Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 63, vydáno pro vnitřní potřebu - 2.září 2005, nákladem 65 výtisků

Stavba chaty v Dinoticách 2005

Přinášíme čtenářům ŠESTÁKU první ze série rozhovorů s jednotlivými vůdci oddílů našeho
vsetínského střediska. Jako první představujeme 1.chlapecký oddíl, zkráceně na středisku zvaný
JEDNIČKA nebo JEDNIČKÁŘI. Rozhovor proběhl elektronickou formou na konci července
2005.

JEDNIČKA

S hochy ze vsetínské jedničky jsme se
mohli mimo jiné setkat při jejich nezvyklé
loňské návštěvě našeho tábora - Staňa se
při „vydařeném“ přepadu velmi důvěrně
seznámil s mrchou a jedna jeho bota je
dodnes ukryta někde v jejich bahnitých
útrobách...
Vůdcem JEDNIČKY je Mucha (je též
současným
správcem
střediskových
www.skauti.cz). Oficiální internetové stránky
oddílu jsou na adrese www.jednicka.info. Za
prohlédnutí stojí i stránky družiny Vlků (s
jejich osobitým tvrdým humorem a reklamou
na skauting) na www.wlci.wz.cz.

Mucho, můžeš stručně představit váš
oddíl?
Jsme malý oddíl kluků, kteří mají rádi fantasy,
Dračí doupě, PC, výpravy, HOLKY!!, rádi se
mečují, střílejí z luku, hrají kolektivní úchylné
hry... (specialitou jsou hraničáři a worms 3D,
ale o pravidlech raději pomlčím) :0)
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A pár slov o vedení vašeho oddílu...
Vůdcem oddílu jsem já - Mucha (Karel
Adamuška). Zástupce je Hurvajs (Petr
Vilém) a Kudla (Antonín Adamec), oddílový
rádce Dávil (David Zahradník). Já studuju v
Ostravě na Pedagogické fakultě - Učitelství
pro 2. stupeň ZŠ - Občanka+Dějepis. Baví
mě fantasy, sport, kreslení, PC. Je mi 21
let, jsem svobodný, nezadaný - své nabídky
posílejte na mucha.vsetín@email.cz nebo na
605 961 011 :0)
Hurvajsovi je taktéž 21 let, studuje na Slezské
univerzitě - Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné, záliby: Dračí doupě, sport, psaní
povídek, tvorba filmů…
Kudla, moc let (tak 26?), pracuje jako
pomocný asistent ve zvláštní škole v Horní
Lidči, záliby: auta, motorky, hudba..
Dávil - 18 let, Střední lesnická škola Hranice,
záliby: LES, LES, LES, LES, LES, LES, ...
Taky sem patří roveři: Milan (Milan Miček),
Kopr (David Šmatláň) a příznivci: Guma,

Asterix, Anděl, Brouk, Tempo.
Jak velký je váš oddíl?
No, moc velký ne. Registovaných je 18
členů, z toho 13 do 18 let a 5 nad 18
let.
Od
kterého
roku
JEDNIČKA
nepřetržitě funguje?
Jednička nepřetržitě funguje od roku
1994, kdy ji obnovili někteří z tehdejších
členů 8. chlapeckého oddílu (ten se
rozdělil po prázdninách 1994 na skauty
- Jednička a Vlčata (která chtěla nadále
zůstat křesťanským oddílem) - Osmička).
Osmička však byla obnovena již roku 1990
a z nějakého důvodu jsme i my v roce 2000
slavili 10. výročí obnovení oddílu (snad
starší členy, kteří do osmičky tehdy chodili,
ještě vázalo k osmičce nějaké pouto).
Máte ve vašem oddíle nějakou hodně
oblíbenou hru?
Jednou z našich oblíbených her je Medvěd

ve srubu (zavře se klubovna, zatemní se
okna, jednomu-medvědovi-se zaváží oči a
on musí chytat ostatní a poznat koho chytil
- pak mu roli medvěda předá), kluci si
vymysleli již zmíněné hry hraničáři (za
stálého hekání se po sobě válí a jsou
v jenom chumlu) a inovaci worms 3D
(taky se po sobě válí a hekají, akorát jsou
u toho zabalení do spacáků)
A jaký byl váš tábor?
Poslední tábor by byl úplně úžasný, nebýt
toho, že furt pršelo.. CTH byla velice poutavá
(fantasy), kluci byli nadšení z nových luků, a
také jsme jezdili na koních a byly na nás 2
přepady, zkrátka supr (až na to pršení, které
ke konci tábora způsobilo menší zdravotní
potíže).
Co považuješ za největší úspěch vašeho
oddílu?
Za největší úspěch - co já pamatuju považuju to, že oddíl přetrval všechny krize,
kterými za dobu mého členství prošel.
A který problém by váš oddíl potřeboval
co nejdříve vyřešit?
To souvisí s předchozí otázkou - nabrat
hodně nováčků.
Mucho, už víš, kdo povede oddíl po tobě?
Když Hurvajs oddíl letos v lednu předával, byl
jsem kandidátem já a Dávil. Tehdy jsme se
dohodli, že Dávil je ještě poměrně mladý a
sám říkal, že se moc nevyzná v poměrech na
středisku. Proto jsem s ním udělal dohodu, že
oddíl povedu od tábora ještě 2 roky a potom
uvidím a v případě, že bych jej chtěl předat,
tak jej Dávil převezme.
Pořádá JEDNIČKA nějaké akce pro
veřejnost?
Ano, pod záštitou našeho oddílu se
uskutečňuje už tradiční akce ŠPACÍR
(100km/24hod), Letos plánujeme uspořádat
turnaj v baseballu.
A poslední otázka - chceš něco vzkázat
ŠESTCE?
Máme Vás rádi cérky a ogaři :0)))
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Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
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HELP 2005

