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...Novinky...
světlušky a vlčata mají nový web!
Potřebu kvalitního oddílového webu jsme nepocítili jenom my v ŠESTCE, ale pro zásadní změnu 
se rozhodly i vsetínské světlušky a vlčata. Nové internetové stránky světlušek jsou už téměř hotové 
- nyní už je jen na nich jak rychle je naplní. My před nimi máme pár dnů náskok, tak snad se 
nenecháme zahanbit :-)  
Nový web světlušek a vlčat najdeš na adrese www.svetlusky.eu, www.vlcata.eu 

Vzniká jedinečný DVD archiv
Možná to nevíte, ale především zásluhou Ladi Vévody (36.OS), Ing.Petra Hanáka – Hanýska 
(1.smečka) a Pavla Drábka – Dazula (6.OS) se rodí střediskový archiv všech zachovalých fi lmů a videí 
z akcí, které vsetínské středisko Junáka pořádalo nebo se jich účastnilo. V tuto chvíli je k archivaci 
minimálně 20 čtyřhodinových VHS videokazet a dalších cca 40 hodin záběrů, které natočil Laďa a 
Hanýsek - odhadem přes 120 hodin videozáznamu! Úplně nejstarší zachované záběry jsou černobílé 
– z roku 1947 kdy se 4 členové vsetínského Junáka účastnili prvního poválečného Jamboree Míru 
ve Francii.Z roku 1970 jsou archivovány záběry z Dynčáku, které tehdy točil Laďa. Perličkou těchto 
záběrů je, že je na nich zachycen i tehdejší podrádce družiny Kamzíků u 1.chlapeckého oddílu a 
dnešní předseda vlády České republiky Mirek Topolánek :-)Nejstarší záběry z novodobé historie 
našeho skautského střediska na Vsetíně jsou z května 1992 – z Malé střediskové rady (v té době se 
konala 1x měsíčně Malá středisková rada a 1x měsíčně Středisková rada). Archivují se sestříhané 
fi lmy ale i nesetříhané záběry třeba z tábora 2.D.Nezávisle na střediskovém videoarchivu má svůj 
archiv vybudovaný ŠESTKA (cca 100 DVD) a částečně 4.CH. Převedení videozáznamů z videokazet archiv vybudovaný ŠESTKA (cca 100 DVD) a částečně 4.CH. Převedení videozáznamů z videokazet archiv vybudovaný ŠESTKA
na DVD je časově dost náročné. Na videokazetách záznamy totiž ztrácí kvalitu – některé je velký 
problém zachránit. Videozáznamy převedené a uložené na DVD lze dál kopírovat bez ztráty kvality 
záznamu. DVD je relativně levné – cca 5-10 Kč za cca dvouhodinový záznam.Za poslední léta má 
poslední videozáznam střediskového archivu číslo 241. Celý videoarchiv obsahuje odhadem 120 
hodin záznamů Pokud má kdokoliv doma nějaké záběry ze střediskových akcí, které natočil on sám 
nebo někdo z příbuzných, moc prosím – zapůjčte je maximálně na týden k pořízení kopie na DVD. 
Za zapůjčené věci ručí osobně Dazul.Videoarchiv střediska má čistě fi nančně cenu několik desítek 
tisíc korun – náklady na přetažení z VHS na DVD, plastové obaly na DVD, barevné přebaly DVD, 
barevné potisky některých DVD, práce několika set hodin, …… 

Fanta a jeho pomocníci se snaží v Dinoticích dodělat poslední úpravy tak aby byly Dinotice 
připraveny na naši Silvestrovskou noc.

Kecka, Fanta, Barča a Sabča se tento víkend zúčastnili Mikulášského semínáře. V pátek je čekalo 
vyhlášení celoročního vyhlášení soutěže polibku Múzy na téma 10. V sobotu Seminář o Ekologii a 
večer taneční akce.



(Dazul) Je to tak – změna je život. Oddílové internetové stránky, které jsem s amatérskou nadšeností 
dělal před 5 lety už přestávají být pro potřeby ŠESTKY vhodné. A tak by se do konce kalendářního 
roku měly na dobré adrese www.sestka.eu objevit profesionálně udělané stránky, které se budou 
podobat stránkám našeho skautského střediska (www.skauti.cz) a stránkám našich oldskautů 
(www.oldskauti.cz). Protože adresu ŠESTKA si v české doméně CZ zaregistroval dávno před námi 
městský úřad pražského 6.obvodu, museli jsme sáhnout po „světovější“ doméně EU J Tu hned tak 
nepustíme. 

