správné se vždy chovat podle lidového „ Na hrubý pytel hrubá záplata"?

NEDĚLNÍ OBĚD
Z kuchyně jako obvykle žena volá: "Oběd!"
V tu chvíli si manžel čte noviny a obě děti sledují televizní pořad s hlasitou hudbou. Všichni tři jdou 
hlučně ke stolu. Netrpělivě se vrtí na svých místech.
Žena přichází. Ale místo obvyklého voňavého jídla klade doprostřed stolu hromádku sena.
"Co... co to je?" vydechnou ti tři. "Ty ses zbláznila?!" "Vůbec ne. Jen jsem hledala způsob, abyste si 
něčeho všimli. Vařím pro vás dvacet let a za celou tu dobu jsem neslyšela ani slovo o tom, že právě 
nežvýkáte seno."
 - vytrácí se i ze slovníku skautům "prosím" a "děkuji"?

TŘI DÝMKY
Jeden moudrý starý Indián dával vznětlivým mladíkům svého kmene tuto radu: "Když jsi na někoho, 
kdo tě smrtelně urazil tak rozzlobený, že ho toužíš zabít, napřed se posaď, nacpi si dobře dýmku 
tabákem a vykuř ji.
Až vykouříš první dýmku, zjistíš, že když se to tak vezme, smrt je příliš těžký trest za způsobenou křivdu. 
Napadne tě, že půjdeš provinilci udělit pořádný výprask holí. Než mu půjdeš napráskat, sedni se, nac-
pi tabákem druhou dýmku a celou ji vykuř. Až skončíš, pomyslíš si, že místo pořádného výprasku by 
stačily vlastně barvité urážky pěkně od plic. Výborně! Když už si to chceš jít s tím darebákem vyříkat, 
usedni, nacpi si třetí dýmku, vykuř ji, a až skončíš, budeš mít už jen chuť se s tím dotyčným usmířit.

PŘÍBĚHY O SKAUTSKÝCH ZÁKONECH
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Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
- Jan Amos Komenský -

SKAUT JE OCHRÁNCEM PŘÍRODY 
A CENNÝCH VÝTVORŮ LIDSKÝCH
JEDNA PO DRUHÉ
Jeden náš přítel se při západu slunce prochází po liduprázdné pláži v Mexiku. 
Najednou v dálce spatřil nějakou postavu. Když přišel blíž, zjistil, že je to nějaký 
domorodec, který se co chvíli shýbá, zdvíhá něco ze země a hází to do vody.
A tak pořád kolem dokola.
Když se náš přítel přiblížil ještě víc, uviděl, že člověk sbírá hvězdice vyplavené na pláž a jednu po druhé 
je hází zpátky do vody.
Náš přítel na něj zmateně hleděl. Pak k němu sestoupil a zeptal se: "Dobrý večer, příteli. Copak to tu 
děláte?"
"Házím ty hvězdice zpátky do moře. Vidíte? Je odliv a uvízly na břehu. Když je nehodím zpátky, Tak tu 
zahynou."
"Dobře," povídá přítel, "ale na téhle pláži musí být tisíce hvězdic. Všechny se vám určitě sebrat nepodaří. 
Je jich prostě moc. A víte, že se tohle pravděpodobně děje na stovkách pláží po celém pobřeží, nemys-
líte, že tím stejně nic nezměníte?"
Domorodec se usmál, sehnul se a zdvihl z písku další hvězdici. Když ji házel do moře, odpověděl: "Pro 
tuhle jsem to ale změnil!"
 - i drobný skutek má svou velikou cenu
 - nenechme se otrávit rádoby moudrými radami druhých, nepodléhejme skepsi  
    typu: "To stejně nemá cenu."

