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...Aktualitky...
Střediskové propisky
Už jste ji drželi v rukou? Že ne? No, není divu - ještě jsou „teplé“ z výroby :-) První dojem? 
Propiska příjemně padne do ruky, díky kovovému doplňku je středně těžká, pouzdro je z modrého 
transparentní plastu s gumovým držátkem. Na propisce je výrazný bílý nápis „WWW.SKAUTI.CZ“ 
se stylizovanou půllilií. Otočí-li se propiska o 180 stupňů, je na ní logo našeho sponzora :-)
 Střediskovou propisku nelze nikde koupit, ale - oddíl jehož vůdce odevzdá (včas) do únorové SRJ 
registraci oddílu, dostane pro potřeby svého oddílu tolik tužek, kolik bude mít oddíl registrovaných 
členů. Takže - i na tebe se pravděpodobně dostane - jen svému vedení oddílu nenápadně připomeň, 
aby se s registrací nezpozdil :-)

Večerníček z 1.D
Že ve skautském dávnověku patřila mezi vsetínské skauty Kornélie Němečková, jejíž „vystřihované“ 
postavičky se léta objevovaly ve znělce pořadu Zpívánky, to se mezi mnohými členy našeho 
střediska ví.
Ale i pro leckteré znalce místních poměrů je překvapující, že i z „mladší“ generace máme své 
„želízko v ohni“. Lenka Minaříková, zvaná též Šmudla, která byla aktivní členkou 1.dívčího oddílu 
Ještěrek a byla též historicky první vůdkyní 4.chlapeckého oddílu Lvíčat, se v dnešních dnech 
objevuje v titulcích Večerníčku KRYSACI. Šmudla totiž vyráběla postavičky, které ve třináctidílném 
Večerníčku hrají.Zajímavostí určitě je, že loutky se narodily na Vsetíně (na Sychrově) a Šmudla je 
opravovala před pár dny ve své provizorní dílně v Kateřinicích - aby byly připraveny na natáčení 
další večerníčkovské série. 

Papučáři mají nového člena
V neděli jsme zajeli do Zlína do útulku a odvezli jsme si odtamtud krásné, zlobivé, přítulné dvouměsíční 
štěně. V útulku ji pojmenovali Čita, což nám ale nejde moc přes pusu a tak vyhlašujeme konkurz 
na jméno tohoto nového člena T.P. (Pokud jej ostatní za člena nechtějí, tak s náma stejně bude 
jezdit, s tím už nic nenaděláte ...). Vhodné nápady prosím pište do vzkazovníku, nebo přímo na 
mail hanysek1@centrum.cz :)))Technické údaje: fena malého vzrůstu, voříšek, aktuální hmotnost: 
1,65kg
Hanýsek a Kamerka.

