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"Laskavost je jako sníh. Vše, co pokryje, zkrásní.“   - Sri Chinmoy -
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6K. má oficiálně letos registrováno 68 
členů, což je oproti minulému roku 
nárust o neuvěřitelných 15 členů! 6.OS 
se drží na 8 členech. Dohromady má tedy 
ŠESTKA celkem 76 členů - což je historicky  
úplně nejvíc. I v letošním roce je ŠESTKA 
nejpočetnějším uskupením vsetínského 
střediska Junáka.

V Kateřinicách jako Tři králové koledovali: 
Csaba, Hanka Z., Rex, Pohorka, Kikina, 
Seno, Maty, Míša, Natka, Nela Matochová 
s dětmi Jirkou a Lucinkou, Pepa, Kečíbuz, 
Šáša a Veselka.
V Ratiboři jako doprovod skupinek:  Rex, 
Honza Bujok, Verča Polášková, Radek 
Vojtek, Bára, Žaneta Žabčíková, Lucka 
Žabčíková, Deny a Janina. V roli koledníků 
se prostřídali: Dorotka, Rozinka, Verík, 
Horka, Můrka, Marco, Hruška, Sára, 
Ondrášek, Mareček, Mimi, Oreo, Štěpík, 
Emča, Šumák, Jirka, Táďa, Žabák, Vašík, 
Mimoň, Kája, Peťka, Šáša, Seno, Emilka, 
Kuba, Kačka, Bebi a Natka.
ŠESTKA takto koledovala pro Charitu už 
devatenáctým rokem. Celkem se nám 
podařilo vykoledovalo více než 90.000 Kč 
(více než 30 tisíc v Kateřinicách a více než 
60 tisíc v Ratiboři), což je historicky nejvíc. 
Pokud by se sečetly koledy za všechny 
předchozí roky, součet by překročil 
třičtvrtě milionu!
Všem zúčastněným patří velký dík a 
doufáme, že jsme na nikoho nezapomněli, 
protože vás bylo opravdu hodně!

V březnu si opět pořádně zamakáme 
– tentokrát na srubu v Březinách. Celé 

centrum bude na tři týdny uzavřené, 
abychom mohli uskutečnit větší 
množství plánovaných oprav. Hlavním 
úkolem bude nachystat celé Březiny na 
malování, dále pak výmalbu zrealizovat 
a nejpozději na brigádě dne 23. 3. 2019 
dát vše do pořádku. Práce nás čeká ale 
mnohem více (např. oprava podlahy v 
patře, natírání a broušení srubu, oprava 
postelí aj.), takže každý, kdo by rád přiložil 
ruku k dílu kdykoliv v průběhu prvních tří 
březnových týdnů, nechť se prosím hlásí 
Denymu nebo Ditě.

Moc nás těší, že se šestkařství roveři 
rozhodli „vyjet do světa”, konkrétně na 
čekatelské kurzy. Jedná se o vzdělávací 
akci Junáka, kde si zájemci zvyšují svou 
kvalifikaci v oblasti přípravy na práci s 
dětmi ve skautském oddíle. Své čekatelky 
si letos vybrali Marťa a Martin. Držíme 
jim palce, aby vše úspěšně zvládli a aby 
jim kurzy přinesly mnoho nových zážitků 
i znalostí.

V letošním roce se pořádá Svojsíkův 
závod, kde poměří své síly skautské 
družiny. Vyrazíš se svojí družnou i ty? Více 
informací na: www.skautskezavody.cz

Ani naše světlušky a vlčata však nebudou 
zahálet – středisko si pro ně na květen 
připravilo střediskové nesoutěžní kolo 
Závodu světlušek a vlčat. Již v minulých 
letech naši šikovní členové předvedli 
skvělé výsledky na ZVASu v Lidečku, 
nejinak tomu jistě bude i letos :-)
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„Spadlý sníh se do nebe nevrací. Musí roztát.“    - Vladimír Páral - 

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".

(Dazul) ŠESTKA patří k nemnoha skautským  
oddílům v naší republice, které mají 
k dispozici relativně moderní základnu.  
Dětské bezbariérové centrum Březiny (DBCB) je  
sice v majetku vsetínského střediska Juná-
ka (ŠESTKA nemá právní subjektivitu - IČO 
má "středisko" ve kterém je organizačně 
začleněno dalších 6 oddílů), ale faktick-
ou správu a hospodaření DBCB zajišťuje 
ŠESTKA (největší tíha leží především na Ditě  
a Denymu). 
Pozoruhodné je, že provoz DBCB se daří 
zajišťovat čistě na dobrovolnické bázi (= bez 
jakýchkoliv placených pracovníků). V kombina-
ci s příkladnou podporou obce Kateřinice (vod-
né, stočné, odpady, ...) se posledních několik let 
daří hospodařit  beze ztráty. Zmiňuju tento 
fakt proto, abych vzdal hold stávajícímu ve-
dení oddílu, protože úspěšně provozovat DBCB 
a stejně tak úspěšně vést nejpočetnější oddíl 
široko daleko v okolí, je činnost hodná obdivu. 
A protože jsem před lety ŠESTKU vedl a stejně 
tak i  zajišťoval provoz DBCB vím o čem píšu - já 
totiž nedělal obojí dohromady. 
Je potřeba také napsat, že provozování DBCB 
není pro ŠESTKU samoúčelné. Svůj díl drobnější 
práce odvádějí i děcka. Je to součástí oddílové-

