Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 55, vydáno pro vnitřní potřebu - 5.ledna 2004, nákladem 60 výtisků

Oddílová rada

(6.12.2004 - Zet - Miloš Zapletal - z dopisu
pro Dazula) „... Pozdravuj ode mne všechny
v oddíle ... Doufám, že se časem sejdeme na
kus řeči. Byl bych moc rád, kdybyste někdy v
budoucnosti napsali rozsáhlejší text o tom, co s
oddílem i s rovery v Kateřinicích děláte a dělali
jste v minulosti. Vidím ve vás jeden ze vzácných
příkladů i naději pro budoucnost skautingu u nás.
Možná že dnes jsou podmínky pro skautskou
činnost lepší v menších městech a obcích než v
pražské megapolis, máte blíž k přírodě i k sobě
navzájem. Ale podle mého soudu vždycky byla,
je a bude rozhodující vůdcova osobnost, jeho
nadšení pro práci s mladšími, jeho důmyslně
připravovaný program a zejména neumdlévající
vytrvalost.
Výchovu mladé generace, zasévání dobrých
semínek do duší považuju za tu nejdůležitější,
nejcennější a možná i nejkrásnější práci v
každém věku. I když je spojena často s velkými
osobními obětmi a přináší nejednou místo radosti
zklamání. ...“
Oddílová fotografie někdy z roku 1998 (?) byla
použita jako titulní stránka malého kapesního
kalendáříku pro rok 2005 pro všechny oddíly
JUNÁKa v republice. Je to naše „nejslavnější“ fotka
- byla prokazatelně veřejně použita v časopise
Junák, jako PF 2004 „konkurenční“ skautské
organizace, výroční zprávě a nyní pro kalendářík s
nápisem „...skauting přináší naději“, „světlo ve tmě
svítí, tma jej nepohltí“.

ŠESTKA měla svůj příspěvek v Obecním
zpravodaji KATEŘINIC (Dazul) i v Obecním
zpravodaji RATIBOŘE (Zub).
V novém střediskovém filmu „..na šest!“, který měl
premiéru na střediskové Vánoční Akademi v kině
Vatra, je o našem oddíle či akcích, které ŠESTKA
Na ŠESTÁKU č.55 se podíleli: Dazul, Piškot,
Irča, Kecka, Sněhula, Fijalka, Chytrý, Janina,
Káťa, Anita, Zub, www.budpripraven.cz,
M.Zapletal, M.Čermák, LACHIM spol.s r.o.
Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je v neděli
30.1.2005.
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Narozeniny v lednu:
2.1.1977 - Eve,
10.1.1986 - Spídy (+) ,
13.1.1990 - Budulínek,
16.1.1989 - Lenka + Fanta,
18.1.1972 - Irča,
26.1.1980 - Bára
pořádá, skoro třetina - akce světlušek a vlčat na
Čerťáky, Help, Parawesterniáda, Triatlon. Film bude
možno zakoupit na 8.Skautském plese na zámu
(CD nebo DVD).
Na střediskové Vánoční akademii nás bylo jenom
32! Na oddíl, který aspiruje na titul „oddíl s nejvíce
registrovanými členy v roce 2005“ trochu málo, ne?
Na Oddílových Vánocích napočítal Fanta 62
zúčastněných - je to rekordní účast jaká kdy byla na
uzavřené oddílové akci!
Fijalka (rádkyně Žab) se nám letos projevila jako
nadějná scénáristka - napsala obě scénky pro
konfirmandy na Vánoční setkání 2004 a podílela se
na oddílové scénce (Akademie, Vánoční setkání).
Jen tak dále.
Byli jsme osloveni 6.sborom skautů z Půchova s
nabídkou vzájemné spolupráce. Přihlásili se jako
první skupinka na HELP 2005!
I letošní Silvestr jsme po dlouhých nejasnostech
strávili jako ŠESTKA společně - v počtu 8 členů na
Polaně v Karlovicách a v počtu 4 členů na Hawai
na Půlčinách. Zkušenost velí - nepodceńovat
oddílového Silvestra!
Ani 5.ledna 2005 není ještě podepsána smlouva
o financování projektu „Dětského bezbariérového
centra
Březiny“ s řídícím orgánem SROP v
Olomouci. A to už je proinvestováno cca 400.000,Kč. Smlouva na půjčku 3 milionů Kč od MěÚ Vsetín
je podepsána!

Jak jsem se opět mýlil ...
(Dazul) Je pár hodin po střediskové Vánoční
akademii a mně to nedá, abych nenapsal do
ŠESTÁKU pár řádek. Vánoční akademie je
taková trochu prestižní akce, kde se snaží
každý oddíl v přísně vymezeném čase
předvést, ukázat a vytáhnout se před osatními
oddíly - zkrátka zanechat v divácích dojem, že
právě jejich oddíl je dost dobrý.
Když jsem se dozvěděl, že celý oddílový
program na prosinec (a tudíž i Akademii) mají
na starosti rádcové, nepřišlo mi to moc šťastné
a byl jsem přiměřeně skeptický. Později, když
Irča líčila jaká scénka je rádcema plánovaná,
projevil jsem svou skepsi podruhé. Přesto, že
byl připraven záložní plán méně náročnějšího
oddílového vystoupení, zkousl jsem to a
nevnucoval jej. Mrzelo mne, že v secvičované
scénce chybí ta vánoční pointa, ale říkal jsem
si, že nemusí být vždycky po mém.
Koncem listopadu a začátkem prosince ke
mně docházely kusé zprávy ze kterých jsem
pochopil, že se něco skutečně děje. Fanta,
který se mezitím chopil role nehrajícího
režiséra spolu s Chytrým a Fijalkou něco
pořád organizovali a připravovali. Prozradily
je telefonáty jejich rodičů, že ač je hodně
po desáté, ještě nejsou doma (malovaly se
kulisy či co). Také Fantův dotaz, zda zajistím
oddílovou presentaci před scénkou, dával
tušit, že to rádcové myslí skutečně vážně.
Ve čtvrtek před Akademií k nám domů po mé
lehkovážné nabídce vtrhla banda namixovaná
z Žabí, Šnečí a Štíří družiny, že bude scénku
nahrávat, aby to bylo slyšet (v duchu jsem je za
ten nápad pochválil). V 19:00 jsem potřeboval
jet zařídit nějaké střediskové věci na Vsetín a
když jsem se v cca 21:15 vracel, byla většina
z nich ještě u nás doma a pořád nahrávala.
Kolem půlnoci odcházeli tři rádcové víceméně
spokojeni s vypáleným CD.
Chytrý pak prý ještě druhý den do tří
rána dodělával dárky pro ostaní oddíly
(Šestkovicu).
V tu chvíli jsem věděl, že Akademie nemůže
pro ŠESTKU dopadnout špatně.
Milí rádcové, chci vám říct, že jsem se mýlil.
A tohle případ, kdy mne můj omyl těší. A taky
vám chci sám za sebe moc poděkovat, za

Prosinec

- měsíc rádců (Zub) Ne, to není

novodobé indiánské pojmenování měsíce.
Značí to jen to, že prosinec měli na starost
rádci. Nevím, jakým dílem se každý z nich
podílel na programu, proto nechci jmenovat konkrétně, ať si to přeberou, jak chtějí. Každopádně si myslím, že veškerý program i přes drobné mušky, byl připraven
perfektně a precizně. Proto vy, co si to zasloužíte klobouk dolů - jste dobří. Vím, že
to určitě nebyla sranda, ale ty zkušenosti
za to stály. Doufám, že vás to nodradí od
další činnosti. Moc by mě to mrzelo.
Moc vám děkuji a doufám, že se naplní
moje vánoční přání.