Oslava Irčiných narozenin
Jak bývá u Irči od jisté doby zvykem, už léta každé narozeniny slaví osmnáctiny. Je to takový 
zvláštní přírodní úkaz :-) Tak jí to vyvedlo z míry, že za účasti Miry otevřela archivní láhev slámového 
vína na kterém si pošmákli i ti největší barbaři.
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(Fialka)To je taková výprava pro rovery z našeho oddílu. No už během týdny sem z toho byla tzv. 
na švestkové větvi, když sem sa postupně dovídala o omluvách našich roverů. No prostě joke (pro 
Čeči ).  Ale tož  co v pátek jsme vyrazili 17:15 z Kačic busem na Vsetín ve složení já, Čeči, Vápno 
a Máta. Na Vsetíně sme sa rozdělili a šli si koupit jídlo a hlavně pizzu, teda 2.  Pak sme sa s Čeči 
vrátily na nádr za ogarama, kde se zase chlapci dostali do slovních rozporů s místním opilcem. Tak 
sem kůpila lístky a šli sme do Karlovické střely si sednůť. Vagón to byl luxusní a dokonce, co mňa 
překvapilo, jely do Dinotic jakési dvě paní v sedm večer. Tak sme vystůpili a šli směr srub. Tož  cesta 
to byla plně akční, celů dobu sme šli styl cesta jak sklenka. Celů cestu sme s Čečinků konverzovaly 
a asi 10X sem jí musela říkat perníčka ze Shreka 2,  chudina z toho měla dýchací problémy. U 
zídky sme počkaly na chlapce a daly si první kousky naší pizzy. Kolem šla paní se psem a chtěla 
nás doprovodit na chatu, kdybychom sa bály. Tací hodní lidi sů v Dinoticách. Chlapci sa konečně 
doharcovali a mohli sme dojít na srub. Otevřem dveře a první na nás vykůkne skelná vata, tak sa 
chlapci dajů do rozdělávání ohňa a já sem vynášela věci. No že by jim to s ohněm šlo sa řéct nedá. 
Vápno byl dokonce tak akční, že pár žhavých uhlíků hodil holů ruků  do umělohmotného kýbla 
s popelem a vynesl ho ven. O několik minut později vznikla naša kýbl story.  Vápno zapálil papíry 
a všeci sme hleděli jak hořijá v krbu a přemýšleli jestli ty třísky chytnů, když najednou můj periferní 
pohled zaostřil ven a zrazu se mna vypadlo: „ Nechcu vám do toho kecat, ale venku to asi hoří!“ 
Zrazu vyletíme ven a tam popel v plamenech, Vápno své kousky uhasil a my se dost pobavili. Ogaři 
vzdali zapalování a ujmula sa toho Čeči. No to byste nevěřili, ale ona to rozdělala a hořelo, jak divé. 
Z toho vyplývá pokud vám nechce hořet volejte Čeči. Nakonec sme šli spát, tak v deset a vylezem 
na vrch a ogárci s pizzu nad teplometem. Kdybyste nevěděli , tak zmrzlá pizza je fakt nechuť. 
Všude sme zhasli a Čeči zase spustila pusa, jak kolovrátek. Vápno ještě nenavyklý furt ji okřikoval a 
přemýšlel , jak by ukecanů Čeči umlčal. Nakonec vymyslel něco, co ani nečekal, že bude fungovat. 
Vápno zahlásil: „ Kdo teď promluví, ráno zatopí!“ Čeči furt kecala, jyk kdyby ho neslyšela. Vápno: 
„ Takže 3,2,1 teď.“ Naraz ticho. Já s Vápnem zaskočeni sme jen rozdýchávali smích. Pak už sme 
usnuli. V noci mňa budila zima od podlahy, tož celkem klemroš. Zrazu rana, si  říkám, co to je??? A 
zase. Vylezu vidím světlo, cvak, Čeči zatápí. Tak sa vyhrabu a ptám sa, chceš pomoct. Jo potřebuju 
třísky, tak nahodím gatě a jdu dolů. Sekám a zrazu objev stoleti je mě teplo. Tak zatopíme a chlapci 
vylezou. Po chvilce oležávání sme šli snídat, pak sme začali hrát aktivity. Nečekala sem takový 
úspěch. Vápno s Mátů nás bavili. Např.: Denis vysvětluje Mátovi ( větřák ): „ Když je ti horko, tak si to 
zapneš,“ Máta „ topení!“ při dalším zase Vápno ukazuje porod, Máta: „ Rodíš,“ Vápno, „ jiné slovo,“ 
Máta, „ tlačíš děcko!“  Po aktivitách šli chlapci na Cáb, Máta sa ptá: „ A kam se tama jde?“, tak sem je 
nasměrovala, půjčila jim čepku a sluneční brýle a mohli vyrazit.  Já s Čeči sme čekaly na Zuba. Zub 
přijel dřív než sme čekaly, po chvíli sa vrátili aj chlapci z oběda, Vápno mně vracá brýle trošku víc od 
bahna ptám sa, co dělali a Vápno: „ Sem dělal, že jedu z kopca na boardu,“ a začali hrát pexeso. Po 
chvíli sem sa přidala. Zvířata nám dělaly problémy, hlavně když sme měli dvě pexesa v jedné hře. 
Tolik ptáků po hromadě sme snad ještě neviděli a hlavně sa nejhůř hledali. 

VRRV 18.-20.1.



