Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 59, vydáno pro vnitřní potřebu - 4.května 2005, nákladem 60 výtisků

Oddílová rada

Záštitu nad stavbou oddílové boudy na střediskovém
pozemku v Dynoticách převezme Fanta s Chytrým.
Je šance, že letošní prázdniny budeme mít
postavenou svoji oddílovou chajdu podobně jako
majá trojkaři Dynčák či dvojkaři Kosárnu.

V našem Valašsku vyšel 7.4.2005 článek s fotkou
z 2.kursku lasování - jmenoval se „Kateřinicemi
se neslo práskání bičem“. O pár dnů později
- 12.4.2005 v týdeníku Jalovec vyšel článek
„Skauti začnou letos stavět“ - informace o podpisi
smlouvy na 14,3 mil Kč na výstavbu Dětského
bezbariérového centra Březiny. Zajímevé na obou
článcích bylo to, že novináři se sami ozvali!
V posledním čísle roverského KMENe, vyšly dvě
stránky o Spídym (autoři: Janina, Kikina, Michálek
a Dazul).
Před
Velikonocama
na
Bařince
spadla
Countrystodola a na Kosárni altán - zima byla
fakticky krutá. Na poslední SRJ se nepodařilo mezi
vůdci ostatních oddílů prosadit, aby se postavila
znovu. A tak můžeme s klidným svědomím
přesunout síly na budování „srubu“ na našem
tábořišti v Dynoticách :-)

Narozeniny v květnu

4.5. - Míša, 10.5. - Ondra, 11.5. -Pejsek,
12.5. - Martina, 27.5. - Zdenda + Čita,
28.5. - Pája
jamboree… Bude se konat na deseti místech Evropy
najednou. V Polsku, Řecku, Portugalsku, Francii,
Německu, Dánsku, Švédsku, Finsku i ve Velké Británii.
Je jen na vás, kterou skautskou základnu si vyberete!
Akce se bude konat 22. – 29. července 2006, a
zúčastnit se jí mohou pěti až sedmičlenné družinky
skautek ve věku 14 – 18 let! Hledají se nejen družinky,
které by se chtěly zúčastnit, ale také VEDOUCÍ české
výpravy, která by na některé ze základen vyrazila a
připojila by se tak ke skautkám z celé Evropy! Akce
se sice koná až za rok, ale přihlásíme-li se společně
do konce září, získáme výraznější slevu účastníckého
poplatku. Předběžné přihlášky prosím zasílejte na
adresu international@junak.cz!

Svojsíkáč - náš oddíl má zajistit 2 lidi na disciplíny:
- Lasování (jak chceme) a Šifry (podle pravidel
SZ)! Sraz: Organizátoři 7:00. Závodníci 8:15 Ceny:
deskové hry - družinky, není to dobrá motivace?

Z informací Okresní rady Junáka vyplývá, že naše
střediskso jako jediné ze vsetínského okresu
zaznamenalo nárůst členů (konečné číslo je 316).

Excalibur (14.5.2005) - připomínáme kontrolu zbraní.
Trojka zasjistí autobus. Kostýmy údajně přidávají
životy - to by stálo za to, něco spichnout ne?

Každý z RS by měl čas od času se na netu připojit
na http://www.skaut.cz/rovernet/ - což je fantastický
portál věnovaný českému roveringu. Lze na něm
najít téměř vše na co si RS vzpomene. Každý z RS
může být zároveň jeho spolutvůrcem... Tento web
je velmi inspirativní a na první pohled lze poznat, že
skupinky RS podobné jako u nás v ŠESTCE fungují
po celé ČR - docela vhodná inspirace.

Máte zájem o propagaci skautingu na Vsetíně,
Kateřinicích, okolních obcích? 22.5. v 19:00 je ve
střediskové čajovně schůzka o tom, co dělat pro
propagaci: před akcí, při akci a po akci.

Evropský region WAGGGS (skautky) se rozhodl v
příštím roce uspořádat netradiční druh evropského

Na ŠESTÁKU č.59 se podíleli: Dazul, Zub,
Bára, Anita, Irča, Janina, Fijalka, Piškot,
Sněhula, Radek, Šíša, Lulu, Liška, Škubánek,
Uderzo, LACHIM spol.s r.o. Uzávěrka dalšího
čísla ŠESTÁKU je v sobotu 28.5.2005.
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Bařinka
Hanýsek
ŠESTKU
požádal
o
koordinace prací na Bařince. Jde o tyto úkoly:
zateplení verandy, okno ke schodišti, pevné
vstupní
dveře,
botník,
skříň
na
nářadí,
lavice
s
úložným
prostorem.
Zkulturnění
komory - přesun nářadí, zesvětlit (vybílit).
Hanýsek zdůrazňuje - koordinovat, ne celé dělat
sami. Spíš hledá člověka, který by to zmákl.
Rampa po nás na Bařince žádá toto (zřejmě teď
na brigádě): sečení louky, dřevo do dřevníku,
podbití, zateplení, nářadí zajistit sami - prosím
Zkuste se k tomu vyjádřit. (Zub)

