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„Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež.“ - Pierre Bonnard -

Připomínáme, že stále můžete nosit registraci nejpozději do 1. prosince 2016!!!
Pro financování provozu našeho Dětského
bezbariérového centra Březiny jsou klíčové letní
prázdniny, které při plném obsazení mohou
pokrýt celoroční náklady na běžný provoz
(elektřina, plyn, pojištění, internet, ...). Naplňuje
nás mírným optimismem, že do konce října
2016 máme z letních prázdnin 2017 v DBCB
závazně blokováno už 25%.
Za poslední cca měsíc si pronajali DBCB i tři rodiče
členů našeho oddílu - moc děkujeme i za tento
způsob podpory činnosti ŠESTKY. Všichni dospělí
členové pracují pro oddíl (i DBCB) samozřejmě
zdarma a tak příjmy za pronájem jsou použity
výhradně pro skautskou činnost.
Samozřejmě, že musíme v první řadě
uhradit provozní náklady za DBCB
(a tedy i naši klubovnu) - elektřinu,
plyn, internet, pojištění, ... a až po
tom můžeme řešit údržbu, opravy
atd. Tím, že řešíme drtivou většinu
všech prací svépomocí, můžeme
například držet oddílový regitrační
příspěvek na 350 Kč - srovnejte s tím,
kolik stojí jiné "kroužky" a sportovní aktivity.

rekonstrukce vyšla na téměř 286 tisíc Kč a 30% z
této částky patrně pokryjeme z darů (rozjednány)
a 70% z dotace.
Jdou zvěsti, že vsetínské radnici není po chuti
podporovat vsetínské středisko Junáka, protože
tuto podporu čerpá i naše kateřinická ŠESTKA,
která je součástí střediska. Asi bychom uměli
vydělit ŠESTKU do samostatného střediska se
sídlem v Kateřinicách, ale proč zbytečně tříštit
síly? Společně dokážeme víc.
Rýsují se peníze na nákup a zvelebení pozemku
pro letní tábory. Ale nerýsuje se žádné vhodné
tábořiště, které by bylo ke koupi a zároveň
vyhovovalo potřebám našeho oddílu.
Asi většina počitačově a mobilově gramotných
členů oddílu zná INSTAGRAM populární sociální síť na sdílení
fotek. Víte ale, že existuje skautský
profil na kterém mohou být i vaše
skautské fotky? Stačí, když všechny
své skautské fotografie publikujete
pod hashtagem #skaut. Bude skvělé
pokud přidáš i #sestkakaterinice.
Ty zajímavé fotky jsou pak občas
"přesdíleny", čímž bude spousta lidí
odkázána na váš osobní profil.

Znáš www.teepek.cz? Pokud ne, určitě se podívej
na skautský webový magazín se spoustou
článků o zajímavých věcech, lidech či místech,
ale přináší i návody a nápady na činnost družin
a oddílů a je tak dobrým pomocníkem každého
rádce. K tomu všemu je i místem setkávání, kde
můžeš pokecat, stavět spolu školu v Africe či...

Kája si dělá vůdcovky (vůdcovské zkoušky nezbytné pro vedení oddílu) v Brně. Držíme jí
palce!

Poslední říjnový víkend se potkaly dvě
několikadenní akce - ŠESTKY (na chatu TO
Hawai) a OLDSKAUTSKÁ (jehněčí klobásky) - obě
jsou zachyceny v dnešním čísle ŠESTÁKA.

Letos prvně mají organizaci Oddílových Vánoc
na starosti Žaby. Budou údajně bláznivé (zřejmě
tím myslí ty Oddílové Vánoce). A byla vyhlášená
Tajná družinová činnost.

Tento měsíc jsme odevzdali vyúčtování opravy
podlahy v podkroví srubu DBCB. Důkladná

Opět přivezeme do Kateřinic Betlémské světlo a
zapojíme se do Tříkrálové sbírky.
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Slon a Lila se chystají na 40-ti hodinový
zdravotnický kurz v Kroměříži - taky držíme
pěsti.

„Láska je přátelství s křídly, přátelství láska bez nich.“ - George Gordon Byron -

MILÍ RODIČOVÉ
Pokud jste aktivní na internetu, 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".
Příprava letního tábora 2017 už v podstatě
začala. Jedna z prvních věcí, kterou vedení
oddílu musí zajistit je samotné tábořiště. Určitě
jste zaregistrovali, že ŠESTKA nikdy netábořila v
nějakém kempu či chatové základně, ale "na
zelené louce".
I pro nastávající tábor v červenci 2017 jej
potřebujeme zajistit. A rádi bychom tábořiště,
které bude lepší než to, na kterém pořádáme
naše tábory poslední léta - v Čermné ve Slezku.
Jeho nevýhodou je blízkost rekreačních chat,
dalšího tábora a občas podmáčený úsek louky,
kde stavíme latrinu.
Moc by nám pomohlo, pokud by jste nám
dali tip na vhodná místa pro
uspořádání tábora. Rádi bychom,
aby mělo pozitiva stávajícího
tábořiště - rovná a suchá louka na
postavení stanů, blízkost potoka
na mytí a koupání, dostupnost
lesa na palivové dříví a zajímavé
okolí + vzdálenost do 100 km od
Kateřinic.
Pokud by se podařilo takový
pozemek najít a následně i koupit
do vlastnictví našeho skautského
střediska (o penězích na nákup
jednáme), splnil by se náš sen
o dobré táborové základně, kterou bychom
chtěli postupně dobudovat. Umožňovala by
nám ušetřit náklady na každoroční přepravu
dřevěných podsad a dalšího táborového
vybavení, ušetřila nás starostí s vyřizováním
povolení k táboření a spoustu dalších větších i
drobnějších věcí. Navíc bychom mohli čas od