1.roj světlušek
Přinášíme čtenářům ŠESTÁKU další ze série
rozhovorů s jednotlivými vůdci oddílů našeho
vsetínského střediska. Dnes představujeme
1.roj
světlušek.
Rozhovor
proběhl
elektronickou formou na konci července
2005.
Romíku, můžeš stručně představit váš
oddíl?
Oddíl nejmladších skautek na Vsetíně
(nejmladší má sedm a nejstarší světlušce je
11). V oddíle je nyní 27 světlušek, 23 bylo na
táboře.
Řekni pár slov o vedení vašeho oddílu.
Na vedení oddílu se aktivně podílí 4 lidé, dva
nad 18 let, Anfiska- ZVO a Romík - VO, další
ZVO je Mája, které bylo v srpnu 18 a rádce
oddílu je Muška, která na táboře oslavila
15.narozeniny. Dvě z nás studujeme školu s
pedagogickym zamerenim. Kolem nas je jeste
spousta lidi, kteri nas podporuji, pomahaji s
pripravou vetsich vyprav a tabora.
Pořádá váš oddíl nějaké akce pro
veřejnost?
Podili se na priprave Valasskeho zareni a
chystame 3. Slet carodejnic.
Jak velký je váš oddíl?
27 svetlusek ve ctyech sestkach a 4 lide ve
vedeni.
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Od kterého roku váš oddíl nepřetržitě
funguje?
Od roku 1990, 27.2.
Máte ve vašem oddíle nějakou hodně
oblíbenou hru?
Mestecko Palermo, myslim, ze je to
velmi znama hra. A na tabore frci rimgo a
petanque.
Jak proběhl váš poslední tábor?
Skvele, vysel nam clanek ve valassku, je
k dispozici u Máji. Tema: Tabor mladych
svistu.
Co považuješ za největší úspěch vašeho
oddílu?
Pri mem nastupu do oddilu zbylo jen 5
členu, ted uz tretim rokem mame stabilni
pocet. A nejvetsim uspechem je skvela
spoluprace s rodici.
Který problém by váš oddíl potřeboval
co nejdříve vyřešit?
Predani vedeni:-) Ve vyhledu dvou let.
Už víš, kdo povede oddíl po tobě?
Jo, Maja
Chceš něco vzkázat ŠESTCE?
Jste super!!!!!!!!!!!
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stavíme oddílovou chatu 23.10.2005

4.chlapecký oddíl

LVÍČATA

Rampo, můžeš nám velmi stručně říct něco o
vašem oddíle?
Jsme oddíl s mnohaletou tradicí, který se v
poslední době zaměřuje na výchovu dětí a
k probuzení jejich vztahu k přírodě. Zároveň
pořádáme několikadenní poznávací akce do
českých hor a v poslední době se čím dál častěji
objevujeme na lodích.
A pár slov o vedení Lvíčat?
Vedení oddílu tvořím já, tedy Rampa a oddíl
vedu už asi rok a půl, kdy jsem ho přebíral od
Šmudly. Zástupci jsou Mira s Marou, které jsem
si po příchodu do funkce vybral a myslím, že
jsem nikdy nelitoval.
Pokud myslíš otázku tak, že bych měl představil
sebe, tak já jsem vstoupil do oddílu někdy v roce
1990. O 2 roky později jsem vedl velmi známou
družinu Gingaře a v roce 1993 jsem se stal
zástupcem vůdce oddílu, kdy jsem sekudoval
Pípovi. V roce 1995 jsem po prvé převzal oddíl.
Pak v roce 1999 a naposled roku 2004 kdy ho
vedu dodnes.
Co by jsi nám řekl o akcích, které Čtverka
pořádá nejen pro sebe, ale vně oddílu?
Každým rokem, většinou ke konci února
pořádáme velkou náborovou městskou bojovou
hru Hon na Širokka, kterou náš oddíl letos
pořádal minimálně už po patnácté.
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Kromě toho, se zapojujeme do tradičních
střediskových akcí např. Den země, či
Valašské záření, což ale neorganizujeme
přímo my.
A jak velkým oddílem jsou Lvíčata?
Náš oddíl má v tuto chvíli 22 registrovaných
členů, ovšem ve skutečnosti je nás o něco
víc. Asi 25. Kluci jsou rozděleni do třech
družin ( Gingaři, Kondoři a nově jsme založili
roverskou družinu, která si dala pracovní
jméno Muži). V září předpokládáme, že
ještě příjde pár Vlčat.
Víš jak dlouho působí váš oddíl na
vsetínské „oddílové scéně“?
Lvíčata nepřetržitě působí už od roku 1979,
takže letos oslavíme 26 let naší nepřetržité
činnosti. Ve skutečnosti náš oddíl spatřil
světlo světa již roku 1973. Musím zde
zmínit, že roku 79 náš oddíl spoluzakládal i
Dazul, který asi roku 1997 stál u zrodu vaši
Kateřinické Šestky.
Máte v oddíle nějakou hodně oblíbenou
hru, jejíž pravidla by jsi nám mohl
alespoň stručně nastínit?
Naše oblíbená hra se hraje hlavně při
jakékoli práci a jmenuje se Zašij se kde
můžeš. Princip hry spočívá v tom, že po

