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- KÁJA NA ÚVOD -

KÁJA NA ÚVOD

(Kája) Vybavuje se mi množství obrazů podobných situací. Jeden by je skoro nerozeznal, ale spousta
z nich se liší místem, jednou se to odehrává venku na louce, jindy v lese, potom v klubovně nebo
před ní a občas i u ohně nebo na táboře. Co tedy mají tyto události společného? Výrazy ve tvářích,
emoce. Ty jsou napříč prostředím i léty velmi podobné. O jaké události se jedná? Jde o rozdávání
oddílového časopisu Šesták.
Dlouhou dobu se to dělo každý měsíc, pak nastalo období nestability a Šesták vyšel jednou za čas,
v poslední době, bohužel, jen asi jednou za rok. Věřím ale v zářivou budoucnost a tak i zašlá sláva
tištěných časopisů v našem oddíle třeba pocítí svůj velký návrat. Schyluje se k tomu, ale pššš.
Každopádně, ať už vycházel jakkoli často, ve tvářích adresátů – hlavně z řad starších a taky těch,
kteří našli vlastní příspěvek nebo nedej bože fotku otištěnou v aktuálním čísle – se vždy dalo
pozorovat nesmírné mimické divadlo. Smích, zamyšlení, soustředěnost, nadšení, výbuchy smíchu
při osvěžení hlášek z poslední výpravy a nebo sdílení a povídání kamarádům o události, která je
zaznamenána a oni tam zrovna nemohli být.
Kolem Šestáku se vznáší specifická aura. Ačkoli to napříč roky často byl velký boj, hlavně vytáhnout
z členů oddílu příspěvky, je to úžasné, že se kdysi v roce 2000 Šestkaři rozhodli vydat první číslo, a
že teď po 22 letech nebyl tento počin zahozen v zapomnění.
Dát dohromady tuto publikaci dalo víc práce, než bych si já sama předem představila. Procházení
jednotlivých čísel, vzpomínání, smích i slzy dojetí či inspirace z dob, kdy jsem se ještě bála černého
psa ve znaku na infokanále. A to nemluvím o desítkách hodin sazečské práce, kterou odvedl Dazul
v extrémních podmínkách a krátkém časovém úseku.
Těším se moc, až budu pozorovat další mimické divadlo na tvářích těch, kteří otevřou tuto knihu a
začnou listovat!
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- DAZUL NA ÚVOD -

DAZUL NA ÚVOD

(Dazul) Lidská paměť není dokonalá. Pracuje selektivně. Je prokázáno, že si mnohdy pamatujeme
jen to, co nám vyhovuje a nepohodlné vzpomínky podvědomě odsouváme do úplného zapomnění.
Asi jsme už všichni zažili situaci, kdy se vypráví nějaká stará historka, jíž jsme byli účastníky, ale
my máme přesto pocit, že se zřejmě jedná o úplně jiný příběh – my si jej přece pamatujeme jinak.
A tak berme tenhle pečlivý výběr původních textů a fotografií jako pokus o relativně objektivní
předložení toho, co se zachovalo. Vedle prastaré oddílové kroniky, VHS a DVD, vývěsek před Obecním
úřadem, textů v Obecním zpravodaji, výročních zpráv střediska, KRONIKY OLDSKAUTI 2006-2020, …
pomáhají oddílové ŠESTÁKY doplnit a uchovat přepestrou a mnohovrstevnatou mozaiku běžného
života čtvrtstoletí ŠESTKY. Troufám si tvrdit, že aktuálně v naší republice nepracuje mnoho takových
oddílů, které mají nejen svůj dobrý příběh, ale i relativně dobrý záznam téhle story : -)
I nenapravitelný šťoural si ověří, že vše co je v tomto „výběru“ zachyceno, do sebe zapadá, že vedle
náročných a bombastických akcí se konaly i ty naprosto obyčejné a „všední“, ale jako celek cosi
vypovídají o „charakteru“ našeho společenství.
Svým dětem tuhle „knihu“ asi raději neukazuj. S velkou pravděpodobností mnohé nepochopí,
budou jim unikat souvislosti. Ale neodsuzuj je za to. Tohle všechno nezažily a tak jsou zatím
trochu ochuzeny, protože nemohou vidět některý z tisíců příběhů, které se mimo obraz a text, za
každou fotografií i větou ukrývají. Ale ty si je můžeš připomenout, a některé z nově nalezených
příběhů snad i vyprávět ve své verzi : -)
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- ŠESTÁKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI -

ŠESTÁKOVÉ
ZVLÁŠTNOSTI
Oddílový časopis ŠESTÁK se s odstupem času
ukázal jako neocenitelný zdroj informací
o tom, jak šel čas ve společenství ŠESTKY.
Kronika se už dávno nevede, fotografie a
videa pořízené na oddílových a družinových
akcích nejsou nikde centrálně shromážděna
a leckdo o ně díky haváriím svého počítače
přišel, informace publikované na původních
oddílových webech se nepodařilo včas
zálohovat, ... A tak nezbývá než čerpat z toho, co
kdo před dávnými lety, mnohdy s donucením,
sepsal a bylo to publikováno v našem ŠESTÁKU.
Všechny dohledané ŠESTÁKY, speciály,
EXPEDIČNÍ KHINY a miniŠESTÁKY mají
dohromady minimálně 3145 stran (Babička
Boženy Němcové má cca 275 stran). Kdyby se
všechny strany svázaly do čtyř tlustých knih,
vážily by dohromady asi 6,2 kg.
Nejvíc stránek ze standardně vytištěných čísel
měl ŠESTÁK č. 96 (o táboře – vyšel už 22. 7.
2008) má 56 stran, druhým nejobsáhlejším
číslem je ŠESTÁK č. 152 ze září 2019 – 48 stran.
ŠESTÁK SPECIÁLNÍ ČÍSLO: VÝVĚSKY z 22.12.2017
je zvláštní tím, že:
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•

zachycuje oddílové vývěsky vytvořené v
letech 2011–2017 tak, jak se je podařilo
archivovat (bohužel se nedochovaly
všechny). Pro zajímavost: první „nástěnka“
byla připravena už na jaře roku 1997.
Bohužel se nezachovala ani na fotografii : -(
• má 118 stran tištěných digitálně na
křídovém papíře
• tisk s pevnou laminovanou vazbou stál
2449 Kč
• vzhledem k ceně vyšel pouze v jediném
nákladu a je v majetku Dazula
Toto číslo je zatím dostupné v plné verzi na
www.oldskauti.cz
Nejméně textu je ve dvacetistránkovém
ŠESTÁKU č. 136 z 21. 4. 2017, který mapuje
20 let ŠESTKY prostřednictvím oddílových
fotografií.
První číslo oddílového časopisu ŠESTÁK
vyšlo 16. března 2000 (8 stran), zřejmě
k 3. výročí založení ŠESTKY (19. 3. 1997).
V elektronické formě se toto číslo nepodařilo
zachovat a v tištěné verzi existuje patrně jen
jediný exemplář, který si dal spolu s prvními
pětadvaceti čísly svázat Dazul do „modré

- ŠESTÁKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI -

knihy“. Jen pro srovnání – první oddílový web
byl spuštěn v červnu 2002 a jeho digitální
podoba se nezachovala. O důvod víc proč se
investovalo do vydání tohoto „výběru“ - papír
má relativně větší šanci přežít : -)

stránkou Fanty na koni (chybělo doplnit 2 strany
fotek či textu), nikdy tiskem nevyšla. Je ale
k dispozici v elektronické verzi. Osmistránkový
ŠESTÁK č.114 s titulní stranou z družinovky ŽAB
byl distribuován 4.11.2011

Největším nákladem 90 výtisků vyšly čtyři
ŠESTÁKY s čísly 152–155. Prvních 155 čísel
(do ledna 2020) bylo vydáno v tištěné podobě
a distribuováno všem registrovaným členů
oddílu na družinovkách či oddílovkách. Později
byla tato čísla (vyjma prvního) zpřístupněna
i v elektronické verzi na oddílovém webu.
Jediné číslo 156 (duben 2020) bylo vydáno
pouze elektronicky. Poslední čísla 157 (září
2020) a 158 (září 2021) byla opět tištěná.

ŠESTÁK SPECIAL z 6.6.2016 má 24 stran
a je vydán v češtině i němčině. Vznikl jako
náš příspěvek k evropskému kolu soutěže
„obnova vesnice“. Z titulu VESNICE ROKU
2014 naše dědina automaticky postoupila do
obdobné soutěže na evropské úrovni (obnova
vesnice) a pro presentaci činnosti ŠESTKY před
hodnotícími komisaři jsme pro ně mimo CD
s oddílovými písničkami připravili i ŠESTÁKA
v němčině.

Nějaký čas byl „sesterským“ časopisem ŠESTÁKA
také SEDMIČKA, která vycházela po dobu, kdy
jsme se pokoušeli o obnovu jablůnkovského
oddílu.
ŠESTÁK je nestarším oddílovým časopisem
minimáně na Valašsku, který občas vychází
sice nepravidelně, ale nepřetržitě 22 let!

ŠESTÁK SPECIAL z 6. 6. 2016 je zvláštní i tím, že 22
stran z něj bylo použito pro jediné „ratibořské
číslo“ vydané 1. 6. 2016, pro potřeby soutěže
VESNICE ROKU, ve které bojovala Ratibořská
dědina, jež chtěla také presentovat skauty.
A tak bylo číslo upraveno tak, aby akcentovalo
ratibořskou část našeho oddílu. V elektronické
verzi je stále dostupné : -)

ŠESTÁK č. 114 vznikl ve dvou verzích.
Šestnáctistránková verze z konce září, s titulní

Některá čísla speciálních ŠESTÁKŮ se bohužel
nezachovala vůbec, některá jen v jediném
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- ŠESTÁKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI výtisku. Například to z dubna 2001, které bylo
vytištěno 100 x, zřejmě pro nějakou náborovou
akci.
První číslo v barvě je ŠESTÁK č. 25 z 5. července
2020. Bylo sice vytištěno černobíle, ale v
elektronické podobě se zachovalo s barevnými
fotografiemi a nadpisy.
Do výběru původních textů pro tuto
„knihu“ se nedostaly EXPEDIČNÍ KNIHY. Je
pravděpodobné, že dříve nebo později vznikne
další „díl“ této „knihy“, který bude poskládaný
z nekrácených stran všech vydaných (a třeba
i ještě nevydaných) EXPEDIČNÍCH KNIH. Třeba
si za čas přečteme povídání nejen o dalších
putováních po rumunských horách, ale
i po Kavkaze či Asii : -)
Mnozí pamatují, jakými lstivými úskoky byly
před dvěma desítkami let vyprošovány

Na pečlivém výběru textů pro tuto knihu
pracovali: Kája, Irča, Katka W., Hanny, Verik, Marťa, Pepa, Klíště, Mája. Patří jim
veliký dík za vyzobání „perel“ a oddělení
„zrna od plev“ : -)
Pokud se ti bude zdát, že zde chybí mnoho
podstatného ze zbývajících více než 3000
stran původních ŠESTÁKŮ, pusť se do výběru textů a fotografií pro případný druhý díl
tohoto výběru, který může z tvé iniciativy
vyjít třeba k 30. výročí ŠESTKY na jaře 2027.
příspěvky (texty) do ŠESTÁKU.
Nebylo to
samoúčelné. Jen díky tomu, že se TEHDY
dokázali mnozí přinutit, aby obětovali kus svého
volného času, si můžeš DNES prohlížet i číst tuto
„knihu“ a ukazovat svým dětem, příbuzným či
kamarádkům, co jsi SKUTEČNĚ prožil(a).

Tento výběr nezahrnuje všechna vydaná a zachovaná čísla - rozličně poskládané dvojičky měly vybírat z cca 30
přidělených ŠESTÁKŮ a každá svůj výběr podrobila jiným kritériím. Proto se některé klíčové okamžiky Šestky či pro
tebe osobně neopominutelné události do této knihy nedostaly, i když jsou v oddílovém časopise popsány.
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- ŠESTÁK č.1 - 16.3.2000 -

ŠESTÁK
č.
1
16. 3. 2000
ÚVODNÍK
Konečně je to tady - první číslo našeho oddílového časopisu spatřilo světlo světa. A hned je
tady první problém - jak se bude jmenovat? Pochopitelně, že se jedná o kardinální problém. A
nutno dodat, že pro oddílový lid problém nejdůležitější. Vůdcové mohou sice zapochybovat o
jeho důležitosti a nesměle namítnout, že mnohem důležitější je, kdo do takovéhoto časopisu
bude přispívat, ale své námitky raději tutlají a bojí se s nimi vyrukovat na denní světlo. Ostatně,
sečtělý oddílový čtenář velmi dobře zná, jak tento problém popsal Jaroslav Foglar ve své knize
„Tábor smůly“, a tak další úvahy na toto téma přenecháme jemu.
Každopádně se vyhlašuje konkurs, veřejná soutěž, hlasování, referendum atd. o konečný název
našeho oddílového plátku. Takže zkusme všichni trochu přemýšlet.

STŘÍPKY
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Na Čekatelské zkoušky se chystají
Miris, Kika a Brumla. Držme jim
palce
Proslýchá se, že naši rověři pojedou
o prázdninách na svoji první velkou
expedici, a to rovnou za polární
kruh do Ruska
Je zavedeno tvrdé pravidlo - na
oddílovém počítači nemůže hrát
hry nikdo, kdo nenapsal alespoň
1 celou stránku (měsíčně) do
oddílového časopisu či do oddílové
kroniky
Hledáme nové tábořiště
Hledáme dobrovolníka, který by
napsal pár slov (1 stránku) o našem
oddíle do střediskové kroniky
Pozor - každý rádce a podrádce bude
muset mít odborku zdravotník a
každý rádce čekatelky
Oddílová nástěnka se mění 2x do
měsíce - zajišťuje Spídy
opět se chystá „HELP 98“
v dubnu budou čekatelky a Planina
-9-
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ŠESTÁK
č.
2
13. 4. 2000

STAVBA KLUBOVNY
(Dazule) Postavit si vlastní klubovnu! Myšlenka je to stará skoro jako náš oddíl. V nynější době,
kdy nám začíná být naše útulná klubovnička trochu těsná, je to pro nás dokonce i vhodné spojení
příjemného s užitečným.
Postavit si klubovnu převážně vlastníma rukama není žádná sranda, ale už na jedné z loňských
oddílových rad jsme se dohodli, že to chceme zkusit a uděláme maximum proto, aby to nebyl
jenom sen. A sen se pomalinku začíná uskutečňovat.
Díky velikému pochopení pana starosty a obecního zastupitelstva vykoupila obec pozemek nad
koupalištěm v Březinách. Obec to stálo přes 160.000,- Kč – v současné době jsou smlouvy na
katastru, aby se tam uskutečnil přepis parcely.
V mezičase probíhalo jednání se Scampem (Ing. arch. Ing. Stanislav Žalud) se kterým jsme diskutovali
nejlepší podobu naší klubovny. Ve hře bylo a je mnoho faktorů – naše potřeby a požadavky na
místo (ini-tipi, hřiště, vázaná věž, skladiště pevných lodí, táborový kruh, stožár, alespoň 3 místnosti
pro klubovny + další na sklad,...) x naše
finanční možnosti.
Na podzim tu za námi Scamp přijel (z
Přerova) – vše si pečlivě nafotil, rozměřil
a vyžádal si podrobný vrstevnicový
plánek pozemku. Ten se nám podařilo
(opět zdarma) získat od bývalého člena
mého původního oddílu – Kata, který je
zeměměřičem a disponuje složitými a
drahými přístroji. A tak jsme v prosinci
vyměřovali bod po bodu celý pozemek –
tak přesné údaje nemá ani Pentagon.
Před měsícem jsem konečně mohl
požadovaný plánek odeslat Scampovi
(Kato měl nějaké potíže s přístroji a plánek
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- ŠESTÁK č.2 - 13.4.2000 nešel vytisknout). Zároveň jsem na jednání v Přerově se Scampem dodal poslední rozhodující
informace, které od nás potřeboval vědět (budova bude přízemní), aby mohl v plánech pokračovat.
Se Scampem je dohodnuto, že vše připraví v rámci svých časových možností a dodá všechny
podklady pro to, abychom mohli nechat plány překreslit nějakým projektantem (ten na ně musí
dát také své razítko a nás to bude něco stát).
Takže ve stručnosti nás nyní čeká:
• Nalezení vhodného (a laciného) projektanta, který připraví plány potřebné pro stavební
povolení.
• Ve spolupráci s obcí musíme požádat o stavební povolení
• Vytyčení staveniště a zemní práce – srovnání terénu pro samotnou stavbu, hřiště, pracovní
plac,... vykopání základů, přívodů pro vodu, odpady,...
• Betonování základů, základy krbu a jeho komínu
Toto vše bychom chtěli zvládnout do letošní zimy. Znamená to, že prázdniny budeme muset z části
věnovat právě na práce kolem naší klubovny – pro každého bude něco. Bude zapotřebí z vykopané
hlíny roztřídit kameny, očistit je, abychom je mohli použít do základů. Z téže hlíny můžeme ihned
po výkopových pracech začít dělat nepálené cihly – ty budeme potřebovat na akumulaci tepla
zevnitř klubovny – cihel budeme potřebovat cca 7000 – takže každý z nás by si měl vlastnoručně
vyrobit zhruba 200 cihel.
Nyní, pro neinformované, pár informací k tvaru klubovny: klubovna by měla mít tvar osmiúhelníku
(nejvíce se blíží kruhu jako nejideálnějšímu tvaru). Jedna strana tohoto osmiúhelníku by měla být
dlouhá 6 metrů – tedy zastavěná plocha cca 160 m2. Na vnějších stěnách se počítá s možností
přístavby (kdybychom se ještě víc rozrostli - počítáme, že časem by mohla vzniknout samostatnější
větev našeho oddílu v Ratiboři i Hoštálkové a naše klubovna by měla být jakýmsi centrem). Jedna
z „přístaveb“ bude vybudována zároveň s klubovnou a bude jako jediná plně zděná – bude v ní WC
a umyvárka – počítáme totiž, že by se naše klubovna mohla využívat i jako víkendová základna pro
oddíly z celé republiky a minimální sociální zařízení je nezbytné.
Ještě několik faktických poznámek na závěr:
Jako oddíl na klubovnu zatím nemáme ani korunu – rýsuje se šance, že po pronajmutí pozemku na
dobu minimálně 15 let bychom mohli nějaké prostředky získat z různých zdrojů – Junák, rozličné
nadace, protidrogové programy,... Nelení ani pan starosta, ani já.
Na odborné práce se neobejdeme bez pomoci odborníků a rodičů (především tesařské a zednické
práce).
Příštím rokem rádi uvítáme darem jakýkoliv materiál, který bychom při stavbě klubovny mohli
použít (dřevo, ciment,...).
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ŠESTÁK
č.
3
12. 5. 2000

(Kikina) Napsala jsem vám tady pár citátů, které se mi moc líbí... Slyšíte taky každý večer ten
podvědomý hlas, který se vás ptá: ,,Komu jsi dneska pomohl, třeba jen dobrým slovem? Byl jsi
dneska někomu jinému užitečný, nebo žiješ jen sám pro
sebe? Neublížil jsi dnes někomu nerozmyšlenými slovy?“ Je
Kámen
to hlas Srdce.
(Anita)
,,Nejvzácnější dar je, když člověk dává kousek ze sebe
samého.“ (Ralph Waldo Emerson)
,,Potěšit osamělé srdce jednoduchým gestem je mnohdy
lepší, než když se tisíc hlav pokorně sklání k modlitbě.“
(Gándhí)
,,Velká příležitost pomoci jiným přichází zřídkakdy. Malé nás
obklopují denodenně.“ (Sally Kochová)
,,Úkol, který je před námi, nikdy není tak velký jako síla,
kterou máme v sobě.“ (N.N.)

OBROK 2000 (28. 4.–1. 5. 2000)

Jsem černý, napohled odporný.
Jsem kámen.
Kámen, kolem něhož lidé chodí
bez povšimnutí
Jsem sám.
Sám uprostřed polí, lesů
Nikým nevzpomínán.
Nikým neoplakáván.
Proč je tomu tak ?
Člověče, zastav se, ohlédni se
Nenechávej mě samotného ....

(Miris) Jistě si mnoho z vás teď říká, co to vlastně ten OB ROK byl. Bylo to celostátní setkání roverů
a rangers (starší 15 ti let), které se konalo u malé vesničky Sklenné nad Oslavou. Přihlášených bylo
něco málo přes 600 lidiček, ale zúčastnilo se jich asi 500. Možná škoda, možná dobře. To nedokáže
nikdo z nás posoudit. Každý rover z našeho oddílu dostal na starost přípravu nějaké aktivity, a tím
vlastně ulehčil přípravy organizátorům. Každý příchozí kmen si mohl připravit vlastní aktivitu,
kterou by chtěl ukázat ostatním, takže to vypadalo jako na tržišti. K vidění toho bylo opravdu
hodně. Od vysokých a nízkých lan přes vodu, výrobky z kůže, malé i masové hříčky až po čajovny a
zemákové království. Každý měl možnost se po tržišti projít a všechno si vyzkoušet. V neděli byla
připravena hříčka z názvem: „Klidné nedělní odpoledne.“ Asi si dovedete představit, jak takové
klidné odpoledne v 500 osobách mohlo vypadat. No prostě odřené lokty, kolena a jiné části těla.
Nehrály se jenom hry, ale hodně se i povídalo a debatovalo. Ono vlastně ObRok nebyl ani tak o
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hříčkách a o vyvádění, ale spíše o setkání a poznání lidí se stejnými zájmy, ale o to dovádění tam
šlo samozřejmě taky.
(Venďa – Frýdek-Místek) Není v naší zemi zatím příliš obvyklé, aby se scházelo ke společnému
táboření tolik skautského národa. OBROK byl jednou z prvních vlaštovek, která přiletěla díky
obrovskému nasazení celého teamu. Moc jsem nevěřila, že by to mohlo dobře dopadnout.
Představa neovladatelného, hlučícího davu a všeobecné anonymity a v uších mi ještě zněla slova
mé spolubydlící, že nesnáší hromadné akce, to vše mne trochu děsilo. Ale skutečnost pak byla
úplně jiná.
Vzpomínám na sobotní ráno nad tábořištěm. Vstávala jsem do nového dne. Kolem se pomalu
probouzel den, ptačí zpívání a kapky rosy. Pomalu se začali trousit lidičkové potichu našlapující,
aby snad nevzbudili ty ještě okolo spící. Až zvuky tam-tamu probouzely ostatní ze sna.
Ale ani pak se nikdo nikam nehnal ani nerval. Všichni jakoby respektovali řád přírody. Vždyť jsme
tady přece jenom hosty.
A anonimita davu? Stačilo jen málo. Oslovit toho, kdo stál vedle tebe v řadě na vodu, a už se před
tebou otevřel jeho svět, jeho příběh. Stačilo jen trochu se zajímat o toho vedle a vidět v něm jedince,
a ne část davu.
A proč příště pojedu na nějakou větší akci? Ještě nikde jsem neviděla tolik lidi společně tančícíh
v dešti, radujicich se jen tak naboso. Byly to desítky a desítky rukou a těl, které tvořily onen krásný
obraz lidského společenství.
(Dazule) Jako ten, který měl na starosti organizaci této celostátní akce, bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem roverům z našeho oddílu, kteří odvedli větší kus práce pro zdar celé akce, než
si sami dokáží představit. I když vím, že se nikdo neflákal, chci vyzdvihnout Mirisovo nasazení,
které v servistýmu ukázal. Dokážu si představit, že na příštím „ObRoku 2002“ bude většina našeho
roverstva zvládat mnohem náročnější aktivity s naprostou samozřejmostí. V tomto křestu ohněm
jsem byl na Vás všechny strašně moc hrdý. Díky.
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PLEŠIVECKÁ PLANINA –VRRV
Předpokládaná
předposlední
VRRV
v historii oddílu – po prázdninách budou
nahrazeny roverskými výpravami. Tak jako
loni do Slovenského krasu. Letos mnohem
méně speleologie, více chození. To, že je
možno na Planině zabloudit důkladně,
jsme prokázali tím, že jsme po marném
půlnočním hledání tábořiště u „Mačiacej
diery“ postavili přístřešek asi 300 metrů
od něj (pochopitelně jsme to zjistili až
za denního světla). Po marném hledání
námi neprobádané „Čikovy diery“ jsme
dezorientovaní po dvojičkách vyrazili zpět
na tábořiště. Dorazili všichni, nikoho jsme
nemuseli jít hledat. Byl to snad trochu
drsný, ale velmi účinný výcvik.
V „Čikově dieře“ jsme se pod Fidovým
vedením nakonec dostali a mimo toho, že
to tam Brumle „ujelo“, jsme viděli mrtného
psa „Čika“ a parádní krasovou výzdobu.
Podařilo se nám zhlédnout též „Ladovou
jaskyňu“ na Silické planině a prošli jsme si
i údajně nejkrásnější dolinu na Slovensku –
„Zádielsků“ – moc nás nenadchla.
Přenocování pod „Dolným vrchem“
nezůstalo u většiny z nás bez následků – už
víme, co to je „sametka podzimní“. Nás ta
potvora přepadla už na jaře – tak je záludná.
Podařilo se nám též zhlédnout „Krásnou
horku“ – tedy alespoň zvenčí, protože byly
Velikonoce a zámek byl zavřený.
Akce to byla zcela jistě vydařená až na tu
„sametku“.
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ŠESTÁK
č.
4
14. 6. 2000

NA TULÁCKÝCH SKALÁCH – 20. 5. 2000

(Fanta) V sobotu ráno se nás u klubovny přece trochu sešlo. Já, Dazul a Kecka. Nebylo nás sice moc,
ale čím míň, tím líp. Sbalili jsme pár lan, žumarů atd. Tak jsme teda vyrazili. Jeli sme přes Ratiboř
až do Hošťálkové. V Hošťálkové se k nám přidaly Kikina a Bára. Spolu s nima se naše cesta vedla až k
zastávce, kde se každý z nás trochu posilnil, a jak v Dazulovém batohu zazvonil mobil, všichni tušili,
že jsme někoho určitě zapoměli. „No a ne?“ Měli jsme pravdu? Volala Irča a říkala, že jsme zapoměli
na Katku s Judy. Nemyslete si, že se někdo z nás vracel. Dazul byl tak chytrý a řekl Irči, že na ně
počkáme. Až Katka s Judy dojely, pokračovali jsme dál. Jakmile jsme dorazili, vybalili jsme lana
a další potřebné věci. Dazul lana šel hned pověsit a my ostatní jsme zatím chystali sedáky, žumary
a osmy. Jak bylo vše zajištěné, tak ti prvni z nás si na sebe dali sedáky a to, co bylo k lození potřebné.
Jako první jsem šel já a Bára mě jistila, ale s ní jsem se bezpečně stejně necítil. Tak jsem tedy lezl,
jak jsem byl asi dva metry nad zemí, myslel jsem si, že to už asi nezvládnu, protože se nebylo kde
chytnout. Po chvilce hledání jsem narazil na malou skulinu, do které mí vlezly jenom tři prsty, a tak
jsem se vymrštil aspoň o půl metru vyš. A tak nějak jsem se vyškrábal až nahoru.
V duchu jsem si říkal: dokázal jsem to! Dolů to šlo už líp. A takto si to vyzkůšali všeci. Chtěli sme si
vyzkušať ještě slaňování, ale zrazu sa cosi začalo blýskať a poprchávať. Okamžitě sme sbalili lana a
sedáky a šli sme udělať přístřešek, pod kterým sme měli oheň. Sedli sme si na pařezy a se svačinou
v ruce počkali, až déšť přejde. Až déšť přešel, lana sme zase pověsili a začali sme loziť dál. Nebylo to
nic platno, protože sme si neslanili ani třikráť a zase začalo pršet. Tak sme zase sbalili lana a sedáky
a opět zalezli pod skály. Jakmile přestalo pršet, nasedli jsme na kola a pospíchali dom.
Cestou sme sa stavili v Hošťálkové na zaslávce, kde sme točili svoje zabahněné obličeje a jiné věci,
které vás nemusíja zajímať. Pak už sme upalovali dom.
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TRIATLON –10. 6. 2000

(Dazul) Triatlon je sportovni disciplína
skládající se z plavání, jízdy na kole a běhu - to
vše na jeden zátah, tedy bez přerušení. Naše
skautské středisko na Vsetíně letos začalo s
tradicí pořádání TRIATLONU – organizačně to
naprosto perfektně zvládl Tempo s Křečkem.
Byl jsem velmi mile překvapen, že oba dva při
tom stihli triatlon absolvovat.
Z Kateřinic jsme vyrazili čtyři odvážlivci – Pinčl,
Dazul, Miris a Michal Kamas. Všechny trasy
byly naplánované od „Balatonu“ v Karolince.
Dopoledne v 10:00 startovala děvčata na svoji
(kratší) trasu. Vyběhlo jich 11 a všech 11 jich
do cíle doběhlo. První doběhla Trpaslík z 2.
dívčího. To jsem nečekal, že porazí své (na první
pohled) lépe připravené a starší soupeřkyně.
Myslím si, že by dívčí část našeho oddílu z řad
RS měla velmi vážně uvažovat o tom, že se
příští rok triatlonu zúčastní a budou bodovat.
Rozhodně na to mají.
Po celý rok jsem dost přísně (na rozdíl od
Pinčla!!!) dodržoval svoji tréninkovou metodu
– nevysilovat se zbytečným trénováním a
hodně jíst, aby bylo tělo dostatečně silné a při
závodě mělo dostatek energie. Před startem
se nám podařilo ukecat Mirisa, aby nastoupil
taky. Moc se mu do toho nechtělo a řídil se
heslem „jaká výmluva, taká výmluva“. Tím,
že nastoupil, mi udělal strašlivou radost – a
dokázal, že v ŠESTCE nejsou žádné velké máčky.
Mužů začínalo 21 a já byl číslem (i věkem) 33
nejstarší. Mým cílem bylo dorazit a neumřít
při tom. Na 1 km plavání, kterým vše začínalo,
jsem nastoupil s chladným klidem a svým
stylem „čubička“ se držel tak nějak uprostřed.
Nevysiloval jsem se a držel jsem hlavu nad
vodou, což bylo těžké, protože ne vždy jsem
dosáhl na dno. Skoro minutu jsem ztratil
tím, že jsem se převlékal z plavek do suchého,
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a nějaké další vteřiny tím, že jsem nemohl zapnout
cyklistickou helmu (nejsem pověrčivý, ale radši
jsem si ji půjčil od Trpaslíka). Na 40 km trať jsem
vyrážel víceméně v pohodě. Akorát se mi z vody
trochu motala hlava. V Karlovicách u kapličky
měla být kontrola, takže když jsem tam dorazil a
viděl dvě zdravotní sestry v nemocničnim obleku,
pomyslel jsem si, že je Tempo správný recesista,
a ukazoval jsem jim stehno. Měl jsem na něm
napsané nesmyvatelným fixem své startovní
číslo. Sestřičky nereagovaly, ani když jsem na
ně dvakrát zařval „třicet tři – napiš si to!!!“ Ale
protože se tam objevili i nějací jiní cyklisté, kteří
zcela evidentně nepatřili k nám, a navíc dorazili
z jiné strany, pochopil jsem, že tohle asi nebude
naše kontrola, vrátil se a pokračoval ke slovenským
hranicím. Asi půl kilometru před otočkou mne
v protisměru minul Pinčl – byl první. Byl jsem
nadšen. Pinčl na to má. Povzbudivě jsem na něj
křikl a opřel se do pedálů, protože mne předjel
další soupeř.

- ŠESTÁK č.4 - 14.6.2000 vodě usnul. Podle mých propočtů jsem
mohl doběhnout tak kolem dvanáctého
místa, a tak, když mi říkali, že 6., nevěřil
jsem. Ale bylo to tak – doběhl jsem 3
minuly za Míšou a 16 minut za Pinčlem.
Pinčl byl 1.(!!!), Míša 5. a Miris 9. Troufam
si tvrdit, že v konkurenci 21 mužů to je
pro naši ŠESTKU velmi dobrý výsledek.
Dokonce bych si tipl, že jako oddíl jsme
se umístili v mužské kategorii suveránně
nejlíp.
Byl jsem rád, že jsem se dokázal překonat a
na trať vůbec vyrazit – vzdát jsem to mohl

Z kopce se mi jelo kupodivu líp a předjel mne jenom
jeden maník. Na 10 km běhu jsem vybíhal už ne tak
plně při síle, ale když jsem zjistil, že Miris (o kterém
jsem si celou dobu myslel, že je za mnou) vybíhal, když
já jsem teprve dojížděl kolo, stanovil jsem si metu,
že bych neměl být za ním moc pozadu. Pro jistotu se
jej budu držet. Dotáhl jsem jej asi za kilometr a po
dalším kilometru nechal za sebou, spolu s Kudlou.
To mne ale dohnal Michal, který ztratil při plavání,
ale pozvolna ztrátu dotahoval. Michala jsem se
držel jako klíště, dokud to šIo. V táhlém stoupáku
za půlkou přehrady Stanovnice jsem mu poděkoval,
že mne celý běh táhl, a zůstal jsem pozadu. Docela
mne začala bolet hlava, protože jsme celých 10
km běželi na přímém slunku, a nepřeháním, když
napíšu, že tam bylo 40 stupňů pařáku. Na posledních
občerstvovačkách jsem už ani necítil, že si liju vodu
na hlavu. Nohy mohly, plíce ještě stíhaly, ale lenost
a obava, abych neskončil mimo trať (chvílema jsem
opravdu moc nevěděl, jestli ještě běžím po asfaltce,
a nebo ne), mi nedovolily zvýšit tempo. Ale doběhl
jsem. A rovnou do vody zchladit rozpálenou palici.
Nádhemé uvolnění – žádny infarkt. Málem jsem ve

kdykoliv. A věřte mi, že pokušení se raději
neúčastnit bylo velmi, velmi velké. Obava,
že to nedokážu, lenost, strach z velké
ostudy, ... Ale TRIATLON byl pro mne výzva
a já ji přijal – myslím, že podobné pocity
zažíval i Miris. Ty 2 hodin a 12 minut, které
jsem byl na trati v plném zápřahu, pro
mne znamenaly mnoho.
Třeba to, že jsem trošku začal pochybovat
o své propracované tréningové metodě.
Tempo zářil – středisku se podařilo
alespoň při triatlonu zmírnit jeho debakly
z fotbalových turnajů SKAUTl x TOMíci,
protože obě první místa obsadili lidi
ze střediska, měli jsme nejmladšího i
nejstaršího účastníka ...
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- ŠESTÁK č.5 - 7.9.2000 -

ŠESTÁK
č.
5
10. 9. 2000

TÁBOR

(Beruška) Letošní tábor tábor byl už v pořadí
třetí, který pořádal náš skautský oddíl z Kateřinic
poblíž Valašských Klobouků . Tábor se odehrával
ve stylu doby bronzové a na sobě jsme nosili
obleky typické pro tu dobu, které jsme si sami
doma ušili. Dělalo se spousta věcí. Učili jsme se
vázané stavby a každá družina vázala vlastní
stavbu. Šneci měli strážní věž, žaby chýší, která
měla být pokrytá ze slaměných došků, a Žížaly
vázaný most. Zkoušeli jsme si též umlet svoji
vlastní mouku a z ní pak upéct placky na peci z
kamení. Jinak, obědy jsme si vařili sami a bývaly

většinou dobré a chutné. Např. kynuté knedlíky
s meruňkami, kterých Kikina spořádala 10, a
pak si šla ještě přidat. „No, řekli byste to do ní?“
Na táboře nám dost pršelo a tak jsme strávili
dost času v hangáru a krátili si čas tím, že jsme
např. modelovali, oplétali kamínky drátem, aby
se daly zavěsit na krk jako přívěšek. Přívěsky z
malých mušliček, zvonečky z plechu, na stávcích
se dělaly náramky s korálků, drhalo se a dělalo
se s kůží jako třeba pouzdra na nože. Večer,
když dřevo v ohni syčelo a praskalo, k obloze se
občas vznesl sloup mihotavých jiskřiček, jsme v
doprovodu kytar zpívali naše oblíbené písničky.
Občas se taky nažhavily kameny do potní chýše
a pořádně jsme se zapotili.

HLÍDKA

(Brumla) Na co taková hlídka je? No, na to, že
když nemá pár joudů z jiného oddílu co dělať
a jde si na přepad, aby si enom tak nepřišli,
vybrali zásobák, hangár a odnesli si, co se jim
zlíbí. Hlídající prostě jenom chodí po tábořišti,
kontroluje jestli se někdo neplíží lesem a jinde
po tábořišti. Pocity na hlídce jsou různé. Nudu
sem tam vystřídá strach a jediné, co můžete a
též vlastně musíte, je pozorovat noční krajinu.
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- ŠESTÁK č.5 - 7.9.2000 Sem tam vás vyděsí kolem probíhající lesní zvěř, ale někdy se
nestačíte divit , když v trávě zahlédnete postavu zahalenů do
tmy, plížící se enom aby něco šlohla. To je pak ródeo. Okamžitě
budíte hlídacího psa, což je člověk, který spí oblečený, aby za
nima moh okamžitě vystartovat. Během toho si řvete zvučné:
,,Popláááách, popláááááááách.“ Musíte totiž zbudit celý tábor,
aby zaujali obranné pozice před dalšíma návštěvníkama.
Sem tam sa podaří přepadajícího chytiť a ten to pak nemá
lehké. Sváže se a slyšela sem o tom, že v jiném oddíle je
svázali, pomalovali jak nástěnku a do rána nechali přivázané
ke stožáru. My jsme tak drsní nebyli a nechali jsme jich u
nás aj přespat. Pak všecko přejde, většina zaleze do spacáků
a je možná klid. Až skončí vaše hlídka, jdete zbudit dalšího
a to bývá dobrá sranda. Mu se pochopitelně nechce. Mručí,
protestuje a škemrá, že nevstane. Přes všecky protesty vstane
a vy si můžete jít v klidu lehnout.

ZÁPIS Z CANCÁKU (19. ČERVENCE)

(Kikina) Od soboty první den co neprší. Hurá, hurá, hurá.
Dopoledne je na programu velké praní a umývání. Po obědě
hrajeme hříčku na poznávání květin a stromů. Každý má sám
vyjít někam do okolí a najít určité druhy rostlin. Například
třezalku, lípu, jahodník.... Vydala jsem se teda ze zápisníkem
nahoru podle cesty. Chvilku jdu jenom tak po polňačce a
pozoruju motýly a čmeláky, které vylákalo sluníčko. V lese
je příjemně. Pavučiny jsou prosvícené slunečními paprsky
a kapky deště se lesknou. Všechno je čisté a zelené. Je tu
nádherné ticho. Z polňačky odbočuju na lesní pěšinku. Jde
sotva vidět a proplétá se mezi ostružinama. Obcházím malý
sesuv, přelézám potok a jdu nahoru lesem. Připadám si jako
objevitel nového světa, a ne jako obyvatel tábora vzdáleného
sotva 300 metrů. Narazila jsem na další pěšinku a poznávám
v ní tu, kterou jsme chodili k tábořišti úplně první rok – les
tiše šumí. U borovice vedle pěšinky se něco hlo. Aby to tak
byla Brumla, to bych jí zkazila samotku – proletělo mi hlavou.
Pak na mě ale vykoukla Sněhula. Už je tak čas jít zpátky do
tábora, a tak odcházíme spolu. Kouzlo samoty a lesa je pryč...

SKAUTSKÝ SLIB

(Bára) Tento rok byl skautský slib naplánován na 13. července.
Asi 2 hodiny před slavnostním ohněm jsme po dvojičkách
odešli s vůdci na tiché místo do lesa, kde jsme si o slibu
povídali. Těsně před slibem, když už jsme byli nachystáni u
kuchyně, přišel Dazul a řekl nám, jak to bude celé probíhat.
Asi po 10 minutách čekání, kdy jsme byli všichni značně
nervózní, pro nás začali vůdcové a rádcové chodit a po jednom
nás odváděli k ohni. Jako první skládala slib Fialka, pak já,
Judy, Kecka, Katka a Krtek. Na podstavci vedle Dazula byla
vlajka, Základy junáctví a oddílová kronika. Skládající vždy
přistoupil k Dazulovi, pravou rukou ho zdravil a levou položil
postupně na kroniku, vlajku a knihu a při tom odříkal slib.
-19-

- ŠESTÁK č.5 - 7.9.2000 -

Poté předal Dazul dotyčnému slibový odznak, dekret a knihu Skautskou stezkou. Pro nás všechny
to byl jeden z nejkrásnějších dnů na táboře, protože jsme složili jeden z mála slibů ve svém životě.

BRIGÁDY

(Kecka) Za to, že jsme mohli tábořit na našem místě, jsme šli na brigádu do Křekova pomoct
vytrhávat plevel v jatelině. Vyšli jsme s tábora po deštěm rozmočené cestě a hned, když jsme
narazili na kamenitou cestu, jsme museli podlézat ohradník a po ní dál až do Křekova. Všichni si
samozřejmě vzali peníze, aby si mohli koupit něco na zub. Byli jsme na tom samém místě a většina
z nás z toho místa měla různé zážitky. Hlavně bolest zad. To, co jsme minulý rok trhali rukama,
jsme letos vyřezávali nožíkama. Po nohách nám lozily různé zelené a červené potvůrky : „Byl to
děs.“ Já už jsem si chvilkama přála, aby začalo pršet a my šli zpět do tábora. Měli jsme skvělou
svačinu. Čokoládu, jabko, rohlík a pití. Po ní jsme to vzdali, protože začalo pršet. Všichni hurá do
tábora. Za pár dnů jsme měli další brigádu v jezdecké škole a za odměnu jsme měli volné hodiny
na koních. Hned po příchodu nás přivítal pes a kočka a oba byli moc přítulní. Za chvíli přišel Radek
s paní vedoucí a odvedli nás na místo, kde jsme odklízeli větve z potůčku. Všechny jsme je dávali
na hromady a oni si to už prej sami spálí. Bylo to asi záživnější než vytrhávání plevele, ale utahaní
jsme byli taky. Do tábora jsme přišli akorát na oběd. Pozítří jsme se dočkali odměny. Šli jsme na to
samé místo, ale tentokrát už jezdit na koních. Mohli jsme jezdit na dvou velkých a jednom poníkovi.
Někteří si i dovolili vést koně. Přišli jsme dost pozdě a ještě k tomu jsme nevzali kameru ani foťák,
takže jsme neměli žádnou viditelnou památku.
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ŠESTÁK
č.
6
10. 10. 2000

TRÁVA

(Kikina) JSEM TRÁVA. Vysoká či nízká – na
tom nesejde. Rostu všude okolo tebe, kam
se jen podíváš. V nížinách bývám jemná jako
hedvábí a hladím bosé nohy, které na mne
lehce našlapují. Na loukách bývám vysoká,
štíhlá a protkaná koberci jiných květin. Vlním
se v jemném vánku jako mořské vlny a lákám
k sobě ty, kteří rádi poslouchají mé šumivé
vyprávění, ležíce mnou obklopeni. Rostu
také v lese, mezi kmeny vysokých, štíhlých
smrků a s úctou pozoruji jejich majestátnost.
Porůstám mlčenlivé kameny a tvořím zelené
koberce. V létě a na podzim bývám protkaná
hedvábnými pavučinami, na kterých se zrána
třpytí jako průhledné křišťály korálky rosy.
Jdeš-li lesem, otírám se o tebe a jsem šťastná ,
usedneš-li na mne a hladíš mne rukou. Najdeš
mne také ve skalách a na vysokých štítech hor.
Tam ale bývám ostrá a nízká, ošlehaná větrem
a spálená sluncem. Dávám ti trošku pohodlí,
po kterém toužíš při svém putování a dávám
odpočinout tvým nohám, zvyklým na tvrdou
skálu. Všude na loukách, horách, v lese, všude
jsem věčná a svěží a prostě zelená, protože
zelená je mou barvou a najdeš u mne všechny
její odstíny ...
Ptáš se, voním-li? Přesvědč se a rozemni mne
mezi prsty a ucítíš vůni dětství a dálek. Nemám

pestře barevné květy jako ostatní rostliny, ale mé
květy jsou stejně tak nenápadné a skromné jako
já Nehledej tedy v nich krásu, ale potřebnost.
Utrhneš-li mne, jsem-li vysoká, můžeš mne
přidat k ostatním barevným květinám a já s
nimi budu tvořit jemnou a skromnou kytici,
která potěší tvé oko i v zimě.
Co dělám, jsem-li bez tebe? Poslouchám bučení
krav, které mne spásají, a děti, které běhají
mými koberci a hrají si. V lese poslouchám ticho,
rušené jen občas včelkami nebo křikem sojek.
Někdy také slyšívám šumot stromů a vzdálený
hrkot pil a seker a projde-li mnou nějaké zvíře,
slyším jeho dech a tep srdce, když si lehne. V
horách pak poslouchám jen své vlastní šumění,
hukot větru nebo křik sokolů, kteří se vznáší pod
modrou oblohou nade mnou. V noci pozoruji
hvězdy, stejně jako ty, a poslouchám ticho ...
Jsem tráva. Skromná a všude hojná. Pláčeš-li v
létě, když vidíš stroje, jak sekají moje stébla, věz,
že mne to nebolí a jsem tomu ráda, protože mne
to zmlazuje a já pořád zůstávám svěží, abych tě
mohla konejšit svým šuměním.
Jsem věčná tráva.

HELP 98

(Dazul) V sobotu 9. září 2000 proběhla velká
polní hra „HELP 98“, které se zúčastnilo na
150 lidiček z různých koutů naší republiky.
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- ŠESTÁK č.6 - 10.10.2000 Všeobecně se o mně ví, že neumím moc chválit a slova uznání se ode mne rádce nedočká. Je mojí
milou povinností toto nyní veřejně porušit. Musím se totiž přiznat, že jsem v neděli večer, když
už bylo po akci a kulturák byl uklizený, usínal s úsměvem na tváři a přímo chrochtal blahem. Byl
jsem na náš oddíl pyšný a hrdý. Tímto tedy všem, kteří se o bezproblémový průběh akce zasloužili,
vyslovuji velikánskou pochvalu a poděkování.
Do přípravy a realizace této náročné akce se zapojili snad všichni členové oddílu, od toho nejmenšího
po nejstaršího. Ti nejmladší posíleni o zkušené simulanty z družin, zahráli opět velmi přesvědčivě
raněné z havarovaného letadla. Kikina, Kecka, Beruška, Brumla, Šikulka, Bára a Sněhula naprosto
perfektně zvládaly běh svých velvyslanectví a nemocnic v Ratiboři, Mikulůvce a na Lázoch. Miris
dokonale zajistil countrybál, včetně zatím nejlepší výzdoby a režimu v kulturáku. Děvčata v bufetu
bezchybně a na korunu přesně zajistila jeho provoz. Do nedělního úklidu se zapojil také dostatek
lidí. Prostě – jako z foglarových knih. Velice dobře se mi v neděli večer usínalo. A doufám, že nejen
mně.
Jedinou skvrnou na „HELPU“ byl příjezd policejního auta před kulturák, ve kterém byl dovezen
třináctiletý bráška z Kladna. Ztratil se a byl policisty nalezen plačící někde u přehrady na Bystřičce.
Velice mne to rozladilo a pokazilo náladu, zvláště, když to byla věc, kterou jsme nemohli jako
organizátoři nijak ovlivnit. Ale za chvíli, když jsem si uvědomil, že je to pořád několikanásobně
lepší, než kdyby si někdo způsobil nějaké zranění, uklidnil jsem se.
Když jsem nad tím trochu přemýšlel a pak hovořil s vůdcem toho brášky, musím nyní říct, že to byla
v první řadě chyba jeho vůdce, který:
• Nedal jasné instrukce k tomu, aby se skupinka, ve které se pohyboval, v žádném případě
nerozdělovala
• Nezkontroloval, zda má každý z hráčů u sebe zapsané telefonní číslo (můj mobil), na které
mají volat v případě jakýchkoliv problémů
Náladu mi zvedla reakce SněhuIy, která prohlásila něco v tom smyslu jako: „Mně je také třináct.
Dovedeš si představit, že bych se zachovala jako on?“ Upřímně řečeno: nedokážu. Žiju v přesvědčení
(jenom doufám, že to není iluze), že každý že Šneků, Žab i Žížal by na místě toho brášky zvolil jedno
z mnoha možných řešení neutěšené situace, například:
1. nepropadl beznaději a zjistil, jak se to tam jmenuje
2. vytáhl z „KáPéZetky“ peníz na telefon a zavolal na telefonní číslo (mobil) můj, Irčin a nebo
Pinčlův (čísla má určitě každý zapsané a nebo je umí nazpaměť)
3. Počkal, až pro něj přijedeme
A dokážu si představit, že kdyby náhodou neměl KáPéZetku, tak slušně poprosí v nějakém baráku,
kde mají telefon, zda si může od nich zavolat – vysvětlil jim svoji situaci s tím, že peníze za telefon
později třeba pošle v obálce.

RODIČOVSKÝ VÍKEND – OPÉKÁNÍ PRASETE

(Dazul) 16. - 17. září se na Bařince v Karlovicách uskutečnil druhý víkend pro rodiče našich členů.
Loni se peklo jehně, letos prasátko. Protože mi bylo jasně naznačeno, že jakékoliv obrazové materiály
podléhají cenzuře, nezbývá mi než konstatovat, že litovat mohou ti z rodičů, kteří nedorazili.
Pro ilustraci jen jedno neutrální foto pašíka, kterého jsme snědli.
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ŠESTÁK 5.č.9. 2002
27

SBĚR STARÉHO ŽELEZA 25. 7.

První akce pro celý oddíl po táboře. Možná to
bylo až příliš brzy, protože se nás na ní sešlo
asi jenom 15 (anebo, že by se našel i někdo
takový, kterému se nechtělo pracovat?), ale
vůbec to nevadilo. Počet byl tak akorát. Na
vlečku traktoru jsme to začali házet pěkně
z horního konce dědiny. Naplnění fůry bylo
poměrně rychlou záležitostí, protože skoro
po celé dědině byly u hlavní cesty nachystané
hromady starého železa k odvezení. Leckteré
kousky byly sice trochu těžší, ale společnými
silami jsme si s nimi dokázali poradit. No a víte
jaký byl výtěžek – prozatím asi 6000 Kč. To je
dobré, ne?

AMFOLKFEST 27. 7. 2002

Zvláštností této akce je, že ač nebyla nikde
plánovaná, potkali se na pulčinském
Amfolkfestu Pinčl, Anita, Brumla, Tutino, Eve,
Dazul, Irča, Pája, Zdenda a Medvěd. Poslouchalo
se spousta skvělé muziky – například skupina
Natalika hrající naživo, to je zážitek, jaký vám
žádné CD nemůže zprostředkovat. Naše Šestá
liga má ještě co pilovat. Jinak vládla totální
pohoda, což je jasně patrno z fotografií.

POVODNĚ 2002

(Dazul) Povodně vždy prověří. Prověří jak ty,
které přímo zasáhla, tak ty, které nezasáhla.
Letos jsme patřili mezi ty druhé. Mohli jsme

si tak vychutnat okamžik, který přichází čas od
času, aby nás prověřil. Jsou v životě okamžiky,
které se tváří velmi nenápadně, a přitom na nich
záleží více než kdy jindy. Odhalíme na nich totiž
sami sebe před sebou. A na základě toho pak
můžeme taky zkusit hádat, jak sami obstojíme
v okamžicích ještě obtížnějších.
Události jako letošní povodně nám řeknou o nás
samých i věci, které neradi slyšíme. Zvláště sami
od sebe. Především nám řeknou pravdu. Třeba
pravdu o tom, jak jsme se dokázali postavit
výzvě o pomoc těm, kteří ji potřebovali. Jinak
bude takovouto pravdu přijímat ten, kdo třeba
obětoval část své dovolené a nehledě na své
zdravotní problémy vyjel na své náklady na druhý
konec republiky, aby tam alespoň chvíli pomohl
mírnit bolest těch, kteří přišli o své domovy. Jinak
ten, kdo chtěl jet ale rozličné okolnosti (třeba
rodiče) mu zabránily, aby se skutečně vypravil.
Jinak ten, kdo vytáhl z prasátka těžce naspořenou
bankovku a dal ji na nějaké povodňové konto.
Jinak ten, kdo je třeba věkem mladý na to, aby
mohl s ostatními dobrovolníky odjet přiložit
ruku k dílu. Nedobře se asi bude cítit ten, kdo
mohl, ale nic neudělal. Ale na druhou stranu jej
může „těšit“, že takových lidiček vždycky bylo, je
a bude přinejmenším „hodně“.
Povodně u každého z nás prověřily, jakými jsme
vlastně skauty. Jsou okamžiky, které se nedají
vrátit a zahrát je jinak jako na divadle. Povodně
nám řekly o nás samých opravdu hodně.
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ŠESTÁK
č.
31
3. 1. 2003
STŘEDISKOVÁ VÁNOČNÍ AKADEMIE 21. 12. 2002

(Kača) O půl jedenácté jsme měli být na zastávce, aby nás odvezli auty na Vsetín. V jedenáct jsme
měli mít zkoušku, ale bylo jasné, že to všichni nestihneme. Proto jeli první ti, co měli důležitější
role, ale ani ti to nestihli.
V kině Žaby dostaly úkol – zabalit dárky pro ostatní oddíly a rozdat je. Rozdat jsme je stihli jenom
tak tak. Všichni jsme se usadili a čekali, až to začne. Uváděli to dva Trojkaři. Na začátku bylo
slavnostní předávání historické vlajky, kterou nám přivezli skauti z jiného střediska. Vlajka byla
opravdu krásná. Potom na podium přišli zástupci jednotlivých oddílů, zapálili si svíčku a zazpívali
koledu. Pak už každý oddíl předvedl scénku a občas i s krátkým filmem. Po pár scénkách jsme se šli
nachystat do šatny my. U některých byla tréma a nervozita znát. Po promítnutí našeho filmu jsme
vyšli na jeviště. Z několika řad se už teď ozýval smích, protože u některých bylo poznat, koho hrají.
Největší úspěch měla Kikina, když ke konci řekla: ,,Romane, Romane, já to asi nechápu!“. Bylo to
super. Aspoň teda myslím. Jen co jsme se převlékli zpět do krojů a podívali se ještě na pár scének,
vyzvedli jsme si dárky. Bylo jich docela dost.
Domluvili jsme se, kdo pojede autobusem a kdo autem. Úplně na konec jsme se mohli podívat na
pohádku Král sokolů. Ti, co jeli autobusem, museli odejít trochu dříve. Pak už jsme jen nanosili věci
do auta a jeli jsme domů. Cestou jsme se stavili v kostele pro Betlémské světlo a u Radka v práci na
zákusky.
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ŠESTÁK 6.č.2. 2003
32
JAK JSME SE STALI MUSHERY

(Kikina) Slunko se pokouší prokouknout hustou
mlhou, která se válí v údolí, ale moc se mu to
nedaří. Řeka pod náma vypadá jako potažená
stříbrem a všechno se zdá nehybné. Šlapeme
do příkrého kopce a míjíme poslední střechy
dědiny, zabraní do fantazírování a vymýšlení
nových úžasných detailů ke hře Excalibur. Teď
nás obklopuje jiný svět, svět rytířů, mečů a hrdé
odvahy, a tak nevnímáme ani lezavou zimu
všude okolo. Z úvah o rytířích nás vytrhl štít
střechy malinkatého srubu, který se objevil na
obzoru. Zpoza vysokého plotu na nás vykukuje
šest huskyů – psů. Stojí úplně nehybně, skoro se
mi zdá, že nejsou živí. No, nevím, jak by se nám
jezdilo s vycpaným spřežením… Srub je zevnitř
stejně malinký jako zvenku a možná i proto je
tak útulný. Všude po stěnách a i na stropě jsou
rozvěšené různé placky, vlaječky a totemy jako
vzpomínky na prožité výpravy a potlachy. Vůbec
je tady spousta skvělých nápadů na dárky.
V krbu hoří oheň a hrneček s čajem nás hřeje do
rukou… Celé dopoledne vykládáme, lasujeme a
práskáme bičem.
Okolo oběda se konečně objevil pajda Dazul.
Vypadá poněkud zvláštně s nohou v příšerné
modré ortéze, ale v očích má jiskřičky, jak se
těší na sáňky. Pišta pochopil, že už jsme celí

nedočkaví, a tak vytahuje sáně a spolu s Liškou
zapřahuje psy. Ti jsou taky natěšení, poskakují
kolem a rafají po sobě. První pojede Zub se
dvěma leadery – vůdčími psy. Má trochu strach,
ale zvědavost převažuje. Ještě si zapne tlustý
pásek, který ho pojí se saněmi (takže kdyby
spadnul, pojede pěkně po bříšku) a legrace
může začít. Pejsani vyrazili rychlostí kulového
blesku. Zub se lekl, jak to trhlo, ale všechno
ustál a už si to sviští po zledovatělé cestě. Do
kopečka se pejskom moc nechce, ale nakonec
Zub úspěšné přijíždí ke konci cesty. Tam ho
Pišta otočí, opusinkuje pejsky a Zub už se valí
zpátky. Sem tam pomáhá nohou, asi se mu
zdá, že jede pomalu. Pak jedu já. Zase bleskový
start, málem přízemní průjezd zatáčkou
a zastaveníčko na kopečku. Dazul, co jede po
mně, si počíná stejně, taky se zastaveníčkama,
a tak si nic nezávidíme. Pišta nás potom vozí
i s celým spřežením. Jsou to takové švisty, že ani
nestačím sledovat, kam jedeme. Tak tohle bych
mohla dělat pořád. Obléct pejsky, zapřáhnout
je a pak už si jenom pěkně svištět přes bělostné
pláně. Ale musherství není jenom takový
obyčejný koníček. Je to taky spousta práce
a starostí, vyžaduje plno trpělivosti a tu já
nemám. Ale mám nového kamaráda Pištu
a ten mě sveze. A několikrát…
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ŠESTÁK
č.
33
6. 3. 2003

KULATÉ VÝROČÍ ŠESTKY

(Dazul) Kulaté? Copak je 6. výročí založení oddílu
nějaké kulaté výročí? Pro většinu lidí kolem nás
určitě ne, ale pro nás „šestkaře“ je číslo 6 číslem
oddílovým, magickým, vyjímečným... Proto je
6. výročí ŠESTKY – 6. koedukovaného oddílu z
Kateřinic výročím kulatým. Ostatní ze střediska
se divili proč Radek na střediskové radě jásal
nad tím, že se letos konal 6. skautský ples na
vsetínském zámku, že náš oddíl pořádal 6. Takový
malý countrybál,… Prostě je to tak. Nevím, zda je
to znamením osudu, či co, ale tohle číslo Šestáka
je v pořadí 33. No a 3+3=ŠEST! Takže to je jasné,
tohle číslo ŠESTÁKU musí být číslem zaměřeným
na výročí naší ŠESTKY.
Kdy jsi se poprvé setkal s oddílem a co ti z té
doby nejvíc utkvělo v hlavě?
(Kecka) Na můj první den ve skautu si pamatuju
moc dobře, protože mě mamka dovezla na horní
točnu, kde se hrály hry. Zrovna mi zaplatila
tábor. Po dlouhém přemlouvání jsem tam
zůstala. Hráli jsme nejrůznější hry a domů jsme
přišla jako čuník.
O co všechno tě oddíl připravil?
(Kecka) Oddíl mě připravil o čas na nekalé věci.
(Anita) Když jsme s Irčou vedly světlušky a vlčata,
tak mě pravděpodobně oddíl vzal nadbytek
volného času… Zbavil mně lenosti, o víkendu
dlouhého vyspávání…. („kdysi, za Dazula, se
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muselo vstávat brzo, ale pak polevil, což bylo
samozřejmě přínosné..“)
Co ti oddíl dal?
(Bára) Oddíl mi dal, a toho si vážím snad nejvíc,
kruh přátel, na kterých mi moc záleží a život bez
nich bych si už jen stěží dokázala představit.
Myslím, že tuto cestu mi ukázala moje vlastní
sestra, a za to jsem jí moc vděčná. Za dobu, co
jsme v oddíle, se můj vztah k ní dost podstatně
změnil. Myslím, že jsme si blíž než kdykoli
jindy. Dal mi pocit, že jsem užitečná a že můžu
předávat své zkušenosti ostatním lidem a taky
jim pomoct ukázat jednu z cest života, kterou
můžou jít. Činnost v oddíle mi dává sílu do
života tím, že vidím výsledky své práce, světýlka
v očích děcek, smích u večerního ohně, ruce
propojené při zpěvu Večerky a při modlitbě.
V těchto chvílích jsem si jistá, že všechno to
rozčilování a námaha stojí za to…

MALÁ FATRA

(Dazul) ... Ano jsem JINÝ (=blázen). Mám raději
kouř ohně než kouř cigaret v hospodě. Mám
radši bolavá záda od báglu než od proleženin
z pozdního vstávání. Raději klus po horském
hřebeni než tanec ve strkajícím se plesovém
davu. A líbí se mi stupidní písnička na tři
akordy, kterou si sám zazpívám, než ohlušující
decibely tophitparádových songů, jímž pro svoji
omezenost bohužel nerozumím...

- ŠESTÁK č.36 - 5.6.2003 -

ŠESTÁK
č.
36
5. 6. 2003

PARAWESTERNIÁDA

(Kikina) Docela dobrovolně jsem se vzdala pomaturitního večírkového hýření, abych se mohla ve
zdraví zúčastnit 1. Parawesterniády. Po pravdě jsem z toho měla trošku strach, protože nemám
ještě žádné zkušenosti – dobré ani špatné – s lidmi, kteří nejsou jako já. Když to všechno začalo,
začali se sjíždět rodiče a ošetřovatelé se svými svěřenci a první z nich se dostali až k naší disciplíně,
nestačila jsem se divit, kolik lidí, které znám, má doma, nebo se stará o postiženého člověka.
Přemýšlela jsem, jestli bych sama dokázala dělat to, co oni, jestli bych měla tolik odvahy a síly a
trpělivosti, které jsou potřeba. Ale asi ne. Nevím, jestli bych měla odvahu nechat si třeba dítě, které
je mentálně a fyzicky postižené. Ale kdo nezkusil, nemůže říct! Přestože naše disciplína – střelba z
luku – je někdy náročná i pro úplně zdravého člověka, nebylo to zase tak nemožné, jak se mi zdálo.
Slepý klučina si nejdříve luk ohmatal a s obdivným „waw“ zjistil, že je luk pomalu větší než on sám
a pak s pomocí svého tatínka zastřelil bizona na terči. Marcelce, co byla na vozíčku, jsem podržela
luk a ona sama vystřelila. Netrefily jsme se, ale Marcelka měla radost i tak. Dostala žvýkačku, řekla
„kuju“ a radostně se přesunula k Janině a jejímu barmanovi Džonymu. Pak tam byl taky Martin.
Kluk na vozíčku, který závodně střílí z luku. Přinesl si svůj vlastní luk se speciálním zaměřováčkem
a ukázal nám, jak se střílí. Ne ze dvou, ale aspoň z patnácti metrů. Když si pak půjčil náš luk bez
zaměřovátka, netrefil se ani jednou, a tak se vrátil radši ke svému vlastnímu. Tak se u nás vystřídalo
snad všech třicet lidí, kteří sem přijeli, a já jsem zjistila, že nejsou z jiného světa, i když to vypadá, že
vůbec nerozumí, co říkám, že jsou to lidé, kteří mají radost z každé maličkosti, kteří jsou vděčni za
pochvalu, kteří jsou stejně dychtiví po nových zajímavých věcech jako všichni ostatní. Pořád jsem
se ale nemohla zbavit toho divného provinilého pocitu, že já jsem zdravá, a oni ne. Při pohledu na
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Radka, který nese bezvládného kluka, snad stejně starého jako on, chytrého, ale uvězněného ve
vlastním těle, jsem se neubránila srovnávání. Srovnávání dokonalého fyzického zdraví jednoho s
bezmocností druhého, dvou lidí, kteří ale žijí spolu v jednom světě a mají jeden druhému co dát:
zdravý pomoc, nemocný možnost pomáhat.