ho života. Poskytuje jim možnost si vyzkoušet 
činnosti ke kterým se mnozí jejich vrstevníci 
nedostanou. 
Ale jedinečnost ŠESTKY je i v solidním zapo-
jení  rodičů dětí - i jednorázové rodičovské  
aktivity jsou pro ŠESTKU jako celek velkou po-
mocí a povzbuzením (třeba před pár týdny po-
moc při Tříkrálové sbírce).
Stejně tak klíčové je zapojení rodičů i starých 
ŠESTKAŘŮ do pravidelné činnosti  - existence 
našeho potěru - družin světlušek a vlčat v 
Ratiboři i Kateřinicách je závislá na nich (Jani-
na, Bára, Kikina, Hanka). 
Mám relativně dobrý přehled o (nejen 
skautských) oddílech v regionu a s hrdostí můžu 
prohlásit, že komplexně vzato patří ŠESTKA 
minimálně na druhé místo pomyslného stupně 
vítězů - jednaapadesátileté valašskomeziříčské 
Zlaté šípy mají před námi osmadvacetiletý nás-
kok.
To, že je DBCB v činnosti ŠESTKY odpovídajícím 
způsobem akcentováno, jsem se snažil v širších 
souvislostech v předchozích řádcích vysvětlit. 
Po tři týdny v březnu můžeme využít příležitost 
pomoc DBCB - společně s našimi dětmi : -)
Pomozte nám dělat pro své děti ŠESTKU i nadále 
jedinečnou!



„Nestěžujte na sníh na sousedově střeše, když máte špinavý práh."  - Konfucius - 

MARK TWAIN   (*1835 +1910) -  vlastním jménem Samuel Langhorne Cle-
mens, byl především novinářem a spisovatelem (ale taky kormidelníkem 
na řece Mississippi). Vyrůstal v městě Hannibal v americkém státě Mis-
souri, které mu později bylo předobrazem dějiště jeho dvou nejznámějších 
knih - DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA a DOBRODRUŽSTVÍ HUCKLEBER-
RYHO FINNA.  
Ve Spojených státech dochází k příležitostným pokusům omezit čtení této 
knihy - je vyjímána z doporučené literatury kvůli údajnému rasismu (pro  
časté používání slova „negr“ - celkem 212 výskytů). Dle mého kniha vyznívá 
jednoznačně protirasisticky (v podstatě jediným čestným mužem v knize je 
černoch Jim, u kterého Twain nechá vyniknout jeho důstojnost a lidskost).

Dnes doporučená kniha k přečtení je v podstatě klasika řazená do skupiny „velkých amerických 
románů“.  Ale určitě by tě to nemělo odradit. Že jde 
o klasiku jsem zjistil až hodně let po té, co jsem knihu 
dychtivě přečetl.
Jde o jeden z prvních románů, který byl psán 
prostřednictvím barvitého místního jazyka a hovorové 
řeči. Je vyprávěn v první osobě titulním hrdinou 
Huckleberrym (Huckem) Finnem, přítelem Toma 
Sawyera. Kniha byla poprvé vydána roku 1884. 
DOBRODRUŽSTVÍ HUCKLEBERRYHO FINNA volně navazuje 
na DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA, kterou napsal Mark 
Twain o osm let dříve.  

Huck je v pěstnounské péči u vdovy Douglasové a její 
sestry Watsonové. Zprvu jejich úsilí snáší, ale pokládá 
civilizovaný život za omezující. Jeho život se změní, když se 
objeví jeho líný a alkoholu propadlý otec. Huckovi se sice 
podaří předejít tomu, aby se otec zmocnil jeho majetku, 
ale otec jej unese a žije s ním v divočině. Huck je nespokojen 
a naplánuje útěk z otcova srubu. Předstírá svou vlastní 
smrt a vydává se dolů po toku Mississippi. Během skrývání 
se na ostrově se Huck potkává s Jimem, otrokem paní 
Watsonové. Uprchl, protože Jimovi hrozil prodej a on se 
nechtěl natrvalo odloučit od své rodiny ...