rozdání práce, se kluci zašijou kde to jen jde
a vylezou až po té, co nebezpečí pomine. Na
prověřovačce naši dva nejmenovaní členové
tuto hru zdokonalili o pasáž zaměstnej ostatní
a zašij se, kdy při hrabání trávy zaměstnali
nejmenovanou dvojici Papučářů a zmizeli do
stanu hrát karty.
Ale teď doopravdy: všichni jsme propadli
karetní hře Bang!
Jaký byl váš poslední letní tábor?
Náš letošní tábor byl poprvé s Vlčaty a hned
na Slovensko do hor... Myslím si ale, že se
nám velmi povedl, i když skončil předčasně
kvůli povodním. Rozhodně nezapírám, že
jsme z něho měli veliký strach, nevěděli jsme
co od této konfrontace čekat, ale Vlčata mezi
nás výborně zapadly a my mezi ně, což bylo
dokonalé. Oproti předpokladům jsme měli i
plno společného programu, které Vlčata velmi
oživily. Velmi nás potěšila i vaše návštěva,
škoda, že jste se nezdrželi dýl...
Když se tak zamyslíš a měl by jsi teď z fleku
říct co považuješ ty osobně za největší
úspěch Lvíčat...
Co považuji za největší úspěch oddílu? To je
otázka opravdu na tělo a nebudu zastírat, že
mě zaskočila.
Pokud pominu spíš dílčí úspěchy, jako letošní
Hon na Širokka, kterého se zúčastnilo asi 105
lidí, či tábor s Vlčaty, nebo stále lepší umístění
ve Svojsíkáčích, myslím, že to je asi fakt, že

jsme tady! Ještě po 25 letech to nemíníme
zabalit,ba právě naopak, doufám, že nás
bude víc a naše činnost se zkvalitní.
A pokud to není příliš diskrétní - co vás
nejvíc pálí?
No tak těch problémů je více, ale hlavně
chceme stabilizovat družiny a najít vhodné
nové rádce. Potom bychom chtěli dostat do
oddílu nováčky a udržet si je. V posledním
roce se nám podařilo získat asi 12 nováčků
a drží se jen 4. Stále větší problémy nám
(myslím tím vedení) dělají roveři.
Oddíl už pár let vedeš a asi jej nechceš
vést až do smrti. Už víš, kdo tě vystřídá?
Tak to ani náhodou. Mám vytipovaného
jednoho člověka ale myslím, že to je ještě
daleko. Je ale fakt, že na to stále myslím,
protože člověk může třeba onemocnět...
Snažím se tedy aspoň na zkoušku do vedení
oddílu hodně zapojovat starší kluky ať se toho
co nejvíc naučí a sbírají zkušenosti.
No a naše obligátní otézečka - chceš
ty nebo celý oddíl Lvíčat vzkázat něco
ŠESTCE?
Ogaři a cérky mám vás rád. Mějte se co
nejlíp, bojujte a ve zdraví se dožijte nejmíň
tolika let co my. Jste přece naše krev...:
-))) Tím na rážím na odpověď na otázku jak
dlouho fungujeme.
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číslo 66 vydáno pro vnitřní potřebu - 1.prosince 2005, nákladem 63 výtisků

slavnostní zahájení stavby DBCB - 7.11.2005

1.dívčí oddíl
JEŠTĚRKY

V minulém čísle ŠESTÁKA byl představen
4.chlapecký oddíl Lvíčat, který kdysi velmi
dávno vedl Dazul. Dneska představujeme
1.dívčí oddíl Ještěrky, který v týchž dobách
spoluvedla a vedla Irča. Dneska je vůdkyní
oddílu Koča, která začínala jako malá
světluška v 1.roji.
Kóčo, můžeš pro čtenáře ŠESTÁKA stručně
představit váš oddíl?
1.dívčí skautský oddíl Ještěrky – Vsetín. Oddíl
má 3 družiny: Lasičky, Píďalky, Užofky, které
se scházejí každý týden na družinofkách
a každých 14dnů máme oddílofku, kde se
sejde celý oddíl i s RS. Ti nemají samostatnou
družinu, ale schází se na spoustě rad, které
stejně většinou prokecáme - proto jich
máme tolik J. V oddíle jsme všichni pořádná
individua, každá máme svou hlavu, spousty
bláznivých nápadu, silné hlasivky, takže na
setkání s námi se většinou nezapomíná.
Zájmy máme rozličné, ale spojuje nás pohoda,
chlapi, sranda a Ještěrkovský skautský duch.
Řekni nám ještě pár slov specielně o vedení
vašeho oddílu.
Na vedení oddílu se podílejí všichni členové,
každý může přijít z novou hrou, nápadem…
ale organizačně to vypadá tak, že o program
a celý chod oddílu se dělí RS, z nichž 1 je
vůdce(já-Koča) jsem koordinátor a zajišťuji
komunikaci se střediskem, další 2 jsou
mou pravou a levou rukou (od letoška Gurt
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a Jája) a společně s dalšíma 5-8 lidičkama
(Pú, Mýša, Luciáš, Cvrček, Zuzajda, Bugs,
Básňa, Marťan) se dělíme o program. Někdo
už pozoruje jen z povzdálí, jiní jsou aktivnější,
každý podle svých možností. Jako vedení,
tudíž všichni RS, se snažíme utužovat team
při společných činnostech, ať už je to společný
fotbálek v RS klubovně, rockový koncert či
puťáček. Nenahraditelné jsou v oddíle rádkyně,
které připravují družinofky a dělají velké ségry
nováčkům(Tlampa, Kecka, Šmoula, společně
s podrádci a funkcemi Elí*).
*Funkce Elí – Ještěrka, pomáhající družinám, která
je přes týden na intru mimo Vsetín. Vzniklo podle
Elí, která se ocitla na intru ze všech nejdřív.

