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6. - 9. 12. Rallysprint Strahov 
aneb Mikulašský Seminář

(Kulišák) Barča musí na vyšetření. Proto jedeme až v sobotu ráno do Olomouce do nemocnice! 
Vyšetřeno. Kupujeme jídlo v albertovi. Nasedáme na vlak směr Praha. Původně to mělo být pendolíno, 
ale rači šetříme! Praha. Metro. Jedeme ním. Vysedáme na už nevím jaké zastávce a čekáme na 
Koččin gang, klíče a vysvětlení cesty k naší (pučené klubovně)!! Je asi 16:30 nacházíme klubovnu 
– huráá! Jíme. Dáme sa do gala a jedem na na Polibek Můzy do nějakého divadla. Sedíme,dívem 
sa, tleskáme, spíme, smějeme sa, jíme a pijem!! To vše od 18:30 do cca 22:00. Konec dobrý všecko 
dobré. Já, Barča, Sabča a Zdenča jedeme na nějaké náměstí s rožlým stromkem. Fotíme. Dívem 
sa. Dobré. Jedem do podniku za Kočku a spol. ( roveři ze vs.) hoďku, sedíme, kecáme. Zavíračka 
1:00hod. Jdeme spát. Spíme. Ešte pořád spíme. Barča už stává já eště spím. Ona už po snídani ja 
eště spím. Vstávám!! 9:30 snidám 9:40 čekáme na metro. Vysedáme na Floře. Jdeme do IMAXU 
3D kina. Film Santa vs. Sněhulák!
Film : délka 40min. vstupné 130kč pro osobu, brýle zdarma, popcorn jsme neměli!!!
SMS: „ani neřekneš že jedeš na rallysprint do prahy“ … Jdeme do ulic a ptáme se kde sa to jede… 
nikdo nevíííí!!!! Sedáme na tramvaj a jedeme směr Letná!! Vidím polepenu Fanku CZECH FUN 
bezhlavě vystoupíme a oaláááááá jsme na místě činu..Slyším motoru řev, kupředu letí česká krev!!! 
Mačkáme sa. Už sme sa domačkali až dopředu! Sledujeme ty krásné průjezdy, fotíime, fotíme tý jo 
14:00 eště do depa!! Rally pomalu to končí a my taky odcházíme s úmyslem dorazit na ten seminář 
J !! Nepodařilo se!! Hlad zvítězil a za ním nákup kabelky.. Dáváme si pizzu chodíme po nákupních 
centrech!! Už to nemožem unésť tak jedem do klubovny!! Pojíme, osvěžíme kroky z tanečních J a 
GO na taneční večer!! Jsme na místě!! Omrknem terén . Terén OK!! Pařba dolů i nahoře. PAŘÍME 
!! Potkáváme spoustu známých tváří a ťěl!!
PAŘÍME!! 24:00 jdeme s dvojkařkama do prej úžasné hospůdky!! Ujíždí nám poslední metro!! 
Utíkám do protijedoucích schodů…NO COMENT!! Su na hoře. Nemožu! Hledáme autobus na zpět. 
Máme. Jedem. Přistupujů další skauti. Všeci zpívajů aj my!! Je to drsnéé!
Vystupujem. Ujdem 312 kroků, jsme u klubovny. Jsme v klubovně. Spíme. Spíme. Spíme. Barča 
vstává já eště spím. Spím. Spím. MOC hodin vstávám! Nechce sa mi.. Musím!! Su hore a s báglama 
jdeme na procházku po kráse Prahy!! Krásné!! MOC!! J Nakupujem jidlo na cestu domů a jdeme 
na nádraží. Čekáme na vlak. Pořát. Eště . jolko eště čekáme proste 140 minut Nooo!! Posedáváme 
na masážních křeslech( předváděcích) koumám pražáky !! Náš vlak !! utěkáme… zas čekáme.. už 
jede! Nasedáme, máme místa, spokojeně odjíždáme. Jedeme . Spíme, Čteme, kecáme, hrajem 
střelené kačice!! Vsetín . Barunka si půčuje od mamky auto a jedem dom!! Sme doma !! doma je 
dobře!! 
PS: ema má maso, Máma je milá , My máme máslo, končím KULIŠÁK!! Praze zdar        