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ
100 KNIH
DOBRODRUŽSTVÍ   HUCKLEBERRYHO  FINNA
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„Nepadá sníh, aby zahubil svět, ale aby každé zvíře ukázalo stupu svou." -  Franz Kafka - 

... Muselo být k jedné hodině, když jsme se konečně 
dostali za ostrov, a zdálo se nám, že vor pluje hrozi-
tánsky pomalu. V případě, že by se na řece ukázala 
loď, chtěli jsme skočit z voru do loďky a ujet na il-
linoiský břeh; ale bylo dobře, že se nikdo neukázal, 
neboť jsme si ani nevzpomněli dát do loďky pušku 
nebo rybářskou šňůru či nějaké jídlo. Byli jsme příliš 
polekaní, než abychom 
mohli myslet na tolik 
věcí najednou. Nebylo 
rozumné, že jsme dali 
všecko na vor. Uvažoval 
jsem: Jestli muži jeli na  
ostrov, jistě našli 
táborák, který jsem 
zapálil, a patrně celou 
noc čekali, až Jim k němu přijde. Tak 
či onak, nedohonili nás, a jestli je můj táborák 
nepřelstil, nebyla to má vina. Hrál jsem to na ně, 
co nejrafinovaněji jsem uměl. Když se ukázaly první 
známky rozednívání, přistáli jsme a přivázali vor ve 
velkém ohbí na illinoiské straně. Vybrali jsme si k 
tomu mělké místo, kde proud naplavil písek až ke 
kořenům topolů, které na takových mělčinách ros-
tou hustě jako kolíky bran. Nasekali jsme sekerkou 
topolové větve a pokryli jimi vor, takže to zdálky vy-
padalo, jako by se byl propadl kousek břehu.
Na missourské straně byly kopce, na naší, illinoiské 
straně, hustý les a splavné koryto řeky bylo v těchto 
místech při missourském břehu. Nemuseli jsme se 
tedy bát, že by někdo na nás mohl přijít. Celý den 
jsme tam leželi a koukali, jak vory a parníky rych-
le plují po proudu při missourském břehu a jak se 
parníky jedoucí nahoru potýkají uprostřed řečiště s 
mocným proudem. Vypověděl jsem Jimovi všecko o 
pohovoru, který jsem měl s tou uplakanou paní. Jim 
řekl, že to byla mazaná ženská a že kdyby ona nás 
začala honit, že by jistě nezůstala sedět u táboráku. 
Kdepak. Ona by si přivedla psa. A pročpak, povídám 
já, nemohla svému muži říct, aby vzal s sebou psa? 
Jim řekl, že si na to jistě vzpomněla, když muži byli 
připraveni vyrazit, a že asi šli pro psa do města a právě 
tím ztratili moc času; kdyby byli jeli hned, neleželi 
bychom teď tady, nějakých pětadvacet kilometrů 
pod městem na pobřeží; kdepak, svatosvatě by-
chom už zase byli zpátky v domovské obci. Tak jsem 
řekl, že je mi úplně jedno, proč nás nechytili, a hlavní 
je, že nás nechytili. Když se začalo stmívat, vystrčili 
jsme hlavy z houštiny a rozhlíželi se nahoru, dolů a 
přes řeku; nikde nebylo nic v dohledu; tak Jim vzal 
z voru několik prken a vyrobil útulnou boudu, vig-
vam, abychom se měli kde schovat před vedrem a 
deštěm a aby nám nemokly věci. Jim udělal v boudě 
i podlahu. Byla asi čtvrt metru nebo ještě více nad 

vorem, takže ani vlny od parníku nemohly na naše 
pokrývky ani na jiné svršky. Doprostřed vigvamu 
jsme naplácali vrstvu hlíny silnou asi dvacet čísel a 
kolem jsme dali rám, aby hlína držela pohromadě; 
měli jsme tedy místo, kde za deštivého nebo chlad-
ného počasí budeme moct na voru rozdělat oheň. 
A nikdo nás neuvidí, protože kolem jsou stěny vig-

vamu. Také jsme si zhotovili 
rezervní kormidlové veslo, 

protože se vesla mohou 
snadno přerazit, zavadí-
li o vyvrácený strom, za-
píchnutý do dna řeky, 

nebo o něco jiného. Potom 
jsme ještě do voru zapíchli 

krátkou rozeklanou tyč, abychom 
měli nač pověsit tu naši starou lucernu; 