MUŽ SE STROMY
Jednomu staršímu člověku ve Francii zemřela manželka a potom také jeho jediný syn. Proč má ještě 
žít? Opustí svůj majetek v úrodné rovině a odstěhuje se do nehostinné krajiny v Cevenn, která je 
téměř pustinou. Tam snad bude moci zapomenout.
Ve velké vzdálenosti od sebe zde leží pět vesnic s rozpadajícími se domy. Lidé se dohadují, mnozí 
se stěhují pryč. Tu si tento starší člověk uvědomí: tato krajina zcela odumře, jestliže tu neporostou 
stromy!
Opatří si pytel žaludů. Malé vytřídí, popraskané vyhodí. Dobré velké žaludy vloží do kbelíku s vodou, 
aby důkladně nasákly. Vezme si ještě železnou tyč a vyrazí. Tu a tam zarazí železnou tyč do země a 
do otvoru vloží žalud.
Po třech letech má tímto způsobem vysazeno 100000 žaludů. Doufá, že 10000 jich vyraší. A doufá, 
že mu Bůh dopřeje ještě pár roků života, aby mohl ve své práci pokračovat. Když roku 1947 ve věku 
89 let umírá, vytvořil již jeden z nejkrásnějších lesů Francie. Na třech různých místech jsou tu dubové 
lesy o délce 11 km a šířce 3 km.
A co se událo ještě? Nesčetné kořeny teď zachycují dešťové srážky. V potocích opět teče voda. Znovu 
jsou zde pastviny, louky, květiny. Vracejí se ptáci. Dokonce i ve vesnicích se všechno mění: zase se 
budují a opravují domy. Všichni mají opět radost ze života.
 - i drobný čin může přinést velké plody
 - vytrvalá snaha zrodí velké dílo

(Převzato z časopisu Skauting ročník 1999/2000)



(Martin) My ŠNECI jsme dělali vůdcovské křeslo do klubovny 
z vysokého smrkového kmene.

Nejdřív jsme motorovkou vyřízli do kmenu tvar židle. 
Následně jsme použili poříz a odkornili jsme kmen, aby-
chom potom mohli flexou ohladit povrch. 

Bohužel jsme odkornili velmi malou vrstvu a proto jsme 
museli celý kmen odkornit znovu. 
Broušení povrchu zabralo delší dobu, než jsme si mysleli. 

Rex donesl pájku a vypálil do opěradla skautskou lilii. 
Pocit z odhalení stál za tu práci.

TAJNÁ ČINNOST 

Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole nejsou těmi, kterým se daří v životě. 
- Gabriel Laub - 

9
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - 9.1.2016
(Lila) Každým rokem se šourají tři postavy v 
bílém od jedněch dveří ke druhým a straší malé 
děti rozespalých rodičů svým zpěvem. Nemlu-
víme tady o žádné strašidelné legendě ani o 
halloweenu, ale o třech skautech navlečených 
do bílých ubrusů, do kterých na poslední 
chvíli vystřihli díru na hlavu, a jedné osobě 
navíc, která se o ně musí postarat. 

 I naše skupinka – Lila, Slon, Saša a Deny 
- se rozhodla pomoci. Brzy ráno jsme se nějak 
vyhrabali ze zateplených postelí a dostali se do 
Kateřinic, kde jsme si začali popisovat své koru-
ny a rozdělovat role. Někteří z nás stále zívali a 
stěžovali si. Konečně jsme se odvážily zazvonit 
na první zvonek… Zvoníme podruhé… Nic. Den 
nemohl začít lépe. Naše sebevědomí pošlapáno 
hned u prvních dveří. Nezbylo nám nic ji-
ného, než pokračovat v cestě a doufat v lepší 
pokračování. Nejsou přece filmy s pomalým 
rozjezdem nejlepší? 

Otevřeli! Nastal čas naší premiéry. Dost 
nesladěné hlasy se rozzvučely okolím, Saša in-
formovala o sbírce, já dala kalendář s cukříkem, 
Slon popsala futra a Deny jen stál opodál. 

Postupně jsme se do toho dostali a (skoro) každý 
si rád poslechl náš zpěv. 

Ne u každých dveří se nám poštěstilo získat jen 
příspěvek na sbírku, ale i něco pro promrzlé žabky. 
Taška s cukříky pro ty, kdo otevřeli, se začala plnit 
i dalším sladkým. Na konci jsme se rozešli se zá-
sobami na nějakou tu dobu.