8.12. Turnaj o pohár Kateřinky

15.12. Vánoční Akademie

(Teekané) Byli tam:Zub,Fialka,Čeči,Martin,Mája,Medvěd,Zdenda,Peťa,Barča,Katka,Míša a já.(jestli 
jsem na někoho zapomněla,tak se omlouvám).Já jsem říkala přání,ale dozvěděla jsem se to až 
tam.Přání jsem řekla blbě a s tahákem v ruce Promítaly se fi lmy a loňská akademie.Scénku hráli:
Martin,Mája,Čeči,Fialka a oponu nebo závěs držali asi Medvěd s Vápnem.Hrála se ta samá scénka 
jak na 10.výročí oddílu.Všeci zahráli svoje scénky a všeci šli ke stromu do parku.Tam Radek hrál na 
kytaru a zpíval koledy.A ještě se tam rozdávaly dárky.Pak jsme šli do kavárny nebo kde a tam jsme 
si dali čaj nebo kafe nebo něco dobrého.Pak jsme rychle pospíchali na bus,ale jenom já,Fialka,Bára 
a Peťa,ostatní jeli Zubovým autem.Vystupovali jsme v Ratiboři a pro mně a pro Fialku přijel můj 
taťka.Akademie byla tento rok dobrá.

(Ráša a Ferda) Děti se rozdělili do čtyř družstev a měli za úkol vymyslet jejich nejoblíbenější barvu 
podle, které by se jmenovali. Jako první hráli ,odří a zelení. Jako druzí hráli červení  soranžovýma. 
Nakonec vyhráli oranžoví. Na oběd jsme měli výborný guláš. Po obědě na nás čekaly frgály a kysel-
ka. Nakonec bylo vyhlášení turnaje. Každé družstvo dostalo za odměnu nějakou sladkost.



(Dazul) Na tradiční střediskovou akci jsme letos dorazili o hodinku později. Pozdní přichody a 
příjezdy nenávidím - to je o mně všeobecně známo. Pokusím se tedy vysvětlt proč jsme pozdě 
přijeli my.V naší širší rodině se už léta plánuje spousta oslav podle nás, protože „furt máme nejaké 
akce se skautama“. A my vše odsouhlasujeme podle celoročního plánu akcí oddílu a střediska. 
A tak se i oslava šedesátin Irčina taťky naplánovala týden před střediskovou akademií. Poznačili 
jsme si to do diáře a tím to bylo hotové. Ovšem dobrá vůle není vždy dostačující. Zákon schválnosti 
funguje spolehlivě a tak se stalo, že byl (ne naší zásluhou) termín vánoční akademie posunut o 
týden dopředu - zrovna na ty oslavy, které se díky ní naplánovaly tak, aby se s akademií nebily :
-(Ale to je život - je potřeba vše logisticky dobře naplánovat a musíme to zvládnout. Do Hladkých 
Životic za dědečkem to je víc než hodinka jízdy autem a tak domlouváme, že na Akademii dorazíme 
pozdějc, abychom u oslavence chvíli pobyli. Tak se taky stalo. Na zpáteční cestě Pavuk zjišťuje, 
že presentaci oddílu, kterou udělal a složitě poslal Jitmelce nefunguje. Po pár telefonátech a 
odborných dotazech zjišťuju, že to bude patrně tím, že presentaci náš počitačový expert udělal v 
Power Pointu v nejnovější verzi, kterou asi nemá každý nainstalovanou. Vysvětluji mu, že to byla 
chyba. Hájí se tím, že to poslal 3 lidem ale jen jeden mu dal vědět, že to nefunguje. Když se jej 
ptal, co mu na tom nefunguje, dostal odpověď, že to nemá řešit. Z toho prý pochopil, že to je OK.... 
Myslel jsem si svoje, ale řešení jsme našli. Irča zvýšila rychlost - až na 130 km/h, což bylo na zmrzlé 
a zasněžené cestě spíše málo bezpečné. Honili jsme čas, protože bylo potřeba zajet ještě domů 
(což je ztráta dalších 23 minut) vyzvednout notebook, kde jsou MS Offi ce 2007 nainstalovány. 
Radím Pavukovi ať si pro jistotu vezme i instalační DVD, kdyby vznikl další nepředpokládaný 
problém. V autě cestou z Kateřinic na Vsetín ještě zkouší, že presentace na notebooku jede.
Snaha byla. Ale presentace ŠESTKY na akademii nebyla. Notebook údajně s dataprojektorem 
nespolupracoval a nainstalovat novou verzi Power Pointu na svůj počitač technik odmítl. A přitom 
stačilo tak málo, aby hodiny práce na presentaci nepřišly vniveč :-( Snad ten zmatek a riskantní 
cesta nebyly pro nějakou další presentaci zbytečná :-)Tu zbylou hodinku z vánoční akademie, 
jsem si užil. Fotil jsem a vychutnával jsem si jednotlivá vystoupení oddílů. Můj obdiv si získaly obě 
moderátorky - Jitmelka (36.OS) a Karolínka (1.D). Měly to hezky připravené a dokázaly hezky a 
nenuceně reagovat na drobné technické problémy. Že je mladší z moderátorek dobrá jsem si už 
několikrát všimnul, ale že je tak dobrá, to mne fakt moc potěšilo. Škoda, že svou šanci nevyužila 
osůbka ze ŠESTKY, která měla uvádět Akademii původně - je to moc dobrá škola, kterou člověk 
později zúročí. Akademie (alespoň to, co jsem viděl) se mi moc líbila a byl jsem rád, že jsme ji stihli 
:-)