času recipročně takovou táborovou základnu
zapůjčit jinému oddílu a tábořit v jeho
osvědčených lokalitách, které jsou pro nás zatím
nedostupné, či by nám naše táboření výrazně
prodražily.
Mezi legendární tábořiště ŠESTKY zcela určitě
patří to, kterému jsme říkali "Ostrov". Tábořili
jsme na něm v nepřetržitě v letech 2001- 2008,
tedy 8 let.
A protože se toto tábořiště nacházelo (a stále
nachází) ve Vojenském vycvikovém prostoru
Libavá, byli jsme zcela odkázání na milost
Armády ČR. Tábořiště bylo ideální svým
umístěním - pár kilometrů ve VVP, kde je
zakázán vstup - nezvaných návštěv jsme tedy
měli minimum. Fantastické
bylo jeho okolí - vedle tábořiště
teče Odra - 15 km od pramene,
která nám umožnila využívat
lodě i pohodlné koupání v
čisté vodě s raky. Nad táborem
nám chodili jeleni a divočáci.
Pár desítek metrů od tábora
byla skalní stěna vhodná pro
nácvik slaňování. Kilometr po
proudu řeky je stará stříbrná
štola, několik set metrů dlouhá
- ideální pro finále několika
celotáborových her. O kousek
dál je romantický břidlicový
lom. ...
Ale předzvěst privatizace pozemků
okrajových částí VVP spolu s ideální honitbou
vyústilo v to, že na tábořišti nám (ani nikomu
jinému) už nepovolili tábořit.
A s takovýmto tábořištěm pamětníci všechna
další tábořiště srovnávali a srovnávají. Zatím
neúspěšně :-(
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„První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon
vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.“ -Voltaire-

100 KNIH

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ

DOBRODRUŽNOU STEZKOU
(Dazul) Pod jménem F.A.Elstner jsem si dlouho představoval nějakého anglického či amerického
spisovatele. Ale když jsem si překresloval nějaké složitější uzly z dodnes nepřekonané knihy UZLY A
LASO, dozvěděl jsem se plné jméno autora - František Alexander Elstner.
V oddíle patřily tři jeho knihy (z asi padesáti, které napsal) do našeho "zlatého fondu" - ZÁLESÁCKÁ
KUCHYNĚ (vydaná roku 1970), UZLY A LASO (vydaná r. 1968) a právě DOBRODRUŽNOU CESTOU (ve
dvojdílném vydání v edici OKO z roku 1965). Na obálce bylo indiánské týpí a orlí pera (u prvního dílu
jedno u druhého dílu dvě). To pro nás bylo v té době jasné sdělení jakého ražení autor je i pro koho je
kniha určena. Skauting byl v té době zakázanou organizací.
DOBRODRUŽNOU
STEZKOU je kniha pro
chlapce a děvčata, kteří
chtějí naplnit své
mladé a odvážné
sny - tak zněla
krátká anotace.
Dozvěděl jsem
se z ní všechny
"zásadní"
odpovědi, které
jsem ve svých
dvanácti
letech
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potřeboval nezbytně znát: jakým nožíkem se dlabe
člun, z jakého dřeva se udělá nejlepší luk, ..... Spolu s
foglarovkama, byla tahle knížka mojí Biblí : -)
Bohaté

autorovy zkušenosti jsou v
DOBRODRUŽNÉ STEZCE shrnuty
v zábavně napsanou
a
nakreslenou

„Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.“ -Voltaire-

encyklopedickou příručku o životě v přírodě, táboření, stopování, plížení, lovu, výstroji, stanech,
úkrytech a nouzových obydlích, vaření, první pomoci, značkách a signálech
průzkumníků, hrách, orientaci, čtení mapy,
lukostřelbě, meteorologii, vázání uzlů aj. Tento
rádce měl mladým táborníkům posloužit i
v "branné výchově" (to byl normální školní
předmět, jako třeba "občanská nauka" či
matematika).
DOBRODRUŽNOU STEZKOU
je kniha protkaná mnoha etnografickými
zajímavostmi a cestovatelskými zkušenostmi,
které jsem na svých pozdějších expedicích po
Evropě i Asii ocenil.
František Alexander Elstner (*1902 +1974 ) - skaut, pedagog, cestovatel, novinář, autor literatury pro mládež.
Frank byl aktivním skautem a v roce 1922 absolvoval v anglickém Gilwelu "Wood Badge kurs" a o rok později dal základ skautským Lesním
školám, které se konají dodnes (jedna z nich probíhala letos o prázdninách i v našem DBCB). Během několika let se stal jednou z významných osobností českého skautingu, ostatně na toto téma publikoval
také několik knih, převážně příruček týkajících se uzlování, lasování
a práce s bičem.
Deset let učil na národních a odborných školách v Brandýse nad Labem
(1924-34) a Mladé Boleslavi, pak byl zaměstnán jako referent mladoboleslavské automobilky. Od roku 1941 se živil jako spisovatel a publicista
z povolání, s výjimkou let 1953–55, kdy pracoval jako stavební dělník.
Od roku 1920 podnikal četné cesty po Evropě, výpravy, jež byly spojeny s propagací československých
automobilů a s vytrvalostními rekordy. Své výpravy fotografoval a natáčel, po návratu o nich často přednášel.
V roce 1946 byl přizván jako odborný poradce filmu Pancho se žení.
Do kontextu cestopisné literatury do ní vnesl nové tematické momenty (rychlostní a vytrvalostní jízdy
obtížným terénem jiných kontinentů), které zachycoval s humorem a s pochopením pro lidskou solidaritu v
složitých a dobrodružných situacích. Zároveň akcentoval přehledný výklad geografických a přírodních jevů.
V popularizačních knihách pro mládež, nedílně spojených s výtvarným projevem (situační obrázky, mapky,
grafy aj.), vysvětluje mladým lidem srozumitelným způsobem základy motorismu a dovednosti spjaté
s tábornictvím.
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„Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto,
že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.“ -Gilbert Keith Chesterton-

ODDÍL SI VYDĚLÁVÁ - 15.10.2016
(Veselka) Ráno v 7:00 byl sraz, moc jsem se těšila
na brigádu. Pak jsme přijeli v 7:00 ke kinu a
čekali jsme na další. Se mnou tam byla Lila,
Karel, Hatatytla a Pája. Čekali jsme na Martina
a na ostatní. Ale víte co se stalo? Po Martinovi už
nepřišel nikdo. Bylo nás jenom šest, takže brigáda na nic.
Jeli jsme autem na místo kde nám pán dal rukavice a kýble. Ukazoval nám kde všude to budeme natírat.
Ted' jsem viděla jedno místo, které bylo tak malé,
že jsem si myslela jenom tu plochu, ale pozor tu
plochu jsme neměli dělat.
Tak jsme šli ještě dolů a tam bylo snad asi přes 10
000 stromků.
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Tak jsme začali natírat ty stromky, my si tam
začneme povídat vtipy a najednou přestaneme
natírat při těch vtipech a najednou Pája řekl:
tak konec povídání vtipů a šup do práce.
Po natírání jedné plochy jsme šli na svačinu. Po
svačině jsme se přesunuli na další plochu, kde
byly naštěstí smrky, na té druhé byly duby.
Po natírání smrků jsme se přesunuli na malou
plochu, kde byly taky smrky, a za tou plochou
bylo další místo, které jsme nemuseli dělat.
Konečně další přestávka, napít, najíst a šup do
práce. Poslední plocha konečně. Tu plochu jsme
dělali asi hodinu a půl.
Dodělali jsme tu plochu a šli se převléct a jeli
domů a pak nás Pája vzal na skvělou pizzu.
Příště pojed'te s námi - budeme se těšit :)

„Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.“ -F. Nietzsche-

PODZIMNÍ RS - 22.10.2016
(Slon) Cink. Ráno mi mobil brnknul do ucha s
upozorněním, že je dnes RS akce. Chvíli po tom
následoval ohlušující budík. Nezbývalo mi nic
jiného, než vstát a začít se chystat.
Na místo srazu jsem došla pozdě, ale byla jsem
první. Což mi nedávalo smysl, tak jsem už začala
obepisovat, kde vlastně všichni jsou. Dostalo se
mi jen "jsme na cestě". Skoro po 15 minutách
čekání dojelo auto a z něj si vykráčel zbytek. Až
na Rexe, toho jsme potkali cestou, když jsme šli
na místo určení, které jsme vyčetli z mapy.
Po chvilce chůze jsme došli k lesíku, kde na kraji
čekala Kája s Víťou. Přivítali jsme se navzájem
a Kája nám rozdala cestovatelské deníky, nic
víc nám k tomu neřekla a vydali jsme se cestou
vzhůru do lesa. Po cestě jsme polemizovali o
tom, jestli jsme pašeráky hráli tady nebo až o
údolí dál.

Zastavili jsme se uprostřed lesa a dostali jsme
bližší instrukce, co vlastně máme dělat s těmi
deníky, nikdo to moc nepochopil, ale shodli jsme
se na tom, že musíme hledat, nevěděli jsme kde,
ale taky ani moc co vlastně máme hledat.
Po napuštění vody z potůčků do našich petek jsme
se přesunuli k alumatce, na které jsme se poslepu
dostávali do spacáku. Dozvěděli jsme se, že voda z
potůčku se nepovažuje za pitnou, a tak jsme byli
posláni k domům si nějakou vyptat.
Jak jsme tak šli mezi domy, rozhodovali jsme se,
na který zazvoníme a poprosíme o trochu vody.
Nakonec zvítězila paní, která okopávala zahrádku. Když jsme měli všichni napuštěnou vodu, tak
jsme se vydali zpět na kraj lesa.
Chtěli jsme si už udělat oběd, ale nebylo
z čeho. Musíme si ještě najít jídlo. Dostali jsme
nápovědu, kde by tak mohlo být a Mája se hned
na to rozletěla k popelnici a vytáhla z ní hrnec, ve
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"Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami.“ - Julian Tuwim -