museli jsme totiž rozsvěcet světlo, kdykoliv jsme 
viděli parník přijíždět po proudu, aby nás nepřejel. 
Ale svítit není třeba, jede-li parník proti vodě, leda 
bychom byli v místě, kterému se říká „křižovatka“. 
Řeka byla totiž ještě notně rozvodněná, velmi nízké 
nánosy byly pořád ještě trochu pod vodou, a tak se 
parníky jedoucí nahoru nedržely splavného koryta, 
ale hledaly si pohodlnější cestu.
Tuto druhou noc jsme pluli sedm až osm hodin 
a proud nás nesl rychlostí přes šest kilometrů za 
hodinu. Chytali jsme ryby, povídali jsme si a občas 
jsme si zaplavali, aby nás nepřemohlo spaní. Byl 
to jaksi slavnostní pocit, plout po velikánské tiché 
řece, ležet naznak a dívat se na hvězdy a nebylo 
nám do hlasité řeči, ba ani jsme se moc nahlas 
nesmáli, jenom jsme se nejvýš pohihňávali. Počasí 
bylo celkem bezvadné a nic se nám nestalo ani té 
noci, ani příští, ani přespříští.
Každou noc jsme míjeli města. Některá z nich byla 
dál od řeky, na temných stráních, a nebylo z nich 
vidět nic než třpytivý záhon světýlek; dům nebylo 
vidět ani jeden. Pátou noc jsme pluli městem Saint 
Louis a bylo to, jako by se rozžal celý svět. Doma 
říkali, že v Saint Louisu žije dvacet tisíc nebo do-
konce třicet tisíc lidí, ale nikdy jsem tomu nevěřil, 
až když jsem za té hluboké noci ve dvě ráno uviděl 
tu nádheru tolika světel. Bylo tam úplné ticho; 
všichni spali. Teď jsem už každé noci kolem desáté 
vylézal na břeh v nějaké malé vesnici a kupoval za 
deset patnáct centů mouku, slaninu nebo něco k 
jídlu; tu a tam jsem ďobnul kuře, které zapomnělo 
jít pěkně na svůj hřad. Táta vždycky říkával: Vezmi 
kuře, když se ti naskytne příležitost, protože když je 
zrovna nepotřebuješ sám, snadno najdeš někoho, 
kdo je může potřebovat, a dobrý skutek nese do-
bré úroky. Nikdy se sice nestalo, že táta kuře sám 
nepotřeboval, ale stejně to vždycky říkával. ..
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„Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu."      - Bjornstjerne Bjornson - 

ODDÍLOVÉ VÁNOCE  23.12.2018
(Seno) Den začíná tím, že vstávám a dávám si 
snídani, no a víte, jak to pak chodí. A pak furt 
to samé, prostě nuda, celý den jsem čekal na ty 
Skautské Vánoce, furt jsem psal Savovi, aby už vyšel 
a tak dále, no snad to znáte. Každopádně už jsem 
konečně jel se Savem do Březin, no vypadal jsem 
jako vidlák, asi to nikomu nevadilo, ale můj kostým 
byl no prostě na vidláka no. Hned jsme vlezli do 
Březin a dostávali jsme pozdravy jak celebrity. No 
hlavně tam bylo nacpáno, takže jsem se orientoval 
jak ve vyrostlé kukuřici. Poté jsem se vysvlékl a pak 
zase oblékl, protože jsme šli dát zvířátkám jídlo. Rex 
nás vedl a Martin(Alík) zapomněl kostým, takže si 

jel pro kostým. Poté jsme šli do VELKÉ MÍSTNOSTI, 
která byla naplněna samozřejmě jídlem no a co jsem 
první udělal?Ano správně – začal jsem jíst. No doce-
la rychle jsem se nasytil. Jestli dnes něco vynechám, 
tak se omlouvám, protože jsem se dozvěděl, že mám 
udělat článek až včera (31.12.) a teď to píšu na 
nový rok jej! Hodně štěstí do nového roku! No a teď 
přejdeme k příběhu. Byla taková hra, že jsme došli 
k dané osobě, ona nám dala otázku za selfie. Ano 
selfie. Nesnáším ty věci, ale musel jsem do toho. No 
po skvělém programu myslím, že byl ten, že jsme si 
vzali svíčky a popřáli jsme všem no a jak se znám, tak 
to musím udělat zábavné, no to snad všichni vědí, co 
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„Uprostřed zimy jsem v sobě objevil věčné léto.“   - Albert Camus - 

jsem říkal. Jestli ne, zeptejte se lidí, co tam byli, už 
si to nepamatuji :D .No prostě jsem všem popřál, 
ale zábavnější cestou. No a poté byly dárky a tajné 
činnosti. Bohužel si už nepamatuji moc (jak jsem 
už psal), takže nevím, co měly všechny družinky. 
No bylo to super, vánoční nálada pronikala všude. 
Všichni dostávali dárky a erární dárky, no prostě 
skvělé. Pak už přišel čas a všichni odcházeli domů. 
Se Savem jsme ještě pobrali zbylé cukroví a utíkali 
domů. No a takhle končí můj příběh o Skautských 
Vánocích. Děkuji za pozornost při čtení a omlou-
vám se za pravopis, hlava mi nějak dnes nemyslí. 
Zatím a snad se uvidíme příští rok!

