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oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu a 6.oldskautského klubu Junáka - českého skauta v Kateřinicích

číslo 141 vydáno pro vnitřní potřebu  -  4. prosince 2017,  nákladem 50 výtisků



,,Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže."
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Registrace pro rok 2018 byla spuštěna - dopisy  
s informacemi rodičům byly již distribuovány 
zhruba před 14 dny. Pokud se k Tobě z nějakého 
důvodu zatím dopis nedostal, kontaktuj prosím 
někoho z vedení nebo svého rádce. Připomínáme, 
že termín odevzdání registrace je letos do 
31.12.2017.

Od začátku roku bylo v našem DBCB realizováno 
43 pronájmů, a to včetně pobytů nás samotných 
nebo někoho ze střediska. Do konce roku nám 
zbývá poslední pobyt. Pozitivní je také fakt, že na 
letní prázdniny 2018 již máme 3 zájemce. 
Podle předběžných infomací by mělo hospodaření 
Dětského bezbariérového centra Březiny v roce 
2017 skončit v plusu. Je to pro nás důležitá zpráva, 
protože provoz DBCB nám vydělává na provoz 
naší klubovny (elektřina, plyn, ... nejsou zadarmo 
ani pro skauty).  

Dne 3. listopadu jsme „obnovili” činnost našich 
roverů na prvním roverském pátku (roverem se 
stává každý skaut nad 15 let či níže, dle uvážení 
vedení). Konkrétně jsme vytvořili novou roverskou 
skupinu, na jejíž název si zatím musíme počkat. 
Svou činnost jsme ovšem zahájili pilně. Páteční 
schůzka se nesla v duchu pokecu, dobrot a aktivit 
na seznámení. Padlo také spousta nápadů, co 
bychom rádi podnikli. Poté jsme za 14 dní  vyrazili 
na první roverskou výpravu do Dinotic, kde se nás 
vystřídalo 6. Naši roveři se také rovnou zhostili 
první výzvy - aktivně se zapojit v přípravě Vánoční 
akademie, kterou letos pořádá Šestka.
 
Práce na opravě ratibořské klubovny opět o 
něco poskočily. Po zabetonování děr v podlaze 
a zprovoznění kamen jsme nyní ve fázi vybírání 
podlahové krytiny, kterou nám spolu se starším 
nábytkem přislíbil OÚ Ratiboř, za což velmi 
děkujeme. Poděkování také patří všem, kteří se do 
oprav zapojili. 

Kadibudka na oddílovém srubu v Dinoticách je 
zničená - padl na ni strom :-( Více píše Lila v článku 

z Vůdcovsko-Roversko-Rádcovské-Výpravy 
(VRRV).

V tomhle ŠESTÁKU je k přečtení doporučena 
kniha LOVCI MAMUTŮ. Víš, že podle jiné 
knihy stejného autora - BRONZOVÝ POKLAD 
- probíhala na třetím samostatném táboře 
ŠESTKY celotáborová hra (v roce 2000 na 
tábořišti v Křekově)?

Na akci VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ  (22.12.2017) 
bude mít premiéru jediný výstisk ŠESTÁKA 
SPECIÁLU, který na 118 (!) stranách zachycuje 
oddílové vývěsky v letech 2011-2017. V 
elektronické formě si jej půjde stáhnout z www.
oldskauti.cz 

V době, kdy byla ŠESTKA na podzimní výpravě, 
vyráběli oldskauti jehněčí klobásy - viz foto, 
video a článek na www.oldskauti.cz

V sobotu 11.11.2017 zorganizoval Deny akci 
"strom pro DBCB", což je krycí název pro poražení 
stromu, nařezání, naštípání a přepravu ke kolni 
do Březin. Dřevo bude po vyschnutí použito na 
topení v krbu. Mohutný strom ze svého lesa 
darovali Irča a Dazul. Jako mistr dřevorubec 
akci vévodil Radek, který složil buk o průměru 
68 cm přesně na zamýšlené místo.

Velmi volné a extrémně proměnlivé hudební 
seskupení ŠESTÁ LIGA i přes vypnutou elektřinu 
hrálo a zpívalo 30.11.2017 v DBCB. Jejich 
svéráznou úpravu vánoční koledy můžeš 
poslechnout na www.oldskauti.cz :-)
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,,Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí."

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".

s šestkařskou partou vás posunulo v životě o 
krok dál... a o tom to celé je. 

Ano a nelenili jsme ani letos a krom našich 
klasických schůzek, výprav na chaty, tříkrálové 
sbírky, výstupu na Lysou horu (Ivančenu), 
sněhových radovánek,  brigád na DBCB „srubu“ 
v Březinách jsme zorganizovali a zúčastnili se 
páru dalších akcí. Začnu vzděláním, které je i 
v Junáku důležité a nevyhnutelné. Tři vedoucí 
ŠESTKY absolvovali kurz a splnili vůdcovské 
zkoušky. Dva čekatelskou zkoušku, což je základní 
stupeň pro práci s mládeží a tři šestkaři se stali 
zdravotníkem. V únoru nám ústředí Junáka 
schválilo dotace z MŠMT a spolu s příspěvkem 
naší obce jsme mohli dokoupit nové vybavení 
a materiál (loď, pumpy ,vesty, paintballky, hry, 
míče, stany atd.)  a uskutečnit tak plánované 
akce... Jarní prázdniny jsme strávili čtyřdenním 
„táborem“ na chatě Polaně ve Velkých Karlovicích. 

Naši skautští bratia nás pozvali do Púchova 
na Boj družin, kde si změřily síly děti prvního a 
druhého stupně v tábornických dovednostech. 