Tyhle sbírky samozřejmě nejsou jen o chození 
po okolí. Na cestě nás čekala hromada překážek, 
kterými jsme museli projít. Někdy na plotě visela 
cedulka informující o psovi a jindy za plotem stál 
samotný pes. Dokonce i počasí se postavilo proti 
nám a pod nohama se začala tvořit kluzká vrst-
va ledu. Chodníky se staly našimi nepřáteli, cesty 
si na nás brousily své drápy a sníh, po kterém 
bychom mohli jít, se nám snad vyhýbal. Stala se 
z toho horolezecká výprava, kdy hledáte jakýko-
liv záchytný bod. Takové hazardování životem 
pro jednu jedinou stovku, která na nás volala u 
dveří na konci klouzačky. Každý samozřejmě mu-
sel aspoň někdy spadnout. No, někteří i víckrát. 
Většinu cesty jsme se bavili pouze narážkami na 
Slonův brzo modrý zadek a pokusy natočit další 
její pád. 

Učitelé a dospělí vám některé věci neřeknou nikdy.    - Robert Fulghum - 
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Nakonec přispěla spousta lidí a málokdo se na nás díval, jakoby jsme měly každou chvíli čekat kýbl 
s vodou. Všichni přestali ignorovat zimu a únavu, ale objevil se hlad. Tři králové se nakonec rozešli 
s dobrým pocitem a hlavně s prázdnými žaludky, které hodlali rychle zaplnit. Kdo by se po takovém 
chození netěšil na svůj oběd? 

(Horka) Uskutečnila se 8. a 9.1.2016 v Ratiboři. 
Chodilo 5 skupin. V Ratiboři se vybralo kolem 
40.000,-. Celkově se vybralo 72 202.949,-. Peníze 
budou použity na rozšíření domovů pro ženy 
s dětmi, různé stacionáře, na školní obědy pro 
děti z chudých rodin a jiným potřebným lidem. 
I když sbírka skončila, můžeme nadále pomáhat 

charitě pomocí DMS nebo sběrem šatstva a tak 
dále.

(Karel) Sobota - vyrážíme v 9 ráno. Jdeme po 
pěti skupinkách. Naše zůstává stejná jako v 
pátek. Bylo to horší a delší než v pátek. Byla 
velká námraza a stav ohrožení ledovkou. 

Nuda je smrtelný hřích učitele.   - Johann Friedrich Herbart - 



Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.    -  Robert Fulghum - 
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Černouškovi (Terči) jsme dali přezdívku padák, 
pořád jen padala. Já jsem spadla jen jednou, 
ale zrovna na schodech. Po cestě jsme dostali 
ovoce a sladkosti. Odpoledne Vítek musel ode-
jít a místo něho zpívala Bára. Po cestě jsme 
potkali Zubovu skupinku a šli jsme společně do 
klubovny. Došli jsme poslední. V klubovně jsme 
odevzdali kasičky a rozdělili si sladkosti. Pak 
jsme s mamkou jeli domů a já únavou usla v 
autě. V pokoji jsem se rozplácla na zem a ani se 
nehla. Celý den se vyvedl a já šla spát.

(Veselka) Tříkrálová sbírka byla super, ale 
hodně dlouhá. Já s mojí skupinkou jsme šli 
do Hološína. Hrůza cesta, strašně to klouzalo, 
jako kdyby jsme byli na kluzišti. Prošli jsme 
skoro celý Ratiboř. Měli jsme hodně sladkostí a 
peněz v kasičce. Taky jsme si vydělali za oba dny 
50kč. Kdyby jsme šli k nám, měla bych dalších 
30kč. Tříkrálová sbírka je hodně dobrá, ale taky 
náročná. Doufám, že se příští rok potkáme na 
Tříkrálové sbírce.

(Kikina)  I letos jsme opět dali dohromady náš, 
svého času velmi známý, Zubíčkovský klan (po-
sílený o Ditu) a vydali se na dvoudenní túru po 

Ratiboři. V pátek jsem chodila v sestavě, která mě 
nenechala ani minutu v klidu. Jenom ve zkratce:

- Saši se nelíbilo, že ji oslovujeme „černý.“ Takže 
vzhledem k rasové korektnosti prý příští rok po-
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Čas je dobrý učitel. Škoda jen, že ho nikdo z jeho žáků nepřežije.  - Curt Goetz - 

(Mimi) Co jsme dělali na schůzce? Hráli jsme 
myšičky a bomby a pak nám Janina dávala 
otázky za body. 

Pak jsme mohli svačit a nakonec jsme měli 
pokřik. Po schůzce nás Kájin taťka odvezl 
domů.