Pořádají Ještěrky nějaké akce pro
veřejnost?
Samostatnou akci pro veřejnost nepořádáme,…
uvidíme v budoucnu, nápady by byly… Rády
se podílíme např. na Záření, Betlémském
světlu… Jinak pro veřejnost je většinou zážitek
a akce každé setkání s naším oddílem, např.
když zmateně přestupujeme na nádraží,
zapomínáme věci v autobuse, či škemráme o
vodu J…
Jek početné jsou Ještěrky?
Oddíl čítá okolo 35holek od 9-22let.
A od kterého roku váš oddíl nepřetržitě
funguje?
Jako oficiální datum založení oslavujeme
10.leden 1990. Oddíl začínal svoji činnost
v panelákovém sklepě a v roce 1992 jsme se
dočkaly vlastní klubovny na středisku, kde nás
najdete dodnes. Kdo rád počítá jistě ví, že už
máme ještěrčí občanku, letos jsme oslavili 15
let činnosti.
Mají Ještěrky nějakou hodně oblíbenou
hru?
Naše oblíbená „hra“ je zaměňovat písmeno
V za F, tudíž máme oddílofky, družinofky,
Užofky a někteří si o nás myslí, že by jsme
potřebovali doučování z češtiny. Nej hry se
mění, ale co pamatuji: Boj o světlo (maso
v klubovně za tmy), Zabíjačka (maso po
celém středisku s tenisákem), Temelín
(demonstrativní odtrhávání), Kafe (venkovní
hra, vzájemné naskakování na sebe-nic příliš
něžného nečekejte), je toho mnoho, až se
potkáme, rády si s vámi nějakou zahrajeme.
A jak proběhl váš poslední tábor?
Šiškovice u Slatiňan, pohádkové skřítčí téma,
bazén, krásný potok, pohodové soužití, 2
stehy, spousta deště, 6 přepadů, nádherná
krajina na puťáku se závěrečným společným
koupáním na Seči, koně, slaňování, milý
vesničané, jazykové koutky, propracovaný
program. Jedinečný a neopakovatelný tábor,
už se těšíme na příští.

vždy se k nám znají a rády vzpomínají na
Ještěrkovské časy.
Jaký problém by Ještěrky potřebovaly co
nejdříve vyřešit?
Potřebujeme nový koberec do klubovny
(smích)… kdyby jste nějaký zbytečný měli…
Dále by jsme se chtěli více zviditelnit, aby
veřejnost věděla, kdo jsou Ještěrky, co dělají a
že je s nimi fajn - do klubovny by se nám pak
po celý rok hrnuli nové a nové holky.
A ještě nám prozraď, zda už víš kdo povede
oddíl po tobě?
Vím ;-)
Tak tedy děkuji za sdílnost. A tradiční
poslední otázka - chceš něco vzkázat
ŠESTCE?
Všichni o nás víte, že jsme úchylné, tak to
berte s nadhledem, vždyť to takhle je.
Někdy se u nás zastavte a mějte se nejlíp…
http://jesterky.skauti.cz

Kočo, co považuješ za největší úspěch
vašeho oddílu?
To, že stále zůstáváme své a jedinečné a
přitom se vyvíjíme a rosteme. Taky to, že i když
od nás některé Ještěrky předčasně odchází,
7
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2.dívčí oddíl
V minulém čísle ŠESTÁKU jsme představili
1.dívčí oddíl Ještěrky. Dneska tu máme
druhý, ryze dívčí, skautský oddíl našeho
střediska - DVOJKAŘKY. Vůdkyní je Viky,
které při vzniku DVOJKAŘEK bylo 5 let ...

Nazdar Viky, můžeš stručně představit
váš oddíl?
Ahoj! Jsme 2.dívčí oddíl ze Vsetína, ale to
vám si nemusíme vykládat, protože nás
všichni znáte. Kdyby se však náhodou
našel někdo, kdo o našem úžasném
oddílu nikdy nikdá neslyšel, nechť uchopí
ŠESTÁK pevněji a pozorně se začte do
těchto málo řádku:o)