kterém byly plechovky všech možných pochutin.
Vydali jsme se hlouběji do lesa a rozdělali oheň
a začali kuchtit. Udělali jsme si nějakou podle
mě nepojmenovatelnou majdu, která ale byla
kupodivu chutná.
Po obědě jsme se přesunuli k ratibořské klubovně,
kde jsme se dohodli na tom, že je tak krásně, že
půjdeme na kopec pouštět draka.
Drak nelétal, ale to neznamenalo, že bychom
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se nedokázali zabavit jinak. Napřed jsme dělali
stojky a různé akrobatické polohy. Nakonec
jsme vyšli úplně na kopec, kde jsme se posadili a
začali hrát další hru, kterou jsme hráli i po cestě
nazpátek.
V klubovně jsme pojedli, co kdo měl, a rozvedli
konverzaci o různých roverských akcích. Kája
nám pustila přednášku o roverství, na kterou
jsme chvíli vedli debatu, ale protože už se blížil
den ke konci, tak jsme to museli postupně rozpustit. To však neznamená, že se zase někdy
nesejdem! :)

„V soukromí přítele kárej, veřejně chval.“ - Seneca -

(Fanta) RS akce se konala v Kájiné režii. Obálku,
kterou jsme dostali večer na radě, jsme otevřeli v
sobotu ráno před kinem v Raťáku.
Byla to mapka, podle které jsme dorazili na
kopeček nad školku a tam na nás již zmiňovaná
Kája čekala.
Čekala nás dlouhá cesta, po které jsme si museli
zajistit dostatek Jídla, vody a hygieny, možná
peněz a všeho co je potřeba na každé expedici.
Čili jsme museli simulovat, že skoro zadáčo cestujeme daleko za naším cílem. Vodu vysomrovanou od místních občanů a jídlo z popelnice
(tam nám ho Kája pěkně nachystala), někdo
dokonce provedl ranní koupání v místním
potůčku.

Víťu, Rexa, Lilu, Máju, Ditu a Slona), kterým
jsem dělal po celý den výbornou společnost...
a ti se pak už bohužel pro ně museli beze mě
odebrat do klubovny na faře, kde je čekal ještě
sociálně vzdělávací balíček o roveringu jestli
jsem správně pochopil.
Příjemná sobota to byla, snad bude příští taková sešlost ve dvoudenním provedení a nebude
to mít chybu.

Z nabytého jídla a vody jsme uvařili na ohníčku
společný oběd a přesunuli jsme se na vysluněný
protější kopeček, kde jsme se pokusili pouštět draka, ale nelétal, protože nám to Dita nevysvětlila
– byl to moc moderní drak, hráli jsme si s homonymy … žádné úchylárny, jsou to slova stejné
zvukové a grafické podoby, ale jiného významu.
S blížícím se večerem jsme se přesunuli na faru,
kde jsem musel opustit zbytek bandy (Káju,
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„Sobectví je jed každého přátelství.“ - Honoré De Balzac -

JEHNĚČÍ KLOBÁSA - 28.-30.10.2016
(Klíště) Napřed to vypadá, že na akci dorazíme
až v pátek odpoledne, ale hvězdy nám přála a
Jiřík volá z práce, že končí dřív, a tak můžeme
vyrazit už ve čtvrtek....
V pátek ráno nachystáme děti, které si rozebírají tety a babičky, a vyrážíme směr paseky.
Přijíždíme a už neslyšíme žádné bečení, berani
už to mají za sebou a dokonce už jsou nachystáni na zpracování.
Přivítáme se a vybíráme ten nejlepší nůž na
odblaňování. Pod Irčiným vedením to jde
krásně, jde vidět, že už to asi někdy dělala :).
Práce jde hezky od ruky a taky se mi poprvé dostává kalíšek slivovice od Dazula, myslela jsem,
že tenhle okamžik nezažiju :).
Holky zvládají pobyt bez rodičů statečně, a tak
odjíždíme až k večeru, kdy už se začalo plnit
maso do střívek. Díky Irči umím uzel potřebný k
vázání špejlí na na klobásky.
Jiřík mi pomáhá uložit holky a vyráží zpět, něco
málo po 22 hodině píše, že je hotovo.
V sobotu se vydáváme na paseky i s holkama,
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pod udírnou už je zatopeno a tak jdeme smotat
alespoň kousek ohradníku. Musíme splnit oběd
u moji maminky, a tak vyrážíme a Dazul za pomocí Hanýska motají dál.
Kačenka to odnáší teplotou, a tak navečer jedeme pro klobásky jen s Terkou.
Už se čeká jen na douzení, a tak stíhám pokecat
s Irčou. I Zub si přijíždí pro svůj díl a po chvilce
se vydáváme všichni domů. Irča byla tak hodná,
že nás hodila k našemu autu, protože k jejich
pevnosti se jen tak někdo autem nedostane a jít
potmě tu trasu k autu, s Terkou v náručí no bylo
by to nadýl :D
Děkujeme za dobře zorganizovanou akci, v krásném prostředí a příští rok se o beránka hlásíme
znova.
celý článek + video je na www.oldskauti.cz

„Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění.“ -A.Aragon-

HAWAI - 28.-30.10.2016
28.10.2016 - (Markétka) - V pátek 28.10. jsme se
vydali na chatu Hawai na Půlčínskýh skalách. V
8.00 nám jel autobus od zastávky Ratiboř kino.
Přestupovali jsme na Vsetíně. A ze Vsetína hurá
do Lidečka.
Z Lidečka jsme šli pěšky na chatu Hawai. Dělali
jsme si krátké přestávky. Už jsme na Hawai.
Tam jsme si odložili batohy, dostali svačiny a šli
do lesa. Tam jsme hráli různé hry. Na klíšťata,
pustý ostrov a další.
Zkusili jsme si zalozit po skalách. Pak jsme se
vydali zpět na chatu a začal večerní program.
Hráli jsme v chatě hry například na elektriku a
pantomimu.
A 22.00 jsme si šli umýt zuby a hurá na kutě.
Mája na nám pověděla pohádku a tím skončil
den. SUPER ZAČÁTEK VÝPRAVY.
(Raptor) Včera jsme byli v lese a hráli jsme hry.
Semafor, na medvědy a na klíšťata. Potom jsme
šli na chatu a hráli jsme tam hry. Pantomimu,
jaký, kdo, s kým, kdy, kde a proč. Pak jsme šli
spát, ale Mája nám pověděla pohádku.

29.10.2016 - (Knedla) Pomalu se probouzím,
dívám se, kolik je hodin: 7:30, holky už breptaj.
Podívám se na Sašenku a usmějeme se, pak
položím hlavu a ještě spím.
Slyším, jak někdo otvírá poklop a jde nahoru.
Deny hned volá budíček a rozcvička za 5 minut.
V klidu vstáváme, a najednou nehorázná bolest
zad, s Šášou se protahujeme. Převleču se na
doma, hodím na sebe mikinu, vezmu kartáček
a jdu ven. Venku už stojí polovina lidí a Deny
začíná kroutit hlavou.
Po rozcvičce si umyjeme zuby a vše jdeme plivat
do latríny. :-) Nakonec si všichni jdeme trošku
pouklidit postele a převléct se.
Všichni jdeme dolů a tam už voní horký čaj, vidíme rohlíky s nutelou a všichni už se oblizují,
posedáme a jdeme jíst.
Vedoucí oznámili, že si máme zajít pro KPZky a
uzlovačky. Moc jsem se těšila, protože jsem uměla
zatím jen 3 uzly a základních bylo šest. Ambulák,
Dračák, Rybařík, Loďák, Škoťák a Zkracovačka.
Všechny jsem se naučila dokonce i některé co
nebyly základní a moc děkuji vedoucím, že měli
semnou trpělivost mě všechny naučit.
Potom přišel Deny a pozval nás na hru jménem
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„Růže jsou jen krásné; proto jsou také bez plodů.“ -Henry Bordeaux-

Kimovka, kde jsme měli vidět 18-19 věcí a měli
jsme si je zapamatovat. Velcí na to měli minutu
a malí minutu a půl. Potom jsme všechny věci,
které jsme viděli na stole, měli napsat na papírek
i na to jsme měli jen minutu.

V půlce cesty nás mile překvapil Pája s Verčou,
přivítali jsme je a jakmile jsme došli do chaty,
chystali jsme oheň a špekáčky. Děcka si zahráli
ještě nějaké hry a pak jsme šli všichni k ohni,
opekli špekáčky s chleby a šli spát.

Potom jsme si říkali, co je všechno v KPZce a co
tam nepatří. A Deny byl tak hodný, že udělal
provizorní KPZku i Křemílkovi.

Tento den byl pro mě nejhezčí. Děkuju všem vedoucím a rádcům :-)

Po té jsme si zahráli moji oblíbenou hru: Myšičky
a bomby.
Denymu už bylo horko tak nás vytáhl před
obědem na vzduch a zahráli jsme si šlapáka. No
a už byl konečně oběd. Oběd byl hrozně dobrý a
hodně dětí si chodilo přidat.
Po obědě následoval odpolední klid, ale jelikož
jsme měli jít na výlet, všichni se hrozně těšili.
Mája nás provedla k různým skalám. Byly hrozně
zajímavé a bylo to tam hrozně krásné. Každý
jsme si sedli na nějakou skálu a Mája nám potom vyprávěla její historii. Potom jsme šli dál a
bylo to hrozně super, vždycky jsme se u nějaké
skály zastavili a vyfotili se. Nakonec jsme vyšli
na největší skálu Pulčín. Byla nejhezčí, poseděli
jsme na ní, porozhlíželi se nad okolní nádherou.
A šli zpátky na chatu.
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„Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů.“ - Konfucius -