SCHŮZKA SVĚTLUŠEK A VLČAT V RATIBOŘI 

změníme tříkrálový song na: „Co ty občane tma-
vé pleti stojíš vzadu…?“
- U Tobiáše se při našem odchodu ozval z křoví 
jakýsi šramot. Peťa duchapřítomně reagoval: 
„Expelliarmus!“ Načež se ze tmy ozvalo: „Avada 
kedavra!“ „No, a sme po smrti,“ prohodil Peťa.
- Maxík: „Ten pes se asi napil toho vína.“ Saša: 
„Co? Žes šlápl do hovína?“ Vzápětí se otevřely 
dveře…
- Volám Peťovi: „Kde jste? My jsme ve vinárně.“ 
„No, my jsme U Ogarů.“...
V sobotu jsme jako každý rok čekali, že bude 
pršet, a i když hlásili, že od rána opravdu pršet 
bude, tak od rána nepršelo. Začalo až přesně ve 
chvilce, kdy jsme vylezli před klubovnu. Za půl 
hodiny potom v rozhlase hlásili mimořádnou 
zprávu, že občané nemají vycházet ven kvůli ná-
ledí. Takže přišel náš čas a vyrazli jsme. Aspoň 
budou všichni doma.

Když počítám jen moji sestavu Maxík, Kuba, Karen, 
tak náš průměrný počet pádů byl za celý den asi 

šest na jednoho. Jestliže včera jsme všem říkali, ať 
nechodí po sněhu, tak dneska byl sníh to jediné 
místo, které neklouzalo. Za den jsme tak nastřáda-
li celou sbírku pádů. Řiťopád, zádopád, rukopád, 
schodopád, kameňopád, stodolopád atd. Jen vo-
dopád chyběl. Protože zmrznul při průletu vzdu-
chem.
Jinak ale byla letošní sbírka velmi úspěšná. Jen v 
Ratiboři jsme vybrali téměř 41 tisíc korun, což je 
asi nejvíc v historii. Docela se i divím, protože mi 
připadalo, že letos mnohem více lidí vůbec ne-
otevřelo, nebo otevřelo a zase hned přibouchlo. 
Ale taky bylo dost těch, kteří nám nabídli teplý 
čaj, milý úsměv, cukroví a záchod. Děkujeme.

 Více fotek i textu je na www.oldskauti.cz 



Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.
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RK ŽIRAFA - 28.-31.1.2016

(Slon) Tři rozklepané žabky a jedno ukecané 
lvíče vyrazily na víkend plný neznámého 
dobrodružství. Tihle čtyři hrdinové se rozhodli 
zcela dobrovolně přijmout hromady modřin a 
zkušeností ze setkání s neznámými tvory, jinak 
taky přezdívanými „skauti“. Kamča alias Slon, 
Marťa alias Darja a Šimon alias Buč, nepočkali 
na čtvrtou Elu alias Lilu a vyrazili do nedaleké 
chatky, domorodci přezdívané, Nivky. Deset 
zkušených vůdců se rozhodlo zaučit mladé, nev-
inné rádce a předat jim své zkušenosti. Teď se 
zbylí přeživší rozhodli povyprávět vám o dnech 
strávených na již zmíněné Žirafě.

Den 1 – svědectví Slona, Darji a Buče
 Sraz byl v 18:00 na Vsetíně, kde jsme se 
měli všichni setkat. Krátce po našem příchodu, 
tam přišla Linda a se zbytkem účastníků nás 
odvedla na autobus, kterým jsme se dopravili 
do Semetína. Jelikož já – Slon – jsem byla nejvíce 
místní, tak jsme byli všichni posláni dopředu, 
abychom vedli a dovedli všechny do cíle. 
Tak jsme šli, ale jedné skupince se nelíbilo naše 
tempo a šli rychleji. Neřešili jsme je a pokračovali 
dál. Už při prvním rozcestí se nás ptali, kudy 
mají jít. Po chvíli jsme došli až do chaty, kde nás 
krásně uvítali a šli jsme si vybalit věci. Rozdělili 

jsme se do pokojů a sešli se dole, kde nás čekala 
večeře. Po jídle jsme byli seznámeni se základní-
mi pravidly a následoval večerní program. 
Rozdělili nás do skupinek, za úkol jsme měli řešit 
ekologické problémy přes facebook pomocí vid-
eí, které nám byly nápovědou, měli jsme založit 
stránky, propagovat řešení problému a snažit se 
udělat náš svět krásnější.  Po téhle „hře“ nastal 
čas pro televizní zprávy, kde se pojednávalo o 
aktivistech a jejich stránkách. Po tomhle celém 
programu jsme se mohli jít uložit ke spánku.