výkon, který jste v prosinci podali. Nevím jak
vám to uvnitř klapalo, ale navenek jste na
mne působili jako úžasně sehraná parta, která
se dokáže vzájemně doplňovat, má nápad,
který dokáže dotáhnout do úspěšného konce.
Občas vzpomenu, na „zlaté“ rádcovské trio
Kikina, Brumla, Miris. Začínám mít pocit, že
může být velmi brzo překonáno.
Zjednoduším to - prosinec 2004 byla především
pro Fijalku, Chytrého a Fantu veliká zkouška,
ve které se ctí obstáli.
Budu upřimný - vzpomenu-li si na dobu, kdy
jsem byl stár jako Fijalka a vedl družinu Bobrů,
musím objektivně přiznat, že vy jste nyní
mnohem schopnější. A neskonale mne to těší.
Uvědomil jsem si, že laťka náročnosti na
rádce, která je v ŠESTCE nastavena relativně
vysoko pomalu ale jistě své plody nese. A to
je do nového kalendářního roku velmi dobrý
pocit.
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Buď připraven!
Můj kamarád začal brát
drogy. Co s tím?
•
důležité je tomu zabránit již v
počátku, kdy ještě není vypěstovaná
závislost
•
promluv s ním, i když asi nebude
zrovna o rozhovor stát - ale je to určitě to
nejlepší, co můžeš udělat
•
pravděpodobně to není jen tak, že
začal brát drogy, něco za tím vězí
•
nezapomeň si uchovat zdravý
rozum a v žádném případě se nenech
přesvědčit k případnému braní i malé
dávky drogy
•
pokus se zjistit příčinu jeho chování
(např. problémy doma, chce se vytáhnout
před holkou nebo staršími kluky, zapadl
do divné party atd.)
•
pokud nezabere tvůj pokus o
rozhovor na téma drogy, pokus se získat
dospělého spojence -- např. rodiče, učitele,
starší sourozence -- někoho, komu věříš
•
dobře poradit ti mohou také na
těchto místech: Drop In (nonstop linka
pomoci 222 221 124), K centrum, peda
gogicko-psychologická poradna, linka

Drogy
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bezpečí (na tel. čísle 800155555, volání je
bezplatné)
•
pokus dohodnout se svým dospělým
spojencem schůzku s rodiči kamaráda
•
dospělý spojenec je v tomto případě
docela důležitý, protože rodiče by ti
nemuseli věřit
•

předem se připrav, co jim řekneš

•
rodiče by si pak měli promluvit
se svým dítkem a pak třeba vyhledat
odborníka
•
můžeš mít pocit, že jsi kamaráda
zradil, žes ho vydal dospělým ale pozor,
drogy jsou nebezpečná záležitost
•
musíš zabránit tomu, aby byl vydán
drogám

A co když vím, kdo mu drogy
prodává?
•
předně mysli na svoje bezpečí, nevíš,
jak mohou být tihle dealeři nebezpeční
řekni to svému spojenci dospělému
•
policie může takového člověka
zatknout jen v případě, že ho chytí s větším
množstvím drogy u sebe nebo přímo při
prodeji

Z Bobří

hráze

Skaut
je
pravdomluvný
(Miloš Zapletal - z knihy „Ostrov příátelství“)

Od kuchyně zazněl gong a známý pokřik.
Ještě než jsme se rozběhli pro šálky,
Admirál nás zadržel.
“Jen tak mimochodem – k snídani máme
koláče. Včera je přivezl Mlokův tatínek. Kdo
se nekoupal, řekne si o…? Oč si řekne,
Jonáši?”
Trošku ve mně hrklo. Jakpak Admirál ví,
že jsem se nekoupal? Nebo o tom neví a
oslovil mě jen proto, že stojím přímo před
ním?
“O suchou patku”, řekl jsem.
“O co si řekneš ty?”
Admirál začínal být nepříjemně osobní.
“Já si dnes při snídani řeknu…”, začal jsem
zeširoka a horečně uvažuju, co mám říct.
Nikdo nemůže vědět, jestli jsem se koupal
nebo ne. Když teď řeknu “o suchou patku”,
mám po koláčích. Hrome, zase suchý
krajíc? Rychle tedy dokončím nakousnutou
větu: “…o koláče”. Sotva vyslovím poslední
slovo, poleje mě horko. Každý na mě musí
vidět, že lžu. Honem se opravím: “Vlastně
o patku.”
Admirál si mě ještě asi deset sekund
zkoumavě prohlíží, pak se mu v koutcích
usadí sotva znatelný úsměv.
Upaluju do kuchyně a jsem rád, že jsem
nakonec řekl pravdu. Že jsem se nepoddal
své slabosti.

(Dazul) Všechno má svůj čas. Svůj čas má i působení
každého z nás v oddíle. Příjde doba, kdy má člověk
pocit, že oddíl mu už nic nového nedává, že to je pro
něj ztráta času. Navenek se to projevuje různě - jako
nezájem o oddíl, syndrom vyhoření, lenost, vánoční
nálada, ... Většina lidí to řeší tak, že v takovémto
okamžiku z oddílu odchází - mnohdy nenápadně,
jindy viditelně.
U některých (menšiny) v tomto okamžiku nastává
moment, že se právě dostali do stádia, kdy se
karty obrací a oni cítí, že mohou něco z toho co
jim oddíl dal začít vracet. A tak třeba jako rádcové
nebo vůdcové plní ono nádherné roverské heslo
SLOUŽÍM. Ne proto že musí, ale proto, že chtějí. I
takováto služba může něco nového přinášet tomu,
kdo slouží. Nezapírám, že to je i moje cesta a rád
na ní přivítám kohokoliv, kdo je po ní ochoten kráčet
spolu se mnou (a já s ním). Každý krok na takovéto
cestě mne obohacuje a dává mi pocit smysluplnosti.
Jak jsem psal v předchozím odstavci - na onom
vskutku osudovém rozcestí lze jít i jiným směrem
- rázně a nebo plíživě se od oddílu odpoutávat a
najednou nebýt jeho součástí. Jít svou „vlastní“
cestou. Trochu zpřetrhat vazby mezi ŠESTKOU
a sebou. Opustit „nudnou“ jistotu, kterou naše
společenství skýtá.
Teprve před nedávnem jsem pochopil, že to nemusí
zákonitě znamenat volbu horší cesty. My skauti
nejsme přece žádná sekta, která okamžitě zbloudilou
ovečku zapudí a prokleje.
Jsem přesvědčen o tom, že skauting není nejlepší,
ale pouze VELMI DOBRÁ cesta životem. Píšu-li
„životem“, nemyslím tím jenom ty 2-4 roky v ŠESTCE,
ale především ty roky po tom, co se člověk od oddílu
odpoutal a zcela podvědomě akceptuje vzory a
principy se kterými se u nás setkával. Strašně rád
bych všem takovýmto mladým slečnám a mužům
řekl:
Nemějte žádné výčitky, neklopte oči, když potkáte
kohokoliv z ŠESTKY, nemějte pocit zrady či viny.
Stavte se někdy, až vám vyjde čas - na nějakou
oddílovou akci či u kohokoliv z dosavadních vůdců
oddílu na kus řeči - jako k starému známému. Máme
si určitě co říct.
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Plán na LEDEN - Irča
7.1.2005

Oddílový pátek

Úvod do měsíce
Chystání countrybálu
Informace k Tříkrálové sbírce
Popáleniny
Hry
Úklid klubovny – nachystání
vsetínských světlušek

•
•
•
•
•
•

k

přespání

8.1.2005 Tříkrálová sbírka

Sraz u klubovny v 8:00 hodin v kostýmech
Starší se skupinkama budou chodit Fanta, Chytrý,
Miris
Potřebujeme tudíž minimálně devět vlčat a
světlušek – pokud bude víc, tím lépe.
Předpokládaný konec v 11:30, abyste stihli
countrybál.

•
•
•
•

•
•

22.1.2005 Oddílová výprava
•
•

8.1.2005 Takový malý countrybál

Sraz na dokončení příprav v 9:00 v kulturáku
Začátek countrybálu v 13:00
Předpokládaný konec ve 22:00 – pro mladší dle
domluvy s rodiči
• Úkoly: úklid – Miris, výzdoba - Zub a Sněhula, hry
- Fanta a Radek, bufet - Janina a Kecka, výuka
tanců Kikina, hudba a film – Dazul, kasička
- Fialka
• Vyhlašujeme soutěž o nejlepší kostým – odborná
porota ZUB
Prosím všechny, kteří zde nenašli své jméno, aby
nebyli smutní a honem utíkali za kýmkoliv výše
napsaným a nabídli mu svou pomoc. Myslím, že
hlavně ji bude potřebovat Miris.
•
•
•

•

•
•

Odjezd autobusem na Vsetín 15:20
S sebou plavky, ručník, mýdlo, 100.- na cestu,
šatnu, vstup do bazénu (zbytek vrátíme)
Návrat autobusem 18:40 ze Vsetína do Kateřinic
Návrat autobusem 18:30 ze Vsetína do
Hošťálkové

•
•

•
•

•

Viz zvadlo na straně 20.