16.12. Sebeobrana 



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



23.12. Oddílové Vánoce
(Kecka) A je to tady, rok je skoro fuč a slavíme další oddílové Vánoce zase jinak. Jako pudinkovou 
párty. Scházíme se v předsíni, zapisujeme se a podáváme erární dárečky Fialce a Ditě, které mají 
nestarost letošní Vánoce. Jdeme ven ozdobit krmelec, který je hned nad DBCB. Chleba, rohlíky, 
mrkva, to necháváme zvířátkům v krmelci a jdeme si zahrát Cipískovu hru, kterou sem po jeho 
výkladu vůbec nepochopila! Brrr zima, upalujeme se schovat do tepla. Dostáváme pokyn a jdeme 
se převléct za naše pohádkové postavy. Sešla se tam různá zjevení, Král (Zub), Princezna, Víla 
(Janina) , trojčata Mata a jeden Pat, 3 muži v černím a jeden v bílém, Pirát, Aladim na létajícím 
koberci (Fanta) a spousta dalších zjevení. Dostáváme svíčku a jdeme s posadit po družinách 
dovnitř. Začínáme si přát. Nemáme stromek, ale misku s pudinkem do které zapichujeme svíčky. Asi 
v půlce se nějak roztopené svíčky míchají s pudinkem a začínají trošku hořet, začíná to být horké. 
Po přání si dáváme soutěž v jezení pudinku. Vyhrává naše skupina. Přichází přestup dvou světlušek 
k Žížalám. Jupííííí. Malá přestávka – papáme cukroví. Pokračujeme začínáme představovat naše 
tajné činnosti. Šneci a Štíři přitáhnou mega velkou bednu. Zub začíná rozbalovat 1. krabici, kuk 
2.krabice, kuk 3.krabice kuk 4.krabice, kuk 5. krabice, kuk, 6.krabička, kuk sirky a v nich stojí: dárek 
je v šopě. Po chvíli ogaři dotáhnou krásný svícen dřevěný pro hodně moc svíček, to se fakt povedlo. 
Další pojídání pudinku, mňam. Začínáme módní přehlídku našich oblečků, která je velice pestrá. 
Další tajnou činnost mají Žaby a Žížaly, vyrobily čajovnu v druhé klubovně, super. Světlušky z kačic 
vyrobily ozdůbky na okno a Světlušky a Vlčata z Ratiboře vyrobily krmítko pro páčky. Přestávka  a 
začíná rozbalování dárků. JUCHŮ DĚKUJEME Ježíškovi. Krásné a veselé.