6

No dobře, dobře.... Tak tedy - od kterého
roku váš oddíl nepřetržitě funguje?
Na vsetínském středisku jsme se objevily
před patnácti lety a nejméně dalších patnáct
let tu chceme zůstat. :o) Jsme oddílem
pouze dívčím, jak vyplývá z našeho názvu,
ale ogarů se nebojíme - někdy to bývá spíše
naopak :o).
A jak velký je váš oddíl?
V oddíle najdete čtyři funkční družiny.
Viky, řekni nám pár slov o vedení vašeho
oddílu...
S vedením dvojkařek vůdkyni Viky
nezastupitelně pomáhá Trpka a další ŽENY

a poslední dobou také Šišoidi - což je název
pro další roverskou družinu, která prakticky
připravuje pro oddíl celoroční program a
samozřejmě taky tábory.
A jak proběhl váš poslední tábor?
Ten letošní, který se nesl v jménu Valašska,
jeho pověstí, zvyklostí či obyčejů od 9.7. do
24.7.2005. Jako většina oddílů i my jezdíme
na puťáky. Letos jsme vzaly útokem Suľovky
a nejen díky slovenským bratrům, kteří se
k nám přidali, se nám to podařilo. A aby těch
letošních úspěchů nebylo málo, tak jsme
vyměnily bratry slovenské za ty z 1.Ch a
těsně před začátkem našeho tábora jsme
vyrazily na přepad-úspěsně :o)
Máte ve vašem oddíle nějakou hodně
oblíbenou hru?
Pokud byste chtěli vědět něco o
nejoblíbenějších hrách našeho oddílu, tak
se v prvé řadě přijďte podívat a nebo se
poptejte u dětí, bo bych pravdu řekla, za
mých mladých let :o) byly nejoblíbenější

„hrou“ masáže ;o). Jen jsme ještě s Ženama
nepřišli na to, jak to ti naši staří roveři
dělali, že nás do toho škrabkání nemuseli
ani nutit. Takže jakmile to zjistíme, tak to
budu považovat za největší úspěch svého
vůdcování :o).
Viky, jaký problém by Dvojkařky
potřebovaly co nejdříve vyřešit?
Problémů, které potřebujeme vyřešit
má každý oddíl několik a ani my nejsme
výjimkou. Možná nastane problém tak za
dva roky, kdy bych oddíl ráda předala.
A už víš, kdo povede oddíl po tobě?
Doufám, že to bude některé z nynějších Žen
;o).
A na závěr - chceš něco vzkázat
ŠESTCE?
A co závěrem vzkázat Šestce? Zůstaňte
pořád takový, bo poslední dobou zjišťuju, že
se v Šestce objevují jedinci stejně praštění
jako jsme my :o) A to je moc dobře.
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6.OS klub
(Dazul) Nazrál čas a přirozeným vývojem se
začátkem letošního roku vyčlenil ze ŠESTKY a
jejich starších (zpravidla už neregistrovaných)
členů samostatný oldskautský klub. Tato
skutečnost byla oznámena na střediskové radě
8.ledna 2006.
V devátem roce existence ŠESTKY se tak
snad pomalu ale jistě začíná zase trochu více
naplňovat dlouhodobá vize, se kterou ŠESTKA
vznikla - založit funkční oddíl, živé společenství
od vlčat po oldskauty, udržovat velmi pestrou,
bohatou činnost a postavit si vlastní srub.
Pod pojmem “oldskaut” si mnohý člen oddílu
napoprve vybaví naše čilé oldskauty - Luňáka,
Tana ... (nezapíráme, že jsou nám velkou
inspirací svojí neskutečnou vitalitou). Těm
znalejším členům ŠESTKY se možná napodruhé
vybaví Roman, Pajtáš, Jitmelka, ... kteří patří
mezi naši střediskovou oldskautskou omladinu.
No a nyní přichází totální benjamínci - oldskauti,
kteří se pravděpodobně z největší části budou
rekrutovat z odrostlých členů ŠESTKY. Je velmi
pravděpodobné, že budou dokonce pod věkovým
průměrem 2.OS Blacbirds (hoši z bývalého
2.Ch).
Nastává čas, abychom dali pojmu Oldskaut v
ŠESTCE ten správný význam.
Myslím, že se v 6.OS klubu sešla parta, která má
podvědomě chuť pokračovat v čemsi podobném,
jako tomu u nich ještě před pár lety bylo když
byli pravověrnými členy ŠESTKY. Vzletně
bych to mohl formulovat jako oblíbené kliše “pokračování ve skautingu jako celoživotní cestě
a životnímu stylu”. Budu trochu méně vzletný a
použiju citaci Janky Pfeifferové “... pokračovat
v každém věku, hledat pro každé údobí života
přiměřené naplnění”.
Pracovní (!) název 6.OS klubu je WAKPALAN hledá se ale všeobecně přijatelnější pojmenování.
Vůdcem 6.OS klubu je Radek. Zakládajícími členy
klubu jsou Dazul, Miris, Anita, Brumla, Tutíno,
Klíště, Kecka, Judy.
Předpokládáme, že za takových 10 let budou
členy klubu dnešní světlušky a vlčata a děti
dnešních OS budou členy světlušek a vlčat.
Nebráníme se a dokonce s tím počítáme, že členy
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6.OS se stanou i někteří rodiče, kteří budou mít
chuť se do našich aktivit zapojit.
Myslím, že naprosto přirozeně se dříve či
později stanou členy 6.OS i bývalí členové
jiných oddílů než jenom ŠESTKY.
A co vlastně bude 6.OS dělat? V podstatě
to co doposud jeho členové dělali - když klub
neexistoval. Radek pomáhá Irči s vlčatama
a světluškama, Dazul řeší Březiny, Miris se
stará o oddílový materiál a organizuje K2 i
Cross Country, Anita vždycky organizovala
Parawesterniádu, Klíště zajišťovala bufet při
Countrybálu, ... prostě každý, kdo může a
chce, pomáhá v oddíle jak uzná za vhodné nárazově či celoročně. Vše se počítá :-)
Počítáme s tím, že se časem vytříbí akce,
které bude 6.OS pořádat tradičně a bude je
zajišťovat po vzájemné dohodě s vedením
oddílu i pro ŠESTKU - třeba Silvestr :-)
Většina 6.OS se letos v březnu sejde na velké
lyžovačce ve Francouzských horách, v únoru
se leckteří sejdeme na tradiční Malé Fatře ...
Jen pro zajímavost vybírám některé z pravidel,
které byly v lednu roku 1921 (!) přijaty tehdejším
Náčelnictvem (dámy prominou):