Den 2 – první kroky ke společné komunikaci
 Budíček byl velmi příjemný. Nic nepotěší 
po ránu víc jako probuzení pořádnou písničkou. 
Dostali jsme 5 minut na oblečení se a dostavení 
se před chatku na rozcvičku. Od rozcvičky jsme 
očekávali to nejhorší, ale nakonec jsme byli 
mile překvapeni. Po tom šaškování venku jsme 
si šli vyčistit tesáky, rozčesat hřívy a nastal čas 
snídaně. 
 Po snídani jsme začali „debatovat“ o 
včerejší hře a ekologických problémech. V tu 
náhle ve dveřích se zjevila, pro ostatní neznámá, 
osoba, pro nás už však jen Lila. Pokračovali jsme 
v žirafím ocase seznamovací hrou. Nemile si nás 
fintou rozdělili do dvou skupin a odvedli do dvou 
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Učíme se po celý život. Až na školní léta.   - Gabriel Laub - 

oddělených místností. Nikdo nevěděl, co nás 
čeká, dokud se neobjevili organizátoři a neřekli, 
o co jde. Jednalo se o přednášky, které měly za 
úkol nám pomoci s vedením našich družinek. 
Dostali jsme nemálo rad ohledně komunikace 
nejen se členy a o plánování nejen družinovek. 
 Nastal oběd a polední klid. Někteří se 
zabavili ve svých pokojích, další se ponořili do 
hlubokých rozhovorů a zbytek hrál Double a 
Bang!. 
 Odpolední program byl rozhodně 
nabitější o akci než dopolední. Program venku 
zahájila opravdu zajímavá hra - roboti. Naše 
trojice si mohla pokaždé nasadit korunu vítězů 
za nejrychlejší sražení hlavami. Následovala bo-
jovka, kdy našim úkolem bylo uloupit poklad 
z rukou soupeřů. Stříbrná lžíce ukrytá někde 
na nepřátelském území lákala každého, jak 
miny, tak třeba i pěšáky, rzi i tanky. Souboje se 
táhly opravdu dlouho, ale vítěz může být jen 
jeden. Po téhle adrenalinem nabité hře nás 
čekal zasloužený odpočinek a jablíčko před 
miniškolkami. My - Slon, Darja a Buč - si vybrali 
jako první tanec, při druhé miniškolce nás Buč 
opustil a my dvě šly na akroyogu. Mezitím se Lila 
snažila přejít mezi jedním a druhým stromem 
po popruhu a poté si zašla na masáž.
 Přišel čas večeře, poté nás přemístili do oc-
asu, kde na nás čekaly bubny a jiné, nám nezná-