MODRÁ FLOTILA

(Judy) Už druhým rokem se konalo tzv. finále „Modré Flotily“, kdy námořníci museli plnit úkoly
Francise Drakea. Všechno to začalo tím, že jsme po dobu zhruba jednoho roku plnily zadané úkoly
a své výsledky pak posílaly pořadatelům, kteří vybrali ty nejlepší posádky, které se utkaly ve velkém
boji na Sečské přehradě. Naše dvě posádky Žížalky a Žabky (v obsazení: Judy, Lenka, Sluníčko a
Kecka, Kača, Barča, Méďa, Fialka, Violka – v doprovodu Brumly a Tutína) se vydaly tedy na finále.
Cesta byla předlouhá, ale odpoledne jsme se už vyhřívaly u krásné přehrady v Pardubicích. Ten den,
co jsme dorazily byl spíše takový volnější. Večer se jen konala velká porada, na které jsme dostali
časový harmonogram, jak bude probíhat celé finále. A druhý den mohlo všechno začít. Ráno se
konalo tradiční zahájení, ale bohužel bez královny, které nastaly na své cestě problémy. První úkol
tedy prezentovaly skoky přes švihadlo, poznávání hvězd. Po splnění těchto úkolů byly hned další –
přehazovaní míčků přes zeď a chytání míče z kotrmelce. Pak jsme se převlékly do plavek a šly jsme
dolů k přehradě, kde probíhal lov ryb a útěk ze španělského vězení. Po krátké pauze na oběd jsme
absolvovaly útěk před domorodci na moře a záchranu šalupy a taky chytání ptačích vajec, přechod
paluby dvou lodí, souboj lodí a taky oprava dna lodi… Úkoly jsme vždycky plnily ve trojicích po
kategoriích (KN a SN – kluci a dívky nejmladší, KM a DM – kluci a dívky mladší, KS a DS – kluci a
dívky starší, KV a DV – kluci a dívky veteráni). Po náročném dni jsme si udělali krásnou vyjížďku po
Sečské přehradě na „ostrov lásky“. Ještě ten večer probíhala dobrovolná prezentace jednotlivých
skupin a honba za pokladem. Ráno proběhlo vyhodnocení nejúspěšnějších posádek. V kategorii DS
jsme se umístily na 5.místě a žabky na 3. Domů jsme si odvezly výstavní mapku a plachetničku. Tak
kolem 11 nás objednaný autobus odvezl na nádraží a pak jsme vlakem odfrčeli domů.
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ŠESTÁK
č.
51
3. 9. 2004
SLEZSKÁ HARTA 8.–9. 8. 2004

(Irča) Dazul přišel zase jednou s nápadem
vyzkoušet darovaný surf. Protože už docela
– snad – pobral rozum, vzal nás pro všechny
případy s sebou. Zaobalil to sice do rodinné
dovolené, ale my mu na to neskočili.
Na březích Harty je na náš vkus přerybářováno.
Nasedáme do pálavy, připevňujeme surf a
vyrážíme. Páju napadlo si na prkno stoupnout
a nechat se táhnout. Docela mu to šlo.
V dostatečném odstupu od vlasců a kyselých
obličejů šel Dazul na to. Zkoušel to, padal,
vstával, padal, plachtil… My jsme si zatím s Pájou
a Zdendou jezdili na pálavě, slunili se a hlavně

radili Dazulovi, jak to dělat. Protože jsem kdysi
viděla tento sport v televizi (a byly tam docela
detailní záběry a komentáře), vysvětlovala jsem
Dazulovi, jak to držet, zvedat z vody, natáčet
plachtu na vítr, obíhat kolem té tyče, co tam je…,
prostě samé dobré věci. Vůbec nechápu, proč
se na mě potom rozkřičel, že mám být potichu,
nebo mu to mám jít ukázat. Bláhovec, kdybych
to uměla, tak jdu jezdit a neplýtvala bych svými
vědomostmi pro něho.
Nicméně i přes drobné potyčky tato akce
dopadla vcelku dobře. Dazul se dost vymáčel
a abych mu nekřivdila, tak si i zaplachtil, my si s
dětmi docela odpočinuli a zajezdili si na lodičce.
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ŠESTÁK
č.
53
2. 11. 2004

PARAGLIDING 10. 10. 2004

(Fanta) V nedělu 10. října sem si byl u šéfa
pučit naké filmy a při odchodu se mě zeptal,
co dělám dneska odpoledne, esi si nechcu jít
zalétat. Samozřejmě sem nic neměl, a tak sme
ve 14:00 vyzrazili do Ratibořa na takový ideální
kopeček. Auto sme nechali pod kopcem a při
cestě nahoru mi šéf vysvětloval co a jak. První
letěl on a já měl takový divný pocit, co když
udělám něco špatně nebo tak! Ale na druhou
stranu jsem se strašně těšil, že vlastně poprvé
v životě poletím! Šéf už je zpátky nahoře,
zapínám si sedák, padák, šéf to kontroluje,
váže mě na lano, abych mu neuletěl, rozbíhám
se a …je to paráda – letím. Měl sem takový
pocit bezpečí a nebezpečí najednou! Nikdy
na to nezapomenu! Trošku se mi nepodařilo
přistání, ale šéf mě chválil, prej to byl pěkný let.
Myslel sem, že to je takové jenom povzbuzení,
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když sem teda letěl poprvní. Hned po druhém
letu mi bylo jasné, že to myslel vážně. Nebyl to
tak plynulý let jako ten první a ke konci sem si
rozhoupal padák, což vůbec není dobré. Padák
spadl přede mě na zem a já taky. Pár metrů mě
to táhlo až mě dobrzdil šéf! (nic příjemného).
Ale neodradilo mě to.
Pak letěl Dazul, sem se jenom díval, jak mu to
pěkně jde a fotil ho. Třetí let už byl lepší, akorát
při startu mě padák strhl na zem a pěkně rychle
táhl k lesu! Šéf si spálil ruku o lano a řval, ať
zatáhnu obě táhla!! Jo, měl pravdu, zastavil sem.
Teď už vím, že padák funguje, i když „letíte“ po
zemi. Třetí let si dal i šéf, a to až k autu. Je fakt
dobrý. Já už sem ho viděl v elektrickém vedení,
ale přistál úplně přesně před ním. Sešel sem
pešky dolů, naložili sme věci a sice s odřenýma
ušima, ale zato se skvělým zážitkem, jsme jeli
domů. Určitě si to někdy zkuste, stojí to za to!

- ŠESTÁK č.53 - 2.11.2004 -

VRRV KOSÁRNA 28.–29. 10. 2004

(Kecka) Jedem hned ráno. Jaksi sa dobelháme na vlak a jedeme do Halenkova. Z tama jdeme do
Dinotic a tam kdesi máme upravit ten náš plácek lůky. Dazul nás vyzvedává po cestě a frčíme. Je
to fakt pěkný kůsek louky, ale vypadá to tam jak v pralese. Radim bere křoviňák a Dazul pilu. My s
Ondrů sa snažíme rozdělat oheň, ale nějak nám to nejde. Fial s Kikinů lámaly větve. Kolem dvou
jedeme na Kosárnu. Najedli jsme sa a pak kecali, byli sa projít, hráli hru s míčem a s pálkama –
docela zabíjačka a dobíjačka. No hráli jsme 3 cérky proti 2 ogarom a stejně jsme prohrály. Neva.
Večer sa jdem projít na Slováky a tam si kreslíme po asfaltce a vykládáme o pumách. Večer sa
nadlábnem, karbaníme, ale hlavně klábosíme. Spát jdeme kolem 4 ráno. Několikrát za noc nás
probouzel Radimův mobil, který ale Fanta vůbec nevnímal. Hlavně, že ráno vykřikuje: je 10 hodin.
Sice si myslím, že nejvíc nás budilo horko, které v chatě bylo. Myslím, že spacáky jsme si ani brát
nemuseli. Pojíme, pouklízáme, nařežem dřevo a jdeme dom.
(Dazul) Byl jsem velmi mile překvapen nasazením, s jakým se naši roveři, kteří vyrazili na VRRV,
pustili do čištění střediskového pozemku, který ŠESTKA spravuje. V šesti lidech jsme udělali za 4
hodiny tolik práce, že by to na střediskové brigádě trvalo 2 dny. Pro srovnání je na jedné spodní
fotce pozemek před akcí a na druhé spodní fotce je vidět vyžnutá louka, prořezané šáší a náletové
stromky. Hezké místo na postavení oddílové boudy.
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ŠESTÁK 3.č.3. 2005
57
JARNÍ TÁBOR NA BAŘINCE 12.–18. 2.

(Mája) Na jarním táboře na Bařince jsme hráli hry
a etapovky. (Ptáte se, co je to etapovka?) Etapovka je
hra, kde družiny dělají různé úkoly. Šli jsme ven a jezdili
na nové dráze. Na oběd jsme měli čočku s opečeným
kabanosem.
(Janina) Po všemožných přípravách jsme konečně
vyrazili do zasněžených kopců Velkých Karlovic. Po
přespání na vsetínském středisku nás čekala cesta
karlovickým rychlovlakem a potom už jenom po
vlastních. Nebylo to tak zlé, protože na nás na nádraží
čekal Dazul, a tak naskládal do auta naše batohy a
postupně i nás. Pod kopcem nás vyložil, nahodili jsme
batohy na záda a hlubokým sněhem se vydali na cestu.
Tak to všechno začalo. Společně jsme zahájili etapovku
– SEVERNÍ PÓL, rozdělili se do družinek a určili služby.
Večery byly dlouhé, ale bylo alespoň dostatek času na
povídání a hry.
První večer jsem jim popřála krásné sny. Třeba se jim ty
pěkné vyplní. Ostatní dny byly podobné, a přesto jiné.
Všechny měly ale stejný řád. Ráno budíček, snídaně,
ranní sáňkování, sušení botiček a oblečení, oběd,
etapovka, sáňkování, sušení.....
Moc moc obdivuju ty dětičky, že vydržely celý týden,
když jim sníh občas dosahoval k pasu a mnohdy
i výš. Měli jsme prošlapané chodníčky, ale přece. Byli
opravdu moc stateční a šikovní. Těším se, až spolu
budeme všichni pohromadě na nějaké výpravě nebo
na letním táboře.
-126-

Jak se našim světluškám a vlčatům na
jarním táboře líbilo? (Irča) Nejvíc se
líbily hry, myšičky, bobování, tunelování
(sněhem – ne jako příprava budoucí
obživy), plnění Modré flotily, vydírání
Fialky, zpívání...
Nejlepší etapovka byla poslední
a nejhorší první. Jídlo bylo super, nejlepší
byly těstoviny s masem a zeleninou,
nejhorší čočka. Nejoblíbenější ze starších
skautů byl Chytrý a Fialka. Obecně byl
tento tábor hodnocen jako SUPEEER
a na další chtějí jet všichni (uvidíme
v létě). Dokonce se nám podařilo ušetřit
i nějakou korunku. Děkujeme všem
rodičům, kteří tuto částku věnovali jako
zvýšený registrační příspěvek našemu
oddílu.
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ŠESTÁK 1.č.4. 2005
58
PLANINA 25–28. 3. 2005

(Fanta) Je pondělí 28. něco po 19. hodině. Už je
to asi hodinu a půl, co sme dorazili z Planiny a
už mi to připadá jako kdybych se celé prázdniny
nudil. Mám chuť hned teď jit někde, kdekoliv,
třeba do klubovny a jenom pokecat s někým z
oddílu, nebo vyrazit na další výpravu! No nic,
tak něco hrknu na papír.
Na tradičně každoroční VRRV na Planinu, kde
sem ještě doposud nebyl, sem se hodně těšil.
Zhruba týden před akcí se hodně měnil počet a
sestava lidí, kteří pojedou a nakonec to vypadalo
asi tak: já, KIKINA, JANINA, ŠÉF, LENKA, HANÝSEK,
VEVERKA, VEVE A DELFÍN ze Vsetína.
V pátek asi hoďku po oddílovce jsme vyjeli od
klubovny na středisko a dál na Půchov, Poprad a
dál na Planinu. Dorazili sme mezi 1. a 2. hodinu

ráno a šli chrápat. Ráno v 8 jsme vstávali,
pojedli a pokračovali na místo, kde jsme zbytek
dní spali. Nechali sme tam bágly a šli hledat
propast Velká Peňažnica.
Hodina a půl hledání se vyplatila, tak sme
neváhali a hned vázali lana ke stromům. Šéf
slaňoval první, Hanýsek druhý na jednom laně
a já třetí na druhém laně. Jo pohoda, slaňuju
a najednou ze spoda slyším: chybí ti k zemi asi
8 metrů!! Na to, že to je moje první propast,
kterou lezu, tak to je docela pěkné zpestření!
Naštěstí šestkaři nejsu žádné BÉČKA a na laně
sem už něco málo zažil, tak mi zespodu poslali
druhou osmu, přepnul sem se na jejich lano a
slanil jsem až dolů.
Takovů pěknů výzdobu krápníků a přelévajících
se jezírek sem eště neviděl! Krátké lano jsme
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- ŠESTÁK č.58 - 1.4.2005 odvázali a cérky slaňovaly po tom
dostatečně dlouhém. A jsou fakt
dobré, protože je to dobrá makačka!!!
A zvlášť Veverka, která jsem myslel, že to
psychicky neunese... a unesla. Tak máme
takový další, nový zážitek. Po jakési
té sváči začalo nevím 1, 2, 3 hodinové
hledáni našeho tábořiště, ale zase se
nám dobře spalo.
Neděle ráno. Po probuzení do mlhavého
rána, kde šlo vidět maximálně na 30
metrů, a nejaké té snídani sa šéf vydal na
projetí Planiny na kole a zbytek (my) sme
šli hledat Zvonivů propast. Několikrát
jsme našli svoje stopy a vraceli na stejné
místa a Šéf na tom nebyl o nic líp, když
jezdil po svojich stopách a říkal si, co za
vola jezdí po Planině na kole!
No tak jsme ňák celý den bloudili
a bloudili, ale nakonec jsme našli aspoň
náš přístřešek, který Šéf sám postavil,
a oheň, který Šéf sám rozdělal – je vidět,
že je to vůdce střediska!! Na večeřu byl
kečup s těstovinama – výborné!
A je tu Velikonoční pondělí tzn.
ŠMIGRUST! Jakože jsme v národním
parku, tak jsme nelámali jalovce, které
tam rostou na každém prvním rohu, ale
děvčata mrskali o stojící jalovce. A asi
se jim to líbilo – dostali jsme i vajíčka a
zajíčky!!
Pak jsme teda sbalili, uhasili oheň,
posnídali a pod Šéfovým vedením
sa vydali k té Zvonivé propasti, kterů
jsme včera nenašli! Za 15 minut sme
na místě. Pěkná důra to byla – asi 100
metrů hluboká. Šéf povykládal, jak to
profesionálně lozili za jeho mladých
let (no comment) a pak pěkně po
modré valíme k autám a těšíme se na
šestihodinovou jízdu domů.
Uznávám, že je to pěkný kúsek země,
ta Plešivecká Planina. Byla to SUPPR
výprava!!!! Už se těším na tu Zvonivů)))))!
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ŠESTÁK 8.č.7. 2005
61
TRIATLON

(Medvěd) Jednoho dne, ani nevím kdy to bylo,
jsem se dozvěděl, že bude ten slavný TRIATLON.
Máta si už den před Triatlonem rozřezal prst,
aby se měl na co vymluvit, a Vápno si radši vlezl
do studené vody, aby byl schválně nemocný. Tak
jsem se probudil a už jsem se šel chystat. Poté,
co jsem dojel do Ratiboře, jeli jsme na zastávku
u kina, kde už čekala Kikina. Jak jel kolem Dazul
s autem, tak nám zastavil a už jsme jeli do
Karolinky na Balaton, kde se koná Triatlon.
Jak jsme tam dojeli, tak jsme nafoukali Pálavu,
a mohlo se začít závodit. První závodili muži,

kterých bylo sedm. Tak se začalo závodit. První
se plavalo, potom se chlapci vydali na kolo,
které muselo být obtížné, a nakonec byl běh. Po
té zavodili malí – kde jsem závodil já, Cipísek,
Pája a Zdenda. Disciplíny jsme měli stejné jako
dospělí, ale kratší. V plavání byl nejlepší Cipísek.
Na kole jsme s Cipískem spolu soupeřili. Jak
jsme dojeli, tak jsme měli oběhnout dvakrát
kolem Balatonu. Jako první jsem doběhl já,
poté Cipísek, Pája a na krásném čtvrtém místě
Zdenda.
Vítězem nebyl ten, kdo vyhrál, ale ten, kdo se
zúčastnil. Tento Triatlon byl nejlepší, na jakém
jsem vůbec byl.

STAVJÁNÍ DINOTIC 18.–19. 6.

(Kecka) Vyráželo se kolem desáté ranní. Cestou
jsme nabrali Kikinu, Medvěda a Cipíska. Ještě
do stavebnin a pak na středisko. Na středisku
jsme zjistili, že nemáme klíč od kanclu, kde
je schovaný křoviňák. Abychom si ukrátili
čekání na klíče, šli jsme si zahrát fotbálek. Pak
už hurá směrem na Halenkov. Jakmile jsme
se vyhrabali z auta, šel Mira séct a zbytek šel
na tyče na konstrukci jídelny, která bude stát
kousek od naší chaty.
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ŠESTÁK 1.č.5. 2006
71

ADOPCE NA DÁLKU – „LIDIA“

(Jitmelka) Od března 2005 jsme se přidali
prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha
do projektu Adopce na dálku. Stali jsme se
„adoptivními rodiči“ sedmileté dívenky Lidie
Namayanje z Ugandy. Budeme jí ročně přispívat
na její studia částkou 7.000,– Kč, přičemž tento
náš „morální závazek“ je nejméně 10 let.
„Milí přátelé, jsem Vaše adoptivní dcera
Lidia a posílám vám srdečné
pozdravy z Ugandy. Jsem v pořádku a ve škole to jde dobře.
Děkuji moc za milý dopis, poslaný 28.9.05 s obrázky,
které mi ukázaly, jak si
v létě povídate a zpíváte u ohně v přírodě, jezdíte na člunech a děláte výlety na kolech.
Během mého volného
času
skáču
přes
švihadlo,
zpívám
a tančím s mými
přáteli. Mám tři sestry
a čtyři bratry. Posílám
pozdrav celé Vaší rodině
a přátelům.
Ahoj
Lidia Namayanja.“

DRUŽINOVÁ VÝPRAVA ŠNEKŮ
PRVOSJEZD KATEŘINKY 1. 4. 2006

(Radek, 6. OS) Je půl 9 a brašule už volá. Původně
byl sraz na 9, ale asi se to posunulo. Žeprej kde
su, už se foukají lodě. No tak „hýp“ na kolo a už
si to valím dolů Snozem k Dazulovi, kde byl sraz.
Lodě už byly napůl nafoukané, všeci měli plné
ruce práce, akorát brašule ruce v kapsách.
Do půl hoďky bylo všecko nachystané a mohlo
se naše historicky první splutí Kateřinky rozjet.
Vyjely celkem 3 pálavy. Posádky tvořili zkušení
vodáci ve složení: Fanta, Cipísek, Očko, Pája a já.
Zabezpečení od břehu zajišťoval Dazul a Mates.
Přes sněhové pole jsme přenesli pálavy k potoku
a nahodili je na vodu. Může se vyrazit.
První splavy, první mokrá kolena a zmrzlé ruce.
A tak jsme minuli obchod, hospodu, kostel ...
a cesta ubíhala jak voda. Pod klubovnou už byl
každý mokrý jak myš. Moc jsem tomu nevěřil,
ale i na takovém úzkem potoce se dá cvaknout.
Postupně šel ke dnu každý.
V Ratiboři jsme si říkali, že už to zabalíme, ale
byl tam ještě jeden menší splávek – 2,5 možná
3 m. To dáme. Omyl. S pocitem profíků vyjíždíme
na splav a ejhle..... Vlnka zprava, Fanta mizí pod
vodou a já za ním. Ale to už nám bylo jedno.
Nasedáme zpět do pálavy a vychutnáváme si
podjezd Ratibořského mostu.
U obecního úřadu nakládáme a tím naše cesta
končí. Ale Dazulův Fokus s pálavama na střeše
poutá pozornost dál.
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ŠESTÁK
č.
72
1. 6. 2006
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DBCB 26. 5. 2006

(Pajtáš – redakčně kráceno a upraveno) Vzhledem k tomu, že jsem z projevů slyšel jen pana faráře
a pak potlesky, nejsem si jist, zdali vám bylo dostatečně poděkováno… Ono poděkování je vlastně
jen taková formalita, při které je spíš slyšet jména papalášů, kteří si svou přítomností, tu více, tu
méně, ohřejí svou polívčičku.
Jak tedy projevit vděk a sympatie? Pojmenovat ulici, náměstí, vyrazit pamětní zlatou medaili???
Těžko říci, co je nejlepší. Z historie se však můžeme spolehlivě poučit, že světská sláva – polní tráva.
Jistě, člověka to v ten moment a nějakou dobu poté zahřeje, i do oblak povznese. Ovšem, homo
sapiens sapiens je potvora nevděčná a rychle zapomínající jako korouhvička ve větru se točící. Těch
ulic a náměstí, které se jmenovaly Franze Josefa II., pak Masarykova, pak Adolf Hitler Strasse, Rudé
armády a pak ... je víc než dost.
Možná to není nejlepší příměr, ale vy mi jistě rozumíte. A tak snad nejlepším poděkováním je,
když plody naší práce, byť i anonymně, dobře a dlouho slouží cílům, pro které jsme byli ochotni
obětovat čas, námahu, nervy, peníze a já nevím co ještě. Myslím, že už to tak holt bývá, časem
nikdo nebude vědět nebo si nevzpomene, kdo to byl ten či ten, a co
vykonal. Tak jako
dnes nevíme, kdo první rozdělal oheň a naučil to ostatní.
Přesto, aniž si to uvědomujeme, ho velebíme vždy, když se
nám plamínek podaří zažehnout.
Chtěl bych tedy místo poděkování popřát, aby DBCB
dlouho dělalo radost, aby dlouho a dobře
plnilo cíle, pro které je „zplozeno“
a aby
to dopadlo jako s tím
ohněm.
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ŠESTÁK
č.
73
7. 7. 2006
BOJ SLOVANŮ A FRANKŮ 18.6. 2006

(Zub) …. tak to začalo. Brnění se leskne ve slunci, meče a sekery řinčí, štíty jsou připravené k drtivé
porážce. To proti sobě běží vojska Franků a Slovanů. …
Tož tak nejak to vypadalo v nedělu 18. června na Chladné. Pravda, moc se nás tam nesešlo, ale
vojska vsetínských vlčat podpořila naše řady. Všeci jsme sa slezli u Dazula a někteří autem, ale
většina pěšky, vyrazili směr Chladná. Tam jsme pojedli, upravili výstroj i výzbroj, rozdělili se do
vojska a vysvětlili pravidla. …
Přiznávám, že Slovani byli celý boj lepší. Měli hradiště obehnané vysokýma hradbama, byli rychlejší
a někteří fakt dobře šermujů. My, Frankové, jsme hradby moc nedělali. Spoléhali jsme na taktiku,
která nám vesměs nevycházela, protože jsme nebyli tak rychlí jako Slovani. … Vzhledem k historii,
chod dějin je nezvratný.
Ale aj mezi Frankama sa našlo pár „vyvolených bojovníků“. Vzhledem k historii, chod dějin je
nezvratný. Oni ti Slovani vyhráli doopravdy.
Co nás ale čekalo za překvapení, když Janina sečetla všecky ty ochráněné a pobrané krávy, koně,
peníze, zbraně a ženy. Zdánlivě jasná prohra Franků nebyla tak moc jasná. Vyhráli opravdu Slovani
se 730 body, ale Frankové měli jen o 10 míň, takže to nebylo tak špatné.
Protože nám šlo hlavně o to tysání, tak ještě před ukončením a vyhodnocením jsme v lese udělali
krásnů bitvu všech proti všem. Pro ty co nebyli – nevíte, o co jste přišli. Bylo nás celkem 21 + Janina
jako hlavní rozhodčí a Delfínek a cérky Brožovy jako pomocníci. Ze Vsetína přijelo 6 vlčat s Hanýskem
a Beranem, který ale musel odjet. Ogaři ze Vsetína si odvezli památeční štít a vítězní Slovani dostali
dřevěný meč, který bude viset v naší nové klubovně.
Nakonec děkuju a chválím všecky, kteří nebyli zdechlí si vyrobit kostým nebo brnění, protože v
kraťasách a triku by ta hra byla o ničem. Ty skvělé kostýmy z čehokoliv vlastnoručně vyrobené
dávají do hry osobnost každého z vás. Děkuju, moc jste mě potěšili.
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ŠESTÁK
č.
74
1. 8. 2006

PUŤÁK ÚTERÝ – 4. ČERVENCE 2006

(Dazul) Začnu citací klasiků – pánů Šimka a Grossmanna: „…Jsi první člověk, který se z močálu
zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdosi mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý
ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, nepřísluší obdiv, ale šerif okřikl mluvku a pravil, že
osada byla vždy proslulá dobrotou a slovanskou pohostinností…“ Asi takhle nějak podobně bych si
troufnul charakterizovat závěr dnešního dne, kdy jsme splouvali na raftech slovenskou řeku Oravu.
Vynechám spoustu drobných příhod a pikantností, o nichž se jistě zmíní ostatní, a půjdu přímo
k věci. Ráno před vyplutím jsem Chytrého, který měl celý puťák na povel, poučil o nástrahách
řeky, domluvil se s ním, že si zapne mobil, abychom měli spojení, a propůjčil mu vzácný výtisk
socialistické vodácké kilometráže (tzv. itinerář) řeky Oravy. Trpělivě jsem mu vysvětloval, co znamená
která značka a jak pozná, na kterém kilometru se nachází. Vysvětli jsem mu, kde jsou Kraľovany –
cíl dnešní plavby. Ty prostě nemůže minout, protože tam se vlévá Orava do Váhu. Toho si nemůže
nevšimnout, protože Váh je v těch místech široký minimálně 50 metrů a žádný jiný takový přítok
míjet nebudou. Pak jsem posádkám obou raftů zamával a vyrazil z Podbielu odvézt auto dolů po
proudu. V Oravském Podzámku jsem si naskočil do jednoho z raftů a pokračoval v plavbě. Když
jsem z raftu vysedal v Dolnom Kubíně, ujistil jsem se, že je vše OK, pokáral Chytrého za to, že mi
nebral mobil, přidal poučnou historku z lovení tonoucího a kmital s autem do Kraľovan, kde měli
všichni dorazit dle mých propočtů kolem 19:00. Po 19:00 Chytrý mobil nebere. Jsem trochu nejistý
a začínají mne trápit obavy z toho, aby se jim nic nestalo. Orava je sice skoro olej, ale u některých
jedinců z našeho oddílu člověk nikdy neví… Ve 20:06 mi přichází od Fanty SMS: „Šéfe, jsme u okresu
Martin. Asi určitě jsme to přejeli. Co včil?“. Čtu tu zprávu asi 10x a fakt nevěřím svým očím. To přece
není možné minout bez povšimnutí soutok dvou největších řek…
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ŠESTÁK č.76-77
30.10.2006

SEČIN – SETKÁNÍ ČINOVNÍKŮ 13.–15. 10. 2006

(Zub) SEČIN – to je taková velká středisková rada, která netrvá 3–4 h, ale od pátečního večera až
do nedělního poledne. Řeší se tam mraky věcí a řekl bych věcí vesměs důležitých pro chod oddílu
či střediska. Tím, že je dostatek času, je tam skvělý prostor pro prezentaci všech oddílů a je už na
vůdci, jak se k tomu postaví. A to nejen v samostatném bloku o činnosti jednotlivých oddílů, ale
také během celého jednání tím, jak reaguje na jednotlivé otázky a problémy.
Vím, že je to akce dost neatraktivní, vzhledem k celodennímu sezení a neustálé pozornosti. Ale
vzpomenu-li SEČIN 2 roky zpět, kdy bylo ovzduší na Bařince tak nabité a výbušné, že stačilo škrtnůt
sirků a Bařinka by letěla na Mars, tak letos i vloni to byla velmi příjemná debata s možností a časem
na vlastní projev. Říkám to proto, aby to neodrazovalo ty, co někdy aspoň na moment uvažovali o
tom, že by se tam jeli podívat.
A jen tak mimochodem. Celý Sečin se výborně jí a večer aj leccos dobrého vypije a zahraje...
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ŠESTÁK 5.č.3. 2007
81

MALÁ FATRA 17.–18. 2. 2007

(Cipísek) Vše začalo v sobotu v 9 hodin. Stavil
se pro mě Zub a šli jsme ke kinu v Ratiboři, kde
jsme čekali na ostatní, ve složení Zub, Radek,
Tucek, Dazul a já - Aleš. Dohromady nás bylo
celkem 5. Dazul přijel osobním autem, takže
jsme se tam tak tak vešli. Jeli jsme zhruba
3 hodiny. Jak jsme dorazili do Šutova na
jedno malé parkoviště, tak jsme s připravili
a zanedlouho jsme vyrazili plní energie. Šli jsme
hodinu k Šutovskému vodopádu. Tam jsme
také poobědvali a vyrazili jsme na obtížnější
cestu, kde jsme si nasadili sněžnice. Kolem třetí
hodiny se nám podařilo dojít pod horu, která
měřila 1572 m. Naše největší obavy se vyplnily.
Našli jsme stopy medvěda a né zrovna malé.
Asi v polovině hory nás Dazul dovedl na
tábořiště, kde tradičně trávili noc. Když jsme

došli, připravili jsme si lopaty, kterými jsme si
přichystali ohniště, záhraby a díru pro stan. Než
jsme všechno dodělali, byla už tma. Nachystali
jsme si večeři, popovídali si a šli spát. O půlnoci
jsem se vzbudil já a Dazul, že na nás kape a jsme
mokří, protože jsme dýchali a bylo tam teplo.
Museli jsme se ihned vystěhovat a spát pod
širým nebem. Pod sebou jsme měli jen četinu
a karimatky, spacáky a na sobě celtu. Dazul
usnul velmi rychle, ale já jsem hned tak brzy
neusnul. Neustále jsem slyšel podezřelé
praskání větví a divné zvuky, ale nakonec jsem
i já podlehl spánku. Když jsme se vzbudili, všichni
se divili, že já a Dazul spíme venku. Rozdělali
jsme oheň a udělali snídani. S Dazulem jsme
vyrazili jako první. Říkal jsem si, kdo ví jaká to
bude sranda. Ale ouvej, po 500 metrech byl už
takový vítr, že to se mnou mávalo tak, že mě to
málem odfouklo. Ostatní nás za chvílo dohnali.
Velmi jsem se spletl, když jsem si myslel, že to
bude snadné. Před vrcholem, kde jsem se dostal
za pomocí ostatních: ,,Hurá, už jsem konečně
tady‘‘. Už mi nebylo ani zima, ale byl jsem na
pokraji svých sil. Chvíli jsme se fotili a já jsem
načerpal aspoň trochu sil a říkal si proč jsem
raději nezůstal doma, nedíval se na televizi
a neležel ve své posteli, ale brzy jsem změnil
názor, když jsme došli do jedné hospůdky
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u které končil vlek. Dal jsme si polévku, já Kofolu,
ogaři pivo a šli jsme dál. No lépe řečeno jeli dál.
Zub dostal nápad využít igelitových pytlů. Tohle
vození jsme prováděli asi 1 km. Pak jsme si
nasadili sněžnice a šli směrem k autu. Šlo se mi
líp, když jsem věděl, že sranda ještě bude. Dazul
jako jediný z nás zradil, protože měl běžky a
ostatní sněžnice. Za hodinu nám zavolal, že
už je u auta a máme sestoupit ze svahu a jít
po proudu potoka až k autu. Svah byl prudký
a zhruba 300 m dlouhý a byl v lese. Chlapci
jezdili po zadku, protože pěšky by to nešlo a na
pytlech by to byla sebevražda. Raději sjížděli
po kouskách, zastavili a čekali na ostatní. Co by
to byl za kopec, kdyby někdo nemohl zastavit.
Dotyčný kličkoval mezi stromy, snažil se využít
každého stromu, větve k zastavení té pekelné
jízdy. Kdo byl ten dotyčný? No přece já!
Na poslední chvíli jsem zastavil a čekal na
opozdilce. Až jsme se shromáždili, šli jsme po
potoku směrem k autu. Byl jsem rád, že jsem
s nimi jel.
PS: Kdo si myslí, že to nic není, tak ať si to příští
rok s náma zkusí a velice rychle změní názor.
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ŠESTÁK10.č.4. 2007
82

PŘEJEZD VELKÉ FATRY 3. –4. 3. 2007

(Radek) Ten rok utekl jako voda. Člověk se
pořádně ani nenadál a už tu byl opět čas na
nenáročnou akcičku, a to na přejezd Velké
Fatry. Bylo to čtrnáct dní zpátky, co se úderné
komando vrátilo z Malé Fatry, a hold někomu
to nedalo a musel jet ještě na tu Velkou. Po
dlouhém a náročném přemlouvání některých
jedinců nakonec vyrazili jen dva blázni, a to já
s Dazulem. Už začátek se nám vyvíjel slibně.
Vyrazilo se ve dvě ráno a kvůli náročnosti a
délce cesty jsme počítali tak pět hodin na cestu,
do Ružomberoku to je totiž pěkně daleko a v
sedm hodin slovenského času nám jel autobus
do Starých Hor, ale na místo naše autíčko

dorazilo už ve čtyři ráno. Oou, asi chyba ve
výpočtech. Do sedmi daleko, a tak ještě chvilku
spánku nám přišlo vhod. Budíček, nabalit věci a
jídlo no a hajdy na autobus. Další zrada. Dazul
nemá rukavice a já v záchvatu škodolibého
smíchu přicházím na to, že nemám návleky.
Dazulík měl štěstí, protože jsem počítal s
jeho nepřipraveností na tak náročný podnik a
vzal rukavice troje. Ale háček byl v tom, že on
nepočítal s mojí nepřipraveností, protože, co
si budeme namlouvat, pořád ke mně vzhlíží s
obdivem a úctou, měl návleky jen jedny, a to
ještě takové divoké. No nic. Sedáme do busu a
tradá. Po hodině jízdy vystupujeme a nabíráme
směr na Turecků (místní pochybná víska pod
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Križnou). Kupujeme lísky na vlek a čekáme do devíti, až ho spustí. Po zkušenosti z loňska si už doma
lepím na skluznice běžek kobercovou pásku na místo tuleních pásů. Jaké utrpení na mně čeká,
jsem se měl dozvědět za malou chvilku. Nasedám na vlek, chystám se na krásnou jízdu nahoru
sjezdovkou, a když tu najednou se moje skvělé „tulení pásy“ zakusují do sněhu, odmítají jet a já je
přemlouvám třemi až pěti dlouhými skoky směrem k vrcholu sjezdovky. Po doskoku jsem se zapřel
a s napnutýma nohama se snažil o něco podobného, jako předváděl Dazul. Ten si v klidu jel a mé
problémy snad ani nezaznamenal. Jenže ten dlouhý vlek se skládal asi tak ze čtyř malých vleků.
Dokážete si živě představit, jak jsem byl za tu dobu, než se mi ukázal konec sjezdovky, naskákaný.
Třešínkou na dortu byl poslední vlek. Už jak se napínala POMA, tak mé modlitby se upínaly k
místnímu božstvu. Mé skvělé běžky stále stávkovaly věrně jako pes přilepeny k měkkému podkladu,
poma se zvolna rychlým tempem napínala a já, pořád modlicí se, jsem zrazu vyletěl jako střela
vstříc novým dobrodružstvím. Přátelé, letěl jsem jako slavný Baron Prášil, ale namísto dělové koule
byla mým dopravním prostředkem poma v kombinaci s běžkami. Podle údajů chlapců z horské
služby, podložené očitým svědectvím obsluhy vleku, mám zatím nepřekonaný rekord ve skoku
dalekém proti sjezdovce. Po měkkém dopadu na již tvrdý povrch ještě následovaly již zmiňované v
rychlém sledu po sobě jdoucí vyrovnávací skoky, zapření se do běžek a vroucí přání, abych nehodil
skobu. Protože pak už bych byl v ... Tak nadřený a vysílený jsem už po celý zbytek výpravy nebyl.
Dočkal jsem se. Konec sjezdovky. Hurá, juchchuchů. Jaké však bylo mé překvapení, když mé oči
spočinuly na skluznici mých běžek. Po tuleňovi ani slechu, ani vidu. Zůstal někde po cestě volně
přilepený ke sjezdovce. Teď mně opustil, když ho budu nejvíc potřebovat. Dalším cílem byla Križná.
Počasí bylo zatím super. Ale jen zatím. Dazul se pořád chválil, že je to jeho zásluha a že mu mám
projevit svůj dík tím, že ho můžu nést, protože už nemůže. To tak. Třikrát jsem zapráskal svým bičem
a už zase jel jak fretka. A i s mým baťohem. Jenže s postupujícím časem začalo foukat a počasí
nám začalo připomínat to loňské. Silný vítr nás bičoval ze všech stran a několikrát s námi pořádně
zamával ... K tomu už se ale Dazul nehlásil. Následovalo několik sjezdů, moře pádů a nadávek.
Minuli jsme Ploskou, Rakytov a za Dazulového vydatného pláče se dorazilo až za Smrkovicu, kde
Dazul padl jako podťatý a o víc se nezajímal. Postavit stan, nakrmit už tak nemohoucího kamaráda
a pak hurá do spacáku. Ráno byl Dazul jako vyměněný. Vidina dnešního návratu domů mu vlila
krev do žil a už od časného rána panáčkoval okolo stanu. Po krátké snídani a sbalení stanu na nás
ještě čekal kus cesty do Ružomberoku. Cesta uběhla jak voda a ani se jeden nenadál a už jsme
sjížděli Malino Brdem. Sjezdík to byl vskutku náročný, ale byl absolvován bez jediného pádu. K autu
to byl potom už jen kousek a cesta domů už byla jen rutinní záležitost. Velice mě překvapilo, že se
Dazul nechtěl stavit do Mekáča na nějaký ten blaf. No nic, snad příště.

-156-

- ŠESTÁK č.86 - 1.8.2007 -

ŠESTÁK č. 86 1. 8. 2007
PUŤÁK 30. 6.–5. 7. 2007

(Dazul) Tradičně zajišťujeme pro
ŠESTKU první část tábora – velké
táborové putování. Je určeno pro skauty
a RS, ale letos se jej účastnili výhradně
RS. Z našeho OS klubu jsme se puťáku
zúčastnili já a Fanta. Na nedělní

dopoledne nám byl pomoct Miris – při zajištění lození
na Čertových skalách.
Letošní puťák byl zvláštní především tím, že jsme mimo
klasického pěšího putování lozili nenáročné terény na
cvičných horolezeckých skalách a hlavně – strávili i 3
dny u koní – včetně dvoudenní vyjížďky na Slovensko.
Prostě – byla to paráda :-)
(Budulínek) Takže jak to všechno začalo. Začalo to tak,
že jakýsi blíže neurčený inteligent nakukal našemu
milovanému Bosovi teorii o silném začátku. Jestli je
zapamatovatelný začátek, zapamatuješ si celou akci.
Přitom to začalo tak nevinně. Čekala jsem přesně o
poledni na Dazula, načež přijelo auto, odvezli mé
spolučekatelky – Tlampu a Elišku pryč. Mírně udivena
jsem čekala dál. Po deseti minutách přijelo další auto.
Ve voze jeli Medvěd, Fanta, Barča a sám velký šéf Dazul
– a jeli jsme.
Ale moc daleko jsme nedojeli. Šéf naši skupinu vyhodil
se slovy: „umíte s tím zacházet“ a odjel. Do mého
obličeje se vloudila grimasa překvapení. Co všechno
zůstalo s námi: naše skupina, plus GPS (džípíes), plus
mapy, plus úžasný papír začínající slovy „Moji milí....“ S
tímto úžasným vybavením jsme vyrazili směr Čertovy
skály v Lidečku. Měli jsme jít na Syrákov, ale nějak jsme
zabloudili a skončili jsme v Liptále. Po destrukci místní
lavičky jsme vyfuněli Vartovnu. Během našeho pochodu
probíhala zdvořilá konverzace o kolíku. Za pochodu
jsme se učili se slavnou GPS. Díky ní jsme nezabloudili v
Pozděchově. Trochu nám zapršelo, tak jsme se schovali
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kde se dalo – míchačka, altánek. S ubíhajícími kilometry nám klesala nálada a jak se stmívalo,
propadli jsme panice. Potkali jsme i jiný tábor. K večeru jsme dorazili na Čertovky, pokochali jsme
se výhledem a podělili se o zážitky a usnuli.

TÁBOR EGYPT 7. 7.–22. 7. 2007

(Flegy) 9. 7. 2017 – 3. DEN – PONDĚLÍ. Ráno vstanu a idu do kuchyně, tam se nasnídám a je nástup.
Na nástupu jsme se dozvěděli, že Šneci mají jet do Břidlicového dolu. Tam jsme asi hodinu, poté
jedem do Budišova, tam potkáme Žížaly. Dojeli jsme do tábora a hrozně lilo. Večer byla zdravověda,
a pak sme šli spát. (the konec)

(Mája) Ráno jsem se vzbudila, a protože jsem měla službu, začala jsem dělat snídani. Fialka mi
řekla, abych začala dělat svačinu. Marně jsem se pokoušela zjistit, na co chystáme ty svačiny.
Později na nástupu jsem se to dozvěděla. Dozvěděla jsem se, že pojedeme na kola. Každá družinka
jela jinam. Šneci + Štíři jeli hledat sopku, Světlušky + Vlčata + Žaby jely do Starých Oldřůvek a Žížaly
do Budišova. Kolem 10:00 jsem odjeli a do 16:00 jsme museli přijet. Ale my jsme přišli o hodně
dřív. I když jsme to natahovali, jak se dalo, přesto jsem přijeli dřív. Byli jsme se podívat na skále a
borůvkách a jeli jsme do tábora. Cestou začalo mírně pršet, a když jsme se vrátili v pořádku, byli
jsme moc rádi.

-159-

- ŠESTÁK č.87 - 30.9.2007 -

ŠESTÁK
č.
87
30. 9. 2007

HELP 14.–16. 9. 2007

(úryvek z webu účastníků Helpu)
„Budí mě až Honzův výkřik: Vstávejte
pangejtníci, jdem hledat letadlo!“
Michal mi ještě půjčí suché teplé
ponožky, takže za chvilku už mi ani
není zima a vyrážíme do lesa, kde
Honza s Michalem viděli padák a
já s Anežkou ten ohňostroj. Víza
máme opět celkem netrvanlivá. …
Honza má asi nějaký plán, takže
nás nechá sedět pod svahem a sám
se s hláškou“ „slyším nějaký děti,
to bude vojsko!“ vrhá do terénu a
dlouho se nevrací. Michal za chvíli
vyrazí za ním, za chvíli přijde a
volá Honzovi, kde je. Odpověď, že u
vraku, nás potěší a podle instrukcí
od Michala se k vraku dostaneme
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taky. Tady ošetříme dva raněné, sebereme dvě bedny s
beta 2 materiálem a už kluci vyrážejí na velvyslanectví a
do nemocnice, aby předali materiál a raněné do dobrých
rukou. Cestou pryč je ještě provází výkřiky nějaké slečny,
která chce, ať si ji vezmou, ale nikdo ji nechce, čemuž se
nedivím, protože něco tak protivného a uječeného bych
opravdu nezachraňoval ani náhodou.“
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ŠESTÁK10.č.
89
12. 2007

ROZNOS KALENDÁŘŮ 3. 11. 2007

(Delfínek) Přijdu o půl sedmé ráno dom
z filmového maratonu, rychle nachystám věci
a pádím na bus… Tam už čeká Lucka, Lenka,
Verča, Beruška, Fial, Kecka a Očko. Naposled
přišel Martin. Na Vsetíně čekáme na Radima
a ogary, než dovezů kalendáře. Po fakt malé
chvilince čekání dojíždí. Rozdáme si kalendáře,
řekneme co a jak a možem vyrazit.
Já a zbytek cérek jdeme od Věžáka směr Vsacan

a nižejc a ogaři od Věžáka nahoru. Jak jsme
dorozdávali to, co jsme měli, šli jsme k autu a
čekali na hochy. Ti furt nic. Dali jsme dohromady
všechny baráky, bytovky a kdo ví co všecko eště.
Posléze jsme mohli jít pomoct ogarom na Dolní
Jasenku. Ta byla hotová velice rychle. Pak jsme
měli sraz u Jednoty a větší část lidí jela dom
busem 15:50.
Doufám, že po tak parádní akci budou i pořádné
svaly. Dalo nám to určitě všem dobře zabrat!
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- ŠESTÁK č.90 - 10.1.2008 -

ŠESTÁK10.č.1. 2008
90
SEBEOBRANA 16. 12. 2007

(Tucek) Všichni, co měli chuť cvičit nebo si zdravě
zablblout, dorazili. Byl jsem velice rád, když
jsem mezi nadšenci uviděl i staré pardy Zuba
a Janinu. Málokdo to ví, ale i oni cvičívali karate,
když já byl ještě karatistické batole. Nesmím ani
opomenout vzácnou návštěvu Marcela. Skvělý
borec, který náš kurz doplňoval Jiu-jitsu a vdechl
nám tímto nové poznatky. Na závěr předvedl
sestavu s nunchaku (čti nunčaku). Aikido si
vzal na starosti Raďoch. Bylo mu šito přímo na
míru. Skvělý zápal, jen tak dál. Své místo měl
i box, který vedl s velkým nadšením Laďa. Všichni
v ten den byli skvělí.
Cvičili jsme od 9:00 do 13:30 a každý si vyzkoušel
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úplně všechno. Od pádů až po páky a bojové
techniky. Mojí myšlenkou bylo nejenom se
zpotit, ale i ukázat zájemcům, jak zdokonalovat
svoje tělo, koordinovat pohyb a posouvat
mantinely v lidské mysli, které se dají pravidelným
cvičením a sebekontrolou posouvat. Nešlo mi
jenom o samotný fyzický pohyb, ale i to, aby
člověk dokázal sám nad sebou samým přemýšlet
a sám nad sebou vyhrávat.
Na konec kurzu jsem zařadil pár cviků z jógy, kde
si každý mohl vyzkoušet motorické dovednosti
a duševní kontrolu nad svým tělem.
Den se vydařil a každý odcházel domů plný
dojmů.

- ŠESTÁK č.90 - 10.1.2008 -

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V RATIBOŘI A KATEŘINICÁCH 4.–5. 1 .2008

(Fialka) Na tuto akci se vždy těším. Ani letos tomu nebylo jinak, potěšilo mě, že se na ni těší i naše
světlušky a vlčata. Tříkrálové sbírky se zúčastnilo 29 ochotných lidiček. Bylo moc příjemné vidět
tolik „králů“ pohromadě. Všem patří obrovský dík. Díky vám je tato akce úspěšná.
Na tříkrálovou sbírku byl sraz pro dvě skupinky před naším barákem. Samozřejmě sem přišla skoro
poslední, ale tak jako přesně. Děvčata sa vyoblékala, přečkaly jsme dojemné loučení se skupinkou,
která jela s Fantů, napatlaly jsme černého mojů Astor řasenků a šlo sa na věc. Náš úsek měl asi
nejkratší délku, ale mělo to své vážné důvody. Začaly sme v našem baráku. Děvčata z plných plic
pěla, až sa hory zelenaly, tedy do doby, než přišlo na to zazpívat pasáž o černém v zadu, tak sa jedna
nechytla a už byl úsměv na tváři. Vybraly jsme penízky, poděkovaly a šly o dům dál. Teda venku
jsme přišly na první problém, Scooby nedržala koruna na hlavě, a tak sme musely zvolit tvrdší
techniku na její nepoddajnů korunu. Museli jsme přilepit Scooby korunu na hlavu izolepů. Jenže
při větším větru letělo cokoliv, a tak Scooby držala izolepu na hlavě, aby nám koruna neodletěla.
Další baráčky to bylo stejné, krásný zpěv, občas škobrtnutí, ale milý nevinný úsměv to vždy spravil.
U Scooby doma sme sebraly gumičky, stáhly Scooby vlasy a bylo po problémech. Ani větší větr s ní
nehnul. Pokračujem dál mrzne až praští a my si to šinem za potokem směrem dolů, dům co dům.
Zpěv nám sice trochu mrzne, ale zvládáme. S vidinou našeho cíle v teplé bytovce s čokoládů v ruce
nám už zima nevadí. Poslední byli Dorci a už hurá do Kulturáku chystat Odpoledne hitů.

-163-

- ŠESTÁK č.91 - 6.2.2008 -

ŠESTÁK
č.
91
6. 2. 2008

VRRV 18.–20. 1. 2008

(Fialka) To je taková výprava pro rovery z našeho
oddílu. No už během týdne sem z toho byla tzv.
na švestkové větvi, když sem sa postupně
dovídala o omluvách našich roverů. No prostě
joke (pro Čeči). Ale tož co, v pátek jsme vyrazili
17:15 z Kačic busem na Vsetín ve složení já,
Čeči, Vápno a Máta. Na Vsetíně sme sa rozdělili
a šli si koupit jídlo, a hlavně pizzu, teda 2. Pak
jsme sa s Čeči vrátily na nádr za ogarama, kde
se zase chlapci dostali do slovních rozporů s
místním opilcem. Tak jsem kůpila lístky a šli
sme do Karlovické střely si sednůť.
Vagón to byl luxusní a dokonce, co mňa
překvapilo, jely do Dinotic jakési dvě paní v
sedm večer. Tak jsme vystůpili a šli směr srub.
Tož cesta to byla plně akční, celů dobu sme
šli styl cesta jak sklenka. Celů cestu jsme s
Čečinků konverzovaly a asi 10x sem jí musela
říkat perníčka ze Shreka 2, chudina z toho měla
dýchací problémy. U zídky jsme počkaly na
chlapce a daly si první kousky naší pizzy. Kolem
šla paní se psem a chtěla nás doprovodit na
chatu, kdybychom sa bály. Tací hodní lidi sů v
Dinoticách.
Chlapci sa konečně doharcovali a mohli jsme
dojít na srub. Otevřem dveře a první na nás
vykůkne skelná vata, tak sa chlapci dajů do
rozdělávání ohňa a já sem vynášela věci. No že
by jim to s ohněm šlo, sa řéct nedá. Vápno byl
-164-

dokonce tak akční, že pár žhavých uhlíků hodil
holů ruků do umělohmotného kýbla s popelem
a vynesl ho ven. O několik minut později vznikla
naša kýbl story. Vápno zapálil papíry a všeci
jsme hleděli jak hořijá v krbu a přemýšleli,
jestli ty třísky chytnů, když najednou můj
periferní pohled zaostřil ven a zrazu se mna
vypadlo: „Nechcu vám do toho kecat, ale venku
to asi hoří!“. Zrazu vyletíme ven a tam popel v
plamenech, Vápno své kousky uhasil a my se
dost pobavili.
Ogaři vzdali zapalování a ujmula sa toho
Čeči. No to byste nevěřili, ale ona to rozdělala
a hořelo, jak divé. Z toho vyplývá pokud vám
nechce hořet, volejte Čeči. ..
... Večer najednou Vápno říká: “Zube, kde spíš?“
„V rohu.“ „Tak proč ťa slyším pod gaučem?“ „Ale
já su v rohu.“ Máta: „Zube, nelízaj mě tu ruku!“
... ... V noci sa zbudím, je ně jakési horko, no
šak aby ne, když Máta sa na mňa nalepil a měl
místa tak pro 3, já sem sa nalepila na Denisa
automaticky, tož usínám znova. Pak sa zbudím
nad ránem, Denis na zemi. No ráno bylo akční,
ogaři vstávali dřív a jen vykřikli: „Tam chumelí!“
Tož venku vánica jak cip. Začali sa balit, najednou
jen vidím , jak Mátovy boty létají nahoru a dolů
a furt tak dokola. Tož konečně sa sbalijá a jdů na
bus... ... Ještě do teď mňa drží Vrvkovská nálada.
Pokud vám to nepřijde vtipné, tak dobře vám
tak, měli jste tam být ….

- ŠESTÁK č.93 - 13.4.2008 -

ŠESTÁK č. 93 13. 4. 2008
PLANINA 21.–24. 3. 2008

(Dazul) Pro mne osobně byla letošní Planina
zvláštní už proto, že to byla pravděpodobně má
jubilejní – dvacátá – návštěva. Taky to byla první
akce, kde jsem spal venku od doby mého druhého
narození. V rámci „zostřené rehabilitace“ jsem
si měl vyzkoušet, zda dokážu vyžumarovat
40 m propast. A taky, jestli vydržím jít pár kiláků
s báglem atd. Těšil jsem se jako malé děcko a
rozmary počasí mne nemohly odradit. Ani mne
nějak zásadně nerozhodily, když pár dnů dopředu
začali ti, kteří si blokli místa v autě, odříkat svoji
účast (fakt hlásili sníh). Trochu mne překvapilo,
když ráno před odjezdem odřekl účast další
účastník. A trochu víc mne zamrzelo, že 5 hodin
před odjezdem odřekli další 2 účastníci. Pominuli to, že jsem se těšil na to, jak se svými blízkými
kamarády strávím venku víkend, přišlo mi to nefér
vůči ostatním, kterým se tak prodražila cesta
– protože pár hodin před odjezdem se obtížně
shání náhrada. Ale z 6. OS jsme usínali na našem
obvyklém místě 3 – Irča, Klíště a já.

A měl jsem obrovskou radost z toho, že po
letech jsem vyrazil spolu s Pípou, se kterým
jsme spolu vedli 4. Ch – Lvíčata ...
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- ŠESTÁK č.94 - 13.5.2008 -

ŠESTÁK
č.
94
13. 5. 2008
KOLMO NA HOSTÝN 13. 4. 2008

(Irča) Po propršené sobotě jsme v neděli za svitu
sluníčka vyrazili na kola. Nechtělo se mi jet zase
stejnou trasu na Troják, tak jsem vymyslela, že
se na Troják dovezeme autem a pojedeme na
Hostýn. Dokonce se mi podařilo přemluvit
Zdendu a Vojtu (synovce), že pojedou s námi.
Hurrrááá. Chudákům jsem slíbila, že to je po
rovince, ale tak si tu cestu fakt pamatuji. No,
skutečnost byla „malinko“ jiná, ale drželi se
statečně.
Výjezdu
předcházela
pečlivá
příprava
a dofoukání. Jaké bylo naše překvapení,
když Vojtovo kolo mělo roztrhaný plášť. Tak
ještě honem pro jiné kolo a vzhůru nahoru.
Na Trojáku se setkáváme s Anitou, Elen
a potkáváme Jarku Proislovou s přítelem (naše
bývalé sousedy ze Vsetína), kteří se k nám
přidávají a posilují náš tým. Jelo se nádherně,
sluníčko svítilo, větřík povíval a ve zdraví
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dorážíme na Hostýn. Dáváme si obídek – před
posledním kopečkem taky jediná motivace
k jízdě – odpočíváme, někteří si i zchrupli a hurá
zpět. Cesta jde pěkně od pedálu, protože je to
přece jen víc z kopce a hoši už tak moc nebrblají.
Odpočíváme, vychutnáváme si sluníčko, nohy
bolí, je vidět, že zima byla bez sněhu, ale to
rozhýbem, to rozcvičíme – časem...
Hodnotím tuto akcičku, jednu z prvních jarních,
velice pozitivně. Doufám jen, že jsme dětem
neznechutili výlety s rodiči a příště pojedou
znovu.

- ŠESTÁK č.95 - 1.6.2008 -

ŠESTÁK
č.
95
1. 6. 2008

SBĚR ŽELEZA 3. 5. 2008

(Radek) Během minulého týdne se začaly po obci
objevovat různé hromádky šrotu a přes obavy, že
toho bude moc, protože těch hromádek nebylo
kdoví kolik, se nakonec odvezlo šest vleček.
Projeli jsme celé paseky a pak se to bralo ulici
po ulici. Jelikož nás na tuto práci nebyl moc ani
málo, ale tak akorát, tak nám šla práce pěkně od
ruky. Šrot se odvážel do místního zemědělského
družstva, kde čeká na svůj odvoz do kovošrotu.,

který by se měl uskutečnit tuto středu. Pak za
odměnu se šlo na Pržáky na nějakou dobrotu
mňamku …
(Fanta) Už nevim ani, jak sem se k tomu dostal,
ale měl sem na starost roznesení plakátů
s infem o sběru. Naskytla se avšak taková
příležitost: Volal mi Máta (jeden člen ŠESTKY),
že potřebuje hodit do Ratibořa. Proč ne, ale říkal
sem si – něco za něco – a tak sem ho požádal
o ty plakáty. Souhlasil a znělo to tak, že je
ochotný jich udělat dokonce 100?!!
Druhý den dopoledne (týden před akcí) měly
být roznesené. Nebyly. Tak sem volal proč – a
jedna výmluva za druhou. Nechtěl jsem je
poslouchat, tak jsme sa domluvili, že do večera.
Ovšem historie se opakovala = přeloženo na
neděli ráno!! Ráno: nemůže, má zaracha. Tak
za něho asi 3 plakáty roznesl Denis!! Já sem
roznesl zbytek ... A tak dopadlo to moje – něco
za něco ?!!
Nu což – je sobota ráno, mamka mě budí.
Traktor už ševelí u obecňáku. ...
... Jedem dolů a lidi mezitím natahali další a
další šrot k cestě, takže se nám nakonec podařilo
odvézt 6 vleček šrotu!!
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- ŠESTÁK č.95 - 1.6.2008 -

COUNTER-STRIKE LIVE 17. 5.

(Pavuk) Někteří možná víte, že se letos, 17.
května pořádala hra „Counter-strike LIVE“
s pořadovým číslem (pokud se nepletu) IV.
Kdo neví, co to je, tak je to hra, která je podle
počítačové gamesky
Counter Strike, kde jsou 2 týmy, policisté
a teroristi, kteří se mají navzájem postřílet
v reálném světě.
„Counter-strike LIVE“, jak už název napovídá, se
hraje naživo, ale místo reálných zbraní a ostrých
nábojů hrajeme s kuličkovýma pistolema
(lepší typy se označují jako AIRSOFT zbraně).
V letošním ročníku jsme nakoupili nové
zbraně, a to „Desert Eagle“ po 5 kusech. Napíšu
tedy něco z toho, jak to probíhalo, pohledem
organizátora.
Hned, jak jsem si zkontroloval, jestli mám
všechno na akci, tzn. pravidla, brýle, kuličky
a kuličkovky. Mezi tím, než se zajedu podívat,
jestli ještě někdo nečeká na zastávce „Pod
Vrtaným“, asi 5 lidí už autem odváží Dazul
na místo konání, které je nad Dubcovou (na
novém pozemku mých rodičů – Dazul a Irča).
Poté se auto vrací pro mě a cestou na pozemek
nabírá další 4 lidi. Na místě vysvětluju základní
pravidla a zatím přichází ještě 2 opozdilci. Takže
je nás celkem 13 a můžeme začít.
Rozdělujeme se na policajty a teroristy a já
seznamuju týmy s novým zařízením, které tento
rok přibylo a jehož tvůrcem je Martin, který
nám ho sestrojil i přesto, že se pilně připravoval
na maturity. Tímto mu chci znovu poděkovat,
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že sestrojil pro hru Counter-strike LIVE bombu
a hra se tak může přiblížit více originálu.
Kolem druhé odpoledne jsme zahájili první
kolo. Teroristi, které tvořili Irenicus (navštěvuje
Březiny), Prtyš (od Lvíčat), Lukáš Tatýrek,
Zdenda a já, okamžitě naběhli na bomboviště
do rozbořených základů, pronásledováni policií
(Vojta Rybníkář, Lukáš Machala, Dominik Kubčík
(spolužák Lukáše Machaly), Blonďák, Nitrogen
(navštěvuje Březiny), Tom Uličník a Dazul). Tam
jsme bombu obklíčili a vystříleli jsme všechny z
druhého týmu.
Druhé kolo jsme chtěli trochu protější tým
přelstít, a tak jsme vyslali 4 lidi z našeho týmu
zase na rozbořené základy prvního bomboviště
a já s Cipískem jsme se proplížili na druhé
bomboviště, které tvořil roh lesa. Tam jsme
položili bombu a dívali se, jak si ostatní myslí,
že bombu má druhá půlka týmu a snaží se
je vystřílet. Jak zjistili, že bombu máme my,
okamžitě se za námi vydali, aby mohli bombu
zneškodnit. Naštěstí jsme je zdrželi dostatečně
dlouho, a když nás přesila přemohla, nestihli
najít bombu, která vybuchla, a tak jsme získali
druhý bod pro náš tým.
Poté se týmy prohodily a kdo byl terorista, byl
teď policie a naopak. Bohužel, kvůli změně
území pokaždé vyhrál tým, který zrovna měl
bombu, takže vždy teroristi. Ale i tak si myslím,
že akce se povedla a že jsme si dobře zahráli.
Každý, kdo si bude chtít tuto hru ať už znova
nebo poprvé zahrát, bude mít určitě možnost
příští rok, a pokud se podaří, tak i v průběhu
tohoto léta.

- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 -

Oddílový časopis 6. koedukovaného oddílu Junáka – svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích

číslo 96 vydáno pro vnitřní potřebu – 22. července 2008, nákladem 45 výtisků

puťák 2008
-169-

- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. - arabské přísloví -

Puťák pondělí 30. června 2008
(Dazul) Vstávalo se před sedmou ráno.
Bezproblémově a relativně svižně. Vypadalo to
na déšť, a tak šlo vše jako po drátkách – Fanta
s Barčou nakoupit pečivo, ogaři nafoukat raft a
pálavy, ostatní se pomalu, ale jistě balili.
Jakmile jsme posnídali, začalo pršet – a to tak,
že velmi.
Na vodu jsme vyrazili až hodně po desáté, ještě
mírně poprchalo.
Protože jsme s sebou měli turistickou GPS s
mapama Slovenska, věděli jsme přesně, kde
plujeme, a ve změti slepých ramen Dunaje
jsme se neztráceli. Fakt je, že GPS nám místy
ukazovala, že jedeme po louce, ale to jsme
přičítali tomu, že se břehy ramen mění podle
stavu vody (asi mapovali, když bylo vody víc).
V jednom úzkém a ďábelském ramenu, kde
voda dokonce svižně tekla, jsme bez varování
háčků raftem najeli na kůl čnící z vody. To by
samo o sobě nevadilo, kdyby na tom osudovém
kůlu nebyly hřebíky :-( Co se mělo stát, se
stalo. Roztrhli jsme dno raftu a za zběsilého
syčení a unikání vzduchu jsme pozorovali, jak
se dno splaskává a do raftu natéká voda. Že
se nepotopíme, bylo jasné, vždyť boční válce
i sedací válce byly bez úrazu, ale příjemné to
nebylo. Na nejbližší cestičku to bylo přes místní
prales minimálně 3 km a dále po vodě zhruba
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2x tolik. Ale co nám zbývalo – do pralesa se
nikomu nechtělo, a tak jsme pádlovali. Sklesle
a smutně.
Na noc jsme to zapíchli u rekreačního jezera.
Byla zde letní hospoda a v tomto osazení bylo
nade vše jasné, že se po večeři všichni vydali
tam. Je to sice jiný způsob zábavy, než na
který jsem z puťáků zvyklý, ale snažím se jej
respektovat a neúčastnit se jej – když jsem
to „vydržel” tolik roků, nebudu se přece nyní
přizpůsobovat.
Když jsem se ale šel za tmy vykoupat, nemohl
jsem si nevsimnout naší čtveřičky, kterak
schovaná za hospodou kouří. Samozřejmě, že
jsem měl chuť okamžitě reagovat, ale udržel
jsem se a šel se zchladit do vody. Když to
nevadí vedení oddílu a nevadí to placeným
pracovníkům v DBCB (při klubu 14+) a když to
nevadí ani Fantovi, který puťák vede, nemám
právo jim do toho zasahovat – jak mi bylo za
ty roky několikráte dáno najevo. Je smutné,
že se o kouření ví, ale nic se s tím nedělá.
A nyní jsem i já smutným pozorovatelem
toho, jak se kouření stává normou hlupáků
a slabochů – dokonce na oddílové akci. Zbývá
mi jen doufat, že se ŠESTKA postupně nestane
oddílem hlupáků a slabochů.

- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá, a srdce, které trpí. - arabské přísloví -
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- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Moc trvá, když splňuje tři vlastnosti – spravedlnost, uspořádanost a práci pro lidi. - arabské přísloví -

Puťák úterý 1. července 2008
(Tlampa) Vstali jsme pozdě a stejně jsme nebyli
vyspaní. Při velkém balení na břehu štěrkáče
jsme se nacpali rohlíkama s nutelou a pak se
nasáčkovali do aut. Spustili jsme okýnka, mrskli
kazetu do rádia a hasili jsme si to tak nějak
směrem, kde jsme včera skončili. Na vodu jsme
šoupli jen dvě pálavy a hurá vpřed....
Slunko slunilo, ptáci zpívali a my gumy jsme si
zapomněli opalovací krém. Nutno podotknout,
že nás všech pět vypadalo večer jako spaření
vepříci. Voda vůbec netekla, a tak bylo potřeba
pádlovat a pádlovat. Neobešlo se to bez cákání a
následného útoku, kvůli kterému byla vysypána
část jedné posádky a utopeny sluneční brýle.
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Po dvou zatáčkách jsme nakrájeli chleba a
poobědvali na vodě. Za dobu oběda jsme se
pohli asi tak o 10 metrů, možná trochec víc.
Zkrátka to fakt vůbec neteklo.
Neustále jsme přenášeli naše plavidla
přes nějaké peřeje. Při prvních peřejích
se rozpoutala žabincová válka, která byla
mimořádně nechutná, ale chlapy to bavilo
jaxviňa. Žabinec v obličeji mi teda moc
fantastický nepřijde, ale budiž:) Při dalších
peřejích objevil Denis škeble a děsně dlouho
jsme na ně čuměli, šahali a zkoumali, jak se
zavírají, otvírají, zavírají, otvírají.... Někteří
jim propadli dokonce natolik, že se rozhodli

- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Muž je sloup stanu, žena je jeho plachta a děti jsou provázky. - arabské přísloví -
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- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Smrt můžeš podstoupit jen kvůli své zemi, nebo kvůli své hrdosti. - arabské přísloví -

7. den

(Medvěd) Ráno jsme vstali a hnedka byla
rozcvička, tak smůla ne?
Potom jsem si uklidil a poté jsme se převlíkli do
kroje a byla kontrola stanů. Nástup. Měli jsme
nejpěknější stan.
Po nástupu jsme šli z ogarama do lesa na dřevo
a udělali jsme hodně dobré posezení.
Potom byl oběd a pak polední klid. Potom byla
hodně dlouhá hra.
(Čeči) Zpráva z “3 orlích per” – samotky:
9:00 Nástup a odcházím
9:20 Klíště svolává nástup a Medvěd jí v tom
hlasitě pomáhá „jedna, dvě, tři, ...“
9:35 Zdálo se mi že projelo auto (byla to Janina
z Barčů?)
9:50 V táboře je nezvyklé ticho až na cinkot
pokličky není nic slyšet
10:00 projelo auto s hlasitým rachotem a Ferda
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pátek 11. července 2008

odchází „prý na dřevo“. Byl pískán nástup (na
píšťalku) (asi na dřevo), další auto projelo.
10:05 Radek volá Matesa, Medvěda a Páju
„sekerky a pilu s sebou” – takže se jde na
dřevo, ať mají (máme) čim topit
10:30 dřevo se zpracovává pilkou a sekerkou.
Je krásně teplučko, tak doufám, že sluníčko
vydrží
11:00 zvedá se větřík a z tábora slyším
rozzlobený hlas Radka „košula“. Společnost
mi dělají pilní mravenci a vypadá to , že si mě
oblíbili
11:15 V táboře je klid, jako kdyby tam nikdo
nebyl
11:30 V táboře je pořád nezvyklé ticho.
11:40 kdosi v táboře zapištěl,
nějaká
Svetluška, řeže se dřevo pilkou a přes deník
mi přeběhl mravenec
11:45 Ozývá se více kříků a výkřiků,

- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Smrt je jediná spravedlnost. - arabské přísloví doprovázené šplouchnutím vody a jak kdyby
bubnováním.
11:50 právě jsem si vytočila klíště a rozdrtila
ho na fašírku. V táboře je opravdu rušno a
dost možná je to vedlejší tábor, který se přišel
vykoupat
11:55 Je písknutý nastup na oběd, asik si taky
půjdu pro svůj chleba s marmeládkou :-D
11:58 První nedočkavci mlátí lžičkou o ešusy
12:00 Oběd
12:20 Nějaký povyk u jídla – hlavně Ferda
12:30 Zdenda je prý podle Radka brzda, kdo ví
co dělá, nebo spíš nedělá.
12:55 Je po obědě a většina je u tůňky. Nejvíc je
slyšet Ferdu
13:30 Někteří stále blbnou u tůňky. Není divu ,
když je dneska tak teploučko
14:05 Příprava na etapovou hru.
14:15 Písknut nástup na etapovou. Držím palce
Žížalkám a Medvědovi, ať se jim daří.
14:25 Projelo auto. Medvěd na mě volá, kde
jsem. Holt, musíte to zvládnout beze mne..
14:30 Tentokrát se hra neodehrává v táboře , ale
„bojovníci“ šli směrem k Δ.
14:40 Hra je zřejmě akčnější.
15:05 Hra stále pokračuje a dosvědčuje to křik
od Δ.