(Fanta) Vážení rodiče, rok 2017 byl pro nás hodně 
výživný, akční, pracovitý, plný novinek a zážitků.  
Je to neuvěřitelné, ale ano, letos v Kateřinicách 
skautujeme již 20 let. Za těchto skvělých  
20 let 6. Koedukovaný oddíl Kateřinice podnikl 
přes 2500 oddílových a družinových schůzek 
a přes 400 různorodých akcí, ať už to byly 
zahraniční expedice, tábory, puťáky, polární 
výpravy, dobrodružné víkendovky, dětské dny, 
parawesterniády, tříkrálové sbírky, jednodenní 
výpravy, sjíždění Kateřinky, brigády... těch akcí by 
se tu vešlo do konce stránky :-). Podstatné však 
je, že tohle všechno zažila více než dvoustovka 
členů, dětí, které našim skautským oddílem 
prošly. A že nekecám se můžete přesvědčit v 
našich kronikách, na DVD a v již 140 číslech 
našeho oddílového časopisu ŠESTÁK! Teď už 
máme i oddílový facebook :-). Za pravdu mi určitě 
dáte i vy, co nyní čtete tento ŠESTÁK s „prckem“ 
na klíně a přitom jste před 15, 20 lety zkoušeli 
slanit svou první skálu, překonávali strach na 
noční hlídce nebo objevili kouzlo legendární 
hry hutututu... Asi za všechny dosavadní 
vůdce pevně věřím, že spojení těchto zážitků  



,, Jedno dítě zabere ženě celý život. Pět nebo šest dětí zdaleka nevyžaduje tolik péče jako jedno."
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Ukořistili jsme krásné dvě 3.místa a dvě 
4.místa... Není za co se stydět, ale máme i na 
čem dál pracovat.

Letošní vypouštění Bystřičky jsme pojali jako 
stmelující akci ŠESTKY, rodičů a všech našich 
příznivců. Počasíčko vyšlo a hodně lidu přišlo. 
Bylo doslova narváno... nestačily nám ani dva 
rafty a tři baraky, jeden transit a 2 osobáky 
praskaly ve švech a jelikož letos pouštěli vodu 
dýl, zajezdili jsme si všichni a víckrát než obvykle!
Drsná FINSKÁ STEZKA plná překážek, úkolů 
a vědomostních otázek dlouhá 2km v okolí 
DBCB?? Tak přesně takovou akci jsme připravili 
pro ZŠ Kateřinice a částečně ZŠ Hošťálkovou. 
Přes 80 dětí (13 družstev) muselo zvládnout 
celkem 10 stanovišť rozesetých v drsném 
terénu. I nejeden učitel se nám zapotil :-). Děti 
musely táhnout za jeden provaz a překonat 
např. vodní nádrž na raftu, ráztoku po laně, 
kládě a žebříku, zapamatovat si kód, uhádnout 
rostliny nebo střílet paintballkou a plazit se, 
přičemž čas hrál také svou roli! Nechyběl ani 
doprovodný program – oblíbený aquazorbing, 
lezecká stěna a slackline. Děti byly šikovné a 
všichni dorazili zdárně do cíle. Úžasné je, že v 
podstatě dospívající „děti“ uskutečnili tuhle 
akci pro menší děti, protože více než polovina 
pořadatelů z 30ti členného týmu mají  13 – 18 
let. Děkujeme tak ZŠ, učitelům a dětem za účast 
a snad se nám podaří uskutečnit i další ročníky. 
Blížil se letní tábor opět v Čermné ve Slezsku 

na obecním pozemku. Přihlášky byly rozdány, vše 
předem domluveno ( pitná voda, obchod, louka, 
podaná táborová hlášenka, doprava atd..).  A 
my se měsíc předem dozvídáme skvělou zprávu, 
že existuje možnost tábořit na novém tábořišti 
v Budišově nad Budišovkou, které se nám letos 
podařilo odkoupit od státního pozemkového 
fondu, ale ještě nebylo formálně naše. Kujme 
železo, dokud je žhavé.... Tohle jsem kdysi v oddíle 
pochytil a dodnes se tím řídím. A víte co? Šli jsme 
do toho po hlavě, makali v dešti i horku, malí i 
velcí. Postavili novou kuchyni, latrínu, uháněli 
hajné, starosty, technické služby a nakonec 
postavili rodiče před hotovou věc, že jedeme 
tábořit jinam... Klaplo to! Poprvé jsme tábořili na 
vlastním ŠESTKAŘSKÉM tábořišti. 

Letní tábor začal 5ti denním putováním v CHKO 
Broumovsko (Adršpašské skály) a pokračoval 16ti 
denním stálým táborem, jež se nesl v duchu krále 
Artuše, Camelotu, rytířů a rytířek. Cyklovýlety, 
skálolezení, orienťák, spaní pod širákem, rytířské 
souboje, hlídky, hry, noční přepady, potní chýše, 
bojovky, služby v kuchyni, plachtění... to vše a 
mnohem víc se dá stihnout za 16 dní...

Stará liberta nebo tragač, vodní nádrž a úzká 
plovoucí dřevěná lávka. Nepotopí se? Přejede jí 
někdo? Je to reálné? Tak odpověď na tyhle otázky 
jsme si odpověděli v polovině letošního srpna, 
kdy jsme po vzoru podobných bláznů nakoupili 
fošny, sešroubovali je, nahodili na duše z traktoru 



,, Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. 
Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel."
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a vytvořili tak 38metrů dlouhou plovoucí první 
„KAČICKOU LÁVKU“ a pokořili jsme ji metr po 
metru na Libertě obalené plováky, nebo ve 
dvojici, kdy jeden veze druhého na tragači. 
Výživný videozáznam mluvící za vše najdete 
na Facebooku – Šestka Kateřinice. Těšíme se na 
druhé kolo a rádi uvidíme ještě více místních 
závodníků i diváků.

Help 2017. Pojem mezi skauty, možná rutina 
mezi Vámi spoluobčany.  Jedna z největších 
polních her v ČR. Najdi letadlo, zachraň zraněné, 
ukořisti tajný vojenský materiál. Máš na to  
20 hodin a prostor 100km2.. Takovou věc 
podnikáme každý druhý rok v září a to už od roku 
1998. Letos se přes Kateřinice proplížilo, prohnalo 
na kole s kárkou nebo na rameni s raněným 200 lidí  
z celé republiky. Možná to zní jako hloupá 
hra, ale zorientovat se v terénu a za každého 
počasí zachraňovat zraněné, nebo tahat 
několik kilometrů člověka či vojenskou bednu, 
do toho nedej bože svést šiškovou šarvátku s 
armádou..a to 20 hodin NON STOP.  No třeba 

se něco z toho jednomu z oněch 200 lidí 
bude někdy hodit. A pokud ne, tak otestovat 
fyzičku a oprášit zdravovědu, a to vše  
v přírodě při oné „blbé“ hře, prospěje určitě 
každému. 

Je půlka listopadu, za námi je čerstvě třídenní 
oddílová výprava a chystáme další jednodenní. 
Do konce roku zbývá ještě 7 týdnů – čili celkem 
21 schůzek, vánoční akademie, oddílové vánoce  
a legendární 3-4 denní polární výprava a silvestr. 
V novém roce nás určitě potkáte v podobě Tří 
králů.