21.1.2005
zážitek
•

Oddílový pátek - hudební

Jeden velký mini koncert si pro nás připraví
skupina Žamboši – Kwak a Stáňa. Kwak je
bývalý člen Lišáků. V oddíle byl bravurním hráčem
na kytaru, kterou si zamiloval natolik, že trénoval
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Ukončení měsíce
Ráda bych tuto schůzku věnovala vašim oblíbeným
autorům knih, divadelních her, scénářů, filmů …
prostě čehokoliv. Prosím všechny, aby se během
měsíce ledna zamysleli a připravili si malilinkaté
povídání o vybrané osobě nebo osobách. Nemělo by
to být na víc než 2 minutky – věřím, že si povídání
připraví všichni – aby se na každého dostalo a nebylo
to moc nezáživné. Pokud chcete donést nějakou
ukázku jeho díla, samozřejmě můžete.

29.1.2005 Skautský ples na zámku
•

15.1.2005 K2

Sraz v 9:00 u ratibořské klubovny. Svoz autama v 8:
50 od zastávek z Kateřinic.
S sebou věci na klasickou oddílovou výpravu. Deník,
tužka, KPZ, uzlovačka, šátek, jídlo a teplé pití na
celý den, teplé oblečení, náhradní ponožky, pevné
a pokud možno nepromokavé boty. Navíc si přiber 1
obvaz.
V případě dobrých sněhových podmínek SNĚŽNÉ
VEHIKLY – sjezd na domácky vyrobeném nebo
alespoň upraveném sjezdařském prostředku. Slalom,
závody a tak…
V případě nesněhových podmínek výprava na
Montyho skály.
Návrat do 17:00 hodin

28.1.2005 Oddílovka – Seznamte se s…

14.1.2005 Oddílovka - Střediskové hrátky
v bazénu
•
•

a hrál a učil se, až dospěl téměř k dokonalosti. Ti,
kteří byli někdy v posledních letech na Amfolkfestu
na Pulčinách, mohli slyšet nejen jak ŽAMBOŠI dobře
hrají a zpívají, ale i pochvalné projevy uznání této
skupině od jiných renomovaných hudebníků. Písně si
skládají převážně sami – od jednoduchých zpěvných
přes zádumčivé až po humorné a jazykolomné.
Myslím, že stojí za to si je přijít poslechnout nejen pro
jejich slávu, věhlas a umění, ale v neposlední řadě i
pro to, že tentokrát a jen pro nás budou hrát a zpívat
zadarmo !!!!
Sraz v 16:00 v klubovně
Společenský oděv není podmínkou

•

Ples je určen hlavně pro rodiče, ale i pro rovery a
příznivce skautingu.
Dále viz zvadlo na straně 20.

Aktualizovaný plán akcí
ŠESTKY do prázdnin 2005:
Únor 2005 - Janina

4.2. Oddílový pátek
5.2. Hrátky na sněhu
11.2. oddílovka
12.2. - 13.2. VRRV - Kikina
12.2. - 18.2. JARNÍ TÁBOR na Bařince
18.2. - 20. 2. Vůdcovský kurz
25.2. Hon na Širokka (4.chlapecký)
25.-27.2. zdravoťák a bezp. - pro rádce
25.-27.2. Velká FATRA – pro st.14 let

Březen 2005 - Anita

Družinovky:

Šneci - pondělí 16:00 - Kateřinice
Štíři - úterý 16:00 - Ratiboř
Žaby - čtvrtek 15:00 - Kateřinice
Žížaly - čtvrtek 16:00 - Ratiboř
Berušky - pond.15:30 - Jablůnka
Sv.+vlč. - středa 16:15 - Ratiboř
Sv.+vlč. - středa 16:00 - Kateřini.

4.3. oddílový pátek
4.3. - 6.3. Vůdc.a ček.kurz, filmový kurz
5.3. družinové výpravy
11.3. oddílovka
11.3. - 13.3. Vůdcovský kurz
18.3. oddílový pátek
18.3.- 20.3. RÁDCOVÁK I. a II.
19.3. oddílová výprava
25.3. oddílovka
25.-28.3. Velikonoč.Planina - Kikina

Květen 2005 - Radek

Duben 2005 - Kikina

Červen 2005 - Zub

1.4. oddílový pátek
3.4. KURZ LASA A BIČE
8.4 - 10.4. závody - Svojs.a Orinoko
15.4. oddílový pátek
15.-17.4. Brig.na Bařince + PRASE
22.4. oddílovka
23.-24.4. dvoudení výpr.- Ivančena
29.4. Slet čarodějnic - Jablůnka
28.4. - 1.5. OBROK - Anita

6.5. oddílovka
6.- 8.5. Špacír - 100km za 24h (1.ch)
8.5. brigáda na Dynčáku
13.5. oddílový pátek
14.5. odd.výpr. - EXCALIBUR (3.ch)
20.5. oddílovka
20.5. - 22.5 Vůdcov.a čekat. zkoušky
27.5. oddílový pátek
28.5. PARAWESTERNIÁDA - Anita

3.6. oddílovka
4.6. družinové výpravy
10.6. oddílový pátek
11.6. ZKUSTE SI TRIATLON - Miris
17.6. oddílovka
24.6. - 26.6. PŘEDTÁBOROVKA

Červenec 2005

1.7. ukončovačka
2.7. odjezd na puťák
6.7. - 8.7. expedička
9.7. - 24.7. TÁBOR
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Pro světlušky
a vlčata

Modrá flotila
5.úsek plavby - hákování

Tak konečně přišly první výsledky
nepřátelských lodí
Modré flotily. Nestojíme si úplně
Žaby
na 14. místě z 19
nejlépe, ale ani nejhůře – posuďte sami: Píďalky
na 15 místě z 19

1.úsek plavby – souboj děl
Žaby
Píďalky
Užovky
Mloci
Stonožky
Staříci

na 14.místě z dvaceti
na osmém místě z 19
na osmnáctém místě z 19
na 10. místě z 13
na 11. místě z 13
na 4. místě z 8

2.úsek plavby – únik z podpalubí
Žaby
Píďalky
Užovky
Mloci
Stonožky
Staříci

na 9. místě z 19
na18 místě z 19
na 19. místě z 19
na 11. místě z 13
na 12. místě z 13
na 5. místě z 8

3.úsek plavby – překážky na palubě
Žaby
Píďalky
Užovky
Mloci
Stonožky
Staříci

na 11. místě z 19
na11 místě z 19
na 14. místě z 19
na 7. místě z 14
na 14. místě z 14
na 1. místě z 8

4.úsek plavby – souboj se žraloky
Žaby
Píďalky
Užovky
Mloci
Stonožky
Staříci
8

na 7. místě z 19
na 10 místě z 19
na 12. místě z 19
na 8. místě z 14
na 9. místě z 14
na 2. místě z 8

Užovky
Mloci
Stonožky
Staříci

na 14. místě z 19
na 12. místě z 14
na 13. místě z 14
na 3. místě z 8

6.úsek plavby – provedení lodi mezi útesy
Žaby
Píďalky
Užovky
Mloci
Stonožky
Staříci

na 13. místě z 19
na 8 místě z 19
na 17. místě z 19
na 5. místě z 14
na 13. místě z 14
na 4. místě z 8

Celkové pořadí po šesti úsecích plavby
Žaby
Píďalky
Užovky
Mloci
Stonožky
Staříci

na 12. místě z 19
na 13 místě z 19
na 18. místě z 19
na 10. místě z 13
na 13. místě z 13
na 3. místě z 8

Určitě je co zlepšovat. A jak? Někdy stačí, když
budete pravidelně chodit na schůzky a výpravy.
Všechny úkoly se totiž plní tam.