15:20 slyším cinkot kamínků (korálků), hra
skončila a všichni se přesouvají zpátky do
tábora na vyhlášení. Tak jsem zvědavá, jak to
dopadlo.
15:40 Řekla bych, že téměř všichni jsou v
tůňce, včetně vůdců. Jde jich slyšet. Medvěd
se zřejmě snaží o loňské napodobování „Jacka
Sparrowa“. Pálava je dobrým pomocníkem.
16:15 Příprava na svačinu. (Pískala Klíště)
16:16 Svačina.
16:45 Probíhá činnost všeho druhu. Ferda se
ozývá – “kšá , kšá, kšá,…“
17:15 Probíhá hra ,,tři, dva, jedna teď“ !
Netuším, co to může být, ale Ferdu to zřejmě
baví a je ho slyšet na celé kolo.
17:30 Začíná hodně foukat, a tak neslyším nic,
kromě šumění listů.
17:35 Nad tábořištěm proletělo letadlo.
17:45 Medvěd řve, kdo ví pročpak. Asi nějaká
hra.
18:00 Všichni hrají nějakou hru.
18:25 Medvěd řve: ,,Na něj, bí ho“ Tak možná
mají zápasy v boxu.
18:35 Projelo modré auto. V táboře hrají
,,Buldoky“.
18:50 Stále se hrají ,,Buldoci“. Poprvé za dnešek
slyším aj Gabču.
19:15 Mája píská přípravu na večeři.
19:16 Večeře.
19:22 Nášup večeře.
19:25 Chroustám mrkev a je mooooc dobrá :-)
Na večeři byl stejně chleba se zeleninou, tak
netrhám partu :-)
19:35 Příprava na nástup – krátké rukávy.
19:40 Nástup (píská Radek)
19:50 Dražba. Dnes jakási veselá.
20:05 V táboře je ticho.
20:10 Na cestě sbírají dřevo a četinu (na
saunu)?
20:20 Shora po cestě jde Radim s někým a
Medvěd počítá kliky.
20:30 Seká se dřevo.
20:45 Příprava na vanaře.
21:15 Z tábora jsou slyšet hlasy brebentících
děcek. Kousek pode mou někdo pořád seká a
kácí stromy.
21:30 Chystá se sauna a já se už zase chystám
pomalu chrr-brr. Brou noc.
-201-

- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Tři věci pálí – rozloučení s milými, chudoba po bohatství a ponížení po slávě. - arabské přísloví -

8. den

sobota 12. července 2008

(Pavuk) Ráno začínalo jako obvykle. Budíček
v 7:00. Co bylo jiné je, že pomalu ale jistě
začínali přicházet rodiče, kteří nám v náruči
nesli buchty a ovoce.
Aby se rodiče nezhrozili, co tady všechno děláme,
probíhalo dopoledne pozvolněji. Dovádělo se v
tůňce, hrál se odpalball, někteří vytáhli karetní
hru Bang a jiní jezdili s rodiči do města či na
jiné výlety.
Na oběd jsme si dali chutnou rýži s kuřecím
masem, takže to vypadalo jako čína.
Po obědě byl poledni klid, kdy většina lidí
zamířila do vody, kde převraceli pálavu, na
kterou se chtěla dostat většina děcek, nebo si
volně plavali či dokonce plovali.
Následoval nástup na etapovou hru, kde jsme
museli přepravit co nejrychleji od Zuba, který
imitoval pohybujicí se ostrov, diamanty na břeh
tak, že jsme po hladině vody přenášeli jednoho
člena, který měl tento diamant položený na
břiše.
Po etapovce následoval baseball Když baseball
skončil, byl volný program, ve kterém se
lasovalo, bičovalo, diabolavalo nebo spalo.
Večer jsme ukončil ohněm, kde jsme zpívali
a kde Očko přestoupil do Štírů.
V noci jsme na hlídce pozorovali blesky, jak
osvicují stany, ale asi po 20 minutách, kdy se
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přihnal silný vítr, pořádně zahřmělo a spustil
se šílený déšť, který málem vytopil kuchyň.
Tak jsme okamžitě začali kopat odvodnovací
kanály. Asi po 5 minutách jsme byli promočení
až na kost, ale nakonec jsme úspěšně všechnu
vodu z tábora odvedli do Odry.
(Irča) Je návštěvní den. Všichni se těší na rodiče,
sourozence, babičky a dědy a na dobroty, co
jim přivezou. My jsme s Dazulem, maminkou
od Vojty a s maminkou od Spídyho s dvěma
vnoučky (Dominikem a Míšou) dorazili už
v pátek. Protože jsem jela přímo z práce a
nestihla jsem napéct buchty, koupila jsem
pizzu (5 velkých krabic). Nevím, jestli tím, že
jsme byli první, nebo tím, že měli hrozný hlad,
ale vrhli se na krabice s takovou vervou, že jsem
myslela, že je vysypou na zem a nebude z toho
nic.
Pomalu se začínají sjíždět rodiče, všichni se
usmívají, počasí nám taky přeje. Povídám si
s rodiči, tentokrát taky v pozici rodiče, který
se tábora neúčastní. Je to zvláštní pocit, který
umocňuje i to, že některé rodiče ani neznám a
jiní se mě ptají, jak to probíhá a jestli nám ve
čtvrtek taky pršelo. Pak bereme kola a jedeme
se zase projet (ještě, že tě Judy máme...). Nějak
si nemůžu vybavit velkou štolu nad tábořištěm,

- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš. - turecké přísloví -

Plán oddílových akcí na rok 2008–2009
Podrobnější informace a případné změny v průběhu roku budou oznámeny dopředu. Plán nezahrnuje družinové akce, oddílové schůzky a akce, které naplánuje oddílová rada.

Srpen 2008
2. – 10. 8. Expedice do Rumunska
9. – 10. 8. Prázdninová výprava

Únor 2009
14. 2. XXII. Ples na zámku (Kóča+Mája)
27. 2. Hon na Širokka (4.Ch)

Září 2008
3. 9. Letopisy Narnie
5. 9. Zahajovačka
12. – 14. 9. Help 2008 (Dazul)
20. – 21. 9. Rodičovská Bařinka
21. 9. Šmejkalův pohár (1.Ch)

Březen 2009
9. – 15. 3. Jarní tábor
14. 3. Řepák (Mucha + 1.Ch)
27. – 29. 3. VÝSEČ (pro činovníky)

Říjen 2008
3. – 5. 10. Brigáda na Bařince
4. 10. Crosscountry (Radek + 6.Os)

25. – 28. 10. Oddílová výprava – Zlaté Hory

Listopad 2008
7. – 9. 11. SEČIN (pro činovníky)
Prosinec 2008
5. – 7. 12. MikSem
20. 12. Vánoční Akademie
23. 12. Oddílové Vánoce
27. – 30. 12. Polárka
31. 12. – 1. 1. Silvestr
Leden 2009
3. 1. XII. Country bál
10. 1. K2 (Dazul + 6.OS)
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Duben 2009
10. 4. Ekohra (2.D)
12. 4. Kurz western umění (Zub)
17. 4. Brigáda na Bařince
24. 4. Ivančena
Květen 2009
1. 5. Svojsikův závod stř. kolo
1. – 2. 5. Špacír (1.Ch)
16. 5. Camporee + Prase
Červen 2009
5. 6. Schůzka s rodiči
6. 6. Triatlon
14. 6. Tysanica
19. – 21. 6. Předtáborovka
26. 6. Ukončovací oheň
Červenec 2008
27. 6. Odjezd na Puťák
4. – 19. 7. Tábor

- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna,
k čemu je ti pak bohatství? - turecké přísloví -

3. září 2008

15:30 u nádrže v DBCB

– velká hra (podle knihy)

LETOPISY
NARNIE
pozvi všechny
kamarády, především ty
z 1.–5. třídy, aby mohli
prožívat dobrodružství
sourozenců
Pevensieových – Petera,
Zuzany, Edmunda a
Lucie. Ti jsou povolaní z
válkou sužované Anglie,
aby pomohli vrátit
svobodu mírumilovným
obyvatelům bájné
Narnie a nastolit na trůn legitimního dědice trůnu, mladého prince Kaspiana. Všechny čeká dlouhá
a nelítostná bitva, ve které musí osvědčit nejen odvahu, ale i soudržnost.

9.–10. srpna 2008 – Prázdninová výprava (Fialka) – pojede se na hrad do
Brumova. Odjezd v 6:50 z Kateřinic, 7:00 z Ratiboře od kina. S sebou 250 Kč a věci na
vícedenní výpravu (bágl, spacák, ešus, ...)

1.–10. srpna 2008

Expedice do Rumunských hor
(Anita, Irča) Akce pro všechny
šestkařské RS a OS – letos do
pohoří Rodna a Maramureš.
Získali jsme dotaci na dopravu,
a tak je předpoklad, že celá
desetidenní akce vyjde na cca
1000 Kč ! V době sazby tohoto
ŠESTÁKA jsou ještě 2 místa v
autách volná - kdo
dřív dodá Irči
zálohu
500

5. 9. 2008 – zahajovací oheň
se bude zapalovat ve 14:00 v DBCB – přijď ve skautském
kroji. Zahájíme společně nový oddílový rok ŠESTKY.
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- ŠESTÁK č.96 - 22.7.2008 -

Tato akce není omezena věkem – ale počet míst je omezen. Omezení je dáno počtem koní, se
kterými budeme po 2 dny putovat z Francovy Lhoty na naše první tábořiště u Křekova a zpět.
Spát budeme v hangáru na starém tábořišti. Přes noc se budeme střídat na hlídce u koní.
Samotná dvoudenní vyjíždka + jídlo, převoz báglů, jídla pro koně, stanů atd. není levnou záležitostí – rozpočet na tuto akci je 22.000,– Kč. Akce se může zúčastnit 16 lidí a bude je to stát 500
Kč – zbytek částky je hrazen z dotace a sponzorských darů.
Odjezd z Kateřinic bude v pátek 5. září v 15:30 – čeká nás v pátek ještě seznámení s koňama a
první jízda v jízdárně. Spát budeme u hřebčína. Ale v sobotu a neděli pojedeme na koních po
lesních stezkách a cestách. Vzhledem k omezenému počtu míst je potřeba se přihlásit a zaplatit
500 Kč nejpozději do 14. srpna 2008 – pak případná neobsazená místa nabídneme ostatním
oddílům našeho střediska.

Promítání filmů
a fotek z tábora
se bude konat nonstop přes
noc 25. – 26.července 2008.
Začínáme v 18:30 v klubovně.
Každý si bude moc na
“promítání” přepálit nové oddílové DVD č. 105 a 106 ze všemi
fotkami a filmy – aby se mohl
pochlubit doma.

Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:
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Rodičovská Bařinka

Zveme všechny rodiče a příznivce oddílu na tradiční
„Rodičovské opékání“, které bude na skautské chalupě Bařinka ve Velkých Karlovicích.
Akce se bude konat o
víkendu 20. – 21. září
2008. Začátek ve 14:00 h.
Spacák s sebou. Bližší informace u Zuba tel. 739
037 602. Těšíme se na
setkání s vámi.

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít
na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

- ŠESTÁK č.97 - 17.9.2008 -

ŠESTÁK17.č.9. 2008
97
HUCUL – TŘI DNY NA KONÍCH

(Tucek) Pátek – Začátek této krásné romantické
výpravy se neobešel bez příprav. V Březinách
se do aut musel naložit hangár a hlavně jídlo
na celý víkend. Potom pár organizačních
drobností, jako jsou děcka a jejich batohy,
a mohlo se vyrazit směr Francova Lhota,
přesněji Hucul Club. Tam nás čekali průvodci.
Seznámili nás s koňmi, na kterých budeme
jezdit. Koně jsme si museli sami vyhřebelcovat
a pod odborným dohledem i osedlat. Na mou
věru, byla to hotová alchymie. Pak ještě pár
dobrých rad, které jsou k nezaplacení, a vyrazilo
se ven, no ven, kousek za stáj, kde jsme měli
kondiční jízdy. Taková koňoškola. Koně jsme si,
jak se říká, osahali a naučili je ovládat. Tím bylo
naše odpoledne pomaloučku u konce a celá
naše banda se chystala na večer. Zhltli jsme
dva hrnce těstovin a pak kluci na nedaleké
louce postavili provizorní přístřešek pro nás
pro všechny a kdo chtěl, mohl spát přikrytý
hvězdnou oblohou. Usínáme s hvězdičkami v
očích a plni nedočkavosti ze zítřejšího dne.
Sobota - „ Hééj už je ránó, už je dééén …“ se
ozvalo v 8 hodin místo romantického zpěvu
ptáků. I ti se lekli a radši byli potichu. Kdybych
toho člověka neznal, tak po něm asi něco
hodím. No jasnačka, Dazul. Nastalo rychlé
balení. Žádná zdržovačka. Šup šup, hop hop a
snídaně je na stole. A to díky Irči a Anitě. Jsem
to do sebe naházel, ani nevím jak. Po snídani

jsme si osedlali koně. Stačilo zavelet: „Do sedel“
a mohlo se vyrazit směr Královec, potom
kousek na Bílé Karpaty, Valašské Klobouky a
konečná v Mirošově. Cesta byla úmorná, ale v
sedle koně romantická, a já si ji vychutnával v
plných doušcích ...
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- ŠESTÁK č.97 - 17.9.2008 -

NARNIE 3. 9. 2008

(Čikita) Ve středu 3. září byla Narnie. Narnie byla
taková skvělá hra, ve které jsem se já a doufám, že
i moji kamarádi, dobře pobavili. Nejprve jsme se
rozdělili na dvě družstva, když jsme se rozdělili,
první družstvo vyrazilo do boje. Po chvíli jsme
vrazili my, druhé družstvo. Když jsme vstoupili
do skříně a vyšli jsme druhou stranou, ocitli jsme
se v Narnii. Přepluli jsme na loďce na druhý břeh
a tam jsme dostali kroketové koule a kladívka,
museli jsme překonat hodně překážek. Potom
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jsme dostali do ruky látku, na které byl uzel,
a s tím jsme bojovali. Po prvním boji jsme
měli druhý, ale s mečama a štítama. Když
poslední z nás dobojoval, vyrazili jsme pro
nápovědu. Na stromech byly zavěšeny dvě
lana a na nich terč, jeden z nás se musel do
terče trefit, aby nám nápověda z terča spadla.
Po přečtení nápovědy jsme se vrhli na lana.
Gabča a Martin si pro nás připravili dráhu
z lan a tu jsme museli přejít. Během boje
jsme
dostávali
kuličky, které jsme
na konci použili
na královnu. Když
jsme
královnu
ukuličkovali
k
smrti, mohli jsme
se vrátit zpět.

- ŠESTÁK č.98 - 10.10.2008 -

ŠESTÁK10.č.
98
10. 2008
PŘEJEZD VELKÉ FATRY NA HORSKÝCH KOLECH 27. 9. 2008

(Pípa) Pokud máte vstávat ve 1:40, tak to si raději natočte dva budíky. To je poučení z dnešního rána
a jsem rád, že zbytek nevyrazil beze mě… Kola jsme naložili do držáků na střeše už v pátek večer
u Dazulů. Ty čtyři hodiny v autě utekly velmi rychle při povídání a vtipkování a už odbočujeme z
hlavní cesty do hor…
Počasí se jako obvykle meteorologům moc nevyvedlo, a tak mraky střídá mlha a nevypadá to moc
dobře. Na hřebenu fouká silný vítr …
První sjezd po mokrých loukách a test rovnováhy v úzké vyšlapané pěšině, která se ukázala jako
velmi zákeřná. Stačilo jen brnknout o okraj a následný náklon kola byl zcela neovladatelný. Po
prvním parakotoulu přes řídítka šikmo vpřed, kdy kolo zůstalo daleko vzadu, jsem se poučil a
nepřekračoval rychlost vedoucí ke gyro efektu…
Postupně jsme všichni tři udělali stejnou chybu a poučili jsme se…
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- ŠESTÁK č.98 - 10.10.2008 -

CROSS COUNTRY VII. 4. 10. 2008

(Irča a Dazul) Letošní VII. Cross Country bylo zvláštní několika fakty. Většina startujících
zaznamenala, že Radek, který měl letošní CC organizovat, na zavolání tvrdil, že o ničem neví a že
nic neorganizuje. Další fakt byl ten, že většina startujících se přihlásila až na poslední chvíli. A
nejdůležitější fakt byl ten, že bylo ukázkově hnusně. Prvně v historii jsme startovali v dešti a v dešti
a blátě jsme jeli více než 90 % trasy.
Na startu nás bylo 8 – Irča, Dazul, Elen, Ľuďa, Mája, Veve, Tutíno a Pípa. Na to, že pršelo a byla kosa
i zmatky při přihlašování a poskytování informací, to byl úspěch. Nabízeli jsme variantu, že CC
klidně přesuneme na zítřek, kdy byla předpověď počasí příznivější, ale nakonec proto, že Tutíno
a Luďa šli druhý den do práce, vyrazili jsme. Každý byl nažhavený to dát dneska. Dazul neustále
uklidňoval, že kolem poledne začne svítit slunko. Elen se zkušeně podívala na oblohu a prohlásila
slovy svého strýčka: „Už se to trhá… a pak to spadne dolů.“ Tento výrok byl nakonec mottem dnešní
akce. Rozdělili jsme se na 3 skupiny – Elen s Luďou, Irča s Dazulem a Pípou, Mája s Veve a Tutínem.
Prvních 20 km jsme se drželi pohromadě. Po pěti kilometrech jsme byli zacákání blátem jako mašíci.
Bylo pak úplně fuk, kudy jedem, protože horší už to být nemohlo. Kaluže a louže jsme zásadně
neobjížděli, mnohdy ani nebylo kudy. Zato sjezdy, které jsme za sucha dávali naplno, se nyní jen
šolíchaly, nikdo se nechtěl zbytečně válet. Podkluzovalo to a kdo měl špalíkové brzdy, brzdil i očima.
První větší technický problém jsme měli ještě před Soláněm - Irči se rozerval řetěz. A tak někteří
„odmaturovali“ a naučili se prakticky řetěz zkrátit a snýtovat...
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- ŠESTÁK č.103 - 2.3.2009 -
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- ŠESTÁK č.103 - 2.3.2009 -

Přinášíme ukázku z knihy Miloše Miltnera – Jestřába, který žije ve Švýcarsku a jako bývalý náčelník českých a slovenských skautů v exilu dává
dohromady “katalog pro naše děti, vlastně již pro naše vnuky, abych jim
ukázal, že skautům vždy záleželo na jejich vlasti a že se nezpronevěřili svému slibu”. A tak jsou v knize “Hrdinové mlčí” minipříběhy česko-slovenských skautů:
• Legionáři v I. světové válce.
• Čechoslováci v cizích armádách.
• II. domácí odboj 1939 – 1945
• III. domácí odboj 1948 – 1989 (vyznamenání Zlatou mříží min. vnitra)
• Zásluhy neobyčejných.
• Sportovci a jejich úspěchy.
• Vědečtí pracovníci.
• Umělci.
• K prospěchu své vlasti 1989……
Mezi 2300 skauty je i příběh člena ŠESTKY
– Spídyho, který by 10. ledna 2009 oslavil
23. narozeniny. Spídy byl třetím rádcem ŠNEKŮ
(vedl družinu po Mirisovi) .
foto autora – Miloš Miltner – Jestřáb
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- ŠESTÁK č.104 - 1.4.2009 -

ŠESTÁK č.1. 104
4. 2009

2. SJEZD KATEŘINKY 7. 3. 2009

(Bráchova ségra) Ráno v 9 hodin mně volal
brácha, esi nejdu s nima sjížďať Kateřinku.
Hned mě to nadchlo, tak jsem souhlasila. Za
5 minut mi volal, že už sehnali ogara, tak ať
se nechystám. Celkem mě to mrzelo, protože
jsem si to chtěla vyzkůšať, tak nic se nedalo
dělat a šla jsem si dodělávat dortík, který
jsem měla rozdělaný.
Za necelých 10 min mně volá Radim, ať si
nachystám věci a aj bráchovi, že teda mám
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jít sjíždět ten potok. Brášin za chvíli doletěl dom,
pobral věci a naskočili jsme do auta. Čekali jsme
ještě na Aleša. V autě nebylo místo, tak Aleš
sedl bráchovi na klín. A jelo sa. V duchu jsem si
říkala – hm až nás chytnou policajti, tak to sa
nedoplatíme…
Po cestě jsme nabrali ještě Davida Londu. V autě
jsme se museli nějak uskromnit, abychom se
tam všeci vešli. Přijeli jsme na určité místo (ani
nevím, kde to bylo), vybalili věci a začali chystat
pálavy.
Venku kosa jak hrom. Ještě do to ho pršalo.
Všichni se rozdělili, kdo s kým bude sjížďať. Mně
přiřadili Miru. Po pravdě sem měla aj nahnáno.
Miru sem vůbec neznala a poprvé v životě jsem
seděla na pálavě.
Jak bylo všechno připravené, tak jsme sa vydali
s pálavama k potoku. První jel brácha s Alešem,
druzí jeli David s Radimem a já s Mirů jsme jeli
až na konec. Sotva jsme s Mirů vyjeli a už sme
mojí vinů skončili ve vodě :-) Nehorázná kosa se
dostala až pod oblečení.
Popojeli jsme o kůsek dál a vidíme ogary, jak
pálavu tahajů nahoru, že se to nedá projet. Mě
strašně mrzly ruky. Tož aj sa mně chtělo bečať.
Naskočili jsme a pluli dál.
Po pravdě se mně s Mirů jelo dobře, aj když vím,
že to musel proklínat, že jel se mnů. Jak jsme
sjížděli splav, tak se nám pálava přetočila na bok
a opět jsme cápli do té ledové vody.

- ŠESTÁK č.104 - 1.4.2009 Chvílu jsme čekali na ogary, že sa podíváme,
jak sjedů splav. Za nedlůhů dobu se objevil
Aleš a můj brácha. To samé, co sa stalo nám, sa
stalo jim, ale bylo to horší – uplavaly jim pádla
a Alešovi bota :-) To jsme sa všeci pobavili.
Naskočili jsme, že mrknem po té botě, ale asi
jsem byla slepá a nic neviděla.
Po cestě jsme nabrali vodu. Mira pravil – na
mělčině vylejeme. Souhlasila jsem. Voda se
vyléla, já chtěla naskočit do čluna a myslela
jsem si - tam je eště ta mělčina, tak jsem
šlápla, ale do neznáma. Voda byla tak divoká,
že mě smetla, a byla sem po pás ve vodě. Mira
se enom smál – zákeřňák :-)
Už jsme byli na konci Kateřinic a byla tam
překážka, tak jsme se zastavili, vytáhli člun –
spíš Mira ho vytáhl. Viděl v nedáli ogary, jak
táhnů člun, tak šel za nima. Já jsem čekala
a klepala sa jak osika :-)
Potom dorazil Radim s Davidem a aby se o
překážku zastavili, tak sa vyvrátili, spadli do
vody a tu překážku strhli :-) Brácha s Alešem
dotáhli pálavu a chtěli sa už na to vykašlat,
protože byla fakt velka zima. Brácha se ptal
Aleša, esi eště jede. Aleš to vzdal a odvážný
Denis naskočil na pálavu a jel.
My během té chvíle byli už u kravína v Ratiboři,
kde před námi jel Radim a David, kteří skončili
ve vodě. A my na ně řvali s Mirů, ať utečů,
protože to strašně moc bralo doleva. Enomže
jak ta voda byla moc divoká, tak v té vodě sa
nedalo pohybovať a oni nestihli utéct. Tak jsme
to naprali do nich a převrátili jsme sa.
Já už jsem to pak vzdala, protože mě byla šílená
zima. David to taky vzdal. Radim s Mirů nasedli
a jeli dál. Za chvili sa tam ukázal brácha, který
valil sám. Do Ratibořa, kde byla konečná, jsem

nedoplula, tak nevím, jak pak dopadli ogaři.
S Davidem jsme sebrali pálavu a šli k nim
dom, kde sem dostala šálek teplého čaja na
rozmrznutí.
Za chvíli dojel autem Martin, který to všecko
dokumentoval – s bráchů a Alešem. Vyzvedli mě
a Martin nás odveze dom. Ale autu docházely
svíčky, tak jsme asi tak 5 min startovali. Za chvili
dojel Radim s Mirů. Poplácali po rameni, esi je
všechno v pořádku. Pak Radim naskočil do auta
a rozjel Martinovo auto. Paráda, sme s Alešem
a Denisem říkali. Dojeli jsme dom mokří
a zmrzlí :-)
Byla sem ráda, že sem to nevzdala, jak jsem
původně chtěla a vydržela až skoro do konca.
A první to vzdal Aleš.
Na druhy den jsem potkala Aleša a Davida a
říkali jsme si, že bysme to eště mohli na ten
druhý den sjeť este raz :-)
Z toho dňa sa mě udělala pěkná modřina na
řiti. Ale co, už mám z toho dňa moc zážitků a
myslím si, že aj ogaři.
A Miro, až se ti to nekdy dostane do ruky, tak
sa ti chcu veřejně omluvit za to moje špatné
pádlování a že sem tolikrát převrátila tu loď.
Sem ráda, že si to se mnů vydržel až skoro do
toho cíla :-)
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- ŠESTÁK č.107 - 1.7.2009 -

ŠESTÁK
č.
107
1. 7. 2009
Na HELP, který se bude konat v září, je v tuto
chvíli přihlášeno 18. týmů. Dokonce i ze Slovenska :-)
Klíště je podepsaná pod článkem v časopise
Roverský KMEN – HELPu byla věnována celá
jedna strana. Opět střípek k další popularizaci naší akce :-). V tomtéž časopise (KMEN) je
povídání o ObRoku s fotografií Citlivky a Pavuka, kterak pracují :-) A protože to byla událost vskutku nevídaná, otiskli tuto barevnou
fotografii i v časopise SKAUT-JUNÁK. Připomínáme, že jsme už v minulém ŠESTÁKU vydali
informaci, že tutéž fotografii otiskl i magazín
SKAUTSKÝ SVĚT. A pak, že kecáme o tom, že to
byla nevídaná událost :-)
Takové nervy s místem na tábor jsme ještě nezažili – zhruba měsíc před táborem jsme se dozvěděli, že vojáci „posunuli“ ochranné pásmo
balistického dopadu střel přes naše tábořiště
a nedovolí nám tam letos tábořit. Tento zásah
postihl i tábořiště olomouckých skautů.
Naše (jiné) zdroje hovořily o tom, že „posun“ je
pouze záminka, kterou si prosadila myslivecká
lobby ve VVP Libavá – aby se zbavila zbývajících
dvou tábořišť v této lokalitě.
ŠESTKA se po celých 8 let, které na „starém“
místě tábořila, chovala vůči okolí tábora - tedy
i lesní zvěři - skutečně velmi ohleduplně. A tak
nás toto rozhodnutí mrzí. Ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme dělat :-(
Nakonec se za velkého úsilí Jury Glabazni, který skauty vůči Armádě ČR zastupuje, podařilo
zajistit náhradní prostor. Jurovi moc děkujeme! Jak to ale dopadne s naším tábořením příští rok, to se nikdo neodhaduje předpovědět.
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Stavba dřevěné brány a oplocení u DBCB se
„komplikuje“. Po zásahu pana starosty na družinovce ŠNEKŮ (když kopali jámy pro dřevěné
kůly oplocení) jsme byli upozorněni, že i když
s Obcí Kateřinice máme podepsanou „Smlouvu o realizaci stavby“ (dřevěné oplocení i brána
bude na pozemku obce Kateřinice), musíme si
zajistit od stavebního úřadu na Vsetíně „ÚZEMNÍ SOUHLAS“. A tak musíme vyplnit formulář
o šesti stranách a přiložit 8 příloh (okolkované
mapy z katastrálního úřadu, stanovisko Životního prostředí, stanovisko ČEZ, stanovisko RWE,
stanovisko O2, ...). A tak bylo potřeba zajet na
Vsetín (ŽP), do Valašského Meziříčí (ČEZ) a Nového Jičína (RWE), ...
Teď ještě čekáme na stanovisko OÚ Kateřinice.
Napíší-li v něm například, že mají podmínku,
aby byl plot od cesty vzdálený ne 130 cm, jako
jsme kopali díry (je to ještě dále, než jsou umístěny stávající betonové ploty na druhé straně
cesty), ale třeba 250 cm, bude potřeba absolvovat vše znovu, protože pak budeme potřebovat
„ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ“. Tento formulář má ne
6, ale 8 stran a vyžaduje jiné souhlasné stanoviska :-(
A tak si troufáme tvrdit, že dřevěný plot a bránu
je snažší postavit, než zajistit požadovaná povolení. Kdybychom imaginární peníze na ztracený čas, ušlou mzdu, projeté kilometry, kolky
atd. na vyřízení povolení investovali do materiálu na oplocení, mohli jsme s přehledem oplotit celý areál DBCB :-(
V sobotu 26. 6. 2009 vyrazila pod vedením Fanty část oddílu na puťák do Českého Švýcarska.
Potkáme se s nimi v sobotu 4. 7. 2009 na zahájení tábora.

- ŠESTÁK č.107 - 1.7.2009 -

TYSANICA 14. 6. 2009

(Čeči) Letos se tradiční Tysanica nesla v duchu
starých řeckých bájí a pověstí. Dvě skupiny
bojovníků, Athéňané a Sparťané se vydaly po
stopách řeckých hrdinů na dobrodružnou cestu
za poklady a dávnými artefakty. Také já jsem se
proměnila v řeckou bohyni a s 5 dalšími jsem
se stala strážkyní pokladů.
Na první cestu se stateční bojovníci vydali
podél klubka nití do bludiště-labyrintu, kde
na ně čekala dávná postava s býčí hlavou a
lidským tělem – Minotaurus. Podmínkou pro
získání cenného artefaktu - býčích rohů, bylo
přemoci nás – strážce Minotaura s 8 životy.
Nebyl to vůbec lehký úkol, ale nakonec padl i ten
poslední z nás a artefakt našel nové majitele.
Dalším úkolem bylo donést ocas z tříhlavého
psa Kerbera. Každá skupina bojovníků měla
svého Kerbera. Useknuté hlavy psa Kerbera
se ploužily za tou žijící a až když byla odťata
poslední hlava, byl ocas vybojován.
Stateční bojovníci navštívili také věštírnu
v Delfách, kde jim byla sdělena nápověda
pro další cestu. Nedaleko základního tábora
bojovníků na ně už netrpělivě čekala Sfinx.
Od ní dostali Athéňané i Sparťané 2 hádanky

a za každou správnou odpověď po jednom
stříbrňáku.
Zbývalo už jen najít zlaté rouno. Tento úkol
byl pro naše bojovníky nejtěžší zkouškou,
zlaté rouno ostražitě hlídala šestice strážců
a zdálo se, že ho nezíská ani jedna skupina.
Nakonec bylo ale vynaložené úsilí odměněno
a jednomu mrštnému bojovníkovi se podařilo
rouno uloupit a donést do základního tábora.
Mezi jednotlivými výpravami za poklady, se
konala střelba z luku. Jednou do Achillovy
paty a podruhé do Odysseovy sekery. Také
se házelo oštěpem do řeckého bojovníka, do
kterého se ale málokdo trefil.
Na závěr všech zkoušek a výprav se Athéňané
a Sparťané utkali ve velké bitvě u Thermopyl.
Vítězem byla ta skupina, ve které zůstalo více
živých bojovníků. Obě skupiny bojovníků byly
velmi udatné, ale vyhrát mohla jen jedna.
Celkové vítězství tedy patřilo Sparťanům
Bitvy byly dobojovány, dávní tvorové
zapomenuti a oslavy vítězství zahájeny.
Nevím, jak ostatní, ale já jsem si Tysanicu
podle řeckých bájí a pověstí maximálně užila
a musím pochválit její výborné zpracovaní :-)
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- ŠESTÁK č.109 - 13.2.2010 -

ŠESTÁK
č.
109
13. 2. 2010
JARNÍ TÁBOR 1.–5. 2. 2010

(Kája) S Ditou jedem na Vsetín o hoďku dřív než
ostatní, abychom nakoupily zásoby na pár dní.
Hyperhaxnou (Hypernovou) jsme se prohnaly
jak větr, ale zpátky na nádr už to tak rychle nešlo.
Ověšené taškama, s batohy na zádech jsme se
vlekly “docela slušným tempem” k vysněnému
busu.
Sešly jsme se se zbytkem bandy, a tak se jelo.
Přeplnili jsme autobus a abychom naštvané
cestující trochu potěšili, dali jsme okapávající
boby nahoru do síťky nad sedačkou. :-) Únavný
výstup k chatě a za odměnu promrznutá
bařinka skrz na skrz. Teploměr se drkotal zimou
a ukazoval -5°. My jsme zalezli do (promrzlých)
spacáku a Aleš dole roztápěl. Všichni oslavovali
každý půl stupeň nahoru.
Večer se slavnostně zahájila etapovka – Vzhůru
do oblak! A tak si skupinky vytvářely své létací
prostředky... domy. Den byl náročný, tak už jen
posilnění a dobrou noc
(Beruška) OK! Takže, ráno jsem sa vzbudila, bylo
07.41 a říkám si, že půjdu na WC. Tak jsem sa
ptala Čikity, jestli jde se mnu. Tak jdem a jak
otvíráme dveře, tak sa vzbudilo asi 5 Světlušek
a jednohlasně volajů: “Počkajte, já du taky!“

Takže jsme čekaly a hromadně sa šlo čurat.
Za deset půl deváté bylo: jde sa na dřevo!! Jo!!
Jsme sa oblékli a... po chvíli vyletěl ALEŠ s motorovů pilů a ne a ne ju nastartovat, až pak Denis... Zatáhni za tůů černů páku..aha a jedém...
strom, Aleš z něho uřezal jednu SUCHŮŮ větvu a Mája mu říká, ať uřeže aj tů druhu, a Aleš
řekne, že ne, že je to mokré.
10:00 – snídaňa samožřejmě, že na nás už 1
hoďku čekali...
Zase jsme hráli hry...
Oběd, šlo sa ven, jezdilo sa na 3 bobách, 3 lopatách, 1 snowboardu a 2 igelitkách... Svačina,
hry, večeřa, hry a DOBRŮŮŮ NOC!!!
(Čikita) Ráno nás probudil Aleš (sekal dřevo!), všeci jsme mysleli, že ho asi přetrhnem.
Snídaňa byla asi kolem 9. hodiny. Já, Crazy, Terka jsme po snídani šly umyť nádobí a ostatní
šli hráť mraky. Po chvíli jsme sa přidaly aj my.
Jak sa vrátili ogaři z nákupu, šlo sa zas na dřeno. „Konečně je tam nanosené X tun dřeva.“
Doufám, že to bude stačit aspoň do čtvrtečního
večera ... :- )
Na oběd byla kyselica. Po obědu byl klid a kolem
6. hodiny sme šli bobovať. Zahrál sa hamburger
hill a celí mokří jsme sa šli usušiť. Zasvačili sme,
povečeřalli, zahráli hru a spinkať : -)
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- ŠESTÁK č.111 - 31.8.2011 -

ŠESTÁK
č.
111
31. 8. 2011

HLÁŠKY Z TÁBORA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čaky: „ Kecko, vyzuj si nohy!“
Modré luční kvítí? „Kopretina.“
Kolik metrů má opřený strom? Čikita sa
postaví před něho a hledí na vzrostlý smrk
a říká: 45 m? (před ňů stojí 3 m kláda)
Fialka: „ Co to máš za kostým?“ Ferda: „Já su
sparťanská kuchařka!“
Ferda: „ Já mám takový hlad, že do mňa srna
skočí.“ (při hladu na 3 orlí pera)
Ferda: „Zapnu vám oheň, chcete?“
Beruška: „Ne, že zase spadneš večer z postele.“ Aďa: „Ale když já mám strach, že pode
mnou praskne. Já mám totiž 120 kg.“
Aďa píše pohled a říká: „A já tam mám už
tu agresi.“
Fialka: „Vytáhněte věci z roštu na poštu.“
Aďa s Vítkem čekají, až budou 2 ručičky na

-256-

•
•
•
•
•
•

dvanáctce a budou mít konec hlídky (11 hodin): „Co budeme dělat? Ta velká ručička jde
už pryč a malá ještě nestihla dojít!“
Kecka u sauny: „Cérky, otočte sa, šak zadky
máme všeci stejné.“ Čikita: „Né, někdo tam
má třeba znamínko!“
Peťka na Páju: „Chceš kombinačkama vytrhnůt chlup?“
... Aloe vera ...
Při hře AZ kvíz: „Jaké máme pomocné slovo
v morseovce na písmeno B.“ Rex: „C!“
Aďa při paintballu – Pája jí říká: „Vem zbraň
a běž.“ Ušla 2 metry, vrátila se a říká: „Ne,
nebudeme to krást ...“
Fialka v klubovně koktá, ostatní se jí smějí
a ona říká: „To sa divíte, když su na táboře
s takovýma individuama, v jednom rohu
pravěk a v druhém Murzílek ...

- ŠESTÁK č.112 - 13.1.2011 -

ŠESTÁK
č.
112
13. 1. 2011

TŘÍKRALOVÁ SBÍRKA 7.–8. 1. 2011

(Mája) No den začal tím, že jsem „nečekaně“ vstávala :-D Jako obvykle jsem nestíhala, ale do obchodu jsem to stihla. K Pájovi sme dorazili s jen asi pětiminutovým zpožděním, což není tak špatné. Nevím, jak se nám to podařilo, ale 8.20 už jsme byli na cestě autem na paseky. I po menším
problému s načerněním Ferdy. Šecko jsme zmákli.
A pak už jsme chodili enem od baráku k baráku a zpívali o dušu, jak jen to šlo. Podotýkám, že můj
bílý plášť byl dům od domu černější, ale za to nemůžu já :D
Když jsme nakonec došli až k vytouženému obchodu a odzpívali poslední barák, měla jsem dobrý
pocit, že jsem pro změnu udělala něco k užitku.
Rozdali jsme si čokolády. Pavel dostal enem perník, páč celou cestu dělal, že nás nezná :-D. No a šlo
sa dom.

-257-

- ŠESTÁK č.114 - připraven, ale nebyl vydán (!) - 2.10.2011 -

ŠESTÁK
č.
114
nevydaný
2. 10. 2011

HELP 9.–10. 9. 2011

(Klíště) Při nástupu do nové práce jsem si nebyla jistá, jestli letošní HELP stihnu, ale naštěstí jsem
stihla, a dokonce hned od začátku.
V pátek vjíždím k Březinám a spousta známých tváří, které někam spěchají, dořešují různé věci na
poslední chvíli… A to mi připomíná, že Miris mě ještě neposlal diplomy a kruciš :-(.
Je 22:00 a tři auta odváží zraněné k vraku – jedu já a má Černá Perla, Murzílek a Fialka. Po vyložení
to s Murzílkem ještě jednou otáčíme, zraněných bylo letos požehnaně.
Murzílek se domlouvá s Fantou, kdy bude nejlepší pustit dýmovnice, a tak se chci přifařit a udělat
pár fotek... Dýmovnice byla odpálena a hned poté jsme byli nuceni přikrčit se u křáku, bo už se tam
potulovali dva hráči. Murzílek po asi dvou skocích skolil jednoho a Zdenda se pustil za dalším. No a
já s Poníkem jsme vyčkávali :-) Dopaden byl jen jeden.
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Nicméně jsme museli ještě dostat zbytek nějakých drátů k vraku ať se netaháme s igelitkou.
Murzílka nenapadlo nic lepšího než vyslat k vraku mě (je vidět, že mě ještě nezná :-) ). Vrazil mi do
ruk igelitku s jeho čelovkou a se slovy „sejdeme se na druhé straně“ mě nechal stát v lese. Čelovka
úplně na nic, bo nevím, kde se zapíná… Nicméně jdu, jdu, jdu.. Už se zastavuju, protože se mi zdá,
že takovou štreku to k vraku nebylo… A tu slyším „tss, tsss“. No, co by jste asi odpověděli na tsss?
Ještě k tomu, když nevíte esi na vás netssská nějaký hráč :-) Byl to Murzílek s Keckou, oba pusu od
ucha k uchu. Murzílek: „No, uvědomil jsem si hned, jak ses ztratila ve tmě, že to nebyl asi dobrý
nápad“
Pak už jsme fungovali až do soboty bez jakýchkoliv větších problému. Ztratil se nám už jen Zdenda
a Poník :-)
Ke konci hry už hráči měli poněkud pasivní postavení ke hře a čekali jen na pátou, kdy si budou
moct odnést BETY s klidem.
Největší dojem na mě udělali Brňáci, kteří i mimo soutěž měli až do konce perfektní nasazení.
Klobouk dolů. Musím taky pochválit holky v Březinách, které udělaly výborné jídlo a zázemí –
děkujem.
Ještě ten večer se promítaly fotky z letošního HELPU a po nich film, u kterého už snad všichni
usnuli.
V neděli se daly Březiny dohromady a každý se rozjel do svých domovů.
Nepojedeme taky někdy na nějakou bojovku?
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VÝSTUP NA TRIGLAV 12.–15. 9. 2011

(Murzílek) Tak jak jsem slíbil, píšu svůj článek k akci TRIGLAV. Na akci „S tebou mě baví svět“ to stále
smolím a nemám to zatím napsané, ale tohle napsat musím.
Je 11. 9. 2011 a já u Dazula ještě sháním prsák, který samozřejmě nemá, a domlouváme poslední
věci. Jak sleduji Irču, tak ten její kukuč, který se na mne mračí, nevěstí nic dobrého. Tak s Pájou
jedeme pro prsák k Zubovi. U auta ještě zavolám na Irču: „Tak se na mne nemrač“. Odpovědí je mi
,,Budu“.
Odjíždím, Páju vysadím na Vsetíně na vlak. Z nádraží jedu domů, kde si dobaluji poslední věci,
jelikož jsem zrovna přišel z HELPU.
V pondělí 12. 9. 2011, kolem 10. hodiny vyjíždím do Valašského Meziříčí k firmě LACHIM, kde bych
měl nabrat Dazula. Na firmě se to pozdrží – jako vždy. Kdo znáte Dazula, tak pochopíte proč.
Na oběd jdeme všichni 4 a já se snažím, aby se Irča na mne nemračila. Už cestou na oběd jsem ji
rozladil. Proto navrhuji, že je zvu na oběd – aby se na mne už přestala mračit. Poznámku „mě si jen
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- ŠESTÁK č.114 - připraven, ale nebyl vydán (!) - 2.10.2011 tak nekoupíš“ registruju a s úsměvem se domlouváme, co dobrého si dáme. Chci jen podotknout,
že moje jídlo nestálo zanic.
Po obědě vyrážíme směr Slovinsko – vesnice Trenta.
Spíme na odlehlém parkovišti, kde ráno přerozdělíme věci a vyrážíme směr Triglav. To, že nemáme
mapu, nás ani netrápí. U vodopádu potkáváme nějakého Němce, kterého požádáme, abychom
mohli nahlédnout do jeho mapy, zda jdeme vůbec správně.
Po malé pauze se rozhodneme jít stezkou, která má název Komár. Pomalu vylézáme přes feratu,
když tu najednou zazvoní Dazulovi telefon. A já jenom slyším, jak ve výšce 2000 metrů nad mořem
řeší se zákazníky, jestli je lepší wc kombi nebo wc úsporný. Jó, holt podníkání. Pousměju se a lezu
raději dál.
Přilézáme na chodník, kterým se dostáváme k chatě „Tržaška koča na dolinu“. Chceme ještě dnes
stihnout vylézt na Triglav a přespat někde pod ním.
Po hodinkové pauze, kde jsme si za hříšné peníze koupili litr vody a raději i mapu, vyrážíme dál.
Cestou se domlouváme, že bychom mohli věci nechat dole a jenom s minimem výstroje vylézt
nahoru. To také na rozcestníku pod Triglavem děláme. Chvilku se zakecáváme s Izraelcema, kde
Dazul podotkne „tam jsem ještě nebyl“. Myslím si, že do Izraele by nebyla špatná výprava a za
přemýšlení by stála.
Cestou ke stěně potkáváme lidi, kteří se rozhodli z nějakých důvodu tuhle cestu vzdát. Tak se ptám
Dazula, jestli zná tuhle trasu. Odpovědí je mi jako vždy řečeno, že aspoň to nebude nuda.
Chytám se prvních chytů a lezu. Bohužel před náma je skupinka dvou lidí a kamení od z nich se
sype jak z pohádky Oslíčku, otřes se. Jelikož jsme si nevzali přilby (a moje kšiltovka, která už se
mnou procestovala kus světa toho moc nepochytá), čekáme na jednom vhodném místě, až odlezou.
Kocháme se každý svými pocity a nějak zapomínáme na čas. Po chvíli vyrážíme dál.
Lezu první s nepříjemným pocitem, když se chyty hýbou nebo když někde chybí. Došplhám pod
vrchol, podívu se za sebe a Dazula není. Pocit, který u mě nastal, byl fakt hnusný a slézám níž, kde
ho v záhybu vidím, jak se zapoměl a zase krásně sní s pohledem na hory. Zvolám „hej důchodče,
jdem“ a popoháním ho. Pak si uvědomuji, že zase není tak starší jako já a ta slova klidně mohla být
určena i pro mne. Nu což, tak jsme důchodci. Ale ne zas tak staří, což mě uklidňuje.
Pod vrcholem čekám a sám se přistihuju, jak se nechávám unášet pohledem na hory někam jinam.
Jak najednou se mně vše promítá. Když mě z rozjímání proberou slova „tak jdeme, ne?“, usměju se
na svého padreho a jsem rád, že jsem tady s ním.
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- ŠESTÁK č.114 - připraven, ale nebyl vydán (!) - 2.10.2011 Dolezeme na vrchol a vychutnáváme si pohled, který se nám naskytnul. Krása. Ten, kdo byl na
vrcholu, tak ví, že to, co člověk spatří, nejde ani popsat. Ťukáme si s vrcholovou premií – nesli jsme
si každý plechovku energy nápoje.
Pomalu se chystáme sestoupit, jelikož večer se blíži. Ani ne s tmou, ale s rosou, kdy to po skále
klouže, se nechceme potýkat.
Sestup proběhl perfektně. U našich věcí se domlouváme, jak budeme pokračovat dál. Čas nás
netlačí, jelikož jsme si naplánovali, že tak dva tři dny budeme mít na výstup a sestup a potom se
uvidí. Rozhodli jsme se, že dnes tady někde přespíme a ráno půjdeme dál na drsnější část cesty –
dle mapy. Po ohlednutí a rozloučení s vrcholem se nám naskytl krásný pohled, kdy slunce zapadalo
a červánky zbarvily skálu do ruda. Tahle krása trvala jen pár minut. My se pak vydali hledat dobré
místo na přespání.
Jen krátce zmiňuju, že jsme ztratili stezku a kvůli tomu jsme si zasáňkovali na kousku sněhu, čímž
jsme se zdrželi asi tak 30 min. Pak jsme nakonec rozhodli, že tomu dáme maximálně 20 min a pak
zalehneme tam, kde budeme. Stezku jsme pak našli a s vkrádající se tmou vyrazili dál.
Po čase, tak jak jsme se domluvili, jsme našli příhodné místo na přespání a udělali si noclech. Něco
málo jsme snědli a zalehli do spacáku – s výhledem, který by nám mohl leckdo závidět.
Noc byla tak jasná a krásna, že se nedalo spát. Nějak jsme se budili oba a nemohli se vynadívat, jak
vše osvětloval měsíc a házel krásné stíny. Ráno při cibuli a posledním doušku vody, co jsme měli,
jsme se o tom bavili a sdělovali své pocity.
Dáváme batohy a vyrážíme. Sluníčko pomalu ozařuje vrcholky hor a nám se naskýtá úžasná
scenerie barev. Je to tak nádherné, že se zastavujeme a kocháme se.
Docházíme k převisu a já posunkem utišuji Dazula. Pod námi se pase kamzík, který nemá ani
potuchy, že ho sledujeme. Vítr vane od něho a my se pomalu blížíme k němu. Foťáky cvakají a ani
nějak nesledujeme okolí. Jsme pár kroků a kamzík si nás všímá, ale bohužel nemá úniku. Pomalu
kolem něho projdeme a shodujeme se, že tak na blízko v přírodě jsme u kamzíka ještě nebyli.
První ferata je spíše stěna, kterou jakž takž zdoláváme. Sice nás batohy táhnou a převážejí, ale
pravidlo „tři“ funguje dobře.
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Potkáváme Slovince a jeden z nich proklíná své kolegy, kam že ho to vytáhli. Pousměji se a jdeme
dál. Na jednom úseku přecházíme, či spíše přelézáme, tabulku věnovanou člověku, který tam
zemřel. A o to více se soustředíme na sestup.
Potkali jsme slováky a Dazul s nimi zašprýmoval, kde že je ta cesta k Národnímu divadlu. Ale určitě,
když jsme je viděli, tak jim to řekl pro uvolnění napětí, které bylo na nich znát. Koukám na ně
a pořád mě něco nesedí. A pak mně to konečně trklo. Všichni, které jsme potkali, byli nalehko –
s přilbou, sedáky, úvazky ... My je sice taky máme, ale v batohu. Dazul jako by pochopil, čím se
zaobírám, se mě zeptá: „Dáme si je?“. Má odpověď, kterou asi čekal je jasná: „Má to cenu, když už
jsme došli až tady?“
V některých úsecích se mě (a později zjišťuju, že i Dazulovi) potí ruce a musím si je otírat. Vzpomínám
si, co říkala Irča, když jsme odjížděli, a v duchu se musím přiznat, že je dobře, že nás nevidí. To říkala
tomu pravému.
Na posledním úseku se ještě na laně míjíme se skupinkou, která je taky překvapená, co tam děláme
s batohama. Jsem zvědav na GPS, jaký nám ukáže profil trasy – klesání.
Konečně jsme dole a vydáváme se k autu. Po cestě se stihneme vykoupat v potoku, kde ze sebe
shodíme vše. Voda je opravdu studená.
Jelikož se počasí kazí, navrhnu, že bychom sjeli za našim společným kamarádem do Vídně. Což je
přijato a my vyrážíme.
Před Vídní ale dostáváme sms od Eka, že s pracovních důvodu to nejde, a tak se vydáváme na cestu
domů. V autě probíráme další akce a výpravy, které bychom rádi uskutečnili. Ještě ten den stíháme
oběd.
Dazule – dík.
pondělí 12. září 2011 (Dazul) Pondělní společný oběd s Irčou dal tušit, že tohle je na pár dnů naše
poslední fajnové jídlo. S potřebnou rezervou raději počítáme, že budeme pryč do neděle. Člověk
nikdy neví, jaké počasí jej ve vysokých horách překvapí.
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Po obědě vyjíždíme. GPS ukazuje, že do slovinské vesnice Trenta je to cca 650 km a mohli bychom
tam být před setměním v 19:15. Realita byla jiná – přijeli jsme o hodinu později, protože jsme
nakupovali jídlo a 2x tankovali.
Mapu okolí Trenta s sebou vezeme, ale Triglav už na ní není. Ne, že bychom museli za každou cenu
mít každý krok naší cesty zmapovaný, ale z téhle strany cestu nahoru neznám. A chceme zdolat
převýšení více než 2200 metrů!
Na informační ceduli tedy alespoň ofocujeme na mobil mapu, kde je Triglav zakreslený. Mám sice
svoji GPS Garmin, ale ta obsahuje pouze vrstevnice místního terénu bez popisků a vyznačených
ferat. Ale pokud vydrží baterky, zaznamená docela přesně naši trasu včetně profilu. Na profil trasy
jsem hodně zvědavý – zvláště v těch náročnějších úsecích výstupu.
Dneska ale spíme ještě tady dole v civilizaci – na odpočívadle pár kilometrů nad Trentem. Je velké,
prázdné a vybavené toitoikou :-)
úterý 13. září 2011 Úterní svítání jsem zaspal. Bágly balíme až po sedmé hodině ranní. Rozdělujeme
si feratové úvazky, jídlo, vodu, lékarničky, ešusy, ...
Stan nebereme – zbytečně by zatěžoval bágl a omezoval by nás při hledání vhodného místa na
spaní. Murzílek oba bágly potěžkává a naivně se mně ptá, jak to, že jeho bágl je těžší než můj.
Je to prosté – netahám nahoru foťák (moje Nokia N8 mi vystačí nejen místo fotoaparátu, ale
nahradí mi i videokameru), termohrneček, petku slivky a další drobnosti. Objektivně má navíc jen
vařič a plynovou kartuš. Snažím se Murzílkovi vysvětit, že nesu víc chleba než on a taky dva svazky
ředkviček :-)
Vyrážíme ke vstupu do doliny Zadnjica. Při včerejším zastavení jsme si mysleli, že je do ní vjezd
autům zakázaný, ale ještě po třech kilometrech jsme potkávali zaparkované osobáky. Už po prvním
půlkilometru jsme sundali bundy a zatímco Murzílek nasadil kšiltovku, já si uvázal šátek jako
čelenku. Než jsme došli na konec zalesněné části doliny, měl jsem šátek totálně propocený. Při
každé zastávce jsem jej rozvinul a nechal na slunci proschnout.
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- ŠESTÁK č.114 - připraven, ale nebyl vydán (!) - 2.10.2011 Na konci doliny, v místě, kde se zbytek údolí rozděloval do ztracena na několik žlebů, jsme vyrazili
k vodopádu v domnění, že kolem něj možná půjde vystoupat nahoru. Nešlo to. Murzílek aspoň
nabral vodu a sestoupili jsme o pár výškových metrů níže. Traverzem jsme nalezli asi 200 metrů
do prava od vodopádu a tady jsme našli fixovanou cestu nahoru. Tahle „cesta“ není v mapě
zakreslená. Nahoře jsme zjistili, že se jmenuje Komar. A protože ve slovinštině znamená komar
totéž co v češtině komár, přišlo nám pojmenování téhle cesty skutečně velmi výstižné.
Nahoru jsme lezli zprvu soutěskou vhodnou spíše pro vodopád než pro výstup, ale naštěstí zde
žádná voda netekla, takže jsme velké balvany překonávali víceméně snadno. Na nejobtížnějších
místech byly železné stupy nebo ocelové lano.
Vždycky, když jsem se podíval dole, měl jsem radost, že nabíráme výšku - 100 m nad dolinou, 200
m, 300 m, ... Když jsem se podíval nahoru, zdálo se mi, že se k hřebenu vůbec nepřibližujeme.
Občas jsem se podíval na GPS, abych zkontroloval aktuální nadmořskou výšku. I když jsem měl
nastavené vysoké přiblížení, vůbec se nezdálo, že se pohybujeme. Ve strmějších úsecích jsme lezli
100 výškových metrů i hodinu.
Věděl jsem, že před nástupem na Triglav je jakási relativní rovina ve výšce cca 2400 m n.m. (v roce
2006 jsme tam na „hřišti“ spali), ale cesta k ní se zdá opravdu daleká. Nic nás nežene, takže si
nenechávám kazit náladu myšlenkou na dlouhotrvající pořádný záhul. Bůh nás má rád a nadělil
nám i dnes ukázkové babí léto. Je nádherná viditelnost a skvělé fotitelno. To je takový ten stav,
kdy můžeš namířit foťák kterýmkoliv směrem a fotka vypadá moc pěkně. Taky toho využíváme.
Jsme omezeni jen výdrží baterek. Snažím se na mobil hlavně točit. Podařilo se mi toho za tuhle
expedičku nastřádat nesetříhaných 53 minut. Matně vzpomínám na doby, kdy jsem v takovémto
terénu tahal velký foťák a ještě k tomu kameru. Zabralo to v báglu čtvrtinu místa a skoro dvě kila
váhy. Dnes pořídím skoro stejné fotky i záběry na mobil – má paradoxně větší rozlišení než foťák i
kamera, které zůstaly záměrně doma.
Na videu jsou hezké záběry hor i lezoucího Murzílka s všudypřítomným zvukovým doprovodem
mého zrychleného dechu. Budu k tomu muset přimixovat dobrou hudbu. Většinu komáří cesty
jsme skutečně lezli po čtyřech – a to jsme prosím nepožili žádný alkohol :-). Nebylo bezpečné se
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jen tak postavit a nepřidržovat se alespoň jednou rukou chytu na skále nebo fixu. Shodli jsme se,
že tuhle náročnější cestu s plnou bagáží je asi lepší absolvovat v mužském složení. Stoupáme svým
tempem – pomalu, ale furt. Krajina je zdánlivě jednotvárná – bílé skály, občas něco zelené trávy
a kýčovitě modrá obloha. Ale v té jednotvárnosti je úžasná krása a rozmanitost v drobných nuancích
odstínů. Rozeznával jsem alespoň dvanáct barev vápencových skal. Ve chvíli, kdy ustoupil stín,
paleta barev se ještě rozšířila – nad mé rozlišovací schopnosti. Připadám si mezi stametrovými
stěnami a srázy jako mraveneček. A znovu si opakuju „pokora, pokora, ...“.
Ve výšce kolem 2000 m n.m. potkáváme kousky sněhových polí ukrytých ve stínu hory. Na odtátých
okrajích u stěny je vidět, že se pořád jedná o několikametrovou vrstvu „věčného sněhu“.
Kousek před tím, než končí komáří cesta, jsme narazili na čtyři ovce, které se volně toulají kolem
Triglavu a pasou se tam, kde se udrží tráva a ony tam ustojí. Tyhle ovce se ale udrží skoro kdekoliv.
Má to jen jednu drobnou nevýhodu pro nás. Jsou to opravdu jenom ovce bez špetky slušného
vychování a je jim úplně jedno, že často uvolní šutr, který může někoho sejmout. My měli štěstí, že
tyhle šutry padaly dost daleko od nás.
Komáří cesta končí na traverzujícím chodníku asi kilometr od horské chaty „TRŽAŠKA KOČA NA
DOLIČU“ (2151 m n. m.). Najednou se jde velmi pohodlně a rychle. Na chatě jsme ve 14:30.
Čeká nás odpočinek a oběd – salám, cibule, ředkvičky a chleba. Kupujeme konečně mapu okolí
Triglavu a vodu (v roce 2006 stála 1,5 litrová láhev 2,7 EUR, dnes stojí 4,5 EUR). Vodu si samozřejmě
neseme z údolí, ale jen při výstupu sem jsme každý vypili minimálně 2 litry. Takže jsme jednu láhev
pro jistotu zakoupili. 15:04 vyrážíme k úpatí Triglavu. Odpočinutí a najezení.
Výstup pod Triglav od jihozápadu je náročnější než z jihovýchodu od „Dom Planika“, odkud jsme
lezli před pěti lety. Trvalo více než hodinu, než jsme vylezli do 2500 m n. m. na jakousi náhorní
planinu „POD PLANJO“. K úpatí Triglavu to bylo už jen kousek. Protože uvažujeme, že zabivakujeme
někde u sněhových polí na „ZAPLANJA“ u Triglavské severní stěny, vyhodnocujeme si, že až na vrchol
Triglavu s našimi plně naloženými kletry nepošlapeme.
16:45 vyrážíme nalehko, jen s jedním báglem (máme v něm jídlo, vodu, lékárničku a bundy) nahoru.
Zbývá nám zdolat posledních cca 350 výškových metrů. A jsou to opravdu zasloužené metry. V
jednom místě jsou stupy docela uvolněné, a tak krátce debatujeme, zda se raději nevrátíme.
Samozřejmě, že ne. Lezeme dál.
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Nejsme tu sami. Je tu skupinka asi šesti Slovinců, kteří přišli jihovýchodní cestou přes Malý Triglav.
Vytahujeme z báglu dvě plechovky jakéhosi energetického nápoje, který jsme jako „vrcholovku“
nakoupili ještě v Česku. Jenom v nás zasyčely. Ještě nějakou čokoládovou tyčinku, trochu mixu
sušených trnek a jablek a jsme nasyceni. Fouká tady – jak už to na vrcholech bývá. Nasazuju bundu
a předávám bágl Murzílkovi, který jej ponese dolů. Je odsud moc pěkný pohled. Během cca 10
hodin jsme zdolali více než 2200 m převýšení a našlapali asi 22 km – i když to vzdušnou čarou bylo
jen necelých 10 km :-).
Teď nás čeká sestup dolů k báglům. 19:15 si je nasazujeme a kráčíme směrem k sedlu LUKNJA
(1758 m n. m.). Víme, že nemáme šanci k němu dnes dorazit, protože za půl hodinky bude tma,
a tak musíme co nejdříve najít trochu rovné místo na bivak. Hledání si zpestřujeme jízdou na
sněhu. Roztápím v dlaních kouli krystalkovaného sněhu a myju si ruce. To je úplně jiný pocit, když
má člověk čisté ruce :-)
Za velkým balvanem, který nás částečně chrání proti větru, to rozbalujeme. Nafoukáváme
karimatky, vytahujeme spacáky a žďárák s pončovou pláštěnkou. Místo je přece jen trochu z kopce,
a tak ještě k nohám rovnáme z velkých kamenů zábrany proti posunutí. Ještě pojíst chleba se
zbytkem salámu a šup do spacáků. Pot na nás sice uschnul, ale příjemnější by bylo zalézt alespoň
opláchnutý. Sněhové pole je od nás maximálně 250 metrů, ale mně už se k němu nechce, a tak jdu
spát jako čuně.
Za hlavou máme stěnu Triglavu, před námi je obzor Jalovce, a i když už je regulérní tma, jasně
rozeznáváme všechny okolní balvany. Kousek vrcholku Morbegna (západně od Triglavu) je ozářený
vycházejícím měsícem. Ležím ve spacáku a pozoruju hvězdnaté nebe. Vidím Velký i Malý vůz. S
přibývající nocí i úplňkovou měsíční září (úplněk byl včera) se obloha posouvá, takže později vidím
i Kasiopeu a Orion. To už je ale celá náhorní planinka ozářená tak jasně, že vytahuju mobil, abych
tu úžasnou atmosféru zkusil zachytit. Samozřejmě, že optika mobilu není schopna něco takového
vyfotit, ale za pokus to stálo. Ač jsem po náročném výstupu docela unavený a myslel jsem, že usnu
jako malé děcko, opak byl pravdou. Měl jsem pocit, že jsem toho moc nenaspal, protože pořád bylo
na co se dívat.
Opět jsem si vzpoměl na vyprávění praskauta Mirko Vosátky. Setkal jsem se s ním několikrát na
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kursech Fons a naposledy v roce 1997 na Roverské Lesní škole. To bylo Grizzlymu tuším 86 let (!) a
při svém vyprávění o tom, kdy jako rover strávil noc na Triglavu, mu tekly dojetím slzy. Musela to být
právě taková noc jako dnes. Nezapomenutelná. Ráno mi Murzílek říkal, že toho taky moc nenaspal.
Ale kroužení havrana ve výšce dvou metrů nad našimi ležícími těly si nevšiml. Ten havran si asi
myslel, že jsme mrtví :-)
středa 14. září 2011 Ač se nám oběma zdálo, že jsme nespali, vstanuli jsme až před sedmou
hodinou. Bylo to svižné vstávání, protože máme tento rituál dobře zvládnutý. Ještě jsme trochu
polenošili a opájeli se ranními červánky i jasným měsícem nad Jalovcem, a pak už to fungovalo
standardně. Sbalit spacáky, karimatky i žďárák, oloupat cibuli, nakrájet chleba a otevřít konzervu
tuňáka. 6:52 jsme ještě ve spacákoch a v 7:34 už sestupujeme s bágly na zádech dolů. Je to paráda
ve dvou. Kdyby nás bylo víc, našlo by se spousta důvodů pro to, abychom vyrazili o hodinu později :-)
Něž jsme sestoupili k feratové části naší cesty, kráčeli jsme po ostrém hřebenu. Najednou se
Murzílek otočí a dává mi povel pozor. Před námi je kamzík. Udělám dva kroky dopředu a opravdu
- krásný kamzík. Je asi 25 metrů před námi. Vytahuju mobil a točím, Murzílek fotí. Kamzík si nás
nevšímá a neomlouvá ho ani to, že vítr vane od něj k nám. Postupujeme co nejtišeji k němu, ale po
suťovisku to úplně potichu nejde. Přesto se kamzík flegmaticky pase dál. Podařilo se nám k němu
přiblížit na 2 metry.
Na hřebeni není moc místa na vyhnutí se, a pod námi je z obou stran stometrová stěna a za
kamzíkem začíná feratový sestup - tam se ani on neudrží. Je nám jasné, že mu musíme nechat
ústupovou cestu ve směru, kterým se k němu blížíme. Naštěstí je hřeben zrovna v místě, kde se
kamzík pase, široký asi 10 metrů - snad se tedy bezkonfliktně vyhneme ... Podařilo se. Těším se na
video i fotky.
Sestup je zcela určitě několikanásobně náročnější než výstup. A speciálně u této feraty ze sedla
LUKNJA pod Triglav. My bohužel nevystupujeme, ale sestupujeme. Máme plně naložené bágly,
helmy nemáme a sedáky s feratovými úvazky jsme nechali v kletrech.
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mi bylo stydno. Na padáku je to přece jenom něco jiného než tady ve skále. I když máme na báglu
zapnuté prsáky i bederáky, nelze se ubránit pocitu, že naše stabilita je poněkud chatrnější, než
kdybychom lezli bez této zátěže.
Nejhorší jsou místa, kde je jištění cesty neúplné, narušené nebo žádné. A že jich bylo požehnaně.
Kdybychom lezli nahoru, asi by nám to nepřišlo tak náročné. Tisíckrát mi v uších znělo staré
oddílové „tři pevné body“. Paranoia dosáhla takového stupně, že jsem minimálně každý druhý šutr
před zavěšením odzkoušel, zda se moc neviklá. Vápenci moc nevěřím. Na exponovaných místech je
i za sucha vyhlazený do ukázkového kluzka. Nedej bože aby sprchlo! Naštěstí to dnes nehrozí - tedy
do doby, než sestoupíme.
V jednom místě jsem musel Murzílka požádat, ať na mne nemluví, než překonám těch 10 hnusných
metrů. To je u mne stav nejvyšší koncentrace.
A pak se Murzílkovi stala nepříjemná věc. Dal se rozhodit jakousi sms a nezvládl bezchybně seskok
pozpátku ze skalnatého stupně. Tedy zvládl jej s tím, že doskočil jedním kolenem na ostrý šutr.
Že to je vážné jsem poznal z výrazu jeho tváře. Dobrým znamením při vší smůle bylo, že se na
noze udržel. Pajdal zprvu jako DePayrak, ale na terásce, kde bylo dostatek místa, provedl odborné
ošetření. Koleno sice nekrvácelo, ale povážlivě bobtnalo. Zalepil jej protizánětovou náplastí, kterou
jsem sebou táhl na svůj „oštěpářský loket“. A ještě jej stáhl modrým obinadlem (jakási vojenská
specialita - drželo i bez háčků). Pak do sebe vrazil půlku efedrinu a jakýsi patáček proti zánětu. To
už mi odlehlo, protože jsem věděl, že jej nebudu muset snášet dolů já - a byl jsem tomu rád :-)
Prášek musel učinkovat velmi dobře, protože Murzílek přestal bečať a byl najednou plný euforie.
Poslední dva kilometry - když jsme kolem poledne narazili na horský chodník - dokonce sbíhal.
Zatím jsme ale pořád sestupovali do sedla LUKNJA, které se mi pořád zdálo moc hluboko a stěna
byla fakt dost strmá. Asi 100 výškových metrů nad sedlem jsme se střetli se skupinkou dobře
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jsem se někomu vyhýbal v tak náročném terénu. Pode mnou několik desítek metrů stěna a čtyři
turisti, nade mnou Murzílek. Naštěstí zde byly fixy pevné a uržely mne, když jsem se s báglem
nahýbal do propasti, aby se mohl první lezec protáhnout mezi mnou a stěnou. Nejsložitější bylo
přehmátnout druhou rukou až za protilezce. Nebylo to snadné, protože měl na sobě taky bágl. Sice
poloviční než my, ale objemově to byl další půlmetr navíc. Na svůj tenisový či oštěpářský loket jsem
v té chvíli ani nepomyslel.
Konečně jsme v sedle. Prásknu s báglem na zem a sedám si na něj. Potřebuju si odpočinout. Ve
stěně na to nebyl čas a adrenalin fungoval tak dobře, že únavu jsem nevnímal. Ale tady už náročný
úsek skončil, a tak se únava najednou projevila. Stačí ale málo a tělíčko rychle regeneruje. Čaj se
nám vařit nechce a hlad kupodivu nemáme. Za 10 minut pokračujeme.
Zbývá nám posledních cca 1100 výškových metrů sestupu do vesnice Trenta. Ze sedla vede
serpentinový chodník vysekaný v prudkém svahu. Než abych plýtval silami na brždění, volně
poklusávám dolů - „kak kozlik“. Baví mne to jen dva kilometry, pak jdu normálně. Ale to mne zase
dobíhá Murzílek, který se potřebuje uklidnit, a tak to vyběhává. Koleno to evidentně zvládá. Když
mi Murzílek mizí v druhé zatáčce, volám za ním, zda si nevzal ještě efedrin, ale slyším už jen nějaké
nesrozumitelné zamumlání.
Dole u vodopádu na mne Murzílek už půlhodiny čekal. Stíhal se mezitím okoupat a nasystit. Já to
dohnal obratem. Voda z vodopádu teče z odtávajících sněhových polí nahoře, a přestože urazila
minimálně 5 km, vůbec se nestačila ohřát. Až k vodopádu se mi nechtělo v tom vedru šlapat a v
potůčku nebyla žádná pořádná tůňka, kde bych se mohl ponořit. Ale na velmi kvalitní ošplouchání
to stačilo. Koneckonců, stejně jsem v té ledové vodě dlouho nevydržel stát.
Za pár set metrů se chodník přeměnil v polní cestu, po které dokáže jezdit džíp. To už se šlapalo
absolutně bez problémů. Po dalším kilometru jsme míjeli nejzastrčenější chalupy, které dnes
slouží jako rekreační chaty, ale před sto lety se v nich hospodařilo. Ač s Irčou stavíme dům na
valašských pasekách, zhruba ve stejné nadmořské výšce jako tyhle chalupy, stejně jsem pln obdivu
vůči zdejším původním obyvatelům. V zimě museli být zcela odříznutí od světa.
Pár kilometrů před Trentou míjíme hezky stíněné lavice z klád. Potok se zde přeměnil v malou
horskou říčku a je plný tůněk. Neodoláváme a jdeme se znovu okoupat. Tentokrát se i trochu
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namydlíme. I když se můžeme do vody zcela ponořit, není to až taková slast, jakou jsme očekávali.
I po dalších třech kilometrech se ta voda vůbec, ale vůbec ,neohřála. Druhé ponoření je vynuceno
tím, že potřebujeme spláchnout zbytky mýdla. Jinak by tam ani jeden z nás nevlezl :-)
Auto bylo v pořádku na svém místě – došel pro něj Murzílek, já odpovědně hlídal na rozcestí bágly.
Jedeme se podívat mezi vesnice Srpenice a Žaga, kde teče ve vodopádech potok Sušec. Při minulé
oldskautské expedici do Slovinska jsme zde vyzkoušeli kaňoning. Murzílek to ještě nezkusil, a tak
je docela natěšený. Sedáme dole u vodopádu a pozorujeme skupinku, která je ve finále - zdolává
poslední 12 metrů vysoký vodopád. Vidím, jak průvodce jistí první dva účastníky lanem a pak háže
bágl s cajky dolů. Spouští se do vodopádu volně - bez lana. Další účastník to dělá stejně a i ten
poslední bravurně zvládá vodopád bez lana. Trochu mi to příjde líto. My jsme jej všichi zdolávali na
laně. Dodnes si pamatuju, jak mi průvodne na popud mých dobrých kamarádů trochu škodolibě
uvolnil lano a já si natloukl rozkrok.
Jedeme do Bovce si zajistit kaňoning na zítřek. Kapánek podražili :-( V roce 2006 nás ten špás stál
kolem 30 EUR za osobu, dnes chtějí na osobu 45 EUR. Domlouvá s námi čas na zítřek ve 14:00.
Později zde chceme dojednat, abychom si mohli dopoledne vyzkoušet „hydrospeed“, ale je málo
vody. A tak Murzílek domlouvá zapůjčení kajaků bez průvodce. Pracovnice souhlasí s tím, že si nás
před vyplutím nejdříve vyzkouší. Jsem v klidu, už jsem v něm jednou seděl, ale Murzílek je trochu
nervózní, protože neví ani kde je příď a záď. Uklidňuju jej, že to je maximálně obtížnost IV a že jsme
spolu jeli na Belé horší věci :-)
Omrkneme úsek Soči, který máme jet zítra na kajacích a zdá se nám to v normě - od vesnice Soča
do osady Čezsoča. Ochutnáváme místní „specialitu“ kebab a doplňujem tekutiny. Dneska jsme
toho vypili opravdu málo. A tak do sebe každý hážeme 1,5 litru jakési vychlazené limonády.
Na západě se dělají těžké dešťové mraky. Vysvětluju Murzílkovi, že když bude pršet, bude voda na
kaňoningu ještě studenější než dnes, a kdyby jí bylo opravdu hodně, tak nás z bezpečnostních
důvodů na Sušec ani nepustí .... Murzílek volá Ekovi do Vídně a domlouvá u něj naši audienci.
Rozhodnuto – jedeme do Vídně za Ekem.
Cestu si zpříjemňujeme koupáním v horském jezeře na italské straně hranic. Voda tu je o poznání
teplejší než v Soči :-)
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oddílový časopis 6. koedukovaného oddílu a 6. oldskautského klubu Junáka – svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
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- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého
člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc, ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter
lidí. A také vztahy mezi nimi. - VASILIJ MARKOVIČ ŠUKŠIN -