3. Účel a prostředky

a) Účelem O.S. je prováděti skauting a pěstovati
veškeren sport.
b) Podporovati všemožně činnost Svazu skautů.
c) Účelu domáhá se pořádáním společných
schůzek, výletů, táborů, závodů a jiných veřej.
podniků. Konáním přednášek ve formě vhodné
pro dospělé.

4. Členové O. S.

Jsou ti, kteří si přejí pracovati v hnutí skautském,
překročili 18. rok věku a přihlásili se do některého
registrovaného klubu. U nových členů vyžaduje se
3měs. doba zkušební.
Přihlásí-li některý člen O.S. nového člena, musí se
za něj zaručiti. Výjimečně může přistoupiti hoch
17letý, který neskautoval, se svolením příslušného
zpravodaje O.S.

5. Práva členů
d) Nemajetným členům mohou býti poskytnuty
různé podpory.
6. Povinnosti členů
d) Ve prospěch Old Skautů a Svazu skautů
horlivě pracovati, ctí a zájmu skautských býti
dbalým.

..... Důvod založení OS byl ten, že skauti
kteří dovršili 21 let, chtěli zůstat i nadále
v Junáku, chtěli žít podle skautských
zásad a chtěli se i jako dospělí lidé
řídit skautskými ideami. Ale to by jim
bylo nestačilo. Oni nechtěli opustit ani
Junáka, ani oddíl, z kterého vyrostli a v
kterém dosáhli stejné věkové hranice. A
konečně třetí důvod byl ten, že mnozí
skauti, kteří existenčně zakotvili a
oženili se, chtěli přivést své manželky
do klubu OS, aby i ony se podílely na
skautské činnosti.
Tento důvod byl velmi závažný a stal
se základem oldskautingu, protože
umožnil nejdříve manželkám skautů,
později podle tehdejší formulace, i
jejich snoubenkám, nakonec ženám
vůbec, aby mohly být ve společném
klubu. Nyní se nám to nezdá, že by
to bylo bůhvíco. Ale tehdy to byl
čin na svou dobu úplně revoluční a
neproráželo se s ním opravdu lehko. I
v Junáku samotném byly pochybnosti,
mnozí s tím nechtěli nic mít....

MOBIL
- tvůj miláček
(Zub) Jen pár slov, pár vět. Máte
téměř všichni své mobily, máte je
ve věku kdy já jsem ani nevěděl,
že nějaký mobil existuje, ale
nezávidím vám.
O co mi jde. Hrajete na nich ty
svoje hry téměř vždy a všude, i
tam, kde se to nehodí. Vedete
mnohahodiné rozhovory a snad
si i závidíte, kdo má lepší.
Ale vy všichni, co takovou moderní
vymoženost vlastníte - mobil je
především na telefonování.
Takže, prosím vás, jestli se
někdo, kdokoliv z vás s někým
na něčem domluví, vám to z
jakýchkoliv důvodů nevyjde, dejte
vědět. Mobilní telefon je k tomu
totiž velice vhodná věc. A pokud
ho nevlastníte, zkuste se zařídit
jinak. Protože až se budete
domlouvat někdy jindy, už o vás
ten druhý bude vědět jak velký je
na vás spoleh.

Šest důvodů proč musí
ŠESTÁK „přežít“
(Zub) Tak jsem nedávno přemýšlel o Šestáku
a o jeho výhodách proč ho zachovat. Proto
si velice vážím všech, kteří se na něm chtějí
podílet, sázet, tisknout.
1. Šesták je skvělý v tom, že můžete přečíst
nejen články ostatních, ale taky svoje (ty já
čtu jako první)
2. Šesták je pro nás perfektní archivování
oddílových, družinových, střediskových i
soukromých akcí. Hlavně o nich musí někdo
napsat.
3. Šesták a články z něj nám poslouží při
prokazování toho, že akce opravdu proběhly
a při troše štěstí je tam i to, kolik tam bylo
lidí.
4. Šesták je prozatím největším zdrojem
informací pro vás, rodiče a všechny ke komu
se informace mají dostat.
5. Šesták, stejně jako kabelovka a www
stránky jsou pro okolní svět důkazem toho,
že náš oddíl žije, že se pořád něco děje a
myslím, že nám dělají dobré jméno.
6. Šesták je samozřejmě velká výzva, velká
zkušenost a velký závazek pro toho, kdo se
ho rozhodne dělat po Dazulovi.
Věřím, že těch důvodů by se dalo najít víc.
Tyto mě napadly a měl jsem pocit, že bych je
měl sdělit světu, aby jsme si všeci uvědomili,
proč nás Dazul cepuje, aby jsme mu poslali
články. A taky vás prosím, ulehčeme to tomu
kdo bude dělat nového Šestáka a posílejme
mu ty články, protože jinak tam fakt není co
dávat.
5