Rozdělení do šestek

Protože je nás v Kateřinicích poměrně hodně
a dokonce i na schůzky chodí dost lidiček,
rozhodla jsem se rozdělit družinku do šestek.
Ono už to tak funguje i u Modré flotily, jen trošku
rozšíříme působení šestek. Proto vyhlašuji od

Bodování
Kateřinice

Za měsíc LISTOPAD - PROSINEC 2004

1.1.2005 nové bodování – bodování družin.
Bude to fungovat úplně stejně jako doposud,
jen na konci spočítám body všech členů
družinky. Odměny za vítězství v družinovém
bodování budou sladké!! Bude tedy záležet
na každém, i tom nejmenším členovi,
kolik nasbírá bodíků. Každá šestka má
svého šestníka (uveden na prvním místě
v seznamu), který by se měl snažit, aby
jeho členové jezdili na výpravy a chodili na
schůzky i se všema bodovatelnýma věcma.
Taky by měl jít příkladem ostatním, protože
jaký šestník, taková celá šestka.
Píďalky: Mája, Kája, Kryšpína, Fčelka,
Lucka, Siska, Ráchel, Čikita, Simča
Užovky: Miška, Týna, Scooby,
Smíšek, Ještěrka, Krista, Dračica
Mloci: Zdenda, Blonďák, Ferda

Laňka,

1. místo
Raška
114 bodů
2. místo
Týna
110 bodů
3. místo
Miška
103 body
4. místo
Smíšek
101 bodů
5. místo
Kája
95 bodů
Zdenda (89b.), Scooby a Lucka (88b.),
Siska a Mája (75b.), Laňka (65b.),
Beruška (60b.), Simča (52b.), Ferda
a Fčelka (46b.), Peťa (38b.), Dračica
(37b.), Mňamka (34b.), Blonďák (33b.),
Didi (5b.), Ještěrka (0b.)

Bodování

Ratiboř
Motýlek
Pomněnka
Palmička
Káťa
Janek
Opica
Perlička
Lojza

95b
86b
85b
65b
65b
45b
40b
35b
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NAŠE AKCE
Výprava světlušek a vlčat na hrad Lukov
(Káťa) Jeli jsme na hrad Lukov. Nejprve jsme jeli
autobusem a pak jsme šli pěšky do velkého kopce. Už
nás potom bolely nohy. Posadili jsme se a posvačili.
Pak jsme hráli hru. Moc nás to bavilo. Když jsme
dohráli, tak jsme si prohlíželi hrad. Byl strašidelný, ale
pěkný. Než jsme odcházeli z hradu zahráli jsme si ještě
hru. Cestou z hradu jsme šli po cestě, na které bylo
hodně bláta. Museli jsme jít pěkně za sebou. Byla to
dobrá zábava. Došli jsme na autobusovou zastávku,
ale autobus ještě nejel, tak jsme hráli slovní fotbal.
Když konečně přijel, nasedli jsme a jeli domů. Byl to
pěkný výlet a vydařilo se i počasí, takže všichni byli
spokojeni.

10

5.12. 2004

(Janina) V předvánočním čase se nejlíp někam cestuje
a tak jsme se v neděli vydali na výpravu. Lukov je
krásný v každém ročním období i v zimě bez sněhu.
Radek svezl děcka z Kateřinic a v Ratiboři u kina jsme
se všichni sešli několik minut před odjezdem autobusu.
Cesta probíhala v klidu - v polospánku, bylo přece
jenom ještě brzy. Vystoupili jsme a vydali se ku hradu.
Cestou jsme počítali všechny Hradské ulice, závodili
- no prostě dělali blbiny. Když jsme byli asi u Hradské
IV volala mi Irča že jsme Káju zapoměli v Kateřinicích
a Mája že zaspala. Chytrý se bez nějakých větších
protestů vydal zpátky k hlavní cestě protože Májin

tatínek slíbil že ji doveze. My ostatní jsme zatím posvačili,
zapsali si do deníků naši výpravu, nakreslili obrázky a
popovídali si o blížících se Vánocích. Když nám začala
být zima šli jsme hrát hry a přesně v ten okamžik přijelo
auto ze kterého vyskočila Mája. Mája jo, ale Chytrý ne.
Hned jsem se ptala kde je, když na ně čekal u hlavní
cesty, aby náhodou špatně neodbočili. Cestou ho nikde
nepotkali, ale ochotně se pro něho vrátili. Konečne jsme
byli všichni a mohli jsme se vydat lesní cestou ke skalám
a hradu. Před hradem nás překvapila cedule že se tady
platí vstupné, nikoho jsme ale neviděli tak jsme šli dál.
Hrad vypadal jako že na nás čeká, bylo tu jako vždy ticho
a útulno. Pozdravili jsme ho lesním pokřikem a vydali se

na obhlídku. Hodně zdí je opraveno a dokonce je tu
postavena taková malá rozhledna. Posvačili jsme a
zahráli hru na zvířata. Čas rychle utíkal a tak jsme se
pomalinku vydali na cestu zpátky. Chtěli jsme se ještě
podívat na rybníky. Byly už částečně zamrzlé a tak
někteří zkoušeli pevnost ledu vlastní nohou. Zase tak
pevný nebyl, ještě že si na výpravu bereme náhradní
ponožky... Kateřinské děcka pak od autobusu odvezl
ochotný Chytrého bratr takže nemuseli jít pěšky,
my z Ratiboře jsme se rozešli domů k opožděnému
nedělnímu obědu. Už s moc s těším na další veselé
výpravy v novém roce.

Mikuláš 5.12.2004
I letos se našlo dostatečné množství
jedinců, kteří se rozhodli chodit po
Mikuláši. Oproti loňsku se letos vypravily
dokonce 2 party - roverská (Fanta, Lenka,
Teta Běta, Radek, Chytrý) a mlaďochů

(Pája, Zdendáš, Blonďák, ...). Jedna i druhá
skupina vypadala dostatečně hrůzně a tak
byl úspěch zaručen. Chodilo se samozřejmě
hlavně po členech oddílu, ale na své si přišli
i sourozenci, ...

Rozsvícení Vánočního stromu v Ratiboři
(Janina) Jako každý rok i letos se některý
zástupce naší rodiny šel podívat na
rozsvícení stromku. Šla Barča a já. Začátek
je vždycky ve zdejším kině. Děti ze školy
a školky měly připravený krásný program.
Všude pobíhali čerti, andělé a Mikuláš.
Moc mě potěšilo když se na jevišti objevily
děti hrající divadlo a velká část z nich byla z

našeho oddílu (Delfínek, Káťa, Janek, Čita,
Perlička, Opica, Vašek, Poměnka, Motýlek
i náš nejmladší člen Palmička - omlouvám
se jestli jsem na někoho zapoměla). Bylo
to krásné vystoupení a líbilo se i našemu
malému Petříkovi. Udělali jste mi obrovskou
radost, jste šikovní.
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(Dazul) Pro většinu ŠESTKY (tedy mimo oddílovou
radu) jsou informace o dění v Jablůnce velmi
kusé a neúplné. Takže alespoň velmi stručně:
po neúspěchu mém se založením samostatného
oddílu (Sedmičky), po neúspěchu Trojky
(samostatná chlapecká družina v Jablůnce),
ztráty klubovny (změna ve vedení obecního
zastupitelstva a jeho poměrně krátkozraký pohled
do budoucnosti v oblasti působení na místní
mládež) se iniciativy chopila Sněhula a se svou
buldočí zaníceností dokázala po svém návratu ze
čtvrtročního pobytu v Hamburku doslova vydupat
ze země postory, ve kterých se může scházet.
Pomohl pan ředitel Drlík ze ZŠ Jablůnka (skaut

z roku 1968) a poskytl prostory ve škole. Sněhula
se nenechala odradit předchozími neúspěchy a
vrhla se do práce - společně se Zdeňou dokázala ze
země vydupat samostatnou dvanáctičlennou družinu
Berušek. Věřím, že je to dobrý počin k budoucímu
samostatnému oddílu v Jablůnce.
Bylo vemli pozitivní a příjemné, že se jablůnkovská
družina v hojném počtu zúčastnila Oddílových Vánoc
v Kateřinicích a i to, že (byť v menším počtu) přijeli
na Polárku. O to víc mne mrzí, že díky slabinám v
komunikaci a neujasněnosti oddílového roverstva se
nezúčastnili i Silvestra, na Polaně - byť k tomu byla
ze strany Sněhuli velká vůle. Snad příště.
Sněhuli se dílo daří - mám z toho obrovskou radost.
Je to i velmi dobrý signál pro ŠESTKU.