Víš, že...
Na vedlejší straně je otištěn návrh “posteru”
(plakátu), který pro ŠESTKU graficky zpracovala Klamerka. Moc jí za to děkujeme a těšíme se,
že poster bude několik let umístěn na chodbě u
tělocvičny ZŠ v Kateřinicích - spolu s propagací
ostatních obecních spolků.
Všimni si, že bílé orámování nemá na kraji posteru žádná fotka - Klamerka se tak pokusila vyjádřit “nekonečnou řadu akcí” ŠESTKY.
Kdybychom všechny čísla oddílového ŠESTÁKU
(včetně tohoto) a prázdninových Expedičních
knih svázali dohromady, měli bychom knihu,
která by měla přes 2070 stran!
ŠESTKA během své 15. leté činnosti vystřídala
3 klubovny v Kateřinicích. Úplně první byla v bytovce u ZŠ - v místnostech bývalé dětské poradny,
pošty, dnes normální byt v domě č.225.
Odtud se ŠESTKA stěhovala v září 1998 do
klubovny pod pódiem kateřinického kulturního
domu.
Po prázdninách roku 2006 se ŠESTKA stěhovala do své nynější klubovny v Dětském bezbariérovém centru Březiny. Od ledna 2011, díky
tomu, že se oddíl stará o údržbu DBCB, může jak
na družinovkách, tak oddílovkách, využívat pro
svoji činnost celé centrum.
Mimo Kateřinic ŠESTKA měla, či má, klubovny
i v Ratiboři – bývalá fara a v Jablůnce – vedle
tamního OÚ.
Spídymu byl v říjnu 2004 udělen in memoriam nejvyšší stupeň odznaku “ZA ČIN JUNÁCKÝ”
- uděluje se členům Junáka za prokázanou
statečnost, záchranu lidského života a hmotných statků.
Při svých samostatných táborech vystřídala
ŠESTKA zatím 4 tábořiště:
1. tábořiště mezi Křekovem a Mirošovem (u Va-

lašských Kloubouk) - 1998, 1999, 2000
2. tábořiště “Ostrov” ve Vojenském výcvikovém
prostoru Libavá, na místě zaniklé vesnice Rudoltovice - u řeky Odry - 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008
3. tábořiště “Barnov” ve Vojenském výcvikovém
prosturu Libavá - nad “tankobrodištěm” - vodní
nádrží Barnov - na řece Odře - 2009, 2010
4. tábořiště u Mužíkova (Lidečko) u říčky Senice
- 2011
Na svůj první prázdninový puťák vyrazila ŠESTKA poprvé v roce 1999 - legendární výstup na
Velký Choč, nocování v NP Prosiecká dolina,
.... Od toho roku je puťák součástí každého letního tábora. Tábor začíná puťákem a pokračuje
stálým táborem.
Úplně první celodenní výpravu na kolech podnikl
oddíl 8.května 1997 - do Hošťálkové na “Tulácké
skály”.
Od září 1997 se k tehdejšímu vedení oddílu (Irči
a Dazulovi) připojil Pinčl - Radek Pořízka.
V červnu 2002 měla ŠESTKA své první inernetové stránky. Na jejich obsah lze i nyní vstoupit
přes odkaz na stávajícím oddílové webu
www.sestka.eu (O šestce - starý web).
Téměř všechna vydaná čísla ŠESTÁKU –
oddílového časopisu, lze stáhnout z www.sestka.eu
Archiv videozáznamů pořízených při oddílových
akcích čítá aktuálně 127 DVD - to je odhadem
asi 130 hodin (!) záznamů. Kterýkoliv bývalý či
stávající člen ŠESTKY si může pohodlně u odkazu “DVD” na www.oldskauti.cz najít podle obalu DVD za oddílové odbobí, které jej zajímá a
nechat si jej vypálit. Všechny originály DVD jsou
uloženy v DBCB, kde jsou k dispozici také počitače s vypalovací mechanikou.
Při svém vzniku v roce 1997 neměla ŠESTKA žádný vlastní materiál. Pro oddílovou činnost bylo
nutno vše neustále půjčovat. Tehdejší Středisková rada vsetínského Junáka poskytla ŠESTCE
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- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. - ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ zvláštní dotaci ve výši 5000 Kč. V té době zrovna
končil výrobce stanoviny a šlo od něj za výprodejovou cenu 100 Kč/kus nakoupit kosočtvercové
stanové dílce - ze dvou dílců lze postavit jeden
stan - jehlan.
Oddíl si pořídil 50 stanových dílců - na 25 stanů.
A tak od roku 1998 do roku 2005 stavěla ŠESTKA
na táborech své typické jehlany, které ji odlišovaly
od ostatních oddílů. Poctivě nám sloužily 8 let.
A stanové dílce, které se zachovaly, slouží oddílu
dodnes, třeba při puťácích, ini-tipi, hlídkách, ....
Nynější “áčka” stany se postavily prvně na táboře
v roce 2006 (“Stroj času”). Byla to jedna z největších oddílových investic, která se ale vyplatila.
Oddílová trika byla v oddíle zavedena dříve než
oficiální skautský kroj. Z prostého důvodu - kroj
byl dražší než tričko s potiskem. Během patnáctileté oddílové činnosti vystřídala ŠESTKA 3 druhy
oddílových triček.
Nejdříve to byly světlé modrozelené trika
s původním logem ŠESTKY na prsou a žlutým
jménem majitele trika (vždy se tak poznalo,
komu zapomenuté triko patří).
Původní oddílová trička vystřídaly pevné
polokošile s límečkem, které měly na prsou vyšitý
znak Junáka a pod ním bíle ŠESTKA KATEŘINICE.
Posledním modelem jsou černá bavlněná trika (chlapecký i dívčí vzor, s krátkým i dlouhým
rukávem). Na prsou je žlutě vyvedeno nové logo
ŠESTKY. Oldskauti mají navíc na levém rameni
svůj znak oldskauti.cz.
Ke 100 letům skautingu v českých zemích byla
vydána výpravná kniha SKAUTSKÉ STOLETÍ. Má
256 stran “velkého” formátu A4 a váží 1,32 kg :-)
Pro ŠESTKU je kniha významná taky tím, že “novodobé skautské základny” jsou reprezentovány
fotografií Dětského bezbariérového centra
Březiny - jedinou fotografií, která tyto základny
reprezentuje.
Na oddílovém webu www.sestka.eu - O šestce
- historie oddílu – strom života – jsou velmi
stručně popsány události, které vedly ke vzniku
ŠESTKY. Historie začíná rokem 1968, založením
3.chlapeckého oddílu Junáka na Vsetíně a končí
rokem 2004 - neúspěšným pokusem založit samostatnou odnož ŠESTKY v Jablůnce ...
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V knize vydané k 500. výročí obce Kateřinice je
věnována část kateřinickým skautům.
V knize “Ratiboř - valašská dědina“ vydané k
700. výročí obce Ratiboř je o našem oddíle také
nepominutelná zmínka.
V říjnu roku 1997 bylo do obecní kroniky k nově
vzniklému skautskému oddílu zapsáno mimo
jiné: “Náš dlouhodobý (a velice zjednodušený)
cíl by mohl znít asi takto:
* přenést na děvčata a chlapce skautský životní styl (životní hodnoty, silné pozitivní prožitky,
dobře prožité mládí, nasměrování další cesty
v dospělosti)
* do 3 let zbudovat funkční skautské společenství
– oddíl – nejlépe jeden oddíl skautů a skautek,
druhý oddíl mladších vlčat a světlušek (více není
možné, při pohledu do obecní matriky) + malou
družinku roverů a rangers (junácký dorost nad
15 let)
* vychovat si za sebe schopné nástupce (zkušenosti praví, že nejlepší skautští vůdcové a vůdkyně
jsou lidé ve věku vysokoškoláků)
* dlouhodobě vytvořit skupinku dospělých „oldskautů“ též z lidí, kteří oddílem neprošli a vybudovat jakýsi „spolek přátel Junáka“
* vybudování solidní prestiže našeho oddílu
v povědomí obyvatel naší vesnice”
A nebylo napsáno, že bychom si rádi vlastními
silami postavili svoji vlastní klubovnu či srub.
Díky společnému “tahu na branku” se za patnáct let lecos podařilo uskutečnit :-)
Při stavbě DBCB jsme měli půjčeno přes
7 milionů Kč - bezúročně!!! od Města Vsetín a
ústředí Junáka. K dnešnímu dni dlužíme (ještě
jsme nesplatili půjčku) ústředí Junáka už "jen"
290 000 Kč. Pokud se podaří uskutečnit všechny
plány s DBCB, měli bychom ji splatit v roce 2019.
A jedna zajímavost nakonec “Má-li se mladý
člověk seznámit s alkoholem, pak jedině z rukou skautského vůdce :-) “

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. - ALBERT EINSTEIN -

Tak ŠESTKA má narozeniny
A to se podívejme. Narozeniny máme docela blízko sebe. Jsme oba ve znamení Ryb. To
je dobré znamení.
Není největší zásluhou jen to, že se s něčím smysluplným začne, ale hlavní zásluhou je
to, aby to pokračovalo, vydrželo a trvale se zdokonalovalo.
Kdo má tu zásluhu? O tom si budeme muset na našem setkání 17.3.2012 v Březinách
něco povědět.
Mě nezbývá, než abych Šestce popřál dlouhověkost a připomněl zkráceně citát spisovatele Halliburtona asi takto ….
“Žijte, žijte nádherný život, který je ve Vás. Tep mladosti, který ve vás tepe časem zleniví
a stanete se pouhými loutkami, štvanými vzpomínkami na dobrodružné touhy a
vášně, kterých jste se tolik báli a kterým jste neměli odvahu podlehnout.”
Přišel Váš čas.
Podle numerologických pravidel je příští rok rokem vibračního čísla 6.
Bude to Váš rok.
Mnoho zdaru ŠESTKO.
Váš Scamp

Scamp - Ing. arch. Stanislav Žalud - je celoživotním členem skautského
hnutí. V bratrské organizaci Svazu skautů a skautek ČR opakovaně zastával
funkci náčelníka kmene OS. Nedávno obdržel od “Junáka” medaili Skautská
vděčnost a od “Svazu” nejvyšší vyznamenání - řád „Čtvrté orlí pero“.
Několikrát pobýval na táborech ŠESTKY a je autorem architektonického
návrhu našeho DBCB.

-277-

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Přátelství - to nejcennější, co člověk může získat. - JAROSLAV FOGLAR -

15 let – ó, ó, ó, jak ten čas letí!
Vždyť je to jak včera, když nám Dazul řekl, že se s Irčou stěhují do Kačic! Vůbec jsem z toho neměl radost, co si budeme povídat. Výborně fungující Lvíčata a najednou toto! Jen malou náplastí pro mne
bylo, že, jak se vyjádřil, tam chtějí založit skautský oddíl. Hmm, na dědině, s dojížděním do práce,
mladou rodinkou, se starostmi kolem baráku a mycáků, do dědiny, kde jak to bývá, vše pevně drží v
rukách fotbalisti a hasiči? Hmm.
Patnáct let! Jak jen ten čas letí! Co bylo před patnácti lety? Kolik nám bylo let a co jsme dělali? A co
bylo rok, dva předtím? Zkuste si položit tuto otázku! No schválně!!! A co teprve, jak se asi tenkrát na
nový spolek dívali v Kačicích – na obci, rodiče, děcka, hasiči a ponocný? To by bylo zajímavé vědět! A
jak se jejich představy naplnily?
A tak - vznikl 6. oddíl (zákulisí jeho vzniku všichni známe z úspěšné dramatizace v podání kačických
ochotníků) a pro mne bylo za krátko potěšením sledovat, jak roste, sílí a stává se střediskovým
koněm. Tak šel rok za rokem, nenápadně, potichoučku, polehoučku a všichni pospolu jsme plnými
doušky lokali ze skautského poháru přesladký nektar. Povětšinou opojný, ale jak to v životě někdy
bývá, i čas od času s hořkou pecičkou na dně, či se smutnou slzou v oku. Při práci, při hrách, na kolech,
na horách, vodě, někdy jak ten Boriš na skalinách a v jeskyních, při pomoci bližnímu nebo kolem
ohně s kytarou. Jak jen ten čas letí! Bylo a není tu, havrani na plotu, …..
Tak tedy co popřát Vám, co nejste mamuti, do dalších patnácti let?
Přeji Vám :
aby rodiče členů ŠESTKY přicházeli s prosíkem, aby jste jejich děckám domluvili, že alespoň
jednou ročně, místo výpravy musí jet navštívit babičky,
aby členové ŠESTKY přicházeli na akce s rozechvělým očekáváním nových zážitků
aby se vraceli z oddílových podniků s rozzářenýma očima a přáli si, aby to nikdy neskončilo a
každý den byla družinovka či výprava,
aby skauting zůstal skautingem a navždy zakotvil ve Vašich srdcích, a to i když už odrostete
krátkým kalhotám,
aby jeho program se nesmrskl v populistické „Kdo si hraje – nezlobí“ a držel se osvědčeného
„Prací a hrou k nezlobení“,
aby přátelství navázané mezi Vámi v oddíle Vás provázelo po celý život,
aby bylo mezi Vámi vždy dost těch, kteří kromě užívání si radovánek, budou také ochotni
převzít odpovědnost s řeholí vedení družin a oddílu a tak se pustili do dalšího hloubení oné pověstné
studny, ze které budou moci pít i ostatní.
Pěknou oslavu a modrou oblohu nad hlavou do dalších let všem, kteří prošli 6. koedukovaným
oddílem Kateřince
přeje
Pajtáš - Petr Juhaňák - člen TROJKY od jejího založení, vůdce
Pajtáš
Vsetín 1.3.2012
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vsetínského střediska od ledna 1992 do března 1994 a i poté
jeden z velmi aktivních hybatelů dění na středisku. Dlouholetý
správce Skautského domu na Vsetíně. Zakládající člen a vůdčí
osobnost OS Tůlavé papuče.

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší.
Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. - JAN WERICH -

Milá ŠESTKO,
tak je to již 15 let, co jsi se klubala na svět! Toto ale letí!
Moc rád jsem se s Tebou potkával již od dob, kdys teprve odrůstala věku kojenců či batolat. Vždycky jsem se těšil z návštěvy na Tvém táboře - ať v Mirošově nebo na Libavě. Rád
se s Tebou veselil, třeba na tradičním countrybále nebo vánoční Bařince. Pokaždé jsem v
té Tvé společnosti tak nějak pookřál, omládl. Hodně jsem vnímal Tvou bezprostřednost,
upřímnost, nezáludnost, přímost. V mysli i jednání. Někdo by řekl „naivita“ - já tvrdím
„čistota.“ Že byl občas i nějaký průšvih, to už tak nějak k tomu (nejen věku) nejspíš patří.
Bohužel jsou i vzpomínky míň radostné, k té nejbolestnější, která se mi zařezala nezhojitelně
na duši, patří loučení se Spídym...
Moc jsem Ti fandil, když jsem viděl, s jakou zarputilostí si jdeš za svým. Že dnes v Březinách
stojí a hlavně žije Dětské bezbariérové centrum, je přece úžasná věc. Ale třeba i srubovice v
Dinoticích je důkazem, že nemáš malých cílů a co opravdu chceš, toho dosáhneš.
A tak Ti, milá ŠESTKO, k Tvé dnešní dospělosti chci popřát. Ať se Ti dál daří neméně, jako doposud, ať dál rosteš, posiluješ, prospíváš. Ať nic neztratíš ze své „čistoty“. Ať po patnáctých
narozeninách přijdou i dvacáté, třicáté. Ať jsou Tví „rodiče“ na Tebe hrdi a nepoznají pocitu
zmaru.
A nezapomeň: občanka, to nejsou jen práva - ale i nové povinnosti! Tak hurá k plnoletosti!

Romitů

Romitů - Roman Pavlica vedl jedenáct let 1. smečku vsetínských vlčat. Byl
také 7. vůdcem vsetínského střediska Junáka (po obnovení činnosti v roce
1990) od ledna 2001 do ledna 2004. A od ledna 2004 do ledna 2007 byl
zástupcem vůdce střediska. Romitů je zakládajícím členem a vůdčí osobností OS Tůlavé papuče - os.skauti.cz
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- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. - AUGUSTE RODIN Milé skautky a skauti
Naše obec Kateřinice se nachází na úpatí Hostýnských vrchů a co do
počtu obyvatel se řadí spíše k těm menším. Z hlediska dlouhodobé
udržitelnosti života v naší vesnici patří mezi nejzásadnější úkoly obce
výchova dětí a mládeže tak, aby byli v budoucnu na svoji obec hrdi,
aby si zde, pokud možno, založili rodinu, nebo aby se zde vždy ze srdce
rádi vraceli. Tuto výchovu zajišťují vedle rodiny a školy také dobrovolné organizace jako je i Váš skautský oddíl. Dovolte abych přidal
u příležitosti 15. výročí od vzniku kateřinického skautského oddílu
pár řádků do Vašeho oddílového časopisu Šesták, ať už z pohledu
řadového občana Kateřinic nebo z pohledu zástupce vedení naší obce.
U každé činnosti, kterou člověk dělá, je vždy potřeba nějak začít. Je
potřeba lidí, kteří si stanoví společné cíle a společně za naplněním těchto cílů jdou a obdobně tomu jistě bylo i u vzniku Vašeho skautského
oddílu. Přiznám se, že zrod kateřinické „ŠESTKY“ mám spojený zejména s Irčou a Pavlem Drábkovými a s Radkem Pořízkou, kteří dokázali
dát dohromady partu lidí a společně překročili pomyslný „oslí můstek“
a kateřinickou skautskou „ŠESTKU“ uvedli v roce 1997 v život. V duchu
ušlechtilých cílů skautingu, jako je např. výchova vzájemného respektu a úcty jeden k druhému a výchova k ochraně přírody a úctě k ní,
si získali důvěru rodičů dnešních kateřinických skautů. Ti se mnohdy
právě z vyprávění svých dětí dozvěděli o krásných místech, které naši
skauti navštívili a kde se mohli naučit mnohým dovednostem, které
mohou následně uplatnit ve svém životě. Někteří z těchto odchovanců
se následně stali vedoucími dalších generaci skautů, v započatém díle
pokračují a své zkušenosti předávají dále, stejně jako tomu bylo před
lety u zakladatelů „ŠESTKY“. Tímto pokračují společně s ostatními dobrovolnými organizacemi v obci na mimoškolní výchově našich dětí,
za což jim patří bezesporu velký dík.
Jedním z významných mezníků v dějinách „ŠESTKY“, je zajištění financování a následné vybudování Dětského bezbariérového centra
Březiny (DBCB), na kterém se částečně spolupodílela i naše obec. Díky
tomuto centru mají naši skauti svoji základnu, kde mohou trávit
společné chvíle, plánovat oddílové aktivity a učit se novým dovednostem. Je nutno ale říct, že DBCB není jenom „skautskou klubovnou“
s možností ubytování pro hosty naší obce, ale od roku 2006, kdy
bylo otevřeno, se postupně stalo také jedním ze symbolů naší obce
Kateřinice. Jsme za to opravdu vděčni a pevně věřím, že zde zejména
členové kateřinického oddílu v budoucnu stráví mnoho krásných chvil.
Od založení skautského oddílu v Kateřinicích už uběhlo patnáct let.
Rád bych Vaší „ŠESTCE“ a jejím členům k tomuto patnáctému výročí
popřál hodně sil do dalších let a nám všem hodně nových skautů, kteří
projdou Vašim oddílem, prožijí zde ve zdraví krásné chvíle, na které
budou celý život v dobrém vzpomínat a kteří budou dále šířit myšlenky a cíle skautské organizace. Ještě jednou bych si dovolil poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem v uplynulých letech podíleli a
nyní podílejí na chodu Vašeho oddílu a svou dobrovolnou činností se
tak aktivně účastnili a účastní na výchově našich dětí a mládeže.
		
S úctou a s pozdravem
Vojtěch Zubíček, starosta obce
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(Klíště) V hlavě se mi
míhá tolik vzpomínek
a já nevím u které
začít… jestli tou, jak
jsem přišla poprvé na
oddílovku, nebo jak
jsem poprvé sjížděla
řeku, lezla po skalách,
spala pod širákem,
rozdělávala oheň, stavila tee-pee, byla v
indiánské sauně, spala v záhrabu, viděla jelena, lezla do jeskyní….. to všechno
s lidmi, kteří se stali mými kamarády,
na které se můžu spolehnout, když
visím na laně, když nás unáší společné
peřeje, pijeme poslední zbytky vody a
máme strach jeden o druhého, když
procházíme nebezpečnými úseky zimní
krajiny. Když po celodenní tůře ohříváme
čaj u stejného ohně a smějeme se zážitkům z cesty, ze společně prožitých chvil....
Bylo mi 10 let, když jsem se poprvé
ukázala v oddíle a už po pár měsících, po
prvních výpravách a táboře, jsem byla
vděčná Dazulovi a Irči, že zakotvili právě
v Kateřinicích a dali mě tu možnost,
dívat se na svět trošku jinak. Cestovat,
zkoušet si sáhnout na dno svých sil,
vyzkoušet si věci, které bych jinak snad
nikdy nezkusila a najít si kamarády,
se kterými to táhnem dodnes.
Nejde napsat, co se mě nejvíc líbilo, co
jsem nejvíce prožívala, protože to bych
napsala brožurku – možná i knížku. Ale
co mi nejvíce utkvělo v hlavě a co se mě
vybaví, když se řekne ŠESTKA…
Hutututu, Buldoci, Fanta na přepadu,
Spídy, Radek a facka, kterou mi dal při
mém hysterickém strachu z klíšťat,
kuře pečené v jámě, sauny, smích,
Dynčák – první chata na které jsem
byla, první táborová hlídka – celou
jsem jí probrečela, uplavaná polévka,
Dazulův pád z mostu, Pájovo koupání s
donucením, Trifidi, Královec, Basebool,
lednička v Mirošově, Montyho tepláky,
noční tančení u Dynčáku, Šikulčin
smích, Planina s Rackem, poryč nebo
porynč??, vykopávání podsadových
dveří s Gejitkou, Lojza, Finská stezka,
pudink...a spousta dalších věcí, které
se mi vybaví při pohlédnu na oddílové
fotky či videa.
Je to něco, kvůli čemu se budu vždycky
ráda vracet. Nejen ve vzpomínkách.

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. - GAIUS VALERIUS CATULLUS (Kája) Tolikrát jsem se snažila
spočítat, kolik je to let, tolikrát jsem
se dostala k výsledku a tolikrát mi to
jiná úvaha překazila, že už se o to ani
nepokouším a zjišťuju, že to není zas
až tak důležité. Není nezbytné vědět,
jak dlouho jsme součástí. Je však
nezbytné si být stoprocentně jisti, že
součástí jsme! Že jí jsme teď, a že jí
ještě dlouho budeme! Vím, úvaha je
to krkolomná, ale důležitá. Dokázala bych teď na místě vytasit rok a dokonce i měsíc mojí první družinovky, ale to
nebude třeba. Důležitější je, že si naprosto přesně vybavuju, jak to bylo, co se dělo a proč.

Je středa, asi půl páté odpoledne. Počasí krásné. Vypadá
to, že léto, které se za pár dní oficiálně zmocní vlády
na nadcházející 3 měsíce, se už nemůže dočkat. Tílko a
kraťásky budou ten správný ohoz. Tak, za kým se mrknu?
Hmm, kámoška není doma. Fajn, zkusíme druhou. Střela
na žlutém kole přifrčela před bytovku. Kde jenom mají
ten zvonek? Tu! Hmmmm, nic. Vypadá to, že dneska se
zábavou asi moc nepochodím. Asi budu muset přemoct
vlastní nechuť a vrátit se domů.. ALE, nejdřív zjistím, co
je to za nezastavitelný houf děcek poletující kolem toho
starého rozvrzaného kolotoče! Dodat trochu odvahy
stydlivé holčičce tentokrát nebyl žádný problém, co to?
Jasně, je tu paní, tu musím pořádně pozdravit. Je milá.
Zvláštní, jindy bych se ani nepřiblížila, ale teď.. Táhne mě
to do víru dění a pocit, který se mě zmocnil, je tak intenzivní, že se nedá odporovat. Nutně musím být součástí!
Hra, která se hraje mi nedává smysl, ale teď je to uplně
jedno! Nikdo se na mě nedívá jako bych se tam právě teď
objevila, ale jako bych tam byla vždycky. Skvělý pocit! Jen
jedno je zvláštní – mám té paní říkat Irčo a jestli jí řeknu
jinak, tak schytám. No, nevadí.
A jéje, léto se nám dneska potřebuje ukázat v celé své
kráse. Obloha se v minutě zatáhla a hodně rychle se k nám
blíží oblační bubeníci. Prý se radši poběžíme schovat do
klubovny, než se ta nádhera spustí naplno! Kdy mám být
doma? V šest? Tak to je ještě času dost. To, že jsem zrovna vkročila do místnosti, která se po dobu nastávajících
několika let stane mou nejoblíbenější, jsem v tu chvíli
netušila. Že se mi tam líbí, jsem ale poznala hned. Orientační značky mě bavilo poznávat, tak jsem nevědomky
uchytila nějakých těch pár bodů do bodování a na škodu
to nebylo. Bude šest. Už je po dešti, je jen mokro a v tom
tílečku trochu zima. Opouštím klubovnu s vřelým díky a
pozdravem. Na oplátku se mi dostane hlasité Ahooj! a
hlavně, to nejdůležitější: Tak příští středu ve čtyři!
Bylo by fajn, kdyby i staří vlci a vlčice i malá vlčátka a
světlušátka si našli tu chvilku a my na ně mohli zavolat:
Tak zase za týden! :)

(Kikina) Vzpomínám si na
dobu, kdy Šestka byla celý
můj život. Bylo mi kolem
šestnácti a neuměla jsem
si představit, že bych vůbec mohla žít bez svých
nejlepších
kamarádů,
schůzek a výprav. Nene,
tehdy bych bez oddílu nepřežila snad ani týden.
Uplynulo pár let a přišly první větší povinnosti, hodně nové práce a trochu snad i ponorková nemoc. Přestávalo mě bavit neustále
vymýšlet program, nechtělo se mi pořád být
za něco zodpovědná a handrkovat se o to, či
ono. Chtěla jsem zkusit něco nového, dokázat
něco samostatně bez oddílu za zády, chtěla jsem vyskočit z toho rozjetého rychlíku
oddílového života. A tak jsem vyskočila. Na
několik let.
Během těch let jsem dostudovala, zamilovala
se, začala pracovat, vdala jsem se a začala
plánovat život s rodinou. Ale po celou tu
dobu ve mně něco stále hořelo. Malinký a
skoro neviditelný ohýnek. Něco, co mě hnalo
dopředu, vytrvale a jasným směrem, i když
jsem si pořád naivně myslela, že ten směr si
pořád určuju jen já sama.
Ano, přestěhovala jsem se daleko od domova,
ale teď vím, že jenom proto, abych zjistila, že
daleko od domova nemůžu žít. Vzpomínky
mi to nedovolí. A tak jsem zase zpátky.
Vdala jsem se za kluka, který s oddílem neměl
nikdy nic společného, ale teď vím, že bych si
hrozně přála, aby se starými časy našeho
oddílu něco společného měl. Protože kdo nezažil, nedokáže pochopit, ať se snaží sebevíc.
Vzdálila jsem se oddílu, ale teď už vím, že
jenom proto, abych se zase mohla vrátit. Proto, že ve mně nikdy nepřestal doutnat ohýnek,
který se rozhořel během těch nejbarevnějších let v mém životě. V poslední době hoří
stále víc. A já vím, že to je znamení, abych se
vrátila a začala prožívat další nejbarevnější
roky svého života....
-281-

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Chceš realizovat své sny? Probuď se! - JOSEPH RUDYARD KIPLING -

Jak ten čas letí

Milý oddíle,

(Radek) Je to už nějaký pátek,
co se aktivně nepodílím na
vedení a vůbec na jakékoli
práci v Šestce. Ale není den,
kdy bych si nevzpomněl na
dobu prožitou v oddíle a na
lidi, které jsem tam potkal a
prožil s nimi nádhernou část svého života.

Moc se nám s tebou líbí. Líbí se nám naše
výlety, moci se setkávat se staršími kamarády z oddílu, a spolu s nimi hrát super
hry a užívat si s nimi hromadu zábavy.

Někdy si říkám, jak rád bych vrátil tu dobu
zpátky. Dobu táborů v Mirošově, nebo na
Libavě, tu dobu výprav, nocí pod širákem,
saun u tůňky a plno dalších skvělých akcí.
Vím, že to ale není možné a tak bych aspoň
přál každému, aby si to, co jsme si prožili
my, prožil taky. Protože to fakt stálo za to.
Mám štěstí, že i když už nechodím do
oddílu, tak se pořád potkávám s lidmi ze
staré gardy a sem tam si u něčeho dobrého
zavzpomínáme na společně prožitý kus
života. Ať už je to Klíště, Dazul, Irča, Pája,
Brašule, Martička, Tucek, Šikula nebo
Gejitka. Už dávno to ale nejsou ti maloši,
se kterýma jsem sedával u jednoho ohně,
pil vodu z jednoho ešáku a prožíval s nimi
neskutečné zážitky. Už taky zestárli, ale
pořád je vidím jako dřív. No i když?
Z vlčat a světlušek vyrostli skauti, ze skautů
roveři a nakonec z roverů dospěláci. Někteří z těch dospěláků už mají malé vlčata a
světlušky a koloběh se tedy může opakovat.
Patnáct let je vlastně puberta, že? A tak do
té puberty Šestce přeju, ať ten koloběh nikdy nekončí a oddíl má pořád dostatek dobrých vůdců, ať má dostatek členů nových,
a ať nikdy nezapomene na ty staré.
-282-

my, jakožto nejmenší tvoji členové, bysme
ti taky chtěli popřát k tvým pěkným 15.
narozeninám.

A proto ti hlavně přejeme, abys nám
dlouho vydržel, alespoň do tvých 100 let.
Abychom mohli společně prožívat nové a
nové dobrodružství na našich výletech a
oddílovkách.
Taky ti přejeme, abychom mohli se společně
smát a dělat spolu blbiny.
A taky to, co je pro nás typické, ti přejeme
hodně jídla a kofoly.
Tvoje světlušky a vlčata z Kateřinic:
Kuky, Čaky, Robin, Karel a Adam.

Světlušky a vlčata z Ratibořa přejů Šestce
k 15. narozeninám dalších 150 let, další
skauty, ať sů všeci v oddíle zdraví, ať má
oddíl peníze, ať jezdíme na víc táborů a
máme víc tábořišť, aby všichni chodili,
hodně kofoly, a aby nás to bavilo, …

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Žebrák: člověk, který spoléhal na pomoc přátel. - AMBROSE BIERCE -

Oprašuji stará alba
(Irča) Oprašuji stará alba a začínám listovat. Malé ručičky vyčuhující z
peřinky, první úsměv, pasení koníčků, roztomilé první krůčky … šlapkáčky,
tak typicky táhnoucí za sebou, první den ve škole, jak se učí jezdit na kole, na
lyžích … Vždyť to bylo teprve včera… !!!
Listuji, vzpomínám a ani nestírám slzy, které se derou z očí. Tolik se toho
událo, tolik se naučili. Tolik toho mají za sebou, ale ještě víc před sebou. Teď, na
prahu dospělosti, ale ještě pořád krásně puberťácky sví, se teprve ukáže, jací doopravdy
jsou. Jak zvládnou stát na svých, zatím ještě trošku vratkých nožkách.
Jak se s tím jen poperou, děti moje?????
Takhle nějak jsem prožívala 15. narozeniny svých dvou dětí. Každého zvlášť a obou najednou.
Myslela jsem, že už to mám za sebou, jenže … zdá se, že mám ještě jedno dítě. Dítě
narozené v největších bolestech. Dítě, které teď také dosáhlo 15-ti let. A tak znovu vytahuju stará alba a sfoukávám prach ze stařičkých videokazet…
Přece jen je to trochu jiné. Nevidím peřinky ani pasení koníčků. Ani první krůčky … ale
vidím až nápadně stejné rozzářené oči a tak nevinné výrazy. Tak nevinné, až z toho mrazí.
Ohlížím se zpátky.
Oddíl, to společenství zdánlivě nesourodých lidiček. Oddíl – naše třetí dítě. Občas zlobivé,
občas překvapivé. Nemůžu se ubránit pocitu, že právě tomuhle dítěti jsme dali nejvíc z
našeho času, mnohdy na úkor našich dvou dětí, nejvíc se mu věnovali. Snažili jsme se ho
připravit na život, něco smysluplného naučit. I k tomuhle dítěti jsme v noci vstávali, když
mu lezly první zoubky, foukali bolístky … Učili jsme je být čestné a spravedlivé. Učili jsme
je, že pokud na své cestě upadne, nevadí, je potřeba se zvednout, poučit se z chyb a jít dál.
Předali jsme jim, všem našim dětem, co sami známe a umíme, co vyznáváme. A teď už je
jen na nich, jak s tím naloží, jak si poradí s životem. A nám, rodičům, nezbývá, než věřit a
doufat, že až vyletí z hnízda natrvalo, že obstojí se ctí. Že najdou v životě své právoplatné
místo, i když jim život nachystá nejednu překážku a zkoušku.
Jedním si mohou být všechny naše děti jisté. Pokud nás budou potřebovat, my, jejich
rodiče, tady pro ně budeme. Podáme pomocnou ruku, poradíme …. a pak je zase necháme
jít žít si svůj vlastní život.
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- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel.
- EURIPIDÉS (Ferda) Hmmm ... Tak co
napsat. Je to tak na rychlo,
boť jsem sa to dozvěděl tak
trochu na poslední chvilku
a přemýšlím, jakou příhodu
nebo tak něco v tom smyslu
napsat.

Na letošním táboře (minulém) moc nás teda
nebylo. no. Ale i tak jsme to zmákli zdárně, si
myslím.
Doufám, že pro tento rok najdem lepší tábořiště,
na kterém se budem moct usadit na dýl a budem
spokojení.

Bohužel málo hlášek, zážitků se dá jenom tak
popsat aniž by jste to zažili a pochopili. Co chodím do ŠESTKY (a že už je to nějaký ten pátek)
mám nemálo zážitků, které by se daly popsat
a tak se to pokusím nějak shrnout.

Do příštích let Šestce bych chtěl určitě popřát víc
než strašně moc parádních zážitků, zkušeností, táborů, akcí, oddílovek, družinovek a všech
podobných věcí, při kterých budem moct být spolu a užít si dalších luxusních zážitků.
Takže KRASNÉ 15. NAROZENINY!!!

Začnu letošní první akcičkou – Jarňák 2012 –
bylo hodně dobře, až na malý zádrhel, a to dřevo. No, věděli jsme, že když dojedem, tak tam
nic nebude, ale že ani pár suchých polének, to
aspoň mě nenapadlo, protože brodit se v metr
a pul sněhu pro strom, není zrovna nejlehčí věc.
Takže první, co jsme přišli, bylo dřevo, které nás
tak trochu potrápilo až do konce. Ale každopádně si myslím, že jsme si to pořádně užili a zasmáli jsme se.
Další taková povětší akcička, teda vlastně tábor
a puťák byl v létě. Tábořiště na poslední chvíli,
ale i tak jsme sa těšili. Puťák, ten u mě málem
nedopadl – pár dní předem jsem měl teplotu,
ale doteď nelituju, že jsem jel. A ještě jeli parádní lidi.
Český ráj - krásně tam je, ale kde se mi zatím
nejvíc líbilo, byl Slovenský ráj – soutěsky, skály,
vodopády, lavičky – to všechno mě strašně
bavilo, i když nás jelo tak málo.
Jeli jsme sice autem, ale myslím si, že kdybysme
nejeli autem, tak bychom určitě tolik toho nestihli, nepochodili a neviděli. Počasí vyšlo luxusně.
A z toho taky trochu plyne jedna přihodka.
Jáááj – Radim nabíral vodu na pití a my jsme sa
dost smáli na to, co jsme viděli. Radim nás asi
neslyšel, ale kdyby jo, tak by určitě tu vodu vylél.
Nad ním nahoře si nějáky chlápek umýval nohy
a on nám tam nabíral vodu :D. Naštěstí jsme to
pak nepili.
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(Gabča) Skaut = kamarádství
navždy! Nevěříte? Tak radši
věřit začněte :-)
Když každý z nás zapřemýšlí,
co nám skaut dal, co vám jako
první věc přijde na mysl?
Zážitky,
které
jinde
nenaleznete, zábavné historky či hlášky, které
by člověk sám nevymyslel, vzpomínky, které
vždy budou mít ve vašem srdci místo, či lásky,
na které člověk nikdy nezapomene. Mě první na
mysl tedy přijde PŘÁTELSTVÍ.
Jak silné by byly vaše zážitky bez někoho, s kým
byste se mohli o ně podělit, jak zábavné by byly
historky a hlášky, pokud byste neměli nikoho s
kým se smát, jak věčné by byly vzpomínky, kdybyste neměli s kým na ně vzpomínat? Ano, to
věčné a krásné na skautu a našem oddílu, tedy
krom jiného, je naše kamarádství a pospolitost.
I ve svých 50-ti budu vzpomínat na naše
společné ranní seance na latríně, na to, jak je
ve středu chlapa třeba, na to, jak Rex nesmí na
nástupu jesť muchy, na to si vzpomenu VŽDY. A
to díky vám všem! Každý má na tom svůj podíl
a za to vám děkuji.
A proto bych k 15. narozeninám našeho oddílu chtěla popřát další a další nové zážitky, veselé historky a hlavně, aby k těm stálým kamarádům přibyli noví, se kterými budeme tyto
krásné věci moci prožívat.

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Přátelé mají mít přednost před králi. - VOLTAIRE -

Mé úvahy nad výročím ŠESTKY na přelomu roku
(Fialka) Za 10 minut bude 30.12.2011. Dočetla jsem můj canc a zjistila, jak se dá hodně
věcí za 3 a něco roků změnit, člověk postoupí
o další pozici, zapíše několik hlášek, zjistí,
že Mexičan s rozvázanýma tkaničkama je
v oddíle už od roku 2008, tedy 3 roky a mu se
to zdá jako včera, když ho Fanta kreslil na Hawai. A všechno to utěká.
Před 14 lety jsem byla malá Světluška, co
skautský svět teprve objevuje a zjišťuje, že
to není svět, ale jedna velká rodina, která ju
dokope k výkonu, aj když je ukňůraná, poradí
jí, když se něco nového učí, podrží ji, když se
stane rádcem a vše neklape jak má, a když se
do toho dostane, tak ji pochválí, a když se snaží
vylézt na jednu z nejvyšších vůdčích hor, tak za
ní stojí a zvedá ji, když padá.

Ano, i jako v každé druhé
rodině se občas dohadujem,
ale hlavně se smějem, svěřujem, snažíme se řešit a občas
i neřešit.
Všechny zážitky co mám, by
se nedaly vypsat, ale dost je
jich napsáno v mojem cancu, a když jej čtu, tak se směju, vzpomínám a
jsou v něm jen 3 roky. Za celých 14 let by toho
bylo na 4 a něco vydání.
Oddíl, to je pro mě rodina a každý v ní je pro
mě důležitý.
A teď, když bude na jaře slavit 15 let, tak mu
přeju stále dobré vztahy a ještě tak 3x až nekonečně 15 let. No prostě, ať je tu ještě aspoň
pro naše děti.

(Čikita) Do oddílu chodím asi sedm let. Za tu dobu jsem na různých výpravách a
táborech zažila spoustu skvělých zážitků, na které jistě nezapomenu.
Chtěla bych, aby oddíl oslavil ještě minimálně jednou tolik a aby do něj chodilo víc
a víc členů.

(Beruška) Takže za 1. bych chtěla popřát oddílu k 15. narozeninám, a přeju štěstí, zdraví
a hodně nových členů.
Taky bych chtěla poděkovat
členům oddílu za přátelství
a oporu, kterou mi dávají.
Můj první den ve skautu byl nádherný. Pamatuju
si ho jako dneska. Bylo mi 6 a já jsem za 5 minut
4 přemlouvala mamku, abych mohla jít na slet
nových členů do kulturáku, s tématem Harryho
Pottera. Mimochodem začínalo to ve 4. Mamka
mě pustit nechtěla, ale nakonec povolila. Já popadla metlu a utíkala do kulturáku, ať jsem tam
včas. První dospělá (říkala jsem jí ,,Paní nevím
kdo to je“) se mi představila jako milá, usměvavá
Irča. Chvíli jsme si povídaly a potom jsme vypsaly nějakou kartičku a já s radostí utíkala domů

a slíbila jsem Irči, že určitě přijdu na oddílovku.
Mamka byla překvapená, že chci chodit do
skautu, ale dovolila to a já byla ve svém živlu.
Chodila jsem na oddílovky a družinovky skoro
pokaždé.
Zažila jsem mnoho krásných okamžiků se super lidma a skvělou partou. Byla jsem nadšená,
jak skvěle si rozumíme.
Teď už to bude skoro 10 let, co mezi Vás chodím
a jsem na to hrdá. A jsem spokojená, že můžu
být s tak bezva lidma a se skvělou spoustou nezapomenutelných zážitků z akcí, táborů, výprav
atd…
Vím, že jsem to sem psala už asi 3x, ale nemůžu
si pomoct, jste prostě moje druhá velká rodina
a mám vás všechny strašně ráda.
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- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším,
poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. - MARCUS TULLIUS CICERO -

Zřejmě slušnej oddíl ...
(Dazul) Když jsme se nastěhovali
na sklonku roku 1996 do Kateřinic, bylo mi 30 roků. Pája chodil
do školky a o Zdendáša se ještě
starala Irča doma.
Z Kateřinic na Vsetín jsem se
stěhoval v desíti letech, takže
dvacetiletá “přestávka” byla dostatečně velká k tomu, abych
ztratil vazby se svými vrstevníky a starými kamarády.
Není nad to, zkusit si ve staronovém bydlišti najít
partu, která mu bude blízká. Člověk má přece od
pradávna vrozenou potřebu se sdružovat do tlup.
Protože jsem v Kateřinicích na žádnou funkční partu,
která by mne oslovila (=nescházela se v hospodě, ....),
nenarazil, začal jsem pomalu, ale jistě uvažovat, že
bych možná .....
Vedení vsetínského oddílu (Lvíčata - 4.chlapecký oddíl
Junáka Vsetín), ve kterém jsem vyrostl, jsem už před
lety předal svému nástupci Pípovi a měl jsem hodně
naivní pocit, že vést oddíl už umím a tak by možná
ani nebylo špatné, zkusit tentokrát založit nový oddíl
přímo v Kateřinicích. Navíc jsem slyšel, že absolventi
Lesních škol (LŠ) v počátcích českého skautingu měli
jasný úkol - po úspěšném absolvování LŠ založit svůj
vlastní oddíl....
Dál už to většina z vás zná. Pokud ne, přečtěte si stranu 3 až 9 kroniky ŠESTKY - tyto stránky jsou vyvěšeny
i na www.oldskauti.cz - historické okénko.
Ne každý ale tuší, jak velkou zásluhu na vzniku oddílu má moje žena Irča. To, že mne podpoří při pokusu
založit v Kateřinicích skautský oddíl, jsem tušil. Nebyl
jsem si ale 100% jistý, že při starostech o naše dva
“školkáče” bude ochotna jít do činnosti, která ji zabere spoustu času s rizikem, že to možná k ničemu
nebude.
Myslím si, že podvědomě hráli Pája a Zdendáš nezastupitelnou roli ve vzniku nového oddílu. Respektive
nám dávali “přízemní” pocit, že naše snažení může
mít smysl. Když se to povede, budou naši ogaři moct
v takovém oddíle vyrůst, i když my oddíl už nepovedeme. Existence dobrého oddílu (a jiný jsme vybudovat nechtěli) zvyšuje pravděpodobnost, že se nám je
podaří dobře vychovat.
Klíčovým rozhodnutím při vzniku ŠESTKY, respektive
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prvních nezdarech, byl “ústupek”, že se nemusí jednat o čistě chlapecký oddíl, ale zkusíme to i s děvčaty.
Tehdy jsem se prvně setkal s pojmem “koedukovaný”
oddíl :-) A zásadní podíl právě na tomto rozhodnutí
má Irča. Ve smíšeném oddíle je vyváženost ženského
a mužského prvku prvním předpokladem úspěchu.
Předpoklad, že se dílo zadaří jsme tedy měli :-)
To, že začala Irča spolu s Anitou hned v druhém roce
činnosti ŠESTKY budovat v rámci oddílu Světlušky a
Vlčata, byl druhý geniální tah. Díky němu si dokáže
oddíl sám “vyfiltrovat” i připravit členy pro přechod
do normálních družin.
Pán nás má rád a tak i díky jemu se k ŠESTCE po Radkovi později přidala i Bára, Zub, Janina, ... - tedy lidi,
kteří v oddíle sice nevyrostli a přišli už jako “dospěláci”. Podařilo se tak zasít oddílové semínko i do Ratiboře a pustit se společnými silami do velkých věcí.
Na začátku byla potřeba dobré party, a po patnácti
letech je tu fungující oddíl. Oddíl, se kterým jsem spojil
třetinu svého života. A to jsou v oddíle i takoví, kteří se
ŠESTKOU, narozdíl ode mne, spojili více než tři čtvrtiny
svého života. Ale to se časem srovná :-)
Z knížek svých idolů jsem pochopil, že je dobré naučit
se klást si spíše větší cíle. Musím tak po pravdě konstatovat, že se toho v ŠESTCE ještě pořád mnoho nepovedlo.
Stejně tak ale musím přiznat, že ideál je spíše
nedosažitelná meta - z tohoto pohledu se toho v
oddíle mnohem více povedlo. To, že je ideál pro leckoho
nedosažitelný, ještě neznamená, že se o něj nebude celý
život se střídavými úspěchy pokoušet a mířit směrem
k němu. Zdá se mi, že ŠESTKA kráčí stále správným
směrem. A tak své třetiny života se ŠESTKOU pořád
ještě nelituju :-)
Ve slavné komedii “Jáchyme, hoď ho do stroje!” končí
jeden dialog z prvního tréningu juda legendární
větou:
”Kdes byl předtím, chlapče?“
“STS Chvojkovice Brod.”
“No, zřejmě slušnej oddíl”
Filmová hláška “zřejmě slušnej oddíl” zlidověla.
I když to zní trochu neskromně, jsem hrdý na to, že
nejen STS Chvojkovice Brod, ale i ŠESTKA Kateřinice, je
skutečně “zřejmě slušnej oddíl” :-)

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Přátelství - deštník, který má ten nedostatek, že ho při špatném počasí musíme odevzdat.
- PEIRRE VERON (Gejitka) Napsat článek, vzpomínku .... vždyť to nejde
!!!!!
O zážitcích strávených
v kačickém oddíle by se
mohla napsat knížka.
Ale hlavní je, že se člověk v
ŠESTCE nikdy NENUDÍ, objeví různorodé
krásy světa, získá spoustu nezapomenutelných ZÁŽITKŮ a informací, ale hlavně pozná
spoustu nových KAMARÁDŮ, se kterými
všechno krásné prožije.
ŠKODA, ŽE TA LÉTA TAK RYCHLE UBĚHLA :)
(Mája) ŠESTKA, tý brďo, co pro
mě asi doopravdy znamená.
Tak určitě spousta užasných lidí,
akcí a věcí, které bych nikde jinde
nezažila. Zrovna nedávno jsme
počítali, jak dlouho už chodíme
do oddílu a zjistila sem, že už
je to pěkná řádka let.:-) Že bych
byla už taká stařena? :-) Přibližně je to 8-9 let.:-)
Myslím, že za celý ten čas jsem ani na chvíli
nepomyslela, že by mě to tam nějak přestalo bavit
nebo že chci odejít pryč, prostě pořád byl nějaký
důvod, proč jsem zůstala a jsem v oddíle doteď.
Miluju ty úžasné atmosféry na výpravách, zábavu
na schůzkách a tu úžasnou bžundu se všema lidma které mám moc ráda a které bych díky ŠESTCE
asi nikdy nepotkala. Začala jsem chodit do ŠESTKY
už jako malý culíkatý prcek, neskutečné třeštidlo,
které se furt enem chechtalo a s Kájoulínkou jsme
byly nerozlučná dvojka v červených puntíkovaných
šátcích.
Vlastně se skoro nic nezměnilo, maximálně je ze
mě o něco větší prcek. Ten šátek bych ještě určitě
někde doma našla.
Vzpomínám si, jak mi bylo tak pět, možná šest a
bratr odcházel na oddílovku, to jsem ještě v oddí-

le nebyla, jistěže jsem chtěla jít s ním, no ale jelikož sem byla ještě malá, nikam sem samozřejmě
nemohla, no udělala jsem doma takovou hysterickou scénu, oblékla se, obula se a nachystaná
k odchodu jsem celé ty dvě hodiny proseděla
nabručeně v předsíni s tím, že tam prostě půjdu!
Nakonec jsem šla sice o malinko pozdějc, ale šla a
nikdy toho nebudu litovat. :-)
A když budu tvrdit, že mám v oddíle rodinu, taky
nelžu! :-) Myslím to doslova, moji úžasnou adoptivní rodinku, bez které bych si to už tady nedovedla představit, taky dost vyvedenou, jen co je
pravda! :-)
Už ani nevím co bych napsala, snad jen:
Všechno nejlepší, ŠESTKO! Užij si svoje krásné
15. narozeniny! Jo, ale počkaj na 18-ku, to bude
teprve pařba! :-)
(Anita) Fialka mne oslovila,
zda bych nenapsala článek do
ŠESTÁKU k narozeninám oddílu.
První jsem trochu nevěřícně
četla, že už 15-cté narozeniny,
ale je to tak :-) A první, otázka,
která mě napadla byla: kdy já
jsem vlastně do oddílu přišla?
Asi osmá třída, moje první oddílovka, sjíždění Bečvy
– uplavalo mi skoro pádlo (na Dazulův komentář
si už nepamatuji, ale asi byl peprný :-)). Irča nás
nováčky láká na prázdninový tábor a tak jsem se v
pracovním frmolu nechala v myšlenkách unášet na
tábory, oddílovky světlušek a vlčat (jak malý Kulišák
valil kukadla a přemýšlel, co by vymastil…), expedice Rumunsko, Švédsko , Korsika, Norsko, Slovinsko
….
Vzpomínky vyplouvají samy, některé jsou dost živé
i teď – při vzpomínce na brození ve Švédsku mi
mrzne krev v žilách, jak byla voda ledová.
Zážitků a vzpomínek, které se z paměti nevytratí a
které nás všechny pořád spojují, je spousta, a i když
jsem už některé dlouho neviděla a možná ani
nebude příležitost se potkat, to hezké zůstává a je
na co vzpomínat.

Co Šestce popřát? Ještě X-krát tolik a spoustu
společných zážitků.
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-288červenec 1997
na zkušenou tábořit s
1.dívčím jede Kikina, Brumla, Gejitka a Šikulka. Na
tábor se 4.chlapeckým jede
Monty.

27.–28. června 1997
1. vícedenní výprava - na tábořiště 1.dívčího, kde
budou některá dětvčata ze ŠESTKY tábořit

26. června 1997
13. oddílovka – oddílové trička (zatím bez znaku). oddílové bodování
vyhrává Škubánek (Katka A.)

19. června 1997
12. oddílovka - kontrola
žákovských knížek, běh s pamětí,
nováčkovská zkouška, ....

8.května 1997
1. oddílová výprava - na kolech
se jede slaňovat na skály do
Hošťálkové

24.dubna 1997
na 5 .schůzku ŠESTKY přišly
prvně i děvčata

19.března 1997
v 16:00 první setkání vytipovaných
hochů - ze šesti,
kteří dostali ve škole
dopis, přišli jen dva

Jak se ŠESTKA rozbíhala ...

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Nevracej se ke starým napájedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny.
- AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ -

17. září 1997
historick y první velká “náborová” akce ŠESTKY na hřišti za
školkou - většina oddílovek v
září 1997 se konala právě tam

3. září 1997
na zahajovací schůzce
je prvně přítomen Pinčl
(Radek Pořízka), který pobýval krátký čas ve Trojce
- 3.chlapeckém oddílu na
Vsetíně

18.–19. října 1997
dvoudenní výprava na srub
Trojky - Dynčák ve Velkých
Karlovicích.
Výroba mluvících dřívek,
orientace podle mapy, ...

20. září 1997
první jednodenní výprava v
novém školním roce - Končiny
na kolech, učilo se pečení v
“setonově hrnci”, lasovat ...

prosinec 1997
v první klubovně ŠESTKY
pořizujeme sérii fotografií
pro oddílové PF 1998. Tato
fotografie je nejvíce publikovanou oddílovou fotkou ...

20. prosince 1997
ŠESTKA prvně vystupuje na
střediskové Vánoční akademii - ještě bez skautských
krojů, ale jednotně v oddílových tričkách zpívá “Nám
sa všecko zadaří, ŠESTKA cérky, ogaři ....”

28. října 1997
historicky první jednodenní výprava pro rádce a podrádce - Půlčinské skály, výuka
slaňování, ....

22. listopadu 1997
historicky první zimní výprava
s “pečením hadů”, stopováním
i pádem důvěry” ....
Ohniště za Končinama na
Rajnochovické straně ...

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 -

Přítel všech - přítel nikoho. - ARISTOTELES ze Stageiry -
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- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. - ARISTOTELES ze Stageiry -

Kolik měla ŠESTKA členů?
Výhodou elektronického zpracovávání dat je, že se dá snadněji dopátrat a vyhledat i to, kolik “registrovala” ŠESTKA členů oddílu v jednotlivých letech.
Místo dlouhých slov uvádíme pro přehlednost graf - přehled “členské základny”. Před pár lety se
uchytil trend “letos se registrovat nebudu” a tak byly skutečné stavy členů oddílu, kteří se zapojovali
do činnosti o cca 10-20% větší.

Od roku 2006 ubylo ŠESTCE několik členů, kteří se registrovali jako samostatný “oldskautský klub”
- 6.OS známější pod logem “oldskauti.cz”. Ale protože jsou “pupeční šňůrou” svázáni se ŠESTKOU, je
správné počítat členy v jednotlivých letech dohromady. Vrcholem byl právě rok 2006, kdy nás bylo 63
a patřili jsme tuším mezi první tři největší oddíly Junáka v ČR.
V těch letech se ozývaly vážně míněné "rady", zda si ŠESTKA neudělá své vlastní středisko Junáka
v Kateřinicích. Je dobře, že oddíl našeptávačům dobře nenaslouchal a přidržel se moudra o
"svatoplukových prutech". Ostatně, při stavbě DBCB, by nově vzniklému kateřinickému středisku asi
těžko půjčilo Město Vsetín 3.000.000 Kč, navíc bezúročně.
I v roce 2012 je ŠESTKA nejpočetnějším oddílem vsetínského střediska Junáka. Pořád platí, že v ŠESTCE
je průměrný čas, který člen v oddíle stráví, nadprůměrný. Běžný celorepublikový průměr je 2-3 roky,
ale v ŠESTCE to je téměr dvojnásobek! Říká se, že členové ŠESTKY nemohou plavat ve skautském kroji,
protože by je kovové odznaky za služební léta stáhly ke dnu :-)
-290-

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení
než upřímnost přítele. - FRANCIS BACON -

-291-

- ŠESTÁK č.114 - 17.3.2012 -

Srovnáš-li předchozí
fotografii z roku 1998
a tuto fotografii
z roku 2012, možná si
všimneš nepatrných
rozdílů :-)

Na ŠESTÁKU č. 114 se podíleli:
Romitů, Scamp, Pajtáš, Irča, Klíště, Kikina, Fialka, Ferda, Radek, Beruška, Čikita, Gabča, Anita,
Klamerka, starosta Vojta Zubíček, Kuky, Čaky, Robin, Karel, Adam, Gejitka, Mája, Kája a Dazul.

Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:
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Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít
na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

- ŠESTÁK č.115 - 23.12.2012 -

ŠESTÁK
č.
115
23. 12. 2012
PUŤÁK ŠUMAVA NA KOLÁCH 30. 6.–4. 7. 2012

(Ferda) Letos jsme jeli na Šumavu, ale ne jako každý rok pěšo – letos jsme frčeli na kolech. Jeli jsme
už večer abychom tam byli už ráno. Dazul nás naštěstí hodil na nádraží do Hranic, boť tak nějak
večer nic moc dobrého nejelo, tak ať nemusíme přestupovat. S nabalenýma brašnama uvázanýma na kolech už dopředu jsme přišli k vlaku a průvodčí se na nás podíval s takovým výrazem: To
si děláte srandu? „Brašny dolů a dejte mi sem jen kola!“ Tak jsme si zase pěkně ty napevno uvázané
brašničky shodili dolů a tím pádem zpozdili vlak! Někdy kolem 5h ráno jsme přifrčali do Prááááhy.
No nikde toho moc otevřeného nebylo, tak jsme enom tak jezdili si sami po nádraží a dávali závody,
tak jako tomu bylo na každém nádraží. Už teď jsme sa hodně bavili.
Po příjezdu na Šumavu jsme hned bez nějakého zbytečného váhání vyjeli a hned po startu jsme
hodili nemálo větší kopec. První noc byla v přístřešku za starým hotelem. Noc ale nějak podle plánů
nebyla. Tak trošku nám do toho přišla bouřka a šli jsme chrnět do staré lyžárny. Nějak moc jsme
sa nevyspali, ale stačilo. Byl před náma další den, který jsme zvládli myslím parádně a prošlapali
jsme sa do dalšího dne. Už si toho moc nepamatuju, abych pravdu řekl, ale ten kopec co jsme frčali
myslím 3. den, na ten nikdy nezapomenu! Estě teď mě z něho bolí nohy!
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- ŠESTÁK č.115 - 23.12.2012 Tak trochu jsme přejeli odbočku a jeli jsme asi 15km?? do kopce. Pak nic snad většího už nebylo.. A
doufám, že v blízké době ani nepojedu. Po Puťáku jsme letěli hned do Čermné na tábořiště. Přijeli
jsme o půl noci na zastávku a absolutně jsme nevěděli, kde jsme (vznikla z toho taková pěkná
hláška, ale myslím, že ji budeme zveřejňovat až radši až po 22h) Vystoupili jsme a co by nás štěstí
nepotkalo – oprava prasklé duše. Teda spíš výměna. Vyměňovali jsme duši na kolejích o půlnoci
při čelovce! Ale sranda to byla! Pak jsme sedli a rozsvítili všecko co jsme měli. Tak nějak jsme sa
doplazili na místo, kde jsme měli být dalších 16 dní.

EXPEDIČKA 5.–6. ČERVENCE

(Ferda) Za těch krátkých pár dní jsme si dali dost zabrat! Zmákli jsme dodělat kuchyň, postavit
hangár, stany, dodělat latrínu a ukutit hráz. Potom co jsme sa vzbudili, nám někdy kolem 11 h
Fial přivezla snídaňo-oběd. Začali jsme dodělávat kuchyň, ale bylo tak hrozné vedro že jsme sa šli
zchladit do potoka a cosik nás to chytlo a začali jsme stavit hráz. Postavili hangár a vyložili jsme
podsady z auta. Dokázali jsme vlastně ešte postavit schody. Nám se líbily, ale někdo měl na ně kecy.
Další den jsme snesli a sešroubovali podsady a ukutili poslední věci, co sa musely, než měly přijet
děcka.

