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Narozeniny v únoru
6.2.1985 - Brumla

Děkujeme Obecnímu úřadu a hasičům z 
Ratiboře za vánoční dárky.

Děkujeme panu starostovi Mikšíkovi za 
prominutí nájmu za sál při Takovém malém 
countrybálu.

(Trpka, 20.1.2005) Prosim vsechny RS ze 
sestky, zda by mohli poslat na muj email sve 
- jmeno, adresu, email, tel, datum narozeni, 
skolu ci zamestnani - jedna se o adresar pro 
RS strediska Vsetin, vyjde jako priloha Stoupy. 
Prosim, zabere vam to par minut. Zatim je tam 
sestkaru velmi malo... Moc diky muj email: 
trpka@skauti.cz

Oddílové rady byly přesunuty na neděli od 17:
00 - jsou určeny pro vůdce a rádce. Ostatní 
činovníci a starší členové oddílu se mohou 
i nadále scházet na potlach po pátečních 
oddílovkách.

V posledním SVĚTÝLKU (celostátní časopis 
pro světlušky a vlčata) nám vyšla skoro stránka 
fotografi í z činnosti našich světlušek a vlčat.

Dorazila k nám čerstvá zpráva - poplatek za 
ObRok 2005 se snižuje na polovinu - cca 250 
Kč. Když k tomu připočteme dotaci, kterou 
každému z RS odkleplo středisko i hodně 
velkou možnost, že část cesty je možno 
absolvovat autobusem zdarma, může toto 
být ObRok, který zúčastněné z našeho oddílu 
vyjde velmi levně, téměř zadarmo.

Vrcholí doba, kdy se zasílají přihlášky na různé 
prázdninové kursy a Lesní školy. Připomínáme, 

Na ŠESTÁKU č.56 se podíleli: Dazul,  
Irča, Janina, Zub, Kecka, Kikina, Radek, 
Anita,  Škubánek, Lulu, Mira, Fantík, 
www.budpripraven.cz, LACHIM spol.s r.o. 
Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je  v  sobotu 
26.2.2005.

že středisko obvykle hradí tomu, kdo se účastní 
vzdělávacího kursu, zhruba 1/2 nákladů 
(účastnický poplatek + doprava). Rozhodnutí je 
ale nutno učinit co nejdříve a pak Zubovi nahlásit 
předpokládané náklady, aby mohl na nejbližší 
SRJ nechat schválit konkrétní příspěvek. Kdo 
zaváhá, nestravuje!

Smlouva o fi nancování DBCB (Dětského 
bezbariéového centra Březiny) ještě sice není 
podepsána, ale na internetových stránkách 
Ministerstva pro místní rozvoj je možno ověřit, že 
ministr Pardoubek schválil fi nancování i našeho 
projektu. Smlouvy by tedy měla být podepsána v 
dohledné době.

Sněhula dostala pro svou jablůnkovskou družinu 
spolu se vsetínskýma světluškama grant 4700,-Kč 
na Slet čarodějnic.

Naši chlapci se rozhodli, že letos vezmou přípravu 
na Svojsíkáč pevně do rukou. snad tomu tak 
bude.

Janina se Zubem přišli s návrhem postavit si v 
Ratiboři a Kateřinicích vlastní krmelec, kde by 
mohli nosit zvířátkům seno a podobné dobroty. 
Realizace je v počátku, ale stále probíhá.

Miris, Fanta a snad i Chytrý se rozhodli účastnit 
hned několika roverských akcí (Lanáč, Obrok, 
Svatoplukovy pruty). Dík, jsem moc rád.

Romík na Výseči, dávala na vědomí, že v 
Rokytcentru (nová klubovna 3.ch) budou probíhat 
střediskové taneční.

Příští oddílovou radu vede Fialka a další Chytrý. 
Jen ať se učí.

Oddílová rada
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Vážení rodiče,

jménem vedení ŠESTKY – 6.koedukovaného oddílu skautů z Kateřinic se na vás obracím s nabídkou 
přímé podpory skautského oddílu, v němž vaše dítě tráví nezanedbatelnou část svého času.

Tak jako každý rok i letos vybíráme za každého člena roční registrační příspěvek pro rok 2005. Ten 
je stanoven na 250,-Kč a celý jej odvádíme vyšším organizačním složkám (středisko, okres, kraj 
a ústředí), které nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (energie, nájem, pojištění, dotace od 
Ministerstva školství  - jenom na náš tábor zatím vždy vysoce převýšily výši registračního příspěvku 
člena oddílu, ….). Protože na některé investice, které je zapotřebí v našem oddíle provést, nelze 
čerpat žádnou dotaci, jsme nuceni získat potřebné prostředky z jiných zdrojů.

Proto jsme stejně jako loni zavedli tři druhy registračního příspěvku a je jenom na Vás, který 
zvolíte.

1) 250,-Kč – základní registrační příspěvek, který náš oddíl odvádí za každého člena vyšším 
organizačním složkám v naší organizaci

2) 500,-Kč – zvýšený registrační příspěvek, z něhož 250,-Kč oddíl odvede vyšším organizačním 
složkám a 250,-Kč zůstane přímo v našem oddíle. Tato částka bude použita na nákup stanových 
celt, které nám po osmi táborech dosluhují. V roce 2004 byla tato částka použita na nákup 6 
stanů pro náš oddíl (30% z těchto zdrojů a 70% z různých dotací).