30.10.2016 - (Šáša) Tááákže opět jsem dostala
za úkol napsat článek já, asi přejdeme k tomu,
jak můj poslední den na podzimní výpravě 2016
začal...
Probudil mě tvrdý náraz plyšáka (myslela jsem
si, že jsem se z toho leknutí... no vy víte co)
pravděpodobně od Křemílka. Posadila jsem se
a rohlédla jsem se kolem sebe, jestli je někdo
vzhůru. Všichni spali, (aspoň tak vypadali)
tak jsem si lehla a snažila se usnout, ale já
když vstanu ráno, tak už neusnu, a proto jsem
jen ležela a přemýšlela. Později se probudila
Knedla, tak jsem využila příležitosti a zeptala
jsem se kolik je hodin. 07:45 (zhruba) to znamená, že za patnáct minut by měl být budíček.
S Knedlou jsme si povídaly o všem možném,
když v tom Deny otevřel poklop a s trochu
zvýšeným hlasem řekl budíček. V tu chvíli začali
všichni, ale úplně všichni mluvit. Posadila jsem
se a poslepu jsem začala nahmatávat tepláky, tričko a mikinu. Už mi chyběla jen pasta,
rozepla jsem hygienickou taštičku a zrazu cítím
něco jakoby kartáček (myslela jsem si totiž, že
jsem ho zapomněla doma). Snažím se to vytáhnou a bum byl to můj kartáček. Tak jsem se na
ten kartáček chvilku dívala a pak jsem vytáhla
pastu a počkala na Knedlu. Když i Knedla měla

všechno tak jsme "šly" dolů. Měli jsme krátkou
rozcvičku a po rozcvičce jsme si šli všichni umýt
zuby.
Když jsme měli vydrhnuté zuby, šli jsme dovnitř na
snídani, kde jsme si řekli co ještě musíme stihnou
před tím než odejdeme(kdyby někoho zajímalo,
co bylo na snídani, tak máte smůlu, protože já si
to nepamatuju, ale určitě to bylo výborné jako
všechno jídlo na téhle výpravě).
Jako první jsme šli řezat dřevo... Já a Knedla jsme
chvíli čekaly, co nám přidělí za práci, a po chvíli se
nám do rukou dostala taková malá pila. Tak jsme
začaly řezat a zjistily jsme, že se to nějak ohýbá
(ta pilka), tak jsme se tomu s Knedlou začaly
chlámať. Poté co jsme řezaly se nabídly Marťa
s Lilou že si to s náma vymění. Předaly jsme jim
pilku a začaly jsme sbírat uřezané kusy a dávat
je do dřevníku?(nevím úplně přesně jak se tomu
říká). Postupně ubývalo dřeva a my jsme se těšili,
že už půjdeme hrát nějaké ty hry...
Když už bylo dřevo nařezané a zametené, šli jsme
hrát hru, kterou vymyslela myslím Slon. Šlo o to,
že Slon nakreslila dva rozdílné obličeje a přilepila
na strom (jeden byl blíž a druhý dál) a my jsme
museli vyběhnou nahoru zapamatovat si část
obličeje, kterou jsme měli, a seběhnout zase dolů,
13

„Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.“ -Marcus Tullius Cicero -

tam jsme měli buď Denymu nebo Slonovi (podle toho, koho měla vaše skupinka - my jsme
měli Denyho) říct, popsat či naznačit, jakou část
jsme si zapamatovali, a oni to museli nakreslit
na papír nečekaně. Takže nás Slon rozdělila,
poté to odstartovala a šla na své místo.
Všichni už jenom čekali, kdy mají vyběhnout, já
běžela šestá, takže jsem měla celkem dost času.
Když byla řada na mě, vyběhla jsem (a nebudu
vám lhát, dalo mi to celkem zabrat) podívala
jsem se na obličej a potom zase "běžela" zpátky
dolů. Popsala jsem Denymu část obličeje (myslím že jsem měla uši) a šla zpátky na "start". A
nějak takhle se to opakovalo asi 3x ? Pak když
jsme oba týmy měli obličeje hotové, šlo se vyhodnotit, který tým to lépe vystihl. Myslím,
že to vyhráli oni, ale to nevadí i tak jsme byli
nejlepší.
Pak měla hru Mája. Rozdělila nás tentokrát na
čtyři týmy. Dala každému třísku, na které byl
namotaný provázek a ten provázek jsme měli
různě namotat na stromy a větvičky. Tak jsme
začali motat a motat a motat... když už nám
provázek došel čekali jsme, co se bude dít.
Když už všechny týmy měly domotané, řekla
Mája, že to zase máme rozmotat, tentokrát ale
jinému týmu a na čas. Tak jsme šli na "návštěvu"
jinému týmu to rozmotat. Začali jsme hledat,
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kde to končí a když jsme to našli, tak jsme to začali
rozmotávat. Rozmotávali jsme a rozmotávali a
rozmotávali... Když se už blížil konec, začali jsme
si fandit, že to stihneme jako první, když v tom
začal fandit i druhý tým a my se začali bát, že to
nestihneme. MÁME TO!!!!! ale počkat... my nejsme
první, druhý tým to zakřičel stejně jako my, takže
jsou dva vítězi, ale to samozřejmě nevadí.
Po hře jsme si šli umýt ruce a hurá na svačinu.
Samozřejmě to bych nebyla já kdybych to
nezapomněla, že? Po svačině jsme hráli nějaké
hry vevnitř (teda aspoň myslím...). Nebudete mi
to věřit (já sama si nevěřím... :D), ale hráli jsme je
do oběda.
Na oběd si pamatuju co bylo. Špagety akorát
místo špaget byly těstoviny mňááááám! Bylo to
výborné! Po obědě už jenom zbývalo umýt nádobí, ještě uklidit pár věcí a můžeme jít domů.
Poprosila jsem Slona, aby mi upletla copánek.
Poté, když mi Slon upletla copánek, jsem chvilku
seděla vevnitř a dívala se, jak zajímavě Deny
umývá nádobí. Když jsem se dodívala, jak Deny
umývá nádobí, šla jsem ven si s někým popovídat.
Nádobí bylo umyté, tak se mohlo jít domů.
Všichni si dali na záda batoh a šli dolů. Šli jsme
a šli a šli a pak Market napadlo, že si zahrajeme
slovní fotbal. Takže zbytek cesty jsme já, Deny, Rex,

„Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.“ - Aristoteles -

Pro nezasvěcené - aktivita na této fotografii se jmenuje PÁD DŮVĚRY. Je vděčnou zážitkovou aktivitou
pro dospělé, ale občas ji hrajeme v oddíle i my. Má svá velmi přísná bezpečnostní pravidla (například
- všimněte si v jaké poloze jsou ruce padajícího, jak jsou rozestavěni chytající, ...).
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"Dobří lidé jsou v každé době ti, kdo zorávají staré myšlenky do hlubky a získávají z nich plody, oráči ducha.dy,
Ale každá půda se nakonec vyčerpá a vždy znovu musí přijít rádlo zla.“ - Friedrich Nietzsche -

Lenička a Market (která se později odpojila od
hry) hráli slovní fotbal.
Pak když jsme došli k dřevěné... odpočinkové...
já nevím co to bylo, vypadalo to jako autobusová zastávka, no tak jsme k ní došli a čekali až
dorazí Deny, který se tam někde zasekl. Přestali
jsme hrát slovní fotbal, protože už nás to nebavilo a nevěděli jsme žádné slova na A.
Když dorazil Deny, šli jsme vedle cesty, kde nečekaně
jezdila auta, takže jsme museli jít zasebou. Po pár

metrech jsme došli na vlakovou zastávku, kde jsme
si mohli odpočinout. Jelikož měl vlak přijet za chvíli,
tak jsme museli stihnout pokřik, který ukončí tuhle
výpravu... Zařvali jsme pokřik, přijel vlak, kterým
jsme dojeli na Vsetín.
Na Vsetíně jsme vystoupili z vlaku a šli na autobusovou zastávku, kde jsme čekali asi půl hoďky. Když
konečně přijel autobus, nastoupili jsme a jeli do
Ratiboře. V Ratiboři šli všichni domů včetně mě a
Slona.
A to je vše, doufám, že se vám článek líbil.

(Dazul) TO HAWAI - trampská osada Hawai - a její stejnojmenná chata pod Půlčinskými skalami. Prvně jsem na této nefalšované trampské chatě spal na oddílové výpravě asi v roce 1980.
Jako uhranutý jsem si tehdy prohlížel spousty malovaných placek, vlajek, tomahawk, staré
fotky na stěnách a lebedil si na bytelné patrové posteli, která měla rohový sloup vyřezávaný
jako totem. Jura, který na svém otci (členu TO HAWAI) zapůjčení chaty vyjednal, nám večer za
svitu petrolejky nadšeně vyprávěl o zdejších trampských potlaších, o tom jak "hawajáci" dělali
v německých uniformách kompars při natáčení filmu "Javorová fujarka", ... A taky od té doby
vím, že osada byla založena v roce 1938 pod názvem Vlci západu. Později se sloučila s jinými
osadami a po nějakém čase se znova osamostatnila - pod názvem Osada Hawai Vsetín. Za války
byla chata němci vypálená a znovu postavená. U nástupu do skal je pamětní deska "Trampům
B.Šedlbauerovi J.Cedidlovi padlým za vlast 1945" - většinou jsme na HAWAI chodili kolem ní.
Skauti měli k trampům vždy blízko - vždyť také první trampové prošli skautskými oddíly, které
nadšenci kolem A.B.Svojsíka od roku 1911 zakládali a vedli. Tehdejší junácký program nebyl tak
propracovaný a starší skauti odcházeli a hledali svoji "volnočasovou" náplň jinde. Tak vzniklo neorganizované hnutí "zdivočelých skautů", jehož jádrem byli převážně teenageři, kteří
realizovat své představy o životě a touhy po romantice, dobrodružství, vztazích založených na
přátelství a vzájemné důvěře malých skupin, a na jednoduchém, srozumitelném a přírodním
způsobu života.
Citace z wikipedie: "První čeští trempové byli starší skauti (roveři), kterým přestal vyhovovat
pevný řád skautské organizace, ale měli vztah k přírodě a romantice. Bylo to v letech první
světové války. Název tramp se tehdy ještě nepoužíval, říkalo se jim divocí skauti."
"Nejstarší známá česká osada byla založena kolem roku 1918 na Vltavě v místě zvaném
Svatojánské proudy, dnes zatopeném vodami štěchovické přehradní nádrže. Původně bezejmenná skupinka bývalých pražských skautů časem z recese přejmenovala místo, kam jezdili
o víkendech, na „Roaring Camp“ (Tábor řvavých) podle povídky Breta Harta. Později, současně
s oficiálním vznikem trampské osady, byla přejmenována na „Ztracenou naději“.
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„Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.“ -Sókratés-