( Vápno) Na to tu akcu jsem sa chystal už tak + - týden. No tak jsem začal schánět ogary aby je-li 
se mnu na ten RS čaj. Tak jsme na konec sehnal ješťe Aleša a Matesa . Den před odjezdem jsem 
sa dozvěděl že jedem do Dinotic , tak jsem sa začal chystat do Dinotic. Ráno jsem šel pro Aleša, ale 
toho nějak začal boleť břuch tak jsme jeli nakonec jen tři lidi já, Radim a Jura. Jen co jsme dojeli do 
Ústí tak sa nám začalo dýmit s motora( neboť Radimovi praskla nádobka na vodu ) tak jsme museli 
čekat + - hoďku na Radimového kámoša aby nám dovezl další nádobku. Vyměnili jsme nádobku 
doleji vodu z chladné Bečvy ( Medvěd vám poví jak ho studila ruka byl rád že s ňů hýbal ). Tak jsme 
sa rozjeli a na benzince jsme zastavili na benal a pak že pojedem dal jenže autíčko mělo nějaký 
divný zvuk tak jsme sa rozmýšleli jestli pojedem nebo nee. Tak jsme na konec jeli v Dinoticách sa 
stihli udělat jen jedny dveře na kadibudceL No tak kolem 15:00 dojeli dom tak jsem sa začal hned 
chystat na ten RS čaj. Po cestě jsem potkal Matesa a Aleša a šli jsme na autobusovů zastávku , ale 
bus nám málem ujel J , ale stihli jsme ho v autobuse jel ještě Pavuk. Už jsme na středisku. Jenže 
než to začalo tak jsme zašli ještě do Hypernovy tam jsme udělali menší nákup. Po cestě jsme zašli 
ještě k Bleskovi dom a pak jsme je-li autem na středisko ( škodárnů a ve předu jsme vezli skříňkuJ 
celkem sranda s tým jezdit po Vsetíně).No tak už jsme začali, udělali jsme turnaj ve fotbálku. No 
fotbálek jsme hráli docela dlůho a kolem 22:00 jsme měli vodní dýmku. Pak kolem 24:00 jsme měli 
menší ohňostroj ( to bylo to slíbené překvapení JJJ) Po ohňostroji jsme sa šli dívat na fi lmy a ten 
kdo chtěl tak byl v čajce. Tož akca byla byla supr hned bych jel na další. JJJ

23. 12. RS čaj + Dinotice

Fonticulus Maděra
Máte u vás na středisku mladé rovery pracující u oddílů nebo dokonce skorovůdce, na které, 
ač jsou teprve šestnáctiletí, oddíl pomalu padá? Potřebovali by pošťouchnout do oddílové 
činnosti, sebrat chuť a odvahu investovat své síly do práce s dětmi nebo potřebují poradit 
s oddílovými problémy, které je trápí?
Pokud ano, tak právě pro vás a pro ně jsou určeny následující informace o Fonticulu Maděra 
2008, desetidenním letním kurzu pro naše mladé a nadějné. 

Pro koho je kurz určen?  Dívky ve věku 15-16 let, chlapci 15-17 let
Termín konání: 21.-30. srpna 2008
Místo konání: hájenka Písařov na pomezí Hrubého Jeseníku a Orlických hor
Uzávěrka podání přihlášek: 14.2.2008
Kontakt: Michal Šrubař – Grizzly, tel.: 732 83 81 07, srubarski@gmail.com
(Další informace a přihlášky dostupné na webu http://www.skauting.cz/madera)