Takový normální den ...
(Dazul) Nadpis, který jsem zvolil pro svůj tradiční
příspěvek je stejný jako je název “scifi-real-hororového”
filmu z naší Bařinky.
Nicméně - dneska bych rád popsal jeden svůj obyčejný,
všední pracovní den. To proto, že je občas potřeba
hlubokomyslné úvahy uvést v realitu s praktickou denní
všedností a realitou.
Takže dneska je pondělí 25.dubna 2005. Včera měl
narozeniny Hanýsek a zárověń měl svátek Jiří. A taky
jsem byl předevčírem s oddílem na Ivančeně. Bylo
nádherné počasí a v těch tisíci metrech jsem neměl
pocit promarněného dne.
Hanýskovy narozeniny jsem oslavil nalepováním
opadaného obkladu na soklu našeho rodiného domu.
Odpoledne jsem krátce zašel s Fantou, Cipískem a
Pájou na padák do Hološína (krásné počasí, krásné
lety...). Večer jsem dělal na Březinách (SROP 3.2),
sázel toto číslo Šestáka a nadával jsem, že jsem si
nešel prvně letos zaběhat, protože za pár dnů na
Špacíru nejspíš chcípnu.
Ale dneska je pondělí - pracovní den. Ve 21:05 jsem
přijel z práce domů, bez sebevědomí (máme v pondělí
od 19:00 angličtinu s Noriem) a s balvanem věcí, které
musím do rána vyřešit.
Zaháním do postele Páju a Zdendu, zapínám počitač
a jdu na to. Pif mi poslal už ráno mail ohledně Březin
- projektu SROP 3.2., který se odevzdává v pátek
do 12:00 ve Zlíně. S hrůzopu si uvědomuju, že jsem
slíbil odvoz ve čtvrtek večer dalším 3 lidem na ObRok
(srdeční akce u jejíhož zrodu v roce 2000 stáli RS
našeho oddílu střediska). Takže se to musí odevzdat
ve čtvrtek dopoledne.
Irča už spí - v práci finišujeme s dobudováním vlastní
vzorkové prodejny a hodně moc věcí leží na ni. Je z
toho dost přetažená. Tento týden chceme jet společně
na ObRok a tak vzhkledem k tomu, že nebude 1 den
v práci, musí spoustu věcí zorganizovat tak, aby to
fungovalo co nejlépe i bez ní.
21:35 přichází SMS od Chytrého: “Zdar sefe, prosimta
potrebuju omluvenky pro radima lenku a tetu pokud
mozno do zitrka dik”.
Sakra - nebylo naposledy dohodnuto, že je omluví
rodiče? Zase změna? Co se dá dělat. Rychle se dívám
do PC, kde mám uložené nějaké omluvenky. Po 17
minutách marného hledání to vzdávám. Chytrému jde
mezitím zpráva: “Tak si je napis a prines vytisknout a
orazitkovat.”
Sedám na srop 3.2. a rozpitvávám jednu věc po druhé.
Samotné přílohy mají 14 bodů. Rekapituluju co z toho
zajistí Pif a co já, respektive Roman, kterému posílám
prosebný mail.
22:47 přchází mail od Zuba s příspěvkem do
ŠESTÁKU. Mám z toho radost dvojnásobnou - jednak
ze samotného příspěvku a taky z toho, že je nás víc,
kdo v tuto dobu bdí a dělají cosi pro ŠESTKU.

23:18 - Vůdce jednoho z valmezských oddílů Suta
posílá e-mail s tím, že má zéjem o pilotní podzimní
akci pro vůdce oddílů OSEV (Okresní SEtkání
Vůdců). Další magor, který ponocuje :-)
Je 23:25 a Chytrý nikde. Asi ty omluvenky tak moc
nepotřebuje. Škoda zabité čtvrthodiny.
Sedám k mailu, který mi přišel už v pátek a já jej
doteď nevyřídil - SROP 3.1. (samotná stavba Březin
- projekt na 14,3 mil Kč) - po té, co náš projektový
manažer Ing.Šupová v Olomouci přistoupila na
rozdělení našeho projektu ze dvou na tři etapy (aby
to šlo ufinancovat z toho co máme k dispozici), došlo
k tomu, že nesouhlasí nějaký formulář ISPROFIN.
Nevím co to je. Ani Pif, kterému jsem v pátek posílal
SOS mail mi nic k tomu nenapsal a tak se do toho
znechucen a nevzdělán ponořuju sám. Snažím se
používat selský rozum.
0:15 - Vzdávám to - potřebuju výtisk poslední verze
rozpočtu 3.1. Ten mám v práci. Zítra na tom budu
pokračovat. Ale nebyl to promarněný čas - už asi vím
co se po mně chce.
0:20 Ještě aktualizovat smlouvu s Auxiliiem - bude
to partnet projektu 3.2. Zítra musím někde sehnat
Medvědovu maminku a domluvit se s ní na podpisu
smlouvy za Auxilium.
0:40 - konečně se dostávám k tomu, abych si přečetl
22 stran projektu SROP 3.2, na kterém pracoval
Pif. Musím jej opoznámkovat a připomínkovat.
Poznámek, prav a připomínek je tolik, že se mi to ani
nechce psát do mailu. Raděj ráno za Pifem dojedu
na Vsetín (přijatelná zajížďka 12 km) a předám vše
osobně.
1:20 Končím - jsem líný dělat dál. Zítra mne čeká
dořešení toho pitomého formuláře ISPROFIN pro
SROP 3.1, jednání s potencionálním projektovým
manažerem Dětského bezbariérového centra
Březiny, ověřování na matrice spousty listin pro
projekt SROP 3.2 (musím to stihnout v pracovní
době), doladit žádost o drobnou stavbu na
středsikovém (oddílovém) pozemku v Dynoticách,
práce na kateřinické kabelovce a finišování se
sazbou tohoto ŠESTÁKA - chci to mít připravené tak,
abych doplnil ObRok a příští úterý to jenom vytiskl
(tisknutí ŠESTÁKA mi v práci zabere 2 dny) - tak aby
byl oddílový časopis s drobnou rezervou nachystaný
na pátek. A taky bych měl mimo to v práci vytvářet
nějaké hodnoty :-) - tj. klasických pracovních 10-11
hodin v zaměstnání u LACHIM spol. s r.o..
Jdu spát příjemně psychicky znaven s pocitem,
že jsem pro oddíl a naše středisko něco málo
užitečného vykonal. Dneska (26.4.2005) mne
čeká podobný večer. Snad se mi aspoň podaří jej
zakončit větou klasika Jacka Londona (když dopsal
svých pověstných 1000 slov): “Končím - jsem se
svou prací spokojen”.
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Milí rodičové,
Zveme vás k příjemnému předtáborovému posezení v naší
klubovně v Kateřinicích. Buchétky a kafíčko bude. Kdy:
13.5.2005 18:30 – klubovna Kateřinice.
Všechny srdečně zve
Šestka Kateřinice