Omlouvám se, jestli jsem se příliš rozepsal. Snažil 
jsem se vytáhnout na povrch jen ty NEJ akce a 
přiblížit tak naši skautskou činnost. Děkujeme 
tak za podporu obce i všech, kteří nám drží palce 
a startujeme další dvacetiletí. 

Všem do Nového roku 2018 přejeme mnoho 
štěstí, zdraví, lásky a skvělých zážitků třeba 
právě s ŠESTKOU ...



,,Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji."

Eduard Štorch (*1878   +1956) -  pegagog, archeolog, spisovatel -  ten-
to originální muž, který aktivně působil též ve skautingu, vedl různé 
sportovní kurzy a přátelil se s malířem Zdeňkem Burianem, prohlásil, 
že nikdy nevezme pušku do ruky (po narukování v roce 1915 se dostal 
k Červenému kříži do karlínské nemocnice a v roce 1918, když měl 
nastoupit na frontu, unikl v noci  z vojenského transportu).  
Jako průkopník zážitkové pedagogiky v časech rakouského 
mocnářství to neměl lehké.

Některé jeho sporné, byť významné objevy a styl jeho prací, který se 
občas ocital za hranicí odborně akceptovatelných zásad, ho přivedly 
do konfliktů s oficiální vědou, které jej od další archeologické činnosti 
odradily. 

Štorch po celou dobu své učitelské dráhy vystupoval velmi aktivně  
s poměrně radikálními myšlenkami o reformě pedagogické výuky, přičemž hlavní důraz kladl na její názor-
nost, uplatňování aktuálního vědeckého poznání a zdravý životní styl. Snažil se také o zavedení tzv. nového 
dějepisu do škol (více názornosti, beletristická forma naučného textu). Vedl kursy plavání, bruslení i oddíl 
ve skautském duchu, organizoval a vedl četné lyžařské kurzy pro učitele a mládež, levné zájezdy pro děti  
a rodiny s dětmi k moři do Jugoslávie. V letech 1926–1934 vybudoval ve svém volném čase a za vlastní finanční 
prostředky (které získal prodejem své archeologické sbírky Národnímu muzeu) Dětskou farmu na Libeňském 
ostrově v Praze, předchůdce pozdějších škol v přírodě (v říjnu 1926 ji poctil návštěvou prezident T. G. Masaryk).

Že byl autor dnes doporučované knihy skautem, jsem se dozvěděl asi až v roce 1997, když jsme se s Irčou, 
malým Pájou a Zdendášem účastnili týdenního "kursu" rodinného skautingu v Lužických horách. Kurs nesl 
název SACHEM, stejně jako byla skautská přezdívka Eduarda Štorcha, mimo jiné též průkopníka  "rodinného 
skautingu". 
Pojem "štorchovky" má mezi čtenáři obdobný status jako "foglarovky", "verneovky" či "májovky" . Ten, kdo 
přečte jeden historický dobrodružný příběh zpravidla neodolá a přečte všechny další, které se mu podaří 
sehnat. Shltal jsem jich kolem patnácti, většina z nich byla ilustrovaná Zdeňkem Burianem, což ještě více 
podnítilo moji obrazotvornost - Lovci mamutů, Bronzový poklad, Volání rodu, Minehava, Hrdina Nik, 
Čarodějův učedník, Meč proti meči, Osada Havranů, O Děvín a Velehrad, U Veliké řeky, V šeru dávných věků, 
Zastavený příval, Zlomený meč,  ...  Jeho zřejmě nejznámější knihou jsou LOVCI MAMUTŮ. Jen v nakladatelství 
Albatros vyšla kniha minimálně 20x !  
V roce 1977 byla natočena volná trilogie podle knih Eduarda Štorcha, odehrávající se v pravěku. První část se 
nazývá "Osada Havranů", prostřední "Na veliké řece", závěrečná "Volání rodu" - všechny jsem našel na Youtube, 
pokud jsi neviděl(a), doporučuji shlédnout. Ale ještě lepší bude, když si přečteš knihy :-) 

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ
100 KNIH
LOVCI MAMUTŮ
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,,Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírat stálo za to."

V Mamutíkově tlupě bylo smutno.
Uloveného soba nelze upéci… Kdo jednou přivykl 
pečenému a uzenému masu, nerad potom žvýká jen 
a jen syrové, houževnaté maso.
Čekají na vyslané posly. Vrátí se s ohněm? A vrátí se 
vůbec?
Občas někdo vyjde na návrší a marně vyhlíží, zda by 
nespatřil nějaké znamení v dáli.
Děti ovšem chvíli neposedí. Hrají si zase u potoka se 
zlatými zrnky. Včerejší hráz je rozvalená, voda zase 
poklesla a zlatá ruda se blyští ve slunci drobnými 
světélky.
Muži i ženy nevšímavě šlapou po zlatém pokladu.  
A ukazují-li jim děti plné hrsti zářících zrnek, odvrátí 
od nich pohled, nebo blýskavé zlato jim připomíná 
ztracený oheň… Ach kéž by zase měli oheň!
Někteří lovci si spravují zbraně. Utahují novými 
řemínky kamenné palice s přitlučeným ostřím k roze-
klaným toporům. Náčelník Mamutík obratně odrážel 
pazourkové nožíky z většího valounku a smůlou je 
tmelil do vhodných kousků sobích parohů jako do ru-
kojetí.
Děti křičely; nedaly si smutkem v tlupě kazit náladu.