3) 1000,-Kč – sponzorský registrační příspěvek, z něhož 250,-Kč oddíl odvede vyšším organizačním 
složkám a 750,-Kč zůstane přímo v našem oddíle. Tato částka bude použita na vybavení naší 
nové klubovny v Březinách (bude dostavěna v červenci 2006).

O hospodaření s penězi, které budou vybrány v rámci 2. a 3. varianty registračního příspěvku, Vás 
budeme informovat v oddílovém časopise, na schůzce s rodiči a detailní vyúčtování bude k dispozici 
u hospodáře oddílu Irči – Ireny Drábkové.

Registrační příspěvek se vybírá do konce měsíce února 2005.

S pozdravem
Petr Zubíček

vůdce ŠESTKY – 6.koedukovaného oddílu z Kateřinic

Registrace
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(Dazul) Musím se vám svěřit s jedním hezkým pocitem, který 
jsem zažil 8.ledna tohoto roku. Byla sobota a ŠESTKA měla 
naplánované 2 akce najednou. A nebyly to ledajaké akce, 
ale shodou okolností akce na kterých nám hodně záleží 
- Takový malý countrybál, který jsme pořádali už osmým 
rokem a Tříkrálovou sbírku, které  jsme se měli zúčastnit 
podruhé. Jedna akce je hlavně o zábavě a druhá o solidaritě 
a pomoci těm, kteří to potřebují. Obě dvě patří do ŠESTKY, 
ale ti „Tři králové“ jsou mi jaksi milejší. Třebas i tím, že při 
této akci jsou mnohem užitečnější ti nejmladší z našeho 
oddílu. Nebál bych se říct, že bez těch Májí, Cipísků, Kájí, 
Zdendášů, .... by tato akce snad ani nešla dobře uskutečnit. 
A takových akcí, bohužel není mnoho.

Jako oddíl jsme postavili na Tříkrálovou sbírku 6 skupinek 
koledníků (v každé byli alespoň 3 koledníci a 1 starší 
doprovod) což znamená, že se aktivně zapojilo minimálně 24 
členů oddílu! Jen pro zajímavost - zbytek našeho střediska 

Dokážeme i velké věci ...
na Vsetíně postavil zhruba stejný 
počet skupinek.

V čase, kdy víc než jedna třetina 
oddílu koledovala, probíhala 
intenzivní příprava sálu, 
bufetu, aparatury a výzdoby na 
Countrybál, který začínal od 13:
00!
Ještě nikdy ŠESTKA oddíl 
neorganizovala najednou 2 akce 
„na veřejnost“. To, že obě lze 
celkově hodnotit pozitivně, není 
samozřejmostí.

Je neoddiskutovatelnou pravdou, 
že přes vysoké nároky, které si 
ŠESTKA za ta léta vypěstovala, 
téměř amatérsky selhala 
závěrečná část countrybálu 
- úklid. Ale i na tomto drobném 
zakolísání chci ukázat, že to 
dle mého funguje: jakýsi vnitřní 
mechanismus zafungoval a 
chyba se objevila včas, než byl 
sál a přilehlé prostory předány. 
Byli jsme tak ušetřeni úžasného 
trapasu, protože pan starosta nám 
odpustil poplatek za sál (což činí 
cca 1500,-Kč !!!). Jistě už trochu 
více chápete o jakém trapasu píšu 
a jaký signál bychom vyslali ven. 
Určitě by se pak říkalo: Nevděk 
světem vládne - sál jsme jim dali 
zadarmo a takový čurbes po sobě 
zanechali! Naštěstí se tak nestalo. 
Irča i Zub problém včas odchytli a 
vše bylo nakonec uvedeno do 
bezproblémového stavu. 

Vím, že by se tato  událost dala 
velmi dobře definovat a popsat 
manažerskými technikami, ale 
mně stačí 1 bod skautského 
zákona, který napsal před 100 
lety lord Baden Powel a který 
se dá údajně volně přeložit 
jako „Pro skauta je ctí, že mu je 
důvěřováno!“
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(Dazul) Pro mne patří Tříkrálová sbírka mezi podobné akce 
typu Parawesterniáda - takové, kde se snažíme v rámci 
svých možností "pomáhat" ostatním. Byl jsem nadšen, 
když jsem se dozvěděl, že ŠESTKA letos postaví 6 skupin 
koledníků. Byl jsem nadšen, když jsem viděl, že dokážeme 
nejen chodit jako Mikuláši, ale také jako tři králové. Kéž by se 
to dařilo i v dalších letech.

Ale teď k tomu co se podařilo společným úsilím dokátzat. 
V rámci letošní Tříkrálové sbírky se jednotlivým skupinkám 
podařilo sesbírat:
Chytrý (Kateřinice) - 4.321,50 Kč
Miris (Kateřinice) -  2.450,-Kč
Fanta (Kateřinice) - 3.478,50 Kč
Zdeňa (Jablůnka) - 2.031,-Kč
Janina (Ratiboř) - 3.049,- Kč
Radek (Ratiboř) - 3.361,-Kč
Celkem se ŠESTCE podařilo vykoledovat 18.691,-Kč.
Pro zajímavost - loni náš oddíl vykoledoval 12.298,5 Kč. 