(Marco Polo) A je to tu, zase Vánoce. Každý nakupuje 
na poslední chvíli a každému se ztíží kosti atd... A teď 
k věci. Oddílové Vánoce pořádaly Žaby s Bleškami na 
téma „cesta časem”. Na první program jsme šli do 
lesa za účelem nakrmit zvířátka. Následně se všichni 
odebrali do budovy, ve které bylo cukroví, dárky a pro 
všechny důležité teplo. Ihned po ohřátí jsme hráli hru 
na zvolené téma. Po náročné hře se všichni usadili a 
sledovali shrnutí loňského roku. V mezidobí si ještě 
stihli zahrát další hru. Člověk ani nevnímá čas, když 
se dobře baví. No a jako poslední program, celkem 
dost očekávaný, byly dárky. Podle mě byli všichni 
nejvíc spoko, včetně mě. ...The End.
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„Jeřábi, vlašťovky? Mám raději skromnost vrabců, kteří vzdorují zimě po mém boku.“ 
- Valeriu Butulescu -
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POLÁRKA  28.-30.12.2018
(Šáša) Pátek 28. 12. 2018
Ehm ehm...a je to tu...poslední článek v roce 2018 
(a je jedno, že ho píšu v 2019)...Byl to krásný rok... 
Velmi krásný rok...Tak jo. Slzička ukápla, můžeme 
se vrhnout na článek o tak oblíbené výpravě jako 
je POLÁRKA na Kusalínu. Probudila jsem se do 
velmi nepěkného počasí (zní to trochu, jako kdy-
bych spala venku...avšak se mýlíte). Rána nejsou 
nijak zajímavá, takže jsem nucena to zkrátit (nu-
cena svým mozkem samozřejmě). Pokud si správně 
pamatuji, bylo strašně brzo a... sakra... Prostě jsem 
se nějak došourala na zastávku s (zatím) lehkou 
krosnou. A přece se jenom stala chyba už takto po 
ránu. Zapomněla jsem si svačinku...a řeknu vám...
nikdo mě nechce potkat hladovou, tudíž to byla 
katastrofa. Nicméně nebýt mé maminky, nikdo by 
se to nedozvěděl, dokud by nenadešel TEN čas. Takže 
prosím, važme si toho, že mi bylo jídlo přineseno 
a taky svých maminek, které by pro vás udělaly 
všechno, DÍKY. Ale! Vraťme se prosím k zastávce. 
Dojel tam autobus, který nás dovezl do ehm ehm...
překrásného města Vsetín. Poté jsme jeli dalším au-
tobusem a to bohužel netuším, kde jsme se to ocitli. 
Nicméně...nastala chvíle, na kterou jsme se všichni 
velmi dlouho psychicky připravovali. Výšlap. Další 
slzička ukápla, když si na to jen vzpomenu. Tož...
nějak se to dalo. Nikdo si nebyl tak úplně jistý, kudy 
vede cesta. V půlce cesty (kde vlastně cesta normální 
končila) nadešla další těžká chvíle. Abychom mohli 

na výpravě něco papat, museli jsme si to sami donést. 
Hned jsem cítila, jak moje batožina trpí a nemohla 
jsem se dočkat na tu cestu lesem s batožinou plnou 
pecnem chleba... Ano...Čtete správně. Pan Pecen hrál 
velkou roli v naší cestě (vlastně...ani ne...to je jedno..). 
Když jsme sa nějak doloudali k chatě, nastal zmatek 
(ne, nenastal). Nemohli jsme najít vodu, která je doce-
la důležitá, když si to tak vezmete. Ogaři naši ušatí 
něco nakonec i tak našli (díky, nebýt vás, dopadlo by 
to špatně). Nějak jsem se zapojila do přípravy oběda. 
Ani nevím jak. A jak už to tak bývá, co sa navaří, 
to sa musí sníst. Tím nechci říct, že to nikdo nejedl, 
nebo že to dokonce nebylo výborné...ale prostě mě 
to napadlo...tak jsem to napsala. Samozřejmě jsme 
po té dlooouhé cestě potřebovali odpočinek. Takže 
byl odpolední klid velice nutný. Nečekaně...jsem 
spala...takže vám o tom moc nenapíšu no...upsik. 
Po odpoledním klidu nás vůdci vytáhli ven. Hráli 
jsme Škůdce lesa. Bylo to zajímavé. Všichni na sobě 
po hře měli aspoň ždibeček bahna. Následovala 
krutá bitva sněhovými koulemi. Jednou z asi dva-
ceti ran jsem se trefila dokonce i já. Když měli všichni 
všechno mokré a od bahna...nešlo se do chaty. Šlo 
se skákat do, přes a na kruh z lana. Um...zeptejte se 
prostě Fanty, kdybyste chtěli vědět co to bylo. Když se  
stmívalo, šlo se konečně do chaty...vlastně ne...hráli 
se indiáni. Upřímně, ta hra mě dost bavila (hlavně to 
sledování lidí, jak padají na zem). Poté se šlo konečně 
do teploučké chaty. Tam jsme na sebe řvali přísloví 
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„Chlad je příjemný proto, že se pak můžeme zahřát."   - Blaise Pascal - 

a v průběhu hry se uskutečnila večeře. Poté se hrála 
pantomima a pak se šlo konečně spát (samozřejmě 
s umytýma zubama). Tak...to by bylo ode mě vše pro 
rok 2018. Doufám, že jste si užili Silvestra a že jste se 
už nevykašlali na vaše předsevzetí. PF 2019

(Miky) Šli jsme na autobus a jeli jsme do Vsetína a 
pak do Jasenic. Přijeli jsme na chatu a hráli jsme hry, 
například kompas, škůdce, kreslení panáků, houpání 
na laně. Gulášovku s chlebem jsme měli na oběd. Po 
tmě jsme hráli indiány, pantomimu, na večeři jsme 
měli rohlík s česnečkou (pomazánka) a pálil mě ja-
zyk. Pak jsme hráli nesrozumitelná přísloví. Byla 
večerka a přijela Marťa.