Vánoční setkání
19.12.2004

Z Vánočního setkání se v Kateřinicách stává
hezká tradice a tak jsme zde nemohli chybět
ani letos. Jednak jsme symbolicky zapálili
čtyři svíce adventního věnce a taky jsme
do programu přispěli scénkou a zpívanou
koledou.
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Vánoční Akademie
(Fanta Kulišák) 18.12. náš oddíl jako každý
rok vyrazil do vsetínského kina Vatra, kde
se mělo uskutečnit takové Vánoční setkání
všech oddílů našeho střediska. Každý oddíl
by si na tuto akci měl připravit dárečky pro
ostatní oddíly, nějaké to Vánoční přáníčko a
neodmyslitelně taky scénku pro pozvednutí
dobré nálady!! Jsme na místě, zjišťujeme
v kolik máme poslední zkoušku a zároveň, že
nám chybí 2 lidi hrající ve scénce. Ale jelikož
nýbrž protože náš oddíl se neskládá z ňákých
pěti ani deseti lidí, ale daleko více, tak během
chvilky se dva náhradníci bez problémů našli!
Přetrvávala u mě nervozita, typuju, že věší
než u všech hlavních postav, neboť sem se
na tvorbě naší oddílové scénky s pomocí
Fialky a spol. převážně podílel. Neustále sem
měl pocit, že se na něco zapomnělo, někdo
chybí,nebo nějaký jiný nedostatek!
„Už vám dvě minuty běží zkouška!“ zavolal na
nás Lísky. Jo, zkouška. Rychle sme to sjeli,
ale strašně chaoticky a vůbec ne podle mých
představ a už nás z tama hnali ven. Tak sem si
říkal esi tam rači nezazpívat nějakou koledu!
Ale po té námaze s přípravami kulis,děje a
vůbec dát to nějak do kupy mi to nedalo a
všechny sem svolal, že se de zkoušet dokud
se mi to nebude líbit! Sice sem po nich asi
trošku řval, ale zabralo to. Asi třikrát sme to

18.12.2004

zopákli a opět to vypadalo tak dobře, jak když
sme to nacvičovali v kulturáku!! Tak sem si
v duchu přál ať to vyjde i před obecenstvem a
… vyšlo to. Teda alespoň já sem byl spokojený,
měl sem z toho dobrý pocit! I potlesk mi
připadal největší, ale to už se mi asi zdálo. Tak
snad se to líbilo. A díky moc všem, kteří ste se
této scénky zúčastnili hraním, přípravou, taky
dopravou a těm co nám drželi palce!!! Příští
Vánoce určitě rád pomůžu, ale určitě si to
každý zkuste, je to dobrý zážitek a zkušenost
- a já už jí mám, tak kdo se hlásí???
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Betlémské světlo
(Zub) V Katřinicích má Betlémské světlo už
tradici, ale do Ratibořského evanglického
kostela jsme ho nesli poprvé. Nenechávalo mě
to klidným, protože už den před Štědrým dnem
jsme zápasili o jeho přežití a v poslední hořící
petrolejce mu zbývalo jen několik málo vteřin
života. Proto u mě byla obava, aby vydrželo
téměř 24 hodin do vánoční bohoslužby v půl
páté večer. Vydrželo. Vydrželo, dokonce i

v petrolejce z předešlého dne. Po předchozí
domluvě jsme spolu s Janinů světlo dovezli před
půl pátou do kostela, kde si děti zapálily svícny
na oltáři. Za skauty reprezentovala v kroji náš
oddíl Delfínek. Jako druhý byl nějaký klučina za
křesťanskou mládež. Celá organizace i uvedení
Betlémského světla spoluobčanům v kostele
se mi opravdu moc líbila. Všem moc děkuji a
doufám, že příští rok se to podaří znovu.

Oddílové Vánoce 23.12.2004

(Sněhula) Musím se přiznat, že tohle jsem opravdu
nečekala letos přišlo na oddílové Vánoce něco
přes padesát lidiček. Měla jsem úžasný pocit.
Byla jsem ráda i sama za sebe, kromě mě a Zdeni
jeli od nás z Jablůnky totiž ještě další dvě holky,
moc to není, ale pro začátek mi to přišlo úžasný.
Sraz jsme měli v klubovně ve dvě hoďky, nejprve
jsme zašli za Jeňou a pak nakrmit zvířátka. Na
kopečku za hřištěm jsme dali ještě nějaké hry a
pak se vrátili nazpět do klubovny. Každý jsme si
14

pronesli Vánoční přáničko a pak se pustili do
rozdávání dárečkůJ. Byl to příjemně strávený
den.
(Kecka) Vánoce oficiálně začaly ve 14.oo. Hned
na začátku jsme šli navštívit hrob Spídyho.
Potom jsme se vydali nazdobit stromečky
zvířatkům ke školce, někdo donesl jabka,
chleba, mrkvu, zrní…. Když jsme dozdobili
stromek zahráli jsme si mega HU-TU-TU. Na

Vánoce nás přišlo 62-64 lidí. Před klubovnou stojí
velká fronta a až nás Fanta opráší, my můžem do
klubovny. Pod stromečkem už kupa dárků na nás
čeká a my děláme vánoční zvyky. Zub rozkrajuje
jablko ve kterém je krásná hvězdička. Pouštějí se
lodičky se svíčky. Tentokrát byla klubovna narvaná
až k prasknutí, že se tam skoro nedalo ani chodit.
Zhasne světlo a Zub jako vůdce zapaluje první
svíčku na stromečku a přeje oddílu jen to nejlepší.
Pak přistupují po sobě vůdci a družiky. Někteří
se už nemohou dočkat na dárky a tak už sebou
vrtí a dělají binec. Konečně poslední zakončí
vánoční přání a už se rozdávají dárky. Když už má
každý rozbalený dárek na zemi nastává smetiště
z balícího papíru. Každy odjíždí domů a nastává
konec oddílových vánoc a každy už se těší na to,
co mu donese Ježíšek na Štědrý večer.

(Kikina) Už v listopadu jsme se s rádci sešli
v klubovně na velkou radu, abychom vyřešili
program na prosinec, který měli na starosti. Začali
jsme Oddílovými Vánocemi, protože to je akce,
která se vždycky musí naplánovat dlouho dopředu,
aby dopadla dobře. Když jsme tak vyjmenovávali,
co všechno se během toho jednoho předvánočního
odpoledne tradičně dělá, zdálo se nám, že to
nemůžeme stihnout. Přesto jsme ale museli počítat
se strojením oddílového stromečku, strojením
stromečku venku, hrami na sněhu, s tradičními