Charita Vsetín děkuje 
všem koledníkům, 
doprovodu a dalším 
dobrovolníkům, kteří  
zajistili úspěšný průběh 
sbírky. 

Velký dík patří všem 
dárcům, kteří přispěli 
na pomoc rodinám a 
lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka
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Mezivýsledky  - blížíme se k rekordnímu 
počtu bodíků, jestli budou tímto tempem přibývat i 
příští měsíc. Kdo bude dalším rekordmanem???
1. místo Raška 100b.
2. místo Zdenda 99b.
3. místo Mája 82b.
4. místo Kája 75b.
5. místo Beruška 71b.
Laňka 68b, Smíšek 58b, Týna 56b, Scooby 55b, 
Lucka 37b, Blonďák 36b, Ferda 34b, Fčelka 30b, 
Siska 29b, Čikita a Simka 26b, Ještěrka 24b, 
Mňamka  20b, Miška 9b.

Připomínám, že nejvíc bodíků máte za výpravy. Na 
jarním táboře taky můžete nějaký získat. 

Modrá  flotila

Pro světlušky 
a vlčata

V modré flotile nás čeká návštěva bazénu 
a záchrana tonoucího. Vidím to na nějakou 
páteční schůzku s celým oddílem v únoru. 
Dáme včas vědět.

Výsledky „Modré flotily“ po dalším splněném 
úkolu:
Píďalky  14. místo z 19
Užovky  19. místo z 19
Mloci      11. místo z 13
Stonožky  13.místo z 13
Žaby       11. místo z 21
Staříci      3. místo z 8

V celorepublikovém časopise Světýlko nám uveřejnili 5 (slovy pět) fotek skoro přes 
celou stránku A4.

Bodování

Jarní tábor
Všichni sice dostali přihlášky, ale přesto 
připomínám. 
Odjezd v sobotu 12.2.2005 v 15.25 
z Kateřinic na Vsetín. Tam přespíme 
na vsetínském středisku a ráno kolem 
8 hodin pojedeme vlakem do Karlovic. 
Odtud pěšky až k hotelu Razula a 
na skautskou chaloupku Bařinka. 
Budou nás tam čekat vlčata ze Vsetína, kteří si pro nás připraví hříčku. Když se s nimi k večer 
rozloučíme, bude chaloupka jen a jen naše.
Janina má pro vás, kteří pojedete,  připravenou etapovou, spoustu her a zajímavého povídání.
Taky za námi přijedou z VRRV roweři a někteří zůstanou až do konce. Ten je naplánován na 
pátek 18.2.2005, abyste se po týdnu dali trošku do pořádku a my s vámi. 
Protože to není daleko k vleku a sjezdovce Razula, mohou si ti, kteří umí dobře lyžovat a troufnou 
si na černou sjezdovku, vzít lyže. Dazul slíbil osobní dohled nad lyžujícími. Jen pro pořádek 
– lyžování není v ceně tábora, takže si přiberte peníze navíc.
Cena tábora byla spočítána na 750.- Kč, což zahrnuje dopravu, ubytování a stravné. Prosím 
rodiče, aby nebalili svým dětem žádné jídlo – bude všeho dost. Ovoce, sladkosti, maso i 
pečivo. 
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(Irča) Tím je nedochvilnost a neukázněnost. 
Schůzky začínají ve čtyři hodiny, přesto někteří 
členové přijdou pozdě i o 10 – 20 minut. Jistě, 
může se to stát, ale měl bych pro to mít vážný 
důvod a omluvu. Ale ono ne. Nejen, že se 
neomluvíte, ale ještě se tváříte uraženě, co 
jako, však se nic neděje. Zkuste si někdy 
uvědomit, co to udělá s těmi, kteří připravují 
program. 
Připraví si nějakou hru, rozdělí členy do 
družstev, začne vysvětlovaní pravidel. V tom 
někdo přijde. Začne se s ostatními vítat, 
vyptávat se, co se to děje, co už se dělalo, o 
co přišel…. Ostatní přestanou poslouchat a 
pravidla se musí vysvětlovat znovu. A v tom 
přijde někdo další….. Začne se konečně hrát 
a zase někdo přijde, nebo odejde – musí 
zrovna teď jít na záchod nebo odchází domů. 
Hra, která měla zabrat maximálně 15 minut i 
s vysvětlováním pravidel a měla mít rychlý spád  
se natáhne na skoro půl hodiny, je nezajímavá 
a nudná a ztratí jakoukoliv pointu. A takto je to 
celou schůzku. Mě by to pak taky nebavilo.
Řeknu vám naprosto upřímně, že mě příprava 
programu na leden bavila a těšila jsem se, 
že pro vás připravím schůzky  zajímavé a 
různorodé (bazén, koncert, seznámení s.., 
výprava na sněhu…), abych vám ukázala, 
že je možné téměř cokoliv. Možná jsem se 
netrefila do noty všem, ale to se snad nepodaří 
nikdy. Pocit, jaký z toho mám teď je velice 
rozporuplný.
Vím, že některé z vás nezajímá, že abych mohla 
jezdit ve středu a v  pátek na schůzky, musím 
jít v sobotu nebo v neděli do práce, nebo ve 
čtvrtek dělám od 8:00 do 23:00. Bohužel mám 
práci, kterou za mě nikdo neudělá a je náročná 
na čas.  Můžete namítnout, ať to teda nedělám, 
že se oddíl beze mne obejde. A máte pravdu. 
Jenže co když podobný problém mají všichni 
vůdcové (někdo má směny, pracuje v sobotu, 
má rodinu o kterou se musí starat…). Obejde 
se oddíl bez všech vůdců? 
Všichni, kteří něco dělají pro oddíl to dělají 
ve svém volném čase a na úkor své rodiny. 
Ano, děláme to rádi a kdyby nás to nebavilo a 