Když Veverčák táhl zklamán podél potoka, vraceje se zpět z marného pátrání po ztracené 
huse, bujné děti naň posměšně volaly: „Hu-sá, hu-sá!“ Mrzutý Veverčák se rozpálil a s klackem  
v ruce honil pokřikující drobotinu. Utíkal za dětmi daleko, a když se před ním skrývaly porůznu  
v houštinách, házel po nich kamením.
„Počkej, Žabko hubatá, roztrhám tě na kousky a havran tě sezobá!“ hrozil rozpustilé dívce, která 
běhala chytře okolo trní, takže ji nemohl chytit. Škoda, že Kopčem někam odešel, jistě by mu po-
mohl.
„Hu-sá, hu-sá!“ ozývalo se na všech stranách.
Veverčák poznal, že už nikoho z větších dětí nechytí, a mstít se na drobných dětech by bylo pod 
důstojnost nastávajícího lovce sobů a mamutů. Ukončil tedy hru tím, že se sklonil k zemi, opřel 
se rukama a prudce hrabal nohama, až tráva a hlína lítaly směrem k posměváčkům. Vyjádřil jim 
tím své dokonalé opovržení.
Pak vyskočil a běžel pryč. Už s nimi nechce nic mít! Je tak nešťastný, že se mu ztratila husa, a zlé 
děti se mu ještě posmívají! Ani vidět je nechce!
Veverčák je odhodlán odejít daleko – tak daleko, až budou všichni v tlupě pro něho naříkat, 
jako on naříká pro svou husičku. I ta protivná Žabka bude plakat, když se už nebude mít s kým 
předhánět na stepi a prát se o místo k ležení… Uloví tučného soba a sní ho celého sám, až bude 
mít břicho jako jezevec. Ani ohryzanou kost nedá těm klukům, aby si pochutnali na morku! Ani 
kousek parohu nikomu nedá a kožešinu si…
Veverčák nedomyslil.
Ušel značný kus cesty, třebaže se dosti loudal. Nevěděl ani, kam jde. Nic neviděl, nic neslyšel, jen 
s hlavou sklopenou kráčel, kam ho nohy nesly. A prutem si pošvihoval a usekával chvílemi trsy 
květů. Ale najednou se zastavil.
Lovecká přirozenost se v něm bezděky ozvala.
Před ním byly v měkké půdě vtlačeny jakési stopy. Veverčák zapomněl na mrzutost a začal zkou-
mat stopy, jak to vidělu starých lovců. „Sobi to nejsou,“ pronesl tiše pro sebe.  …..   



,,Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele." 
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(Žabák) Dnes jsme hráli na schovku a já jsem pi-
kal. Poprvé mě zapikali, podruhé taky, ale potřetí 
už ne. 
Skončili jsme a už hrajem další hru. První sku-
pinka skládá čtverec a my šifrujem, prezident 
Miloš Zeman. 

DRUŽINOVKA - 9.10.2017
Pak jdeme dovnitř a tam uz je nám teplo. Řek-
neme si různé věci, dostaneme ŠESTÁK a jde se 
na další hru tichou poštu a pak už jenom co 
doputuje dopředu. Dohrajeme, Dejv jde domů, 
jede mu autobus.  Pak už jenom pokřik (nám sa 
všecko zadaří, ŠESTKA cérky ogaři) a jde se domů. 



„,,Příbuzné nám uštědřuje osud. Ještě štěstí, že přátele si můžeme volit sami."

DRUŽINOVKA - 23.10.2017
(Kubak) Už jsem chtěl přestat chodit do skautu. 
Ale jak jsme si začali povídat o KPZ, tak jsem 
tam chtěl chodit. 
Štěpa si vyhledal na Google, co tam patří. Tak 

jsem si to nachystal. Hráli jsme na schovku a lí-
bilo se mi to. 
A chtěl jsem mít hodně bodů, tak jsem napsal 
článek.

Oddílová vývěska před Obecním úřa-
dem v Kateřinicách presentuje činnost 
ŠESTKY už více než 20 let. Vlevo je vývěs-
ka z října 2017 a v pravo je vývěska z říj-
na 1997.



,,Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy."

PODZIMNÍ VÝPRAVA - 27.-29.10.2017
(Kečíbuz) Byl pátek 15:45 a já jsem vyšel před ba-
rák, kde jsem měl sraz s Rexem a šli jsme ke škole, 
kde jsme čekali na Denyho, jak jinak že...Protože 
pršelo, tak jsme jeli autobusem. 
Dojeli jsme pod Troják, kde jsme se potkali s Bu-
kem, a vyrazili jsme směr chata. Celá cesta byla 
po bahně a eště k tomu začalo pršat. K chatě 
jsme dorazili po tmě, s Rexem jsme rozdělali oheň  
a  napustili vodu do kanystru, pak jsme hráli 
pantomimu. 
Potom jsme šli všeci spát, teda spíš ležat. 
Ráno jsme chtěli vstávat v 7, ale moc se nám to 
nepodařilo, takže nás vzbudila až Mája, Verča  
a všecky menší děcka a Lila. 
Na snídaňu jsme dojídali jídlo z pátku a pak jsme 
šli ven. Hráli jsme hry, například na drbny, buldo-
ky, selfíčka a tak dále. Mimochodem hra na drb-
ny byla dost náročná na mozek (aspoň pro mě). 
No a potom selfíčka, o tom ani nemluvím, jelikož 
já nejsem selfie typ, takže ty fotky vypadaly zají-
mavě. 
No a pak je tady to, na co jsem se dlouho těšil, 
ano je to oběd. Měli jsme dost pepřenou polévku, 
to mně ale nevadilo, rýžu s masem a zeleninou, 
čehož mně Deny navalil až moc. No a teď ležím  
a píšu tento článek.

(Veselka) V to osudové a zamokřené páteční 
odpoledne jsme se já, Bebe, Šáša, Marco Polo, 
Marťa, Hruška, Veselka, Kežíbuz a Rex setkali 
před kostelem v Ratiboři. Když přijel Deny, uká-
zal nám na mobilu mapku s různýma čárama, 
což musely být cesty. Jelikož jsme s tím vůbec 
neuměli a bylo mokro, nenápadně jsme se do-
mluvili, že pojedeme kousek autobuskem. Deny 
na zastávce poletoval od autobusu k autobusu 
a málem nám ho jeden odvezl :D Nakonec jsme 
se naštrachali do nějakého prázdného autobu-
su. Odvezl nás na nějaké rozcestí poblíž Trojáku 
a tam už na nás čekal Buk neboli jak bych mu 
nejradši říkala já DUB a ještě někdo, ale nevím 
kdo. Já, Bebe, Hruška, Marco Polo a Veselka 
jsme mávaly na auta, která projížděla kolem, 
i když ostatní si nevěděli rady s tou úžasnou 
mapou. 
Tak jsme s vydali do kopce! Málem jsme tam 
na sebe popadali jako kuželky začalo zase po-
prchávat a než si všichni na sebe nasoukali 
pláštěnky, tak si jsem jistá, že sluníčko popojelo 
na druhou stranu. Ale řeknu Vám, že do kopce 
v blátě je to o hodně lepší než v blátě z kopce. 
Pěkně to klouzalo, takže jsme byli hned dole.  
A konečně normálnější cesta. Ale na tu normál-