mé, nástroje. Konečně jsme dostali možnost si do 
něčeho pořádně zamlátit a ukázat náš hudební 
talent. Hudba, která lahodila našim uším, se ne-
sla okolím dlouho.
Už jsme ukončili hudební představení a čekali, co 
bude dál, když najednou nás zavolali do mlhou 
zaplněné místnosti. Každý měl na jazyku mnoho 
otázek, na které nemohl hned dostat odpověď. 
Množství mlhy v místnosti se náhle zvětšilo a u 
stolu před námi se začalo něco dít. Tři pochybní 
doktoři začali operovat. Možná kdyby se doktoři 
mezi sebou nezapovídali a hlídali pořádně svého 
pacienta, tak by neumřel a my bychom nemuseli 
propadat panice kvůli neznámému viru.
Rozhodli se aspoň zachránit nás nevinné. Oznámi-
li nám o závažnosti situace a začali požadovat 
vzorky krve. Nikdo to nebral moc vážně, dokud doo-
pravdy nezačali brát krev prvním dobrovolníkům. 
Došlo nám, že situace začala nabírat na vážnosti. 
Někteří začali panikařit a někteří se raději rovnou 
bodli do prstu a s radostí hleděli na krev, která vy-
tékala z pobodané ruky. Po delší době se všichni 
neinfikovaní dostavili před „vojenskou základnu“. 
Doktoři, kteří tak tak skrývali svou hysterii, si nás 
rozdělili do skupinek a vydali jsme se na cestu za 
záchranou svých životů. 
Všechno se zdálo být v pořádku a každý věřil, že se 
nám povede uniknout z vojenského prostoru. Si-
rény nám hrály na cestu a dokonce vyslali vojáky, 
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aby nás objevili a zabránili šíření nákazy. Když 
se vedoucí skupinek konečně rozpovídali, tak 
nám prozradili, že vzorky krve nebyly úplně 
v pořádku, že postupně se vir stejně začne 
šířit tělem.  Už tak napjatá situace začala 
nabírat na vážnosti, když najednou někdo 
přišel o zrak, sluch nebo dokonce o končetinu. 
Samozřejmě se všechno dělo jen nám a ve-
doucí si spokojeně „pokulhávali“ dál v cestě a 
nebrali ohledy na naše postižení. Postupně 
nás protáhli všemožnými překážkami a nutili 
nás pokračovat. Přehazovat beznohé, bezruké 
a slepé přes zeď není zrovna sranda a plazit 
se maliňáčím taky nebylo zrovna příjemné. 
Někteří se dokonce rozklepali, potom co uslyšeli 
křičícího vojáka, který by nás rád objevil a kdo 
ví co pak. Když už většina z nás byla vhodná 
leda na utracení, tak se povedlo dojít k onomu 
vrtulníku. Sirény a hluk vrtulí rval uši těm, kteří 
doposud slyšeli a stresovali nás naléhavostí. Do 
vrtulníku se dostali snad každý a povedlo se 
uprchnout z vojenského prostoru. Cíl mise byl 
splněn a za odměnu nás čekal dlouhý spánek. 
To ovšem neplatilo pro každého, protože zába-
va v přízemí pokračovala hodně dlouho. 

Den 3 – asi si už věříme
 Afrika? Proč ne? Nejdříve bubny a teď 
i budíček ve stylu Afriky! Z postele nás vytáh-
li docela brzo a ani nás nešetřili na rozcvičce. 
Vyběhli jsme na louku a začali den „Pozdravem 
slunce“. Snídaně zasytila naše žaludky a nastal 
čas pro program, který nám ještě stihli trochu 
popsat. 
Opět všechny vytáhli na trávu a začali jsme si 
dokazovat důvěru. Každý se nechal vyzvednout 
do vzduchu a dokonce jsme se mohli svézt na 
pohyblivém páse poháněném našima ruka-
ma. Všichni se smáli a postrkovali ostatní, aby 
ukázali svou důvěru v nás. Pád ze stolu si taky 
vyzkoušelo hodně odvážlivců a nevypadali, že by 
je to nebavilo. Po chvíli nám ani nevadily boty 
s několika centimetry bahna na podrážkách, 
které jsme taky museli svézt po oněch pásech z 
našich rukou.
Začali nás volat na svačinku a dali nám nějakou 
tu chvilku volna. Museli nechat všechny 
odpočinout, aby nás potom mohli překvapit 
lekcí tance. Polonéza, mazurka, polka, valc, 
valčík, a dokonce i čača některým dali hodně 