nenaplňovalo, nedělali bychom to. Není cílem 
tohoto článku, abyste nás chudáčky litovali, ale 
abyste se zamysleli nad svým chováním. I vy, 
členové,  jednou budete rádci, spoluvedoucí 
nebo dokonce vůdci oddílu a nebylo by vám 
milé, abychom vám předali oddíl v takovémto 
rozkladu.
Pokud se totiž nezlepšíte a nezačnete zase 
přemýšlet jako „ŠESTKA“ – tedy ne já, ale 
MY, může to opravdu způsobit i rozklad 
oddílu. Nebude nás bavit připravovat program, 
začneme i my chodit na schůzky pozdě a 
nakonec si řekneme PROČ já se vůbec 
snažím? 
Pokud někoho činnost v oddíle nebaví, může 
klidně navrhnout jiný program, který by chtěl 
dělat, nebo může odejít.  Upřímně, raději budu 
mít míň členů, kteří mi na rovinu a konkrétně 
řeknou, co by chtěli dělat, než bandu nudících 
se a neadresně kritizujících lidiček.
Byla by to škoda, kdyby se oddíl nevzpamatoval, 
protože se nám podařilo rozjet tři světluškovské 
družiny, oddíl má dobré jméno a začíná mít 
po těch letech i nějakou tradici. Chcete tohle 
všechno zahodit a zase se scházet jen venku 
na zastávkách a nostalgicky vzpomínat na to, 
jaké to tenkrát bylo? 
Věřím, že většina ne. Věřím, že se zamyslíte 
a překvapíte nás – vaše rádce, vůdce a sami 
sebe – skvělým přístupem a opětovným 
nadšením pro společnou věc.

„Malý nešvar“ 
rozrůstající se v našem oddíle
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NAŠE AKCE

Tříkrálová sbírka  8.1.2005
(Zub) ....Účastnil jsem se jí už vloni. To jsem 
s děckama obcházel chalupu po chalupě a 
vím, že to nebyla žádná sranda. Proto chci 
poděkovat všem, kteří se na tuto službu 
dali. Moc mě těší, že jsme jako oddíl dali 
dohromady celkem 6 skupinek a v poměrně 
krátkém čase vybrali myslím slušný peníz. 
Chvályhodné je i to, že sbírka probíhala v 
době countybálu, ale vše se stihlo v pohodě. 
Víme, že letos byly problémy s jinými 
„třemi králi“ v Ratiboři, kteří nás předběhli 
a v Jablůnce, kde nám z nějakého důvodu 
nechtěli vydat kasičku na obecním úřadě. 
Přesto všechno bych byl moc rád, kdyby se 

tato věc podařila i příští rok a doufám že aspoň 
v takovém počtu. Díky Zub a všichni kdo tyto 
peníze potřebuje.

Tříkrálová sbírka v Jablůnce (Škubánek) Já a 
Lucie a Verča jsme byli králové. Lucie byl černý 
král. A střídali jsme domy. Náš kamarád Zdeňa 
chodil s náma. A měli jsme hodně peněz přes 2 
tisíce.

(Lulu) Sešli jsme se v sobotu v 7.30 u map 
v Pržně. Přišla Verča, Katka a Já. Šli jsme ke 
Sněhuli a tam jsme se převlékli.
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8.1.2005
Takový malý countrybál 

(Škubánek) Já, Lulu a Eliška. Já a Lucka jsme 
tančili a hráli jsme spoustu her. A učili jsme se i 
tanec Zuzana. A tahali jsme se na laně.

(Lulu) Countrybál byl v sobotu po Tříkrálové sbírce. 
Na countrybále bylo spousta legrace a zábavy, 
hrály se tam hry a učily tance. Někteří vedoucí točili 
lasem nebo švihali s bičem. Velice se mi tam líbilo.

(Zub) Při přípravě bylo minimum lidí, ale zvládlo 
se to a to myslím díky tomu, že už máme praxi. 
Bohužel jsem nebyl až dokonce ale jenom do 
17h. Všechno probíhalo perfektně. Hudba hrála, 
předtančení bylo na jedničku - díky i ostatní 
programy byly určitě skvělé a plnohodnotné. Je 
tu ovšem jedno ale..... To ale, znamená neděle 
po bále. Dopoledne jsem vyrazil s Janinů pro 
věci, které jsem měl na výzdobu a Janina předat 
věci z bufetu. Počítal jsem, že to bude záležitost 
hoďky, ale jak jsem viděl tu spoušť přepadla mě jak 
podotkla Hruška (2.D) úplná beznaděj. Při zametání 
chodby kulturáku jsem si hned vzpoměl na článek 
z Rýmařova o tom, jak vůdce střediska sám 
odklízí odpadky. Řeknu vám, že jsem byl nemálo 
vytočený. V klubovně nepamatuju takový bordel. 
(Promiňte mi to slovo, ale slušné - nepořádek to 
nevystihuje) Prostě jsem nechápal, styděl jsem se 
a nevím co ještě všecko. Rozhodně vím, že večer 
tam chyběla pevná ruka, a kdybych tam byl, tak se 
to rozhodně nestane. Tentokrát jsem se zklamal a 
mrzí mě, že ve vás komu chci a můžu důvěřovat.