V čem by měly být nové internetové stránky lepší než ty stávající? Tak už od pohledu by to měl být 
příjemnější, profesionální vzhled. Toho si všimne každý. 
Ale to nejdůležitější zůstane pro všechny návštěvníky oddílového webu skryto. Jedná se o takzvaný 
„redakční systém“, který umožňuje, aby se kdokoliv z oddílu, kdo bude mít od správce stránek 
přidělené heslo, odkudkoliv přes internet přihlásil a mohl na stránkách přidávat a měnit text i fotky. 
A taky aby třeba rádce družiny týden před družinovou vyvěsil aktualitu i informacemi o družinové 
výpravě. 

A taky bude na stránkách specielní sekce s názvem ODDÍLOVÁ RADA, která bude pro normální 
návštěvníky nepřístupná. Dostanou se do ní jenom lidi, kteří budou mít přidělené heslo pro přístup 
– mohou to být klidně všichni členové oddílu i rodiče nebo jen oddílová rada. Tady bude prostor pro 
to, aby se tu propíraly důvěrné oddílové informace, byl tu aktuální adresář (včetně ICQ, mobilu a 
mailu) všech členů oddílu, byly tu uloženy třeba zápisy z oddílových rad atd.

Bude tu taky prostor, ze kterého půjde stáhnout kterýkoliv obal na oddílové DVD z archivu. Barevně 
a v takové kvalitě, aby si jej každý mohl vytisknout. Od roku 1997 máme těch DVD s oddílovými 
videozáběry skoro 100! Takže nyní si každý bude moci na přinesené čisté DVD nechat v klubovně 
od správce archivu zkopírovat vybrané DVD, které si doma s rodiči pohodlně prohlédne. A když se 
mu bude tak líbit, že by k němu chtěl i barevný obal, jednoduše si jej z oddílových stránek stáhne a 
vytiskne.

Taky na stránkách přibude specielní odkaz na krátké oddílové videoklipy – například vánoční klip, 
který pouštíme v kině Vatra při střediskové akademii.

Samozřejmostí bude klasický VZKAZOVNÍK, který bude trochu lépe chráněn před spamery. Tady se 
budou probírat nejčerstvější drby a VZKAZOVNÍK taky jeden z důvodů, proč se na oddílové stránky 
podíváš aspoň 3x denně J

Nový oddílový web na Nový oddílový web na 
www.sestka.eu



(Delfínek)(Delfínek) Příjdu o půl 7 ráno dom z fi lmového maratonu, rychle nachystám věci a pádim na bus.. Příjdu o půl 7 ráno dom z fi lmového maratonu, rychle nachystám věci a pádim na bus..
Tam už čeka Lucka, Lenka, Verča, Beruška, Fial, Janina, Kecka a Očko.Naposled přišel Martin. Na 
Vsetíně čekame na Radima a ogary než dovezu kalendáře. Po fakt male chvilince čekáni dojíždí. 
Rozdáme si kalendáře řekneme co a jak a možem vyrazit. Já a zbytek cérek jdeme od Věžáka směr 
Vsacan a nižejc a ogaři od Věžáka nahoru. Jak jsme dorozdávali to co jsme měli, šli jsme k autu a 
cekali na hochy. Ti furt nic, tak jsme do batohu naskládali kalendáře nechali to v aute a šli na horní 
město, tam nám Kecka ukázala svoji třídu a pochlubila se jakou udělala krásnou nástěnku (majů 
třídu v přízemi, aby jste si nemysleli že ju měli odemklů :-) ) 
Pak jsme jen tak posedávali a kecali..
Radim asi tak po hodině čekání dojel, tak jsme vzali batohy a vyrazili..
Zhruba po hodince až dvuch jsme to měli až na pár baráků co jsme nenašli. Seděli jsme před 
radniců a čekali na Fial a Jančů. Dali jsme dohromady všecky baráky, bytovky a kdo ví co všecko 
eště. Po sleze jsme mohli jit pomoct ogarom na Dolní Jasenku, ta byla hotová velice rychle. Pak 
jsme měli sraz u Jednoty a větší část lidí jela domu busem 15:50. Doufám že po tak parádní akci 
budou i pořádné svaly. Dalo nám to určitě všem dobře zabrat!