Večer sme si dali papů a začala kreslící hodinka u petrolejky, takový klid sem s náma asi nezažila. 
Pak začalo velké luštění křížovek. Tak sme luštili první Zub s Čeči a já s Vápnem, Máta jako, co vás 
na tom baví a také řeči. Po chvíli Zube puč mi jednu „nakonec nikdo nelušil“ jen Máta, ale všechny 
používal jako nápovědu, dokonce i na zápor na 2 písmena. Největší kecy – Máta: „ Nejvyšší anděl?“ 
já: „ Tož ten archanděl, Gabriel,“ Máta, „ né to je na 5,“ já, „ tak Petr,“  Máta, „ co tak Alžrecht?“  U 
další Máta: „ Domácky Jakub, Honza???“  Vápno šel mezitím na záchod a chtěl, aby Máta šel sním, 
ale ten sa nemohl vyhrabat, tak bylo: „ Trvá ti to jak slepému vaření!“ Ke křížovkám sme uvařili 
sypaný čaj do konvičky. Zub potom šel nahoru a říkal, že až si uleží polévku otevře broskve. Po pěti 
minutách Vápno: „ Už máš uloženů polévku?“ Chudák zub první nějak nepobral,ale slovo broskve 
mu to osvětlilo. Po ávce broskví sme sa šli uložit, chlapci si udělali z bet a gauča letiště, tak sem 
sa jim tam nasáčkoval doprostřed. No tož to byl nápad. Vápno: „ Zube hoď po mně tu kofolu!“ Zub: 
„Máto uhni ať netrefím Fialku!“ Hmmmmmmm, tak mně skončil vršek s kofolu v krku div, že sem sa 
neudusila, to je Zubova trefa. Večer najednou Vápno říká: „ Zube kde spíš?“ „ V rohu!“ „ Tak proč ťa 
slyším pod gaučem“ „ Ale já su v rohu“  Máta: „ Zube nelízaj ně tu ruku!“ No největší div byl, když 
sem zapla mobil a bylo 22:04, což bylo divné protože na Polárce chodíme spát ve dvanáct, tak ale 
šli sme spát. V noci sa zbudím je ně jakési horko, no šak aby ne, když Máta sa na mňa nalepil a 
měl místa, tak pro 3,  já sem sa nalepila na Denisa automaticky, tož usínám znova. Pak sa zbudím 
nad ránem Denis na zemi. No ráno bylo akční ogaři vstávali dřív a jen vykřikli tam chumelí. Tož 
venku vánica jak cip. Začali sa balit najednou jen vidím , jak Mátovy boty létají nahoru a dolů a furt 
tak dokola. Tož konečně sa sbalijá a jdu na bus. My si uděláme letiště a eště tak hoďku ležíme, 
pak trošku uklízáme v poklusu a jdem též na bus. V busu Čečinka prohlásila, že nemluví, světe div 
se, ale moc dlůho jí to nevydrželo. V buse na okně napsané Matýsek, řezba. Na vlakové zastávce 
čteme vzkazy. Na Vsetíně jdeme přes nádražní halu a Čeči: „ Tam spí ten páteční opilec.“ Na oběd 
sme si skočili Na Špicu. Zašli sme do Magistru Barči pro dárek a jeli dom, teda já k Zubovi a pak na 
radu. Ještě do teď mňa drží Vrvkovská nálada. Pokud vám to nepříjde vtipné, tak roverům dobře 
vám tak měli ste tam být a vám ostatním to třeba nějak popíšem.        



Družinovka Světlušek a Vlčete 
v Kateřinicích

(čikita)V úterý jsme mněli družinovku, museli jsme čekat na kecku protozě ona jako obvykle chodí 
pozdě.Když jsme vešli do klubovny tak jsme uviděli ten nepořádek co udělali asi šneci. Byly tam 
obaly, oříškya dalši věci co k nepořádku patřija.Pak jsme vyrobili plagát s prasatama, byly tam třeba 
prase spadákem, s botama. Potom jsme si zahráli hry a šli jsme dom.