10



"Pravý přítel je jako tvé druhé já."
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nější cestu jsme se dívali z lesa, kterým jsme 
museli projít, abychom obešli stavbu a navíc 
to prý byla zkratka. Vyšli jsme na tu cestu už 
za šera a čím dál víc se stmívalo. Po cestě jsme 
narazili na roury a vsadili se s Šášou, že se do 
nich nevleze. A co myslíte? Vlezla :D a potom 
vypadala jak čuník, který se vyválel v blátě, ale 
stálo to za to. 
Šli jsme dál po cestě, hned vedle lesa a louky  
s chatama. Byla tma a začala jsem Marťu stra-
šit, že na ni z lesa vyskočí obrovský chlupatý  
grizzly. Stejně jsme si furt povídali a svítili  
čelovkama,  takže by medvěd nejradši utekl. 
Po cestě byly dvě zatáčky a mapa chtěla, aby-
chom do jedné z nich šli. No tak jsme se vydali 
jednou, šli jsme, šli jsme a viděli jsme! Obrys 
chaty, která byla na mě až moc blízko tmavého, 
hustého lesa. Došli jsme pod stříšku asi o půl 8 
a zrovna začalo pořádně pršet. Eeeej, jsme tu! 
Obuli jsme si papučky, pověsili bundičky a ob-
hlédli si chatičku. Šli jsme si nahoru vybrat nej-
lepší místo na spaní, převlékli se do suchého  
a šli si dolů spapat svoje zásoby. 
Potom nás Deny svolal ke stolu a vysvětlil ostat-
ním, jak se hrajou myšičky a bomby. Dohráli 

jsme a rozdělili se na dva týmy na pantomimu. 
Byla pořádná sranda! Nevím, jak bych beze slov 
předvedla větu ,,Dinosaurus slaví narozeniny‘‘, 
ale bylo to boží. Po hře bylo asi třičtvrtě na 10  
a Deny povídal, že máme večerku a ať jdeme na-
horu do postele, měli jsem spát v 11, ale já jsem 
stejně musela otravovat Marťu již zabalenou ve 
spacáku. Ostatní ještě skákali všude možně. Když 
přišel Rex na návštěvu do našeho pokojíčku, má-
lem to tam celé zboural a zavalil Marťu matrač-
kama. Jelikož se nám ještě nechtělo spinkat, čet-
la Bebe strašidelné historky, což se mi hodně moc 
‚líbilo‘. Když jsme se potom podívali na hodiny, 
tak byly nádherné dvě hodiny ráno. 
Nevím, kdy jsme usli, ale ráno jsme se vzbudila 
těsně před tím, než přiletěly světlušky a vběhly 
vlčata v čele s Májou, která začla okamžitě zpí-
vat Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala. 
Nasáčkovala se k nám Liluška a ostatní šli vedle. 
Svolávala se společná snídaně, bylo to samé, co 
na večeři – zbytky z domu. 
Po snídani, která byla moc dobrá, jsme hráli 
supr čupr seznamovací hru. Až jsme se všichni 
poznali, hráli jsme buldoky. Já jsem se nečekaně 
nějak rychle stala buldokem a abych to nebyla 



„Nepočítej roky, počítej vzpomínky..."
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já, samozřejmě jsem na milovaném blátíčku 
uklouzla a moje tepláky se zrazu proměnily  
z maskáčových v hnědé. 
Když jsme se s Bebe vracely z lesa, viděly jsme 
Máju, jak pochoduje po louce a rozhazuje za 
sebou papírky. Tak jsme se zasmály, že to uklízet 
nebudem, ale byla to zase další hra. Měli jsme 
sbírat papírky a za ně jsme se mohli dozvědět, 
jestli věta, kterou jsme vytvořili podle indícií, 
je správně. Samozřejmě jsme nevyhráli – jako 
vždycky. 
Konečně oběd. Měli jsme luxusní oběd se dvě-
ma chody. Pepřovou polévku – jelikož Verči uje-

la ruka a čínu. Po tom, co si Šáša a Bebe daly 
aspoň dvě lžičky, byl odpolední klid. 

(Dejv) Sobota 28.10.2017. Dneska jsme světluš-
ky a vlčata šli na sraz  v Ratiboři u kina, kde nám 
jel autobus v 6:30 do Držkové. Tam jsme vystou-
pili a pokračovali na chatu, kde ještě spaly žaby 
a šneci. 
Jak vstali, tak jsme šli dolů na snídani. Po snída-
ni jsme si určili službu a nachystali jsem se, tak 
aby nám venku nebyla zima. Venku jsme hráli 
hry s papírkama, pak jsme byli rozdělení na dvě 
skupiny a museli jsme dělat, co nám Mája řekla, 
no a nakonec jsme hráli buldoky. 
Hned potom jsme měli hru selfie a tam jsme se 
museli vyfotit s tím, co bylo na papírku napsa-
né. Protože jsme byli celí mokří, museli jsme se 
převléct. 
A byl oběd, na který jsme se moc těšili. Po obědě 
nastal odpolední klid, a tak jsme si odpočinuli. 
Jak skončil odpolední klid, pískla se příprava na 
další hry. Oblékli jsme se a vyrazili ven. 
Tak jsme se sešli a vysvětlili první hru. V té jsme 
se museli naučit odříkat básničky nazpamět, 
které nám dali vůdci. 
Po této hře jsme hráli další hru, ta se jmenovala 
Poznej svůj strom. Tato hra spočívala v tom, že 
nás zavedl nějaký vůdce do lesa, ale měli jsme 
zavázané oči. 
No a další hra se jmenovala vlčí smečka. Potom 



"Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele..."

jsme šli zpátky do chaty, a tam jsme se převlékli 
a byla večeře. Jak jsme večeřeli, tak přijel Fanta 
s Ditou. 
Fanta nás pak učil, jak si máme najít autobusy 
a potom nastala noční hygiena, umyli jsme si 
zuby, převlékli se a šli spát. Myslím si, že se nám 
tento den vydařil.