TÁBOR 7.–22. ČERVENCE

(Ferda) Na letošním táboře jsme nebyli sami a bylo nás krapet více. Jely s náma aj Vlčata ze Vsetína.
Prvních pár dní jsme dávali ešte do kupy tábor. Uběhlo to ale jako voda. V půlce týdnu jsme postavili
aj saunu, takže pak byla největší spokojenost. Každoročně sa strašně těším na ňu! Stalo sa bohužel
aj pár úrazů. Trošku jsme odrovnali pár Vlčáků. Samozřejmě vše bylo nechtěně a úplnou náhodou!
No mě se taky cosik stalo za pár posledních let. Trošku jsem sa škrábl bigošků po hlavě. Letos jsem
chtěl splnit tři orlí pera. Nejak se mi to moc nedařilo a odkládal jsem to tak nějak na poslední chvíli. Poslední 3 dny jsem si dal mlčení a hlad. Nějakou náhodou se to podařilo. Na samotku jsem šel
s obvázanou hlavou. Obvaz mě ale v půlce kopce spadl a radši jsem ho odložil, boť jsem ho nějak
neměl rád. Na samotce byl ještě i Poník a tak trošku jsem byl rád, že jsme sa nesetkali. Ráno mě
něco dost brzo vzbudilo – a hůráá – kdo tu byl? Pan myslivec. Byl jsem dost rád, že jsme se minuli.
Po chvíli mě zavolali do tábora a byl jsem šťastný aj kvůli tomu, že jsem to zmákl v tak krátkém
čase. Pak už bylo na pořadu jen balení tábora, další den, a podalší den odjezd. Myslím, že letošní
tábor byl dobrý. Samozřejmě ten kdo byl někdy na Ostrově to nemůže srovnávat, ale užili jsme si to
a myslím, že už sa všichni těšíme na další rok na tábor.
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ŠESTÁK 19.
č.12.116
2013

PUŤÁK 1.–3. 7. 2013

(Kája) Rychlebské stezky jsou uměle vytvořené cestičky sloužící přímo pro cykloturistiku. Lépe řečeno pro cyklisty jedoucí na lehko a na odpružených kolech, sloužících právě na takové trasy. Jak je
mnohým známo - přesně tací jsme my nebyli. Jezdíme s brašnama, kde vezeme věci na 3 až 5 dní.
Že jsme si tedy asi moc nepojezdili? Naopak! O to větší je to zážitek a výzva. Stezky mají různou
obtížnost. Sjezdy, makačka do kopce nádhernou krajinou a najdou se i cestičky s minimálním
převýšením. Doporučuju všem cyklistům, stojí to za to. Někteří z nás jsme prohlásili už tam, že
toto nebyla naše poslední návštěva zdejších koutů.
Když se nám podařilo opět zpozdit vlak a v plném počtu i s celou výbavou jsme po třetím odpískání odjezdu vyrazili, bylo jasné, že to bude opět legendární. Nezačli jsme nijak zlehka a tak už první
den byla únava velmi zřetelná. Přes veškeré svalové kolapsy, sedřenou kůži, roztržené brašny,
blato od hlavy až k patě a podobné maličkosti bylo stále veselo. Jako překvapení nám hlavní
organizátoři (Mája, Fanta) připravili návštěvu lesního lanového centra. Zážitek parádní a mnozí
jistě rádi povykládají. Nakonec jsme se zregenerovali v Jesenickém koupališti a okoupaní se vydali
na dlouhou cestu, směr letní tábořiště.
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HELP 13.–14. 9. 2013

(Georgas - člen týmu N.A.L. Ostrava - 3.místo) Déšť, vítr,
zima. I takhle krásně může začínat HELP 2013, kterému
počasí moc nepřálo. Ale i přes tyto kruté živly jsme odolali
a promoklí až na kost se vydali směrem k naší kótě,
abychom si postavili opevnění a našli úkryt pro osobní
věci. Po příchodu ke kótě jsme si odpočali, oblékli suché
věci a rozdělili se, abychom rychleji našli vrak. A tak tři
z nás (Já, Ninja a Dixie) se hrdinně nabídli, že podstoupíme
přetrvávající déšť a vydáme se do hodně tmavé tmy. Klusem
jsme si to namířili na louku, kde jsme po cestě na kótu
viděli vojenský džíp. Když jsme dorazili na louku a vstoupili
do lesa, kde nebylo přes tmu a větvičky v okách vidět na
krok, tak jsme udělali rojnici s rozestupy asi 50 metrů a
vydali se tipnutým směrem. Po 10 – 30 minutách jsme
našli vrak, kde na nás zaútočily stanové lanka raněných a
málem nás přizabily, když jsme o ně zakopávali. Když jsme
prohledali všechny Bety už po třetí,
tak nám došlo, že černá skříňka je pravděpodobně mimo
ně. Tak jsme hledali všude možně, až nás zavolal náš
velitel s tím, že stojí asi 5 metrů od skříňky a ať si začneme
povídat, aby vojáci neslyšeli hovor mezi ním a zbytkem
teamu. Stručně jim vysvětlil kde je vrak a sotva ukončil
hovor, popadl skříňku a běželi jsme. Po 40ti minutovém
bloudění lesem jsme dorazili na louku, která byla těsně
nad Kateřinicema a tak jsme se proběhli na cestu. Jenže tu
nastal problém. Byli jsme tři s dvěma platnými vízy, a tak
nás nesměl nikdo najít. Po cestě si nás všimli, tak jsme se
museli schovat a počkat, až nás přestanou hledat. Po cestě
jsme používali hlavně boční cesty a né tu hlavní. Po dvou
hodinách jsme dopravili skříňku na velvyslanectví a dali si
pauzu. Po pauze jsme i přes promoklé vše, co promoknout
mohlo, pokračovali v boji proti armádě a ještě zákeřnějšímu dešti. Až do úplného konce.

„ ... v nejmenované zemi došlo k nouzovému přistání letadla, které převáželo
materiál s kódovým názvem Beta 2. Poslední šifrovaná zpráva, která byla z letadla zachycena, nesrozumitelně hovořila
o kótě 98.
Prostor
pravděpodobné
havárie
okamžitě obstoupila armáda, která má
zájem existenci Beta 2 utajit. Kraj je
prošpikován agenty tajné policie.
Mezi novinářskou veřejnost pronikla
zpráva o doposud nezvěstném letadle
s tajemným materiálem na palubě.
Každý významný vydavatel novin a provozovatel TV vysílá do oné země své nejlepší novinářské a zpravodajské týmy.
Začal hon za senzací. Začal boj s časem
- jen málokoho v tu chvíli zajímá, že na
palubě letadla byli také lidé, kteří mohli
přežít a potřebují pomoc ....“

OBROK 18.–22. 9. 2013

(Kája) Jak už název napovídá, Obrok se koná ob rok.
Původně, a jak je tedy už několik let zvykem, jsme se
měli sejít již v předprázdninovém čase, ale zabránily
nám povodně. V neděli před akcí bylo oficiálně vyhlášeno
přesunutí na termín neurčitý.
Po veškerých komplikacích jsme tedy v září vyrazili v počtu
pěti RS.
Ohledně programu jako takového mám pocity smíšené.
Ne, že by bylo něco špatného, co by narušovalo kladné
vyjádření, ale naopak je tu něco jiného, co naprosto
zastírá vše ostatní. Nejde o naplánovaný harmonogram, o
činnosti, o zábavu. Jde o to neuvěřitelné kouzlo. Na louce
přilehlé k obci Švihov se shromáždilo okolo tisíce skau- tů
a tím jsme vytvořili nové přechodné městečko. Cca 500
stanů, přes 30 velkých hangárů, čajovny, krčma, pódium..
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Úpravy na hradě, pomoc v základní
a mateřské škole, odklízení
červnových povodňových škod
na jezech v okolí, ale i velká
hra, workshopy, přednášky, 4D
kino nebo třeba sportovní a
adrenalinové aktivity. To je jen
výčet z programu celostátního
setkání starších skautů a skautek
– Obrok 2013. Akce se konala od
středy do neděle v bezprostřední
blízkosti Vodního hradu Švihov.

- ŠESTÁK č.116 - 19.12.2013 Za krátkou dobu dokázalo tisíc sobě navzájem neznámých lidí, vytvořit neuvěřitelný celek naladěný
na stejnou vlnu.
Přáli jste si někdy zmizet z tohoto světa? Aspoň na chvíli se přenést někam, kde nebudete muset
myslet na veškeré starosti denodenního shonu? My jsme si tu naprosto jinou realitu užili těchto
pět dní. Vraceli jsme se domů ospalí a fyzicky vyčerpaní, ale nabyti energií zážitku, na který se
nezapomíná!

VÝPRAVA NA STĚNU

(Kuky) Jak bych začala.. Ráno jsem
vstala, vyčistila si zuby a ptala se
taťky, kdy už konečně vyjedeme. Šla
jsem do obchodu a pak směr Ratiboř
kino. Na zastávce jsme si rozdali čísla
a nastoupili do autobusu. Celou cestu
jsme si pouštěly s Jaxou best písničky.
Z nádraží jsme šli do tělocvičny na
Vsetíně v Luhu.
Převlékli jsme se a následovalo
lezení !!! Světlušky a Vlčata dělali
nízké lezení, kousek nad zemí, co
předváděla Štěpa. Fanta, Pavel a
další už lozili na horolezecké stěně.
Až si všichni vyzkoušeli nízké lezení,
tak menší už začali lozit a zbytek
jsme hráli vybíjenou, mrkanou a
fotbal. Když jsem se dostala na řadu,
řekla jsem si: „Páni !!“ , až jsem byla
v půlce, tak na mě všichni začali
křičet, kam mám dát tu druhou
nohu, co mám dál dělat, prostě měla
jsem pocit, že spadnu. Ale oddávala
jsem se svým rukám, věřila jsem jim
a proto jsem nespadla. Na ten pocit
nikdy nezapomenu. Protože nepřeju
vám, když cítíte, že už spadnete, když
jsem byla jednou rukou opřenou,
druhou jsem se držela a stála jsem na
jednom místě.
Už jsem byla skoro nahoře a ptala
jsem se, jestli už můžu skočit. Prý
ještě ne, že nejsem úplně nahoře a
to si nepředstavíte takovou bolest...
Po chvíli utrpení jsem byla nahoře
a skočila jsem dolů. Sundala jsem
si sedák a horolezecké boty. „Moje
rukýýýý !!“ Celé zespodu černé a
skoro jsem je ani necítila. Každý si
vyzkoušel alespoň 2x horolezeckou
stěnu. Potom jsem vylezla ještě 1x,
naobědvala jsem se a šla si ještě něco
zahrát. Za chvíli jsme končili a hurááá
domů !!!
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- ŠESTÁK č.117 - 5.5.2014 -

ŠESTÁK č.5. 117
5. 2014
ODDÍLOVÁ RADA

Už poněkolikáté jsme podávali grant na MŠMT
(Ministerstvo školství) a i na letošní rok nám vyšel.
Vyšla nám i podaná Žádost na OŮ Kateřinice. Za
tuto podporu jsme rádi, například letos díky tomu
můžeme pořídit do oddílového inventáře nový
křovinořez a motorovou pilu.
Kája, Mája a Ferda udělali v dubnu zdárně Čekatelskou zkoušku, které je jedním z prvních
vzdělávacích stupňů pro členy vedení. Máji s Kájou
se taktéž podařilo udělat 40 hodinový zdravotnický
kurz, takže mohou být zdravotnicemi na táboře.
Všem třem ještě jednou srdečně gratulujeme.
Oba naše kateřinické skautské oddíly ŠESTKA - jak
6. koedukovaný 6. oldskautský klub se aktivně
podílely na přípravě presentace obce v rámci
soutěže Vesnice roku.
Fialka byla v organizačním týmu spolu se starostou,
Kikina načítala "rozhlasové zprávy z Kateřinic",
Dazul natáčel krátký film o Kateřinicách, staré
táborové podsady poslouží jako imitace domků v
dědině ...
Po té, co Ferda převzal vedení družiny ŠNEKŮ, pustil se ve spolupráci s ostatními členy oddílové rady
do přípravy "náborové" družinové schůzky na kterou pozval všecky "správné ogary" - hrál se paintbal.
Zdá se, že nedostatek členů v chlapecké družině je
vyřešený :-)
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Stavby, které jsme zanechali po loňském táboře na
našem tábořišti se někomu nelíbily (máme podezření na blízké chataře) a pořezali si je na dřevo. Takže letos zase znovu :-( Pokud se nám podaří
tábořiště od Obce Čermná ve Slezku koupit (jednáme o tom už druhým rokem), asi bychom uměli
náš "soukromý pozemek" lépe ochránit i vůči nepřejícímk nájezdníkům.
Víš o tom, že se změnil název naší organizace? Od
svého vzniku 1912 se jmenovala různě - ale do
dnešního roku nesla název "Junák - svaz skautů a
skautek ČR". Od 14.sněmu v Litomyšli (Fialka se jej
nemohla se zdravotních důvodů účastnit) se naše
organizace vrátila k názvu, který používala v letech
1914-1919 "Junák - český skaut" a požadovaným
"z.s." (dle nového Občanského zákoníku - znamená
to "zapsaný spolek").
Oddílová rada se dohodla, na zavedení nového bodu
programu každé družinovky a oddílovky, která se
bude konat v naší klubovně. Jmenuje se "6 minut
pro ŠESTKU". Těchto poctivých 6 minut (ale ani o
vteřinu víc) se všichni přítomní pustí společně do
dohodnuté práce ve srubu či okolí. V inspirační
nabídce jsou práce typu další kousek zdi v kamenné opěrné zídce za srubem, poctivé umytí podlahy
v některé z místností srubu, příprava dřeva do krbu,
vyčištění járku za srubem, ....

- ŠESTÁK č.117 - 5.5.2014 Oldskauti mají nový web - podívej se na www.oldskauti.cz - jsou tam mimo jiné "instruktážní" videa
ze zimního záhrabu, lovů beze zbraní, seskoku
padákem, létání na závěsném kluzáku nad mořem,
.... Starý web je ale pořád plně přístupný.
Rozdělaný je i nový web pro ŠESTKU - zatím
běží na adrese http://zkusebni.sestka.eu/ - k

připomínkování a pokusům. Po jeho "odladění" se
obsah tohoto webu přesune na stávající adresu
www.sestka.eu
Je velmi potěšující, že mezi naše nejmenší světlušky
a vlčata se už pomalu zařazují děti původních členů
oddílu před 17.lety. Jen houšť a větší kapky!

ŠESTKA = 6. K+6. OS

(Fialka) V současné době je sice ŠESTKA složena jakoby ze dvou oddílů (6.K a 6.OS), ale doufám, že
dané dělení už nebudu muset víckrát řešit.
No proč asi? Protože ať si říká, kdo chce, co chce, ŠESTKA je ve své podstatě pořád jedna a ta samá,
založená na stejných základech, které se ve vedení, družinách a činnostech předávají už roky,
možná se jen malinko upravují, aby vyhovovaly dané době, ale ve své podstatě jsme pořád
dobrá parta, jejíž členové se navzájem rozvíjí,
pomáhají si a smějí se. Pořád máme podobné
zážitky z puťáků, které zažil třeba Radek, Miris
nebo Kikina a spousta dalších členů z dob zakládání oddílu, a zažívají je i dnešní roveři, kteří
jedou také na puťák a někdy i na stejná místa.
A to k čemu jsem se chtěla dostat, je to, že ta
podstata je v nás členech ŠESTKY, ať už jsme v
ní od začátku nebo teprve rok nebo pár měsíců.
Teď jenom doufám, že si dál budeme navzájem
pomáhat, prožívat nové zážitky, smát se a bavit
se spolu třeba dalších 17 nebo 50 let.
No je mně jasné, že někdo si může položit
otázku, proč jsme tedy rozděleni na dva oddíly? Ono je to v podstatě jednoduché, tedy alespoň z mého pohledu, protože každý člověk se
určitým způsobem vyvíjí a v určitých chvílích se
potřebuje setkávat se stejně starými lidmi nebo
alespoň podobného věku, tak je to i v oddíle s
mladšími dětmi jsou rozděleny do družin podle
určitého věkového rozmezí, které má svoji logiku. Oldskauti mají svůj oddíl, protože dokáže si
někdo představit, že by měli družinu v oddíle s
mladšími členy a měli by vůdkyni o 10 – 15 let
mladší než oni. Já teda ne, a proto si myslím,
že je pro ně jejich oddíl, kde si můžou rozhodovat za pomoci svých bohatších zkušeností
určitě lepší. Zkušenosti, které předávají nám
mladším, nám pomáhají v tom, že se zamyslíme nad danou věcí z jiného úhlu, a jsme opět
u té provázanosti, kterou netřeba dělit.
(Kikina) Začnu zdánlivě mimo téma...Asi před
měsícem jsem byla na ekonomickém kurzu
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- ŠESTÁK č.117 - 5.5.2014 Mušinka, kde se každý večer mimo jiné řešily
také docela neekonomické věci – například, jak
udržet rovery (čili mladé ve věku 15 – 20 let) v
oddíle. Každý popsal své zkušenosti s roveringem
ve vlastním oddíle či středisku, mnozí vyjádřili
zoufalství, že se stále nedaří mlaďochy organizovat. A přimět je k nějaké činnosti je prý téměř
nemožné.
Možná je to tím, že mám vlastní zkušenost, možná
to prostě vidím moc jednoduše, ale každopádně
jsem byla jediná, kdo měl jiný názor – a sice, rovery v oddíle nedržet. Právě naopak, nechat je odejít ve správný čas. Stejně jako to bylo se mnou.
Po několika letech v oddíle, kdy jsem byla buď
rádce, nebo zástupce vůdce, jsem měla pocit
totálního vyhoření. Už jsem to nechtěla dělat,
nechtěla jsem už každý týden organizovat,
plánovat, vymýšlet hry a plnit milion dalších
povinností. A tak jsem si v létě sbalila kufry
a odjela pracovat do Británie. To byl paradoxně
můj první krok k postupnému návratu do oddílu. V cizině jsem si totiž uvědomila, že je mi
strašně smutno po České republice, po krajině
a kamarádech. Nicméně po návratu jsem se
do oddílu už nevrátila. Našla jsem si partnera svého nynějšího manžela, přestěhovala jsem se
a začala pracovat. Za pár let mi ale došlo, že to
tak nechci. Že se mi nelíbí žít mimo Valachy, že
mi chybí valašská nátura a naše zelené kopčiska. A tak jsme se stěhovali do Zlína, což byl ten
nejhorší nápad, který jsme kdy měli. Ve Zlíně,
věrném svému jménu, jsme sice našli štěstí
v podobě Toniho, ale jinak to byl život neživot.
A tak jsme koupili pozemek a postavili dům na
dědině. V Kateřinicách...
Najedou jsem se hrozně chtěla vrátit do oddílu,
ale jaksi to nešlo. Většinu děcek jsem už neznala,
neměli jsme žádné společné zážitky, prostě by to
bylo divné. Vyřešilo se to samo. „Máš moc roků,
budeš v OS, abys Šestce nekazila věkový průměr.“
A je to. Nevidím rozdílu ...
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(Dazul) Když na sklonku roku 2005 přišel
Radek s myšlenkou vytvořit "nový" samostatný oddíl dospělých, kteří prošli naším oddílem,
nadšeně jsem zajásal a začali jsme společně
konat. Mimo jiné se domluvilo, že další oddíl
skautů v Kateřinicách (organizačně spadáme
pod vsetínské středisko Junáka) bude mít také
číslo 6 - tedy 6.oldskautský klub z Kateřinic.
Jako jednu z prvních věcí jsme udělali dohodu, že se vzdáme svého hlasovacího práva na
střediskových radách a nebudeme zasahovat
do činnosti normálních oddílů (tak to praktikují i ostatní oldskautské kluby vsetínského
střediska). Za těch cca 9 let jsme se (dle staré
pravdy "nevyžádaná rada je urážkou") naučili
do toho nekecat i svému mateřskému 6.koedukovanému oddílu :-)
Zdá se mi, že v posledních letech funguje spolupráce a symbióza dospěláků (jak se v ŠESTCE
říká "stařochů") a oddílu samotného téměř
ideálně. Kdo ze "stařochů" chce a má chuť
pomáhat, své místo si našel (pomoc se stavbou a bouráním tábora, vykonávání "funkce"
i v rámci skautského střediska - správcování,
revizní komise, účtování, ...) a ti ostatní minimálně ví, že tu pořád jsme a za čas si své místo třeba opět najdou.
V ŠESTCE se za ty roky podařilo cíleně vybudovat živoucí organismus, který může skvěle
fungovat jen nenásilným propojením všech
- od těch nejmladších, kteří ještě tak úplně
netuší o co tu běží až po ty nejstarší, kteří ví
o co jde a hlavně jsou pořád připraveni a vždy
ochotni pomoc.
Síla ŠESTKY je v její pospolitosti, kreativitě a
vytrvalosti, které nám ostatní oddíly minimálně trochu závidí. Však jsem také mnohokrát
od vůdce vsetínského střediska Hanýska slyšel
"ŠESTKA je nejlepší oddíl vsetínských skautů " :-)
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NAHRÁVÁNÍ RÁDIA KATEŘINICE
(Kikina) Coby dosud neobjevený spisovatelský talent (che) jsem dostala úkol vymyslet
a nahrát „falešné zprávy“ pro fiktivní rádio
– Rádio Kateřinice. Toto rádio bylo stvořeno
speciálně pro příležitost návštěvy hodnotící
komise z prestižní soutěže Obec roku. Což
o to, klasické zprávy bych snad dohromady
dala, ale Dazul chtěl něco vtipného a zároveň
ne blbého. To je ale dost těžký úkol, víš, Dazule? Buď je něco normální a není to blbé,
anebo je něco vtipné, tedy zároveň nutně aj
mírně blbé…
Vyřešila jsem to tak, že jsem si připravila
žehlící prkno, do žehličky napustila vodu až
po rysku MAX a mimino odložila k babičce.
Žehlení je totiž pro můj nebohý mozek tak
ubíjející záležitost, že už při druhém minitričku začal radostně chrlit podle něj vysoce vtipné historky, ze kterých pak měly
vzniknout zprávy. Všecky jsem si ve zkratce
zapsala, načež jsem polovinu z nich hned
zase poškrtala a další čtvrtinu jsem vyhodila těsně před nahráváním. Zbylo mi několik
ubohých mrzáčků – a to jsem jich měla vymyslet dle Dazula minimálně 30. Nemožné!
Nicméně něco jsem přece jenom dohromady
dala a jala se nahrávat. Vzhledem k tomu, že
jsem byla sama doma, a tudíž nebyl nikdo,
kdo by poradil, vznikl problém hned v prvních
minutách. Dopředu jsem si sice napsala
všecky kroky, jak mám něco nahrát, ale když
ono si to dělalo úplně co chtělo. Tak se stalo,
že jsem měla nahranou půlku zprávy č.1, a
na to plynule navazovala zpráva č.2 - taktéž

RÁDIO KATEŘINICE
si můžeš poslechnout na stránce www.
oldskauti.cz - ve "štítcích" v zápatí stránky
klikni na "Rádio Kateřinice" - a vyhledáš
tak článek o přípravě videofilmu i rádia
Kateřinice.

od prostředka. Než jsem na to přišla, měla
jsem nahranou dobrou polovinu.
Než jsem se nakonec prokoktala k poslední zprávě, byla jsem úplně propocená a
moje artikulace se zpomalila na úroveň
neandrtálského kojence. Když si pak zprávy
poslechl můj upřímný manžel, teorie s kojencem se mi potvrdila, jelikož prohlásil, že
mám „trochu dětský hlas“. Šak já to vím, že
mám hlas zrychleného Taťky Šmouly, ale
chtěli jste to, tak to máte…

Ukázka z vysílání
RÁDIA KATEŘINICE
... Z ankety provedené mezi místními občany vyplývá, že každý druhý
občan Kateřinic dává za pravdu
tvrzení, že slibovica je lék na všechno ....
... V Kateřinicách platí, že místní
ženy toho namluví 3x víc než chlapi. Statisticky 7500 slov proti 2500
slovům ...
... V Praze proběhla rychlá anketa jejímž účelem bylo zjistit porozumění valaštině. Pouze jeden ze
sta dotázaných pražanů dokázal
přeložit větu "Henkaj ten havák mňa
požral." Později se však ukázalo, že
onen znalec byl strýc Valů, který byl
v Praze na třídenním poznávacím
zájezdu ....
... Obyvatelé kateřinických pasek
nyní nově potvrdili hypotézu, která
zcela mění pohled na chování lesních zvířat. Pasekáři totiž došli ke
zjištění, že v Kateřinicích nedávají
dobrou noc lišky, ale srnci ...
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TÁBOŘIŠTĚ 21. 4. 2014

Výprava na naše tábořiště u hranice
Vojenského výcvikového prostoru Libavá - do Čermné ve Slezku, přinesla
nemilé překvapení. Kdosi (a my máme
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podezření kdo to je) nám zcela nepochopitelně pořezal ty nejlepší nosné "trámy"
z polní kuchyně, pracně řezaný půlený
jídelní stůl, zaneřádil okolí... Fotky řeknou
víc :-(
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IVANČENA 26. 4. 2014

(Žaby) Hned po ránu bylo vidět, že to bude
exemplární! Jaxa přišla dřív! Zaspala, navíc
si chystala věci až ráno, protože večer hrála
Dračí doupě, a ještě stihla po cestě zmást
Páju, který je vezl. Prosila, aby jí zajel ještě
pro svačinu a tak se vraceli zpět domů, i
když si ji Jaxa chtěla koupit v obchodě. Přes
to všechno přijela na místo srazu ještě s
časovou rezervou! Tak možná, že si mohla
stihnout i ty zuby vyčistit.. Ale my ji máme
rádi tak jako tak. Zato Slon si vstala už v šest
a hned o půl sedmé si fičela pro svačinu. Ne,
že by to bylo zas tak daleko. A Kuky prostě
jenom plká, že málem přidala další vystátý
důlek na chodníku u kina.

veškeré otázky se prvních deset minut „konverzace“, ano v uvozovkách, dozvíte: „Mm,
nevím.“ Jaxinka opět projevila své kouzlo
a podařilo se jí rozšířit Neliny odpovědi na
věty jednoduché, avšak o několika slovech.
Za což jí patří velký dík a poklona!
Tákže, když bylo prozrazeno, že naše malá
nemluvná byla vybrána do pěveckého sboru díky svému hlásku, bylo to překvapující
zjištění. No, že by nám ze skromnosti tajila tu krásu hlasu? Každopádně po pěti
minutách usilovného přemlouvání, aby
něco zapěla, vyšlo na světlo překvapení číslo
dvě: Nelču zpívat vůbec nebaví. Aha. Tak, tak
a jsme odzbrojeni.

Autobusu jsme se nakonec dočkali a na pos-

Oddílový pokřik Šestky zněl i za vydatného

lední chvíli naskočila ještě malá ratibořská
světlunda Nelča. Jak jsme zjistili, tak je ve
stádiu zásadní nekomunikace s okolím. Na

pršení jasně a zřetelně. Pytle na odpadky,
nákupní kabely a jiné pláštěnkovité vynálezy
byly nainstalovány a hurá na cestu.
-303-
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Za chvíli bylo jedno, jestli máte supr anti
dešťový systém. V půlce kopce se stejně
každý propotí až do baťoha, tož jaképak
komplikace.
Mohyla zkontrolována. Zatím stojí, ale pro
jistotu je ověnčena dřevěnými zábranami
kvůli bezpečnosti. Když máte drobák navíc,
rádi jej uvidí v kasičce veřejné sbírky na
opravu mohyly.
Nečekali jsme na slavnostní ceremoniály a
odvážně jsme vyrazili vstříc Lysé hoře. Kája
si během celého dne každou chvilku odskakovala. Ale ne že by tu převládaly nějaké
komplikace zdravotního rázu, spíš silné pobláznění. Křovíčka, stromy, pařezy, vyvrácené
kořeny a škvíry ve skalách jsou totiž častokrát
skrýší pro krabičky geocachingu, který pokud
vás chytne, tak je silnější než základní životní
potřeby. Za tuhle výpravu odloveno 5 kešek!
Co dodat k tomu, že Kuky s Jaxou se ztratily? Možná to, že s nima byl i Rex? Kdoví. Ale
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nemyslete si, že se zaběhli na vedlejší pohoří a
všude létaly vrtulníky s termovizní. Prostě se zasekli 2 minuty od vrcholu Lysé na jiné barvě turistického značení a vznikl z toho mega dobrodružný příběh na pokračování.
Pokračovalo to samozřejmě krásně. Špagety a
malinovka jako vrcholovka, obvázat a namazat
staré klouby, doplnit cukry, vyždímat a dle
možností posušit kroje, někdo si dá i šlofíka a
pak už jen vzhůru dolů. Letos je to výjimečně
bez sněhu, tak přicházíme o sjezdové zážitky.
Objednaný střediskový autobus nás hrdiny, co si
střihli i „Lysý vrch“, čeká v Ostravici na zastávce.
Domluveno je to na čtvrtou hodinu odpolední,
takže za 5 min 4hod se Kája s Liškou dávají po
neúspěšném pátrání po dobře uschované kešce
do běhu. V tu samou chvíli se Nela a Bača ocitají na hřbetech našich zdatných, takže cílovou
rovinku dobíhá Fialka a Zdenek se zátěží. To, že
měla ta rovinka asi čtyři zatáčky a cca kilometr
a půl, to není tak důležité. Totiž všichni víme, že
jsou naši vůdci prostě nejlepší!
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ŠESTÁK č.5. 118
6. 2014

ODDÍLOVÁ RADA

Účastníci Velkého úklidu č.2
v DBCB si docela mákli, ale
odměnou jim bylo - mimo
hříček na vozících - i černé
oddílové tričko se žlutým
znakem ŠESTKY.
Do oddílu nám po absolvování autoškoly a úspěšném
splnění zkoušek, přibyly dvě
řidičky. Gratulace Káji a Máji.
Pracovní vybavení se rozrostlo o nezanedbatelné kusy.
Zbrusu nový křovinořez,
motorová pila, hrábě a drobnější nářadí, může Šestkařům říkat Pane. Většina
už je odzkoušena a převládá
spokojenost. Díky Fialce a jejímu "Grant-týmu" za získání
prostředků ke koupi a taktéž díky Tomovi a Fantovi za
výběr a vlastní nákup.
Většina nářadí bude mít
hlavní roli na veřejné akci s
názvem Valašský sekáč, více
informací na konci časopisu.
Středisková rada Junáka
(SRJ) našeho vsetínského

skautského střediska (pod nějž organizačně spadáme) se schází každý
měsíc a řeší především organizační věci důležité pro chod oddílů.
Červnová rada (1.6.2014) se sešla v neusnášení schopném stavu - nedorazili všichni ti, kteří jsou oprávněni hlasovat. A protože byl na programu této
rady klíčový bod, kterým bylo schválení a odsouhlasení pořádání jednotlivých táborů, který musel být vyřešen do 5. 6. 2014, hrozilo, že se tábory
neuskuteční! SRJ totiž mimo jiné svým odsouhlasením tábora garantuje,
že je daný tábor zajištěn především po stránce právní (proškolení hospodáři, zdravotníci, vůdcové, ...).
Náhradní termín SRJ byl stanoven hned na pondělí 2. 6. 2014, kdy se středisková rada sešla v usnášeníschopném stavu. Tábor ŠESTKY byl schválen
bez připomínek, zato holky z 1. dívčího Ještěrek měly namále - konání jejich tábora bylo odsouhlaseno rozdílem jen jediného hlasu!
Minule jsme zapomněli informovat, že zástupce vůdkyně oddílu Janina, která mimo jiné vede světlušky a vlčata v Ratiboři, porodila 6.5.2014
dalšího zdravého ŠESTKAŘE - Míšu :-)
Naše dědina obsadila v krajském kole soutěže VESNICE ROKU 2014 první
místo! Jsme hrdí na to, že jsme jako skauti k tomu přispěli nezanedbatelnou měrou. Výroba cca pětiminutového videoklipu o KATEŘINICE - DĚDINA
UPROSTŘED VALAŠSKÝCH HOR zabrala víc než 110 hodin práce. Příprava
pirátského vysílání "RÁDIA KATEŘINICE" asi 20 hodin. Pomáhali jsme stavět
i bourat "kateřinskou dědinu", zajišťovali jsme servis při presentaci DBCB,
.... V prvním zářiovém týdnu nás čeká "repete" - proběhne finále celostátního kola, kde se budeme taky snažit.
Při obecním DĚTSKÉM DNU (31.5.2014) jsme zajišťovali "paintball". A Fialka si pak při večerní tancovačce dokaličila kontník :-(
Druhý vůdce ŠESTKY Radek (Pinčl) se bude asi o prázdninách stěhovat zpět
do Kateřinic.
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- ŠESTÁK č.118 - 5.6.2014 Pořidili jsme pro sečení velké louky u DBCB i na tábořišti v Čermné nezbytnou bubnovou sekačku (zvítězila
nad původně uvažovanou "lištovou") – stojí skoro 30.000 Kč, ale podařilo se dohodnou cenu 26.500 Kč
(bereme jí i tak "na dluh"). Očekáváme od sekačky velmi dlouhou životnost a vysoký výkon. Hlavně – budeme
tak nezávislí na dobré vůli těch, kdo nám stroj půjčovali či traktorem louku osekli. Obsluhovat jí ale nebudou
moci vlčata a světlušky – na rozdíl od klasické sekačky.
Z půjčky v roce 2005 od ústředí Junáka (1.430.000 Kč) na 10% spolufinancování stavby
bezbariérového centra Březiny nám zbývá splatit ještě 210.000 Kč.

JSME AKTIVNÍ
I PO SEDMNÁCTI LETECH

(Kikina) Řady ŠESTKY se stále rozrůstají také
díky bývalým členům našeho oddílu.
Posledním přírůstkem, zatím neregistrovaným :-), je Míša Regmund, který se
narodil Janině a Marcelovi 6. května 2014.
Při narození vážil 3,5 kilo, je moc krásný a
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Dětského

má se čile k světu - jak je vidět na fotce. Po
Marečkovi je to už druhý potenciální člen
oddílu z Regmundovic rodu.
Dalším adeptem je Kačenka (7 měsíců,
Klíště), Toníček (20 měsíců, Kikina), Ondrášek (2 roky, Bára) a samozřejmě dva
čekatelé na svět – holčička Zubíčková (v
září, Bára) a kluk Mičkal (v srpnu, Šikula).
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ŠPACÍR 2.–3. 5. 2014

(Kája) To mi tak jednou píše Ferda, ať se mrknu na
net, že mi poslal odkaz. Koukám na to – 100km za
24 hodin? No, nevím, jestliže se mě chce zbavit,
ale šak právě, proč to nezkusit přežít? Vidina překonání sama sebe mě chytla a tak mu píšu, že do
toho jdu!
Takových odvážlivců se kupodivu našla celá hromada, ale nakonec jsme se na to vrhli jen tři. Já,
Ferda a Zdenek. Zbytek nám někde poodpadal. I
když Mája s Verčou slibovaly turistickou návštěvu
na Radhošti, můžete si domyslet, že ani tam nás
do počtu nepřibylo.
Ale vezměme to pěkně popořádku. V pátek
odpoledne se statečně dovážím autoškolou až ke
dveřím a ulehám k předposlednímu odpočinku.
Autobus v devět večer mě dovezl na Vsetín, kde
hned vidím borca s báglem a kloboukem. Překvapivě jdeme stejným směrem. Nakonec mě oslovuje, tak se dovídám, že je někde od Znojma a už
čtyři hodiny cestuje busem. Nechtěla bych!
Na středisku a v Alcedu proběhne registrace, poslední ulehnutí, nasazování ortéz, kvalitní vázání
bot, slavnostní zahájení zahrnující výstrahu před
nebezpečnými vodníky, hejkaly a ježibabami na
našich cestách, zakreslení trasy do mapy, poslední
foto žijících bláznů a v 00:00 START!
V prvním kopečku je mé myšlení stále poznamenáno logickým uvažováním (ano, časem a kilometry
se tato vymoženost vytrácí), takže si říkám, že by
bylo nejlepší skončit teď, dokud není Vsetín daleko. Bohužel se mé zřejmě choré Já nezapře a už
se plazím na první větší vrchol našeho putování
– Vsacký Cáb. Zima jako prase. Ferda se převléká
z mokrého do suchého, pak zas zpět, tak jsme
málem měli ledovou sochu jako suvenýr.
Řešíme otázku vybité baterky a úspěšná výměna
nám dopřeje nezastřený pohled na všudypřítomné bahno.

Ťapky ťapky, začíná svítat a my sestupujeme do
Valašské Bystřice. Jo, tam jsme ztratili snad víc než
půl hodiny. Šli jsme blbě, vraceli se a na kopci zjistili, že to šlo i původní cestou. Tohle však nebylo
nic oproti bloudění po Rožnově. Ale tím se chlubit
nebudu. Pardon kluci. Zvládli jsme to velkoměsto
přebrodit a stanuli na úpatí největšího bláznovství.
Před námi se zvedal Radhošť v celé své výšce. Po
nejen probdělé, ale i prochozené noci se zdál být
ještě vyšší. No nic, nechali jsme si na benzínce
orazit Špacírpasy a nebojácně, leč velmi znaveně
se vrhli vstříc nekonečnému stoupání. Fakt to
nechtělo skončit! Když už Ferda asi tak po čtyři sta
osmdesáté první pronesl: „Kdo TOTO vymyslel?!“
Odpověď: „Vážně to chceš vědět?“ „Příště mi to
proboha rozmluvte, až mě zas napadne nějaká taková blbost!“
Ale stejně je to super. Jeden pajdá, protože si
týden předtím vyvrtl kotník při běhu s Lysé, druhý
je statečný tahač a aj přes vyflustlou dušu prostě
ide, no a já, střídavě poslední a bez dechu, střídavě
první po zachycení kapky energie. Luxusní zkouška vlastních sil a vůle, překonání se a zjištění, že
člověk má asi tolik druhých dechů, kolik kilometrů
ušel.
Zabalili jsme to na Marťiňáku, což bylo něco
přes 50 km. Sestup na Horní Bečvu byl umučení
pro chodidla. Nikdy jsem se na obyčejnou autobusovou zastávku netěšila víc.
Všichni jsme byli rádi, že jsme doma a ani nás
nenapadlo litovat, že jsme zvládli „jenom půlku“.
Rozjímání nad tím, že by se měla dohodnout mezinárodní jednotka vzdálenosti „kousek“, se rozplynulo v životodárném spánku.
PS: Až vám někdo bude tvrdit, že už je to jenom
„kousek“, nevěřte mu!
PPS: Takže příští rok ve větším počtu!
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- ŠESTÁK č.118 - 5.6.2014 Na závěr se makalo na zídce, co hezky zdobí
Březiny.
Pomalu jsme se začali blížit ke konci uklízecího
dne a tak všichni se všichni s dobrým pocitem a
oddílovým trikem rozešli domů.
To naše Dětské bezbariérové centrum Březiny
teď vypadá o hodně čistěji. Snad to tak vydrží a
nebudeme se muset znovu tak snažit, jen aby to
někdo za krátkou dobu zničil.

VELKÝ ÚKLID č. 2 8. 5. 2014

(Lila) Při jednom ze státních svátků si každý nejspíš užíval to, že nemusí do školy nebo práce,
ale náš oddíl se raději pustil do pořádné práce.
Ve čtvrtek 8. května se před Březinami objevila
pohromadě velká skupina malých, ale i větších
skautů a skautek. Hned jak se skupina dostala
k většímu součtu všech přítomných, tak nám
Dazul společně s Fialkou rozdali práci.
Všichni se do přidělené práce pustili s velkou
vervou a myslím, že si to i užili.
Po velké práci přišla na řadu přestávka. Já a
někteří z dalších si zapomněli svačinu, ale někdo si byl vědom toho, že má jídla dost a není
správné se cpát před těmi ostatními a rozdělil
se.
Přestávku zpestřily závody na vozíčkách a
spoustu dalšího blbnutí s nimi. Strašně blbě
se mi na nich zatáčelo, ale nakonec se to dalo.
Některým to jde dobře, ale ty začátky taky
určitě neměli lehké.
Stihlo se toho opravdu dost, umyla se okna,
udělal se pořádek s prostředky na mytí, po
nenapravitelných pobytnících se vybraly vajgly
z kamínků, co lemují Březiny, a spoustu dalších
prací.
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SOUTĚŽ „VESNICE ROKU“ 13. 5. 2014
ANEB HISTORKY ZE ZÁKULISÍ

(Fialka) Začalo to všechno více méně už loni,
když se Kateřinice poprvé přihlásily do soutěže
o Vesnici roku.
Loni jsem si to tolik neužila, nezažila, protože to
bylo ještě víc narychlo než letos. Ale když jsme
pak vyhráli stuhu za práci s mládeží, tak to bylo
jako poděkování za to, že něco s mládeží v oddíle
děláme, i když velkou odměnou pro mě je jejich
pomoc v oddíle, tak jsem tu stuhu brala jako takové celkové ocenění za tohle všechno.
No a pak nějak rychlo doběhl duben 2014 a
oznámení, že jdeme do toho znovu.
První, co mně napadlo, že konečně to vím zavčasu (samozřejmě relativně), a že konečně víc
můžeme přispět, pomoct, no prostě se zapojit.
A tak nastal čas vymýšlení, jak by to letos mohlo
vypadat. První schůzka vyhodila hlavní body, na
které jsme se měli hlavně zaměřit. Přece je na to
jen asi měsíc. Samozřejmě Dazul si toho nabral
jako vždy až běda, takže pokud byl na někoho v
dubnu nevrlý, tak tentokrát za to mohly přípravy na prezentaci obce roku.
Já jsem hledala fotky, psychicky se připravovala na zkoušky ve škole a navrhla starostovi, že
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Nastaly složité debaty o tom, zda mají mít
přední podsadu nebo to bez ní udrží, co bude
lepší apod.
Dále následovala, jak již to tak bývá poslední
schůzka složek týden před prezentací. Ne že
by toho bylo nějak udělaného, ale přece jen 6.
verze klipu, nějaké zalaminované fotky, návrh
na potisk obalu na metlu, apod. Jenže to hlavní
nás čekalo.
O týden pozděj v pondělí to začalo, v mém
případě budíčkem od starosty (jen 5 minut
před budíkem, abyste si nemysleli, že su spáč),
jestli můžu být za 30 minut v DBCB a ukázat
chlapom z obce, které podsady mají odvézt
na hřiště. Tak sem vyčistila zuby a frčela tím
směrem. Chlapi podsady naložili, až sem sa divila, že sa jim tam všechny vešly.
Pak jsem zamířila na obecní úřad, kde jsme
řešili, jak budou stany stát a dělali rozpis, čí
bude, který stan. Rychlý oběd, rehabilitace, ve
čtyři pro Toma a hned zase na hřiště. Rozměřit,
roznosit, sešrubovat, no prostě malá cvičná
předtáborovka jen se světluškama a dalšíma
pomocníkama, které většinou na předtáborovce nenajdete. Ještě poslední domluvy se starostou a ostatníma. Se strachem o naše podsady, zda to ve třech ustojí do druhého dne na
prezentaci, odcházíme.
Večer ještě volá Dazul, že by to chtělo uklidit klubovnu, jo já vím, to je to, co jsem chtěla
ještě udělat. Tak ráno tam skočím.
Ráno frčím do klubovny pouklízet, ještě, že tam
ogaři udělali tolik skříní, protože na ty všechny
drobnosti se nic víc nehodí.
Posbírám model “Březin” a jedu na hřiště,
tam už všichni vystavují fotky, připravují svoje
domečky (stany). Rychlo dom pro kroj a hned
zpět. Chystáme bednu našich historických
věciček. A už jen netrpělivě čekáme.
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A je to tady, komise přichází. Řveme pokřik,
čekáme, jestli k nám někdo zavítá z komise.
Přichází starosta Lidečka se slovy „Proč zrovna ŠESTKA?“ Tak teď jsem v háji, na to se mě
nikdo ještě neptal, jak to jen bylo? Nějak jsem
odpověď odvodila (později ověřeno u Dazula, že
jsem nebyla úplně mimo), takže přece jen vím,
co vedu. A pak pan starosta Lidečka pokračoval
„Nebyli ste někde teď na závodech?“ Až v ten
moment jsem si teprve všimla znaku Lidečka
na bundě, usmála jsem se „Jo byly světlušky
a vlčata v Lidečku na závodech a byly 4 ze 7.“
Pak už odcházel a podal mně levou ruku jako
si podáváme, čímž mě tak dostal, protože jsem
nevěděla, že je skaut a to jsem s ním vyjednávala místo na jeden tábor u Lidečka.
Pak už to plynulo rychlo, odvezli je na prohlídku,
kdy si v Březinách vyzkoušeli jízdu na vozíkách,
na hřišti viděli fotbalisty, apod. Nakonec se
vrátili na hřiště, dostali dary. Já, starosta a pan
farář jsme hned spěchali na schůzku MAS.
Během přestávky na schůzce pan farář říká:
„Vyhráli jsme!“ Hledím, nechápu, jak to jako ví.
Tak sa ptáme: „Jak to víte?“ A pan farář: „Vy se
tak necítíte?“
Po schůzce MAS jsme ještě večer rozšrubovali stany se starostů, panem farářem, Tomem
a Dazulem, toto složení mě velice fascinovalo, protože s panem farářem jsem stany eště
nerozšrubovávala.
Konečně bylo osm večer a já jela k domovu
s pocitem, že pokud to nevyhrajem, tak fakt
nevím, jak to budem vylepšovat další rok. Ale
v ten moment by mě zároveň nenapadlo, že to
opravdu vyhrajem…
-309-
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VÝPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ 24. 5.
2014

(Tom) Naplánovaný sraz u obchodu byl splněn
a vypadalo to, že nám i počasí přeje. Když jsme
vyřešili pár malých technických problémů, vydali jsme se do šopy pro stroje. Mé malé obavy
z toho, že nám pilu s křoviňákem někdo ukrade
se vyvrátily hned po otevření vrat šopy. Pobrali jsme všechno, co jsme den předem se Zdenkem nachytali, až na pár celt, které se nám zdály
zbytečné.
Cestou jsme se ještě s Radimem zastavili u
benzínky a vzali celý kanystr papání pro ty naše
stroje, když už jsme my zůstali hladoví. Než
jsme to stihli všechno vybrat z auta, tak přišel
zbytek lidí. Po příjezdu jsme všichni zakempili v
kuchyni, teda v tom, co z ní zbylo.
Nastartovali jsme křoviňáky a začali jsme kosit tábořiště. Na začátku se toho ujal Ferda se
Zdenkem. Ferda kotvící lano k našemu novému
oddílovému křoviňáku nepotřeboval, jak tvrdila
Fialka.
Zbytek začal hrabat trávu na kupky, které se pak
nosily na hromadu. Potom Kája přišla s tím, že
už ví, jaké to je, když leze osmička. Tak jsme po
ní klepli násadou na hrábě a bylo zas všechno v
pořádku.
Teda do té doby dokud nevypadla úplně. Bohu-
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žel, co se nestalo, začalo nám pršet a to jsem
tvrdil, že z těch mraků nad námi rozhodně nezaprší. Rychle jsme naházeli celty na nářaďák a
schovali jsme se do sucha.
Čas jsme využili ke svačině a při ní jsme doufali,
že pršet přestane. Naštěstí se nám přání splnilo. Znovu jsme začali hrabat a posbírali jsme to,
co šlo, ale jak je všeobecně známo, mokrá tráva
taky váží dvakrát víc. Myslím, že právě proto se
nám podařilo zlomit troje hrábě. To nás však
neodradilo a skoro všechno jsme sklidili.
Já, Slon a Kája jsme museli už na vlak. Štěpa, Radim, Ferda jeli autem s věcmi, tak ještě
zůstali a aspoň odnosili trávu z náměstíčka.
Cesta vlakem byla sice zajímavá, ale příliš
dlouhá. Máme z ní plno skvělých zážitků. („no
Ondro“). Ačkoliv jsme museli párkrát přesedat,
nakonec jsme v pořádku dojeli domů.
Myslím, že tato akce byla úspěšná, test
křoviňáku proběhl skvěle, aneb stále věříme, že
jsme koupili dobře.
(Slon) Tákže, čím začít. Bylo ráno a já jsem v 8
hodin čekala až pro mě někdo dojede. Trochu
se zdrželi jelikož byli ještě nakládat nějaké
nářadí v Březinách.
Jak jsem zjistila že jedu s Májou, Zdenkem a
Ferdou nebyla jsem ani tak moc překvapená.
Později jsem ale zjistila že jet s nimi na ně-
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jakou delší trasu je zážitek. No, prostě skvělá
cesta. Když jsme dorazili na tábořiště, tak se
ještě někdo převlékal do pracovního. Mezitím
Zdenek už bral křoviňák a šel sekat.
Nemohli jsme začít práci jiným než aby si
do mě Radim (Fanta) nerýpnul. No, rozdělily
se práce a už se jelo. Skoro celou dobu jsem
přemýšlela nad tím jak to Radimovi (Fantovi)
vrátím. Zdenek už musel domů, protože měl jinačí plán a my jsme se s ním jak se patří rozloučili, všichni jsme řekli "ahoj".
Práce šla dál a já jsem se divila, že jsem něco
nerozbila. No, rozbila jsem hrabě.
Začalo pršet a my jsme se šli schovat pod ostatky našeho tábora. Natáhli jsme nad nás celtu
abychom nebyli tak moc mokří. Využili jsme
toho a najedli se.
Po čtvrthodinovém dešti jsme se vrátili do
práce, ale sekat, hrabat a nosit mohrou trávu
není moc příjemné. Nějak jsme se přes to dostali, protože jsme SKAUTI!
Bylo dosečeno a já (Slon), Mája a Kája jsme
nakládali ogarom na celtu trávu. Fanta musel
zamachrovat a nakládat si více trávy než ostatní. Při tom jeho "machrování" se mi smál, že
jsem zlomila hrábě, ale přesně v tu chvíli se ozvalo křup a Fanta taky zlomil hrábě.
Bohužel jsme nestihli dodělat všechno, jelikož
já, Tom Uličník a Kája jsme museli na vlak, protože jsme se nevlezli do auta.

Ostatní tam ještě zůstali a snažili se to dodělávat.
Fanta nás odvezl na vlak. Byl tu ale malý zádrhel.
Nějak jsme nevěděli, kdy a kde přestupujem. Ale
my zvládnem všechno, takže Kája vzala mobil a
volala o pomoc. Po chvíli rozhovoru jsme se dozvěděli potřebné informace a už jsme. Myslím, že
můžem být rádi, že nás lidé co okolo nás chodili
neznali. Byli jsme takto rozvaleni dost dlouho na
to abychom se zabavili než přijede vlak.
Vlak byl tu a my jsme nasedli. Cesta vlakem nebyla nijak zvláštní. Na Vsetíně na nás čekal někdo (nevím kdo to byl a nikdo mi to nechtěl říct)
kdo nás měl odvést domů.
Nasedli jsme do auta a jeli. Vysadili mě u kina a
už jsem šmatlala domů.
Když jsem potom v pondělí jela na školní výlet
nemohla jsem ani promluvit, protože mě tak
bolelo v krku. Léčila jsem se z toho až do čtvrtka.
Ale ten zážitek za to stál!
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ZKOUŠKA PRO ŽABY
(Lila) Žaby měly mít normální družinovku,
ale nikdo nečekal, že se stane to, co se stalo.
Den se pro žádnou neukázal nějak výjimečný.
Pár hodin ve škole, oběd, některé si udělal
úkoly a potom nějaké povinnosti. Do skautu
všechny dorazily dost brzo, tak Slon vybrala
malou hru.
Asi po pěti minutách se objevila Kája a chvíli
na to i Čaky. Zahájily schůzku pokřikem, který
se rozléhal po krajině a na Kuky spadla kapka
začínajícího deště. Hned se spustil liják. Tím
pádem se aktivita na celý den musela přesunou dovnitř. Venku se rozpoutalo opravdové
peklo. Za oknem se mihlo pár blesků a něco
málo vteřin po nich se ozval hrom. Uprostřed
hry Dobble, co donesla Kuky, se se zablikáním
světel vypla elektřina.
„A co teď?“, zašeptala Myš, co si myslela,
že nepůjde slyšet, ale ve tmě je vše hlasitější.
„Dojdu pro svíčky a někdo sežeňte sirky!“
přikázala Kája a po tmě se odplížila. Najednou byla slyšet rána.
„Jsi v pohodě?“ zeptaly se všechny Jaxy, co zakopla o batoh Lily.
„Jo, dobré,“ ujistila je. Přišla Kája a sirkami,
co jí dala Slon zapálila poslední a největší
červenou svíčku. Venku už panovala černá
tma, nikdo nevěděl, kolik je hodin.
„A co teď?“ zeptala se pro změnu Čaky.
„Tak to nevím. Dveře nejdou otevřít,“
odpověděla Kája.
„A okna?“ zeptala se Lila.
„Nic,“ odpověděla Kuky, co právě zkoušela
okna.
„Máme ještě jeden problém,“ upozornila
Myš a ukázala všem svůj mobil bez signálu.
Ani žádná další neměla signál a každý čas byl
jiný
„Počkat! Bez proudu si nemáme jak uvařit
jídlo!“ zkusila odlehčit situaci Jaxa. Ozval se
příšerný hluk, ale nebyla to ani jedna z Žab.
Nejmenuji které, ale některé se začaly docela
bát. Šlo to z kuchyně. Všechny se tam rozběhly,
ale Lila vrazila do zavřených dveří. Okamžitě
vstala a dohnala ostatní. Myš zhluboka a
-312-

nahlas dýchala. Úplně se rozklepala a vyjekla,
když jí Lila sáhla na rameno.
„Co ječíš?“ rozesmála se Lila.
„Ty jsi pitomá!“ okřikla ji. Všechny začaly
hledat, ale při pouhém plaménku svíčky nic
moc.
„Fakt vtipné, Lilo,“ řekla Myš, které se zase
někdo dotkl ramena.
„Já nic, já jsem tu na druhé straně místnosti,“
snažila se obhájit. Za Myší byly jen otevřené
dveře.
„Nebyly zavřené?“ zeptala se Jaxa.
„Nevím,“ řeklo hned několik Žab na jednou.
Kája tam vešla, ale nikde nic. Otevřela holčičí
záchody a taky nic. Hned jak zavřela, tak
naskočil proud. Z klučičích záchodů ze ozval
hlasitý smích. Smála se tam celá družinka
Šneků
„Ha, ha, ha. Fakt vtipné,“ řekla Slon.
„Jak jste se dostali k naším mobilům?“ zeptala se Kuky.
„Jak k mobilům?“ nechápali.
„Každá máme jiný čas a žádný signál,“
vysvětlila.
„Ale to my ne,“ bránili se.
„A zamčené dveře?“ zeptala se Čaky.
„Jak zamčené?“ nechápal ani jeden.
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„Si děláte srandu?“ nevěřila Kája. Všichni šli
ke dveřím ven. Pořád byly zavřené.
„A co teď?“ zeptala se znovu Čaky.
„Toho tu už bylo dost,“ řekla Myš.
„Ty jsi s tím, ale začala,“ ušklíbla se Kája. Problikala světla a znovu se vypla elektřina.
„Není vám tu náhodou všem trochu zima?“
zeptala se Kája.
„Je tu docela kosa,“ přisvědčila Kuky.
„Průvan!“ vykřikla Jaxa.
„Co průvan?“ nechápala Čaky.
„Průvan se sem nemá jak dostat bez otvoru,
co vede ven!“ vysvětlila.
„Ale z kama jde?“ zeptala se Myš a Jaxa se
rozběhla.
„Kam běžíš?“ volali za ní.
„Já nevím!“ křikla nechápavě. Někteří z nich
se rozběhli za ní, ale ztratili ji. Chvíli potom
se oteplilo.
„První,“ ozvalo se ze všech stran.
„Co to ku*va bylo?“ nechápala Lila.
„Dej si deset!“ křikla Slon.
„Myslíš, že je na to vhodná
chvíle?“
podívala
se na ni.
Ozvalo se
klepání.
Všichní se
otočili a za oknem
stála Jaxa.
„Jak ses tam dostala?“ zírala na ni Kuky. Jaxa
jen naznačovala něco, jako by neslyšela. Lila
to zopakovala ve znakové řeči. Jaxa tomu asi
rozuměla a naznačovala, že neví. Na její tváři
se objevil takový pohled, jako by ji něco napadlo. Odběhla a už se neukázala.
„Kde jsou Šneci?“ zeptala se Kája. Slon ukázala na okno za kterým viděla zdrhající kluky.
„Srabi,“ pronesla Lila.
„Ale jak se tam dostali?“ zeptala se Čaky.
„Tohle je vaše zkouška,“ ozvalo se.
„A co Jaxa?“ zeptala se Kája, ale nic se neozvalo.
„Jaká je to zkouška?“ zeptala se Slon.
„Něco tu smrdí,“ ozvala se Myš.
„To teď není náš největší problém!“ ozvala se
Čaky.
„Ale to smrdí plyn.“
„A z kama, prosím tě?“ podívala se na ni Kája.
„Tam,“ řekla, ale nikam neukázala. Všechny
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se začaly rozhlížet, ale v tu chvíli se Myš jakoby vypařila.
„Druhá,“ znovu se ozvalo a hned potom
nastalo hromové ticho.
„Buď mají nějakou úlohu venku, nebo tu
zkoušku neudělaly,“ poznamenala Čaky.
„Nebo jsou oběti našeho zkoušení,“ řekla
ještě Lila.
„Kdo ví,“ řekla Kája.
„A kdo nás vůbec zkouší?“ zeptala se Kuky.
„Asi bychom mohly zjistit, co je to za
zkoušku,“ řekla Kája. Všechny se pomalu
rozešly po Březinách a hledaly cokoliv, co by
jim aspoň trochu napovědělo. Vše se zdálo
ve stejném stavu jako předtím. Prošly skoro
vše a už je nenapadlo, kam dál. Sešly se
znovu před východem a řekly si, co zjistily.
„Slyšíte to?“ zpozorněla
Kája.
„Já nic neslyším. Jen
kručení v
mém žaludku,“
postěžovala si
Slon.
„To přejde,“ řekla Lila.
„Voní tu muffiny!“ zpozorněla Slon. Všem
zbylým to hned došlo.
„Ne, nejsou nikde žádné muffiny a asi bys
nikam neměla chodit sama,“ řekla Kája.
„Určitě to jde z klubovny. Já se tam dojdu
podívat,“ úplně slintala.
„Nikam!“ nakázala Kuky.
„Jo, zlý Slon! Neposlouchá!“ řekla Lila.
„Fakt vtipné,“ podívala se na ni.
„Ale fakt, už je nás tu málo,“ ozvala se Čaky.
„Dobře, ale jestli tam budou, tak mi je
nesnězte všechny,“ řekla Slon a rozsvítila
se světla. Otevřely se i dveře a dokonce bylo
teprve pět hodin. Všechny vyšly ven a pod
oknem jen pospávala Myš s Jaxou. Potom
už měly klid, ale kdoví, jestli to bude na furt.
Obrázek si udělala každá sama, ale moc se
nelišily.
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Tímhle příběhem jsem nechtěla nikoho
urazit, ani nic podobného. Je pouze k pobavení a zahnání dlouhé chvíle. Díky za
přečtení.
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ODDÍLOVÁ RADA

Nakládání věcí na tábor bylo letost docela náročné.
Protože pršelo, byla rozmáčená louka u kolně nákladní
auto nemohlo přijet až k uloženým podsadám. A tak
se vše nosilo ručně až na parkoviště. Deset lidí nosilo
a nakládalo 2–3 hodiny!
Dorazila první písemná stížnost na provoz DBCB – její
celé znění je uveřejněno na www.breziny.cz (aktualita z 23. 6. 2014). Sousedům vadí: "Velmi časté, nejen víkendové, hudební a jiné velmi hlasité celodenní
produkce odehrávající se v "dětském centru". Víkendovou hlučnost, kterou způsobují rozličné "pobyty"
nedokážeme přímo ovlivnit. Můžeme ale ovlivnit naši
hlučnost na družinovkách a oddílovkách, které se
odehrávají mimo víkend. Takže – buďte ohleduplní!
Celostátní kolo soutěže "Vesnice roku" by se mělo
v naší dědině odehrát asi první týden v září. DBCB bude
hrát při prezentaci Kateřinic důležitou roli. Řešíme
malý oříšek - na kdy přesuneme Velký úklid č. 3, který
je naplánovaný na 2. září 2014. To už ale může do
Kateřinic dorazit celostátní hodnotitelská komise
a bylo by přinejmenšín nezdvořilé nechat DBCB po posledním prázdninovém pobytu (končí 30. 8. 2014) neuklizeno. Ze zkušeností víme, že po téměř dvouměsíčním
nonstop provozu (o letošních prázdninách se zde
vystřídá 11 různých skupin – s nejdelším devíti denním pobytem) bude co opravovat a uklízet.
Naši RS byli loni na zahraniční expedici v pohoří
Fagaraš v Rumunsku. Letos jedou na další expedici – tentokrát do Chorvatska . Plánovaný návrat mají
až 31. 8. 2014.
Pro ŠESTKU je asi zbytečné opakovat zaběhané zásady,
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ale protože byl letošní první prázdninový pobyt v DBCB
obviněn, že bral na svůj oheň dřevo připravené k odvozu na polní cestě ve svahu za kolňou, připomínáme,
že z uskládnaných a vyrovnanvých hromad se dřevo
nebere! Je to přinejmenším neslušné. V případě, že
uvidíte některé z návštěvníků DBCB, jak kradou dřevo
z nachystaných hromad, slušně je ma to upozorněte.
A po jistotu dejte vědět i Dazulovi.
Hned první večer na táboře jsme zažili konflikt s chataři. Před táborem nám nejspíš pořezali táborové stavby a nyní jim vadil kouř z ohně, ve kterém Fanta žhavil
šutry na ini-tipi. Jejich rozezlení neznalo mezí. Dorazili
dokonce ve dvou vlnách. Fanta s Dazulem se je snažili
trochu uklidnit a vyvětlit, že oheň k táboru patří atd.,
ale zdá se, že chataři nebyli připraveni na jakoukoliv
diskusi a nejvíc jim vadilo, že si vůbec někdo dovolil
v blízkosti jejich chat tábořit.
Na oddílový "srub" do Dinotic se v rámci stěhování
palet ze zrušeného paintbalového hřiště podařilo přestěhovat masivní jedlový stůl a lavice. Stůl se
stěhoval ze Skautského domu. Rychlé akce se účastnili Fanta, Zdendáš, Luky a Dazul. Při této příležitosti provedli v klubovně 1. chlapeckého bleskovou akci
s přemístěním nábytku a vybavení – stůl měli totiž
jedničkáři ve své klubovně zaskládaný skříňkama
a policema.
Proslýchá se, že Tom Uličník na puťáku získal novou
přezdívku – Mariňák. Prý podle skvělé práce s mapou,
jak v praxi předvedl.
Pokud vše dobře dopadne, bude mít do konce prázdnin ŠESTKA svoji vlajku, kterou bude moc vyvěšovat
při konání svých akcí v DBCB. Stejně tak bude mít svou
vlajku i Dětské bezbariérové centrum Březiny.
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(Fanta) O této akci se dozvídám asi týden a půl
dopředu na oddílové radě u Štěpy na zahradě.
Nápad se mi moc líbil, a tak se hnedka přidávám a
vymýšlím, co by se tam ještě mohlo přidat.
Času do samotné akce už moc nezbývalo, a tak trochu tlačíme na pilku. Jako první sháníme hoblicu
(truhlářský ponk), tu nám Miris poskytl hned na
radě: -) bod 1 máme. Měl totiž dorazit i umělecký
řezbář – mistr od Toma ze školy.
Dále bylo na řadě sehnat kozlíka na výrobu
pravých dřevěných střešních tašek neboli došek.
To se nakonec daří na pasekách díky Romanovi
Genzerovi, který poskytl kozlíka a jeho bratránkovi
který si takto dělá celou střechu sám, dokonce je
taky skaut, a ochotně mi půjčil pár došek na ukázku a precizně mi ukázal, jak se vlastně došky dělají. Na kozlíkovi ještě večer dodělávám pár věcí, aby
byl plně funkční.
Dále se chystají polotovary na rukodělky, kupuje
se pila, sekery, dláta, tuhy na výrobu tužek a další
bavení na tuto akci, na kterou nám vyšel grant.
Tom s jeho tatíkem nachystali v horách plný vozík
klád na řezání a bobrování a závodění v těchto
disciplínách. Šneci na družinovce nachystali kozy,
Žabky dřevěné korálky, barvy, lepidla, štětečky,
laky atd. Dále bylo potřeba sehnat špalky na
výrobu došek a velký špalek na tzv. finskou svíci,
kterou jsme tam dělali ve dvou provedeních.
Ty nám ochotně poskytl starosta z čerstvě
pokácených stromů z Poborova. Pazič vzal vozík a
se Šnekama to tam dojeli naporcovat a převézt na
hřiště, kde se pak samotná akce konala.

Ferda a Zdenek začínají rozpalovat Finské svíce,
a smažit na nich špekáčky, dělat vaječinu, vařit
vodu atd. První řemeslníčci už vyrábí tužky a celý
den se vypalovalo do dřeva pájkami, korálkovalo,
malovalo natíralo, strůhaly sa došky, řezalo, štípalo, vrtalo, a to od těch nejmenších až po ty nejstarší.
Svíce hořely téměř čtyři hodiny a celý den byl
pěkný pečák, ale i přes to si to snad všichni účastníci
užili, vyzkoušeli si to co by normálně doma neměli možnost. Například v bytě řezat s motorovkou
nebo strouhat opravdové dřevěné došky? Nepředstavitelné! A to všechno také díky skvělému nápadu a skvělému týmu lidí našeho oddílu a jeho
příznivců kolem, kteří opět něco dotáhli do konce.
Fantastická akce. Co vymyslíme příště?