Červen 2005
3.6. – Oddílovka
4.6. – Družinové výpravy
10.6. – Oddílový pátek
11.6. – Triatlon a triatlonek tradiční akce na tradičním místě
– Nový Hrozenkov – Balaton (akci
má na starosti Miris)
17.6. – oddílovka
18.–19.6. – Kurz práce s kůží (bližší
informace Irča)
24.-.26.6.
–
Předtáborovka
– příprava tábořiště, sečení louky.
Určitě s sebou nářadí. Upřesním
před akcí
1.7. – Ukončovací oheň – myslíte,
že nás Radek pustí do svého lesa i
letos?
Jelikož nám už svítí sluníčko, ale občas
aj prší, tak náplň oddílovek a oddílových
pátků nepíšu, protože to budu měnit podle
počasí.
Určitě nás čeká už domluvený a slíbený úklid
lesa v Ratiboři, možná nějaká sebeobrana a
házení sekyrou. No uvidíme.
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(Dazul) Měl jsem radost. Měl jsem
velkou radost a chci se s vámi
o ni podělit. Byli jsme s Irčou na
celostátním setkání RS zvaném
ObRok a v sobotu Irča volala Sněhuli
s dotazem jak proběhla její akce
Čarodejnice, kterou organizovala
v Jablůnce. Kdybych řekl, že jsem
nebyl velmi příjemně překvapen
účastí, kterou na akci Sněhula měla
(150 lidiček), lhal bych.
Vůbec v tuto chvíli nedokážu
odhadnout jaký praktický užitek
pořádání Čarodejnic Sněhuli přinese
- zda se její jablunkovská družinka
po akci rozroste či nikoliv, zda si
této akce všimli radní Jablůnky a
vezmou skauty na „milost“, zda
bude mít 136 jablůnkovských dětí
krásnou vzpomínku na tuto akci, zda
jablůnkovští rodiče zaregistrovali, že
existuje i v Jablůnce skauting, zda
tím byla potěšena celá družina, ....
Vím ale, že Šněhula, které ještě
nedávno bylo 13 roků :-) si dokázala
vydupat (přes dlouhodobě vlažnou
přízeň vedení oddílu) svoji vlastní
akci, dokázala na ni ve spolupráci
s Romitů získat potřebné peníze,
dokázala na ni zajistit 5x větší účast
než na ve stejnou dobu probíhající
obdobnou akci na Vsetíně, ...
V tuto chvíli věřím tomu, že se jí
podaří dokončit to, co jsem před
pár lety v Jablůnce vzdal já osobně
a později i Fido - nastartovat vznik
samostatného skautského oddílu.
Našlápnuto na to je, zdá se velmi
dobře. Teď to chce maličkost vydržať!

Jak
bylo
už
v minulém
ŠESTÁKOVI
psáno, letošní
tábor bude
ve znamení
legendárních
komixových
příběhu Asterixe
a Obelixe.
I letos si každý
účastník tábora
připraví stylový
kostým - oblek
ve stylu svého
oblíbeného
hrdiny příběhu.
Pouze kostým
druida
Panoramixe
je zapovězen
- ten má právo
mít pouze hlavní
organizátor
táborové hry Radek.
Zatím drobný
nesoutěžní
úkol: dokážeš
pojmenovat
jednotlivé
hrdiny
našich příběhů
zobrazených
v tomto
ŠESTÁKU?
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Pro světlušky
a vlčata

Bodování

Tak jako byl minulý douměsíc rekordní
v získaných bodech, myslím, že tento
poněkud zaostává.
1.místo Kája ........... 146 b
2. místo Lucka ........ 144b
3. místo Beruška .... 141b
4. místo Čikita ........ 122b
5. místo Zdenda .... 108b
Scooby (100), Raška (88), Mája (87), Týna
(85), Ferda (64), Ještěrka (50), Laňka (46),
Krišpína (45), Miška (31), Smíšek (24),
Blonďák (22), Sabča (13), Fčelka (10),
Nikita (7)
Blíží se tábor a to nezadržitelně. Připomínám všem,
kteří jsou zapomětliví, aby donesli přihlášky. I v
letošním roce držíme trend jednoho z nejlevnějších
táborů v širokém okolí (díky sponzoru tábora).

(Irča) Je určeno pro všechny rodiče mající jakékoliv dítě
v našem oddíle. Bude se týkat hlavně tábora, ale zváni
jsou samozřejmě všichni rodiče. Budete mít jedinečnou
příležitost poznat lidi, s kterými vaše děti tráví spoustu
svého volného času. A pokud se vše podaří, budou mít
světlušky a vlčata pro všechny rodiče sladkou pochoutku
a kafíčko. Taky se budou vybírat penízky na tábor, tak
si je nezapomeňte. Jakékoliv individuální platby jsou
samozřejmě možné po domluvě s Irčou. Já mám totiž,
jako každý rok, na starosti penízky.
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Závod Světlušek a Vlčat
(Irča) V neděli 15.5.2005 bude
konečně náš závod. Nemusíme
nikam jezdit, protože si ho
uděláme v Kateřinicích a
pozveme vsetíňáky k nám.
Jedná se o závody čtveřiček,
které celé jarní družinovky
navičovali a nacvičovali. Tady
taky využijeme naše oddílové
trička.
Sraz v Březinách u koupaliště 8:
45. Začátek závodu 9:30
Předpokládaný konec 16:00. S
sebou věci jako na družinovku
(deník, tužka, KPZ, uzlovačka,
šátek), na oblečení odílové
tričko VSETÍN (pokud bude
chladněji, tak pod triko něco
podvléct) pohodlné boty na
běhání - ne gumáky i kdyby
lilo jako z konve, náhraní
ponožky, pláštěnku, 2 svačiny, 1
špekáček, 1 krajíček chleba ke
špekáčku, pití na celý den, něco
dobrého na doplnění energie.
Závodit se bude ve dvou
disciplínách
vědomostní
a
praktické
Vědomostní
poznávání
lidí, kteří mají co do činění
se vsetínským skautingem,
poznávání významných míst
pro náš region,
Praktické - vázaní 6 ti základních
uzlů, stavění přístřešku z celt,
překonání lanové lávky,
a možná bude i něaké
překvapení.
Prostě se máme na co těšit.
Pokud budete mít dotazy, klidně
volejte. Irča 737 249 210