3. 11. Roznos kalenářů
Běžky 

17. - 18. 11.

Reklama Šestáku

Zde může být i tvůj článek Zde může být i tvůj článek Zde může být i tvůj článek Zde může být i tvůj článek Zde může být i tvůj článek Zde může být i tvůj článek Zde může být i tvůj článek Zde může být i tvůj článek 
plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků plný skvělých nápadů, zážitků 
z oddílových akci nebo dru-z oddílových akci nebo dru-z oddílových akci nebo dru-z oddílových akci nebo dru-z oddílových akci nebo dru-z oddílových akci nebo dru-z oddílových akci nebo dru-z oddílových akci nebo dru-
žinovek tak neváhej a napiš žinovek tak neváhej a napiš žinovek tak neváhej a napiš žinovek tak neváhej a napiš žinovek tak neváhej a napiš 

nám...



Běžky Běžky 
17. - 18. 11.

(Radek) (Radek) Konečně.Napadl první sníh a mé dlouhé běžecké prkna, které ležely od minulé Fatry ve 
sklepě se konečně dočkaly. Po domluvě s Irčou, jsme vyrazili do bílé stopy a to směr Tesák. Po 
krátkém čekání v Ratiboři vidím jak se na kopečku ze zatáčky vynořil černý Irčin šíp a než se stačím 
rozkoukat tak už brzdí u branky a s výmluvou, že chlapcům doma musela ještě udělat sekanou na 
oběd nám sama od sebe nakládá do auta naše běžky. 
 Na Troják nás vyvezla Irčina corsa bez sebe menších problémů. Prostě spolehlivé auto. Natěšeni 
na první běžecké zážitky se ani nezatěžujeme namazat. Ještě jsem ztrhal poslední zbytky tuleních 
pásu a pak už hurá do stopy.
Byla celkem mlha a tak se nedalo nějak moc divočit. Cerky mi pořád utíkaly a já vždycky na pokraji 
sil se je snažil dohonit a tak není divu , že za půl hodiny jsme stáli u hospůdky na Tesáku a hladoví se 
drali dovnitř. Uvítala nás krásně malebná hospůdečka komunistického ražení, snad poslední svého 
druhu v okrese. Obsluha příjemná, jídlo úchvatné, akorát mám pocit, že hygiena by se nestačila 
divit. Ale co už. Dostalo nás, když nám paní servírka donesla čaj v omlácených hrnečcích a se slovy, 
ať si podáme příbory z radiátoru před nás postavila něco jako jídlo. Dojíst, zaplatit a honem pryč.
Cesta zpátky se nesla v podobném tempu. Anita s Irčou divočily a to mělo za následek můj první 
pád. 
Na Trojáku jsme si zpravili chuť kafíčkem a marlenkou a pak se jelo domů 
Na to,že to byly naše první běžky, tak si myslím , že to nemělo chybu. 



) Návrat z nemocnice je zpravidla vždy událostí pozitivní a šťastnou. Po skoro šedesáti dnech 
na nemocničním lůžku jsem domácí léčení přivítal s neskutečnou radostí. A cestu domu jsem si taky 
náležitě vychutnával. Pozoroval jsem vše, co z nemocničního lůžka pozorovat nešlo, protože tam 
byl výhled sice hezký, ale jednotvárný.

A tak jsem si při cestě domů okamžitě všiml i několika nových věcí, které se v naší dědině změnily či 
byly nové. Nemohl jsem si nevšimnout nových přechodů pro chodce, které tu nikdy před tím nebyly. 
Také jsem si všimnul nového ochranného miniplotku u parkoviště v Březinách. I tělocvična získala 
svojí konečnou podobu za dobu co jsem tu nebyl.