(Mimi) Dnes 28.10. jsme jeli na výpravu do Drž-
kové. Světlušky a vlčata se sešly u kina v Rati-
boři. V 6:34 nám jel autobus do Držkové. Jela 
s náma Verča. Seděla jsem s Můrkou. Jen jsme 
si šli a šli a najednou Mája řekla: přivezla jsem 
Vám překvapení! A byla to Kessy. 
Tak jsme šli dál a dál. Chatu jsme naštěstí na-
šli, otevřel nám Buk. Tak jsme šli a vytáhli jsme 
si papuče. Mája začala zpívat: vstávej semínko 
holala, bude z tebe fiala. Pak jsme šli nahoru 
a měli jsme za úkol vytahat všecky ze spacáků. 
Tak jsme to splnili. 
Bylo čištění zubů pro žaby a šneky, pak byla sní-
daně. Bylo, co jsme si dovezli. Pak se určila služ-
ba a byla jsem to já, Horka a Můrka. Děláme 
oběd, jéj. Krájíme mrkev, petržel a cibuli, později 
i celer. Všichni kromě služby hráli jakousi hru. 
Pak jsme se přidali do hry my. Mája má hru  
a ta se nazývá selfie. Účelem hry je nafotit selfie, 

které byly dané. Tak už jsme dofotili a jdeme do 
chatky. Vedoucí se tam ještě fotili. 
Mája volá přípravu na oběd. Byla zeleninová 
polévka a ještě čína. Odpolední klid – všichni šli 
spát, aby si odpočinuli. 
Sešli jsme se pak venku se šátkem. Hráli jsme 
hru, kdy jsme museli nastudovat básničku  
a odříkat ji bez chyby. Byla jsem čtvrtá. 
Pak byla svačina – jablko. Pak další hra a ta se 
jmenovala Poznej svůj strom. Naše skupinka 
měla všechny správně. 
Pak byla další hra, která se jmenovala Vlčí 
smečka. Byla jsem číslo 2 a byli jsme ovečky. Pak 
se to přehodilo. 
Šli jsme dovnitř. Hráli jsme Housenky, to zna-
mená, že máte dvojičku a ona se musí doplazit 
a dotknout se nosem. Další hra byla Sardel. To 
znamená, že se určí jedna sardel a ostatní jsou 
sardinky a ony se musí spojit s tím sardelem  
a ptají se, jestli je sardel. 
Byla večeře - česneková pomazánka a přijel Fan-
ta s Ditou. Hráli jsme hru o tom, že na papíru 
byly udělány tečky a z toho měl vyjít panáček. 
Pak nás Fanta svolal ke stolu, abychom ho na 5 
minut poslouchali. A byl to autobusový řád. Tak 
jsme si dávali soutěže v hledání a pak jsme si šli 
vyčistit zuby a spát. Dobrou noc.
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 „Účinek úderu nezáleží jak často, jakou silou a kam, ale od koho..."

ŠNEČÍ VÝPRAVA - 10.-11.11.2017

(Pepa)  Dne 10.11. jsme se sešli v rati-
bořské knihovně. Večer jsme hráli karet-
ní hru Bang, slovní fotbal a dívali jsme 
se na film. 
Ráno v 7:30 jsme vstali, nasnídali se, při-
pravili se na cestu a vyrazili jsme okolo 
deváté hodiny. U vysílače v Ratiboři nás 
čekala první šifra. Bylo jedenáct hodin 
a my stáli na Křížovém, kde jsme se na-
svačili, porozhlédli a něco vyfotili. 
Pak jsme se vydali ke skalám pod Kří-
žovým, které jsme si prolezli a zakončili 
to nalezením jeskyně. Poté jsme seběhli 
dolů, připravili ohniště, najedli se a po-
čkali jsme na Pípu, který nás doprovodil 
do jeskyně, kterou jsme následně pro-
zkoumali. V jeskyni bylo hodně pavou-
ků a pavučin. I přesto všichni do jeskyně 
vlezli. 
Cesta nazpátek byla jiná než cesta tam 
a nakonec jsme došli okolo páté hodiny. 
Výprava se mi líbila. 
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 „Mít dobré kamarády je vše, co Malý princ si přál...díky bohu, že já si to přát nemusím..."

VRRV DINOTICE- 18.-19.11.2017

(Lila)  Asi kolem už půl deváté přicházíme o svůj 
signál a míjíme poslední domky, než konečně  
v dáli víme náš srub. Do oka nám ale padl ještě 
jeden nepřehlédnutelný detail, a to konkrétně 
jakási jehličnatá spoušť ležící před srubem. Po 
bližším prozkoumání jsme nestačili vycházet 
z údivu. Nešlo o nijaké nanošené větve ani nic 
podobného, jak mě třeba zprvu napadlo, ale  
rovnou o celý strom, který dokonce zvládl  
sejmout latrínu stojící na druhé straně potůčku. 
Tam se teď jen tak nějaký odvážlivec neposadí, 
nehledě na velikost potřeby. A navíc se to musí 
odklidit. 
Jak už to tak známe, do Dinotic se jezdí hlavně 
dělat, takže už snad jen z principu se s námi 
svezla i motorová pila, která nastoupila na scé-
nu hnedle po zdokumentování latríny a stromu 
ze všech možných a důležitých úhlů. Příroda si  
z nás dělá dobrý den podobným způsobem pře-
ce jen málokdy. 
Zbavit se větví by nebyl problém, ale teprve sa-
motný kmen chlapce dokázal řádně potrápit. Já 
a Dita jsme je jen se zájmem pozorovaly, dokud 
neuznali, že by se jim naše pomoc i hodila. Spo-
lečným úsilím se nám nakonec doopravdy po-
vedlo dostat části stromu na požadované místo, 

za což jsme se i řádně pochválili u oběda, do 
kterého ale pořád zbývá spousta času. A tak se 
štípalo a nosilo dříví, dokud dřevník nezačal 
praskat (samozřejmě pouze obrazně, dřeva ne-
bude nikdy dost a brigád nás čeká stále požeh-
naně). 
Po toliké práci na nás už čekaly špekáčky a do-
hadování se o programu na odpoledne. Roz-
hodlo se, a řekla bych, že správně, že vyrazíme 
na Cáb. To už nás však Dita opustila a cestu 
jsme absolvovali pouze čtyři, při čemž nás chví-
lemi zlobil terén a částečná neznalost trasy.  
V jednu chvíli jsme se dokonce rozdělili na 
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„Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství."