(Horka) Ráno v 6:45 jsme se sešli v Ratiboři u zas-
távky. Zaplatili jsme výpravu a po chvíli přijel auto-
bus a dojeli jsme na Vsetín a šli na zastávku 33, kde 
nám měl přijet autobus, až přijel autobus polepený 
obrázky hokejistů. Po cestě jsme jen tak drbali. Vys-
toupili jsme a asi prvních 5 minut to bylo OK, ale 
až jsme málem blbě odbočili a potom blbě odbočili, 
tak to už dobré nebylo. Byl tam hrozně strmý kopec 
a navíc jsme šli lesem, což mi tolik nevadilo. Po ch-
víli jsme zase šli na správnou cestu a mezitím nás 
dohnal Pazzič. Dávali jsme si pauzu a mezitím jsem 
zkoušela odolnost svých sněhulí a tak jsem skákala 
v kalužích. V každé zatáčce jsem doufala, že je tam 
ta chata, až najednou tam byla, ale Fanta nám furt 
říkal, že to není ona, ale byla to ona (ten sestup z 
kopce byl trochu těžší). Odemkli jsme dveře a dloo-
ouho se vyzouvali. Ostatní si šli zabrat místo na 
spaní, ale na nás tam stejně zbyly ještě nejlepší mís-
ta u okna. Vybalili jsme si a šli ven si zahrát škůdce 
lesa. V jedné skupině byla Šáša, Rex, Alík, Bojovník 
(Mikuláš), Pazzič a Oreo, a ve druhé skupině jsem 
byla já, Karen, Peťka, Bebe, Natka. V prvním kole jsme 
byli ochránci a uchránili jsme toho docela dost, měli 
jsme jenom 2 mrtvé stromy. V druhém kole jsme byli 
škůdci a zabili jsme 3 nebo 4 stromy. Vyhráli jsme a 
šli na oběd (myslím možná jsme první šli na oběd :-). 
Na oběd byla gulášovka. Byl polední klid a my (já a 
Karen) jsme umývaly nádobí, ale stihly jsme to. Měli 
jsme asi 10 minut času, ale protáhlo se to, tak jsme 
si mohli pustit Harryho Pottera. Po klidu jsme se šli 
koulovat. Bebe a Alík hráli wrestling ve sněhu. Byla to 
sranda. Až jsme se dokoulovali, hráli jsme jednu hru 
s lanem. První kolo jsme se museli zhoupnout a stre-

fit kolečko, druhé kolo jsme se museli zhoupnout 
a trefit se do kruhu ve vzduchu. Třetí kolo jsme 
museli přeskočit provaz, ale museli jsme se pořád 
koupat na laně. Už jsme šli do chaty. A byla večeře. 
Na večeři byl chleba s česnekovou pomazánkou. Po 
večeři jsme šli spát a zase se dívali na Harryho Pot-
tera- A po chvilce jsme si nastavili budíky na 5:30 
a šli spát.

(Ali) Sobota 29. 12. 2018.
V sobotu ráno byl klasicky v 7:00 budíček. Násle-
dovala rozcvička a snídaně. Po snídani byla ranní 
hygiena a chvilka volna pro osobní úklid, nebo 
odpočinek. Dopolední program byl Běhatlon. 
Běhatlon je vlastně Biatlon, ale bez běžěk. Běhalo 
se jako jednotlivci, celá družstva a štafeta. Celá 
tato disciplína mě strašně bavila a podle jásotu 
a smějících se obličejů ostatních si myslím, že i 
je. Potom jsme se vrátili do chaty. Na oběd měla 
být čína, ale po smíchání s rýží to bylo spíš rizoto. I 
tak to bylo výborné.  Po odpoledním klidu se hráli 
Optimisti-Pesimisti. Hrají proti sobě dvě družstva, 
kdy jeden tým jsou Optimisti a druhý tým jsou 
Pesimisti. Hraje proti sobě vždy jedna dvojička. 
Navhne se téma a jeden z dvojičky na tom musí 
najít něco pozitivního a druhý mu musí odporo-
vat negativně. Duel končí tehdy, když jeden z nich 
nenajde žádnou odpověď. Následovala hra Pan 
Novák, kdy si jeden stoupne doprostřed kruhu lidí 
a se zavřenýma očima se točí. Až se dotočí, poslepu 
na někoho ukáže a musí uhodnout, kdo změněným 
hlasem řekne: ,„Dobrý den, pane Novák.” Potom se 
hrál Tanec, kdy si dva stejně vysocí stoupnou pro-
ti sobě, chytnou se navzájem za ramena a snaží 
se šlápnout protivníkovi na nárt. Následně byla 
večeře a pak jsme Rexem a Peťkou museli zajít pro 
vodu. Nádobí měli umývat Rex a Peťka. Chtěl jsem 
jim s tím trochu pomoct, ale spíš jsem jen zacláněl. 
Po umytí nádobí jsme šli nahoru do podkroví a jen 
jsme leželi, povídali si a relaxovali. 