1. smečka vlčat
Nynějším vůdcem vsetínských vlčat je Hanýsek
- Ing.Petr Hanák, který před několika lety
úspěšně vedl vsetínskou TROJKU a při svém
několikaletém působení v Českých Budějovicích
vedl na tamním skautském středisku chlapecký
oddíl. Před více než deseti lety se velmi aktivně
podílel na formování a aktivitách vsetínského
RS-Kruhu - jakéhosi volného společenství RS
napříč vsetínskými oddíly.
Hanýsku, můžeš stručně představit váš
oddíl?
Jasně že můžu: „První smečka není líná, vždyť
jsme všichni ze Vsetína, hbité tělo bystrý tvor,
vlče je náš správný vzor. Hurá, hurá, hurá, a
ještě jednou hurá!“
A také trochu historicky: 1. smečka vsetínských
vlčat vznikla na začátku roku 1990 a už první
schůzky 15. března se zúčastnilo 39 chlapců.
Od začátku dělali většinu akcí společně se
světluškami, holčičím oddílem malých skautek,
a byli s nimi na patnácti letních táborech vždycky na Bystřičce u místní školy.
Vlčata jsou nejmladší skupinou skautů, pro
chlapce mezi 7 a 11 lety, kteří ještě nemohou být
skauty. A proč zrovna vlčata? Skauti jsou přece
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„staří vlci, a tak se jejich mladším kamarádům
říká vlčata.
Inspiraci a symboliku hledáme v Kiplingových
„Knihách džunglí“, kde Mauglí, malý lidský
chlapec, vyrůstal ve vlčí smečce a stal se z něj
silný a samostatný kluk, který si uměl vždycky
poradit. Mauglí měl mezi zvířaty v džungli
mnoho přátel, vždycky si vzájemně pomáhali,
byl rychlý a obratný, poznával všechno, co
potřeboval k úspěšnému životu . A takové se
snaží být i vlčata v našem oddíle.
Zkus nám říct pár slov o vedení vsetínských
vlčat ...
Za dobu existence se ve vedení smečky se
vystřídali tři vůdci: Roman Pavlica – Romitů,
Tomáš Pifka – Pif a nynější vůdce Petr Hanák
– Hanýsek, tedy moje maličkost. Stačí ?
Když jinak nedáš, tak stačí. Pořádá váš oddíl
nějaké akce pro veřejnost?
No že bysme něco přímo organizovali to ne, ale
rádi se jich účastníme...
A jak veliká je vsetínská smečka?
No, pravidelně se nás na schůzkách schází

dvacet. Ale někdy ten rámus vydá za čtyřicet...
Jo a připiš tam, že se scházíme pravidelně ve
své klubovně na středisku v pátek od 16 do 18
hodin.
Od kterého roku váš oddíl nepřetržitě
funguje?
Ty mňa Dazule vůbec neposloucháš – už sem
říkal že od roku 1990.
Dobře, dobře ... Tak jednu otázku, kterou
jsem ti určitě nepoložil - máte ve vašem
oddíle nějakou hodně oblíbenou hru?
No, všecky! To je těžké, vlčata jsou hyperaktivní
a chtějí pořád nějakou změnu. Ale asi Maják,
ten hrajeme často.
Můžeš zvědavým čtenářům ŠESTÁKU
prozradit jak proběhl váš poslední tábor?
Skvěle! Na dva týdny jsme se vydali společně
se Lvíčaty na tábor do Slovenského Gápelu,
kde jsme v táborové hře objevovali dávno
ztracenou civilizaci Lupulů a našli její poklady.
Každé vlče po tomto táboře ví, jak se staví
podsadový stan, umí si do něj udělat komfortní
výbavu a umí chytnout pilu a sekeru tak, že se
s ní nezraní!
Hanýsku, co považuješ ty osobně za největší
úspěch vašeho oddílu?
Asi to, že kluky skauting baví a jdou dál – mezi
starší kluky, tedy teď do Lvíčat. Také to že se
mnou spolupracují Beran, Šmudla a Houmr.
Bez nich by to bylo o moc těžší a asi méně
zajímavé – pro mne i pro vlčata.
A který problém by váš oddíl potřeboval co
nejdříve vyřešit?
To je špatně položená otázka, zkus nějakou
jinou.

Ty máš politické ambice na presidenta :-)?
Tak tedy dobře - už víš, kdo povede
1.smečku vsetínských vlčat po tobě?
No mám takového tajného favorita ....
Prozrazovat ale nebudu nic, takže tu peněženku
zase klidně schovej.
Vidím, že z tebe nic pořádného nevydoluju,
takže poslední otázka na závěr - a prosímtě,
zkus jít do sebe, než odpovíš tak pořádně
zapřemýšlej a neplácni první nesmysl, který
tě napadne. Chceš něco vzkázat ŠESTCE?
Aby byla stejně dobrá jako Vlčata.
Tak ti teda pěkně děkuji za rozhovor ...
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Malá Fatra 2006
Miris leze v Šůtovském vodopádu

Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují... (Heinrich Heine)