27. - 30.12. Polární Výprava

(Fialka) Na polárku sem sa těšila úplně moc, ale zklamalo mňa, že nás nejelo víc hlavně z děvčat. 
Letos pro mna začala trochu víc netradičně. Nejelo sa 6.50 a já sem ještě večer šla k Janině spát, 
abych postíhala ráno různé věci. Tak sme sa ráno vyhrabali, no žádná sláva. Nakupili. Jeli na Vsetín 
a ze Vsetína do Karlovic a z Karlovic od vlaku po Razulu a od Razuly pěšo do toho našeho kopečka. 
Když sme v celku dorazili na Bařinku, tak sme zjistili, že venku je sice ještě větší kosa jak venku, ale 
zase taký rozdíl to není. Tak sme začali topit a nosit vodu s dřevem ( někteří aj ve dřevě). Vybalili 
sme sa a naobědvali, trochu ohříli a šla se stavit dráha. Jezdilo sa načas a nejlepší byl Medvěd pak 
máta, kterému to uteklo jen o chloupek. Večer sme si povídali a hlavně hráli kreslící pantomimu. 
Kdo byl v mé skupině jistě nezapomene na pohádku O Janovi a jeho podivuhodném příteli. Večer 
ještě před spaním sme s Májů řešeli problém, jestli prdí ti hadi nebo ne a zjistli sme, že jo. Ráno sme 
jako vždy posnídali a šli asi ven. Po odpoledním klidu sem šla s Medvědem na nákup a dozvěděla 
sem se spousty zajímavých věci. Zpátky sme šli naložení, teda spíš Medvěd, jak nějací svalovci. J 
Jak sme přišli na chatu šlo se po Zubových a Mátových stopách. Večer se zase dělala pantomima, 
ale hraná. Naše skupina měla zase záhul Mrtvý potápěč nebere zlato a ta druhá zase Transpoiting 
( myslím). Tož potili sme sa, až na na kolenách. Ten večer se také zahájila půlroční etapová hra. 
Pokud někdo ještě neví o čem je, ať se zeptá těch , co tam byli. Sobota byla zvolena dnem ranního 
úklidu a po úklidu sme byli ve vnitř a hráli samé lepší hry. Zubovi sa velice líbily. Po velmi dobrém 
kuřecím obědě šly děti na procházku a já s Májů sme byly v chatě a chystaly vodičku a na večerní 
pokoupáníčko. Odpoledne po procházce se ještě jezdilo. Před večeří ogaři hráli bang a malí hráli 
vlastně vyrobené Mikádo. To byst něvěřili na, co takový člověk před večeří, když de na záchod 
nevymyslí. Začal sem s Májů a Budilem jezdit na táckách. No, žůžo dobrodrůžo. Tak neletěl ani 
Máta na bobách. No po našem vyblbnutí byla večeřa rohlík s nutelů. Mňamí. Po večeři se děvčata 
koupala chlapci uznali, že pro ně to na tu jednu noc a odjezd nemá cenu, tak to vzdali. Během 
koupáníčka Budula a mňa napadla nová předžranicová tradica pro dospělé a starší, která baví i ty 
mladší z pohledu diváků. Tak sme ji otestovali a šlo se žranicově papat. A už hupky dupky do hajan. 
Další den sme pouklízeli, odevzdali klíče a chatu a jeli domů. Utahaní, jak koťata sme skoro všichni 
zaspali v buse. No já doufám, že účastníkům se polárka líbila a že se taky těší na další putování a 
testování pro dračí krev.                                               