Nastal den D a začíná 1. Valašský sekáč
v Kateřinicách. Starosta Vojta nám nechal nachystat stoly a lavice, ještě nám půjčuje aparaturu a mikrofony. Vše je nachystáno, pěkně rozprostřeno na ploše nového hřiště.
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(Rex) V pátek po super oddílovce jsme naložili věci, nasedli do luxusně čistého auta já, Jaxa
a Slon + Kája a vyjeli jsme.
Dojeli jsme na tábořiště, snědli buchtu s marmoškou, pak dojeli ostatní, tak jsme vyložili věci
a začali séct a hrabat. Asi okolo desáté hodiny
jsme šli spát a Dazul nám vyhrával na kytaru
a pak sem usnul :D.
Na druhý den nás probudil hukot startující motorovky, vstali jsme, posnídali rohlík ze sýrem
a máslem a rozdělili si práce. Zdenek s Pavlem
šli dělat latrínu, Ferda s Dazulem a Tomem šli
na dřevo a já, Jaxa, Slon a Kája jsme hrabali a
Kajin tatka odvážel.
Hrabali jsme až do poledne, poobědvali jsme
chleba ze salamem a máslem a šli dělat dál. Po
obědě jsme já, Jaxa a Slon začali rozebírat a skládat golema, takže jsme byli šeci špinaví.
Asi v 5 hodin sa začala stavět kuchyň, takže
jsme kopali jamy na kůly. Na večeři byly nudle
se špagetkou a kečupem. Potom jsme sa nějak
dokopali do spacáku a šli spat.
Ráno jsme vstával za řevu Dazula. K snídani byl
chleba s máslem a marmoškou nebo ze sýrem.
Začali jsme dodělávat kuchyň a kolárku ve
které jsme přetím spali, ve 12 byl oběd chleba
ze salámem a máslem.
Potom jsme všecko začali nakládat do aut a na
vozík. Odjeli jsme asi 14:30. V Čermné ve Slezku jsme sa stavili na zmrzlinu vanilkovu a lesní směs. A odjížděli jsme domů. Ke konci cesty
jsme si dali ze Slonem makovec, dojeli jsme do
Raťáku, já vysedl a dál už nevim :D
(Jaxa) Začali jsme v pátek večer a všechno nachystávali na nachystání a pak se od rána začalo znovu pracovat, hrabala se tráva a hrabala se
tráva a že jí bylo.
Ti starší udělali kuchyň, protože nám ji někdo

vzal. Fakt jsem jim povedla, tak doufám, že do
doby, než znova přijedem, vydrží.
Po dohrabání trávy jsme šli (já, Rex, Slon) dělat
golema, nedopadlo to nejlíp. Kdoby by čekal
snad, že dopadne, ale vyhráli sme si. Slon
prohlásil, že to chce domů místo pískoviště, bo
je to prý bomba, ale tak s čím by chom si nedokázali vyhrát? Ale chtělo to zachovat chladnou hlavu když se na nás Kája podívala, museli
jsme se začít snažit. Na začátku to byla hezká
podkova a pak trochu začínala chytat tvar, i když
mohlo to být aj lepší.
(Dazul – celý článek je v kronice na www.oldskauti.
cz) ... Zmiňuju tuhle drobnost proto, abych v
praxi demonstroval to, co mne na akci nadchlo
– dneska nikdo nikomu neříkal, co má dělat, a
přesto úplně všichni věděli, co dělat mají! Vždyť
přece přijeli na předtáborovku! Tom se automaticky bere k oddílovému křoviňáku STEEL,
já k bubnové sekačce ADELA, Pája k druhému
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shrabují posečenou trávu. Nikdo se free nepovaluje a nezahálí, každý se snaží najít „uplatnění“.
Sekl bych stejně rychle, ale teď seču navíc i neskutečně radostně. ŠESTKA !!!
Seču bez čelovky a dávám si hodně pozor na to,
abych nenabral nějaký volně pohozený šutr. Přesto periferním „stařošským“ viděním vnímám
obrysy postavy, která se ke mně blíží, Kája! „Dejzly, v 22:00 končíme!“ „A kolik je teď?“ ptám se.
„21:45,″ odpovídá Kája. „OK, v deset to zabalím.
Ale benzin mně asi dojde dřív.“
Benzin mi dochází ve 21:55. Neplánoval jsem to,
ale stalo se tak. Přes své mladické free období
až po stávající usedlost, jsem se přesvědčil –
a věřím, že jsou věci mezi nebem a zemí … Prostě
– co se má stát, se stane. Ve 22:00 je na tábořišti ticho – pominu-li „hluk“ kroků v trávě a tiché
hlasy rovné desítky pracantů ...
... Křoviňáky masakrují kopřivy na stezce k hrázi
a potní chýši, kolem latríny, k ohništi. Zvlášť v
kopřivovém rákosu u latríny si člověk připadá jak
někde ve vietnamské džungli – porost sahá půl
metru nad hlavu, postava s křoviňákem není vůbec vidět. Jen slyšet.
Uděláme bludiště! Jasně. Zkouším ADELU natlačit do neproniknutelného zeleného lesa rákosu. Kupodivu to jde a stroj mi doslova prosekává
stezku. Připadám si trochu jak princ v pohádce

o Šípkové Růžence. Postupuju pomalu, kola se
občas zaboří do změklé hlíny, někdy je potřeba couvnout a najet znovu, abych nahuštěnou hromadu rákosu prorazil. Konečně tenhle
neprobádaný kousek prostoru u tábora využijeme. Tohle bludiště bude výživný kousek pro
hry a soutěže – třeba pro „rákosovou honičku“.
Jen aby si vchod do bludiště někdo nespletl
s cestou k latríně. Možná by to pak nestačil
doběhnout …
Louka posečená, bludiště vyblouděno, ADELA
jde odpočívat a já vyrážím do lesa za zvukem
motorové pily. Tom a Ferda (musí to být oni,
protože je nevidím pracovat na tábořišti) šli na
klády pro stavbu kuchyně a nářaďáku. Jdu proti proudu Budiškovky a před brodem uhýbám
po cestě, která mírně stoupá nahoru. Zvuk pily
občas ztichne, ale směr si držím. Taky musím
mimo polní cestu, přímo do kopce. Ogaři mají
povolení sundat sušky asi půl kiláku od tábora,
takže bude sranda kmeny stáhnout na cestu a
pak dopravit do tábora.
Tom řeže, Ferda osekává a tak se chopím lana,
přivazuju si tlustší konec kmene na prusík a
hraju si na burlaka. Jenom netahám lodě po
Volze, ale stahuju smrky k cestě. Kmeny mají
sice svoji váhu, ale samotné tahání není až tak
náročné. Náročné je pak chodit zpátky s lanem
nahoru.
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- ŠESTÁK č.119 - 9.7.2014 Že při dopravě kmenů k táboru využijeme auto, bylo asi každému z nás jasné. Uvažoval jsem, že
je potáhneme po cestě na lanu, ale pak padl ten nápad – co kdybychom to odvezli na přívěsném
vozíku? A proč vlastně ne? To by mohlo jít. Když to dobře na vozík naskládáme, zajistíme a přivážeme,
můžeme odvézt i ty nejdelší – skoro sedmimetrové klády. Tak to je výzva!
Nejdřív se ale jdeme do tábora najíst – málem jsme propásli oběd. Po krátkém, ale opravdu velmi
krátkém odpočinku (tak akorát, abychom nezačali lenivět) jdeme převrátit vozík a zapojit jej za
auto. „Ogaři, vy pojedete na vozíku, abyste si zvykli.“ Jedu pomalu, abych je nevytrousil a aby mohli
v případě potřeby vyskočit a zatlačit.....
... Vozík odpojujeme na křižovatce cesty nad táborem a ostatní musí všeho nechat a přijít nám pomoct. Plně naložený vozík se nesmí převážit a je potřeba jej otočit a dotlačit ručně asi 30 metrů ke
schodům, kde dřevo vyložíme. S otočením vozíku to není až tak jednoduché – pár klád má hodně
přes šest metrů a cesta má jen metry tři. Z jedné strany cesty je hluboký sráz, z druhé strany skála.
Musíme s vozíkem až na okraj cesty tak, že klády čouhají několik metrů do volného prostoru, než
se podaří oje vytočit. Ale pak zase vadí stromy, které ve srázu rostou – brání úplnému otočení ….
Připadá mi to jako vyndávání ježka z klece, ale díky Pájovým instrukcím to zvládáme dobře....
... Dřevo na stavbu kuchyně je dopraveno na tábořiště, takže se pouštíme do díla. Rex, Jax a Slon si
hrají na norníky a polníma lopatkama hloubí díry na kůly. Naštěstí tu jsou původní díry – ty kupodivu chataři neukradli. Ale i tak – připravit šest poctivých děr pro kmeny, které jsme sem dopravili,
není žádná sranda.
Stavbu řídí Tom, potřebuje-li vůbec tahle parta řídit. Je pořád s podivem, že každý dělá nějakou
potřebnou práci, a když ji dokončí, hned si najde jinou. Nikoho není potřeba zbytečně pobízet či do
práce honit. A práce jde hezky od ruky. Je-li Ferda nahoře, aby vyměřil a přitloukl střešní kůly, má
dole pořád někoho, kdo mu podá a zase odebere vyměřovací desku, vrtačku, kladivo.
Upřímně – netipoval jsem, že se dnes podaří kostru kuchyně udělat a natáhnout plachtu, abychom se nemuseli na noc tísnit v nářaďáku. Ale podařilo se to. Zítra se do kuchyně dodělá už jen
stůl, golem a přístřešek na dřevo. A domorodci budou mít zase co krást. ...
... Tak – teď teprve pro mne skončila letošní předtáborovka. Byla to dobrá akce a jsem rád, že jsem
na ni byl pozván a mohl vyrazit spolu s ostatními.
Tahle akce mi potvrdila, že Fialčino vedení ŠESTKY je hodně dobré. A práce v týmu, který dokáže
fungovat při takové akci jako je předtáborovka i bez její fyzické přítomnosti, je přímo skvělá.
A tohle nemůžou ŠESTCE žádní chatařové zloději ukrást :-)
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ŠESTÁK č.8. 120
8. 2014

PUŤÁK PONDĚLÍ 30. 6. 2014

(Luky) Vůbec si nepamatuju, co to bylo za den,
protože jsem to nevěděl ani v ten den. Tento den
pro nás nezačal ránem ani půlnocí, spíš se tak
nějak vmísil do toho předchozího.
Každé probuzení a převalení vedlo k novým
objevům v rozlehlosti lesních jezer, mnohdy
zakrytých celtami a karimatkami, také s každou
uplynulou hodinou přibývaly nové vodopády,
které protékaly stropem naší plastové jeskyně a
tohle všechno velice úzce souviselo s obrovským
pokrokem ve výzkumu v oblasti spánku co nejvíce lidí na co nejmenší ploše.
Několik hodin po východu slunce jsme si udělali
snídani a začali vymýšlet co dál, protože déšť od
včerejška polevil jen trošičku a naše místo nebylo úplně ideální.
Nakonec jsme vyslali pátrací skupinu ve složení
KÁJA, JAXA A TOM ULIČNÍK (MARIŇÁK), aby našli
lepší místo a zjistili naši přesnou polohu.
Po přesněji neurčitelné době, kterou jsme s FERDOU strávili usilovnou přípravou na další pochod, jsme zaslechli kroky, poté zacítili a nakonec
i uviděli naši pátrací skupinu, která vypadala
jako by si udělala procházku křížem krážem Atlantidou.
Po válečné poradě, nakreslení a zničení několika
plánů jsme se dohodli na přemístění do lidnatější oblasti a tom, že se pokusíme najít nějaký
přístřešek s alespoň třemi stěnami a střechou.
Po několika dalších dohadech jsme to zavrhli
s tím, že i dvě stěny budou dostačující.

Ovšem v našich stísněných podmínkách bylo
téměř prakticky nemožné, abychom se sbalili
všichni najednou, a jelikož déšť trochu povolil,
vyslali jsme TOMA ULIČNÍKA (MARIŇÁKA), JAXU,
KUKY, REXA a SLONA, aby vyrazili a pokusili se
ve vesnici najít nějaké ubytování, suché místo
nebo hospodu.
Po jejich odchodu jsme se sbalili a vyrazili směr
Velké Borové. S FERDOU jsme se pořádně připravili a vyrobili jsme si nepromokavé návleky ze
stříbrné izolepy.
Cesta vedla do mírného svahu a všude bylo
nádherně mokro, místy až moc, ale to nedokázalo nijak ovlivnit moji naprosto skvělou
náladu, a tak jsem si začal prozpěvovat o tom,
co jsem právě viděl.
Takto by se dalo popsat ještě asi dalších sto
metrů cesty. Poté se stalo něco, co navždy
změnilo můj názor a vztah k cestám. Šel jsem
vyjetou kolejí od traktorů, když najednou cesta zmizela, zem se pohnula a já měl nohu až
po koleno v blátě, které smrdělo hůř, než boty
TOMA ULIČNÍKA při zpáteční cestě. Naštěstí
bylo bláto kolem téhle blátivé pasti jakžtakž
pevné a já se mohl rychle vytáhnout. Jen díky
návlekům zůstala moje noha suchá a já mohl
pokračovat v cestě bez čvachtnutí s každým
došlapem.
Za pár minut jsme dorazili na vrchol kopce, kde
právě bača pásl ovce. Ujistili jsme se o správnosti našeho směru a vyrazili dále. Našli jsme
na zemi šipku, která směrovala úplně špatným
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- ŠESTÁK č.120 - 8.8.2014 směrem, a proto jsme telefonicky kontaktovali
druhou skupinu, která nám oznámila, že právě
dorazili do MALATINY, vesnice, ze které jsme
včera vycházeli.
Vysvětlili jsme jim cestu. Vyrazili jsme k vesnici
sehnat nějaké ubytování. Cesta ubíhala velice
rychle, protože velice dobrá společnost nedovolila zmiznout úsměvu z našich tváří.
Dorazili jsme k místu, kde jsme se měli napojit
na červenou cyklostezku, ale to co jsme spatřili, ze všeho nejvíc připomínalo tobogán plný
bláta. Tak jsme ho velice opatrně sjeli a dorazili
do vesnice.
První, co jsme uviděli, byla věžička, která byla
volně přístupná, takže jsme ji okamžitě obsadili a vyrazili do penzionu zařídit nocleh.
Byli jsme vykázáni s tím, ať to zkusíme
v druhém, méně luxusním penzionu.
Vydali jsme se do vesnice najít nějakou stodolu, kde bychom mohli přespat.
Lidé ve vesnici nám svorně odpovídali stejně:
„Máme plno, je nás doma moc a stodola je
plná sena.“
U jedné úplně ideální stodoly stál domeček,
který vypadal hůř, než smrděl, ale chtěli jsme
nějaké suché místo, kde by mohly děcka
přespat.
Otevřela nám babička, která sice odpovídala stejně jako ostatní ve vesnici, ale popisuji
ji z toho důvodu, že pokud bych měl někoho
označit jako člověka sžitého s přírodou, tak by
to byla právě ona. Dokázala se dokonale maskovat a člověk neměl nejmenší šanci rozpoznat,
kde končí podlaha a začínají její bosá chodidla,
která pokračovala v něco co lze přirovnat snad
jen k biosféře deštného pralesa, ale ten by se
v tu chvíli sebral a šel si uraženě sednout do
kouta.
Vypravili jsme se zpět k penzionu a já se byl
zeptat, kolik by chtěli za přespání v jedné z jejich stodol. V okamžiku, kdy přišla paní, která
měla penzion na starost, jsem se s ní začal
bavit, ale bohužel mě zrovna něco velice zaujalo na mém palci na mé pravé ruce. Takže jsem
se na ni vůbec nepodíval. Řekla, že o tom ona
nerozhoduje a že jestli chceme, tak zavolá majitele, souhlasili jsme a zavolala nám majitele.
Ten řekl, že on pronajímá pouze pokoje a to
za cenu 31 euro za noc/osoba, s tím jsme nesouhlasili. Tak se nad námi slitoval a doporučil
nám jednu paní, která pronajímá priváty.
Počkali jsme tedy, dokud nepřijde zbytek
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družiny a vyrazili jsme doporučeným směrem.
Dům jsme našli vcelku snadno a po chvilce jsme
se dokonce dozvonili na majitelku, se kterou
se domlouval MARIŇÁK. Z povzdálí jsem zaslechli
cenu 10 euro, a když se TOM vrátil, tak nám řekl,
že normálně prý tak velkým skupinám nepronajímá, ale že se nad námi slituje a udělá výjimku,
když teda mají děcka šecko mokré.
Nadšeně jsme se začali tlačit dovnitř. Nadšení
u MĚ a u FERDY trochu polevilo v okamžiku, kdy
jsme si vzpomněli na naše nepromokavé návleky z izolepy a nato, že máme kraťasy. Vešli jsme
dovnitř s tím, že si tedy vezmeme jeden pokoj za
10 eček a roztáhneme tam karimatky a přespíme
na zemi.
Tato skutečnost vydržela do okamžiku, kdy jsme
ze sebe shodili všechny věci a přišlo na placení.
Cena zůstala stejná, pouze se změnila služba,
která za ni byla poskytována.
A tak se z 10 euro za pokoj stalo během pár vteřin
10 euro za osobu.
Všechny v místnosti (samozřejmě s výjimkou paní
domácí) tato skutečnost neskutečně zaskočila
a rozběhla v hlavě kalkulačky počítající s počtem
lidí, cenou a kurzem eura vůči koruně, po určité
době, která byla značně individuální, došli všichni k stejnému výsledku, jehož odchylka byla dána
pouze hodnotou kurzu v okamžiku, kdy si měnili
eura.
Nakonec jsme to odkývli, protože většina výpravy
nemněla promoklou pouze lžičku a ešák, což bylo
rozhodující.
Tímto jsme přišli o překvapení, na které jsme
vyčlenili zhruba stejný obnos.
Bylo rozhodnuto a my jsme se rozlezli po obou
pokojích, které nám byly přiděleny, všude rozvěšeli mokré oblečení a začli vařit. Holky obsadily koupelnu a postupně jsme povečeřeli a vypili
uvařený čaj.
Ostatní si užívali teplo domu, ale já jsem vůbec neměl ten správný puťákový pocit, ale na
druhou stranu jsem dnes konečně zažil puťákové
putování, přesně tak, jak jsem si ho vždy představoval.

- ŠESTÁK č.120 - 8.8.2014 -

NEDĚLE 13. 7. 2014 – KANADA

(Robin) Byl budíček. Pak snídaně. Hráli jsme
hry. Byli jsme v hangáru. Byl hezký den. Hezký
byl den u hry. Byl dobrý oběd.
Ráno to vypadalo jinak. Byl za den Kanada. Pracovali jsme, pomáhali jsme si.
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- ŠESTÁK č.120 - 8.8.2014 -

NEDĚLE 20. 7. 2014 – ČESKO

(Flegy) Ráno vstanu a zase čumím na celtu. Ale tahle
celta byla jiná než ta obvyklá. Byla sice bílá, ale byla
mnohem výš a pod jiným úhlem, větší a měla napříč
kulaté trámky, kolem kterých bylo znát, že je celta
zakouřená od ohně. Byla to kuchyňská celta, pod kterou jsem si večer lehl.
Sednu si a vidím, že ostatní jsou už vzhůru a snaží
se si pobalit svoje věci. Rozhodnu se inu, že bych si taky
mohl pobalit věci a připravit se na pomalu ale jistě
se blížící snídani.
A z ničeho nic to nádherné zvolání onoho slůvka, na
které jsem čekal. "SNÍDANĚ!" Dobalil jsem si poslední
věc a šel se najíst, po jídle následoval rutinní nástup,
kde bylo sděleno, jak dnešní odjezd z tábora proběhne.
Všichni se těšili na své sourozence, postele, rodiče, kamarády a ledničky. Neuběhlo moc času a už byli všichni nachystaní k odjezdu, vzali si proto batohy a vyrazili
vstříc nástupišti, aby mohli nasednout do vlaku, který
je odveze domů.
Já jsem zůstal ještě v táboře a poklidil jsem poslední
zbytek věcí a počkal na Fialku, se kterou jsme jeli domů.
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- ŠESTÁK č.121 - 17.12.2014 -

ŠESTÁK 17.
č.12.121
2014

SOUTĚŽ VESNICE ROKU ANEB ZAŽIJTE NĚCO, CO JSTE JEŠTĚ NEZAŽILI
(Fialka) Vesnicí roku žiju už asi od dubna 2013, zní to možná divně, ale je to tak. Začalo to prvním
přihlášením do soutěže, kdy jsme vyhráli Bílou stuhu. Poté byly oslavy, domlouvání, zda se přihlásíme znova, pak už jaro 2014 a další přípravy. Letošní přípravy byly mnohem náročnější,
obsáhlejší, lidnatější, no prostě víc…
Popisovat celé přípravy by bylo minimálně na 3 strany, takže to zkrátím a popíšu jen cestování a
přípravu našich podsad.
Takže v květnu se naše podsady poprvé vydaly na cestu na hřiště. Tam byly složeny, použity, rozloženy, odvezeny, uloženy, pak si jely odpočinout na tábor a pak zase jely na hřiště, kde byly opět
složeny, použity, rozloženy, odvezeny, uloženy. V ten moment jsem si myslela, že tam jely naposledy,
ale natolik se zalíbily, že si ono kolečko na hřiště daly opět, a to na slavnostní předávání Vesnice
roku.

Výřez ze společné fotografie s premiérem ČR – Mgr. Bohuslavem Sobotkou při
jeho návštěvě kateřinické školy. Fotografii z jeho návštěvy DBCB nemáme.
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- ŠESTÁK č.121 - 17.12.2014 -

Přání Fialce k jejím 24. narozeninám – na páteční slávě při přebírání ceny Vesnice roku
No a nejsilnější zážitek z této soutěže, ten
se mně hodně těžko hledá, ale nejsilnějším
zážitkem bylo asi vyhlašování Vesnice roku
v Luhačovicích, tolik nervózních Kačičanů
(zejména po vyhlášení druhého) jsem snad nikdy
neviděla, a ten bujarý výjev po vyhlášení nás na
prvním místě, to byl teprve mazec.
A to mě ten největší mazec teprve čekal. Po
vyhlášení v Luhačovicích jsem zůstala na
spontánní oslavě až do rána, a tak když mně
náš starosta v neděli v 11:30 (den po vyhlášení zavolal), jestli můžu jít natáčet rozhovor pro Novu v 13:00 před obec, začalo u nás
doma úplné šílenství, osprchovat, umýt vlasy,
vyžehlit kroj, cože, já nemám šátek? Kde jako je?
No nic, volám Káji, ta je na dnech NATO, tak jdu
k susedce, jestli eště náhodou nemá šátek. Ha,
šátek půjčen. A teď rychlo před obec. Pár minut
rozhovoru, čekání dvě hodiny a ve zprávách nic.
První rozhovor a nic z toho, ale to je prostě tento styl zpráv.
V úterý na to mně volá Milan z obce, ať jdu
otevřít ČT 1 DBCB, říkám, že jo, ale nic natáčet
nebudu, protože mám špinavé tepláky, masnou
hlavu a špinavou mikinu a nestihnu si to dojít
převléct, protože jsem u Dity a dáváme do kupy
granty na příští rok, odpověď: „Ne, nebudeš
natáčet.“ Jasně, že jsem natáčela, no co už.
Další týden v pondělí natáčení pro ČT 1 do Předvolební debaty s Václavem Moravcem, který tu
bude ve středu již zmiňovanou debatu natáčet.
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V úterý nějaké přípravy, domluvy, dohody,
přípravy na páteční Slavnostní předávání. Středa, mám být v 17:00 ve škole, to se mění v 15:30
na v 16:00 v DBCB pro kontrolu ochrankou, zda
tam na premiéra nečeká třeba krokodýl. Tak sa
během pár minut opět štrachám do kroja, asi
po milionté, a fičím do DBCB, kam ochranka
dorazila v 16:30. Poté jsem jela teda do té školy.
Samozřejmě měl premiér zpoždění a dorazil až
17:20, prý D1. Pak jsme se seznámili, pak jsme
premiéra provedli po DBCB, jeli do kulturáku,
kde jsme museli projít přes ochranku. No story
s ochrankou radši vynechám, neb pípač na kovy
a moje skautské frčky se nemají rádi. Pak jsme
čekali na tu debatu, kde nás pan Moravec celů
hodinu bavil, abychom se tam tu hodinu před
přenosem neunudili. No pak to proběhlo, bylo
to velmi veselé.
Pak byl čtvrtek, což bylo chystání podsad, ubytovávání komise a povídání s komisí v DBCB do
dvou ráno.
Načež nastal pátek, den D. V 7:38 jsem začala
nenávidět můj budík, už jsem byla úplně mrtvá.
Chystání buchet, vyzvedávání dárku pro starostu, příprava kroje, nástup na hřiště, vítání fůry
lidí, celá slavnost až do jedné ráno. A konečně
trochu klidu. Tak nějak, spoustu věcí vynecháno, to vypadalo.
To byla moje Vesnice roku. Všem děkuji za pomoc, při chystání a prezentaci našeho oddílu.
Jsme prostě nej…

- ŠESTÁK č.122 - 30.1.2015 -

ŠESTÁK
č.
122
31. 1. 2015
ŠESTÁ VYŽÍNACÍ PERUŤ

(Radek) Ranní slunce se probouzí do nového rána, nebe je modré bez mraků a ve vzduchu je cítit vůně
leteckého benzínu. Rosa stéká po kapotáži a posádky jsou v pozoru nastoupeny u svých naleštěných
strojů. Na vojenském letišti Libava OSTROV je seřazena do bojové formace ŠESTÁ VYŽÍNACÍ PERUŤ.
Na začátek malé ohlédnutí do historie.
Počátky ŠESTÉ VYŽÍNACÍ PERUTĚ sahají do dob konání táborů v Mirošově. V těch časech brázdil
mirošovské nebe jen bombardér B2 a několik starších typů stihacích letounů KOSA. Až později se
podařilo rozšířit naše řady na nynější stav.
Toto seskupení se účastnilo několika bojových akci ve válečném prostoru Mirošov a následně v prostoru Libava. Každá akce proběhla zdárně a z každého bojového letu se vždy všichvi vrátili v pořádku.
Touto úspěšností se nemůže pyšnit žádné bojové seskupení tohoto typu.
Nejsmutnější událostí ŠVP byla ztráta našeho nejlepšího stíhacího esa SPÍDYHO. Ten byl následně
dekorován na nejvyšší hodnost PERUTĚ a to na Nb. Mr. (Nebeský maršál).
A teď zpátky do součastnosti. PERUŤ se v posledních letech skládá z vyžínacího bombardéru B2,
dvou stihacích křovinořezů Stihl 350, 400 FS, jednoho stroje značky Husqvarna a pozemního personálu. Další doplňování leteckého parku je otázkou požadavků kladených na náročnost bojových
akcí.
Na pokyn maršála ŠVP posádky zažehnou motory a ještě před odletem do bojové akce je dán pokyn
k čestnému pozdravu Nebeskému maršálu Spídymu. Všechny stroje na plný výkon a bojové hlavice
směrem k nebi... A již nic nebrání k zahájení samotné akce. Stroje na pokyn opustily sve pozemní
stanoviště a plošné bombardování s následným dočištěním právě začalo. Pozemní personál ještě
zamával letcům na pozdrav a ti se za chvíli ztratili v neprostupné buši, která je zcela pohltila. Z
každého koutu bojiště je slyšet střelba a výbuchy krtinců, které naznačují náročnost mise. Palivo se
doplňuje během akce a většinou pod palbou. Poslední vzlet a snad poslední útok. Nepřítel je nemilosrdný. Jeho letectvo útočí v rojích a každý zásah jejich žihadel bolí. Objeví se nečekaně tam, kde je
nikdo nečeká. Konečně konec. Vracíme se na základnu...
Slunce se blíží k západu a všichni upírají své pohledy k místu, odkud by se ŠVP měla navrátit. Zvuk
burácejících motorů najednou rozřízne nekonečné ticho. Jsou všichni.
Zprávu o akci podává: Mr. ŠVP vz. Radek
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- ŠESTÁK č.122 - 30.1.2015 -

POLÁRNÍ VÝPRAVA 28.–30. 12. 2014

(Šáša) BOBOVÁNÍ NA POLÁRCE. Čím začít?
No tak asi kolik nás tam bylo. Luky, já, Karen,
Peťka. Popravdě jsme chtěli bobovat jenom
já a Luky. Peťa a Karen se připojili potom.
A teď k příběhu.
Začalo to tak, že jsme s Lukym sekali dřevo
a Luky vymyslel metodu, že si stoupnu
na desku a mám se ho chytit, kdyby jsem
náhodou padala a nespadla za to dřevo
(létalo). Když bylo dřeva dost, tak jsme šli
bobovat. Vyjezdili jsme si dráhu asi 4 m
širokou a hóódně dlouhou. Na konci dráhy
byl skokánek. Pak Lukyho napadlo, že u
skokánku uděláme hromadu sněhu, kterou
mám prorazit. Dvakrát jsem jela a nic. Až na
počtvrté to vyšlo. Jela jsem, jela a bum do té
hromady a skok na zem. Dopadla jsem tak
prudce, že jsem si málem vyrazila dech :-).
Ten Luky má prima nápady, je s ním sranda :-).
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- ŠESTÁK č.123 - 2.10.2015 -

ŠESTÁK č.
123
2. 10. 2015

HELP

(Jaxa) Hej, mám napsat článek o Helpu, ale
moc si toho už nepamatuju a z noci už vůbec
ne. Takže napíšu o tom, co si pamatuju. Pamatuju si chození a jak jsme s Rexem statečně šli
do lesa, který vypadal vážně strašidelně. Jeho
větve se na nás sápaly, ale my šli statečně dál
až na jeho úplný začátek. Pak jsme se otočili,
protože jsme šli špatně, což jsme samozřejmě
věděli, žádný jiný důvod, proč bychom šli do
lesa, nebyl. Že jo, Rexu?!? Ale za to mohl Luky,
mohl nám dát lepší navigaci. Potom jsme „chytali“ jednoho borce, co měl prošlé vízum. Dobře,
dívali jsme se, jak utíká, ale za to mohla špatná
informovanost, za kterou může ... Lukáš. Samozřejmě. Potom, co jsme se ho snažili najít. Jakože
... snažili v pravém slova smyslu toho slova najít
a nenašli jsme, jsme pokračovali v naší cestě na
... určitě to byla jedna ze světových stran. Dále
myslím jsme slyšela říkat Rexe, že neusne, na
což asi 7 vteřin po jeho slavném výroku usnul.
Pak si pamatuju Jitku, která mě držela za ruku,
jinak bych asi usnula uprostřed cesty (chůze).
Taky mě pak držel Rex, protože prostě chtěl, ne
protože bych se bála. Taky vím, že jsem měla
číslo na rameni 72. Bylo vážně hezké, ale .. to
je asi vedlejší. Jinak ... Luky to měl vážně dobře
zařízené. Všechno šlo v pohodě. Uprostřed noci
jsme zajali nějakou borku z Prahy. Které huba

jela víc než mě, což je už co říct. Snažila se mně
překecat na nějakou jejich akci v Praze a já si
chvílemi vážně připadala jako vězeň. Mlela až
tak moc, že ji Jitka chtěla pustit už dřív. Ta holka
měla vážně dobrou taktiku. Určitě by mně teď
zepsula, že nevím její jméno, ale holt promiň
..... ty, ať již tvé jméno bylo jakékoli, ale důležité
je, že jsem si na tebe vzpomněla, stejně to
nejspíš nebudeš číst. Moje nohy se k ránu odřely,
a tak jsem si šla domů přezout boty. Vzhledem
k tomu, že když jsem si ponožky obouvala, byly
modré, a když jsem je vytahovala, byly červené,
tak si myslím, že to šlo. Pak jsem si je přezula, asi
5 hodin pospala, snědla výbornou svíčkovou a
vrátila se na pomoc. Jo, a taky jsem se každému
chválila, jakou jsem měla výbornou svíčkovou.
A pak už jsme jen uklidili vrak a šli domů. Ale chválila jsem si oběd perfektně. Sice pak po mně
za to všichni házeli šišky, ale ... stálo to za to.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 9. 1. 2016

(Kikina) I letos jsme opět dali dohromady náš,
svého času velmi známý, Zubíčkovský klan (posílený o Ditu) a vydali se na dvoudenní túru po
Ratiboři. V pátek jsem chodila v sestavě, která
mě nenechala ani minutu v klidu. Jenom ve
zkratce:
• Saši se nelíbilo, že ji oslovujeme „černý.“
Takže vzhledem k rasové korektnosti prý
příští rok poměníme tříkrálový song na:
„Co ty, občane tmavé pleti stojíš vzadu…?“
• U Tobiáše se při našem odchodu ozval z
křoví jakýsi šramot. Peťa duchapřítomně
reagoval: „Expelliarmus!“ Načež se ze tmy
ozvalo: „Avada kedavra!“ „No, a jsme po
smrti,“ prohodil Peťa.
• Maxík: „Ten pes se asi napil toho vína.“
Saša: „Co? Žes šlápl do hovína?“ Vzápětí se
otevřely dveře…
• Volám Peťovi: „Kde jste? My jsme ve vinárně.“ „No, my jsme U Ogarů.“...
V sobotu jsme jako každý rok čekali, že bude
pršet, a i když hlásili, že od rána opravdu pršet
bude, tak od rána nepršelo. Začalo až přesně
ve chvilce, kdy jsme vylezli před klubovnu. Za
půl hodiny potom v rozhlase hlásili mimořádnou zprávu, že občané nemají vycházet ven
kvůli náledí. Takže přišel náš čas a vyrazli jsme.
Aspoň budou všichni doma.
Když počítám jen moji sestavu Maxík, Kuba, Karen, tak náš průměrný počet pádů byl za celý
den asi šest na jednoho. Jestliže včera jsme všem
říkali, ať nechodí po sněhu, tak dneska byl sníh
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to jediné místo, které neklouzalo. Za den jsme tak
nastřádali celou sbírku pádů. Řiťopád, zádopád,
rukopád, schodopád, kameňopád, stodolopád atd.
Jen vodopád chyběl. Protože zmrznul při průletu
vzduchem.
Jinak ale byla letošní sbírka velmi úspěšná. Jen
v Ratiboři jsme vybrali téměř 41 tisíc korun, což je
asi nejvíc v historii. Docela se i divím, protože mi
připadalo, že letos mnohem více lidí vůbec neotevřelo, nebo otevřelo a zase hned přibouchlo. Ale
taky bylo dost těch, kteří nám nabídli teplý čaj,
milý úsměv, cukroví a záchod. Děkujeme.
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RK ŽIRAFA 28.–31. 1. 2016

(Slon) Tři rozklepané Žabky a jedno ukecané Lvíče
vyrazily na víkend plný neznámého dobrodružství. Tihle čtyři hrdinové se rozhodli zcela dobrovolně přijmout hromady modřin a zkušeností
ze setkání s neznámými tvory, jinak taky přezdívanými „skauti“. Kamča alias Slon, Marťa alias
Darja a Šimon alias Buč nepočkali na čtvrtou Elu
alias Lilu a vyrazili do nedaleké chatky, domorodci přezdívané Nivky. Deset zkušených vůdců se
rozhodlo zaučit mladé, nevinné rádce a předat
jim své zkušenosti. Teď se zbylí přeživší rozhodli
povyprávět vám o dnech strávených na již zmíněné Žirafě.
Den 1 – svědectví Slona, Darji a Buče
Sraz byl v 18:00 na Vsetíně, kde jsme se měli
všichni setkat. Krátce po našem příchodu tam
přišla Linda a se zbytkem účastníků nás odvedla
na autobus, kterým jsme se dopravili do Semetína. Jelikož já – Slon – jsem byla nejvíce místní, tak
jsme byli všichni posláni dopředu, abychom vedli
a dovedli všechny do cíle.
Tak jsme šli, ale jedné skupince se nelíbilo naše
tempo a šli rychleji. Neřešili jsme je a pokračovali
dál. Už při prvním rozcestí se nás ptali, kudy mají
jít. Po chvíli jsme došli až do chaty, kde nás krásně
uvítali a šli jsme si vybalit věci. Rozdělili jsme se
do pokojů a sešli se dole, kde nás čekala večeře.
Po jídle jsme byli seznámeni se základními pravidly a následoval večerní program.
Rozdělili nás do skupinek, za úkol jsme měli řešit
ekologické problémy přes facebook pomocí videí, které nám byly nápovědou, měli jsme založit

stránky, propagovat řešení problému a snažit se
udělat náš svět krásnější. Po téhle „hře“ nastal
čas pro televizní zprávy, kde se pojednávalo o aktivistech a jejich stránkách. Po tomhle celém programu jsme se mohli jít uložit ke spánku.

Den 2 – první kroky ke společné komunikaci
Budíček byl velmi příjemný. Nic nepotěší po ránu
víc jako probuzení pořádnou písničkou. Dostali
jsme 5 minut na oblečení se a dostavení se před
chatku na rozcvičku. Od rozcvičky jsme očekávali
to nejhorší, ale nakonec jsme byli mile překvapeni. Po tom šaškování venku jsme si šli vyčistit tesáky, rozčesat hřívy a nastal čas snídaně.
Po snídani jsme začali „debatovat“ o včerejší hře
a ekologických problémech. V tu se náhle ve dveřích zjevila, pro ostatní neznámá, osoba, pro nás
už však jen Lila. Pokračovali jsme v žirafím ocase
seznamovací hrou. Nemile si nás fintou rozdělili do dvou skupin a odvedli do dvou oddělených
místností. Nikdo nevěděl, co nás čeká, dokud se
neobjevili organizátoři a neřekli, o co jde. Jednalo
se o přednášky, které měly za úkol nám pomoci
s vedením našich družinek. Dostali jsme nemálo
rad ohledně komunikace nejen se členy a o plánování nejen družinovek.
Nastal oběd a polední klid. Někteří se zabavili ve
svých pokojích, další se ponořili do hlubokých rozhovorů a zbytek hrál Double a Bang!.
Odpolední program byl rozhodně nabitější o akci
než dopolední. Program venku zahájila opravdu
zajímavá hra – roboti. Naše trojice si mohla pokaž-dé nasadit korunu vítězů za nejrychlejší sražení
hlavami. Následovala bojovka, kdy našim úkolem
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- ŠESTÁK č.126 - 2.10.2015 bylo uloupit poklad z rukou soupeřů. Stříbrná
lžíce ukrytá někde na nepřátelském území lákala
každého, jak miny, tak třeba i pěšáky, rzi i tanky.
Souboje se táhly opravdu dlouho, ale vítěz může
být jen jeden. Po téhle adrenalinem nabité hře
nás čekal zasloužený odpočinek a jablíčko před
miniškolkami. My – Slon, Darja a Buč – si vybrali jako první tanec, při druhé miniškolce nás Buč
opustil a my dvě šly na akroyogu. Mezitím se Lila
snažila přejít mezi jedním a druhým stromem po
popruhu a poté si zašla na masáž.
Přišel čas večeře, poté nás přemístili do ocasu,
kde na nás čekaly bubny a jiné, nám neznámé,
nástroje. Konečně jsme dostali možnost si do něčeho pořádně zamlátit a ukázat náš hudební talent. Hudba, která lahodila našim uším, se nesla
okolím dlouho.
Už jsme ukončili hudební představení a čekali, co
bude dál, když najednou nás zavolali do mlhou
zaplněné místnosti. Každý měl na jazyku mnoho
otázek, na které nemohl hned dostat odpověď.
Množství mlhy v místnosti se náhle zvětšilo a u
stolu před námi se začalo něco dít. Tři pochybní
doktoři začali operovat. Možná, kdyby se doktoři
mezi sebou nezapovídali a hlídali pořádně svého
pacienta, tak by neumřel a my bychom nemuseli
propadat panice kvůli neznámému viru.
Rozhodli se aspoň zachránit nás nevinné. Oznámili nám závažnost situace a začali požadovat
vzorky krve. Nikdo to nebral moc vážně, dokud
doopravdy nezačali brát krev prvním dobrovolníkům. Došlo nám, že situace začala nabírat na
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vážnosti. Někteří začali panikařit a někteří se raději rovnou bodli do prstu a s radostí hleděli na
krev, která vytékala z pobodané ruky. Po delší době
se všichni neinfikovaní dostavili před „vojenskou
základnu“. Doktoři, kteří tak tak skrývali svou hysterii, si nás rozdělili do skupinek a vydali jsme se
na cestu za záchranou svých životů.
Všechno se zdálo být v pořádku a každý věřil, že
se nám povede uniknout z vojenského prostoru.
Sirény nám hrály na cestu a dokonce vyslali vojáky, aby nás objevili a zabránili šíření nákazy. Když
se vedoucí skupinek konečně rozpovídali, tak nám
prozradili, že vzorky krve nebyly úplně v pořádku,
že postupně se vir stejně začne šířit tělem. Už tak
napjatá situace začala nabírat na vážnosti, když
najednou někdo přišel o zrak, sluch nebo dokonce o končetinu. Samozřejmě se všechno dělo jen
nám a vedoucí si spokojeně „pokulhávali“ dál
v cestě a nebrali ohledy na naše postižení. Postupně nás protáhli všemožnými překážkami a nutili nás pokračovat. Přehazovat beznohé, bezruké
a slepé přes zeď není zrovna sranda a plazit se
maliňáčím taky nebylo zrovna příjemné. Někteří
se dokonce rozklepali potom, co uslyšeli křičícího vojáka, který by nás rád objevil a kdo ví co pak.
Když už většina z nás byla vhodná leda na utracení, tak se povedlo dojít k onomu vrtulníku. Sirény a hluk vrtulí rval uši těm, kteří doposud slyšeli
a stresovali nás naléhavostí. Do vrtulníku se dostali snad každý a povedlo se uprchnout z vojenského prostoru. Cíl mise byl splněn a za odměnu
nás čekal dlouhý spánek. To ovšem neplatilo pro

- ŠESTÁK č.126 - 2.10.2015 každého, protože zábava v přízemí pokračovala
hodně dlouho.

Den 3 – asi si už věříme
Afrika? Proč ne? Nejdříve bubny a teď i budíček
ve stylu Afriky! Z postele nás vytáhli docela brzo
a ani nás nešetřili na rozcvičce. Vyběhli jsme na
louku a začali den „Pozdravem slunce“. Snídaně
zasytila naše žaludky a nastal čas pro program,
který nám ještě stihli trochu popsat.
Opět všechny vytáhli na trávu a začali jsme si
dokazovat důvěru. Každý se nechal vyzvednout
do vzduchu a dokonce jsme se mohli svézt na
pohyblivém páse poháněném našima rukama.
Všichni se smáli a postrkovali ostatní, aby ukázali svou důvěru v nás. Pád ze stolu si taky vyzkoušelo hodně odvážlivců a nevypadali, že by
je to nebavilo. Po chvíli nám ani nevadily boty
s několika centimetry bahna na podrážkách,
které jsme taky museli svézt po oněch pásech z
našich rukou.
Začali nás volat na svačinku a dali nám nějakou
tu chvilku volna. Museli nechat všechny odpočinout, aby nás potom mohli překvapit lekcí
tance. Polonéza, mazurka, polka, valc, valčík, a
dokonce i čača některým dali hodně zabrat, ale
my dvě „zkušené“ tanečnice – Slon a Lila – jsme
se ničeho nezalekly a připomněly jsme si aspoň
kroky.
Naši dva kuchaři trochu nestíhali, takže oběd se
trochu zpozdil a okradli nás o chvíli z volna. Odpolední klid si každý řešil po svém a moc se nelišil od předchozího dne. Ještě nás stihli vyslechnout ohledně bojovky z předchozí noci. Názory
přeživších se moc nelišily.
Opět nás vytáhli ven a představili nám známou
hru. Člověče, nezlob se si spousta z nás asi dlouho nezahrála, a dokonce na tak velké hrací ploše.
Ale protože se jednalo o skautskou akci, tak nás
nemohli jen tak nechat sedět a hrát si pohodovou hru. Každý ze čtyř týmů musel házet třemi
kostkami, které určovaly počet políček, číslo úkolu a počet lidí nutných na úkol. Všichni venku
mrzli a ještě jim přišlo otravné neustále běhat k
lavičkám, ke sněhu, kolem stromů a tak dále. Po
prvním vyhození to začal každý brát už vážněji
a týmy se začaly předhánět v plnění úkolu, aby
se dostaly co nejdál a užily si ten pocit z vykopnutí cizí figurky. Vítěz může být jen jeden a balíček bonbónů si přece nebudeme závidět.
Většina rádců, kteří se objevili na žirafě, vedla
družinku s malými dětmi a ty málokdy zabavíte, když s nimi jdete třeba městem nebo čekáte
na vlak. Nahnali nás do žirafího ocasu a násled-

ně se většina začala bavit na dětských říkadlech
a hrách. Kdo by se nezačal bavit, když někdo zakřičí „penguin párty!“ a lidé se začnou přesouvat po
místnosti stylem tučňáčí chůze? Každý má v sobě
nějaké to malé dítě. Při menší pauze většina zůstala v místnosti a vyhmátla si jednu oběť. Fackovací panák dokázal zabavit lépe, než samotné čekací hry. Zvlášť, když můžete dát ránu někomu, kdo
vám to nemůže jen tak vrátit.
Žádná družinka není dokonalá a každou trápí nějaký ten problémek, ať už menší, nebo větší. Rozdělili si nás na dvě poloviny a nahnali do pokojů žirafí ouško a žirafí kopýtko. Čekali jsme na to docela
dlouho. Konečně se nám začali věnovat dva vůdci,
kteří nám chtěli pomoci s našimi problémy v družince. Dovolím si říct, že problémy ostatních nám
taky trochu něco řekly, i když ten náš…
Čas, kdy si můžeme promluvit, pomalu končil, ale
nehodlali nás hned propustit. Seděli jsme jen tak
u schodů a trochu probírali možná řešení našich
problémů, ale nejen to. Když nám dali jasný signál,
že můžeme opustit patro, tak nás zavedli do ocasu,
kde pustili malou foto-prezentaci z Žirafy. Naše vysmáté obličeje pobavily, ale taky nám připomněly,
že za chvíli všechno končí. Proto nastal čas to pořádně ukončit. Všude visely balónky a jiné ozdoby,
ale žádná hudba, jídlo, a dokonce ani osvětlení.
Žádná párty, ale prezentace o tom, jak by měla vypadat správná párty. Nervózní komentátor ke všemu musel přidat nějakou připomínku a dokonce
zkritizovat vlastní pokus o oslavu.
Najednou zhasla světla, rozsvítila se světýlka, objevila se mlha a na plné pecky začala hrát hudba,
která přilákala tři tančící strašidla v parukách a havajských košilích! Všichni začali tančit a nejen to.
Otevřeli pro nás bar s exotickými koktejly, ale bez
alkoholu, a zaplnili stoly jídlem. Dokonce se začala
podlézat tyč. Tohle všechno nám vydrželo dlouho
do noci, a i když někteří jen seděli u jídla a povídali
si, tak si to stejně každý užil a zasmál se. Nikomu se
nechtělo do postele, ale ta vábnička s teplými spacáky a peřinami nás přece jen postupně dostala.
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č.
127
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SRUB DINOTICE 12. 3. 2016

(Pája) Radim napsal, kdo by jel o víkendu do Dinotic. Ozval jsem se a jeli jsme do Dinotic. Přidali se ještě Denis a
Lukáš alias Táta medvěd. Na místě jsme vytáhli žebříky,
centrálu, motorovku a další nářadí. To mohlo něco
znamenat, jenže já nevěděl co.
Před rozvržením práce někdo posvačil rohlík se
salámem, někdo vánoční cukroví, ale před desátou jsme
snad už začali pracovat. Počasí samo by sklíčilo i racka
chechtavýho. Bylo potřeba strhnout staré obložení a obít
chatu novýma a hezčíma deskama. S Lukášem jsme si
vzali na starost štít, Denis s Radimem dělali boční stěnu.
Rozložili jsme žebříky, jeden kratší než druhý, a vrhli se na
to. Radim mezi tím přinesl kameru. Takovou, co každých
pár desítek vteřin vyfotí jednu fotku, aby vzniklo časosběrné video. To mělo za následek, že jsme ze žebříku

nechtěli slézt, ani když jsme potřebovali,
abychom náhodou nebyli zachyceni, že
se flákáme.
Vybušit staré desky v 8metrové se
6metrovým žebříkem za pomocí bigošky
a krumpáče není nic jednoduchého, ale
díky sehraným pohybům a velké trpělivosti jsme to zvládli. Vynést do 8metrové
výšky se 6metrovým žebříkem 3metrovou desku a přivrtat ji bylo o něco složitější. To totiž v jedné ruce držíte desku,
druhou rukou šplháte nahoru. Teď tu
desku potřebujete upevnit, takže v jedné ruce držíte desku, druhou rukou se
přidržujete, třetí rukou přiložíte vrut a
čtvrtou rukou vrtačkou vrtáte. Problém
je, že nemáte tolik ruk.
Únava po včerejší noci se začala projevovat. Šel jsem totiž včera tááák pozdě
spát, že jsem dneska naspal jenom
hodinu. První jsme ale potřebovali desky
nařezat, takže po pečlivém měření jsme
nahodili centrálu, zapli pilu a centrála
chcípla. No nic… Nahodili jsme tedy centrálu znovu, znovu zapli pilu a centrála
znovu chcípla. Zapeklitý případ. Francouzi na to maj nějaké přísloví. Ti pacholci maj přísloví na všechno. Po čase se
naštěstí centrála vzpamatovala a desky
jsme nařezali, vynesli, přivrtali a mohli
se vyfotit. Denis s Radimem stihli vedle
boční stěny taky zavětrovat přístřešek pro
dřevo. Cestou domů už jsem byl slabej jak
vyběhanej lodní šroub, ale po dnešním
dni jsou Dinotice ještě víc krásnější.
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- JAK SE RODIL ŠESTÁK č.128 ? - 26.4.2016 -

Vyšel ŠESTÁK č. 128 –
jak se rodil ? 26. 4. 2016
(Dazul) Každý, kdo zodpovídá za zrod nového čísla oddílového časopisu ŠESTÁK má jiný styl práce.
Namísto obvyklé zprávy typu „vyšel ŠESTÁK č. 128“ se dnes pokusím popsat svůj chaotický „styl“
práce na tom, jak vznikalo tohle číslo, které jsem dával dohromady.
•

nějak se musí začít – a pak neustále, třebas pomalu, pokračovat. 8. 4. 2016 mne Dita ponoukla
k vytvoření 128. čísla a tak odpoledne kopíruju předchozího ŠESTÁKA, odmazávám texty a fotky
– abych zachoval šablonu a zaběhlou grafickou úpravu, vkládám článeček od Veselky, který mi
včera Bára poslala emailem, stanovuju, že by bylo vhodné ŠESTÁKA č. 128 vydat (vytisknout)
v pondělí 25. 4. 2016, vybírám pracovní fotografii na titulku, odesílám Ditě se vzkazem „V rychlosti
jsem naházel věci, co se ke mně dostaly, do „rozdělaného čísla“ (viz příloha) – během příštího
týdne se do toho pustím pečlivěji. Pokud budete mít nějaké fotky či další článečky a příspěvky,
směřujte je na mne. Verzi pro korektury bych chtěl vytisknout v pátek 21. 4. 2016 (nechám tam
místo i na Ivančenu – pokud se dohodneme, že to někdo spolehlivý na pár vět napíše a v neděli
večer mi pošle). V pondělí ráno před osmou vytisknu a po páté odpoledne rozvezu na družinovky.“,
… vypadá to, že by ŠESTÁK č. 128 mohl mít 20 stran – 1. verze

•

V pondělí 11. 4. 2016 si ukládám 2. verzi – dosázel jsem Bukův článek o RS akci na Tiché hnízdo.

•

V úterý 19. 4. 2016 odpoledne posílám Fantovi 5. verzi ŠESTÁKU č. 128 se vzkazem: „Fanto,
v pátek bych měl mít hotového ŠESTÁKA č. 128 pro korektury. V příloze posílám, co mám hotového
k dnešku. Formuláře k táboru vytisknu zvlášť – ty se do ŠESTÁKU vloží. Fotku na titulní straně
bych dal nějakou aktuální (ze sběru? Z nějaké poslední akce? ….) Zkusíš sehnat článeček ze sběru?
Aktualizuješ plán akcí na 5–6/2016? Mám zpropagovat vodu – sjezd Bystřičky – testování nových
barak?“ 20 stran je téměř zaplněno.

•

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 mi dochází, že za měsíc je vlastně 10 let od slavnostního otevření našeho
Dětského bezbariérového centra Březiny. Nejsem v rozpoložení, kdy bych byl schopen napsat
relativně objektivní článeček o vyměřené pokutě 26 miliónů Kč atd. Ale aspoň na titulní stranu
dávám povedenou archivní fotografii – jako by byla pořízena přímo pro tohle výročí – Scampa
ve skautském klobouku před „svým dítkem“. Doplňuju plánované akce na poslední stránku
a 6. verze je hotová.

•

Ještě týž den přichází fotky a článečky od Fanty – sběr šrotu a průzkum potenciálního pozemku
– tábořiště, které by šlo možná koupit. Plánovaných 20. stran už stačit nebude, přidávám tedy
další 4 a je na světě 7. verze.
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- JAK SE RODIL ŠESTÁK č.128 ? - 26.4.2016 -

Toto je první verze ŠESTÁKA č. 128
– takováto titulní strana nikdy
nevyšla : -)

-334-

- JAK SE RODIL ŠESTÁK č.128 ? - 26.4.2016 •

Pátek 22. 4. 2016 – brzo ráno sázím to, co Slon poslala – článečky od Marti z družinovek Žab a sérii
fotografií – 24 stran je už také málo, musím přidat ještě 4. ŠESTÁK č. 128 bude mít zřejmě 28 stran. Je
na světě 8. verze – blížíme se do finiše. Tisknu tohle číslo pro korekturu – bude potřeba jej v klidu přes
víkend přečíst, zvýraznit chyby, …. I když určitě zase spousta chyb unikne, je šance jich alespoň polovinu
takto odchytnout.

•

Neděle 24. 4. 2016 – Fanta posílá fotky ze včerejší Ivančeny, článeček ale nebude. Musím ubrat
(respektive přesázet ze 4 stran na dvě) Slonovy fotky z jejich družinovek a přidávám na poslední
dvojstranu nejaktuálnější fotky ze sobotní akce (ŠESTKA na Ivančenu naplnila samostatný autobus –
středisko namísto obvyklého jednoho autobusu objednalo dva). Celý den hlídám děti a využívám toho,
že šly po obědě spát – připojuju se na svůj počitač do práce, opravuju chyby, ukládám 9. verzi, která je
už konečná. Je 12:57, děcka ještě spí a tak vyvěšuju zprávu o hotovém ŠESTÁKU č. 128 na oldskautský
facebook, posílám informaci Fantovi i Ditě, spouštím na dálku tisk prvních 20 celobarevných výtisků –
zítra po ránu si ušetřím hodně času …

•

Pondělí 25.4.2016 – tisk na barevné laserovce selhal, musím tiskárnu restartovat a tisknout znovu. Na
další, černobílé tiskárně, tisknu 20 černobílých výtisků + 20 výtisků bez obálky – obálku ještě 20x tisknu
na barevné laserovce. Ještě že jsem v práci už před šestou ráno – v 7:45 musím jít otevírat koupelnové
studio – ještě není vytištěno vše … Po poledni mám chvíli pauzu a využívám ji k poskládání a sešití 60
výtisků. Cestou domů se v 17:30 stavuju na družinovce Světlušek a Vlčat v Ratiboři – nechávám Janině
a Báře 25 výtisků. Venku potkávám Zuba, který je s dětma na procházce, a dávám mu jedno číslo – kvůli
článečku o Ctiborovi Čermákovi (partyzánovi – skautovi, který zemřel před koncem války v Ratiboři),
o kterém jsme se spolu bavili v sobotu, když jsme vypouštěli na pastvu baránky. Ještě v Kateřinicích
odbočuju na družinovku Světlušek a Vlčat v DBCB a dávám zbývající ŠESTÁKY Flegymu a Míši. Úkol
splněn :-)

Takhle se tedy rodil ŠESTÁK č. 128 – některé fotografie se do finální verze občas vůbec nedostanou. U tohoto
ŠESTÁKA – jen pro zajímavost – se například měnila dvoustrana 21–22 a s ní i použité fotografie. V 8. verzi
vypadaly stránky takto a v 9., finální verzi, vypadají strany 21 a 22 takto:

Ty si můžeš finální verzi dokončenou v neděli po obědě, 60x vytištěnou v pondělí ráno a na
družinovky Vlčat v Ratiboři a Kateřinicách rozvezenou odpoledne, stáhnout z našeho webu.
-335-

- JAK SE RODIL ŠESTÁK č.128 ? - 26.4.2016 -
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 -

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

speciál vydán 6. 6. 2016, nákladem 6 výtisků
www.SESTKA
www.
SESTKA.eu
.eu www.
www.OLDSKAUTI
OLDSKAUTI.cz
.cz

ŠESTÁK SPECIÁL celé číslo 6.6.2016
areál Dětského
bezbariérového
centra – zázemí
kateřinických skautů
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Být věrný, to znamená stát u svého přítele nejenom tehdy, když je na vrcholku své slávy,
když nic nepotřebuje, a když spíše rozdává, ale i tehdy, když se řítí do hlubin neštěstí,
pomluv a opovržení! - Jaroslav Foglar -

Toto speciální číslo společného
oddílového časopisu dvou
kateřinických oddílů
(6. koedukovaného oddílu
a 6. oldskautského klubu)
má za úkol co NEJSTRUČNĚJI
prezentovat činnost skautů v obci
Kateřinice.
Kdybychom všechna čísla oddílového
ŠESTÁKU a prázdninových Expedičních
knih svázali dohromady, měli bychom knihu, která by měla přes 2300 stran!
ŠESTKA během své 19leté činnosti vystřídala 3 klubovny v Kateřinicích. Úplně první
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byla v bytovce u ZŠ – místnostech bývalé
dětské poradny, pošty, dnes normálního
bytu v domě č. 225.
Odtud se ŠESTKA stěhovala v září 1998 do
klubovny pod pódiem kateřinického kulturního domu.
Po prázdninách roku 2006 se ŠESTKA
stěhovala do své nynější klubovny v Dětském
bezbariérovém centru Březiny. Od ledna
2011, díky tomu, že se oddíl stará o údržbu DBCB, může jak na družinovkách, tak
oddílovkách využívat pro svoji činnost celé
centrum.
Mimo Kateřinic ŠESTKA měla či má klubovny
i v Ratiboři – bývalá fara, i v Jablůnce – vedle
tamního OÚ.

- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Přátelství – to nejcennější, co člověk může získat. - Jaroslav Foglar -

Ve většině měst a vesnic naší republiky pracují skautské oddíly samostatně
a s těmi, kteří vyrostli a opustili jejich řady, spolupracují náhodně. V Kateřinicích
se daří úzká spolupráce tradičního dětského oddílu skautů a skautek (6. K)
s dospělými, kteří prošli oddílem (6. OS). Na veřejnost se snaží působit jako
ŠESTKA = 6. K + 6. OS.
Při svých samostatných táborech vystřídala
ŠESTKA zatím 6 tábořišt pro své stálé letní
tábory:
1. tábořiště mezi Křekovem a Mirošovem (u
Valašských Kloubouk) – 1998, 1999, 2000
2. tábořiště „Ostrov” ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá na místě zaniklé
vesnice Rudoltovice – u řeky Odry - 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
3. tábořiště „Barnov” ve Vojenském výcvikovém prosturu Libavá - nad „tankobrodištěm” – vodní nádrží Barnov - na
řece Odře - 2009, 2010
4. tábořiště u Mužíkova (Lidečko) u říčky Senice – 2011
5. tábořiště „Čermná” na hranici Vojenského výcvikového prostoru Libavá –
2012, 2013, 2014
6. tábořiště „U Lazského potoka” ve Vojenském výcvikového prostoru Libavá –
2015

Archiv videozáznamů pořízených při
oddílových akcích čítá aktuálně 130
DVD – to je odhadem asi 130 hodin (!)
záznamů. Kterýkoliv bývalý či stávající
člen ŠESTKY si může pohodlně u odkazu
“DVD” na www.oldskauti.cz najít podle
obalu DVD za oddílové odbobí, které jej
zajímá a nechat si jej vypálit. Všechny
originály DVD jsou uloženy v DBCB, kde
jsou k dispozici také počitače s vypalovací mechanikou. Aktuálně se pracuje na
zpřístupnění všech oddílových filmů přes
YOUTUBE.

Ke 100 letům skautingu v českých
zemích byla vydána výpravná kniha SKAUTSKÉ STOLETÍ. Má 256 stran
“velkého” formátu A4 a váží 1,32 kg
:-)
Pro
ŠESTKU
je
kniha
významná taky tím, že „novodobé
skautské základny0148 jsou reprezentovány fotografií Dětského bezbariérového centra Březiny - jedinou fotografií, která tyto základny
reprezentuje.
Při stavbě DBCB jsme měli půjčeno přes 7 milionů Kč –
bezúročně!!! od Města Vsetín
a ústředí Junáka. K dnešnímu
dni dlužíme (ještě jsme nesplatili půjčku) ústředí Junáka už
„jen” 90 000 Kč. Pokud se podaří
uskutečnit všechny plány s DBCB,
měli bychom ji splatit v roce 2018.
Několik let byl kateřinický skautský
oddíl
třetím
nejpočetnějším
skautským oddílem v České republice.

Téměř všechna vydaná čísla ŠESTÁKU
– oddílového časopisu, lze stáhnout
z www.oldskauti.cz
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. - WOODROW WILSON -

rok 1996:

rok 2016:

0 – v naší obci nebyli žádní skauti

59 – v Kateřinicích pracují 2 skautské oddíly

(dětský oddíl ŠESTKA – registrující 52 členů a oddíl
dospělých OLDSKAUTI – registrující 7 členů)

0 – v naší obci nebyla žádná základna, která 1 –

by sloužila mladým lidem

v Kateřinicích funguje non-profit více
než 10 let Dětské bezbariérové centrum Březiny, které vybudovali skauti s přispěním peněz
z EU fondů

0 – naše obec cíleně neumožňovala ubytovat 1000 –

návštěvníky a turisty

Dětské bezbariérové centrum
Březiny v Kateřinicích navštíví ročně kolem tisícovky zdravých i handicapovaných návštěvníků

OTEVŘENI SOBĚ, OTEVŘENI VŠEM

SKRZE DOBRÉ ČINY

Skauting je projekt, jehož cílem je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi. I v naší zemi se mu to daří už
více než 100 let. V Kateřinicích jsme se k tomuto dobrému dílu přidali teprve před dvaceti lety, ale
i tak se nám podařilo zanechat v naší vesnici pozitivní stopy.
Projev dobré vůle je také čin – leckdy potěší více než hmotný dar. Skauti mají denní příkaz – Každý
den jeden dobrý nezištný čin! Třeba malý, skrytý, nenápadný, ale přece jen dobrý čin. Od dětství se
snažíme tento návyk pěstovat. I to, že o svých dobrých činech netřeba mluvit. Víme, že skrze malé
dobré činy vede cesta k těm velkým.

-340-

- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dokázat.
- Jaroslav Foglar -

100 KNIH

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ

RYCHLÉ ŠÍPY
Možná jsi si toho nevšimnul(a), ale v klubovně na dveřích je vyvěšen kreslený komiks ZACHRAŇ
A ZVÍTĚZÍŠ, který před lety nakreslil poslední kreslíř legendárních Rychlých šípů Marko Čermák.
Máme jej vyvěšený i z toho důvodu, že v komiksu o megahře HELP vystupují skutečné postavy z
naší ŠESTKY. A v posledním kresleném políčku předavá v kateřinickém kulturáku cenu pro vítěze
pětice nápadně připomínající klub Rychlých šípů. Je to raritní obrázek, protože Marko Čermák
odmítá kreslit Rychlé šípy, aby legendu nedegradoval. Že udělal v našem případě vyjímku, je pro
nás veliké vyznamenání.

RYCHLÉ ŠÍPY jsou ikonou. Bezesporu je to jedna z nemnoha "knih", které mne v životě velmi pozitivně
ovlivnily. A rozhodně nejen mne. Jako dítě jsem nechápal, proč jsou RYCHLÉ ŠÍPY zakázané.
Znal jsem je dřív, než jsem se naučil číst. Vzpomínka na chvilky v posteli, když mi (a mým dvěma
méně pozorným, mladším sestrám) tatínek jednotlivé obrázky "předčítal", patří k těm nejhezčím,
které si v sobě nesu. Až o mnoho let později jsem zjistil, že komiksy Rychlých šípů jsou starší než
můj tatínek, že začaly vycházet před druhou světovou válkou v časopise MLADÝ HLASATEL a napsal
je jakýsi Jaroslav Foglar, který ovšem v době, kdy jsem byl děcko, nemohl své knihy vydávat, protože
to byl skaut a skauti byli zakázaní. O skautech jsem se prvně dozvěděl až prostřednictvím Rychlých
šípů.
RYCHLÉ ŠÍPY je název klubu pěti hochů. Klub, to je něco jako naše skautská družina. Členy klubu
a hlavními hrdiny jsou Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Měli
svého klubovního psa Bublinu a po něm Kuliferdu. RYCHLÉ ŠÍPY jsou v naší zemi všeobecně známé.
A tento komiks (kreslený seriál) patří zřejmě k nejznámějším - je-li český komiks prezentován ve
světě, zpravidla neopomene představit právě RYCHLÉ ŠÍPY. Jméno vedoucího klubu (něco jako
rádce družiny) Mirka Dušína se v češtině stalo synonymem bezchybného kladného hrdiny. Pravým
opakem jsou členové soupeřícího Bratrstva kočičí pracky: Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš.
Kreslený seriál RYCHLÉ ŠÍPY má 77 let – začal vycházet v 7. čísle 4. ročníku časopisu MLADÝ HLASATEL
17. prosince 1938. Velmi rychle si získal velkou popularitu. Jaroslav Foglar přitom původně s větším
počtem dílů nepočítal. Se zastavením vydávání MLADÉHO HLASATELE protektorátní mašinérii
přišel i první “zákaz” RYCHLÝCH ŠÍPŮ – poslední číslo vyšlo 17. května 1941.
Nedlouho po konci druhé světové války začaly RYCHLÉ ŠÍPY vycházet znovu – tentokrát v časopise
VPŘED (9. dubna 1946 - 18. číslo 1. ročníku). Druhý zákaz přišel od komunistů v létě 1948.
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Buďme svorni! - Jaroslav Foglar -
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Buď připraven.