BRIGÁDKA NA ODDÍLOVÉM SRUBU - 5.11.2016
(Fanta) Neplánované akce se zúčastnili pracanti: Šáša , Rex , Deny a Fanta
Cílem bylo:
1. Vybudovat podlahu v půlce přístřešku, která
bude sloužit jako nářadák.
2. Vyrobit a nainstalovat posuvné vrata na
dřevník a nářadák.
Splněno: Rex a Deny vytvořili novu rovnou podlahu podle vodováhy v mobilu ... a to ze starých
palubek z podkroví DBCB!! Stihli dokonce hlavně
za Šášiny pomoci udělat i příčku (stěnu), která
dělí přístřešek na 2 komůrky.
Fanta a Šáša nainstalovali 4metrovu kolejnicu
a osadili předem vyrobené vrata.
Plán splněn na 150%. Stihli sme dokonce včas
vyhodit Rexa při zpáteční cestě na Vsetíně. Šáša
se naučila perfektně makat s akučkou, což určitě
ocení i pan Jakubík. Šáša dokonce úplně sama
našrubovala petlice a vlezl tam i zámek!
Jak sa teďka praví - palec hore za tento povedený den.
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„Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.“ - Aristoteles-

ZIMNÍ VÝPRAVA VLČAT - 13.11.2016

(Vašík) Výšlap na Troják byl pro mě docela
náročný, protože jsem byl nejmladší a pomalejší,
většinou jsem šel poslední. Ale zase se mi líbilo,
když jsme šlapali z kopce a dobíhal jsem Flegyho.

(Pepa) Šli jsme na Troják. Padal sníh, byla zima
a hrozně foukalo. Na výpravě jsme byli já, Kryštof,
Lenka, Vašík, Flegy, Míša a Fajla.
Chtěli jsme jít na rozhlednu Marušku , ale schody
byly namrzlé a kluzké.

Šli jsme s kamarádama Kryštofem a Pepou a s
Leničkou. Bylo hezké, že sněžilo, ale zase mi klou- Po cestě zpátky jsme
zaly boty po mokré cestě.
chtěli rozdělat oheň
a uvařit si oběd ale
Hráli jsme "Vodu" a "Bombarďáky" a učili se dřevo bylo mokré
rozdělávat oheň. Jenže foukal vítr, tak nám moc a hodně foukalo. Nanehořel. Krásný pohled byl na kopečky a do konec jsme si uvařili
údolí, mrzelo mě, že jsem neměl sebou foťák. oběd u Dazula doma.
Překvapilo mě, že jsem cestou viděl hroby.
Výprava se mi líbila.
U Dazula jsme dostali výborný oběd, guláš mi
moc chutnal. Z výletu jsem byl unavený, ale
spokojený.
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„Opravdové přátele rozdělí jenom smrt, nikoliv osud.“ -Johann Kaspar Lavater-

ODDÍLOVKA - 18.11.2016
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PLÁN AKCÍ NA PROSINEC
2. 12.
9. 12.
16. 12.
17. 12.

Oddílovka (Fanta)
Oddílovka (Deny)
Oddílovka (Mája)
Středisková Akademie (Fanta)

23. 12.

Oddílové Vánoce (Žaby)

v LIDOVÉM DOMĚ na Vsetíně, od
14:00 pro veřejnost, zkouška ŠESTKY bude dřív (upřesníme po změně jízdního řádu), s sebou kroj (kdo
nemá tak oddílové tričko), svačinu a peníze na autobus, návrat do 18:00
v DBCB od 15:00, s sebou tématický kostým, něco
pro zvířátka, cukroví ke společnému stolu, erární dárky a dárečky pro největší kamarády, konec 18:00

28.-30.12. Polárka (Fanta) - odjezd do Velkých Karlovic na skautskou chalupu Bařinka, upřesníme po

změně jízdního řádu. S sebou: vhodné oblečení dle počasí, dobré boty, převlečení do chaty, spacák, karimatku, hygienické potřeby,
ručník, deník a tužku, přezůvky, svačinu a pití na cestu, 400 Kč, čelovku, pokud bude sníh, tak lopatu na ježdění. Všechno bude
sbalené v batohu, žádné igelitky. Mysli na to, že si svoje věci ponese každý sám, takže pečlivě zvaž, bez čeho se na výpravě neobejdeš.

31.12.-1.1. RS Silvestr

Další akce: 6.1.2017 - oddílovka, 6.-7.1.2017 - Tříkrálová sbírka, 13.1.2017 - oddílovka,

20.1.2017 - oddílovka, 27.1.2017 - oddílovka. Plán uvedených oddílových akcí se bude v
průběhu roku aktualizovat!
Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 132 se podíleli:
Veselka, Slon, Fanta, Kája, Klíště, Šáša, Vašík, Pepa, Markétka, Raptor a Dazul.
Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : ...............................................................
O vytištění tohoto čísla ŠESTÁKU se zasloužila společnost LACHIM s.r.o. www.kvalitnikoupelna.cz – děkujeme!

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