(Kecka) Ráno vstávám a  popoháním Verču aby si 
pohla, že na nás Irča bude určitě čekat. Fofrujem ke 
kulturáku a nikdo nikde jen Fifal v klubovně. V tu ten 
moment mě Verča vraždí očima, že jsme nemuseli 
tolik spěchat a mohly jsme si přispat. Irča pořád 
nikde a nikde. Jako první přijel Dazul což mě velmi 
zarazilo, že je tu dřív než Irča. Po půl hodině Irča 
přijíždí a zdůvodňuje mi svoje zpoždění. Hned na to 
jdeme do obchodu nabrat věci do bufetu. Nabíráme 

brambůrky, čokoládky, kafe, párky - no všemožné 
k jídlu a pití. Malé černé autíčko s názvem LACHIM 
se rázem plní až k prasknutí všemožným jídlem. 
Když už přicházíme do kulturáku a nosíme věci 
z auta. Vevnitř se rýsují náznaky westernové  
výzdoby. My se s Verčou zavíráme v bufetu a 
chystáme to tam. Největší kumšt byl otevřít okénko 
ve kterém se prodávalo. Odcházím domů na oběd. 
Doma obědvám rychlostí blesku jak socka na zemi 
v rohu kuchyně a odpovídám na otázky  našich jak 
to vypadá v kulturáku. Odcházím s pomerančem 
v ruce. Cestou málem pojdu horkem, ani jsem 
netušila, že v poledne 8.ledna může být takové 
vedro. Hned po mém příchodu přijíždí první várka 
lidiček. Bufet je otevřen a nachystán, tak si v duchu 
říkám poťte blíž kůzlátka a kupte si něco. Hned 
první objednávka  zní párek v rohlíku prosím. V 
duchu se  směju protože dáváme párek s chlebem. 
Někdo má objednávku whisky, ale se smutným 
obličejem mu oznamujeme, že nic takového tu 
nemáme. Ani nevím kolik uběhlo ale už se stmívá 
a vidím jak je zaplněn sál. Sice sem tam  byl 
prázdný ale aspoň dva človíčci tam byli. Párkrát 
si zatancuju dokonce jsem se nejak zůčastnila 
výuky tance. Večer  odjíždí várka lidí kteří už musí 
domů. V sále už se nehraje country ale jakýsik jinčí 
styl. Zavíráme bufet a jdeme počítat peníze. Tohle 
na bufetu nesnáším - tohle je ta nejhorší práce, 
protože se nikdy nemůžeme  dopočítat. Nějak jsme 
se dopočítali zabalili to a šli domů. Doma padnu na 
postel jak zabitá a přemýšlím jak to bude vypadat 
příští rok.
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Hrátky
v bazénu
14.1.2005

(Kecka) Ve čtvrtek přemýšlím jestli pojedu 
na bazén nebo ne. Když už jsem doma o 
den dřív  tak proč bych nejela? Jede se jako 
vždy  třetím autobusem. V autobusu mi málem 
vyletí oči z důlku, když se podívám kolik sv. 
a vl. tam sedí. Přehlížím rámus,  který dělají 
a snažím se poslouchat Fialku o čem mi 
vykládá. Na Vsetíně vysedáme a čekáme na 
Radka. Všichni mrznou a těší se až příjde, 
že pujdem někam do tepla. OMYL. Jdem do 
parku. V duchu si říkám co se dá dělat ve 
Vsetínském parku? Radek míří k průlezkám. 
Dětska začínají řádit lozí po průlezkách snaží 
se zdolat malou horolezeckou stěnu bez jištění 
a tak si vyzkoušet vylézt na vrchol  a podívat 
se co že je za tou zdí. Když nám Radek 
oznámí, že už jdeme jsem mu za to vděčná, 
protože jsem zmrzlá na kost. Před bazénem 
už je hromada lidí a Irča. Platíme ji vstup chvíli 
čekáme a pak se jdeme převléct. Hup do vody 
a každý se vyžívá v něčem jiném Někdo hned 
ze začátku zabral perličkovou lázeň nebo si 
jezdí na tobogánu…
Za hodinu se jdem sušit. V sušárce to vůbec 
nefouká asi chtějí na nás ušetřit. Když už si 
obouváme boty najdou se jedinci kteří si někde 
něco zapomněli. Přijíždí Dazul, nasedáme 
do prasečáku a jedem. Dnes má Dazul asi 
špatnou náladu, protože s náma dnes jel 
opravdu jak z dobytkem!!! S velkou radostí 
vystupuju  z auta a plazím se domů. 
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K2  15.1.2005
(Radek) Tak pohodový výšlap na běžkách jsem už 
delší dobu nezažil.
Déšť na Vsetíně a obavy, že nebude sníh, nás 
skalní vyznavače bizardních sportů nemohly 
odradit od uskutečnění K-2, a tak, po naložení 
dalších nadšenců u Hypernovy náš ostřílený šofér 
nabral směr Karlovice.
Čím víc se blížila výstupní stanice U Tabulí, tak 
k naší velké radosti sněhu přibývalo a přibývalo. A 
aby toho nebylo málo, tak těsně před startem nám  
hošové z horské služby upravili běžeckou trať.
Ještě několik málo fotek pro místní bulvární plátky 
a hurá do stopy.
Závodní pole bylo letos opravdu pestré. Skládalo 
se z různých věkových sort. Od Papučářů, 
zástupkyň dívčích oddílů až po Pipa z Lišáků. No a 
samozřejmě jsme nemohli chybět já s Dazulem. 
Podmínky byly letos opravdu ideální. A tak není 
divu, že to jelo opravdu samo.
Následoval Třeštík, Benešky, Soláň, (ku podivu 
se nám letos podařilo správně najet na zkratku za 
Soláněm), dál byla na řadě Tanečnica, Ptáčnica, 
potom Cáb, kde nás v místní hospůdce uctili 
teplým jídlem.
Po náročném sjezdu na Dušnů, během kterého 
se mně Dazul marně snažil kompromitovat pádem 
tím, že do mně naschvál najížděl, protože byl letos 
pořád  na zemi a nechtěl v tom být sám, nás opustil 
Pip, který nabral směr Vsetín.
Sněhová pokrývka byla pořád ještě dostačující a 
tak se jelo dál.
Čím víc se ale blížila Jablůnka, tak sněhu ubývalo.
 Během jednoho ze sjezdů se nám pod běžky 