(Čeči) Výprava začala ve  čtvrtek  ráno, kdy jsme odjeli busem na Vsetín a odtud vlakem motorákem 
do Karlovic. A potom už pro některé velmi dobře známou cestičkou až k naší chatě  Bařince. Mrzlo 
až praštilo a když jsme konečně došli k Bařince tak teploměr ukazoval skoro -15°C  a v chatě -
5°C. Takže docela sranda. Ogaři  šli nachystat dřevo, Janina s Ladu zamířily do kuchyňky a já 
s ostatníma jsme šli navrch vybalovat a rozdělit si místa na spaní. Jakože na „oběd“ :-) jsme pojedli 
namazané rohlíky a pak jsme v průběhu dne sledovali jak rtuť teploměru pozvolna stoupa nahoru.:
-) Patom jsme dumali nad kouskem papíru, který jsme od Lady dostali po družinkách už ve vlaku. 
Také jsme si venku zahráli nějaké hry a jak se pomaly blížil večer a teploměr v chatě ukazoval už 
okolo 20°C tak se tváře všech více rozzářily a ještě o to víc, když jsme si pak večer naplnili bříška 
dobrou kyselicí:-)
Někteří zůstali spát dole v kuchyni, pod podmínkou že se budou starat o to aby oheň nevyhasl a 
zbytek se po provedení večerní hygieny uložil nahoře. No a večer si už nikdo nestěžoval na zimu…
.spíš naopak:-)) 
Druhý den ráno jsme vstávali tak okolo 9 h, což všichni velmi uvítali už i proto že večer šli někteří 
pozdě spát. Nevím už co jsme měli na snídani ale možná to byl jogurt a závin:-) Pak se pořádala 
akce „dřevo“ a také závody na jezdících prostředcích..Blížil se čas oběda (mimochodem byl 
gulášek, mňam, mňam:-) a v poledním klidu někteří kreativní umělci tvořili z plastelíny. Do svačiny 
jsme pak měli za úkol získat chybějící části papíru. Jeden jsme hledali na chodbě, druhý jsme 
ukořistili za správné odpovědi na Ladiny „záludné otázky“  a poslední chybějící byl dávám za 
chování. Odpoledne jsme se rozdělili na 2 skupinky, já jsem šla s menšími a vydali jsme se na 
cestu po Zubových stopách :-))) ,starší hledali zas Matesovy otisky.  Večer se hrála všemi oblíbené 
pantomima a pak chrr-brrr do spacáků:-) .
V sobotu ráno se vstávalo až nějak po 9h a bylo to parádní:-)) Medvěd a Janina dneska odjeli a 
přijela zas Budul:-) Ani dneska jsme nezapomněli jít ven a zahrát si pár hříček.Na oběd byly těstoviny 
a maso ( ale měla být původně rýže….). Po klidu jsme ještě jednou zopákli akci „dřevo“. Také jsme 
si udělali procházku ke staré Bařince s množstvím  různých zastávek. K večeru se konalo velké 
koupání v lavorech a někteří nadšenci pak jezdili ve spodním prádle na všem možném z kopce…ale 
prej jim zima nebyla. Myslím že se nám všem dneska dobře spalo:-)
No a v nedělu ráno se už bohužel muselo vstávat brzy. Posnídalo se chleba s máslem paprikou a 
rajčatem a šlo se balit a uklízet. No a k velké radosti některých hurááá domů……………:-))



31. - 1. Silvestr v Dinoticách

(Dazul) Poslední okamžiky roku starého a první okamžiky roku nového už několik let trávíme 
společně. Je to jedna z hezkých jistot pro celý rok :-) Mimo dobré tradice to je i velmi příjemná 
záležitost jak se potkat a bez chvatu spolu strávit dostatek času. Naše společenství bezproblémově 
absorbuje nové partnery a partnerky - jedna z méně šťastných realit života je, když se jeden z 
partnerů „musí“ (nebo chce) vzdát „svých“ přátel.... 
Letos jsme prvně testovali náš „srub“ v Dinoticách - 24 lidí se tam vleze í přespí. Fanta Kulišák 
zaslouží minimálně čestnou fotografi i před slavnostně nastoupeným oddílem a praporem :-)

( Mája) Ačkoliv kolotoč startů raketoplánů na mezinárodní kosmickou stanici  se opět trochu zadřel a 
Atlantis v prosinci neodstartoval v Dinoticích práce neustaly v žádném případě a tak ani nedostatek 
sněhu nemohl zabránit oslavě Silvestra ve zbrusu novém. V neděli přivezl speciálně upravený 
stroj přes několik kilogramů nákladu, především: sedací soupravu, zásoby jídla a vody, přístroje 
a vybavení pro provoz a novoroční obyvatele. Během posledního dne roku se dostavovaly další 
osadníci nakonec po součtu polovičních a čtvrtečních osob bylo zaznamenáno a uloženo číslo 
24 osob. 24 osob a pes, které se bavili, jedli, pili, hodovali, zabékali si u kytary, smáli se  a hlavně 
společně oslavili příchod nového roku. 
23.40h zima jak v Rusku a dokonce i nějaká ta vločka sem tam spadla na zem, po úspěšném lovu 
signálu se tři z nás pokoušeli zapálit oheň, počáteční neúspěch v této činnosti nás neodradil a 
pomocí speciálního přípravku nakonec vatra slavnostně vzplála, což přilákalo i zbytek osazenstva 
od tepla dinotického krbu. Naše číše se začali plnit šampaňským, čímž jsme zaplácli poslední minuty 
starého roku a nezbývalo nic jiného, než připít na rok nový. Novoroční políbení pro každého a taky 
nějaký ten song u ohníčku. Postupně únava ze slavení zmohla všechny a tak nezbylo nic jiného než 
si ve spacáku nechat zdát novoroční sen.)