(Natka) Je ráno a foťák ukazuje 5:28 a já, Horka 
a Karen jdem na záchod. Pak se vrátíme a Horka 
s Karen jdou udělat snídani! Já si jdu lehnout, ale 
nemůžu zhruba 10 minut usnout, pak nakonec 
usnu a zbudím sa až v 6:40. Jdu dolů a Miky za 
mnou. Horka a Karen sedí v jídelně a mažou 
chleba! Vylezu na pec a čekám, až sa všeci zbudí. 
Po krátké rozcvičce se najíme a jdeme ven hrát 
Běhatlon. Jediné, co jsme změnily na obyčejném 
biatlonu, bylo, že jsme místo běžek použili svoje 
nohy. Skoro každý padal, ale bylo to fajn. Potom 
jsme se naobědvali a byl polední klid. Po poledním 
klidu jsme hráli hry: Optimisti a pesimisti, šlapák 



„Cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy."
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ve dvojici, pan Novák atd. Pak jsme hráli dřevěné 
ruce. Pak jsme se navečeřeli a právě teď je žranica! 
Toť vše z mého výletu.

(Rex) Neděle 30.12.2018
Nedělní ráno začíná tím že nás budí Natka se slovy: 
7:16, vstávejte a rožíná světlo...což není po ránu 
vůbec příjemné. Nějakým způsobem se hrabeme 
z postele a přesunujeme se dolů a psychicky se 
připravujeme na rozcvičku, kterou má na starosti 
Martin. Vycházíme z chaty, venku sněží a vzduch je 
čerstvý a chladný. Probíhá rychlá rozcvička, která je 
zakončena menší koulovačkou a na řadě je snídaně. 
Na tu jsme měli sýrovou pomazánku se zeleninou a 
čaj. Po snídaní dostáváme menší volno, při kterém 
se máme sbalit a začít pomalu a jistě uklízet. 
Postupně jsme se přesunuli ven, vytahali batohy, 
dodělávali jsme poslední úklid a chata se mohla 
zamknout. Pak začala další menší koulovačka, po 
které následovala společná fotka, rozloučení s cha-
tou a cesta k autobusu. Ta byla pohodlná, šli jsme 
z části jinou cestou než při příchodu, ale napo-
jili jsme se na tu původní. Chůze byla prokládaná 
pádama na zem, na sníh a i do bahna. Pak jsme 
už jen zběhli z kopce a byli jsme na zastávce. Pak 
následovalo čekání na autobus, cesta autobusem, 
přesednutí na další autobus a vysedání v naší 
domovině. Výprava byla parádní, jen kdyby toho 
sněhu bylo trošku víc.

(Karen) Neděle 30. 12. 2018 
Ráno nás služba vzbudila něco málo po půl 
osmé, a proto jsem nebyla moc ve své kůži, ale to 
se změnilo, jak jsem sešla dolů a  oblékla se do 
teplejšího oblečení.O malou chvíli později jsem s 
Marťou a Horkou zmizela na latrýnu, jenže jelikož 
jsme přišly za chvilku, tak nebylo možné, abychom 
se vymluvily z rozcvičky a tak jsem mlčela a šla na 
rozcvičku.Chvilku jsme cvičili jenom, aby se neřeklo, 
ale po pár minutách se začal Fanta požďuchovat s 