zaplantalo menší stádo koní, které Dazula tak 
vyvedlo z rovnováhy, že zakopl o kobylince volně 
pohozené na cestě. Ale všechno dobře dopadlo a 
to hnědé na bundě byla na konec jenom hlína.
Ta se ale už potom objevovala častěji i na skluznici 
našich běžek. Proto jsme se jednomyslně shodli na 
tom, že dál to nemá cenu a po posledním sešupu 
do Jablůnky nás naložil Mirís do dobytčáku a jelo 
se do hlavního stanu k Drábkom.
I když jsme dojeli jenom ve dvou a o vítězi tedy 
nebylo pochyb, trvali jsme na ceremoniálu o 
který by nás chtěli ochudit. Ten pocit stál za to. 
Vyčerpaní, ale šťastní. 
Co říct závěrem.
Dělá chybu ten, kdo si K-2 aspoň nezkusí. Čísla, ty 
mluví jasně. Rok od roku je nás víc a víc.

(Miris) K2 - no jo, někdo o této “vyjížďce“ 
prohlašuje, že je to drsné. Je to pravda, 
člověka to utahá. Několikrát jsem ji jel, ale 
letos, protože mi sponzor nezajistil běžky, řekl 
jsem že budu dělat řidiče a odvezu lidi na start 
a budu v případě nutnosti po ruce. Všechno to 
začalo nevině, klidně. Všichni odstartovali a já 
v dobré naději jel na Čerťák, abych tam počkal 
jestli je všechno v pořádku. Jela se mnou 
ještě Bugs, která nevydržela startovní trému 
a nějak nebyla schopná vyrazit. Do hospůdky 
na Čerťáku přijel Dazul, Radek a Pip. Stopa 
byla dobrá tak jeli dál směrem ke Kateřinicím 
a my, že ještě počkáme na ostatní, kteří byli 
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někde za nima. Odjeli a za chvilku telefon. 
Koča a spol. sjeli do Karlovic a jestli prý 
by jsme pro ně mohli zajet, že dál už se 
jim nechce.  Tak jo. Sedli jsme do auta, 
rozjeli se a…….. Ejhle. S autem není něco 
v pořádku. Pořád šlo do smyku a div, že 
jsem to udržel na cestě. Netušil jsem co je 
špatně až pak přijel Nori (kdo ho neznáte, 
neřešte to) a za chvilku věděl která bije. 
Já pako jsem zatáhl ruční brzdu a ona 
přimrzla. No prostě radost. Není třeba 
popisovat jak a co jsem dělal než se mi 
podařilo a auto bylo schopné normálního 
provozu, ale bylo to při nejmenším 
zajímavé. Nějakých 4,5 hodiny pořád 
pod autem a bušit s rozumem do brzd 
aby povolily. Pak zase kousek dopředu, 
kousek dozadu a zase na zem a bušit. Asi 
kolem 4 jsme vyjížděli z Karlovic a Radka 
s Dazulem jsme potkali až byli v Ratiboři.
Cestu na běžkách jsem si odpustil, ale 
radši bych ji absolvoval než to co sem si 
přihodil. Prostě a jednoduše. Nezatahujte 
v zimě ruční brzdu!!! Věřte mi. Nestojí to 
za tu zábavu.

(Zub) Kdo neví co to je, tak je to VÝchovné 
SEtkání ČINovníků. Těšil jsem se na tuto 
akci a pro mě přinesla požadovaný efekt. 
Ikdyž ten příval nápadů nemám v hlavě ještě 
uspořádaný, bylo to super. Za náš oddíl 
jsem tam byl já, Janina a Chytrý. Ten sice 
moc nedebatoval a většinou co řekl to stálo 
za to, ale já jsem rád že tam byl - aspoň 
viděl jak to na takovém setkání vypadá. Pro 
mě je to vždy zkušenost. Snad i pro něj.