vánočními zvyky, přáním oddílu, odhalením
družinových tajných činností a konečně
s rozbalováním dárečků, kterých bývá obvykle asi
300, takže se to vždycky hodně protáhne. K tomu
všemu se naneštěstí letos přidala ještě návštěva
hřbitova…
Když jsem ve čtvrtek dorazila ke klubovně asi o
hodinu dřív, abych pomohla světluškám nazdobit
stromeček, překvapilo mě, že je ještě zavřená. No
co, říkala jsem si, třeba mají sraz na pozdějc a za
chvilku jsou tady. Ale ani po další čtvrthodině se
neobjevila ani noha, takže jsem začala mít podivný
pocit, že letos byly asi naše Vánoce zrušeny a já
o tom nic nevím. Když už jsem pomalu přimrzala
k rýně, o kterou jsem byla opřená, objevil se Fanta.
Kráčel od autobusu, jelikož byl teprve dneska, den
před Vánocama, kupovat dárky. K mému ulehčení
jsem se dozvěděla, že Vánoce zrušeny nebyly,
ale že stromeček se strojil už včera, aby se to
pěkně stihlo… Za chvilku se už začali scházet i
ostatní a já jsem se přistihla, že některé z nich,
a zvlášť ty malé, vůbec neznám jménem. Byly
to Irčiny světlušky, které před námi Irča zatím
trochu tají, ale od nového roku už snad budou
jezdit na všechny, i oddílové, výpravy. Jinak tady
byl snad skoro každý, kdo kdy prošel Šestkou,
protože v takovém počtu jsme se ještě nikdy
nikde nesešli. Když jsme šli všichni hromadně
ze hřbitova, vypadalo to, jako by šla na vycházku
ratibořská škola (kačická tolik žáků nemá) a na
Spídyho hrobu zářilo 62 svíček…
Stromeček pro zvířata jsme tentokrát strojili jenom
nad hřištěm, kde jsme si taky zahráli nějaké
hříčky, protože dojít nahoru na naše obvyklé místo
bychom asi nestihli, a pak už jsme šli do klubovny,
abychom rozsvítili stromeček každý se svým
přáním a odhalili tajné činnosti jednotlivých družin.
Ty se letos asi snad domluvily, protože kromě
Žížalek měly všechny vyrobenou svoji družinovou
vlajku (Žížalky ji prý měly rozešitou, takže vyrobily
i jiné překvapení). Na táborovém náměstíčku tak
konečně bude vlát kromě státní vlajky i vlajka
každé družiny. Nesmím zapomenout na Světlušky
a Vlčata, které za pomoci Janiny a Chytrého
vyrobily novou hru Skaute, nezlob se! Pak už jsme
se konečně mohli vrhnout na rozbalování dárečků,
zlatý hřeb večera. Jako každý rok, i letos jsme
dostali několik dárků jako oddíl - tentokrát krásné
vánoční obrázky, namalované barvou na sklo
na fólii tak, aby se daly dát na okno. Zatím jsem
nepřišla na to, kdo je oddílu daroval. Kromě nich
pak taky několik baněk s namalovaným skautem,
což jsem, aspoň já, ještě nikdy nikde neviděla. I
mezi mými dárky byl zvoneček s namalovanou
skautskou lilií, který teď už visí doma na našem
vánočním stromečku…
Myslím, že letos se naše Oddílové Vánoce
podařily, a to i díky tomu, že rádcové se hodně
snažili mít je připravené a namyšlené tak, aby
všechno klapalo tak jak má…
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Polární výprava
(Sněhula) Slunko nesvítilo, obloha nebyla blankytně
modrá a celkově to vypadalo jakoby venku chcíp
pes. My, ještě v poblouznění z minulého dne, jsme
vjeli na silnici druhé třídy, zařadili trojku, čtyřku
pak pětku a modlili se, aby nám v té rychlosti
neupadli kola a neodletěli zrcátka. Cesta byla
pohodová, jediná maličkost nám ji kazila – fekální
vůz, za kterým jsme se drckali skoro třetinu jízdy.
V malebném vysokohorském městečku Karlovice
jsme si nakoupili dobroty a naluftovali sa čerstvého
vzducha. Mno, když jsme teda konečně zaparkovali
naše fáro vedle Dazulovy skořápky, čekalo nás velké
pátrání. Podle dostupných informací jsme sa vydali
po cestě do hor. Tak nějak sme sa motali pořád po
žluté. Jelikož nám nějaký dobrák řekl, že chata je ani
ne kilák od koupaliště, tak jsme sa po ujití této trasy
začali strachovat, jestli sme to nějak nezatentovali.
V kopcách, pořád kolem žluté, jsme potkali jednu
dobrů dušu. Ptali jsme sa kde tu chalupu najdeme,
ona nebožačka krůtila rukama a pořád opakovala: „to
není daleko, to už je jednom kůsek.“ No, jo, ale pro
paní pasečanku je kůsek přece jenom jiná míra než
pro nás. Potém, co jsme zablůdili až k ceduli Polana
1,5 km jsem byla donucena zavolat velkému šéfovi,
kvůli mizernému signálu šlo slyšet každé osmé
slovo a moje ušní radary z toho jen zaregistrovali,
že jsou to tři chalupy a jsou z kamene. Ušli jsme
asi dvacet metrů a před náma sa tyčily tři chalupy
a jedna z nich byla z kamene. Ty jo, to nám bylo
naráz veselo – ale ne na dlůho. Došli jsme až k onej
chalupě, v předsíni sa tetelil nějaký týpek, měl modrů
mojru a málo vlasů, myslela jsem si, že je to Dazul,
jenže ten borec vylezl ven a díval se na nás stejně
divně, jako my něj a žádný Dazul to nebyl. Jak nejlíp
to umíme jsme ho pozdravili a zeptali sa na cestu.
Za psího štěkotu jsme rychle zmizeli opět v lese. Po
druhej sa nám srdíčko zase rozbušilo, když jsme
viděli opět tři nějaké chalupy a z okna nám mávali
vlčata. Potém, co jsme si nacpali pupky sme zalezli
nahoru a dali si šlofíka. Ostatní zatím hráli nějaké
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hry a blbli ve sněhu. Večer sme si zahráli ještě noční
hru – sběr věcí. V chatě pak dalej ještě pokračoval
taký volnější program. Hrála sa elektrika, drátovalo
sa, mastili sa karty a tak různě. Po krátkém spánku
sme opět vstali a uvítali nový den ranní hygienou
a pořádnou snídaňou. Hned potém sa vyrazilo na
dřevo, hrát hry a takej sme si dali jednu etapovku
– psí spřežní. Bylo to super, já s Františkem sme
tahali Kikinu, v každéj zatáčce sme ju vyklopili, sem
tam sme sa zadrhli a váleli sa po zemi všeci. Ráno
nám chvíli svítilo slunko, ale pak na nás hodilo salám
a tak bylo opět zataženo. Škoda, ono přeca jenom,
když to slunko svítí, člověk sa cítí líp. Co bylo dál si
už až tak moooc nepamatuju. Ale vím, že jsme ještě
šli k horní chalupě a hráli kruhy. Večer byla konečná
etapovka, měli sme za úkol projít pavučinou a přenést
oheň k Osudu. Pavučinu sme skoro nikdo neprolezli
a náš team ani přes všecku snahu nedopravil
oheň k Osudu. Naštěstí byl Osud shovívavý a dal
nám oheň svůj, museli sme jen vymyslet příběh o
etapovkách, co sme tu hráli, což nebylo až tak těžké.
Obstoupeni kolem hořících svíček se nám pomocí
kouzelné formule podařilo zachránit dobro. Všecko
nakonec dobře skončilo. Pointa této etapové hry mi
nějak unikla, protože sme přijeli o den pozděj, ale
důležité je, že dobro opět zvítězilo. Večer sme si dali
ještě žranicu, hráli hry a v pozdních ranních hodinách
sa odebrali do hajan. Dalšího dne ráno nás probudila
Kecka, dali jsme snídani a pak až do odchodu sme
hráli stolní hry. Výprava byla super, opravdu sa to
rádcom povedlo. A škoda pro každého, který tam
nebyl!!!
(Kecka a Fialka) Obvyklý odjezd byl busem 6:50
z Kačic. V Ratiboři nás překvapil rychlý odjez busu
na Vsetín. Zub nám po té vyvětlil, že autobus jezdí
dříve. Na vlak jsme poprvé za rok nemuseli dobíhat,
ale jít v klidu. Ve vlaku jsme si krátili dlouhou chvíli
povídáním o tom co komu donesl Ježíšek. U někoho
byl Ježíšek štědrý, ale né u všech. Nejčastější dárky

byly mobily, knížky, oblečení, kredit… Na nádraží
nás zastihl déšť. Všichni jsem se těšili na sněhovou
nadílku, ale nějak se porouchla objednávka. Celou
cestu nám pršelo, nepršelo, pršelo, nepršelo. Míjí nás
Dazul s Kikinou a malými Drábalíky. Po chvíli se Dazul
vrací pro naše batohy a ty nejmenší prcky. My jedeme
až v poslední várce, namáčklí na sobě jak sardinky.
Po výstupu z auta si pomalu rozdělujeme společné
jídlo. Vyrážíme po žluté značce. Medvěd se ujal postu
hlavního průvodce k Polaně. Po několika minutách
se Dazulovi zdálo divné, že tam ještě nejsme. U
jedné, malé, bezvýznamné křižovatky se Dazul
s Radkem vydali každý jednou cestou hledat Polanu.
Po 1⁄2 hodině už jsme měli strach, že jich sežralo
tkzv. Chrochtavé parse, které slyšel Cipísek. Dazul s
Radkem se vrátili celí i s cestou k Polaně. Prostě nás
Medvěd vedl blbě. Za chvíli jsme se dostali na hřeben
a pokračovali k Polaně. Konečně jsme spatřili osadu
tří chat, které se říká Polana. Po příchodu k chatám
nám Dazul upřesnil pravidla obývání chat a okolí, aby
nedošlo k nedorozumnění. Konečně jsme se zabydleli
v horní chatě a v horní chatě vedlejší jsme vařili a
chystali papúú. V dolní chatě jsme navštěvovali jen
její vanu s vodou. Velké překvapení pro nás bylo,
že teče teplá voda a všude je elektřina. Po usádlení
batohů a spacáků jsme pojedli a šli nařezat dřevo.
Po hodině řezání a sekání jsme se odebrali zpět do
chaty, kde probíhala volná zábava. Večer nám rádci
připravili překvapení. Přišel nás navštívit OSUD.
Osud nám sdělil, že zemi pohlcuje černá magie a zlo
a jediní, kdo může zemi zachránit jsme my. Po té nás
zařadil magickým losováním do dvou kolejí Nebelvír
a Zmijozel. Osud nás opustil a my se vrátili zpět do
našeho světa. Po Osudově návštěvě se Fanta vrátil
z venku a celý se třásl, ale po chvíli se vzpamatoval.
Cipísek vyděšeně tvrdil, že Fantu napad Oščarin. Pak
už byl klid. Večer probíhal volně a kdo chtěl, mohl zpívat.
V podkroví probíhaly bitky, rvačky nebo mobilmánie…
Kolem jedné jsme ulehli do svých pelechů. Po snídani
(paštika s chlebem) jsme šli opět udělat dřevo. Když
už bylo dřeva dost vzali jsme si jezdící prostředky a
šli dovádět na kopec. Pak jsme se odebrali k chatě,
kde nám Kikina přečetla legendu a Chytrý nás odvedl
na místo konání. Naším úkolem bylo přenést dobrou
vodu ze země zla do země dobra a projít magickým
okem ve dvojičce popřípadě trojičce se svázanýma
nohama. Boj byl krutý. Jen, abychom aspoň měli
kapku dobré vody. Někomu upadla i noha od toho jak
měl pevně svázanou nohu ke své dvojičce, ale někteří
dopadli jen s opuchlinami nebo monokly na noze. Na
oběd jsme si dali gulášovou polévku s chlebem. Po
odpočinku jsme se vydali na kopec Vysoká (1024m).
Cestou jsme si zahráli Kometu. A nazpátek kámen,
nůžky, papír. Cestou na kopec jsme nic neviděli,
protože byla mlha. Jen Dazul podle svých navigačních
instinktů nám ukázal, kterým směrem je Lysá Hora,
Radhošť, Bařinka… Z kopce jsme byli dolů raz dva.
Cestou zpět už se šeřilo. Přišli jsme na sváču. Před
večeří se kolem oken mihly ohnivé oči i kousek drápů.
Cipísek se bál, že na něj Oščaryn přišel. Po uklidnění
Cipíska se šla ven hrát další část etapovky, ve které
se braly věci z tajemných kruhů, které byly hlídány a
osvětlovány. V této etapovce vyhrál Zmijozel. Pak se
šlo zpět do chaty. Nebelvír musel vymyslet básničku,