Samozřejmě jsem se zvědavě těšil na oddílovou vývěsku před obecním úřadem. A tady se naplnilo 
mé neradostné očekávání – byla tam. Bohužel v době, kdy jsem se vracel z nemocnice už byla tři 
měsíce stará (v době, kdy píšu tyto řádky, už je zase o měsíc starší). Vývěska je to hezká – velká, 
barevná - z puťáku na koních a z tábora. Moc se mi líbí, vždyť jsem jí dělal (na žádost Kecky) 
s láskou J Ale už by fakt chtěla vyměnit – takto stará a neopečovávaná vývěska nám dobré jméno 
nedělá. Klidně (budu-li osloven) udělám novou. A rád.

Doma se po přivítání a rozkoukání musím podívat i na kabelovku. Třeba budu příjemně překvapen. 
Bohužel. ŠESTKA tam nemá nic. Hmmm.  Ale klidně (budu-li osloven) příspěvek do kabelové TV 
udělám. A rád. Tedy – budou-li k dispozici nějaké fotky nebo videozáznamy, abych to měl z čeho 
vyrobit.

Proč to píšu? Přiměl mne k tomu taky (asi ne špatně myšlený) jeden vzkaz na oldskautském webu 
–  „Děje se u vás něco, nebo jste mrtví jak ŠESTKA? Nějak ten váš web zatvrdl, ne?“. Ten vzkaz 
totiž krásně demonstruje vedlejší účinky nynějšího zdánlivého mrtvolna a stagnace – tak jak jsem si 
toho po návratu z nemocnice všimnul. 
ŠESTKA tím nechtěně vysílá do svého nejbližšího okolí jasný signál – stagnujeme, u nás se nic 
neděje, nuda, chcípl pes. A nenamlouvejme si, že Dazul maluje čerta na zeď, že zbytečně straší. 
Skutečnost jak oddíl vnímají lidi zvenčí je, bohužel, ještě trošku horší. A nic tomu nepomůže, že 
oddílové akce jsou dobře připravené, že na tom vedení stráví spoustu času, …. Dnešní doba není 
jen o tom umět svou práci dobře udělat, ale taky o tom umět výsledky této práce prodat. Vím o čem 
mluvím – pracuji v malé fi rmě a tohle to je náš denodenní boj.

ŠESTKA má v podstatě 5 základních kanálů jimiž o sobě dává v Kateřinicích a Ratiboři vědět, jimiž 
vytváří o sobě obraz – ať jej vytvářet chce nebo nechce. V případě, že se bude všechny stejnoměrně 
operovávat, garantuji, že vytvářený obraz bude pozitivní.  A to se projeví na nováčcích, účasti na 
akcích, skutečné podpoře rodičů a dalších ryze praktických a důležitých věcí pro každý skautský 
oddíl. V případě, že se o těch 5 informačních kanálů starat nebude a nechá je tak – spát, zmrtvit, 
stagnovat, řešit jen náhodně a pozdě, bude vytvářený obraz spíše špatný. 
Spolehněte se, funguje to – za léta vedení oddílu jsme to v praxi odzkoušeli. Vím, je to fuška. Ale 
žádné dobré dílo není bez pořádné práce. Tak už to na světě funguje.

Viděno jinýma očima



A o kterých 5 informačních kanálů je potřeba se starat?
1. oddílový časopis  ŠESTÁK – vydávat pravidelně, v dobré grafi cké úpravě – aby neodrazoval 

od čtení, nepodcenit distribuci – aby se vždy dostal ke všem rodičům i veřejně činným 
osobám nám nakloněným (starosta, farář, ředitelka školy, …)

2. oddílová vývěska v Kateřinicách a Ratiboři – obměňovat alespoň 1x měsíčně – 12x do roka. 
Neodfl áknout – raděj kopírovat styl těch nejpovedenějších vývěsek. 

3. kateřinická kabelová TV – především pravidelně obměňovat, dávat aktuální věci, neodfl áknout 
přípravu – měli jsme na kabelovce nejlepší styl a grafi cky nejhodnotnější presentace. 

4. oddílový web – vzhledem k tomu, že podle podlesního průzkumu každé dítě zase méně čte 
tištěná média, ale zase stráví o počítače víc času (průměrně 1,5 hodiny denně !), nabývá 
dobrý web ještě větší důležitosti i dovnitř oddílu. Musí být ale aktualizován (minimálně 2x 
týdně nějaká novinka), musí žít vzkazovník, …. Prostě takové věci, aby měl každý několik 
důvodů na něj každý den alespoň 2x nahlédnout.