SEZNAM VYBAVENÍ NA TÁBOR
Oblečení: kroj + šátek + turbánek - krojem
se rozumí béžová skautská košile. Pro
ty kteří ji ještě nemají: krojová košile se
dá koupit v prodejně skautských potřeb
v Zašové. Její cena je přibližně 420Kč +
šátek 50Kč (světlušky a vlčata žlutý, skauti
a skautky - hnědý) a turbánek. Kroje je
schopno zajistit vedení oddílu - stačí
nahlásit velikost a poslat peníze.
Kalhoty ke kroji - ne do gumy (rifle,
manšestráky, kapsáče. Barva by měla
být zelená, černá, hnědá nebo modrá),
náhradní dlouhé kalhoty - ne tepláky,
kraťasy, ponožky, spodní prádlo, tričko s
krátkým rukávem (oddílové, střediskové),
tričko s dlouhým rukávem (košile), svetr
nebo mikina, mantl nebo nepromokavá
bunda, pokrývka hlavy (šátek, kšiltovka),
oblečení na spaní (teplákovka), boty
(1pevné, sandály), pláštěnka, plavky,
kapesníky.
Hygienické potřeby: zubní pasta +
kartáček, hřeben, šampón, mýdlo, krém na

ruce a obličej, jelení lůj, repelent, stálé léky
které užíváte po celý rok, osobní lékárnička
malá, ručník + osuška (nebo 2 ručníky).
Ostatní: ešus + lžička + plecháček hrníček,
spacák + karimatka + celta (kdo má), malý
batůžek, baterka + náhradní baterie,
deník + tužka, malý kapesní nožík,
sekyrka v obalu, KPZ, uzlovačka, PRUKAZ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY okopírovaný
odevzdat před táborem, peníze (něco
málo na útratu), plátěný pytel na špinavé
prádlo (stačí povlak od polštáře), tričko,
KOLO + PŘILBA + OSTATNÍ VYBAVENÍ,
oblíbená knížka.
Všechny věci zabaleny v batohu. Nikdo
neponese nic v ruce. Na tábor jedeme
všichni ve skautském kroji!
Poznámka pro rodiče: každý účastník
tábora je jiný a potřebuje jiné množství
věcí. Nejlepší bude poradit se z vůdci na
předtáborové schůzce s rodiči v pátek
13.května 2005 v klubovně v Kateřinicích.
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NAŠE AKCE
Sběr železného
šrotu
2.4.2005

(Zub) Sešli sme sa u klubovny. Už nemám
ani tuchy kolik nás bylo, ale bylo nás
tak akorát na to, abysme si nezavazali.
Začlo sa jak dycky na pasekách a jelo sa
dolů po dědině až k hřišti. Mezitým sme
samozřejmě zabrůsili aj do bočních ulic a
uliček. Letos toho moc nebylo. Tož nevím,
lesti to nevěděli nebo si to chců odvézt
sami, ale jakůsi kačku sme vydělali.
Tož velký dík všeckým, co k cestě dosmýkali
8

všecko železo, hlavně ty těžké vany,
kamna, atd. Takej děkuju vám, co ste sa do
oběda smýkali a létali za traktorem.

3.4.2005 -

2. kurs lasování

(Zub) Myslím, že se zase povedl. Nápor lidiček
sice nebyl rozložený do celého dne, ale spíš
na dopoledne. Nevadí, přesto se v kulturáku a
na hřišti objevilo přes 30 lidí z různých oddílů
i z veřejnosti. Pro zajímavost, nejdál byli lidi
z Hranic a nejstarší pán měl rok narození 1927.
Ten sice nelasoval ani nepráskal, ale byl tam.
Z počátku mě trochu mrzelo, že z našeho oddílu tam bylo málo lidí, ale hned mě to přešlo. Pro
mě je totiž důležité, že tam ti lidi přišli a přiznám
se, je mi jedno z kterého jsou oddílu. Hlavně, že

přijeli. O to víc mě potěšilo, že se tam objevilo
i 9 lidí z veřejnosti.
Doufám, že na podzim nás bude zase aspoň
tolik, co teď. Počítám, že bysme mohli zařadit
navíc hod sekyrou, takže sekyrky nabrůsit a
hurá na to.
Jen malá zajímavost na závěr. Kdybyste jeli
na kurz lasování k nějakému uznávanému
lasařovi a byli úplní začátečníci, naučíte se to
sami jen s tím rozdílem, že zaplatíte asi 30x
víc, než u nás v Kateřinicách.
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střediskové kolo

Svojsíkův závod - 9.4.2005
(Fialinek&Piškotek) Tak sme jely tým
rychlobusem, který to točí v Hoští a pak kalí
směrem big city Vsetín. Enom tak mimochodem
jel aj Šnekoštíří mišmaš.To byla asi první akca,
de byla celá naša jedinečná !ŽABÍ! družina. Již
na trase nádr => Rokytcentrum nám začlo
být vedro z toho jak bylo „pěkné počasí“. No
po cestě sy nejací sklerotici museli kůpiť jídlo
(třeba skoro celá naša družina). Konečně našů
spešl chůzů dorážíme k big budově (pro ty
méně chápavé k Rokytcentrum v Rokytnici).
Vkročíme dovnitř a padáme na záda. Tož
hledáme ten správný kůt na sedění. Pak jak
už to bývá byl slavnostní nástup. Fido měl
přiměřeně dlůhý proslov (kdo, co, jaký, který,
čí, proč a hlavně na co ?). Pak byla velká
porada (kdo, kdy a s kým) s rádcama. No naše
startovní číslo bylo takové kulaté, takže !4!
Startovaly sme v super čas 9:44 a 59sekund
ani o sekundu víc. Na prvním nástupu sme
udělali rozhodčímu z Trojky radost (Lísky- za
případné chyby se omlouváme), protože nám
mohl napsat pár trestných BODÍKŮ. Dál si
to míříme do kopca za lasovací machriní (
Kikinků). Bylo ještě krásnější počasí než na
začátku. Někteří poprvé roztočili takovů tu věc,
které sa říká krinolína. Tož pak vystřelíme jak
kopnuté do …nohy. Rozžhavené si to míříme
po 1. špatném odbočení do nejbližšího lesíka.
Pár chytrých hlav nás nasměrovalo konečně na
správný směr. Dorážíme konečně k pavoučím
mužům Krtkovi a Rampovi, kteří su nad
úrovňů. Tam se poprvé setkáváme s našima
chlapcama. V tom krásném počasí sů všeci tak
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zpocení až mokří. Tož Krtek nám vysvětluje ty
jejich nadlezy a podlezy. Tož 2 trestné. Pak zas
2. špatná odbočka, ale správný směr sme našly
rychlo. Tož kytky, pak za nama enom žhavá
čára. Před nama kopec, za nama krpál, kolem
„velmi suchá cesta“ nikdo nás nevidí, nestíhá a
v dáli se rýsuje historikova (Muchova) postava.
Tož čekačka jak cip a my jak nejací filozofi
přemýšláme co zas fišuje. Tož úlet, jak cip byla
tam skautská historia. Nikdo z nás nevěděl,
jak sme na tom blbě. A malá perla: rady pro
našu rozvařenů nudlu (ČEČI) na to, aby uhodla
vůdce 4.chlapeckého: „Věro, tož takový ten
nájezd“ nebo „jak se jmenoval ten co létal v té
helikoptéře v kačerovi Donaldovi?“ víte kdo to
je podle našich rad? Zas jakési trestné, ale my
tu oběť hodláme podstůpiť. Tak sa vydáváme
za stanařem Staňů na stavění stanů. Z tama
k ohňovým ženám, dále k ostřílenému střelcovi
Chytrému. Pak sme asi jak většina odvážlivců
v tom „pařnu“ hledali zdravotní ženy. Po
dlouhém boji sme je našly. Dále sme to kalily
do big budovy za Kopečkem a celých !15
MINUT! sme poslůchaly kydy typu: „Děvčata
pokud se nemýlím, tak máte 10 minut.“ A
Věruš zabodovala: „máme jedenáct!!!“ Pak
konečně dem do… pryč. Tak navrchu lasujem,
některé udatné si povídají s 1.a 4.chlapeckým.
Jiní paří hry deskové a jiní mobilní. Někteří se
převlékají do suchých a voňavých triček z těch
spocených. Pak už bylo vyhlášení.
ENOM TAK MIMOCHODEM SME BYLY
3...... Všem děkuje váš rádce a podrádce.
F+P.