dvě dvojice, které si vybraly svoji líbivější cestu,  
k Cábu se stejně nakonec ale vyškrábali všichni  
téměř ve stejný okamžik. Za odměnu nám byl 
každému půllitr kofoly a pro jeden případ i vě-
kově vhodnější odměna, ale o tom pššt. 
Nazpátek nás hostila svou schůdností příjemná 
cestička, i když někteří si ji při svých závodech 
užívali asi trochu jinak, a stihli jsem se vrátit  
i dříve, než se předpokládalo. To už jsme se zavr-
tali rovnou do srubu a tiše vyčkávali příchodu 
Verči. Dobře, nikdo neuvěří té tiché části.
Před jejím příchodem si každý spíš hleděl svého, 
Alík s Rexíkem hráli logické či taktické hry, já se-
stavovala harmonogram střediskové akademie 
a Fanta... Fanta se někam ztratil mimo mou po-
zornost. 
Když se ve dveřích zjevil očekávaný strašák, 
mohla započít další zábava, které se účastni-
li už všichni, i když s nějakými těmi odskoky  
k potřebnější činnosti, jako třeba vaření večeře 
nebo stálé dopisování střediskové akademie. 
Ale stihli jsme, navíc s více než lepší náladou, 

většinu toho, co pro nás bylo nachystáno i co 
jsme si sami naplánovali.  Kdo by byl čekal, že 
náš výmysl na akademii se nám bude líbit i ná-
sledující den? Snad se to bude líbit i těm, kte-
ré to přinutíme hrát. Do spacáků nás zahnala 
únava až pozdě v noci, však se to podepsalo na 
našem budíčku. 
To ovšem nikomu nijak nepřekáželo, ze svých 
zateplených kukaní jsme se vyhrabali poměrně 
rychle (i když by to šlo rychleji) a provedli veške-
rou ranní hygienu následovanou snídaní. 
Zbytek našeho času se nesl v duchu dohánění 
restů z předešlého dne, poklízení srubu, balení 
svých saků paků a vůbec chystání k odjezdu. 
Odjížděli jsme v plánovaných dvanáct hodin  
s pocitem dobře odvedené práce a pevným pře-
svědčením o tom, že další cesta do Dinotic se 
může týkat jedině opravy latríny či jiné brigád-
ničiny. 
No, co už, aspoň jsme byli dostatečně inspiro-
váni ke splácání té scénky na střediskovou aka-
demii.
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„Kde jsou přátelé, tam je i hojnost."

HINDUISTÁN - říjen 2017
(Kája a Vítek) Je posledního října, ležím v hama-
ce na pláži a přemýšlím, co po tak dlouhé době 
napsat. Tolik se toho dělo a stále děje, jen pomys-
lím, co všechno bych chtěla sdílet a říkám si, že se 
tady budu houpat ještě týden, než to seskládám 
do písmenek.

Dneska je to měsíc (a den?) co jsme se vzdušnými 
linkami přemístili ze středního východu na vý-
chod dálný. K naší lítosti a vaší radosti (rodičové), 
jsme, jak většina víte, museli vynechat Pákistán, 
jenž, jak se domnívám, je dokonalým a plynu-
lým přechodem mezi Íránem a Indií, co se příro-
dy, podnebí i kultury týče. A tak jsme se takhle 
z čista jasna po dlouhé náročné noci vykodrcali 
na světlo nového dne o cca 2 tisíce kilometrů vý-
chodněji a rovněž cca 2 tisíce jižněji.

Všechno je jiné! Naprosto všechno je tak rozdíl-
né od toho, kde jsme žili uplynulý měsíc a i to 
bylo jiné, než na co jsme zvyklí z Evropy. Opustili 
jsme budovu letiště v Kochi (jižní stát Indie, Ke-
rala, západní pobřeží) o pár zkušeností bohatší 
a o powerbanku a peníze utracené za letenky z 
Indie chudší. Powerbanku někdo ukradl z bato-

hu v době odbavení, zpět se k nám batoh dostal  
z pásu s odepnutými přeskami víka. Samozřejmě 
jsme to nahlásili a nechali zapsat a samozřejmě 
to k ničemu nevedlo. Letenky jsme museli na 
rychlo zabookovat na letišti v Dubaji, protože by 
nás jinak nepustili do letadla. Takže děkujeme, 
milá ambasádo, za plné a kvalitní informace. 
Tam nám stačil plán cesty, teď jsme byli hodinu 
před odletem, ve dvě ráno v Dubaji, rozlámaní a 
utahaní a oni po nás chtějí, abychom dokázali, 
že nejsme imigranti. Takže tak to chodí.

První poznatky a dojmy v nové zemi:
•	 Všechno	je	zelené!	Žádná	poušť.
•	 Konečně	kraťase!	Holkám	jdou	vidět	vla-
sy. Svoboda oblékání! Konečně se opálíme.
•	 Spousta	vegetariánských	jídel	všude!!!
•	 Můžem	si	dát	pivo!
•	 Většina	Indů	umí	anglicky!	Hurá!
•	 Spousta	banánů	a	kokosů!

První dojmy na druhý pohled:
1) Fakt je všechno zelené! Stromy, keře, trávy, 
voda
2) Vlasy vidět jsou, ale s tím zbytkem to tak žha-



„Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého."

vé nebude. Indie má svoji charakteristickou kulturu 
a oděvní módu. Co se žen týká, nosí buď klasická sárí 
(obrovský šátek, specifickým způsobem omotaný ko-
lem těla a ladící bolerko) nebo typické šaty po kole-
na s rozparky na bocích až k pasu a pod nimi dlouhé 
jednobarevné kalhoty, perfektně ladící k šatům. Celý 
model je doplněn dlouhým šátkem/šálou lehce pře-
hozeným přes obě ramena dozadu. Tak či tak o kraťa-
sích ba ani o krátké sukni tady není žádná řeč. Ne že 
by to bylo zakázané, ale na to abyste přitahovali tisí-
ce zkoumavých pohledů vám úplně vystačí bílá pleť.
3) Ale jooo. Rýže se žlutou máčkou, rýže s oranžovou 
máčkou, rýže s béžovou máčkou.. Je toho opravdu 
spousta. Rýže. Ale abych nekřivdila, můžete si dát tře-
ba i nějakou placku, moc dobrá je dosa, rýžová. Krom 
toho teda dokáží z rýže a rýžové mouky vytvořit i ně-
kolik jiných tvarů, jako jsou třeba válečky, čočkovité 
koblížky, kuličky a podobně. My máme rádi placky 
chapati, pravděpodobně proto, že je to něco poměr-
ně důvěrně známé pro naše chuťové buňky i žaludky 
– pšeničná mouka, voda a sůl. Ať už se tu jí cokoliv, 
je nad slunce jasné, že bez ohledu na barvu máčky  
/samby či chutney/, bude to pálit jak sto čertů.
Zajímavé je to, že vajíčka tady nejsou vegetariánská. 
Ale mléka se tu pijou hektolitry a pure veg.
4) Ale v celé Kerale nebylo k nalezení. Pít se může je-
nom v barech. V Karnatace už není problém a Goa 
je údajně stát, do kterého se jezdí jen chlastat. Levně  
a všude. Takže tak.
5) Anglicky? Pokud pomineme fakt, že jim nejde ro-
zumnět ani slovo a otevřeme svou mysl natolik, že 
připustíme, že gramatika není podstatná... Pak je do-
cela pravděpodobné, že se s nima dorozumíme. As-
poň s třema z deseti.
„Haguahworei iajr sleep?" „Emm, sorry?" „Sleep!?" 