- Robert Baden Powell -

I přes 20 let zákazu byla popularita RYCHLÝCH ŠÍPŮ tak velká, že v letech 1969–1971 vycházel
stejnojmenný časopis s jejich starými i novými příběhy. Ale v roce 1971 přichází další zákaz a
dalších skoro 20 let odmlky.
Původních 315 stran kreslených příběhů RYCHLÝCH ŠÍPŮ si můžeš prohlédnout i v archivu
www.detske-casopisy.cz. Ale i v knihkupectvích lze stále ještě koupit výpravné knižní vydání
z nakladatelství Olympia v roce 2007. Stojí 500–600 Kč, což je hodně peněz. Ale je to investice,
kterou po letech ocení i tvé vlastní děti.
RYCHLÉ ŠÍPY byly ve své době tak populární, že Jaroslav Foglar ke komiksu napsal i tři na sebe
volně navazující romány, které mimo tohoto legendárního klubu propojuje tajemný hlavolam
“ježek v kleci”, létající kolo, hrůzu nahánějící městská čtvrť Stínadla, Vontové, Uctívači ginga, ....
Románovou trilogii ZÁHADA HLAVOLAMU (1941), STÍNADLA SE BOUŘÍ (1970), TAJEMSTVÍ
VELKÉHO VONTA (1992) automaticky zahrnuju pod pojem RYCHLÉ ŠÍPY. Proti ostatním knihám
Jaroslava Foglara mají jednu výhodu – vyšly nejen jako román, ale i jako komiks, audiokniha a
ZÁHADA HLAVOLAMU byla dokonce 2x zfilmována (v roce 1969 jako černobílý televizní seriál
a v roce 1993 jako klasický film) – jistě je najdeš i na YOUTUBE, pokud se na ně budeš chtít
podívat. Ale rozhodně ti doporučuju si nejdřív přečíst knihu nebo alespoň komiks a až poté se
podívat na seriál či film!

Jaroslav Foglar
(*6.7.1907 +23.1.1999)
vedl svůj skautský oddíl DVOJKU nepřetržitě více než 60 let! To je pravděpodobně
světový unikát. Činnost oddílu nepřerušil
ani v době zákazů skautingu (fašisti, komunisti).
Náměty a inspiraci pro příběhy RYCHLÝCH ŠÍPŮ i ostatních knih (napsal jich 24)
čerpal ze svého oddílu i dopisů čtenářů.
Proto jsou uvěřitelné a leckteré z nich jsi
možná prožil(a) i ty.
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. -Lev N.Tolstoj-

Titulní strany několika amatérsky vydaných čísel oddílového časopisu ŠESTÁK mají
být pouze rychlým seznámením s našimi prvními literáni pokusy i obrazovou kronikou činnosti kateřinických skautů. Všech 129 čísel ŠESTÁKA si můžeš prohlédnout
a vytisknout z oddílového webu www.oldskauti.cz – “oddílový časopis”.
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Lež se stane pravdou jen tehdy, když jí člověk chce věřit. -japonské přísloví-

Časopis vychází od roku 2000 – sice nepravidelně, ale zhruba v měsíčních intervalech. Bylo
vydáno několik zvláštních čísel mimo číslovanou řadu – k výročí oddílu, expediční knihy, ...
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Výchova je nejmocnější zbraň. Pedagogové by měli mít zbrojní průkaz!

Do tohoto ŠESTÁKU SPECIÁL jsme původně vložili titulní strany všechny 129
vydaných čísel, ale ty zabraly téměř 15 stran – a tak jsme nakonec udělali jen
malý výběr na pouhé 4 strany :-(
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Co jsem si nabalil, to si také ponesu. Co jsem zapomněl, bez toho se musím obejít.

Proč si sami pro sebe vydáváme časopis?
• je bezprostřední kronikou naší činnosti –
kterou dostává každý člen oddílu
• je to první příležitost, jak publikovat první
článečky našich nejmenších
• je to jeden ze způsobů informování rodičů
i odrostlých členů oddílu, kteří momentálně nejsou aktivní
• je to velmi dobrý způsob propagace oddílu
• je to příležitost pro přispěvovatele literárně
se rozvíjet
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Smrt je peříčko, služba je hora.

-japonské přísloví-

OBĚTOVAL ŽIVOT
PŘI POMOCI JINÝM

13. července 2004 potkala náš oddíl
nejtragičtější událost v historii. Při
pokusu o záchranu lidských životů
tragicky zahynul osmnáctiletý Spídy – Jan Uličník, skvělý rádce družiny
Šneků. Členem našeho oddílu byl od
svých dvanácti let.
Svůj skautský
slib "... duší
i tělem být
připraven
pomáhat
vlasti i bližním ..." splnil
Spídy beze

zbytku za cenu
nejvyšší – za cenu svého vlastního života.
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Náčelnictvo Junáka udělilo Spídymu nejvyšší skautské vyznamenání
ZA ČIN JUNÁCKÝ in memoriam. Toto
vyznamenání se uděluje za prokázanou statečnost při záchraně lidského života.

- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 I ty buď skromný a veselý, bratříčku! Nepouli oči na nové věci a drž se starých. Jdi a jez, co
ti dají, nic si neoškliv. Naučíš se tak přežít těžké cesty. Snad bys obstál i ve válce, nepropadl
beznaději v nouzi, neoběsil by ses ve vězení. Buď k sobě tvrdší! Budeš-li chtít, najdeš sta způsobů, jak se naučit skromnosti. - Miloslav Nevrlý -

DETSKE-CASOPISY.CZ

www.

Jedinečný projekt záchrany starých
dětských časopisů pro budoucnost má
centrum v Kateřinicích.
Cílem je digitalizovat zatím dochovaná
čísla starých časopisů pro děti a mládež.
Každé číslo se upravuje tak, aby v něm šlo
vyhledávat podle textu. Během dalších
cca 10 let bychom chtěli digitalizovat cca
80% všech oficiálně vydaných časopisů
od roku 1918. Vznikne tak nejucelenější
sbírka, kterou nemá ani Národní knihovna ČR.
Zatím se podařilo digitalizovat více než
5000 čísel z cca 90 titulů (z nichž mnohé
již zanikly).

I když u většiny digitalizovaných časopisů
nehrozí porušení autorských práv, je v tuto
chvíli digitální archiv zpřístupněn pouze
těm, kteří se podíleli digitalizací alespoň
jednoho jediného čísla. Počet spolupracovníků z celé republiky (ale i zámoří) se
neustále rozšiřuje – v současnosti se na
projektu podílí cca 120 dobrovolníků.
Předpokládáme, že kolem roku 2026 bychom digitální archiv přijatelnou a legální formou zpřístupnili širší veřejnosti.
K dnešku je archiv přístupný na www.
detske-casopisy.cz jen registrovaným uživatelům – tedy těm, kteří se na nonprofit
projektu podílí.
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Většina lidí touží po nových šatech, vrkají rozkoší, obalí-li tělo novými látkami. Dívkám tu marnost ponech, vědoucí bratříčku, jsou k zahalování a obnažování předurčeny, ty ale miluj staré
šaty! Obáváš se, že ti takový oděv uškodí právě před dívkami, že bez nových a slušivých šatiček,
knoflíčků a jalových límečků jsi vyřízen a nemáš u nich naději na lásku? Podceňoval bys je,
alespoň ty, které stojí za milování. - Miloslav Nevrlý -

PODSADY

VYNÁLEZ ČESKÝCH SKAUTŮ

Podsada je vynález českých skautů z roku
1913. Nechtělo se jim v normálním stanu ležet v blátě, tak postavili dřevěnou podsadu
a na ní usadili klasický jehlanový stan z celty c. k. armády. Dětem se tak dostalo pohodlí
spaní na vyvýšených postelích a navíc si v takto upraveném stanu mohli i stoupnout.
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Skauti pak vozili svůj vynález i na světová setkání a nápad se tak líbil, že je místní okopírovali nebo přímo odkoupili.
Kateřiničtí skauti si své podsady sami vyrobili
a na každém táboře je staví.

- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Co může být krásnějšího, než do úplného roztrhání nosit starý batoh? Žluklý, tibetsky vyhlížející vak, o kterém víš, že s tebou prošel krásné kraje, nosil tvoje věci a pomáhal ti žít, prožil s
tebou dobré i zlé? Jak ho můžeš odhodit a koupit nový? - Miloslav Nevrlý -
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Neobávej se ničeho, vydej se třeba na konec světa, všude to nějaké je.
Nezabíjí hlad, žízeň ani dálka, ale strach z nich. - Miloslav Nevrlý -

KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY
Praktická drobnost zvaná KPZ, kápézetka, neboli Krabička Poslední Záchrany,
je skautský vynález starý více než tři čtvrtě století.
Dohledali jsme, že prvně byla popsána
v dětském časopise MLADÝ HLASATEL,
vydaném roku 1935.
Byla jedním z mnoha užitečných nápadů
obdivovaného spisovatele a skautského
vůdce Jestřába – Jaroslava Foglara, který
vedl svůj oddíl více než 60 let! Nepodařilo se nám zatím vypátrat na celém
světě jiného takového člověka.
KPZ je krabička, která se pohodlně vleze
do kapsy a obsahuje to nejnutnější,
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co může člověka zachránit ve svízelné
situaci: provázek, niť a jehlu, tužku,
papír, sponu, drát, náplast, hřebík,
žiletku, mince, knoflík, sirky a škrtátko,
svíčku, připínáčky, křídu, jízdenku na
místní dopravu, malý nožík, ... A hlavně
– na vnitřní straně krabičky musí být
napsána adresa majitele KPZ s telefony na rodiče – pro případ, že by se mu
něco stalo nebo KPZ někde ztratil.

Dnes už velké zavedené firmy
vyrábějí alternativy ke skautské KPZ
v podobě kreditních karet, ze kterých
lze třeba složit nůž nebo vytáhnout
malé nůžky, tužku, jehlu či pinzetu.

- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Ti, kteří nejsou pamětliví minulosti, jsou odsouzeni zopakovat si ji
včetně všech předchozích léček a omylů. - Robert Baden Powell -

TŘI DNY PUTOVÁNÍ NA KONÍCH
Prý není lepší pohled na svět než z koňského
sedla. Během třídenní jízdy po valašských lesích
a horských loukách jsme poznali, že to je asi
pravda.
Jedna z nejoriginálnějších akcí, kterou jsme
s oddílem podnikli – a několikrát zopakovali.
Spali jsme pod stanem a o koně se celou dobu
starali. Přes noc jsme se střídali v hlídání koní v
improvizované ohradě.

Nezapomenutelný zážitek pro všechny zúčastněné.
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Přivoň proto na cestách ke všemu, bratříčku, prožiješ lepší život. - Miloslav Nevrlý -

ZÁKLADY HOROLEZENÍ
Lezení po skalách je přitažlivým a obdivovaným sportem, často spojovaným
s přívlastkem „nebezpečný“. Opak je však
pravdou. Pokud má člověk možnost lézt pod
vedením zkušeného lezce, velmi rychle si osvojí bezpečnostní zásady a základy jištění.
Od založení našeho oddílu se snažíme základy horolezectví naučit už toho nejmladšího
člena.
Cvičíme bezpečnostní zásady, ustrojení do
horolezeckého úvazku, navázání lana, zacvaknutí karabiny do skoby na skále, ....
Silným zážitkem bývá první slanění či
vylezení první malé stěny.
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Starší členové oddílu jsou pak připraveni třeba na náročnější feratové výstupy
při svých zahraničních expedicích.

- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Život i člun řiď sobě sám. - Robert Baden Powell -

SPANÍ VE SNĚHU

Starší členové oddílu si mají
možnost odzkoušet outdorové nocování na sněhu – v primitovních
podmínkách – v záhrabu, iglů, ve
stanu nebo jen tak volně.
Valašské hory i nedaleké slovenské
velehory nabízejí dostatek vhod-

ných terénů i přírodních scenérií
k umocnění takovéhoto zážitku.
Tato aktivita nás zoceluje na těle
i na duchu :-)
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Mlsnost je odporná, neúcta k jídlu odpornější. Starý chléb je nutno dojídat. Nejde o několik
haléřů, ale o zásadu, o úctu k tomu, co nás udržuje živé pod sluncem. - Miloslav Nevrlý -

JAK JSME STAVĚLI DBCB

Potřebu teréního bezbariérového centra
v našem regionu jsme poznali, když jsme
v Kateřinicích organizovali PARAWESTERNIÁDU
– velkou akci pro handicapované. Široko daleko
tehdy nebylo veřejně přístupné místo, kde by si
vozíčkář mohl "odjet" na wc.

A tak jsme operativně předělali plány na výstavbu vlastní klubovny – upravili a rozšířili tak, aby
vznikl na kraji naší vesnice areál, který by mohli
pro svou činnost využívat i handicapovaní.
Pozemek na skauty za symbolickou 1 Kč
prodala obec Kateřinice. Obec také pomohla
s vybudováním inženýrských sítí.
S financováním (14,3 mil. Kč) nám pomohl
státní rozpočet, evropské fondy. Poskytnutím
bezúročné půjčky
na financování stavby
v celkové výši až 7 mil. Kč nám pomohlo ústředí
Junáka a město Vsetín. 1,4 mil Kč jsme financovali sami – půjčili jsme od ústředí Junáka
– českého skauta a půjčku postupně splácíme
(poslední splátku máme propočítanou na
podzim 2018).
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Na projektu se začalo pracovat v roce 2002.
Stavět se začalo v 8/2005 a za 9 měsíců
(v 5/2006) bylo Dětské bezbariérové centrum Březiny (DBCB) slavnostně otevřeno.

Poté, co jsme splnili všechny podmínky
a kritéria projektu, provozujeme DBCB na
čistě dobrovolnické bázi. Neplacený správce
se stará se svým malým týmem o naplnění
(víkendových a prázdninových) kapacit, komunikaci, běžnu údržbu a financování provozu. Děti ze skautského oddílu se starají
o běžný úklid, sečení trávy, údržbu vysazených stromků, ... Obec vychází vstříc prominutím poplatků za svoz odpadu, vodné
a stočné. I tak je hospodaření DBCB každoročně
ve ztrátě – ale daří se nám ji snižovat.
Mimo pravidelné využívání DBCB naším
oddílem (minimálně 4x týdně) každoročně
navštíví o víkendech a prázdninách náš areál
více než 1000 zdravých i handicapovaných.
Tedy zhruba tolik, kolik obyvatel má naše
obec.

- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. Tisíce a
statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání,
bohatství i chudoby. - Robert Baden Powell -

EXPEDICE
Obdobou každoročních puťáků – cca týdeního
putování před stálým stanovým táborem, jsou
u roverů (členové 14+) a oldskautů (členové 24+)
prázdninové EXPEDICE.

EXPEDICÍ v našem pojetí rozumíme mnohadenní náročnou zahraniční akci, zpravidla do hor či
méně přístupných oblastí. Putujeme zpravidla
pěšky, na lodích či kolech, spíme pod stanem či
jen bivakujeme, ....
Našim EXPEDICÍM dáváme jedinečné pojmenování – EXPEDICE SEVER (desetidenní
putování tajgou za polárním kruhem ve Švédsku),
EXPEDICE PARING A SEBES (přechod rumunských
pohoří) , EXPEDICE KORSIKA (paraglide, bike, kanyoning, treking), EXPEDICE SLOVINSKO (výstupy
v julských alpách a rafting), EXPEDICE NORSKO
(putování národním parkem), EXPEDICE TYNÉS
(plachtění a potápění v Černé hoře), EXPEDICE
RODNA A MARAMUREŠ (přechod rumunských
hor), EXPEDICE DOLOMITY (ferraty), ...
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Ukaž mi, bez čeho se obejdeš, a řeknu ti, vezmu-li tě s sebou. - Miloslav Nevrlý -

PUTOVNÍ TÁBOR
Zkušenější členové oddílu se
každoročně na začátku letních
práznin vydávají na velké putování,
které vždy končí na tábořišti, kde
pokračuje stálý tábor společně s těmi
mladšími.

Nezáleží na tom, kolik kilometrů
urazíme, důležité je především, že
zvládneme unést v báglu vše, co na
týden života v přírodě potřebujeme.
Že se můžeme spolehnout jeden na
druhého, že vždy vyřešíme všechny
nástrahy, které na nás čekají.
Staré oddílové pořekadlo zní: CO JSEM
SI NABALIL, TO SI TAKY SÁM PONESU.
a CO JSEM ZAPOMNĚL, BEZ TOHO SE
MUSÍM UMĚT OBEJÍT!
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Většinou putujeme pěšky, ale
zkoušeli jsme to i na kole, na lodích
i na koních.
Na "puťáku" spíme každý den na
jiném místě – v jednoduchém
přístřešku, ve stanu nebo jen tak
"pod širákem".
Poznali jsme na vlastní nohy všechny
okolní pohoří a několikrát jsme vyjeli i za hranice - na Slovensko.

- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 A kdyby sis směl někdy vybrat mezi nadbytkem peněz, bohatstvím, které kazí, a mezi malou
chudobou, zvol si chudobu! Ne nouzi a bídu, ty jsou špatné, ale ptačí chudobu, která prospívá
a pomáhá k veselosti a bezstarostnosti. - Miloslav Nevrlý -

STÁLÉ TÁBORY
Celoroční
pravidelná
činnost
kateřinických skautů je završena letním táborem. Spolu s putovní částí trvá
celkem 24 dnů.
Kateřiničtí skauti si tábor staví sami na
"zelené louce". Podle potřeby jim vypomáhají nejstaší členové – oldskauti.
Místní oddíl pokračuje v české skautské
tradici a vždy táboří v podsadových
stanech. Podsady ke stanům si členové

sami vyrobili. Kateřiničtí skauti si na
svých táborech sami vaří a sami obstarávají všechny potřebné práce.
Program tábora po celý den nabitý
nejrůznějšími aktivitami v přírodě.
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- ŠESTÁK SPECIÁL - 6.6.2016 Skoro každý hlupák umí rozkazovat a může ostatní přinutit, aby jeho příkazy poslouchali,
pokud má za sebou dostatečnou moc k jejich potrestání v případě, že ho odmítnou uposlechnout. Něco docela jiného je vést. Strhnout ostatní tak, aby vás následovali, dá opravdu velkou
práci. - Robert Baden Powell -

CHARITATIVNÍ ČINNOST
Charitativní činost patří do programu kateřinických skautů od
jejich vzniku. Víme, že "dobročinnost" je sice krásné slovo, ale vychováváme děti v tom, že než 1000
velkých krásných slov je lepší alespoň malý dobrý čin.
Každoročně se zapojujeme do
lednové Tříkrálové sbírky, kterou
pořádá Charita Česká republika. Letos jsme si dělali malou sumarizaci
- za všechny ročníky, kterých jsme se
aktivně účastnili jsme pro Charitu
vykoledovali půl milionu korun!
Mimo této pravidelné aktivity jsme
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realizovali nárazové akce typu:
• sbírky šatstva, jeho odvoz a
osobní předání dětskému domovu
v Mukačevě na Ukrajině
• sbírku na POSTAVME ŠKOLU
V AFRICE
• SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII
• pomoc při katastrofálních povodních

V oddílových aktivitách se snažíme
podle svých možností činit dobro a
pomáhat tam, kde to je potřeba.
Snažíme se v praxi uskutečňovat
starý skautský příkaz: KAŽDÝ DEN
ALESPOŇ JEDEN DOBRÝ SKUTEK!

- ŠESTÁK č.131 - 7.10.2016 -

ŠESTÁK č.
131
7. 10. 2016
VELKÁ PODZIMNÍ POMOC DBCB 24. 9. 2016

(Dazul) Tradiční podzimní POMOC DBCB byla připravována ještě pečlivěji a větším týmem než
předchozí brigády. Předávám totiž správcování Dětského bezbariérového centra Březiny Denymu
a Ditě, kteří se samozřejmě také zapojili.
Před sedmou ranní nakládám Toma s křoviňákem, motorovou pilou, kotoučovou pilou, basou
nářadí a spoustou dalších věcí potřebných pro dnešní akci.
V DBCB už je čilo – ŠESTKA totiž měla promítání s přespáním v klubovně. Dneska začneme určitě
včas : -) Koneckonců stěhování věcí z podkroví do herny v přízemí už probíhá. Postele, matrace,
stoly, skříňky, … to vše by při rekonstrukci podlahy zavazelo. Současně probíhá společná snídaně
nocležníků i některých příchozích. Deny naráží velkou bečku kofoly a malou piva (úlitba
a poděkování pro pivomilné dospěláky, kteří dnes příjdou pomoct).
Schází se postupně všichni, kteří jsou ochotni dnes při společném díle pomoct. Jak už to
bývá, není nás tolik, abychom zvládali udělat všechnu potřebnou práci mimo stěžejní
demontáže stávající podlahy, ale o to větší tu
vládne ruch.
Snažím se občas něco vyfotit a zaznamenat
na video, aby bylo dnešní dění zachyceno
pro oddílovou historii. Ale protože je dnes
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- ŠESTÁK č.131 - 7.10.2016 -

potřeba hlavně pracovat, nedaří se mi to, jak by si to
historie zasluhovala : -)
Podlahu se podařilo demontovat ve velmi dobrém
čase, u části desek se vytahaly hřebíky, kůlna se pročistila a uklidila, půda ve spálni byla upravena podle
půdy nad klubovnou a připravena na osvětlení, vytřídily se věci na vyhození, opravil se a technicky vylepšil přístřešek na popelnice, podařilo se udělat kóje
na uskládání dřeva, důkladně se všude vycídilo, byly
vyměněny sprchové baterie i baterie na kuchyňském
dřezu, posekla se sekačkou louka a křoviňáky tráva
mezi stromkama, převezly se a uložily desky z demontované podlahy k oddílovému srubu do Dinotic.
Taky se snědl skvělý guláš, který uvařil Tomův taťka
Rosťa a úžasná kyselica, kterou ukuchtila Irča. Nedopila se celá bečka kofoly a piva.
Dost naplánovaných prací se díky pozdním příchodům a předčasným odchodům nestihlo zcela dokončit. To bychom měli ale v rámci družinovek i individuální práci vyhlášených pracantů během dvou týdnů dokončit.
A po zaschnutí nalakované podlahy, nejpozději
14. října 2016 nás čeká velké stěhování nábytku a postelí zpět do podkroví. V sobotu 15. 10. 2016 už mají
DBCB pronajaté svatebčané …

Veliký dík:
Tomovi
Zdendášovi
Denymu
Fantovi
Ditě
Tomášovi G.
Máji
Rexovi
Lile
Karlovi
Toníkovi
Stiffi
Natálce
Peťkovi
Šáši

Slonovi
Hatatitlovi
Naty
Zubovi
Danovi
Gejitce
Honzovi B.
Tomášovi
Romanovi G.
Káji
Coudymu
Jaxovi
Pazičovi
Janě H.
Lence

Někteří pomáhali celých 13 hodin, jiní
třeba jen dvě hodiny, ale pomoc všech
byla potřebná.
Právě v nezištné pomoci výše uvedených
pracantů je úžasný potenciál Dětského
bezbariérového centra Březiny.
To, že se dnes v DBCB protáhlo 31 „brigádníků“, je na vykonané práci poznat.
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- ŠESTÁK č.132 - 25.11.2016 -

ŠESTÁK
č.
132
25. 11. 2016

PODZIMNÍ RS 22. 10. 2016

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

jsme se na tom, že musíme hledat, nevěděli jsme
kde, ale taky ani moc co vlastně máme hledat.
Po napuštění vody z potůčků do našich petek
jsme se přesunuli k alumatce, na které jsme se
poslepu dostávali do spacáku. Dozvěděli jsme
se, že voda z potůčku se nepovažuje za pitnou,
a tak jsme byli posláni k domům si nějakou
vyptat.
Jak jsme tak šli mezi domy, rozhodovali jsme
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se, na který zazvoníme a poprosíme o trochu
vody. Nakonec zvítězila paní, která okopávala
zahrádku. Když jsme měli všichni napuštěnou
vodu, tak jsme se vydali zpět na kraj lesa.
Chtěli jsme si už udělat oběd, ale nebylo
z čeho. Musíme si ještě najít jídlo. Dostali jsme
nápovědu, kde by tak mohlo být, a Mája se
hned na to rozletěla k popelnici a vytáhla z ní
hrnec, ve kterém byly plechovky všech možných
pochutin.
Vydali jsme se hlouběji do lesa a rozdělali oheň
a začali kuchtit. Udělali jsme si nějakou, podle
mě nepojmenovatelnou, majdu, která ale byla
kupodivu chutná.
Po obědě jsme se přesunuli k ratibořské
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klubovně, kde jsme se dohodli na tom, že je tak
krásně, že půjdeme na kopec pouštět draka.
Drak nelétal, ale to neznamenalo, že bychom
se nedokázali zabavit jinak. Napřed jsme dělali stojky a různé akrobatické polohy. Nakonec
jsme vyšli úplně na kopec, kde jsme se posadili a začali hrát další hru, kterou jsme hráli i po
cestě nazpátek.
V klubovně jsme pojedli co kdo měl a rozvedli
konverzaci o různých roverských akcích. Kája
nám pustila přednášku o roverství, na kterou
jsme chvíli vedli debatu, ale protože už se blížil
den ke konci, tak jsme to museli postupně rozpustit. To však neznamená, že se zase někdy
nesejdem! :)
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HAWAI 28.–30. 10. 2016

(Markétka) V pátek 28. 10. jsme se vydali na
chatu Hawai na Půlčínských skalách. V 8:00
nám jel autobus od zastávky Ratiboř kino.
Přestupovali jsme na Vsetíně. A ze Vsetína
hurá do Lidečka.
Z Lidečka jsme šli pěšky na chatu Hawai. Dělali
jsme si krátké přestávky. Už jsme na Hawai.
Tam jsme si odložili batohy, dostali svačiny a šli
do lesa. Tam jsme hráli různé hry. Na klíšťata,
pustý ostrov a další.
Zkusili jsme si zalozit po skalách. Pak jsme se
vydali zpět na chatu a začal večerní program.
Hráli jsme v chatě hry, například na elektriku
a pantomimu.
A 22.00 jsme si šli umýt zuby a hurá na kutě.
Mája na nám pověděla pohádku a tím skončil
den. SUPER ZAČÁTEK VÝPRAVY.
(Raptor) Včera jsme byli v lese a hráli jsme hry.
(Raptor)
Semafor, na medvědy a na klíšťata. Potom jsme
šli na chatu a hráli jsme tam hry. Pantomimu,
jaký, kdo, s kým, kdy, kde a proč. Pak jsme šli
spát, ale Mája nám pověděla pohádku.

(Knedla) 29. 10. 2016. Pomalu se probouzím,
dívám se, kolik je hodin: 7:30, holky už breptaj.
Podívám se na Sašenku a usmějeme se, pak
položím hlavu a ještě spím.
Slyším, jak někdo otvírá poklop a jde nahoru.
Deny hned volá budíček a rozcvička za 5 minut.
V klidu vstáváme a najednou nehorázná bolest
zad, se Šášou se protahujeme. Převleču se na
doma, hodím na sebe mikinu, vezmu kartáček
a jdu ven. Venku už stojí polovina lidí a Deny
začíná kroutit hlavou.
Po rozcvičce si umyjeme zuby a vše jdeme plivat
do latríny. :-) Nakonec si všichni jdeme trošku
pouklízet postele a převléct se.
Všichni jdeme dolů a tam už voní horký čaj,
vidíme rohlíky s nutelou a všichni už se oblizují,
posedáme a jdeme jíst.
Vedoucí oznámili, že si máme zajít pro KPZky
a uzlovačky. Moc jsem se těšila, protože jsem
uměla zatím jen 3 uzly a základních bylo šest.
Ambulák, Dračák, Rybařík, Loďák, Škoťák a Zkracovačka.
Všechny jsem se naučila, dokonce i některé, co
nebyly základní, a moc děkuji vedoucím, že měli
se mnou trpělivost mě všechny naučit.
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Potom přišel Deny a pozval nás na hru jménem
Kimovka, kde jsme měli vidět 18–19 věcí a měli
jsme si je zapamatovat. Velcí na to měli minutu a malí minutu a půl. Potom jsme všechny
věci, které jsme viděli na stole, měli napsat na
papírek – i na to jsme měli jen minutu.
Potom jsme si říkali, co je všechno v KPZce a co
tam nepatří. A Deny byl tak hodný, že udělal
provizorní KPZku i Křemílkovi.
Po té jsme si zahráli moji oblíbenou hru:
Myšičky a bomby.
Denymu už bylo horko, tak nás vytáhl před
obědem na vzduch a zahráli jsme si šlapáka.
No a už byl konečně oběd. Oběd byl hrozně dobrý a hodně dětí si chodilo přidat.
Po obědě následoval odpolední klid, ale jelikož
jsme měli jít na výlet, všichni se hrozně těšili. Mája nás provedla k různým skalám. Byly
hrozně zajímavé a bylo to tam hrozně krásné.
Každý jsme si sedli na nějakou skálu a Mája
nám potom vyprávěla její historii. Potom jsme
šli dál a bylo to hrozně super, vždycky jsme
se u nějaké skály zastavili a vyfotili se. Nakonec jsme vyšli na největší skálu Pulčín. Byla
nejhezčí, poseděli jsme na ní, porozhlíželi se
nad okolní nádherou. A šli zpátky na chatu.
-366-

V půlce cesty nás mile překvapil Pája s Verčou,
přivítali jsme je a jakmile jsme došli do chaty,
chystali jsme oheň a špekáčky. Děcka si zahrály
ještě nějaké hry a pak jsme šli všichni k ohni,
opekli špekáčky s chleby a šli spát.
Tento den byl pro mě nejhezčí. Děkuju všem
vedoucím a rádcům :-)

- ŠESTÁK č.133 - 6.1.2017 -

ŠESTÁK
č.
133
6. 1. 2017
Blíží se 20. výročí založení naší ŠESTKY – první schůzka se uskutečnila ve středu 19. března 1997,
přesně v 16:00. Sraz byl u mateřské školky v Kateřinicích a mimo Dazula tehdy dorazili jen 4
ogaři. Rozkvět ŠESTKY ale nastal až poté, co Dazul otevřel oddíl i pro cérky. Za těch 20 roků prošlo
ŠESTKOU více než 250 kateřinických, ratibořských,
hošťálkovských, jablůnkovských i vsetínských děcek.
To je čtvrtina naší dědiny :-)

MILÍ RODIČOVÉ

(Dazul) Na vedle uvedené fotce měl být původně Fanta
či některý z jeho předchůdců a jejich zástupců, kteří od
roku 1997 vedli ŠESTKU.
Tyto řádky totiž píšu na základě Fantovy výzvy, že by
něco takového mělo v ŠESTÁKU vyjít. Někteří rodičové
byli prý překvapeni, že oddíl fakt vede zadarmo
a opravdu z toho nemá žádné prachy.
Je známo, že některé sportovní složky – oddíly motivují
své členy k zápasům či jiné aktivitě a "platí" jim za
to. Trenéři takovýchto oddílů pobírají za svou činnost
(podle úrovně daného "oddílu") nějaký peníz ve formě
platu, rozličně pojmenovaných náhrad, cesťáků,
příspěvků na dres či ochranný oděv, ....
Skauti nejsou tenisovým, hokejovým, fotbalovým, ...
oddílem. Jsou mimo záběr profesionálních médií a na
ně navazujících reklamních agentur. Nevychovávají
špičkové sportovce, a tudíž jsou svým způsobem pro
nezainteresované pozorovatele nudní.
V Junáku bezplatně "pracuje" cca 7000 dobrovolníků –
vůdců oddílů, jejich zástupců, správců základen, vůdců
středisek, hospodářů, výchovných zpravodajů, ...
V době, kdy jsem šéfoval vsetínskému středisku Junáka
a pracoval na vybudování Dětského bezbariérového
centra Březiny, jsem na základě jakéhosi dotazníku
poctivě spočítal, kolik jsem věnoval této činnosti
měsíčně hodin. Zabralo to celý večer, abych zmapoval
podle diáře a svých poznámek tehdejší poslední tři roky
– střediskové rady, jejich přípravy i zápisy, oddílovky,
tábory včetně přípravy, školení, přednášky na kursech,
práci na webech, články do časopisů, účetní závěrky,
vyřizování mailů, jednání s úřady,... Výsledkem jsem byl
dost překvapen, protože nikdy předtím mne nenapadlo
moji přirozenou aktivitu takto zmapovat. Psal se tehdy

rok 2006 a vyšlo mi, že "skautingu" věnuju
průměrně 180 hodin měsíčně. V podstatě
podobný čas, který bych měl podle zákoníku
práce trávit ve svém zaměstnání. Šel jsem
tehdy ještě dál a vynásobil jsem tento čas
tehdejší průměrnou mzdou (myslím si
totiž, že jsem tuto činnost dělal alespoň
průměrně) – a když jsem k tomu připočetl
i povinné odvody pro zdravotní pojišťovnu,
sociálku a finanční úřad, dopočítal jsem se
částky hodně přes 300 tisíc/rok.
Netroufám si odhadnou kolik času věnuje
ŠESTCE Fanta, Dita, Deny, ... ale troufám si
tvrdit, že obdobné vyčíslení by nám vyjevilo
překvapivě vysokou částku :-)
Viděno tímto pohledem, plně chápu ty
rodiče, kteří se upřímně podivují nad
skutečností, že za to fakt nejsme placení.
Na vysvětlenou – už od dětství jsme
v dobrých rodinách upozorňováni na
neopomenutelný fakt, že v životě existuje
několik věcí, které si za peníze skutečně
nelze koupit.
A já vím, o čem píšu :-)
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ŠESTÁK č.
134
17. 2. 2017

JARNÍ TÁBOR 11.–14. 2. 2017

(Lenička) Neděle 12. 2. 2017. Ráno jsme vstali a šli jsme dělat snídani. Jak jsme dodělali snídani, tak šla Marťa udělat ostatním
budíček. Pak jsme měli rozcvičku, po rozcvičce
jsme si šli vyčistit zuby. Pak byla snídaně
a všem moc chutnalo.
Jak jsme nabrali síly, tak jsme šli dělat dřevo.
Po dřevě jsme hráli Král a šašek. Po této hře
jsme hráli Buldoky ve sněhu. Lila už byla zlochaná, tak jsme šli dovnitř.
Vevnitř jsme se vysvlékli a šli nahoru. Nahoře
jsme hráli krabičku od sirek. Pak byla svačina
(jablko). Po svačině jsme hráli kreslení ve dvojici a jako další hru hrajeme tichou poštu.
Jako další hru hrajeme Rallye. A Marťa a Peťa
vaří oběd a během těch her Rex a Deny a Po-
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horka záhadně zmizeli. A my jsme si toho všimli
a hráli lžičku. A Lila přišla nahoru a řekla: „Za
chvilku bude 12.00.“ A na oběd bylo rizoto.
Po obědě šla služba umýt nádobí. A je odpolední klid 2 hodiny. Po odpoledním klidu hrajeme
městečko Palermo. Po této hře jsme hráli etapovku.
Po etapovce jsme hráli krokodýly a po krokodýlech jsme hráli eskymáckou honičku. A po
této hře jsme šli do chaty.
Vysvlékli jsme se a šli jsme nahoru. Tam jsme
hráli městečko Palermo. A po této hře jsme hráli
Přes tuto věc vidím na Měsíc.
Večeře byla v 18.30 a pak jsme šli do podkroví
a tam jsme hráli rajče. Po rajčeti jsme hráli
Řekni Pepovi, že je Pepa. Pak přišla Kája.

- ŠESTÁK č.135 - 30.3.2017 -

ŠESTÁK
č.
135
30. 3. 2017

MILÍ RODIČOVÉ

(Mája) Tak jsme se rozhodli, že si uděláme
vůdcovský kurz. Ono totiž vést oddíl není jenom
o tom, že si chodíme s dětmi sem tam zahrát
nějaké hry na oddílovky. Je za tím spousta dřiny,
zlepšování se, sebezapření a také neustálého
vzdělávání.
Z časových důvodu padla volba na
Víkendový vůdcovský kurz TREFA.
Ten obsahoval dva víkendy
vyučovací a jeden zkouškový.
Kurz začínal vždy v pátek 18.00
v Domašově nad Bystřicí.
První víkend byl pro mě velice
hektický. Musela jsem v pátek zůstat
v práci a jako na potvoru jsem ten den dělala
až do noci. Nad ránem jsem tedy dorazila na byt,
sbalila si věci, dala sprchu, 20 minut šlofíčka
a fičela jsem na vlak, abych tam na osmou byla.
Cesta trvala asi tři hodiny. Těsně před osmou
jsem tedy dorazila na místo, odhodila batoh

na pokoj a šla hned zasednout ke stolu, protože
v osm začínaly přednášky.
Bez přestávky se jelo až do oběda. A pak až do
večera. Ono totiž tyto kurzy bývají rozloženy
do více víkendů a taky k tomu obvykle probíhá
letní tábor. Tento náš byl právě pro takové lidi
jako my, kteří tolik času nemají. O to víc byl
náročnější. Taková „nalejvárna“, aby nám
stihli za ty dva víkendy povědět vše,
co bylo potřeba. Každopádně po
nedostatečném spánku jsem
po konci přednášek, což bylo
asi v 11 večer, padla do spacáku
a byla za pět minut tuhá.
Neděle už probíhala poklidně. Opět
série přednášek jako psychologie,
hospodaření, organizace Junáka a spousta
dalších chytrých a užitečných věcí.
Druhý víkend byl naplánován v polovině
ledna. Na ten už jsem jela řádně v pátek
a ještě večer probíhaly přednášky. V sobotu
jsme byli opět od osmi za stolem a lili to do
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- ŠESTÁK č.135 - 30.3.2017 nás. Zdokonalovali jsme se v hospodaření,
dramaturgii, komunikaci, práci s literaturou a
také v bezpečnosti.
Tentokrát se nám podařilo urvat hodinku
a vydali jsme se na průzkum okolí, protože
je strašně deprimující jenom sedět zavření
celý víkend v baráku, když z okna koukáte na
krásnou přírodu, která okolo je. Vydali jsme se
do nedalekého lomu, cestou probíhala vášnivá
debata o různých přednáškách, vyměňovaly
se zkušenosti a nebo se jen tak povídalo a
relaxovalo. Došlo taky na koulovačku :-) Jako
malé děti prostě! :-) Zpátky jsem se vydali
cestou neznámou a trošku jsme zabloudili.
Nakonec jsme se našli, ale já byla úplně mokrá,
protože jsem polovinu cesty proklouzala po
zadku na sněhu.(Né úplně schválně! :-))
Spánek a nedělní dopoledne opět plné
přednášek. Ono to zní, že jsme tam
jenom seděli a šprtali. A ono to tak
fakt bylo. Mozek zavařený víc než ze
školy.
Pak jsme se rozloučili, popřáli si
štěstí v učení a se psaním vůdcovské
písemné práce a jelo se domů.
Třetí víkend byl naplánovaný
na polovinu března. Seznam
zkušebních otázek byl
děsivý, takže bylo potřeba
nic nepodcenit. Taky bylo
potřeba napsat písemnou
práci. Vybrala jsem si téma
oddílový plán pro rok
2017. Žádná sranda, něco
takového napsat. Oponent
mi to naštěstí vrátil
k opravě pouze jednou, a to
jen s malinkýma úpravama,
takže to bylo fajn. A pak
přišel poslední víkend.

Týden předtím jsem byla vynervovaná snad
ještě víc než před zkouškou z anatomie, ale
do pátku jsem to nějak vydýchala a na kurz
odjížděla už docela vyklidněná. To se ovšem
nedalo říct o Fantovi. Prej mírně podcenil
přípravu, i když na tom byl furt líp jak já, takže
celou cestu z Přerova do Domašova stresoval,
jako že nikam nejede a že to určitě neudělá. V
pátek proběhlo pouze seznámení s tím, jak to
bude probíhat, a od sobotního ráno to mělo
vypuknout.
Zkoušelo se v 6ti oblastech a při úspěšném
absolvování všech těchto kompetencí jsme
uspěli. Vystresovaný Fanta stihl jednu zkoušku
ještě v pátek. Od sobotního rána to ale začalo.
Důležitým prvkem ke splnění zkoušky byla
taky úspěšná obhajoba písemné práce, která
probíhala před komisí.
Všechny zkoušky se nám podařilo
udělat napoprvé a to dokonce
i hospodaření! Což je vždycky
největší strašák, protože účty
prostě nikdo nemá rád. I obhajoba
se povedla a práce byly schváleny.
V

neděli

proběhlo slavnostní
vyhlášení a nám to
konečně došlo. My to
máme!!! :-) Bylo to
náročné, ale stálo
to za to. Poznali
jsme spoustu
s k v ě l ý c h
s k a u t ů ,
získali
nové
zkušenosti
a
načerpali nové
vědomosti.
A hlavně – už
jsou z nás vůdci
s frčkou! :-)

"Měl bych plakat pro staré časy, ale nedělám to a nenechávám se tím ovlivňovat. Co jsme spolu
krásného užili, zůstává nám a je lhostejno novým pokolením. Oni musí hledat své radosti a
boje a my jim k tomu musíme pomáhat bez ohledu na to, že to nedělají tak, jako my."
Jaroslav Novák – Braťka (*1894 +1965)
vůdce PĚTKY – skautského oddílu nepřetržitě fungujícího od roku 1913
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 -

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

číslo

136

vydáno pro vnitřní potřebu - 21. dubna 2017, nákladem 70 výtisků

25.6.1997 – 13.oddílovka

ŠESTÁK č. 136 - celé
číslo 21.4.2017

www.SESTKA
www.
SESTKA.eu
.eu

www.OLDSKAUTI
www.
OLDSKAUTI.cz
.cz
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Co jsem si nabalil – to si ponesu. Co jsem si navařil – to si taky sním.
Co jsem si zapomněl – bez toho se musím obejít."

1998
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „V oddíle je vždycky hodně kamarádů, co tě podrží – pod vodou :-)"

1999
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Šli jsme do takového kopca, že tam aj ptáci chodíja pěšky!"

2000
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Všecky cesty vedů do Říma, akorát ta, po které ideme my, vede do p...le."

2001
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Neřvi po mně, nejsem tvůj dobytek!"

2002
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Vychovávať cizí děcka je vždycky jednodušší než vychovávať ty svoje vlastní ..."

2003
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „To je přeca Mirisova milovačka."

2004

-378-

- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Dazule, Dazule – máš IQ na nule !"

2005
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Drž hubu a pádluj !"

2006
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Radkůůůů ! Jak je to daleko? Kolik je to ještě kroků?"

2007
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Ten kameň vypadá jak normální šutr ..."

2008
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Jaké nachlazení? Pitva ukáže, kdo měl pravdu."

2009
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 "Idem obhlédnout materiál do vedlejšího tábora" (ogaři odcházející do vedlejšího tábora kouknout na baby)

2010
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 Klíště: "To je smrk?" Kecka na to: "Né, to je borovica, podle listí."

2011
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Vzal sis prášek?"

2012
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 Deny na průvodčího při nočním přesunu z tábořiště s asi 15členou skupinou: "Vlezeme se do pade?"

2013
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Každý den se společně modlíme za pěkné počasí. A když se to nepodaří, je to průšvih šamana."

2014
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 „Čo bolo, to bolo, terazky sme doma."

2015
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- ŠESTÁK č.136 - 21.4.2017 -

2016
Dnešní ŠESTÁK je naprosto jiný než předchozích
135 čísel. Je složen z fotografií alespoň nepatrně
mapujících 20 let fungování ŠESTKY. A je téměř
beze slov. K čemu slova ...
Vy mladší, vyzkoušejte si nechat komentovat
jednotlivé
fotografie
těmi
oddílovými
"pamětníky". Zcela určitě uslyšíte pokaždé jiný
příběh, který je v zákulisí oné fotografie.
Shrnout celý oddílový rok do jedné nebo několika
málo dochovaných fotografií není proto úplně
snadné. Kdyby to bylo možné, vyhnul bych se
tomu. Popravdě – vyhnout by se tomu šlo, ale
pak by tenhle zvláštní ŠESTÁK nespatřil světlo
světa.
Úkol to je těžší o to, že jiné emoce a vzpomínky
vyvolá fotografie u toho, kdo byl u jejího vzniku,
a jiné u toho, kdo nemá páru, o co se jedná. Ale
to je už údělem fotografií.
I když oddílem prošlo za 20 let několik set ogarů
a cérek, jistě pochopíš, že nebylo reálné vměstnat
do tohoto ŠESTÁKU takové množství fotek :-)

2017

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na www.oldskauti.cz
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- ŠESTÁK č.137 - 3.5.2017 -

ŠESTÁK č.3. 137
5. 2017
20. VÝROČÍ ŠESTKY 21. 4. 2017

(Dazul) Nejsem až tak příliš „slavící typ“,
a tak mne leckterá výročí nechávají v klidu. Dospěl jsem tak daleko, že na některé
občas i zapomínám. Ale přiznám se, že jsem
v případě oddílu využil moderní aplikace fungující na mobilním telefonu a poznačil jsem si
k 19. 3. 2017 do google kalendáře „20. výročí
ŠESTKY – před 20 lety byla první schůzka“.
A připravil jsem v předstihu na oldskautský FB
profil velmi krátký příspěvek: „19. března 1997
– první schůzka ŠESTKY – přišli na ni 2 ogaři + Dazul ….“ Také jsem do fotek přiložil „zvací dopis“
+ 6 prvních stránek šestkařské kroniky (ano –
v roce 1997 ještě nevycházel oddílový časopis
ŠESTÁK, ale psali jsme ručně kroniku :-) ).

„posvětil“: „Měl
„Měl bych plakat pro staré časy, ale
nedělám to a nenechávám se tím ovlivňovat.
Co jsme spolu krásného užili, zůstává nám a
je lhostejno novým pokolením. Oni musí hledat své radosti a boje a my jim k tomu musíme

Protože se na vedení ŠESTKY už více jak deset let nepodílím, zveřejněním příspěvku na
facebooku oldskautů moje iniciantiva ve věci
20. výročí skončila. Chvíli jsem sice přemýšlel,
zda bych to přece jen neměl nějak vhodně
připomenout vedení oddílu či aspoň při této
příležitosti nesvolat nějakou slezinu v rámci
6. OS, ale když jsem si pragmaticky vyhodnotil, že pro dalších 20 let fungování ŠESTKY jsou
důležitější „vůdcovky“, (které právě dokončují
Fanta, Mája a Kája) než nějaká oslava, velmi
rychle jsem od tohoto nápadu upustil.
Navíc mi tou dobou v hlavě rezonoval úžasný
Braťkův citát, který mi mé bleskové rozhodnutí
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- ŠESTÁK č.137 - 3.5.2017 -

pomáhat bez ohledu na to, že to nedělají
tak, jako my.“
my.“ Jaroslav Novák – Braťka (*1894
+1965) – legendární vůdce pražské „pětky“
Občas ale není špatné se ohlédnout. K tomu
zřejmě oddílová rada ŠESTKY dospěla, když
vyhlásila oslavu 20. výročí založení oddílu na
21. duben 2017. Potěšilo mne to.
Z výše uvedených řádků je patrné, že „ŠESTKA“
je pro mne „nepominutelná“ část mého dosavadního žití. Obrazně řečeno – „mé šesté dítě“
:-) Příčina častých starostí, ale v konečném
součtu především jedna z velkých životních radostí.
Samozřejmě, že se mi při vzpomínání na úplné
začátky oddílu vybavilo, jak jsem si zjišťoval,
které pořadové číslo bude nově založený
oddíl v Kateřinicích mít. Tehdejší vůdce střediska Daloš (dnes ředitel vsetínského gymnázia)
rozhodl, že „6“. A tak jsem na první schůzku pozval s jeho pomocí (učil tehdá na ZŠ Hošťálková,
kde dojížděli žáci páté a vyšší třídy z Kateřinic)
právě „šest“ ogarů. Dorazilo jich jen 33% –
tedy třetina. Tehdá to pro mne bylo zklamání,
dnes vyznamenání – v kontextu výroku mého
„guru“ :-): „…Snažil jsem se přispět k tomu, oč
šlo zakladatelům
zakladatelům skautingu. Aby se podařilo
vychovat alespoň dvě tři procenta slušných,
poctivých, pracovitých lidí, kteří jsou ochotni dělat něco pro druhé, aniž hned natahují
ruku, co za to dostanou.“ (Miloš Zapletal)
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Někoho těch pár let strávených v oddíle silně
pozitivně poznamenalo, jiný zůstal imunní.
Při více než (odhadem) 260–270 lidech, kteří
oddílem za těch 20 let prošli,
prošli, to je přirozené.
Leckdo byl do oddílu přiveden prozíravými
rodiči, někdo kamarády a pár jedinců zabralo
i na náborové akce a hry, které ŠESTKA pořádala.
Dopad „výchovného působení“ oddílu tedy nelze paušalizovat. Ale věřím tomu, že všichni na
léta strávená v ŠESTCE vzpomínají pozitivně.
Když jsem se díval na první „hromadnou“ fotografii, která se dochovala z 13. oddílové schůzky (25. 6. 1997), s údivem jsem zjistil, že i po 20
letech je stále aktivní (registrováno) 31 % vyfocených (Klíště, Kikina, Dazul, Pája a Zdendáš) –
myslím si, že i tohle je jakési drobné svědectví
o „ŠESTCE“.
Nevím, jestli si dal někdo práci a spočítal všechny,
kteří se na pátečním „výročí“ alespoň protáhli
(jako na všech podobných akcích lidi průběžně
přicházeli a zase odcházeli). Můj odhad je (když
počítám i potomky původních členů) cca 55.
A když už zmiňuju „potomky“ (moc by se mi
líbilo, kdyby v případě ŠESTKY platilo ono „zasaď
stromky pro potomky“), zaregistroval jsem
(tuším, že to byla Šikulka – jinak „paní učitelka“)
hlášku: „Když sa tak dívám na ty moje děcka a
děcka od Gejitky, Kikiny, Klíštěte … to bude perfektní družina …“.

- ŠESTÁK č.137 - 3.5.2017 -

I já jsem zažil při „oslavě“ přehršel příjemných
okamžiků. Jeden z nich začínal slovy přítomného
tatínka: „Ahoj Dazule, pamatuješ si na mne? Já
jsem Bača z Lišáků, mám tu kluka …“ Samozřejmě,
že jsem si pamatoval „konkurenční“ oddíl TOM
Lišáci při TJ Slovan Vsetín, který vznikl (cca rok
1983?) jako derivát TOM Lvíčata (taktéž při TJ
Slovan Vsetín). Tehdá se „oddělila“ část starších
členů (dnes bychom je regulerně nazvali „roveři“)
a převzala vedení téměř zaniklého pionýrského
oddílu, který se prý jmenoval Rychlé šípy (!).
A tehdá Pajda udělal 2 věci – oddíl přetáhl pod
TJ Slovan Vsetín a obezřetně jej přejmenoval na
TOM Lišáci :-) Dnes už TOM Lišáci neexistuje
(chvíli po revoluci to byl 5. chlapecký oddíl, ale
pak z Junáka vystoupil a po několika letech volně zanikl). Na výrazné osobnosti, které Lišákama
prošly, ale zapomenout nejde – Kwak (držitel
dvou Zlatých andělů), Maťa (praktický lékař),
Fuk (ředitel meziříčské Integrované střední školy
a především otec naší Máji, ale taky Máty, který
se výrazně ŠESTKOU protáhl), Sam (spolumajitel prosperující firmy G.N.P.), Dick (profesor na
vsetínské průmyslovce), ….. a samozřejmě Bača
:-). Ukazuju mu hlavní organizátorku „oslavy“

Máju a povídám: „To je Fukova cérka“. A protože byl Fukar Bačovým vůdcem, po chvilce mi
s úsměvem odpovídá: „Jo, Fuka v ní vidím.“
Zmiňuju tuhle „drobnost“ jako potvrzení
živého fungování teorie sociálních sítí,
kterou se podařilo Facebooku převést do internetově-virtuální roviny. Ale já dávám přednost
živé variantě před tou virtuální.
Každý, kdo v oddíle strávil aktivně alespoň deset let, potvrdí, že ŠESTKA s sebou nese stovky
velmi osobních, obtížně sdělitelných příběhů.
Na pomyslném barometru „tragédie – štěstí“
by šly za těch 20 let relativně dobře umístit
všechny. Jsem přesvědčený o tom, že horní část
v oblasti „štěstí“ by byla velmi hustě zaplněna.
Na první pohled výrazněji než ta spodní čast
označená jako tragédie.
Spídyho konec patří v takto pojatém barometru
do oblasti tragédie. Nelze na něj zapomenout,
zkušenost jeho opravdovosti je nepřenositelná, jeho tragické poselství mne provází téměř
každým dnem. O to víc mne potěšila přítomnost Domči – jeho synovce, který s námi byl na
jednom z táborů po Spídyho smrti.
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- ŠESTÁK č.137 - 3.5.2017 Nahoře na takovém barometru je pro mne
„příběh“ Báry a Zuba, kteří se potkali na
prvním HELPu. Na druhém HELPu už byla
„noha v nohávě“, Zub se stal členem ŠESTKY
stejně jako Bára a v roce 2002 se už konala
první „šestkařská“ svatba (Martin a Gabča
byli fakt až druzí). A příběh má úžasné
pokračování v tom, že Bára pořád dle svých
možností funguje při vedení světlušek
a vlčat v Ratiboři, Zub se stal třetím vůdcem
ŠESTKY a Peťka – jejich prvorozený syn – je
neopomenutelný člene družiny ŠNEKŮ.
Za 20 let se ve vedení ŠESTKY vystřídali: Dazul, Radek, Zub, Fialka a Fanta. Ale je potřeba
zmínit i Ferdovo několikatýdenní prázdninové intermezzo. Nicméně asi i Ferda uzná,
že jej nelze počítat mezi regulérní vůdce
ŠESTKY. Takže: pět vůdců za 20 let. Každý
z nich se něčím do historie oddílu nesmazatelně zapsal. Čtyři z nich dorazili na oslavu
výročí oddílu. Při společném fotu nahradila
chybějící Fialku světluška Lenička :-)
Sedíme (bez jakéhokoliv alkoholu) u krbu
a sledujeme fotky, které se promítají na
velké plátno. „Jak se jmenuje? Jakou měl(a)
přezdívku?“ Po patnácti letech se to obtížně vybavuje. Ale za chvíli se ozve „Hlad“,
„Poměnka“, „Havran“, „Orel“, „Tim“, … a každý
z nás najednou ví, o koho se jedná … Není
človek, kterého bychom společnými silami
nedokázali pojmenovat a nevzpomenout pár
humorných historek. Překvapuje mne to. Příjemně mne to překvapuje. Není bezejmenných lidí, kteří ŠESTKOU prošli.

Jsem přesvědčen (a jsem na to hrdý), že
jsem těch 20 let prožil ve velmi dobré
společnosti.. Díky za vše :-)
společnosti
Celý článek si můžeš přečíst na www.oldskauti.cz

-394-

Dazule, co pro tebe znamenala ŠESTKA před 20
lety a co teď?
Na začátku to byla určitě výzva (založit oddíl na
zelené louce) i potřeba (pozitivního společenství). A
nyní? Po Pájovi, Zdendášovi, Míšovi, Káji a Nikovi
je ŠESTKA něco jako moje „šesté“ dítě. Dospělé,
slušné a dobré. Jdoucí už vlastní cestou, do které
se snažím nezasahovat. Ale vždycky jsem vděčný za
jakoukoliv zprávu o tom, jak se mu vede, rád mu
kdykoliv pomůžu a přivítám jej vždy s otevřeným
srdcem.
Tvůj nejsilnější zážitek se ŠESTKOU?
Nejsilnější? Jednoznačně Spídyho smrt a s ní pro
mne doposud nezodpovězená otázka, zda ve smyslu výchovy na ní nemám svůj podíl.
Máš pocit, že jsi díky ŠESTCE něco ztratil nebo
získal?
S tou ztrátou to je relativní, protože ač mi ŠESTKA ukrajovala měsíčně stovky hodin volného času
a Irča mi občas dávala najevo, že oddíl mi je milejší
než rodina, nebýt ŠESTKY, využil bych stejný čas
určitě na jinou aktivitu – jel s rodinou na výlet,
makal bych na baráku, založil kapelu, víc čundroval, naučil se pořádně na raftu, paraglidu, kite,
snowboardu, mountainboardu, lezení v ledu, ... –
zřejmě bych dělal velice podobné aktivity. Možná
jsem jen díky ŠESTCE odsunul dobytí Matternhornu : -) Ale to pořád ještě není ztráta, jen posunutí
jednoho malého cíle.
Na druhou stranu si myslím, že „zisk“ díky ŠESTCE
je pro mne jasný. Získal jsem pocit, že ty roky měly
smysl a že jsem – spolu s Irčou, Radkem a Anitou –
přispěl k tomu, aby dnešní dvacetiletý „strom“ nesl
své dobré ovoce. A také mám pořád pocit, že se ještě
pořád nemusím za ŠESTKU stydět, což je fakt dost
dobré : -) Ač to možná tak nevypadá, jsem spíše
introvert a člověk navazující přátelství obtížně.
Statisticky vyjádřeno, mám nejvíc opravdových
přátel právě mezi lidmi, kteří ŠESTKOU prošli nebo
v ŠESTCE (OLDSKAUTY do ní samozřejmě počítám
taky) jsou stále aktivní.
A obligátní otázka na závěr – co by jsi chtěl ŠESTCE
popřát?
Myslím si, že každého rodiče i učitele musí potěšit,
když je jeho dítě či student lepší než on, když jej
přeroste. A protože si myslím, že je ŠESTKA v onom
pomyslném srovnávacím bodu, přál bych jí, aby
třeba pomalu, ale furt stoupala nad něj. A aby
mne budoucí vedení ŠESTKY nezapomnělo pozvat
na své 75. výročí (já tu totiž plánuju vydržet aspoň
do stoŠESTI :-) )

- ŠESTÁK č.137 - 3.5.2017 -

(Janina) 20 let ŠESTKY. Ty jo, už tolik? To už není
žádná puberťačka, to je dospělá, rozumná
ženská... takový krásný věk, to si člověk myslí,
že v životě může a dokáže cokoliv. A vlastně
proč ne? Šestka roste, mění se, vyvíjí a přizpůsobuje těm, kteří jsou dnes jejími členy.
Stojíme kolem stolů, v krbu praská oheň, ti
nejmenší – naše děti – jsou v herně a jen
vzdáleně ke mně doléhají jejich hlasy, které se
míchají se smíchem a proslovy vůdců. Nějak
se ztrácím a vidím je jinak, Dazul První, Radek
Dobromyslný, Zub Poctivý, Fialka Odvážná a
Fanta, říká, že sice není Santa a kdo ví …
Vystupují z mlhy jako dávní králové na hrad-

by a v mojí hlavě běží vzpomínky... na nerozlučnou dvojici KájaMája s puntíkovanými šátky na
hlavě, tábořiště Ostrov a můj ztracený řetízek po
bitvě s Olomoučáky a vůbec bitva s Olomoučáky,
Radek v desítkách her, v dešti, v horku, Dazul a
jízdy v „dobytčáku“, Zub a naše domácí porady,
chystání krávy Jitky na Parawesterniádu, Planina, tichoučký Vápno, co se proměnil v miláčka
našich světlušek Denyho...večerní povídání s
Kikouškem ve stanu, Dita, Barunka, Gabča, Fialka a hřebík v noze, zpívání večerky, můj slib,
smažení květákových placek s Mirisem, velikonoční výprava do slovenských Karpat, Jeňa....
tak Šestko, do dalších aspoň 150 let hlavně hodně skvělých zážitků pro všechny, kdo o ně stojí.

-395-

- ŠESTÁK č.137 - 3.5.2017 -

(Fanta) Když pominu minulý rok a stručně shrnu průběh toho letošního z mojeho pohledu –
Tříkrálová sbírka, sněhové radovánky, sportovní
oddílovka v tělocvičně, jarní tábor na Polaně,
družinové výpravy, brigáda v DBCB, připočítám
cca 15 oddílových a dohromady (Žabky, Šneci,
Sv + Vl Kateřinice a Ratiboř) 60 družinových
schůzek, 3 víkendy vůdcovské zkoušky, střediskové a oddílové rady, za období leden – duben.
Ne, že bych měl všechny tyto akce přímo na starosti, na to je nás díkybohu více! Ale příprava,
organizace, zodpovědnost, duchapřítomnost a
mnohdy i průběh se mě týkaly ve všech případech..
To mě sice neomlouvá, snad jen trošku ospravedlňuje, tak se sám sobě ani nedivím, že mi
utekla ta obrovská maličkost! A to je, že ten
oddíl skautů a skautek, vlčat a světlušek, oldskautů a všech dalších příznivců – ŠESTKA
Kateřinice – už funguje rovných 20. let! Mrzelo
mě, že jsme takové jubileum nenaplánovali dřív
a mnohem důkladněji, jak by se určitě slušelo
a patřilo! Přece za ta léta tady už propuťákovalo, protábořilo, vychovalo, vyrostlo, sáhlo si na
dno i na vrchol tolik lidí, dětí či dospělých, že mě
to fakt kdesi v koutku drásalo svědomí... Nebýt
ovšem mých drahocenných sester a bratrů
– nebudu jmenovat! … až v závorce :-) (Kája,
Deny, Kopřiva – má pravá organizačněschopná
ruka Dita, a taky Mája) z oddílové rady. Ani by
mě to svědomí nezasáhlo, protože bych si na
to nevzpomněl, protože už se blížila Ivančena atd., takže vám pěkně děkuju!!!! Nebylo
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zbytí a oslava výročí se musela odložit o měsíc
později, než je 19. březen ( kdy byla v r. 1997 první
oddílovka).
Po „ neobvykle“ :D dlouhé radě, kde jsme se snažili namyslet, jak takovů oslavu provést, jsme měli
pár záchytných bodů a nápadů, ale především
Patronkyni celé akce – Máju! Což je vždy ta
nejklíčovější věc – Patron, šéf, hlavní organizátor.
Mnoho detailů se ještě řešilo online a Mája nás
nešetřila rozdáváním úkolů (sháněním fotek,
videí, datáče, výrobou dárků pro bývalé vůdce,
výrobou dortu, chystáním her a dalších 100 věcí,
do kterých se zapojil celý oddíl i sám zakladatel
Dazul, který na poslední chvíli nasázel ŠESTÁK
speciál!!)
Teď už k samotné oslavě... Je pátek 21. 4. 2017
kolem 12:00 hod a já se budím po noční,
v kuchyni už Marťa škvíří obídek, což mi vždy takové probuzení zpříjemní. Začínám si balit věci
na tuto výjimečnou oddílovku. A jelikož v práci
není o následujícím víkendu volno, abych si mohl
nahradit šichty za příští víkend, který strávím na
kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, bez kterého
nejsou platné výše zmíněné vůdcovské zkoušky,
můžu si sbalit věci na přespání v klubovně
i na zítřejší výstup na Ivančenu! Všecko zlé je
k něčemu dobré že jo!
Mám sbaleno, Marťa dodělává chlebíčky
a vyrážíme směr Kateřinice. Vyzvedávám datáč,
klíčenky s lilkou a nápisem „Je nám 20 a jedeme
dál“ a mířím směr Březiny.