16.-17.4.2005

VRRV

(Janina) Na tuto VRRV jsem byla
pozvaná, abych si to něčím zasloužila
zjistila jsem alespoň vlaky a u našich
slovenských bratrů domluvila, že na
jejich hrad přijedeme. Cestou tam,
jsme vystoupili v Návojné a vydali se
delší cestou přes Nedašov, Vršatec
a Červený kameň až do Lednice.
Tam na nás měli čekat naši známí

neznámí z Půchova.
Původně jsme se domnívali, že tam dorazíme nejpozději kolem
třetí. Jak už to tak ale bývá opět nás překvapily slovenské kopce
i jejich turistické značení (obvykle jiné na mapě a na místě).
Když jsme něco po páté konečně dorazili k hradu, Najavo už tam
nebyl (omluvili ho, že měl neodkladné záležitosti s frajárkou),
čekali na nás ti, kteří vydrželi. Byli jsme unavení, ale i tak to první
setkání proběhlo v pohodě, i když tak trošku rozpačitě.
Přespali jsme na krásném místečku, pod plachtou. Než jsme
ráno posnídali byl tam už i dva další známí - neznámí. Jedním z
nich byl i Najavo, se kterým jsem sice mnohokrát telefonovala,
ale nevěděla jsem jak vypadá. Popovídali jsme si, Fanta s
Mirisem se zatím vyblbli při slaňování hradeb a mohli jsme jet.
Autem jsme nadvakrát dojeli do Půchova na obhlídku klubovny.
Potom jsme už jeli na vlak.
Ve vlaku jsme dořešili věci na OBROK a zbytek cesty prokecali.
Myslím, že to bylo příjemné setkání a vyšlo nám i počasí
protože pršelo jenom trochu a to na stejném místě kde loni. Asi
tam prostě prší vždycky. Doufám, že někdy zase uspořádáme
nějakou společnou československou akci, třeba o prázdninách.
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16.4.2005 - svatba pana farářa
(Dazul) Na táboře 2003 s náma bratr Pavel pobyl
skoro polovinu stálého táboření. Na posledním

táboře se za náma přijel podívat i
se svou nastávající - Radkou. No
a přestože v termínu jejjich svatby
probíhala oddílová akce (roveři byli
na víkendové návštěvě u slovevských
skautů), nemohli jsme si nechat ujít
tuto příležitost, abychom manželé po
vykročení od oltáře obveselili. Skaut
je veselé myslí - a tak jsme si pro
ně připravili malou a krátkou sadu
svatebních poťouchlostí.
Nakonec jsme ještě dostali svatební
podělek,
který
jsme
okamžitě
společně v klubovně snědli.

(Zub) Už je to tak, bratr Pavel je
mezi nama ženáčama. On i nevěsta
byli krásní, ale to je v den svatby
asi každý novopečený pár. Aby to
neměli tak jednoduché, připravili
jsme pro ně pár jednoduchučkých
úkolů. První měl Pavel poznat svoji
nevěstu mezi dalšími „dívkami“
přikrytými prostěradly. V tomto
úkolu neuspěl. Ale ta jeho tam byla,
fakt. Aby ji získal musel bojovat v
ringu molitanovým mlatem a se
zavázanýma očama. Protivník byl
podlý lotr a šátek si trošku sdělal a
uštědřil Pavlovi několik ran. Dobro
opět zvítězilo a tak i Pavel porazil
svého protivníka. Aby to neměla ani
jeho ženuška tak jednoduché, tak
mu musela ovázat hlavu - poslepu.
Ovázala mu ju pěkně a tak se mu
dostala za ženu. Aj cukrové jsme
dostali. Díky
12

Krátce ....
Na Ekohru se v rámci oddílového pátku
vyrazilo autobusem směr Vsetín s igelitovými
pytli.
V době, kdy se konala VRRV, byli na jeden
den naposledy zalyžovat v Nízkých Tatrách
Irča, Zdendáš a Dazul.
V pátek 29.4.2005 byl Zub s ogarama dělat
raněné na cvičení Hasičů. Akce se bude
opakovat i v Ratiboři. Zájemci se mohou
zúčastnit exkurse do hasičárny.

skauty organizovaly Dvojkařky. Akce to byla
úspěšná.
Tento měsíc byl v klubovně promítán film
Asterix a Obelix.
Na družiniovkách Šneků a Štírů se hojně
vyráběly meče a štíty na Excalibur a pokud
vydrží, tak i na tábor. Meče i štíty jsou velmi
bytelné a ogaři šikovní.
Skoro půlka družiny Šneků byla v neděli po
Ivančeně s Dazulem na padáku v Hološíně.