zabrat, ale my dvě „zkušené“ tanečnice – Slon a 
Lila – jsme se ničeho nezalekly a připomněly jsme 
si aspoň kroky. 
Naši dva kuchaři trochu nestíhali, takže oběd 
se trochu zpozdil a okradli nás o chvíli z volna.  
Odpolední klid si každý řešil po svém a moc se 
nelišil od předchozího dne. Ještě nás stihli vyslech-
nout ohledně bojovky z předchozí noci. Názory 
přeživších se moc nelišily. 
Opět nás vytáhli ven a představili nám známou 
hru. Člověče, nezlob se si spousta z nás asi dlouho 
nezahrála, a dokonce na tak velké hrací ploše. Ale 
protože se jednalo o skautskou akci, tak nás nem-
ohli jen tak nechat sedět a hrát si pohodovou hru. 
Každý ze čtyř týmů musel házet třemi kostkami, 
které určovaly počet políček, číslo úkolu a počet 
lidí nutných na úkol. Všichni venku mrzli a ještě 
jim přišlo otravné neustále běhat k lavičkám, ke 
sněhu, kolem stromů a tak dále. Po prvním vy-
hození to začal každý brát už vážněji a týmy se 
začaly předhánět v plnění úkolu, aby se dostaly 
co nejdál a užily si ten pocit z vykopnutí cizí fig-
urky. Vítěz může být jen jeden a balíček bonbónů 
si přece nebudeme závidět.
Většina rádců, kteří se objevili na žirafě, vedla 
družinku s malými dětmi a ty málokdy zabavíte, 
když s nimi jdete třeba městem nebo čekáte na 
vlak. Nahnali nás do žirafího ocasu a následně 
se většina začala bavit na dětských říkadlech a 
hrách. Kdo by se nezačal bavit, když někdo zakřičí 
„penguin párty!“ a lidé se začnou přesouvat 
po místnosti stylem tučňáčí chůze? Každý má 
v sobě nějaké to malé dítě.  Při menší pauze 
většina zůstala v místnosti a vyhmátla si jednu 
oběť. Fackovací panák dokázal zabavit lépe, než 
samotné čekací hry. Zvlášť, když můžete dát ránu 
někomu, kdo vám to nemůže jen tak vrátit.
Žádná družinka není dokonalá a každou trápí 

Nejúčinnější by bylo dětem školu přísněji zakázat.     - Alan Patrick Herbert  -
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Výchova je nejúčinější zbraň. Učitelé by proto měli mít zbojní průkaz.

nějaký ten problémek, ať už menší, nebo větší. 
Rozdělili si nás na dvě poloviny a nahnali do 
pokojů žirafí ouško a žirafí kopýtko. Čekali jsme 
na to docela dlouho. Konečně se nám začali 
věnovat dva vůdci, kteří nám chtěli pomoci s 
našimi problémy v družince. Dovolím si říct, že 
problémy ostatních nám taky trochu něco řekly, 
i když ten náš… 
Čas, kdy si můžeme promluvit, pomalu končil, 
ale nehodlali nás hned propustit. Seděli jsme 
jen tak u schodů a trochu probírali možná 
řešení našich problémů, ale nejen to. Když 
nám dali jasný signál, že můžeme opustit pa-
tro, tak nás zavedli do ocasu, kde pustili malou 
foto-prezentaci z Žirafy. Naše vysmáté obličeje 
pobavily, ale taky nám připomněly, že za ch-
víli všechno končí. Proto nastal čas to pořádně 
ukončit. Všude visely balónky a jiné ozdoby, ale 
žádná hudba, jídlo, a dokonce ani osvětlení. 
Žádná párty, ale prezentace o tam, jak by měla 
vypadat správná párty. Nervózní komentátor 
ke všemu musel přidat nějakou připomínku a 
dokonce zkritizovat vlastní pokus o oslavu. 
Najednou zhasla světla, rozsvítila se světýlka, 
objevila se mlha a na plné pecky začala hrát 
hudba, která přilákala tři tančící strašidla v 
parukách a havajských košilích! Všichni začali 
tančit a nejen to. Otevřeli pro nás bar s exotick-
ými koktejly, ale bez alkoholu, a zaplnili stoly 
jídlem. Dokonce se začala podlézat tyč. Tohle 
všechno nám vydrželo dlouho do noci, a i když 
někteří jen seděli u jídla a povídali si, tak si to 

stejně každý užil a zasmál se. Nikomu se nechtělo 
do postele, ale ta vábnička s teplými spacáky a 
peřinami nás přece jen postupně dostala. 