(Bax -1.D - ze střediskové  mailové konference 
23.11.2005) Čaute, děkuju ti Romíku (za to,že 
sebralas síly a vylezla na Bařinku a nenechala 
nás všechny u Románků:-), ale hlavně za 
to, žes sebrala odvahu a zorganizovala akci 
zaměřenou ne jen na oranizační chod 
střediska. (Když jsme se bavili o té motivaci 

a dodávání energie - právě pro některé to 
mohl být zrovna tento víkednd). Díky taky tobě 
Dazule a Fido, že při některých tématech jsme 
my nezkušenější mohli hlavně poslouchat. 
Je skvělé, když se starší roveři (nečleni 
srj) můžou poprvé se střediskovou radou 
sedkat v příjemném a přátelském prostředí a 
vidět, že středisko má oddílům být hlavně ku 
pomoci. 
Předpokládám, že se k tomu vrátíme i na 
srj, ale stejně si dovolím pár (2)připomínek 
a návrhů (na které jsme s K. zapoměli tam;-
), dokud je to čerstvé. „Doporučit“ VO své 
vytipované rovery brát nejprve na VÝSEČ 
a až potom na SEČIN. Právě kvůli blízkosti 
probíraných témat a náročnosti (sečin-složité 
fi nancování apod.). A zamyslet se, jestli nám 
na Výseči ještě někdo chyběl.

Výseč  21.-23.1.2005



22.1.2005
Sáňkovací výprava

(Kikina) Když jsem v pátek večer čekala na 
autobus z Kačic, na chvilku se na obloze 
objevil Měsíc. Byl kolem něho barevný kruh, 
což většinou znamená, že by mělo pršet nebo 
v lepším případě sněžit. Ale vzhledem k tomu, 
že už dávno nespadla ani vločka, počítala 
jsem s tím, že nebude žádné sáňkování, ale 
klasická šestkařská výprava, to znamená celá 
propršená. 
K mému úžasu asi v noci začalo sněžit, protože 
ráno byly kopce aspoň trochu bílé, takže byla 
aspoň nějaká naděje, že se půjdeme vozit. 
Na sraz před kostelem jsme s Lojzou a Jirkou, 
coby členové z nejvzdálenějších koutů, dorazili 
jako první. A první jsme byli až do devíti. No 
to je teda sranda, mrmlala jsem si pod nos. 
Vypadá to, že asi půjdeme jenom my tři 
sami, což vlastně není nic divného, když je 
tak škaredě. Ale naštěstí jsem to podcenila. 
Za chvilku přijela Irča, z jejího auta vyskákalo 
několik malých světluch a vlčat a ona se ještě 
vrátila pro další várku, která mezitím šla pěšky. 
Než se vrátili, začalo tiše sněžit a vydrželo 
to až do odpoledne. Napadlo mě, že Irča 
musela šamanit celou noc a ani nevypadá moc 
unaveně…
Nešli jsme nijak daleko, jenom na první 
kopec, který by byl dobrý na ježdění. Z vrchu 
nevypadal nijak divoce, ale po první jízdě, kdy 

pokusný králík Cipísek skončil až v chrástu, 
ne-li v lese, jsme se všichni nadšeně vrhli do 
ježdění. Nejdřív byla chvilka na vyzkoušení 
vozidel, kterých bylo celkem pět druhů, a pak 
už se rozběhly různé závody. Závody lopat, 
pytlů, sáněk, bob a nakonec snowboardů, 
které se v nouzi daly využít i k jízdě po 
břuchu. Nejoriginálnější a nejobůchávací 
byl závod tandemů, to je, že si jeden velký 
člověk lehnul na břuch a na něho si lehnul 
malý člověk, aby ho zatížil, a pak už se 
řítili z kopce rychlostí chromého blesku. 
Nejoblíbenější podložkou se přitom stala Irča 
a nejrychlejším jezdcem tuším Verča. Když 
už nás ježdění trochu omrzelo, dali jsme si 
závody ve stavění sněhových věží ( vyhrála 
skupina Radka- jejich věž měla snad skoro 
dva metry- a hra nakonec dostala nové jméno 
Dvě věže) a pak taky superdrsné hutututu, 
které jsme několikrát opakovali, protože 
poražení se pořád nechtěli smířit s druhým 
místem. 
Stihli jsme i tradiční eskymáckou honičku, 
pár dalších her a taky malou vycházku do 
lesa, kde si cestou zpátky dali ogaři závod v 
bobovém sjezdu po trati…
Takže i přes to, že nás nebylo právě hodně, 
myslím, že se výprava pěkně povedla a 
všichni jsme se vyblbli aspoň na týden 
dopředu.    