5. ústní reference – většina rodičů se doma svých dětí ptá „Co jste dnes na družinovce dělali?“ 
Jaký obraz o oddíle vytvoří v rodičích znuděná odpověď že „nic“ a jaký obraz vytvoří jiskřičky 
v očích a odpověď „hráli jsme parádní hru na pašeráky …“ A takovéto odpovědi vytváří obraz 
nejen u rodičů, ale hlavně u kamarádů, kteří na základě toho do ŠESTKY příjdou a nebo 
nepříjdou.

Pro většinu z těch 5 bodů platí klasické pravidlo „5x tolik“ – jestliže jsem tuhle věc zanedbával 3 
měsíce, bude trvat minimálně 15 měsíců, abych okolí přesvědčil o opaku – podaří se mi to jedině 
tehdy, budu-li celou tu dobu dělat vše s největší pravidelností a pečlivostí.

A také platí další pravidlo „kde nic není, ani smrt nebere“ – to znamená, že musí být co a čím 
presentovat. Takže nestačí udělat akci, ale je potřeba z akce pořídit aspoň 20 fotografi í (oddílový 
digitální foťák asi pořád existuje, lze jej taky půjčit z DBDB, leckteré mobily umožňují fotit, …). 
Jedině pak lze něco vyvěsit na web, vytisknout na vývěsku, dát na kabelovou TV nebo nasázet 
do ŠESTÁKU. A když se navíc pořídí i videozáznam, je to úplně ideální případ. Ale o archivních 
videozáznamech píšu více na jiném místě ŠESTÁKA.

Co je na celém mém povídání pozitivní? Že ŠESTKA vůbec nemusí začínat úplně znova. Vše 
nějak běží – jde jen o to, aby to běželo líp. Stačí jen dotáhnout několik drobností – např. pravidelně 
obměňovat kabelovku a vývěsky, důsledně distribuovat ŠESTÁKA, ….. V tom, jaký kus práce už je 
hotov, jsou to skutečně jen maličkosti.  
Ideály jsou mnohdy nedosažitelné, ale to neznamená, že bychom se jim neměli neustále snažit 
přibližovat. Zdánlivý ideál dokonalosti se skládá z maličkostí, ale dokonalost není maličkost J 



Srdečně děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka č. 89 (Kecka, Dazul, Delfínek, 
Radek, Fialka  :o))  Uzávěrka č.90 je 28.12.2007Uzávěrka č.90 je 28.12.2007Uzávěrka č.90 je 28.12.2007Uzávěrka č.90 je 28.12.2007Uzávěrka č.90 je 28.12.2007. 

Články, náměty, nápady posílej te na zdenkagottwaldova@seznam.cz
Radek, Fialka  :o))  
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Sponzorují nás: Sponzorují nás: Sponzorují nás: LACHIM, s. r. o.,  OBECNÍ ÚŘAD KATEŘINICE,  Ústředí Junáka
Krajský úřad Zlín,  Město Vsetín,  Skautská nadace Jaroslava Foglara

Prosinec

Šesták Šesták 
je pro:je pro:

Všechny výtisky Šestáku najdeš na
www.sestka.eu

14.12. Oddílové radovánky ( Oddílovka ) 
           - pokud bude sníh oblečení do sněhu 
15.12. Vánoční Akademie ( info později od rádců )
16.12. Sebeobrana 
           - od 9.00 v nové tělocvičně v Kateřinicích 
           - vstupné 20Kč 
23.12. Pudingová párty aneb Vánoce zase trochu jinak 
           - od 16.00 v DBCB 
           - s sebou: kostým pohádkové postavy !!!!!!!!!!!!!!!, dárečky + erární dáreček, 
cukroví, 
              papáníčko pro zvířátka
27.-30.12. Polárka aneb v zimě lecos končí, ale i začíná 
                - odjez a příjezd dáme vědět později přes rádce, kvůli změně v jízdních 
řádech 8.12.

- s sebou: spacák, teplé oblečení, náhradní oblečení, pevné boty, 
hygienické potřeby, 

   přezůvky, KPZ, deník, tužka, jezdící prostředky ( NÉ SÁNĚ !!!! ), nějaké 
cukroví
Kdo chce jet na polárku musí odevzdat Fialce zálohu 400Kč do 23.12. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