aby mohl dostat další část zaklínadla. Před večeří
nám Nebelvír přečetl své dílo s názvem Fialčina
smrt. Všichni se u toho dobře bavili. Po večeři
se hrála elektrika a ostatní známé hry. Potom se
někteří šli osprchovat a ostatní čekali na čaj. Šlo
se spát zase tak kolem jedné. Ráno po snídani
se šlo zase chystat dřevo. V dřevníku už ho bylo
víc než když jsme přijeli. Potom jsme šli hrát
na louku prorážení zdi, maso, slony… Pak byla
etapovka „psí spřežení“. Dráha byla vyšlapaná
mezi stromy. Nebelvír vyhrál. Pak už byl s malým
velkým zpožděním oběd. Po odpočinku musel
Zmijozel vymýšlet pohádku a zbytek hrál Oko.
Pak nám hned Zmijozel přečetl poháku. Všichni se
oblékli a šli hrát do lesa hru se špejlemi a Chytrý,
Kecka a Fialka šli dolů pod kopec pro jídlo. Než
se vrátili ostatní už dohráváli poslední etapovku
„oheň“. Pak se rozdala sváča a hrály se hry. V
sedm byla večeře. Pak byl chvíli volný program.
Všichni šli do podkroví a po chvíli čekání šli zpět
dolů. Dole už na nás čekal Osud,který nám sdělil,
že zlo bylo zahnáno. Osud zmizel a pak už byla
žranica. Po žranici bylo Casino. Někteří hráli až do
tří. Ráno byl mimořádně budíček v sedm hodin.
Uklízelo se a pak se ještě chvíli hrály hry. Kromě
Kecky, Chytrého a Fialky se všichni oblékli a šli na
vlak. My tři jsme jim mávali a s některými jsme se
nemohli rozloučit……
(Chytrý) A je to tady zase ráno stávať nechce sa
mně ,ale co už sem tam sa musí přinésť aj nejeká
ta oběť. Ale proč zrovna já. No co naplat stavám
a chystám si věci ne že bych včera neměl čas ,
ale prostě sa mně ne … no neměl sem čas. Beru
si jidlo, pití, ešák, kofoly. Co sem to zapomněl - jo
boty. A už zdrhám na autobus. No u autobusu sa
ešte rozlůčím s maminků která byla v obchodě,
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vykasíruju peníze, ale jak sa tak dívám podla rysů
v odličeju zjišťuju, že jí to není zrovna milé, ale co
- pusa na čelo a skok do autobusu a už sa s tým
nic neudělá a tak maminka máve o dušu. No nic
jiného už asi nezbývá ani mně a tak mávám jak o
dušu takej.
Cestů dolů do Ratibořa nastupuje ješťe další
člobrdíci a nejaká ta člobrdinka. A v Ratiboři je nás
už celkem dosť. Kecka už si to směřuje do obchoda
a co to - autobus tady a Kecka v obchodě, čím to
asi bude? Že by - no jo, když ona není sobota, ale
pondělí. Ale Kecka už je tady a ostatní už sů takej
v autobuse, tak sa už konečně vyjíždá.
Na Vsetíně času hodně. Né jak dycky let jak blázen,
ale spíš uplně v poho. No tak všecí do vlaku a
mašinka už dělá šušů do Karlovic.
V Karlovicích si to mašírujem směrem do Miloňova
cestů potkáváme Dazula, který si to mašíruje
autíčkem směr konec Miloňova. A tak po pěti
minutách si to obracá a vracá sa pro ty nejslabší.
Eště sa říká - dáme si tam batohy a pojedů první
cérky. Všeci kýváme, že jo a stejně sa tam první rve
Mates s Medvědem. No, je to normální? No, ono sa
říká, že každý sa cítí a chová inak, ale že oni dva sa
cítila jako … to už je moc aj na mňa.
Cestů eště potkáváme barák v každém okně
Santaklaus a za barákem velké stáje. No, neříká
sa, že je na jižním pólu? A co potom dělá tady?
Von je nějakej naklonovanej nebo co. Fakt jich je
šest a to sů všeci v okně. To by mňa zajímalo co
vyhlížá. Šak je 27.prosinca a na Silvestra sa přeca
nic nedostává - leda tak nejaké to zvířátko. Ale že
aj to rozdává on, to sem neveděl. To dává asi enom
tým zlobivým.
Na konci Miloňova si už všeci berů erární jídlo, až
na Cipíska, který řve, že už tam nemá místo tak
sa mu řeklo, že každý jí tolik jídla kolik ho vynese
do kopca. A to by člověk nevěřil jak rychlo sa tam
místo našlo. No co - a ide sa do kopca. Medvěd
tvrdí, že všecko zvládne, že ví, že už tu byl. Ale ono
nic - idem už hodinu a půl a chata nikde. Dazul
říkal, že to je 15 minut chůze. No, ide vidět že sa
nekdo chytá Dazulův syndrom. Jak chceš. A pak
sa za velkého potlesku Medvědovi děkuje a ide sa
správným směrem, který Radek s Dazulem hledali
tak 10 minut.
A už to vidim - Polana - cíl našich noh, ruk, prostě
všeckého. Polana je elektrifikovaná. No bomba. A
k tomu všeckému je tu aj vana s teplů vodů - no
super. Tak sa vybaluju a idem robiť dřevo. V jedné
chatě spíme, v druhé vaříme a do třetí nechodíme.
V noci zahajujem etapovku losováním osudu - kdo
příde do jaké koleje - Zmijozel a Nebelvír. Po té
sa ide spať. No, nekteří lasujů, dělajů skopičiny a
zpívajů písničky. Ve 24:00 končíme a idem spať .
Ráno v šest mně zvoní budík. Ale co, no, spime
až do pul osme a pak stávám a idu dělať snidaňu.
Dá sa na stůl a idem hrát hry ven a potem idem
zahráť etapovku. Vyhlášení výsledků je vedla chaty
a odměnu dostavají v podobe kovoveho plesku
od Osudu. Po obědě sa ide na Vysoků. Po ceste
sa hraje všecko možné. Pod Vysoků si dáváme
Kometu a tak sme za chvilku všeci od sněhu. Po
hře sa vycházá na Vysoků. No kopec jak svět a na
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vrcholku místo výhledu až na Radhošť vidím tak leda
mlhu. No nic, scházíme, sbíháme, padáme, leháme,
no prostě dostáváme sa pod kopec jak sa dá, každý
po svojem.
Pod kopcem si hrajem takovů fajnovů hru. Akorát nevím
jak sa jmenovala. Začínám měť něco po Dazulovi. Po
hře si to rubem zpátky k Polaně. Dáváme sušiť věci
a dáváme si svačinku. Po setmění si dáváme noční
hříčku. S hlídačama hledáme různé věci tak, aby nás
nikdo nenašel. Po skončení se vyhodnocuje a hrajem
tradiční hru - pomocí dvou flaší se dostat co nejdál.
Poté sa jide opět spinkať. Další den chystá svačinku
Kecka s Fidžalků a tuším aj s Fantů. Po snídaňce se
chystá zase dřevo a poté idem ven hrát hříčky, hry a
podobně. Po všem takovém sa idem podívať na další
chatu tam na kopci. Cestů dolu sjíždíme.
Před obídkem sa jide ven hráť etapovka na psí
spřežení. Po obídku sa ide hráť hříčka na území
a zloděje, ale tu už si neužívám ůplně jelikož v půlce
hry odcházím dolů k točně kvůli Dazulovi a Irči. No
hlavně kvůli svojemu jídlu a paklu kofoly. Po příchodu
jsme svědky akorát tak vítězství Zmijozelu. Večer
začíná závěrem etapové hry a žranicí. Na konec
všeho začíná Casino a končí asi kolem 2 hodiny
ranní. Druhý den sa už enem uklízá, umývá a
nakonec kolem 10 hodiny odchází domů.