Jak se jmenuješ?
Šnek pomalý…

Cos měla dneska na oběd?
Berušku létající…

Jedeš na tábor?
S opicí na stromě…

Jezdíte každý rok k moři?
Ne, k houbové polévce…

Jezdíte na hrad?
Ano za milión…

Byl si v Egyptě?
Jo, televiza tam hraje…

Co děláš?
Skáču do člunu…

Tančil jsi někdy?
S pejskem ve chlévě…

Umíš číst?
S medvídkem Pú…

Už si někdy byl ve škole?
Jo vyšíváme ubrus…

Umíš zpívat?
Ano sedím v kuchyni…

Něco pro zasmáti 

Nesnášíš úču?
Jo se spidermanem…

Máte doma psa?
Ne ryje s krtkem…

Jak se jmenuješ?
Jó na hůře…

Jíš rybu?
Se zajícem ve 
sprše…

Cos jedl?
Ne nemůžu…

Lozíš po stěně?
Jo na louce…

Umíš jezdit na kole?
S počítačem…

Uklízíš rád?
Jo peru prádlo…

Píšeš si úkoly?
Jo s Nemem?

Je ti špatně?
Ne nejsem doma…

Jíš kobylky?

Máš okno?
Jo každý den ve škole…

Něco z naší tvorby, je to bezva hra, nastříháte si kartičky, rozdělíte ne dvě hromádky. Na jednu 
hromadku napíšete samé otázky na druhou odpovědi. Pak se losuje a pak z toho vznikaji zábavné 
větičky

Co si vypil?
Piju Pivo…



Kdy: neděle – pátek  2. – 7. 3. 2008 
Kam: Skautská chalupa Bařinka ve Velkých Karlovicích
Odjezd: 8:20 sraz u kina v Ratiboři
Příjezd: 15:50 ze Vsetína autobusem
Cena tábora:  800 Kč ( jídlo na šest dnů, ubytování, jízdné, drobné nákupy a
                       potřeby, rezerva)
                       Zbytek peněz, které nebudou využity vrátíme!
S sebou: spacák, oblečení na ven + náhradní obleční, obleční do chalupy, obleční 
na spaní, přezůvky, dobré boty, návleky, pláštěnka, deník, tužka, KPZ, uzlovačka, 
Jezdící prostředek – ne sáňky.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím co nejdříve. Nejpozději do 22. 2. 2008.
Přihlášky odevzdávejte svému rádci nebo Janině 
(Jana Zubíčková tel. 731 488 124) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ......................

Jarní tábor na Bařince 2. – 7. 3. 2008   - PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………..……..

Datum narození:………………………………………….Bydliště:………………………………..…………………

Pojišťovna:…………………………………..Kontakt na rodiče:……………………………………………….

Zdravotní omezení, alergie nebo léky které dítě pravidelně užívá : ………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
                                                  
                                    
Podpis rodiče:………….…………………………………………….

V den odjezdu prosím nezapomeňte odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti. Stačí 
podepsané rodičem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzuji že můj syn / dcera……………………………………….se v uplynulých 14 dnech 
nesetkal / a s žádnou infekční nemocí. 
                                                      Podpis:……………………………………………………. 

Jarní Tábor Bařinka 2008



8.2. Oddílovka
16.2. Družinové výpravy
17. 2.  Výprava světlušek a vlčat 
z Ratibořa-Sraz: v 7:00 u klubovny v 
Ratiboři
S sebou: dobré boty, oblečení podle 
počasí, které můžete zašpinit, svačinu, pití, 
KPZ, deník, tužku, uzlovačku ( tyto věci 
jsou nutné )Konec: v 16:00
22.2. Oddílovka
29.2. Hon na širokka  - Sraz: v 16:00 u 
střediska,Konec: 19:00

 Únor

Srdečně děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka č. 91 (Kecka, Fialka, Dazul, Čiki-
ta) :o))

Uzávěrka č.92 je 27.2.2008. 
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

2. – 7. 3. Jarní tábor na Bařince ( více 
info na jiném místě v šestáku )
16.3. Řepák ( florbalový turnaj ) 
21. – 24.3. 
Velikonoční Planina
28. – 30. 3. Výseč 
( výchovné setkání 
činovníků ) 

 Březen