4.-5.1. Tříkrálová sbírka

(Fialka)Tříkrálová sbírka v Ratiboři a Kateřinicích
Na tuto akci se vždycky těším. Ani letos tomu nebylo jinak, potěšilo mě,že se na ni těší i naše 
světlušky a vlčata. Tříkrálové sbírky se letos zúčastnilo 29 ochotných lidiček z oddílu a 6.os. Bylo 
moc příjemné, vidět tolik „králů“ pohromadě. Všem patří obrovský dík. Díky vám, je tato akce 
úspěšná.

( Fialka ) Na tříkrálovou sbírku byl sraz pro dvě skupinky před naším barákem. Samozřejmě sem 
přišla skoro poslední, ale tak jako přesně. Děvčata sa vyoblékaly, přečkaly jsme dojemné loučení 
se skupinkou, která jela s Fantů, napatlaly sme černého mojů Astor řasenků a šlo sa na věc. Náš 
úsek měl asi nejkratší délku, ale mělo to své vážné důvody. Začaly sme v našem baráku. Děvčata 
z plných plic pěly až sa hory zelenaly, tedy do doby než přišlo na to zazpívat pasáž o černém v zadu, 
tak sa jedna nechytla a už byl úsměv na tváři. Vybrali sme penízky, poděkovaly a šly o dům dál. Teda 
venku sme přišly na první problém, Scooby nedržala koruna na hlavě a tak sme musely zvolit tvrdší 
techniku na její nepoddajnů korunu. Museli sme přilepit Scooby korunu na hlavu izolepů. Jenže při 
větším větru letělo cokoli a tak Scooby držala izolepu na hlavě, aby nám koruna neodletěla. Další 
baráčky to bylo stejné, krásný zpěv občas škobrtnutí, ale milý nevinný úsměv to vždy spravil. U 
Sooby doma sme sebraly gumičky stáhly Scooby vlasy a bylo po problémech. Ani větší větr s ní 
nehnul. Pokračujem dal mrzne až praští a my si to šinem za potokem směrem dolů, dům, co dům. 
Zpěv nám sice trochu mrzne, ale zvládáme. S vidinou našeho cíle v teplé bytovce s čokoládů v ruce 
nám už zima nevadí. Poslední byli Dorci a už hurá do kulturáku chystat Odpoledne hitů.                  



Srdečně děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka č. 89 (Kecka, Dazul, Tucek, Kuli-
šák,Teekane, Fialka, Čeči, Ráša, Ferda, Vápno, Mája) :o))Uzávěrka č.91 je 27.1.2008. 

Články, náměty, nápady posílej te na zdenkagottwaldova@seznam.cz

Sponzorují nás: LACHIM, s. r. o.,  OBECNÍ ÚŘAD KATEŘINICE,  Ústředí Junáka
Krajský úřad Zlín,  Město Vsetín,  Skautská nadace Jaroslava Foglara

Šesták 
je pro:

Všechny výtisky Šestáku najdeš na
www.sestka.eu

11.1. Filmový maraton 
-na téma pohádky, od 17.00 v DBCB s sebou: spacák, 
karimatka, něco na zub, vlastní pohádky na DVD
19.1. K2 
25.1. Oddílovka
-velká sněhová bitva nebo Casíno
26.1. XXI. Skautský ples na zámku
-pro RS, OS a rodiče, rezervace lístku na www.skauti.cz

8.2. Oddílovka
 - oblíbené hry
9.2. Hrátky na sněhu 
- bližší info podle 
sněhových podmínek
16.2. Družinové výpravy
22.2. Oddílovka
29.2. Hon na sirokka

 ÚnorLeden