13



14

Oddílovka
28.1.2005

Minulý týden byl Oddílový pátek, který 
se nesl v hudebním duchu - přijela nám 
zahrát a zazpívat nelepší folková dvojice 
široko-daleko „Žamboši“. Tato oddílovka se 
nesla ve znamení „Seznamte se s ...“. Každý 
si měl připravit krátké seznámení třeba se 

svým oblíbeným spisovatelem. Nutno říct, že 
většina zúčastněných připravena nebyla, ale 
nakonec se zapojil skoro každý. Navíc jsme 
si zahráli několik hříček - nejpopulůárnější 
byla ta s chytáním bombónů do pusy..
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Skautský ples na Zámku  
29.1.2005

(Janina) Letos, jako i loni a předloni jsem se na 
ples těšila. Je to jedna z mála možností jak dát 
okolnímu světu najevo, že jsme nejenom lidi se 
schopností žít v lese (na horách, v jeskyni, na 
sněhu), ale že se umíme i společensky chovat. 
A tak dámy vytáhly ze skříní krásné šaty, 
pánové kravaty a obleky, všichni byli veselí, 
voňaví a upravení. Začátek byl jako vždy ve 
20.00h. Přivítali nás a pak už se rozjela zábava. 
Zatančily nám půvabné španělské tanečnice, 
kovbojové předvedli své umění a dokonce byla 
i tombola. Nevím, jakým nedopatřením se stalo, 
že hlavní cenu ve velké tombole (pobyt na sk. 
chalupě Bařinka) vyhrála Irča - snad to nebylo 
tím, že ji losoval Dazul. My věříme že ne, byl to 
osud. Dokonce i já jsem něco vyhrála. Byl to šál, 
čepice a naprosto úžasný lak na nehty - růžový 
a modrý se třpytkami. Ten se stal hlavním 
poznávacím znamením našeho šestkařského 
stolu. Ze šestky nás tam bylo hodně (Dazul, 
Irča, Radek, Anita, Sabča, Tucek, Chytrý, Fanta, 
Kikina, Kecka, já, moji rodiče a protáhl se tam 
i Zub který byl jedním z účinkujících - laso a 
bič). Prostě dobrá akce. Moc se těším na příští 
rok a doufám, že nás ze ŠESTKY tam bude 
minimálně stejně a že tam potkám i více Vás 
rodičů od dětí v oddíle. 

Zub s Ivošem v přestávkách vystoupili a předvedli 
trikové lasování, práci s kolty a bičem.

Anita s Radkem narozdíl od rádců děvčata 
nenaháněli ...



   Toto číslo ŠESTÁKU 
   je určeno pro:

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

Informace o Jarním 
táboře (12.-18.února 
2005 na Bařince) byly 
rodičům rozeslány v 

rámci předvánočního 
dopisu. Dotazy u Irči - 

737 249 210.

ÚNOR  bílý, pole sílí
 
4.2. ODDÍLOVÝ PÁTEK - takový běžný odd. pátek kde nechybí 
hry a zábava - takže uzlovačky s sebou!

5.2. HRÁTKY NA SNĚHU - veselé odpoledne pro děti i rodiče, 
prarodiče, prostě celou rodinu. Co vás čeká: Různé soutěže, 
sáňkování, stavění netradičních staveb ze sněhu ......
Kde:Farský kopec v Ratiboři vedle kostela. Kdy:v sobotu 5.2. 
2005 od 13.00h. Konec podle počasí a Vaší nálady. Možnost 
ohřátí a prohlédnutí naší ratibořské klubovny. Občerstvení 
- čaj, káva...

11.2. Speciální PŘEDVALENTÝNSKÁ oddílovka s 
překvapením. Povídání o přátelství, radosti a dobrých 
skutcích

12. - 18.2. JARNÍ TÁBOR na BAŘINCE. Sraz: V Kateřinicích na 
zastávce u školy v 16.20h. V Ratiboři na zastávce u kina v 
16.25h. V Hošťálkové na zastávce u obuvi v 16.10h. S sebou: 
Spacák + karimatka, teplé oblečení + náhradní oblečení, 
oblečení na spaní, hyg. potřeby, dobré boty + náhradní, 
ponožky, přezuvky, ešus + lžička, KPZ, deník + tužka, šátek, 
uzlovačka, 1/2 l pet láhev, dopravní prostředek - sáňky, 
boby, lopata, lyže (150m od Bařinky je nový lyžařský vlek 
!!! + kdo chce, tak i peníze na vlek). Doufám že pojedete v 
hojném počtu už se na vás těším.

25.2. ODDÍLOVKA  - nezapomeňte, že 4.chlapecký pořádá i 
PRO NÁS „HON NA ŠIROKKA“ a teší se na vaši účast - bližší 
informace vám podají rádci nebo Janina .

Jen pro informaci. 
Oddílové rady se 

přesunuly z pátku na 
neděli 17.00h. Zatím 
byly dvě a myslím, že 
se neminuly účinkem. 
Na poslední jsme sice 

ztrávili 3h, ale rozhodně 
se nekecalo oničem jak 
bývalo v pátek zvykem. 

Samozřejmě není 
vyloučené, aby jsme se 
po oddílovce sešli jen 

tak na pokec.

Plán oddílových akcí – březen  
(připravuje Anita) 

4.3.  oddílový pátek – „ Boudo, budko, kdo v tobě přebývá 1. „
5.3.  družinové výpravy
11.3. oddílovka – možná přijde i Maryša..., trochu zpěvu a zábavy
18.3. oddílový pátek - „ Boudo, budko, kdo v tobě přebývá 2. „
19.3. oddílová výprava – Na Dračí skálu 
25.3. oddílovka – jak se neztratit – s buzolou a mapou...
25. - 28.3. Velikonoční Planina - Kikina

Plán 
střediskových 
akcí - březen

4. - 6.3. Vůdcovský a 
čekatelský kurz, filmový 
kurz

11. - 13.3. Vůdcovský kurz

18.- 20.3. RÁDCOVÁK I. a II.