Toto je povídka, kterou měl náš tým Nebelvír
za úkol vymyslet, aby získal další kousek
z kouzelného amuletu:
Nejstaršímu z kmene se v noci zjevil mocný
bůh Řek, vod a potůčků, který ho přišel varovat
před hrozícím nebezpečím mrtvé vody. Staršina
však snu nevěnoval velkou pozornost a on i jeho
kmen dále mrhali posvátnou vodou. Tak se stalo,
že pramen vyschl. Kmen byl nucen vstoupit do
zakázaného území a úzkou skalní stezkou
přenášet posvátnou vodu. Ani z tohoto se však
neponaučili a tak na ně bůh Řek, vod a potůčků
seslal další pohromu. Jedné noci se přiřítila ze
severu silná bouře a odplavila všechny zásoby
na zimu do hlubokého hvozdu. Ještě téže noci,
chtějíc zachránit své zásoby, se vydali lidé
z kmene do onoho hvozdu. Za svitu měsíce až do
umdlení se snažili zachránit co nejvíc ze svých
zásob. Statný hoch, syn náčelníka byl bohužel
této noci zraněn. Spadl na něj strom. Náčelník
vydal rozkaz nejzdatnějším z kmene - postavit
sáně a dopravit ho k Šamanovi, který jediný ho
může uzdravit. Cesta k Šamanovi byla velmi
obtížná. Neschůdná stezka v horách skýtala
mnoho lesního klestí, které se jim zabodávalo
do nohou a tak se jim snažili nejvíce vyhýbat.
Neznajíce, nemajíce sirky, museli po celou dobu
cesty udržovat oheň, což je stálo mnoho sil a
času. Zcela vyčerpáni však nakonec šťastně
dorazili až k Šamanovi. Před jeho bivakem padli
únavou, ale svůj úkol splnili. Syn náčelníka se
po dlouhých měsících uzdravil a celý kmen se
konečně začal uctivě chovat k věcem božstva.

Silvestr

30.12.2004-1.1.2005

(Kecka) Po odjezdu našeho oddílu jsme
zůstali v chtě 3. Já, Fialka a Chytrý. Ještě
jsme něco pouklízeli a pak šli odpočívat.
Ondra šel spát a já s Fialkou jsme se šly
projít k malé kapličce a srubu. Hrály jsme
piškvorky, psaly článek do Šestáku. Jako
první přijel Tempo s Křečkem a pak Jitmelka
s Noriem. Hráli jsme hry, karty, německou
hru a tak různě.
Pozdějc přijeli roveři. My jsme se
přestěhovali do menší chaty za roverama.
Večer se hlavně hrála karetní hra bang,
kterou si zamilovali všichni. Ráno jsme
vsávali jak se komu chtělo. Někteří rozjeli

zase hru bang. My jsme se šli projít a někteří hráli
hry poslouchali kazeťák. Někteří se šli koulovat a
sáňkovat na sněhu. K večeru se začaly chystat žranice
a zlepšovala se nálada. V každé chatě jak u Papučářů
tak u roverů byly mega žranice. Večer se nachystal
slavnostní oheň a sauna. Učitě by vás zajímalo když
bylo málo sněhu kde jsme asi skákali do sněhu. U
vedlejší chaty byla vana a tak se donesla k potní chýši,
vyčistila se a mohla se do ní napustit voda. Po sauně se
začalo zpívat a hrát. Večer jsme se všichni oblékli vzali
šampáňo a šli k ohni. Zapálily se prskavky, otevřelo
šampáňo a odpočítávání: tři, dva, jedna - hezký Nový
rok 2005! Všichni jsme si popřáli a šli zpět do chaty, kde
se vykládalo. My jsme se chystali jít spát kolem 3 ráno,
ale nešli vůbec spát. Ráno kolem 9 se začalo uklízet a
kolem 11 se šlo na vlak. Ve vlaku nám Koča rozdávala
oříšky, které prej byly kouzelné jako u Popelky. Na
Vsetíně jsme se rozloučili a jeli domů. U autobusu jsme
potkali Anitu, Radka, Sabču s Tutínem, kteří se vraceli
z Hawaie.
Silvestr na Hawai (Anita). Trochu bruslíme, batoh
těžkne, mlha, tma. Představa ledové Hawaie – taky nic
moc. Radek zatápí, já se belhám pro vodu (čtvrteční
večer).
Ráno sotva odtemníme, šklebí se na nás Ťuťo a Sabi.
Donesli bongo a chrastítka (to ani netušil, že by o to
chrastítko někdy mohl přijít, neboť David v sobě objevil
skrytý hudební talent a nechtěl ho dát z ruky, tak s ním
chodil i na záchod…). Jdeme naproti Kačce a spolku.
No, jak jsme viděli kolik vytahují věcí z auta, tak jsem si
říkali, že se asi rozhodli na Hawai přezimovat.
Rozhodli jsme se, že Nový rok oslavíme na Vyhlídce,
ale než jsme vyrazili, ozvalo se : „tady orel, tady orel.
David má bačkůrky…“ No, měl je a ještě každou na
opačné noze a na cestu si vzal petrolejku, ale došli
jsme živí a zdraví, a tak jsme se jako první zapsali do
vrcholové knihy …
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Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín
Vás srdečně zve na

VIII.Skautský ples

ZÁMEK VSETÍN 29.1.2005 ve 20 hodin
Předprodej vstupenek: Z.Špitálksá - 731 486 540
L.Seitlová - zámek Vsetín
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Vstupné 150 Kč (s místenkou) nebo 80 Kč.

Informace o Jarním
táboře (12.-18.února
2005 na Bařince) byly
rodičům rozeslány v rámci
předvánočního dopisu. Dotazy
u Irči - 737 249 210.

Leden 2005
(připravuje Irča)

7.1. oddílový pátek
8.1. Tříkrálová sbírka
8.1. Takový malý countrybál č.8
14.1. střediskové hrátky v bazénu
15.1. K2 (Miris)
21.1. oddílový pátek
22.1. oddílová výprava
21.1.-23.1. VÝSEČ=vých. setkání činovníků
28.1. oddílovka
Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:

S Tebou o Novém roce
(Kikina)

Jak se máš? Dostal jsi náš pozdrav?
Všichni jsme na tebe mysleli, doufám, že to víš.
Určitě to víš. Doma mi hořela svíčka.
Vlastně, doma Ti hořela svíčka.
Promiň, byla opravdu tvoje.
Viděl jsi ten náramek? Můj dárek pro Tebe.
Na Nový rok s Tebou nebudu. A asi ani ten příští.
Ale víš, že jsem s Tebou každý den.
Někteří jiní nestáli o to, abychom byli spolu.
Mrzí mě to, ale dali mi příležitost být s jinými.
S těmi, kteří mi jsou drazí.
Jednoho z nich znám krátce. Určitě ho znáš taky.
Je maličký, ale je tu i pro tebe.
Posílá ti úsměv a ,,egú“, nic jiného zatím neumí.
Díky za dárek, který jsi nám poslal.
Vždyť víš, to ráno na horách.
Svítilo slunce a sníh se třpytil.
Všichni tě pozdravují. Měj se. Zítra se zase ozvu…

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít
na http://sestka.skauti.cz (sekce ČASOPISY).