Zub a Janinů se místo ObRoku zúčastnili
Vůdcovských zkoušek mimo náš okres. Oba
byli úspěšní. Zubova vůdcovská práce na
téma “Jsme pro ně nadějí?” vzbudila u komise
zaslouženou pozornost.
Zástupci ŠESTKY (Chytrý a Fanta) se
zúčastnili Dne země na Vsetíně, který za
13

23.4.2005 (Dazul) Takové pěkné počasí jaké jsme zažili
letos se jen tak při tradičním výstupu na Ivančenu
nepoštěstí. Všichni jsme přijeli domů krásně
sežehlí.
I když nás letos nevyrazilo moc (tuším třináct),
každý z účastněných může potvrdit, že ti, na akci
kteří nedorazili mohou litovat.
Pro cestu tam i zpět jsme využili autobus, který
mimo nás vezl ještě vsetínské světlušky a vlčata,
jedničkáře, jedničkářky, čtverkaře a papučáře.
Zpátky se k nám přidaly dvojkařky a cestou jsme
se potkali z Trojkařama, kteří byli vyparádění ve
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Ivančena
Ivančena se nachází mezi Malchorem
a Kykulkou, pod vrcholem Lysé hory, na
červené a modré značce (825 m n.m.)
- jméno IVANČENA je zafixované mezi
místními znalci spíše jako mohyla
vybudovaná na památku skautů
umučených v době 2. sv. války.
Mohyla byla založena oddílovou
radou 30. oddílu Junáka z Ostravy
6. října 1946 na paměť pěti
ostravských skautů - Vládi Čermáka,
Vládi Pacha, Milana Rottera, Quido
Němce a Otto Kleina, kteří byli 24.
dubna, v den svátku všech skautů,
to je na sv. Jiří, roku 1945 popraveni
německými okupanty v polském
Těšíně a dalších třinácti skautů
padlých v protifašistickém “Odboji
slezských junáků”. Po té co se moci
v Československu chopili komunisté a
zákázali Junáka, přicházeli k mohyle
turisté. Od roku 1961 se u mohyly
pravidelně začali scházet trampové,
vždy v neděli, která byla 24. dubnu
nejblíže, a to v pravé poledne. Čeští
a slovenští skauti se v horách scházejí
každý rok v den svého patrona sv. Jiří
a každý přináší svůj kámen, ze svého
kraje a mohyla tak neustále roste.
Do roku 1989 byla ivančenská
mohyla i symbolem odboje proti
nesvobodě. V
období
totality
sledovaly
hromadné
výstupy
bezpečnostní síly a shromáždění
doprovázela represivní opatřením.
Mohyla
je
jakýms
symbolem
vlastenectví, statečnosti a přátelství.
Roku 1999 mohyla zabírala asi 40
metrů čtverečních a zhruba 195
metrů krychlových, sahá do výšky
4 metrů. Snem a snahou skautů je,
aby tato mohyla byla zařazena do
památek UNESCO.

svých v nových oddílových bundách. Takže
na letošní Ivančeně se sešlo skoro celé
středisko.
Hned po vystoupení z autobusu nám dělal
ostudu Cipísek se svýma gumákama. Byl
středem pozornosti u všech kolemjdoucích
celou sobotu.
Cestou k mohyle jsme potkávali skauty z
celé republiky. Já osobně přestal počítat
domovenky někde u třiceti.
Na Ivančeně jsme se dozvěděli, že i
děvčata mohou nosit trojkařskou oddílovou
bundu, ale nejdříve musí s nějakým
trojařem minimálně 3 roky chodit. Jestli
si ŠESTKA někdy v budoucnu pořídí také
nějaké oddílové bundy, nevím zda se najde
mimo oddíl nějaké děvče či kluk, který bude
nosit šestkařskou bundu .. :-)
I my jsme k mohyle položili své kameny,

pokoušeli se najít ty, které jsme zde
vynesli loni, předloni, .... Obdivovali jsme
krásně malované či jinak upravené výtvory
jednotlivých oddílů. Vzhledem k tomu, že
letos bylo u mohyly cca 1500 lidí, opět
trochu zmohutněla.
Z Ivančeny vedly naše kroky na Lysou
horu. Cipísek byl nadšen, protože asi 150
výškových metrů pod Lysou horou jsme
narazili na plotny sněhu a jeho gumáky
slavily úspěch.
Z Lysé hory byl s povděkem kvitován
Pájův vynález petlyží (rozříznutá pet
láhev nasunutá na botu). Dobře to na nich
svištělo a skvěle se padalo.
Konec akce nám zpestřilo pátrání po
čtyřech ztracených jedničkářkách a pak už
následovala pohodová autobusová cesta
zpátky domů.
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28.4.-1.5.2005 - ObRok
(Anita a Radek ) Bylo nebylo. Za devatero
horami a devatero potoky v malebné krajině
poblíž Havlíčkova Brodu v Horní Pohleď se již
po třetí konalo setkání roverů a rangers.
Po strasti plné cestě autobusem, která trvala
6 hodin jsme se utábořili v krajině jeskyní a
vinic.
Páteční dopoledne se neslo v duchu „tržiště“,
kde si každý mohl zkusit aktivitu jiného kmene.
U Valachů se dojila koza, házelo se mokrou
houbou po selce, pekly se banány v alobalu,
přenášel se nitroglycerín a voda pomocí
cezanů a to vše za doprovodu valašského
juboxu. Odpoledne se svedla velká bitva o
Británii. Barbarské nájezdy Sasů vyplenily
všechny vesnice a celá Británie se zahalila
do smutku. U večerních ohňů jsme opět cítili
nadvládu valašského království.
Sobotním heslem byla služba. V nedaleké
vesnici jsme čistili obrubníky vším čím se
dalo. Po návratu do tábořiště nás čekalo
VaPro (variabilní program) – série workshopu
s různými tématy např. Romové a lidská práva,
žonglování, capueira – brazilský tanec s prvky
bojového umění. Kdo absolvoval dvou hodinový
trénink, pocítil přítomnost svalů, o kterých do
teď nevěděl, že je má. Po celou dobu Obroku
byly v lese nachystány lanové aktivity – lanáčskok tazrana, houpačka…
Obrok zakončila serie koncertů tří kapel
– MakoMako, Poutníci a hudba afrických
kmenů.
Velké díky patří našemu šéfkuchaři Chytrému,
který se bez nároků na honorář o nás staral
skoro jako o vlastní. A tak heslo zní : „ když máš
hlad běž za Chytrým “.
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(Dazul) Není žádným tajemstvím, že historicky
první ObRok (2000) byl pořádán pod hlavičkou
vsetínského střediska a za vydatného přispění
i šestkařských RS (dominantní lanové aktivity).
Může nás jenom těšit, že schema této
celostátní akce se v podtstatě v nezměněné
podobě opakovalo i v letošním ročníku. Ovšem
po pěti letech byla účast dvojnásobná, program
pestřejší, technické zajištění modernější, staré
typy programu dostaly nový název,... Prostě
- ObRok se posunul dál - směrem, který si
dnešní RS žádají.
S trochou nostalgie jsem se potkával se svými
roverskými souputníky se kterými mne vážou
společné prožitky na prvních kursech FONS.
I když mi bylo Anitou zakázáno se zúčastnit
velké bojovky (ta byla jenom pro RS), zamáčkl
jsem slzu a vloudil se při dalším programu
mezi pokusné králíky na lanových aktivitách.
Ty byly letos připraveny opravdu fantasticky.
Líbilo se mi na nich víc než v Lanovém centru
v Olomouci. Užil jsem si je téměř dokonale.
Fakt je, že nejtypičtějším obrázkem z ObRoku
2005 pro mne asi zůstane sličná rangers ve
skautském kroji, která před ukončovacím
nástupem volně procházela tábořištěm k
odpadkovým pytlům a demonstrativně kouřila
svoji ranní cigaretu. A taky čtyři evidentně
zhulení mladíci (protože jsem je viděl pálit tyton
už v pátek večer - usuzuju, že to byli účastníci
ObRoku), kteří se kolem půlnoci váleli kousek
od pódia. V tu chvíli jsem pochopil, že čeští
RS již dostihli západoevropský skauting. A tak
si trochu zpátečnicky říkám, že bychom mohli
v Kateřinicách a na Vsetíně ještě nějakou dobu
zaostávat.