- ŠESTÁK č.137 - 3.5.2017 16:15 jsem na místě, lidí už je tady docela hodně, dokonce i pár bývalých členů... Kecka, Méďa,
Klíště – super. Mažu do krbovny a za Kečibuzovy
(Peťkovy) pomoci instalujeme datáč. Mezitím
dorazila většina oddílu a další již méně aktivní
skautské maminky (Šikula, Gejitka), taky pár
dalších rodičů – zváni byli úplně všichni!! Kromě Fialky, která se pracovně omluvila, dorazili
taky všichni vůdcové ŠESTKY!
Společně jsme tedy zahájili pokřikem, který (jak
je vidět) se ani po 20 letech nezapomíná. Na
řadu přišla sada nej oddílových hříček za 20
let. Hututu a trojnožka prostě neomrzí! Během
hraní se uvnitř promítají fotky, čtou Šestáky,
oprašujou dávné historky a to vše při pojídání
dobrého jídla, které jsme každý přinesli.
K vidění byla asi metr velká 20-tka, vytvořená
z fotek pořízených od 1997 doposud, nebo
plakát s vypsanými 20 body Nej událostmi
a fakty ŠESTKY, což byl jen hrubý výběr, ale
museli jsme dodržet pravidlo dvaceti :D

V krbu hořel ohýnek a do rozpovídané atmosféry se vztyčila ruka v pěst. Rázem byl klid. I tato
pravidla nikdo nezapomněl. Přišla na řadu slova
všech těch statečných, odpovědných, zapálených
a bláznivých lidí, kteří ŠESTCE obětovali velký kus
svého života a srdce! Ano myslím všecky Vůdce.
Dazula, Radka, Zuba, Fialku, teď už i částečně
sebe...
Po malém proslovovém aktu jsme jim rozdali
památeční dáreček jako velký dík za to, že tady
ještě dneska jsme. Další průběh probíhal ve volněším stylu…
Postupně nás však ubývalo a zbyli jsme už jen my,
kteří se přes nepřízeň počasí chystáme zítra vystoupit na Ivančenu a Lysou horu (11 odvážlivců).
Ještě než si usteleme v podkroví, tak z větší části
pouklízíme a nachystáme DBCB na zítřejší pobyt,
ať toho ráno nemáme mnoho. A hajdy na kutě.
Výročí je za námi a další výzva před námi. Jedeme
DÁÁÁL!!!!
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ŠESTÁK č.
138
16. 6. 2017

ODDÍLOVÁ RADA

Nejdéle vycházející časopis našeho vsetínského skautského střediska byl „roverský“ STOUPA HLÁSÍ,
který vycházel v letech 1992–2007. Bylo vydáno 133 normálních čísel a minimálně 4 speciály. Náš
ŠESTÁK sice začal vycházet až v roce 2000, ale zato vychází pořád. Už bylo vydáno (včetně tohoto
čísla) 138 „řádných“ čísel a minimálně 5 speciálů. Sečteno a podtrženo – STOUPA HLÁSÍ vycházel
15 let a zůstalo po něm minimálně 137 normálních i speciálních čísel, ŠESTÁK vychází už 17 let a
existuje minimálně 143 běžných i speciálních čísel. Náš ŠESTÁK je tak nejdéle vycházející (oddílový)
časopis na našem středisku :-)
ŠESTKA (respektive vsetínské středisko Junáka) by měla do konce prázdnin získat jednohektarový
pozemek u Budišova nad Budišovkou. Bude sloužit jako tábořiště ŠESTKY. Je cca 3 km proti proudu
potoka, kde oddíl tábořil loni.
Našemu skautskému středisku (sdružuje deset oddílů včetně 6. K - ŠESTKY a 6. OS - OLDSKAUTI.cz)
byla schválena dotace KÚ Zlín na podporu činnosti (cca 40 tisíc?).
Vsetínský 1. chlapecký oddíl upustil od záměru pořídit a spravovat dřevěnici poblíž střediskové
valašské chalupy Bařinka ve Velkých Karlovicích.
Dita s Denym má v DBCB za prvního půl roku zarezervovaných víc než 30 pobytů :-) To je dobrý
předpoklad proto, aby hospodaření neskončilo v červených číslech.
Na zářijovou velkou polní hru HELP máme registrovaných 10 týmů. To je zatím sice nižší počet než
obvykle, ale věříme, že se další týmy ještě přidají.
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BYSTŘIČKA 27. 5. 2017

(Liška) ,,Crrr!“ zvonil budík v 6:30. Normálně bych sotva vstala z postele, ale dnes jsem
rychle vyskočila a běžela si udělat menší
snídani. Na tento den jsem se hodně těšila.
V 7:15 vyšla z domu a šla směr lom, kde jsem
měla sraz s Marťou, která mě vzala s sebou
do Bystřičky spolu s Lilou, která nás čekala
v Ratiboři u kina…
Dojela jsme k přehradě. Všude kolem se
chystali ostatní na svoji první jízdu na vodě.
Jakmile jsme se všichni shromáždili u našich
člunů, Dazul nám řekl základní věci ( jak máme
sedět ve člunu, jak správně pádlovat a další).
Poté jsme se rozdělili do 2 skupin, protože nás
bylo hodně a nemohli jsme jet všichni naráz.
První skupina šla sjíždět a druhá čekala, až se
ta první vrátí a mohla se vystřídat.
Každé čekání bylo sice unavující, ale stálo to
za to.
Přes ten čas, kdy jsme čekali na první skupinu,
jsme se mohli občerstvit a odpočinout. A já,
jelikož jsem líná si cokoliv chystat, ještě ke
všemu brzo ráno, vzala si jen jedno malé jabko, takže bych chtěla poděkovat Lile za jídlo,
které bylo samozřejmě velmi chutné, taky
možná proto, že hlad je nejlepší kuchař :) . Bez
ní bych nejspíš nepřežila …
Když konečně první skupina sjela první jízdu a

vrátili se nacpaným autem zase zpátky, vyměnili jsme si helmy, vesty a pádla a šli jsme k naší
dlouho očekávané Bystřičce. Nemohla jsem se
dočkat! Byla to moje první jízda na vodě vůbec.
Nečekala jsem, že sjíždění bude na celý den, ale
nemůžu si stěžovat.
Sjela jsem to 3x a myslím, že kdyby všichni neodjeli, sjížděla bych to ještě doteď i přes to, že tam
není už skoro žádná voda.
Na tomhle výletě jsem se seznámila s dalšími
lidmi a navázala nové vztahy. Neskutečně jsem
si to užila, byl to fakt super zážitek s menší
kapkou adrenalinu. Doufám, že se uvidíme na
dalších skvělých akcích.
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- ŠESTÁK č.138 - 16.6.2017 (Marťa – Ještěrka) Psala se sobota 27. května.
Bzučky včelaly, mňaučky kočkaly a Héliův zlatý
vůz pomalu stoupal až k vrcholu pomyslného
oblouku. Tou dobou v jednom domě, který nijak nevybočoval z řady jiných, probíhal čistý
chaos. Jak by taky ne, Marťa nebo Ještěrka,
říkejte jí, jak chcete, se někam chystala. Když se
jí povedlo přežít všechen výklad o tom, jak se
má chovat a ať se jí nic nestane, konečně sedla do auta a společně se svým dobrodružným
otcem vyrazila vstříc zábavě. Cestou nabrala Elišku, kterou ještě včera neznala, na další
zastávce ovšem nastoupila Eliška, již měla až
moc dobře přečtenou – té můžeme říkat Lila.
Cesta docela rychle plynula a blížil se čas výstupu. Nepřijeli ani brzo, ani pozdě, prostě tak
akorát. Parkoviště bylo stále jen z poloviny plné,
takže rychle vyskákali z auta a šli hledat Dazula. Jak už jsem zmínila, lidí tu ještě moc nebylo
a Dazulova dodávka je celkem nepřehlédnutelná. Uviděli ji tedy ani ne do dvou sekund a
do té třetí už u ní stáli. „Vidíte ho někdo?“ „Ne,“
odpověděla Lila. Všechny tři se rozhlížely, až si
malém vykroutily krky, ale Dazul stále nikde.
Až v docela nečekané chvíli, když pozorovaly
ostatní lidi foukající lodě, jim za zády promluvil známý hlas. Ano, hádáte správně, Dazul.
Podle jeho pokynu začaly dofukovat lodě ony
samy. Následoval výklad o bezpečnosti na lodi,
kdo pojede v první skupině a tak dále. Padla i
zmínka o tom, že metalisté nejlíp pádlujou, pak
ale i další narážky o dlouhých vlasech, černém
oblečení atd. „Nikdo určitě nemyslel nás,“ zatvářila se Lila ironicky. „Zbořily jsme mýtus, my
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fakt pádlovat neumíme,“ pomyslela si Ještěrka.
Měla důvod, pádlem si totiž dokázala způsobit více zranění než kladivem na táboře. Hned
první jízdu se na naše tři holky (a jednoho otce)
nedostalo. To znamená, že hodinu seděli na
trávě a řešili všemožné kraviny.
Zatím Vám však mohu povyprávět o účastnících.
Zhruba polovinu dospělých tvořili neznámí lidé
v pruhovaném tričku nebo neoprénu.
Mezi dospělé řadím však i Martina, který do
téhle skupiny zapadá, a to i faktem, že umí řídit
loď. Další skupinou byli dospělí, kteří podle
mého soudu raft v životě neviděli, a dělali, jak
jsou v tom dobří. Ovšem i ti se mi strašně pletli.
Mezi děti určitě patřím já, Lila a (E)liška. Prostě
první skupina, lidi ze Šestky.
Dětí tam bylo hodně, to ano, i sourozenci těch,
které jsem pořádně neznala. Ještě se podívám
na hodinky, protože každou chvíli by tu měla
být první skupina.
Z auta se začalo valit nekontrolovatelné množství dětí a dospělých. To už se všichni čtyři ale drali
pro vesty a helmy. Jelikož ani jedna z nich ještě
Bystřičku nejela, musely do raftu. Taťka sice už
jel mnohokrát, ale zvolil si též raft. Donesli teda
lodě dolů a první jízda mohla začít.
Lidí v lodi bylo teda víc, než by mělo, ale stále
se to, myslím, dalo nějak přežít. Lila s Eliškou se
usadily dozadu před zkušeného a dosti
uřvaného zadáka. Marťa, po asi minutové
hádce s nějakým osmiletým klukem, neochotně
usedla doprostřed a proti své vůli nic nedělala.
Cesta rychle plynula, a i když se všichni zpočátku báli splavu, nakonec to zakončili větou:
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„Mohl být větší.“ Voda byla příjemně studená
a sluníčko zahřívalo záda. Posádka raftu poskakovala po říčce a pomalu doháněla raft druhý.
Šáša s Fantou jeli na barace a všichni čekali
na tu komickou chvíli, kdy se jejich suchý oděv
dostane do kontaktu s ne moc dobře vonící
vodou. K údivu všech zúčastněných se nikdo
nevyklopil, neutopil či nespadl z kluzkého povrchu lodě. Ignorujme ten fakt, že překlopit se
na raftu by bylo obdivuhodnější než se pouze
nepřevrátit.
A tak se všichni nasardinkovali do dodávky, pokoušejíce se dýchat, a už se jelo nahoru k hrázi.
„Můžu jet dvě jízdy po sobě?“ „Ne!“ bylo jim
všem třem odpovězeno. A tak se čekalo… někteří
zatím jeli potřetí. Ony nemohly po druhé. Věta
„Nech to pro ty, již ještě nejeli.“ zde byla fakt
zbytečná. Tak si koupily pití, tričko a jídlo, sedly
na louku a bavily se. Občas jim v hlavě proběhla
myšlenka na lidi na raftu nebo na barace. Hurá!
Po asi třech hodinách (ehm, vážně nám to tak
připadalo) přijela dodávka a lidé se již klasicky
začali sypat ven.
Tentokrát si Lila s Eliškou jako minule sedají do
raftu a Marťa dělá borce na barace. A nevyklopí
se (teda až na konci…). Ještě poslední jízda na
raftu a budeme se muset rozloučit.
Čtenáři tohoto článku, doufám, že se ti aspoň
trochu líbilo vypravěčovo pletení slov. Teď už jen
můžeme sledovat řidiče, jedoucí pro své auta
k hrázi. A děti čekají na rodiče. Auta přijíždějí
a všichni naskakují, převlékají se do suchého.
Mávají
opuštěnému
Martinovi,
který

na parkovišti u vlakové zastávky zůstal sám.
Pevně doufám, že se uvidíme další Bystřičce!
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FINSKÁ STEZKA 5. 6. 2017

(Dazul) Zdá se, že by mohla vzniknout pěkná
tradice. Loni jsme pro děcka ze ZŠ uspořádali
sportovněji laděný den v našem DBCB, letos
inicioval Fanta ještě (pro nás) náročnější akci –
FINSKOU STEZKU (v rámci našich ročních projektů NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ a NA VODĚ JE
DOBŘE).
Zatímco loni jsem byl organizátorem já, letos
tomu šéfuje Fanta. A naprosto objektivně –
zvládá to mnohem lépe než já. Dal dohromady
mnohem větší tým stávajících i neaktivních
šestkařů, věnoval přípravě evidentně víc času,
než bych tomu dal já „rutinér“. A já si tak můžu
užívat roli „člena týmu“, stejně jako ostatní.
Fanta mi přidělil volnou (doplňkovou) aktivitu „lodě“. Přípravu mám ulehčenou tím, že v
sobotu probíhal i v areálu DBCB „Dětský den“,
který pořádala „obec“. Měli půjčené i lodě a
nevyfoukli je, takže mi ušetřili spoustu práce.
Při úvodním brífingu organizátorů tiše oceňuju, koho se Fantovi podařilo oslovit. Mám
velkou radost, že vidím „staré známé“ – Lenku,
„malou“ Čitu (právě je na skok doma ze Švýcarska, kde pracuje), Verču, Čikitu, Elišku, … Stejně
tak mne těší, že z naší oldskautské party tu je
Pípa (s oběma syny) i Kecka. V tom je zřejmě
síla ŠESTKY – na jedné akci společně makají ti
nejmenší spolu s těmi nejstaršími. I když nás
od sebe dělí třeba 40 let, tykáme si, pomáhá-402-

me si a můžeme se na sebe spolehnout. Prostě
– pořád nás cosi pojí.
FINSKÁ STEZKA je poskládána s mnoha aktivit,
které musí absolvovat všech 14 družstev prvňáků i páťáků. Začínají tím, že si musí společnými silami přitáhnout na lanu uvázaný raft,
nastrojit se do vest, nastoupit a přepádlovat na
druhou stranu nádrže. Pak utíkají k lanové lávce
přes potok (rozumím tomu, že ti nejmenší mají
asi trochu strach). Odtud nahoru ….
Startuje se po 5ti minutách a ti, kteří mají před
startem čas, si mohou vyzkoušet jízdu na „barakách“, aquazorbing i slacklining. Nebo si třeba
házet talíři na louce před srubem. První skupina není ani v půli trati a Hatatitla už vyvěšuje
ze svého mobilu na facebook fotky z této akce.
Registruju, že jeho maminka Jana dává k fotce
komentář – upozornění mi přichází na mobil
(nevím proč, ale Velký bratr mi prokazuje tuto
službu, když se něco děje na facebookovém profilu OLDSKAUTI.CZ).
Ráno Fantovi oznámuju, že v průběhu této akce
budu muset odskočit na cca dvě hodiny do prá-
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ce (už v 5:15 přestal komunikovat server, v 6:06
to Pípa vyřešil, ale v 7:50 se už zase nemohli z
jedné provozovny vůbec dostat na internet, …).
Trochu mi to komplikuje fakt, že se při ranním
brífingu dozvídám: „Ferda z Hranic nedorazí.
Po třech nočních to nedává.“ Ferda z Hranic
měl být se mnou u lodí :-( Ale Pípa jezdí na raftu kousek vedle a slibuje mi, že na mé „baraky“ dohlédne. A tak můžu poměrně v klidu po
11:00 vyrazit do VM.
Ve VM se ještě rychle stavuju nakoupit nízkoexpanzní pěnu na plánované večerní lepení
sádrokartonu v podkroví našeho domku. Při
placení se na mne pokladní usměje a nečekaně říká: „Co je to ta ŠESTKA?“ Protože mám
na sobě černé oddílové triko se žlutým logem
ŠESTKA KATEŘINICE na prsou, je mi poměrně
rychle jasné, na co se sličná pokladní ptá. Po-

hotově reaguju: „To je oddíl.“ A ona hned: „Jaký
oddíl?“ Jsem trochu zmatený, ale slyším sám
sebe jak odpovídám: „Skautský. Ten nejlepší!“
Pěknice se zazubí, trochu zkrabatí obočí a stejně
tak trochu nedůvěřivě pronáší: „Fakt? To já byla
jen pionýrka.“ A protože se za mnou tlačí další
zákazník, neodpustím si poslední slovo: „No jo,
ale to byla výrazně nižší liga …“
Když se vracím i s lankem na oddílovou Adélu
(bubnová sekačka na trávu) před 14:00 zpátky
do DBCB, školáky ani učitele nevidět (koneckonců – vyučování skončilo). Rafty i „mé baraky“
jsou už vyfouknuté, sbalené a uložené.
Pohodový konec akce při opékání špekáčků nahrazujících oběd či odpolední svačnu, je úžasně příjemnou tečkou této akce pro „šestkařský“
tým. Fanto – díky!
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MINIŠESTÁK
č.
4
4. 6. 2020
STALO SE ...
•
•

•

Všichni jsme ve zdraví přežili korona omezení.
Přestože byla oddílová činnost úředně zastavena, v
rámci možností a respektování aktuálně platných
pravidel se neplánovaně naši nejmenší občas
dokázali potkat a společně si zahrát nebo třeba
přespat pod širákem : -)
Proběhla on-line oddílová schůzka, při které
byla vyhodnocena soutěž o fotku z koronapauzy.
Velikonoční zajíček pak na kole rozvezl účastníkům
sladkou odměnu.

11. 7. 2020 se uskuteční prázdninová výprava. Starší
skauti pro nás mladší připraví akci, kterou pracovně
nazvali paralympiáda (nebudeme si to brát osobně : -)
). Akce proběhne u Irči, společně s dětmi v pěstounské
péči. Rodiče jsou vítáni, nejsou podmínkou :-). Těšit se
můžeme na pohybové aktivity pro děti (i dospělé) a
opékání či grilování pro dospělé (i děti). Podrobnější
info upřesníme.
Jako každým rokem se Vás budeme snažit pravidelně
informovat o dění a plánech našich družinek.
Nejprve k Benjamínkům: Zahájili jsme nový skautský
rok, máme za sebou první měsíc. Moc mě potěšilo, že
jsme se sešli ve skoro plném počtu (bez dvou členů).
Místo nich však přišli 4 nováčci a hlásí se další : -). Trošku
se pochválím… asi to děláme fakt dobře : -)
Změny máme i ve vedení Benjamínků. Terezka se s
námi rozloučila a přiskočila Katka Sejková. Její malé
představení najdete na konci této stránky.
SVK (Hanny) Světlušky a Vlčata se již v loňském roce
rozčlenily na dvě podskupiny. Mladší Klíšťata a starší

Lišky. Pravidelné dvouhodinové schůzky máme
pořád společně každý čtvrtek v 16:00, ale
některé aktivity dělíme, aby si každá skupinka
užila schůzku vzhledem k věku. Přece jen
druháci mají jiné zájmy a potřeby než páťáci.
Toto členění ponecháme i letos, protože i děti
byly takto loni spokojenější.
• Máme tři nové děti, ale některé děti
letos nedorazily, takže se nám daří držet
plánovaný počet kolem 20 dětí.
• Lišky vede stabilně Kikina, Klíšťata Hanny.
Podle školních možností pomáhají Naty
a Marco Polo.
Pomocné ruce jsou poznat – schůzky jsou
dynamické a zvládneme rychleji přípravy na
jednotlivé aktivity.

PŘEDSTAVENÍ VEDENÍ

Katka – Katka Sejková – Benjamínci Jsem VELKÁ
holka z velkého města. Jezdila jsem s mou sestrou
každý rok na tři týdny na pionýrské tábory do
přírody, ale byly to převlečené skautské tábory
:-). Z jedné strany stráň s lesem, náš záchod,
a z druhé strany potok, naše koupelna.
Zbožňovaly jsme to tam. Pak jsme dospěly
a začaly pracovat a pracovat a pracovat. Jednoho
dne jsem se zamilovala a odstěhovala se sem
k Vám na Valašsko :-), je tu krásně. Narodil se
nám syn Toník. Seznámil se ve školce s Myšákem
a ten ho přivedl ke skautu. Tak mám doma
Benjamínka. Tam jsem se seznámila s Irčou
a jsem tu s Vámi :-D. Moc se mi mezi Vámi líbí,
těším se na každou schůzku.
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ŠESTÁK
č.
157
22. 9. 2020

2. TÁBOROVÝ DEN ÚTERÝ 4. 8. 2020

(Horka) Ráno byl budíček v 7:00 a potom rozcvička,
mohli jsme si vybrat, jestli chceme cvičit s Pepou
nebo s Veríkem. Já s Bedlou (pozn. přepisovatele:
Bebi) jsme šly cvičit s Veríkem. Po rozcvičce jsme se
dozvěděli, že službě odplavala lednička s jídlem, protože pršelo. Vedoucí jeli nakoupit papání. Šli jsme na
vanaře. Potom byla snídaně. Na snídani byl chleba
s nějakou pomazánkou. Potom byl nástup a kontrola
stanů.
Po nástupu jsme šli do hangáru, kde nám věštkyně
vyvěštila, že si uděláme jmenovky a upravíme etapové oblečení a, jak nečekaně, všechno z toho se stalo. V půlce dělání jmenovek byla svačina – mrkev. Až
se posvačilo, šli jsme dělat dál jmenovky a já s Bebi
jsme si šly dělat poličku do stanu č. 1. Potom byl oběd.
Byla mrkvová polévka a čočka s vejcem. O poledním
klidu jsme tyranizovali Verču, že chceme bonbóny,
která nám je nakonec dala, a šli jsme do stanu č. 14.
Pak jsme šli pro změnu tyranizovat Veríka.
Potom byl konec poledního klidu a šli jsme domalovat šutry. Potom byla svačina – jablko. Po svačině
bylo BORO. Já s Bedlou jsme byly v hangáru. Potom
jsme si ještě domalovávali šutříky a pak byla večeře,
na večeři bylo rizoto.
Ve večerním programu se rozdávaly body a četly
-472-

příběhy, ale na ty příběhy už jsem šla
spát.
(Pepa Poleva) Uff, můj první den na postu rádce Šneků. Vzbudil jsem se a následně zjišťuju, že hrnec, ve kterém byla
snídaně (a hlavně salám!), vzala voda,
protože přes noc pršelo a hladina potoka se zvýšila. Ten hrnec jsme už nenašli,
legenda praví, že ho zítra najdeme. Když
už jsme ztráceli poslední zbytky naděje
a bylo nejhůř, sestoupil z nebes samotný Fanta a zajel pro snídani – tím nás
všechny spasil.
Dopoledne jsme se Šnekama kopali ledničku a natahovali plachtu nad kolárku –
budoucí „chill room”. Docela nám to šlo
a do oběda bylo hotovo. Po vynikajícím
obědě jsme vylepšovali náš kostým polobohů a vyráběli jmenovky z šutrů. Po
svačině bylo boro, které jsme si všichni
užili (aspoň my Šneci). Večer nám bohové
přečetli pohádku na dobrou noc – pověst
o Ikarovi a jeho otci. Unavený jsem zalezl
do spacáku a hned usnul. Na to, jak den
začal, byl nakonec v pohodě a já jsem si
ho moc užil.
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9. DEN ÚTERÝ 11. 8. 2020

(Káťa) Dneska ráno, když nás (mě, Kačku,
Kvašáka a Žabáka) Verča vzbudila ve 2 hodiny a
řekla nám, že budeme potřebovat šátek, hned
nám bylo jasné, co se bude dít dál. Čekal na nás
výsadek (jedete se zavázanýma očima autem,
tam vás vysadí a musíte trefit zpátky do tábora.)
Poté, co jsme dojeli a sundali si šátky, mohli
jsme začít. Asi po půl hodině jsme došli k první
vesnici, kde nás ve 3:00 zastavili policajti, zavolali Káji a mohli jsme jít dál.
Když jsme konečně došli do tábora, tak jsme si
dali bulku se salámem, protože byla snídaně,
takže jsme stihli i nástup. Po nástupu měly
Světlušky a Vlčata program a my jsme mohli
odpočívat a hrát hry.
Pak byla svačina a se svačinou dorazila i hygiena, ale naštěstí bylo všechno v pořádku.
Pak jsme zase odpočívali a byl oběd. Kyselice

a palačinky, poté následoval polední klid. Po
poledním klidu byla etapovka, kde jsme museli získat hlavu Medůzy. Když etapovka skončila,
byla svačina – meloun. Když jsme dojedli, tak
bylo barvení s hennou. Pak byl nástup a kontrola stanů, hygiena i sprcha a volný program.
(Dejv) Dnes jsem neměl budíček v sedm, vzbudili mě v 2:30 a vezli nás na výsadek. Byli jsme
rozděleni na 4 skupiny, já jsem byl s Horkou,
Bebi a Jirkou.
Po vysazení jsme se vydali hledat cestu zpátky
do tábora. Lesní cestou jsme došli do vesnice,
a tam se zorientovali. Byla ještě tma, tak jsme
na hlavní cestě měli zaplé čelovky. Tak v 5 ráno
začlo svítat, tak se šlapalo líp. Nasadili jsme
vysoké tempo. Museli jsme zpomalit. Pak jsme
si dali sváču.
Do tábora jsme přišli první asi v 8:30. Cesta trvala 5 hodin, ušli jsme asi 20 km. Naše cesta
byla: Moravice, Nové Lublice, Kružberk, Staré
Těchanovice, Svatoňovice, Budišov nad Budiš.
Unavení jsme stáli na nástupu. Potom jsem
celé dopoledne spal, pamatuju si, že nás tu
zkontrolovala hygiena. Následoval oběd, kyselice byla výborná, palačinky se povedly. Po
obědě byl odpolední klid. Odpočinutí jsme
měli etapovku. Následovala svačina – meloun!
Potom bylo malování na kůži hennou, moc se
mi to líbilo. Na večeři byla tortilla, která nám
bodla. Byl večerní nástup. Při svěšování se zasekla vlajka, stožár jsme museli shodit a opravit to. Poté jsme šli (my sliboví) pro uhlík ze
slibového ohně. Večer jsme si udělali vanaře,
osprchovali se a šli spát. My šneci jsme spali
v teepee. Tento den byl hodně náročný, ale
všichni ho zvládli, počasí nám přálo. Den se
nám vydařil a všechno šlo podle plánu.
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11. DEN ČTVRTEK 13. 8. 2020

(Natka K.) Dnes jsme s Žabama spaly v teepee.
Budíček byl jako vždy v 7 hodin, následoval ranní lov
nugetek a rozcvička s Veríkem, ranní hygiena a vanaři.
Na snídani byl chleba s paštikou a čaj. Byla prohlídka
stanů a ranní nástup, dostaly jsme s Můrkou bod za
uklizený stan. Pak jsme měli otevřít stany a vyvětrat
spacáky. Potom byla etapovka na celé dopoledne. Tovaryšek si měl vybrat 3 Heleny a vzal si je do Tróji,
my jsme po nich házeli šišky, aby nám vrátili Helenu.
Jako dar jsme jim dali Horku, která byla obalená v
listí, aby ji nepoznali a ona je pak mohla zabít.
Na oběd byla koprovka a byl polední klid. A zase etapovka. Měli jsme Kyklopovi ukradnout oko a pak
jsme se kolem něj proplížili na „ovcích”. Šli jsme po
potoce a brodili jsme se kopřivama, stříleli z luku, a
nakonec byl baseball. Na večeři byla krupicová kaše,
po nástupu byl volný program.
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NÁVŠTĚVA TÁBORA 7.–9. 8. 2020

(Radek) Tak po dvanácti letech opět na táboře. Jak
ten čas letí. Chystal jsem se na tábor sice už několikrát, ale až teď se mi to podařilo. Ostuda.
Miris mi popsal cestu a v pátek po práci sbalit
kletr a tradá směr Budišov. Cesta ubíhala celkem
svižně a jak se moje střela blížila k Budišovu, tak
jsem poznával místa, která mi vypadla z paměti,
a najednou se mi vracely vzpomínky na tábory na
Ostrově. Ještě koupit pastu, mýdlo a kartáček
v místní drogerce, zabočit kolem kempu v Budišově,
někde zaparkovat auto a už se blížím k táboru. Podle křiku vím, že jdu dobře.
Přicházím do tábora, všude plno nových
a neznámých tváří, a tak se opatrně ptám po malé
Káji. A už ji vidím. Vřelé přijetí. Ukázala mi stan, kde
složím své staré bolavé kosti. Kafe. Zase do ešáku.
A celý litr. Jdu do kuchyně. A zase ty vzpomínky.
Kolik večerů jsme strávili u kuchyňského stolu, kde
se dojídaly zbytky od večeře nebo oběda... Mimo
jiné, musím uznat, náááádherný GOLEM. Chvilku
pomáhám u tůňky a potom se chystá sprcha, bo je
v sobotu návštěvní den :-). Nanosit vodu, zatopit.
K mé veliké radosti večer dorazilo Klíště s Pavlíkem.
Záruka nějaké lumpárny…
Chvilku kecáme. Pak večeře, nástup, bazar atd.
Pak to přišlo. Po večerce se několik starších vyplížilo z tábora, a když už byl všude klid a mír, prohnali jsme se táborem. Na hlídce byl zrovna Mimoň.
Pooooplách znělo z jeho dětských úst. Tábor rázem
ožil. Družinky obsadily svá hlídací stanoviště
a hlídací pes chytal stopu přepadníků. Chytil…
A už se hnal za někým ve
tmě. Pavlík. Po nějakém
čase ho dostihli někde v
kopřivách. Už ho skoro
měli a darebák jim zase
utekl. Ale asi byl opět
chycen, protože ho po
ukončení poplachu dovezli na nesmrtelném dvoukoláku. Krásný přepad.
Ještě jsme chvilku stáli u
kuchyňky a pak alou na
kutě.
Sobotní ráno bylo nádherné. V hangáru se spalo
jakš takš, ale to se tak spí,
když si člověk nevezme
karimatku.. Ranní očista
a kafe. Na táboře chutná
úplně jinak.

Návštěvní den. Celý den se nesl v pohodovém
duchu. Hry, návštěva rodičů, kytara, etapovka a plno dobrot. Dorazil Miris. I on svému
bratrovi, jako mně, dovezl nějaké dobroty :-)
Když se přiblížil večer, tak se začalo kotlit na
saunu. Na tu jsem se těšil. Udělali jsme oheň,
hrálo se na kytaru a zpívalo. Bylo dobře. Sauna byla jedna báseň. Moc nás tam sice nebylo, ale taky dobře. Voda jako kafe. Tábor už
spal a my pořád seděli u ohně.
Neděle byla ve znamení odjezdů. Miris, Klíště
i Pája vyrazili ku domovu o trošku dřív než
já. No, ale potom nastal i můj čas a po obědě
jsem se rozloučil a vydal se domů :-) Víkend
byl krásný, ale krátký.
Tak snad příští rok zase a možná na delší
dobu. Ale kdo ví, co bude za rok.
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MINIŠESTÁK
č.
5
1. 10. 2020
BENJAMÍNCI

3. schůzka - Před časem mě oslovil kamarád Bodie
– Radek Potočný z Jablůnky, jestli bychom mu
pomohli pohrabat posekanou trávu na orchidejové
louce v Kateřinicích. Jeho koníček je příroda a vše
kolem ní. Stará se v okolí o orchidejové louky, seče
je a udržuje a jen díky němu se vzácné orchideje
nejen drží, ale rozmnožují se. Což není jen tak.
Povídání o orchidejích je od něj velmi zajímavé a
my si ho někdy poslechneme na schůzce. Domluvili
jsme se, že pokud stihne poséct do čtvrtku,
pomůžeme. Jsme přece skauti, a tak nám není
práce cizí : -). Sešli jsme se společně Benjamínci,
Světlušky i Vlčata. Hrabali jsme, skákali do sena, i
hru jsme si stihli zahrát. Všichni se opravdu moc
snažili a udělali jsme kus práce. Velký dík patří
všem rodičům, kteří nám přišli pomoct, bez nich by
to byla jen dřina a žádná zábava. Jsem za všechny
rodiče opravdu vděčná a na všechny skautíky moc
pyšná, společné dílo se zdařilo a Bodie byl z nás
nadšen.
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Výprava na Prženské paseky – vaření na
ohni - Sešli jsme se i přes nedorozumění
v čase nakonec v počtu krásných 11 dětí.
Katka měla pracovní víkend, tak s námi
šla Marco Polo. Začátek jsme vzali zhurta,
mokrou trávou přímo na hřeben. Kristýnku
napadl zlepšovák, jak nemít mokré kalhoty,
tak jsme ji všichni napodobili a vyhrnuli si je
až nad kolena. Touto cestou jsem už několik
let nešla a nestačila jsem se divit, jak se
okolí změnilo. Na krásné louce stojí dům,
místy jsem si ani nebyla jistá, zda trefím
: -). Na hřebeni jsme na hřejícím sluníčku
posvačili, napili se a šli dál. Pak jsme si
zahráli hru, na odpočívadle pod Chladnou si
na chvilku sedli….a tady se stala ta zapeklitá
věc s kotlíkem. Ten jsme si celou cestu nesli
v ruce, protože nikdo neměl tak velký batoh,
aby se nám tam vešel. Celou cestu jsme
se střídali a hlídali si ho. Jenže z poslední
zastávky ho nikdo nevzal. A my si toho všimli
až v cíli!!!! No nic, musíme ho najít, protože
jsme v první chvíli ani nevěděli, kde jsme
ho nechali. Děti začaly okamžitě hledat
viníka, vzájemně se obviňovat, nadávat
si… To jsme stopli a snažili se je navést ke
konstruktivnějšímu vyřešení problému…
(ono to možná bylo k něčemu dobré). V prvé
řadě jsme se všichni bez rozdílu vydali zpět
společně kotlík hledat a po cestě analyzovat,
kde mohl zůstat. Vylučovací metodou jsme
to odhadli docela přesně, ale s Markem jsme
se shodli na tom, že nemáme všichni šanci
tam dojít, vzít kotlík, jít zpátky a pak ještě
vařit polévku. Zůstaly nám 2 možnosti. Buď
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se všichni vrátíme pro kotlík a pak už nestihneme vaření a vrátíme se všichni do Březin nazlobení,
nebo poprosíme Marka, ať tam dojde sama a my ostatní zatím nachystáme oheň a zeleninu do
polévky. Druhá varianta zvítězila a Marko nám tím zachránila pohodovou výpravu. Děkujeme.
Na přípravě obědu se podíleli všichni. Každý donesl kousek zeleninky, tu si očistil a pokrájel, pak
v kotlíku na cibulce posmažil. Než se nám to uvařilo, povídali jsme si o náladách. Byla to teprve
příprava na téma, které budeme ještě rozebírat. Nachystat ešusy a misky a …. mňam, polévečka
byla moc dobrá a všichni snědli aspoň trošku, někteří i víc. Pak už, kvůli zdržení s kotlíkem, ani
nezbyl čas na hry a tak, abychom stihli domluvený návrat, honem šupky zpátky do Březin. Nevím,
jak ostatní, ale Kája s Nikem byli tak hotoví, že usnuli ještě v autě.
V mezidobí jsme vyrazili na společnou sobotní výpravu. Trasa byla trochu náročná, podcenili jsme
začátek, kdy se děti nadšeně vrhly na sběr hub, které opravdu rostly. Kotlík na polévku se po cestě
postupně naplnil. Na Pržáky jsme dorazili značně unavení a později, než se plánovalo. Polévku
jsme ale uvařit stihli a velcí hladovci se dorazili špekáčkem. Do Březin jsme dorazili trochu později,
ale co se dá dělat, ne vždycky jde všechno podle plánu:-)

SVR – SVĚTLUŠKY A VLČATA RATIBOŘ

Světlušky a Vlčata zatím měly dvě schůzky, jednu ale zajímavější než druhou. Na první jsme stavěli
mosty ze špaget a marshmallownů, poté vyšli na kopec a hráli nejrůznější hry. U klubovny nám
postavili nové hřiště, které, když je volné, hojně využíváme. Minulou družinovku jsme na něm hráli
opičí dráhu. Trénujeme ale také uzly, logické myšlení a další skautské dovednosti.
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ŠESTÁK č.3. 158
9. 2021

3. TÁBOROVÝ DEN STŘEDA 7. 7. 2021

(Dejv) Když mě ráno vzbudili, bolely mě nohy. Celou noc jsem totiž spal skrčený ve stanu, neboť se
tam nevlezu. Naštěstí byla rozcvička, kterou vedl Pepa. Dost mi pomohla a po vanařích jsem byl jako
znovuzrozený. Zanedlouho Tovaryšek a Verča přivezli snídani. Šátečky a koblihy nám bodly.
Kontrola stanů dopadla dobře pro Káťu a Natku, odnesly si sluníčko. Na nástupu jsme se dozvěděli
následující program. Letošní tábor je ve znamení živlů. Dle vylosovaných živlů jsme se rozdělili na skupiny a měli za úkol postavit oltář. Po hodině práce se šlo svačit. Ta nás dostatečně posílila, abychom
si zvládli vyprat nabatikovaná trička. Dále nás Jirka učil, jak fungule buzola, dával nám různé úkoly.
Na oběd jsme dostali česnečku a vepřové na cigánce. Najezení jsme si šli odpočinout. Na odpolední program si Jirka pro nás nachystal orientační běh. Světlušky a Vlčata vyráběly papírové motýlky. Orientační běh se mi líbil,
dostal jsem na starost Valentýnu a Kvašáka.
Společně jsme to dotáhli na 1. místo. Protože
jsme byli vyčerpaní, skočili jsme do tůňky.
Na programu bylo tvoření, každý si na
kolečko nakreslil jmenovku na stan. K večeři
jsme si pošmákli na těstovinovém salátu.
Po krátkém volnu byl večerní nástup. Většina šla poté zpívat k ohni, ale já a starší
jsme opravili teepee tak, aby se v něm dalo
přespat. Tam jsme společně s ostatními
rádci a podrádci nachystali věci na spaní,
rozdělali oheň. Spokojený jsem usnul. Tenhle den bylo dobré počasí, prostě se nám po
všech stránkách vydařil.
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12. TÁBOROVÝ DEN PÁTEK 16. 7. 2021

(Pepa) Zápis ze samotky na Tři orlí pera (čtvrtek – pátek)
20:30 – místo přichystané, cestička k táboru vyšlapaná, čekám, jestli půjde někdo přespávat poblíž
20:50 – hlasy Dejva a Valči se ozývají ze Žabošnečího kopca. Je jich tam hodně. Už se těším, jak se
přiblížím a budu slyšet, co probíraj
21:40 – Fanta: Pomsta bude sladká! Na kopci je už podezřelé ticho.
21:55 – Nad ohništěm se vznáší dým a je slyšet praskání kamenů – dneska bude sauna.
22:05 – kašlu na ty kopečníky, jdu spát.
7:06 – Po noci v pětihvězdičkovém hotelu jsem nádherně vyspaný. Ta zábavnější část je za mnou.
8:00 – Na kopci už nikdo není, před chvílí se vrátili do tábora.
8:15 – písk – příprava na snídani
8:45 – Dejv: Příprava na vanaře!
9:02 – Tovaryšek: Příprava na ranní kontrolu stanů, krátké krátké. Právě kolem mě proběhla Natka
a ten jejich pes štěknul směrem ke křoví, kde jsem :D Uf.
9:14 – Kontrola stanů!
9:27 – Junáci vzhůru, volá den...
9:53 – Za kuchyní někdo řeže s motorovkou – vypadá to na pracovně nabité dopoledne.
11:30 – tady jsem si trochu zdřímnul, ale z tábora je pořád slyšet motorovka.
11:43 – Až teď jsem si uvědomil, že jsou slyšet střely z paintballek. To už po mně asi jde ten Fanta
v trenkách :D Hodně lidí je u tůňky.
12:07 – Příprava na oběd!
14:22 – Vypadá to na prodloužený polední klid.
14:50 -– Žabák : Tovaryšku, co se bude hrát? Tovaryšek: Nic, nevím.
15:10 – “–. na hru” (?)
15:18 – písk
15: 23 – Právě kolem mě po cestě prošla skupina: Kuba, Mimoň, Mik + ještě tak 2 lidi. Verík: muaha
ha ha +- 10 minut před nima šla Marco, takže tam mají asi nějakej úkol. (Z otisku v papíru přeluštěno :) A propiska je dead. EEEEEEEE–O EEEEEEE–O 4x
16:40 – V táboře je úplné ticho.
18:04 – Pořád tam je ticho. (Propiska se rozepsala.)
18:13 – Tak to vypadá, že v poslední hodině samotky zmoknu. Až mi z toho propiska začala psát.
18:32 – Příprava na večeři!
18:36 – Večeře! Fanta: Kde je kebab? Kde je kebab?! * pískání znělky Harryho Pottera
18:41 – Fanta: Příprava na večeři! * … konfjuzdungabunga … Dejv: ALE JE TU NĚJAK SMUTNO BEZ
TOHO PEPY :D * Líbí se mi, jak to schválně řekl nahlas, abych to slyšel, lol.
18:54 – intenzivní psí štěkot
18:55 – –//–
19:04 – Nechcete už třeba dovečeřet?
19:20 – Fanta: služba nástup do kuchyně!
(19:33) – *času doost – Konec večerního klidu! (?)
19:51 – Kontrola stanů!

-479-

- ŠESTÁK č.158 - 3.9.2021 -

PŘEPAD TÁBORA JEDNIČKÁŘŮ 14.–15. 8. 2021

(Pepa) Poté, co jsme se sešli na předem domluveném místě, jsme se vydali směrem k táboru jedničkářů. Pomaličku se plížíme, jen abychom zjistili, že tábořiště je od nás ještě pár stovek metrů.
Postupujeme pomalu, ale jistě. Když už jsme na dohled jejich teepka, jdeme já s Lukášem jako
první na průzkum terénu. Ležíme tak na cestě a přelétne nad námi kužel světla z čelovky. Ticho.
Tentokrát nás nezpozorovali.
Domluvili jsme taktiku, já s Lukášem půjdeme po cestě a zbytek se tam dostane lesem z druhé
strany. Jde se na věc. Nacházíme se necelých 10 metrů od stožáru a jediná možnost, jak se více
přiblížit, je dostat se na druhou stranu cesty do vysoké trávy. Při přecházení cesty jsme byli naprosto odhaleni, stačilo posvítit čelovkou a viděli by nás.
Je až podezřelé ticho. Letmo nás přejede světlo čelovky. Ihned jsme zalehli. Uběhla vteřina, možná
dvě. „PŘEPAAAD!” Celý prostor směrem k nám je najednou prosvícen pořádnou baterkou. Není čas
přemýšlet, rozbíháme se ke světlu. Běžím v závěsu za Lukášem a koutkem oka vidím, jak se snaží
najít vlajku. To bylo jediné, co jsem viděl, kvůli všem těm čelovkám a baterkám jsem běžel skoro
naslepo.
V ten moment mě nenapadá nic lepšího, než se schovat za teepko a čekat, co bude dál. Přikrčený k
zemi tam přemýšlím, co teď. V moment, kdy už jsem chtěl vyběhnout a brát vlajku, vidím, jak někdo obchází teepko. Přijde ke mě a už už mě začíná chytat za ruku. Byl jsem připravenej vzít nohy
na ramena druhou stranou. Dá mi ruku na rameno a povídá: „Všechno v pohodě?” „Jo, jo, jasně,”
celkem zmateně odpovídám, protože jsem takovou reakci nečekal.
A v ten moment jsem si řekl, že zkusím infiltrovat jejich tábor. Jdu s borcem na náměstíčko a po
cestě se k nám přidají další dva ogaři. Házím na ně otázky typu: „Kam běžel? Kolik jich bylo?“ Vůbec
jim to nepřišlo divné. Tak se s něma bavím a jeden z nich si mě přeměřuje pohledem, něco se mu
nezdá. „Kdo jsi?” „Jak jako kdo jsem?” A už mi svítí do obličeje baterkou. „KDO JSI?!” Podíval jsem
na něho a odvětil: „No to jsem přece já.”
Usmáli jsme se na sebe a já bral čáru kolem stožáru dolů, směr cesta. Proběhl jsem jim celý tábor a
ani jedna z jejich obranných linií mě nezastavila. Už to vypadalo, že mě chytí, ale já se na poslední
chvíli vysmekl. Jak jsem běžel, zakopl jsem o ostružiní a hlavou přímo do hroudy hlíny. To je tak,
když běžíte lesem poslepu. Mňam.
Mezitím se Lukášovi podařilo ukrást vlajku. Pár z nás ale chytli. Sjednotili jsme se na cestě a šli
zaútočit v druhé vlně. Nabíháme ke stožáru, vypadá to čistě. Hned, jak Kája zkusila vzít vlajku,
skočil na ní kdosi z trávy a zbytek následoval. Využívám situace, beru vlajku a běžím takovým terénem, že pronásledovatelé to vzdávají po 20 metrech. Probíhám keř a nesu kořist na místo určení.
Většinu z nás zajali. Ukořistili jsme celkem dvě vlajky.
Přepad trval asi 3 hodiny, i když se to zdálo jako 40 minut. Zajatce jsme vykoupili a zničení jsme jeli
ve 3 ráno domů. Dal bych si to klidně znova.
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(Uhlík) Všichni jsme se sešli na Březinách a začali jsme oddílovým pokřikem. Z ničeho nic se Káťa
skácela a tak jsme jí museli pomoct. Poté jsme šli k ohništi, které připravili Pepa, Žabák a Lenička
s Veríkem. Kuba zažehl slavnostní oheň, ten chvíli doutnal a pak se krásně rozhořel. Jak hořel, byla
povýšená Lenička na podrádce, pak se zasekla sekyrka rukou Kájinou a špalek se málem rozštípl.
Kaja šla pro zpěvníky a pak jsme zpívali oblíbené písně, Bedna od whisky, Severní vítr… Poté jsme
se přemístili k Březinám a šli jsme se převléknout. Zahráli jsme si ruskou schovku a trojnožku. Na
konec jsme se rozloučili oddílovým pokřikem. Zahájeni se mi líbilo a těším se na schůzky s mou
družinkou.
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OPERACE ZLÍN – ŠNEČÍ DRUŽINOVÁ VÝPRAVA 8. 1. 2022

(Pepa) Polárka, procházka na Kosárnu: „Hej mohli bysme udělat nějakou šnečí výpravu, kde bysme
se prošli trochu dál.“ „Třeba tak 30 kiláků by šlo, ne?“ „Hm, co takhle jít pěšky do Zlína?...“
No a to už mě ze sladkého spánku probouzí melodie mého budíku. Sobota, 5 hodin ráno – miluju
brzké vstávání o víkendu. Něco málo po 6:20 přicházím ke kinu a potkávám Jirku. I když už je čas
srazu, pořád tu stojíme jen my dva. A najednou vidíme dva přibližující se černé stíny a další a ještě
jeden. Vtipné, v ulicích Ratiboře jsou jen Šneci a důchodci, kteří s plátěnýma taškama pospíchají
na čerstvé rohlíky ke Karolům. A v dáli už vidíme jakýsi obrys vybíhající zpoza zatáčky. Navzájem se
na sebe s Jirkou podíváme a začneme se smát. „To je beztak Kuba!“ Se zpožděním přichází i zbývající čtveřice účastníků dnešního zájezdu. V buse si někteří zdřímli a někteří hráli nesmyslné hry na
telefonu, díky kterým mohli aspoň na chvíli uniknout kruté realitě, dneska musí dojít domů nebo
umřít po cestě. Ještě jsme na nádraží a už se nemůžu přestat culit. „To bude ale šílenost!“ Vykračujem si to takhle podél Dřevnice a Kuba každou chvíli sbíhá z cyklostezky, aby zkusil chytit kachnu,
nemůže si pomoct. „Hele, Kubo, tam je kachní sraz!“ A opravdu, vypadalo to, že debatují nad
nejhlubšími filozofickými otázkami lidstva, spíše kacheňstva, jestli to je vůbec slovo. To přerušil náš
milovník kachen. Díky Kubovi se na nás teď všichni dívají jako na partu vesnických buranů..
Tak dál pokračujeme v objevování této prastaré civilizace. „A můžu vylézt na ten plynovod?“„Ne“
Když se prosekáváme džunglí, která obklopuje Zlín, dochází nám, že tato výprava nebude možná
taková hračka, jako jsme mysleli. Po vydatné svačince jdeme dál a terén už je méně náročný.
Scházíme do Kostelce a Kuba využívá místní vynález, dvojitou polorozpadlou latrínu. „Hlavně se
tam nepropadni!“ Už začínám mít pocit, že je tento článek jen o jednom člověku, ale do třetice
všeho dobrého..
Stalo se to na předměstí vesničky Štípy. Jenom dojdeme na náměstí a Kuba už stojí ve vypuštěné
kašně. „HEJ já sem našel dvacku!“ „Pepo, můžu si to nechat?“ No a tak Kuba ke jmění přišel, šla by o
tom napsat celá kniha, ale radši si počkám na článek od toho šťastlivce samotného. Jinak na články
byla mrtvá čára dneska, ale mám jen tohle od sebe, to mám radost, že je vše zas v termínu.
(Kuba) Ráno jsme jeli autobusem
z Ratiboře do Zlína. Ve Zlíně jsme vystoupili z autobusu a dali jsme se na
cestu, ze začátku jí jsme se museli vyplést z města. Šli jsme kolem vody po
cyklostezce.
Vyšli jsme nahoru nad Zlín a potom
už to pokračovalo lesem. Po asi dvou
kilometrech v lese jsme si dali svačinu.
Dále jsme šli lesem a sešli jsem do
Vlčkové, kde jsem vykradl fontánu.
Pokračovali jsme po chodníku a cyklostezce. A v tom jsme narazili na hrad
Lukov, kde jsme si dali svačinu.
Krátce jsme šli lesem a narazili jsme
na Držkovou, z té jsme pokračovali na
nejvyšší vrchol. Zdolali jsme vrchol a
nastala zase dlouhá cesta lesem.
Poté jsme narazili na louku a vyšli
jsme v Kobelném, kde jsme zkratkou
sešli do Ratiboře.
Měli jsme asi 38 km a kolem 55 000
kroků.
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Kousek za Lešnou objevujeme přírodní kluziště, velkou louži uprostřed pole. To abychom se
aspoň na chvilu sklouzli. Takové držkopády už jsem dlouho neviděl, video, které zaznamenal Savo,
rozhodně stojí za zhlédnutí! Přicházíme na okraj vesnice a hned využíváme možnosti workoutového hřiště. Na posilování se krom mě a Kuby nikdo moc netvářil, tak jsme tu myšlenku radši
vypustili a pokračovali dál... V Lukově nám zazpívali tři králové, nejvtipnější byl ten malý: „Ale já
už nechciiii!“ Postačila nám jedna sloka s trochou cukru, na energii. „Klidně jim těch cukříků dej
i víc, oni toho maj ještě hodně před sebou!“ Zatímco zkoumáme nový druh dětské houpačky, Žabák
se Savem zaujímají strategické místo na lavičce a už do sebe tlačí ten řízek s chlebem, i když jsme
si jasně řekli, že budeme jíst až nahoře. Na Lukově jsme pochálkovali a uplatili místního medvěda invalidu, aby nás nechal projít dál. Chudák, bez té nohy daleko neuteče... Byla snaha udělat si
skupinovou fotku na skále, neúspěšně. Cestou z Lukova morálka spadla na bod mrazu, tak jako
venkovní teplota (ta byla ve skutečnosti nižší, jen se mi to sem hodilo). Z průchodu Vlčkové si pamatuju jen ten příšerný smrad, to jak všichni ráno zatopili. Vylezli jsme na kopec a dali posilnění
v podobě sáčku lipa, které jsem vzal pro případ nedostatku energie. Od tohoto momentu už nikdo
moc nemluvil, nedělal kraviny a ani se neklouzal po ledě, prostě jsme šli. Nálada už byla uvolněnější, ale všechny bolely nohy. Ve Štěpkové zdravíme čuníky a u lomu dáváme poslední pauzu naší
cesty. Stěží se zvedáme a s čelovkama po ruce vyrážíme na poslední etapu. Postupně scházíme dolů
do Kobelného, berem to zkratkou, a dokonce jsme si to fakt zkrátili. U školky v Ratiboři ukončujeme
se skvělým pocitem, že jsme to dokázali a už můžeme jít domů. Nulové ztráty na životech, hodinky
ukazující přes 40 ujítých kilometrů, namožené nohy a dobrá nálada, toť finální bilance.
„Tak tohle byla zatím asi ta nejvíc extrémní šnečí výprava, Pepo!“
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JAK SE SLAVÍ KULATINY 29. 1. 2022

(Dazul) … Na 12:30 pozvala Irča rodinu (komornější část oslavy) a na 15:00 měli dorazit ostatní,
kterým se bude skutečně chtít. Irča konání oslavy oznamovala na oddílové radě, silvestrovském
uzeném divočákovi, každé návštěvě u nás doma, prostě s kým se potkala. Ten pesimističtější jsem
byl já. Irča si držela optimistický přístup. „Kdo se bude chtít potkat, přijde. A já si myslím, že se
sejde jenom dobrá společnost. Každého z nich moc ráda uvidím.“ Z rodiny nakonec dorazilo 50 %
pozvaných a z nich většina opustila oslavu po páru hodinách. Ale přítomnost našich synů, jejich
partnerek i vnoučátek byla nejen pro Irču naplňující. Samozřejmě mi při pohledu na ně v hlavě
rezonovala hláška klasiků Š+G: „Otec uměl číst, matka psát, a proto se dali dohromady, aby rodili
vzdělance.“
Příchodem zbývajících gratulantů v 15:00 se zvýšila hluková hladina v sále na příjemnou výši.
Dorazili přátelé a kamarádi z oddílu, střediska, doprovodné organizace pěstounů, sousedi z okolních samot, … Hlavou mi běžela písnička Jiřího Suchého Kamarádi, speciálně její závěr: „A zatím
kolem běžel čas a mně unikly souvislosti. No nedivte se prosím Vás – v takový krásný společnosti.“
Slíbil jsem Irči, že se budu snažil během oslavy co nejvíc hlídat malého Kubu, dohlédnu na Myšáka
u fotokoutku, na její pokyn budu pouštět připravenou hudbu, … a tak jsem docela často byl mimo
dění v hlavním sále.
Téměř jsem tak propásl sborový vinš pěstounů a hromadné přání i zpěv ŠESTKY. Ale Páju jsem viděl
vše točit na mobil, takže snad o to nebudu ochuzen a podívám se na to ze záznamu. Kdyby mi ti
barani řekli, co chystají (prý bych to Irči vyzvonil), dal bych jim k dispozici dva bezdrátové mikrofony, které jsem měl i pro takovýto případ nachystané a odzkoušené : -(
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je neděle odpoledne, kulturák je uklizený a já malinko ospalá sedím (stát už ani nemůžu) u stolu
plném dárků, kytiček a přáníček a pomalu je rozbaluji. Snažím se rozpomenout, od koho jsou,
malé poznávací znamení nebo útržek přání mi
celkem pomáhají…

Jako jedna z mnoha zajímavostí této akce,
stojící za zaznamenání je, že se tu sešli všichni
vůdcové ŠESTKY za poslední čtvrt století. Tedy
mimo Zuba, který měl s rodinou pozitivní
covid test, a tak byla tahle sešlost chudší o 6
Zubíčků. Že po letech dorazila Fial s Tomem a
děckama, bylo velmi příjemné překvapení pro
všechny přítomné z oddílu, kteří ji pamatují.
Děcek po celém kulturáku běhalo několik
desítek, v některých okamžicích byly tak rychlé, že jsem je ani nestačil identifikovat.
Výhodou bylo, že když se mi ztratil Kuba z očí,
už druhé malé děcko mne dokázalo nasměrovat, kde toho našeho dvouapůletého pajtáša
najdu.
Nevím, jak ostatním, ale mně ten čas letěl
brutálně rychle. Než jsem si stačil s leckým
popovídat, zjistil jsem, že už tam není : -(
Asi nejvíc jsem si užil čas po půlnoci, kdy sál
prořídl a my si nejen dobře zazpívali, spontánně zatančili, ale i pokecali, protože už to šlo
stíhat : -) To je trošku nevýhoda toho, když je
na jednom místě větší koncentrace skvělých
lidí limitovaných časem (každý potřebuje v
rozumném čase uložit děti, či sám zalehnout).
Nevím přesně, v kolik jsme to zabalili, ale
muselo to být kolem čtvrté ráno. Brašuleho se
podařilo v pořádku vysadit u něj na pasekách
a cesta přes dědinu na druhé paseky by byla
nuda, pokud bychom nemuseli kousek pod
hřebenem nasazovat sněžné řetězy. Ke svojí
chalupě těch 250 metrů Terezka sešla pěšky,
protože další dobrodružství s autem na tajícím sněhu se mi nechtělo riskovat. A ve 4:50
jsme s Hanýskem dorazili k nám dom. A spať
jsme šli úplně bez nucení : -).
(celý článek na webu oldskauti.cz)

Čtu si vzkazy ze stromu přátelství i na přáníčkách
a vlhnou mi oči. Tolik krásných slov a vyznání….
Najednou mě zaplaví… jak to jen říct, ať to
nevyzní jako klišé…nádherný pocit vděčnosti.
Uvědomuji si, že ať se mi to občas jeví všelijak,
mám ve svém životě obrovské štěstí. Jsem vděčná
za svou rodinu, které i přes větší vzdálenost stálo za to přijet, která mi celou dobu pomáhá, ať
s dětmi či čímkoliv jiným, za lásku a vstřícnost…
Jsem vděčná za přivdanou rodinu, vždy ke mně
milou, ochotnou pomoct a která mě přijala mezi
sebe. Jsem vděčná za svého muže, který se mnou
sdílí všechny moje nálady, úlety a výmysly…
Jsem vděčná, za všechny lidi, které jsem ve svém
životě potkala a za to, kama mě život posmýkal…
Jsem vděčná za všechny, které jsem potkala ve
skautu (a že si se mnou užili… a někteří se mě i
báli….), za všechny, které jsem potkala při doprovázení v pěstounství (nebojte, vy si se mnou
taky ještě užijete, ale bát se už nemusíte), za
všechny, kteří se stali mými sousedy, za všechny,
které jsem potkala kdekoliv jinde…
Naplňuje mě obrovská pokora a pocit sounáležitosti se všemi Vámi, kteří jste mi blízcí…
A sobotní den mi dal obrovskou lekci. Jsme tu,
abychom žili…. Tak si, prosím, všichni užívejme
života, dokud to jde, dokud máme proč a hlavně,
dokud máme s kým.
Mám vás ráda : -)
Irča
PS: Všem, kteří mi přišli jakkoliv pomoct nebo
pomoc nabídli, moc a moc děkuji a pamatujte,
že máte kousek od sebe človíčka nachystaného
pomoci na oplátku, nebo jen tak. Velký dík za
obětavou pomoc po celou dobu příprav, po celou
dobu oslav i při úklidu. Nesmírně si toho všeho
vážím.
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SLOVO RÁDCE
BENJAMÍNCI
(Irča) Benjamínci jsou nejmladší družinou
našeho oddílu. A to nejen věkem dětí, ale i dobou svého trvání. Družina vznikla více méně z
důvodu zachování klidu a pohody v naší rodině
dne 4. 4. 2019, kdy nejstarší Myšák už chodil do
Vlčat a maloši chtěli taky. Jenže Kikina byla neoblomná (dnes jí za to patří velký dík) a nechtěla mladší děti do družiny, tak jsem se rozhodla
založit družinku Benjamínků. Terezka Genzerová mi slíbila pomoc s vedením, tak jsme šli
do toho. Říkala jsem si, že oslovím rodiče Vlčat
a Světlušek a dám dohromady zhruba 6–7 dětí
a budeme si hrát, trochu trénovat předškolní aktivity, motoriku, prostě taková hra na
předškoláky : -). Jenže už asi na 3. schůzku nám
přišlo 14 dětí a vše nabralo úplně jiné obrátky.
Podnikli jsme několik jednodenních výprav, v
dešti, sněhu i se sluníčkem, uvařili jsme si na
ohni, poznali okolí obce. Dvoudenní výpravu
nám přerušila pandemie, ale věřím, že ji letos
zvládneme. Terezku vystřídala Katka Sejková
a společně se snažíme dělat zajímavý, hravý a
tvořivý, ale i vzdělávací program. Obohacujeme
schůzky o zajímavé aktivity z oblasti muzikoterapie, čtenářské gramotnosti, matematických
dovedností,
zdravovědy,
polytechnického
vzdělávání, kanisterapie a dalších i díky grantu
MAS střední Vsetínsko.
SVĚTLUŠKY A VLČATA KATEŘINICE
(Hanny) Čtvrtek... to je den, kdy do Březin jede
kolona aut, které vezou děti na naši schůz-
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ku Světlušek a Vlčat. Tak to běží už poměrně
dlouhou dobu. Od založení Šestky se tu
vystřídalo hodně dětí a taky i pár vedoucích.
To je dynamický koloběh života. Každý z nás v
životě získává zážitky, které nikdy nevymizí.
Já je teď sbírám zážitky jako jedna z vedoucích této akční skupinky a spolu s Kikinou
se snažíme, aby i děti nezapomněly na naše
společné chvíle.
Trasu z hájenky do Březin „hobluju“ autem, na
kole nebo pěšky už několik let. A jak se to stalo,
že jsem se tam ve svém „vyšším“ věku dostala? Nazývejme to osudem, shodou náhod, jak
kdo chce. Začalo to jedním výletem Světlušek
a Vlčat na Vsetín do dětského zábavního centra. Stála jsem na zastávce autobusu a koukala
na tu skupinku živých dětí, z nichž jedno bylo
moje. To nejakčnější, jak jinak : -). A na tuhle
tlupu dohlížela jedna drobounká vedoucí (Kikina, ale tehdy jsem ji ještě neznala). Zrovna
jsem měla volnější den, lákalo mě nevracet se
domů a trochu si ten den užít – stejně akčně
jako děti. Slovo dalo slovo a frčela jsem si to
na Vsetín jako neoficiální „doprovod“. Dodnes
ani nevím, jestli to víc bylo nutkání nenechat v
tom Kikinu samotnou, nebo si užít dopoledne
s dětmi, ke kterým mě to vždycky táhlo a táhne,
protože sama jsem pořád takové „dítě“.
No a od té doby už jsem skoro pravidelně ve
čtvrtek v Březinách a užívám si odpoledne v
úžasné společnosti.
Spolu s Kikinou se snažíme vymýšlet různé
aktivity na schůzky, aby se děti nenudily a
nám nezrezivěly mozkové závity. Pokud nám
počasí dovolí, jsme co nejvíce venku. Pohyb
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je hodně důležitý – nejen pro děti, ale i pro nás.
Samozřejmě se umíme zabavit i v klubovně –
od klasických skautských aktivit až po zábavné
hry nebo jen takové povídání, vždy přizpůsobené ročnímu období a počasí. Využíváme vše,
co nám skvěle vybudované zázemí umožňuje. V
létě čluny, paddleboard, lana, v zimě kuchtíme
dobroty, tvoříme, co se dá.
Je toho moc, co by člověk chtěl říct, zážitků je
spousta. Na každé schůzce se objeví něco, co by
stálo za to popsat. Každá výprava byla jedinečná
a což teprve tábory, které trvají dokonce 14 dnů.
V této knize je alespoň malá ochutnávka….
A co mi těch několik let s ŠESTKOU dalo? Hlavně
úžasné lidi, kteří se stali součástí mého života.
Každý z nich je pro mě důležitý, i když někdy
člověk ty pocity neumí dát najevo. Díky těmto
lidem cítím, že opravdu žiju, že má něco opravdu smysl. A ten krásný pocit, když někam jdete a
přiběhne k vám dítko, přičemž při běhu křičí na
celé kolo: „Ahoooooj Hannyyyyyy!!!!“ A pak se k
vám přitulí a s dětskou upřímností se dotazuje,
jestli i tento čtvrtek máme schůzku, na kterou
už se moc těší. „Ano, máme!“ A doufám, že ještě
nějakou dobu budu moct do Březin za všemi
jezdit...
ŽABY
(Verik) V této knize je zaznamenána historie našeho oddílu od samého začátku. Pro mě
to zní nereálně, vždyť ŠESTKA slaví 25! Někdy
bych si přála být u jejího zrodu, abych mohla
zažít to, co šestkaři podnikali kdysi. Jenže toto
přání zastiňuje přítomnost, ve které jsem, a

odproštění od této myšlenky mi ukazuje, že
dnes to je sice jiné než kdysi, ale za nic bych
to neměnila. Na mojí první schůzce Světlušek a Vlčat v Ratiboři jsem se objevila úplně
omylem a ještě, že se tak stalo. Ze Světlušky
jsem se stala hrdou Žabou a ve svých třinácti letech jsem na táboře převzala pomyslné
žezlo rádkyně Žabí družiny, která silně drží
již od založení oddílu. Tehdy jsem si úplně
neuvědomovala, co vedení skautské družiny
obnáší, kolik úsilí budu muset vynaložit a jak
málo budu mít času na všechno ostatní. Ze
začátku mě to frustrovalo, připadala jsem si
neschopná, většinu času jsem se zaměřovala
na negativní věci, i když pozitivních jich byla
spousta. Nemít podporu bratrů a sester z
oddílu, tak se v tom zřejmě pachtím dodnes.
Ale všecko to stálo za to, dnes si můžu s čistým
svědomím říct, že jsme se neskutečně moc
posunuly. Kolikrát jsme se s cérkama nasmály,
až nás bolela pusa, svěřily si tajemství, pekly
muffiny. Všecky ty zážitky, co máme, které nedokážu vyjmenovat, jako třeba stavění stanu
na kopci, protože nás honil medvěd, ikonické
Co by, kdyby, naše první družinovky, které
jsme měly ve stejnou dobu jako Šneci, takže je
divu, že z Březin ještě není kůlnička na dříví,
první družinová „výprava” (čti přespávačka v
Březinách s deskovýma hrama, brambůrkama, tančení Just dance a sledování Ledového
království 2), kreslící soutěže na online družinovkách, hrabání trávy v Jablůnce, psaní velice záživných testů ze zdravovědy, brutální
buldoci ve sněhu, opékání maršmelounů
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rozdělat, vytopení stanů v Ratajích, výpravy (čti
brigády) do Dinotic, hádanky ve 3 hodiny ráno,
skřehotání písní u ohně, uplavané birelly, výsadky na táboře, extrémní Žabošnečí výpravy, na
kterých se vždycky musí něco zvrtnout... A i když
se soužití puberťaček v jedné družince neobejde bez vyhrocených dramat, jsme neskutečně
silnou partou cérek z kačického okolí, co bude
vždycky oporou celého oddílu, jak malých Světlušek a Vlčat, tak aj velkých Šneků, Roverů, Oldskautů... V Žabách jsme si vybudovaly zájem
o svět, přiměly se překonávat osobní hranice,
probudily jsme skryté talenty. Ale hlavně sa
máme dobře a spolu sa poperem o dalších aspoň 250 let! Ať je ŠESTKA stále tak silná a ještě
silnější. Všem šestkařům – nynějším, bývalým aj
budoucím – tímto posíláme vzdušnou pusu.
ŠNECI
(Pepa) Když jsem přebíral Šneky, měl jsem už
letmou představu, jak bude nová šnečí etapa
vypadat. Družinovky nesmí být jen hry, výpravy nesmí být jen zábava a skaut nesmí být jen
kroužek, ve kterém trávíme dvě hodiny týdně.
Každá schůzka a výprava musí být jedinečná a
nezapomenutelná – ať už to je nějaká hláška,
supr hra nebo naopak celodenní pochod v čtvrt
metru sněhu s promrzlýma nohama – každý si
to bude pamatovat.
Taková klasická schůzka začíná deseti klikama, aby byla trochu disciplína, dál obsahuje
vždycky nějakou pěkně brutus hru a následně
nějaký trochu přínosnější program. Těší mě,
že všichni v družině se snažíme přispívat nějakým tím svým dílem, a tak všechno krásně
funguje. Někdy mám pocit, jakoby Šneci snad
ani nepotřebovali rádce – starší členové učí ty
mladší, spousta schopných ogarů si klidně nachystá program na část družinovky... Důležité
taky je si všechno vyzkoušet a od toho tady jsou
šnečí výpravy: menší procházka ze Zlína do Ratiboře – veliký úspěch, ztráty jenom šest procent,

čtyřicet ujitých kilometrů a 6 zúčastněných
odvážlivců, výprava na Sochovou v dost dobré
zimě – ani jedna noha nezůstala v teple, boj
o přežití v Dinoticích s Jirkou – vojenské MRE
není zas tak špatný, jak se říká... A nebo ta naše
poslední výprava – se zavázanýma očima dojít
na neznámé místo, tam se poslepu převlect
do plavek a skočit do ledové vody? Nezní to až
moc dobře?
Každopádně za Šneky můžu říct, spíše napsat, že využíváme všech příležitostí, snažíme
se posunout o nějaký ten level výš, něco se při
tom naučíme a hlavně užíváme!
My jsme šnečí družina, šmakuje nám svačina,
po obědě rádi spíme, k svačině sa probudíme.
K večeři sa nažerem a k ránu sa proberem!

A SLAVILO SA
Když oddíl tvůj je čím dál starší,
Dyť už ušel dlouhou štreku,
Kdo jiný trpí existenční krizí,
Nežli rádce v důchodovém věku.
Žezlo rádkyně kdysi převzala,
Konkrétně už skoro tři roky zpět,
Udatným Žabám hrdě velela,
(o jejich hříších netřeba se dovědět)
Z předstihem již slaví narozky naší švestky,
Jejda, už aň nevidím, myslela jsem Šestky.
Pečou a zpívají, bez zábran a bujaře,
Střízlivé budeme zřejmě až na jaře.
Nezapomeň, Žabo divá,
Co vše ti oddíl vštěpoval,
Morálku měj, daj pryč piva,
Já bych to nerad riskoval.
Díky, Šneku, za připomínku,
My jsme přece lidé chytří,
Dáme už jen jednu sklenku,
Střízlivé budem již pozítří.
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