OS Túlavé papuče
Milí čtenáři mého nejmilejšího ŠESTÁKU. Na
dnešních stránkách našeho oddílového časopisu
si dovoluji představit slovutné oldskauty (OS)
Túlavé papuče. K dnešnímu rozhovoru jsem
přizval vůdkyni tohoto seskupení Jitmelku (Mgr.
Jitku Harland).
Dazul: How are you, Jitka Harland?
Jitmelka: Tož, de to. Děkuji za optání v jazyku mé
domácnosti, ale klidně to zkusme po našem.
Dazul: Dobře, dobře, já už bych toho víc v té
angličtině stejně nezvládl. Úvodem bych se
Tě obligátně zeptal, zda můžeš představit
váš klub?
Jitmelka: Bylo, nebylo - při náhodném únorovém
setkání „gangu čtyř“ (rozuměj čtyř střediskových
vůdců – bývalých a současného) v roce 2004 na
běžkách mezi Trojákem, Bludným a Kateřinicemi
se kuly plány kam by se dalo na běžkách,
pěšky či raftech, s kým a kdy. A v teple příbytku
Dazulových uzrála myšlenka založení klubu OS.
A tak byl 11.3.2004 založen klub OS „Túlavé
papuče“ (pod tímto heslem nás již předtím
nějakou dobu zval Pajtáš na své aktivity).
Dazul: Bylo to potřeba?
Jitmelka: No, vzhledem k tomu, že roveři
nás nechtěli, protože na nás nemají (:-) a ke
stávajícím oldskautům jsme nemohli, protože
na ně nemáme zase my, co nám zbývalo? A
protože se nás každým rokem registruje víc
a víc (letos to už bude nejmíň 20), asi jsme
nešlápli vedle.
Dazul: To jsi mne předběhla s odpovědí. Na
4

to, kolik vás vlastně v klubu je jsem se chtěl
právě zeptat. Vidím, že na středisku patříte
k těm početnějším oddílům.
Jitmelka: Vím a vím i to, že jsme inspirací pro
právě vznikající klub OS v Kateřinicích.
Dazul: Ano, máš plnou pravdu. Tak nás ještě
inspiruj, co vlastně podnikáte?
Jitmelka: Nóóóó, neprozradím Ti všechno,
ale alespoň něco z naší „kuchyně“, tak třeba:
brázdění Lipna na plachetnicích, na kolech
třeba do Karlovic, ValMezu, kolem Moravy do
Hradiště, splutí Dunaje, Otavy, Vltavy, Lužnice
(a ještě se chystáme na Kateřinku a Ratibořku(:
-), přechod Malé Fatry nebo Rychlebských
hor. Ale nejenom to, adoptovali jsme holčičku
v Ugandě - a to společně i s vaší družinou Žab,
pomáháme na skautských základnách, občas
vyrazíme za kulturou, a tak.
Dazul: A nejste tak trochu uzavřeni do sebe?
Jitmelka: Vůbec ne, všechny naše akce jsou
přístupné jak pro skauty, rovery, začínající
oldskauty i veřejnost. I Ty se můžeš na
našich stránkách http://os.skauti.cz dozvědět
kdy, co, kde. Našim přátelům a ostatním
zájemcům rozesíláme na jejich mailové
adresy aktuální informace. Však víš, jsi jeden
z abonentů a čtenáře Šestáku rádi zařadíme
na tento mailinglist, stačí nám napsat na
papuce@skauti.cz.
Dazul: Ano, ano, moc děkuji za vaše
informace a krásně prožité chvíle s vámi i
za nabídku pro naše čtenáře. Mohu potvrdit:
„S Túlavýma papučama za hranice všedních

Lepší je zapálit třeba jen jednu svíčku, než proklínat tmu. (Konfucius)

dnů“. Prozraď, co chystáte pro letošní rok?
Jitmelka: tajemství nemáme, jak jsem již řekla,
rádi kohokoliv přivítáme. Tak můžete s námi
například zkusit v květnu na kolech kolem Bečvy
k soutoku s Moravou nebo koncem prázdnin
do Jizerských hor, určitě se s někým od vás
potkáme na „rekreaci“ na Lipně no a vaši OS
jsou již nyní srdečně zváni na naše 1.Jamboree
OS, které plánujeme na konec léta.
Dazul: Skvělé, skvělé - a co tak pravidelná
činnost: družinovky, deníky, uzlování,
KPZky ...?
Jitmelka: no, po pravdě, na to nás už moc neužije.
Družinovky nám stačí tak 1-2 do roka, v denících
ze skautského mládí si rádi zalistujeme a po
tom, co jsme na
posledním Skautském
plese viděli
KPZku
v ů d c e
střediska
j e n

bledneme závistí (ale ty KPZky od světlušek
a jejich vedoucích taky nejsou nejhorší, že
Dazule?). Ale když je příležitost a nebo nás
někdo pozve, třeba na své čtyřicetiny, rádi i
posedíme.
Dazul: Vidím, že jste nepřekonatelní, proto
otázka poslední - chceš něco vzkázat
Šestce?
Jitmelka: chtěla bych za sebe a celý náš klub
popřát vašemu oddílu do dalších let stejně
skvělou činnost jako doposud, stejně skvělé
oddílové vůdce (a nebo vůdkyně) jako doposud
a jak očekáváme, skvělé oldskauty a oldskautky,
kteří budou mít hodně skvělých následovníků.
Už se těšíme na skvělé oslavy vaší
desetileté činnosti.
Dazul: Děkuji a
bye.
Jitmelka:
bye-bye.
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