27.4. 2005

Schůzka světlušek a vlčat
(Janina) Tato schůzka byla speciální. Byla společná
pro sv. a vl z Ratiboře i Kateřinic, navíc nebyla ani
v jedné z kluboven, ale byli jsme na Vsetíně. Měli
jsme domluvenou exkurzi v Městském útulku pro
zvířata.
Mají tam hlavně pejsky a kočičky, ale taky fretky,
bažanta s koroptvemi, papoušky, králíky a sojku.
Nejlepší byl asi stejně skákací pejsek. Nebyl sice
prý nejhezčí, ale byl srandovní. Útulek je daleko
od centra Vsetína a proto jsme k němu jeli MHD.
Někteří jeli poprvé.

Zpátky jsme šli pěšky a stavili se ještě k nám
do obchodu. Tam byly jiné zvířátka - křečci,
morčátka... To bylo jenom takové zpestření aby si
měli co pohladit.
Nakonec jsme navštívili cukrárnu a se zmrzlinou
v ruce šli na autobus. Zapoměla jsem říct, že nás
bylo celkem 20 lidiček.
Byli jsme pozváni, abychom v létě zase přišli, to
už tam budou mít prý i ovečky, nebo jiné podobné
kamzíky.

ObRok 2005
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Družinovky v Jablůnce
(Šíša) Minulou družinovku jsme měli u
Sněhuli. Sněhula pro nás měla petronilku
a morseovku. V morseovkách a petronilách
byly ukryté úkoly. Když jsme něco nevěděli,
tak nám poradila Sněhula. Pak nám Zdeňa
nařezal kolečka a my jsme na ně nakreslili a
napsali svoje přezdívky.
(Škubánek) Minulá družinovka byla fakt
srandovní. Hráli jsme famfrpál. Šmoulové
vyhráli. Potom jsme psali morseovky a
petronilky. Dělali jsme kulaté kolečka. Já
18

jsem šila knoflík. Jak jsme šli dom tak nám
Sněhula řekla Ahoj.
(Lulu a Liška) Na minulé družinovce jsem
šli se zavázanýma očima a se svázanýma
rukama. Jak jsme přišli ke Sněhuli, tak jsme
si něco zapsali do deníků a pak jsem dostali
lístečky s PETRONILKOU a MORSEOVKOU,
na kterých byly úkoly. Potom jsme dostali
dřevěná kolečka, na které jsme si namalovali
nějaké obrázky a napsali své přezdívky.
Cestou domů jsme je, ale bohužel ztratili.

Slet čarodějnic v Jablůnce - 29.4.2005
(Sněhula - zpráva do tisku) Již po třetí se sešli všichni
čarodějové a čarodějnice na hřišti za Horní školou
v Jablůnce.
Letošní ročník akce si pořadatelé pro malé i velké
příznivce Sletu připravili mimo jiné i nové aktivity jako
je například čarování peněz či lásky, výklad snů, čtení
z dlaně, výroba vrčících dřívek … a další.
Celé odpoledne mohli děti navštěvovat jednotlivé
aktivity a sbírat keramické korálky, které si později
proměnily
v kouzelnickém obchůdku za nějaký
upomínkový předmět. Nejčastěji si děti za kamínky
kupovaly různé pavouky a lebky. Mezi nejoblíbenější
aktivity patřily tradičně slizouni (soutěž, ve které děti po
sobě házejí slizem, kdo první zasáhne toho druhého
vyhrává) a kotlíky (zde mají děti za úkol v tajuplných
láhvích plných různých hmot, jako jsou pavučiny nebo
rozmělčené ovesné vločky, hledat keramické korálky).
Opomenout také nemůžeme střelbu z luku či aktivitu
potluky, při níž vždy dva jedinci stojí na lavičce a snaží
se pomocí hadrových baseballových pálek srazit toho
druhého na zem.
Během sletu proběhla také každoroční soutěž o Miss
čarodějnice (čaroděj) 2005 a pravý čarodějnický
trojboj. Za splnění všech částí trojboje: slalom na
koštěti, podlézání koštěte a hod koštětem získali děti
letecký průkaz na koště.
Na závěr akce jsem si všichni společně opekli
špekáčky, zahráli společné hry a zazpívali několik písní
u ohně. Opravdovým koncem III. Sletu čarodějnic však
bylo upálení čarodějnice.