„Aha! Nespím, nevím co chceš, tak asi dobrý."
Jo a. Myslím si, že mají mozky od jiného pro-
gramátora než my.
6) Mňáááám, roste to tu všude, (je to moc 
dobré,) sklízí se to zelené, co je to
A)   banány      B)   kokosy         C)   mango         D)   
datle
Majitel první správné odpovědi se stane ad-
resátem pohlednice od nás! Své odpovědi za-
sílejte zde do komentářů (*myšleno na web  
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- https://smilinginside.wordpress.com/)

Co víc? Jezdí se tu vlevo, což dá chvilku 
zabrat, než si člověk zvykne. Ale hlavně, 
jezdí se tu úplně všude a naprosto šíle-
ně. Nejběžnější vozidlo je tu tzv. rikša – 
zastřešená tříkolka s bláznivým řidičem 
a sedadly pro dva až tři cestující. Indové 
jsou schopní naskládat dovnitř, podle 
typu, i 12 lidí.

Co jsme tak za ten měsíc dělali? Přebíra-
li kamení, pleli kávovou zahrádku a po 
odpoledních se flákali, prali si prádlo na 
kameni a sledovali Červeného trpaslíka. 
Sbírali betelové ořechy – nejoblíbeněj-
ší droga jižní Asie, mazlili se s kozama, 
zmokali a váleli se v posteli s horečkama. 
Učili se jógu, bojové umení, meditovali, 
na pár dní se stali fruktariány, půstova-
li, nechali si upravit oblečení na míru  
a procházeli se okolím. Pojídali banáno-
vé čipsy, sušenky a pili hodně čaje. Po-
máhali na farmě, chtěli dojit krávu, ale 
nedojili, stavěli domek z blata a flašek 
od piva a šli se nadlábnout na svatbu 
nějakých neznámých lidí. Krmili opičky 
a pejsky, sprchovali se kýblem, váleli se 
na pláži, koupali v moři, šplhali do chrá-

mu na kopci, přednášeli na univerzitě a bojovali s nemo-
cí (podle testů se jedná prý o horečku dengue, doufejme 
jen, že nám ty testy pojišťovna zpětně proplatí), přičemž 
tento stav přetrvává, ale doufáme, že už se souboj chýlí ke 
konci s výhrou na naší straně.

A na závěr něco ze světa sportu. Každý skaut, většina dě-
cek a i mnoho ostatních z vás zná hru HUTUTUTU. Takhle 
oblíbená aktivita našich táborů, schůzek a výprav se pro-
sím pěkně zrodila v Indii ve státě Tamil Nadu. Originál-
ním názvem je to Kabbadi, ale není to žádná hříčka, nýbrž 
populární sport provozující se na nejrůznějších úrovních 
od místních lig přes mezinárodní soutěže a údajně je i na 
olympiádě. Takže nechť začne kvalifikace na český skaut-
ský tým, třeba nám to Junák proplatí.

„Když je ti nejhůř, poznáš, z kolika přátel se stali pouze známí."



Na vzniku ŠESTÁKU číslo 141 se podíleli:  Fanta, Žabák, Kubak, Dita, Kečíbuz, Veselka, Dejv, Mimi, 

Pepa, Lila, Kája + Vítek a Dazul.  Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : ................................. 

8.12.2017    Oddílovka

15.12.2017 Oddílovka

16.12. Vánoční akademie - letošní akademii 
pořádá Šestka, proto bude vedení a RS na místě již 
od rána. Z tohoto důvodu musíme dát pro mladší 
členy sraz až na Vsetíně, a to nejpozději v 10:15 
u Domu Kultury! Akademie pro veřejnost začíná 
v 11:00. Skončíme přibližně ve 14:30 a prosíme 

o opětovné vyzvednutí děti na Vsetíně. S sebou: 
svačinu a pití na celý den, rekvizity na scénku, na 
sebe oddílové tričko nebo kroj.

22.12. Vzpomínání pro starší - viz zvadlo níže.

23.12. Oddílové Vánoce aneb zelené Vánoce v 
oddílových tričkách (Šneci) - začátek je stano-
ven na 15:00. S sebou: něco pro zvířátka do krmel-
ce, dárky pro ostatní i erární dárek, ochutnávku 
vánočního cukroví a na sebe nové oddílové tričko. 
Skončíme mezi 17:30 - 18:00.

28. - 30.12. Polárka na Bařince (Deny a Pazzič) 
- odjezd ve čtvrtek 28.12. ráno, návrat v sobotu 30. 
12. odpoledne. Přihlášeným upřesníme po změně 
jízdních řádů. S sebou: věci na vícedenní výpravu, 
tj. spacák, karimatku, vhodné oblečení do chaty i 
na ven, pyžamo, dobré boty, přezůvky, svačinu a 
pití na cestu, baterku, deník a tužku, hygienické 
potřeby a ručník, léky, které dítě užívá, kartičku 
pojišťovny. Nezapomeň taky dopravní prostředek 
na sníh (cokoliv kromě saní).  Svou účast je třeba 
nahlásit vedení nejpozději na oddílových Vánocích 
23.12. a zároveň zde odevzdat zálohu 200 Kč na 
nákup jídla.

31.12. RS Silvestr v Dinoticích

5.1.2018 Oddílovka

5.1. - 6.1.2018 Tříkrálová sbírka - v Kateřinicích 
se bude klasicky chodit v sobotu, v Ratiboři nejspíš 
oba dny. Všichni zájemci, ať už zpívající či vedoucí 
skupinky (nad 15 let), nechť se hlásí co nejdříve smsk-
ou Janině na tel: 731 488 124.

12.1.2018 Oddílovka + RS pátek od 18:30

19.1.2018 Oddílovka

26.1.2018 Oddílovka

PLÁNOVANÉ AKCE