Den 4 – snad nevidíme se naposled
 Budíček i rozcvička zrušeny, ale každý se 
musel dostavit ke snídani. Přidělili nám jasné 
pokyny a začalo se uklízet a balit. Ještě jsme dos-
tali možnost napsat si pár vzkazů do obálek na 
síti a trochu si odpočinout. Začali jsme se těšit 
domů a řešit všechno možné. Podpisy, celá jmé-
na, vyrobili jsme si odznáčky a další záležitosti.
Po všem tom shonu na poslední chvíli, jsme se 
sešli před chatkou, abychom zdokumentovali 
poslední chvíle na tomhle místě. Společné fo-
tky, fotku rádců, bláznivé fotky a dokonce fotky 
na schodech. Poslední minuty probíhaly hladce, 
dokud nám neoznámili, že odjedeme bez oběda 
a že se musí každou chvílí vyrazit. Tak se šlo. Jen 
Lila a Darja zůstaly sedět před chatkou. Dokonce 
i Slon nás opustila. Nezbylo nám nic jiného, než 
pomoct uklidit a naházet do aut spoustu věcí. 
Když s námi Mája konečně vyrazila, tak Slon si už 
doma jedla oběd.
Víkend na Nivce končil a s ním i Žirafa skončila. 
Poznali jsme super lidi, užili si spolu zábavu a 
dozvěděli se spoustu nového. Facebooky se po 
návratu zaplnily žádostmi o přátelství, a dokonce 
má naše Valaško-slezská Žirafa 2016 soukromou 
a pořád aktivní skupinu. Tahle partička se snad 
neviděla naposledy. 



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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(Fanta)  Podařilo se nám domluvit pronájem 
lezecké stěny v Luhu v době prázdnin, kdy je 
škola zavřená a tak jsme se tam vydali protáh-
nout svaly a kosti v duchu horolezeckém. 

Jeli jsme dvěma auty. Miris vyrážel z Kačic jako 
vždy se spožděním a já z Hošťálkové kupodivu 
včas. Čekal jsem účast na tak ojedinělé akci 
především našich starších členů, ale nabírali 
jsme hlavně světlušky a vlčata. 

V 8.00 jsme byli v telocvičně, kde sme klasiky , za-
tím co Miris chystal lana a cajky, zahájili výpra-
vu pokřikem  a dali si hoňku na rozehřátí. 

Natáhli jsme dvě cesty a mohli jsme začít. Hodně 
mě překvapilo, že některé z malošů už před 
tím lozilo na ňákém lezeckém táboře.  A šlo to 
poznat. 

Čas letěl rychlo a tak jsme se i rychlo střídali. 
Ňáký ten sedák přece jen vlastníme z pracně vy-
dobytých grantů, tak se na ně nemuselo čekat.
  

Některé jsem na výpravě sice viděl poprvé, 
hlavně ratibořáky, ale všem to šlo perfektně. 

HOROLEZECKÁ STĚNA- 4.2.2016



Slabosti velikánů uhodnou malí lidé, jako děti uhodnou slabosti učitelů.  - Jean Paul - 
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Natálka měla dokonce i své 
lezečky (boty). Peťka vynikal ve 
zdolávání převisů těsně nad 
matrací. Později dorazila ještě 
Mája s Marťou, pak další moja 
Marťa a ve finále ješťe Dita. Tak 
jsme si mohli zalozit i my když 
už nás mel kdo jistit. I když ta 
jejich muší váha ... To by možná 
líp zajistila šestitce malochů! 
Ne, bylo to super, že jsme si zalo-
zili fakt všichni a nejednou. 

12-tá hodina se pomalu blížila 
tak motáme lana, balíme a 
pádíme dom na oběd. Tuším 
Maxík s Tadeášem měli slíbený 
řízek.  
Nakonec nás bylo 12 horolezců 
a jeden divák. To je důkaz že to 
mělo smysl... I když já bych si 
ho našel aj kdyby sme tam byli 
dva!  

Dle pravdivé události s 
počínající sklerózou sepsal dne 

20.2.2016 v 0.14 hod Fanta 
Kulišák



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

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 126 se podíleli:  
Kája, Slon, Martin, Horka, Lila, Karel, Veselka, Kikina, Mimi, Fanta a Dazul.  

Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : .................................................................
O vytištění tohoto čísla ŠESTÁKU se zasloužila společnost LACHIM s.r.o.  www.kvalitnikoupelna.cz – děkujeme!

Program na BŘEZEN 2016
4.3.   Oddílovka (Ferda)
11.3.   Oddílovka (Fanta)
12.3.   Družinová výprava Žab a Šneků

18.3.   Oddílovka (Flegy)
19.-20. Malujeme v DBCB (Dazul)
25.–28.  RS výprava 