Šášou a tak začala koulovaná, která ovšem netrvala 
moc dlouho, a tak jak jsme všichni zmizeli dovnitř, 
tak byla snídaně na stole a já s prázdným žaludkem 
na lavičce. Po snídani jsme dostali všichni jasné in-
strukce ohledně odchodu. Já jsem samozřejmě jako 
vždy přetáhla s Horkou limit na zabalení batohů, 
ale jelikož máme tak skvělé vůdce, nikdo nám to 
nevyčítal, a tak jsme sešly dolů i s našimi bato-
hy, které jsme pokládali ven na verandu. Většina 
starších kluků a pár holek šlo dodat zásoby dřeva 
a my jako mladší jsme pomáhali uklízet chatu. Jak 
bylo zameteno, tak jsme s Horkou šly uklízet naho-
ru, jenomže tam už to mělo být dávno uklizené. Tak 
Horka jenom zametla a já šla dolů, jenže mě tam 
nebylo zapotřebí, a tak jsem jenom smetla hromád-
ky a šla nahoru. Konečně bylo všechno hotové a 
mohli jsme vyrazit. Trvalo nám tři čtvrtě hodiny sejít 
dolů, ale furt lepší než hodinu. Čekali jsme na zas-
távce, na které jsme v pátek vystoupili, jenže nám 
asi o deset sekund později Marťa oznámila, že ta 
zastávka je na druhé straně. Tak jsme přešli přes 
cestu a mysleli si, že jsme na zastávce, jenže ne. Asi 
pět minut nás dělilo od příjezdu autobusu a najed-
nou se Deny zeptal, kde je svačina, protože měl chuť 
na jablko, které bylo její součástí. A tak jsme zjistili, 
že jsme tam nechali tatranky, jablka a dva chleby. 
Už nevím kdo, ale někdo řekl, že zastávka je ještě 
o kousek dál. Došli jsme a Fanta zkoumal odjezdy 
autobusů. Jakmile jsme nastoupili, tak jsme si každý 
našli místo na sezení. Konečně jsme dojeli na auto-
busové nádraží a já si položila batoh a Rex šel vy-
hodit do popelnice náš bývalý odpadkový koš. Jenže 
jsme zjistili, že autobus už je na zastávce, tak jsme 
tam nechali Alíka, aby počkal na Rexe. Když přišli, 
tak Fanta teprve kupoval lístky, a tak nastoupili 
jako všichni zadními dveřmi. Zhruba někde před Bo-
brkama dostal Alík od Horky oreo čokoládu, a tak se 
s námi všemi rozdělil a to jsme byli všichni šťastni. 
Jakmile jsme dojeli do Ratiboře, tak nás většina vys-
toupila a šli jsme si svou cestou



„Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme.“    - Jan Zlatoústý - 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  12.1.2019
(Janina) Letošní tříkrálová sbírka byla v mnohém 
výjimečná. V Ratiboři a Kateřinicích se jí dohro-
mady zúčastnilo 48 lidí v 11 skupinkách – tolik 
nás nikdy nebylo :-) Podařilo se nám tak projít i 
místa, na které jiné roky nezbýval čas ani ener-
gie. Lidé byli neobvykle štědří, snad potěšeni  tím, 
že jsme u nich několik let nebyli a letos jsme zase 
přišli. Počasí nám přálo, byla krásná, pohádková, 
bílá zima. Koledníčci krásně zpívali a doprovody je 

zodpovědně doprovázely. Za to všem patří veliký dík, 
byli jste ochotní obětovat svůj čas aby jste pomohli 
jiným. Děkuju Vám všem, protože bez Vás by to nešlo.
Na schůzce světlušek a vlčat jsem se s odstupem času 
ptala dětí co se jim na tříkrálové sbírce nejvíc líbilo a 
vyhrály tyto tři odpovědi. Na 1. místě bylo ZPÍVÁNÍ, 
na 2. místě DENY A ZPÍVÁNÍ a na 3. místě různé veselé 
zážitky spojené s koledováním.  Na to, co se jim nelíb-
ilo, si už nepamatovali. 



Na vzniku ŠESTÁKU číslo 149 se podíleli:  Seno, Šáša, Miki, Horka, Ali, Natka, Rex, Karen, Janina, 

Dita a Dazul.  Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : ................................. 

8.2. Oddílovka
22.2. Oddílovka
23.-25.2. Jarní výprava do Dinotic 
- Počet je omezen na 15 lidí! Kdo se dřív nahlásí ten 
jede. Hlaste se rádcům družinek nebo SMS Martinovi 
(736411471) do 20.2.!!! Sraz v 6:50 v Ratiboři u Kina, s 
sebou svačinu a pití na cestu (sobotní oběd) Dále věci 
na vícedenní výpravu: teplé oblečení na ven a převlečení 
do chaty, papuče, spacák, karimatku, čepice, rukavice, 
šátek, pyžamo, čelovku, zubní kartáček a pastu, ručník, 
dobré boty na ven. Uzlovačku, denik, tužku! Ešus, lžičku 
Cena výpravy 300,- Návrat v pondělí okolo 13:00 

8.3. Oddílovka
22.3. Oddílovka
23.3. Jarní brigáda v DBCB
5.4. Oddílovka
15.4. – 1.5. Skautský Dobrý skutek
19.4. Oddílovka není – Velikonoční prázdniny

27.4. Ivančena
3.5. Oddílovka
8.5. Závod světlušek a vlčat na Březinách
17.5. Oddílovka
25. 5. Sjíždění Bystřičky
31.5. Oddílovka
14.6. Oddílovka
20.-21.6. Stavění podsad v Březinách
21. - 26.6. Předtáborovka
28.6. Ukončovák
29.6. - 5.7. Puťák a expedička - informace 
se dozvíš v dalším ŠESTÁKU

6. - 21.7. Tábor u Budišova - informace se 
dozvíš v dalším ŠESTÁKU

Mimo plánované akce je každý týden družinovka!

PLÁNOVANÉ AKCE