se mi podařilo jim tak trochu vysvětlit oč bude
dneska běžet. Stejně jako loni, měly děti za
úkol sbírat předměty a ty měnit v kouzelnickém
obchůdku za různé pavouky, lebky, kostry,…
Z toho, co jsem stihla postřehnout, se mi zdá,
že nejvíc děti i rodiče zaujaly nové aktivity ,
jako byla výroba vrčících dřívek, výklad snů a
osudu… V první polovině programu proběhla
soutěž Miss čaroděj/nice. Letos se ji rekordně
zúčastnilo něco kolem třiceti dětí. Soutěž vyhrál
jeden klučina, o kterém jsem si celou dobu
myslela, že je to holka. V pozdějších hodinách,
kdy se již trochu všechno uklidnilo jsem sedli
k ohni a opekli si špěkáčky. Bylo pro mě
opravdu příjemným zážitkem, kdy pan ředitel
Drlík, jinak velmi autoritativní chlapík věčně
v naškrobeném ohozu, vzal kytaru a začal na ni
hrát a zpívat spolu s ostatními dětmi. Společně
jsem dávali dohromady takové songy, co
jsem tak sto let neslyšela. U ohně a kytárky
s nepřekonatelným pocitem naplněnosti jsem
si začala uvědomovat, že máme za sebou další
veleúspěšný Slet čarodějnic. Myslím si, že
nebudu mluvit jenom za sebe, když řeknu, že
akce byla opravdu úžasnáJ Strašně moc se mi
to líbilo a jsem na všechny neuvěřitelně pyšná.

(Sněhula) Opět se sešel rok s rokem a nastal čas
sletů a pálení čarodějnic. Ani my jsem nezůstali
pozadu a uspořádali jsme, již třetí ročník akce, Slet
čarodějnic. V malém časovém předstihu jsme se
sešli s organizátorama a dali se do chystání celého
odpoledne. Každý si musel nachystat svoji aktivitu
a ještě pomoct s výzdobou. Těhle příprav jsem
se nestihla bohužel zúčastnit, jelikož mi přijela
kamarádka z Prahy a musela jsem ji jít uvítat. O to
větší pro mě bylo překvapení, když jsem dorazila
na místo konání Sletu a tam už bylo téměř všecko
nachystané. Opravdu jsem nechápala, jak to mohli tak
rychle všechno stihnout udělat, určitě v tom byly nějaké
čáry a kouzla. Vše tedy nakonec vypuklo v pátek
něco málo po třetí hodině, kdy jsem ze sebe vypotila
jakési uvítání pro rodiče a děti. Pomocí znakové řeči
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Oddílové akce – květen
(připravuje Radek)

6.5. oddílovka - AIKIDO - Oddílovka bude
probíhat v kulturním domě. V případě
pěkného počasí venku. S sebou si vezmi : „Jo“
– tyč dlouhá 150 cm (určitě!!) příklad: násada
na smeták. Po oddílovce bude promítání filmu
Poslední samuraj. Začátek filmu v 18.30 hodin.
6.-8.5. Špacír - 100 km za 24 hodin (RS).
7.5. Okresní kolo SZ na Vsetíně .
8.5. Dynčák - brigáda na Dynčáku odjezd
– 6.50 z Kateřinic, s sebou dobré oblečení,jídlo
na celý den, pevné boty, 80Kč na cestu, chuť do
práce.
13.5. oddílovka - ponese se v duchu příprav na
Excalibur. Poslední kontrola zbraní a velká hra
s použitím zbraní (nebude to samá týsanica),
po oddílovce bude hraní a posezení u čaje začátek posezení v 18.30.
14.5. Excalibur - info Třetí chlapecký.
20.5. oddílový pátek - akce PÁLAVA - sraz
v Březinách v 16.00 vem si věci na převlečení
v případě špatného počasí budeme v klubovně
vyrábět měděné spony do vlasů.
21.5. Čekatelské zkoušky
21.-22.5. Prase + brigáda na Bařince - akce pro
15+
27.5. oddílový pátek příprava na Parawest.
28.5. Parawesterniáda č.3

Expedice SEVER 2005 Dazul s Irčou plánují vyrazit
za
Polární
kruh,
pravděpodobně
do
Švédska.
Nejpravděpodobnější termín je od čtvrtku 18.8. do neděle
28.8.2005. Předpokládané kompletní náklady na 1 osobu
(doprava, jídlo, lodní lístek, pojištění) jsou asi 8.000,-Kč.
Akce je vhodná pro RS a OS. Zájemci dejte vědět Dazulovi
nebo Irči.

Brigáda na Bařince 21.5.2005

Brigáda se týká jenom skautů, skautek
a roverů. Pojedeme autobusem 6:50
z Kateřinic, ratibořští v 7:00 od kina. S sebou:
pracovní oblečení, pracovní rukavice, jídlo
a pití na celý den, 70 Kč na vlak a autobus,
sekyrku. Roveři můžou zůstat i přes noc na
opékání prasete.

Parawesterniáda 28.5. 2005

(Anita) Třetí ročník dětského dne pro
postižené děti je za dveřmi. Chtěla bych Vás
poprosit, abyste si opět udělali čas a pomohli
s přípravou, která bude tradičně v pátek
27.5. - budeme stavět hangár, teepe, bránu,
odpallbal, foukat lodě, chystat ohniště
....taky se zapojili do jednotlivých aktivit,
kvůli kterým Vás osloví osoby, které tuto
aktivitu budou zajišťovat.
Jen připomínám, do 20.5. je potřeba do
kateřinické klubovny dodat výrobky, které
si opět budou děti „kupovat“ za získané
dolary.

Středisková REKREACE 30.7.-7.8.2005

Volněji pojatá akce pro všechny RS a OS, kteří chtějí strávit celý
týden nebo jenom pár dnů u přehrady Lipno na skautské základně
Kovářov. Na programu - veliké opékání a družba s budějovičákama,
výuka jízdy a samostatná jízda na plachetnicích, surfování, splutí
horního toku Vltavy, výjezdy na horských kolech, pěší výšlapy, ...
Předpokládané náklady - cca 40 Kč/noc, cca 45 Kč plachetnice/
den. Středisko pravděpodobně zafinancuje veliké opékání.
S sebou - spacák, karimatku - kdo se nevejde na postel nebo bude
chtít vyrazit na noc mimo základnu, ešus, lžičku, ... - na základně
jsou k dispozici i postele a plynové vařiče. (Dazul a Hanýsek)

Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:

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

