Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích

číslo 100 vydáno pro vnitřní potřebu - 3.prosince 2008, nákladem 55 výtisků

www.SESTKA.eu

15.-16.listopadu 2008 - LANPARTY

Oddílová
Roznášením kalendářů za ŠESTKU vydelali
Fanta, Pavuk, Zdendáš, Martin, Leňa, Vojta,
Dita, Lukáš, Vápno, Bára, Kecka a Laďa pro
náš oddíl 5113,5 Kč !!!
Byla podepsána smlouva mezi vsetínským
střediskem Junáka a Březiny o.p.s. o výpůjčce
Dětského bezbariérového centra Březiny.
Provoz DBCB a závazek střediska (plnění
monitoprovacích údajů včetně zachování 1
pracovního místa do 5/2011) převezme obecně
prospěšná společnost Březiny.
ŠESTKA se bude muset začít více podílet na
provozních nákladech své klubovny (elektřina,
vytápění, voda, ... - měsíční záloha pro celé
DBCB na plyn je 3000 Kč, na elektřinu 3050
Kč, na internet 350 Kč, ...).
Historicky prvně bude muset ŠESTKA zvýšit
registrační příspěvek (zvýšení registračního
příspěvku o 100 Kč zajistí náklady na provoz
klubovny na cca 2-3 měsíce) a budeme se muset
najít další zdroje příjmů pro oddíl (například
jsme si něco vydělali roznosem kalendářů do
vsetínských domácností).
Oddílová rada 23.11.2008 zamítla nápad na
nahrávání oddílové písně „Nám sa všecko
zadaří“ a oddílovém PF ve formě CD, kde by
mimo jiné byla tato píseň umístěna. Psali jsme
o tom v minulém čísle ŠESTÁKU na straně 3.
Vynaložená práce ale nepříjde úplně vniveč
- jen tempo na donahrávání hudby i zpěvu a
následný mastering se hodně zvolní :-)
Vůdce střediska -Mara- 17.listopadu 2008
odtoupil ze své funkce. Než se zvolí nový
vůdce střediska, nahradí jej jeho zástupce a
předchozí vůdce střediska Dazul - do 1/2010.
Šestka si letos vzala na starost zařízení a
rozdání Betlémského světla na Vsetíně a při
té příležitosti bude doručeno do evangelického
kostela v Kateřinicích a do naší skautské
klubovny. Každý člen oddílu bude mít možnost
odnést si Betlémské světlo z Dárečkových
Vánoc k sobě domů
11.11.2008 se sešli rádcové družin a vedení
oddílu v DBCB, aby společně vymysleli scénku
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Rada
na Akademii. Asi ze tří hodin neustálého smíchu a
vymýšlení vtipných dialogů vzešla letošní scénka
na střediskovou vánoční akademii, která je
zaměřená na využití KPZ v praxi. Určitě se máte
na, co těšit. Jinak celkové přípravy na vánoční
akademii jsou v plném proudu.
V lednu 2009 se bude Šestka podílet na Tříkrálové
sbírce. Bližší informace o Tříkrálové sbírce má
Janina (tel.: 731 488 124).
Fialka se zúčastnila 14. – 17.11.2008 1. víkendu
vůdcovského kurzu, který by měla zakončit
vůdcovskou zkouškou.
Rok se nachýlil ke konci, a tak náš oddíl má
možnost prezentovat svou činnost za rok 2008 ve
zpravodaji obce Kateřinice.
Na oddílové výpravě nám paní Vaculíková, šéfová
Hucul klubu ve Francově Lhotě, nabídla možnost
pro rodiče, aby zakoupili poukázku na zimní
vyjížďku na koních. Poukázka (200 Kč) nabízí:
svezení na koni, vyjížďku, výcvik a hippoterapii.
Pokud vás tato nabídka zaujala a chtěli byste
vašemu dítěti poukázku zakoupit můžete se
domluvit s paní Vaculíkovou telefonicky (tel.: 737
731 049) nebo hromadně přes Fialku tak, že dáte
vědět termín, kdy byste vyjížďku chtěli uskutečnit,
do 14.12.2008.

Minimální registrační příspěvek na rok 2009 pro
ŠESTKU byl střediskovou radou 30.11.2008
stanoven na 250 Kč - pro ostatní oddíly to je 350
Kč! ŠESTKA ale bude muset vybírat taky 350 Kč,
aby jí 100 Kč zbylo na provoz klubovny. Registrační
příspěvek se vybírá do 15.února 2009.

Narozeniny
v prosinci a lednu
Opica - 12.12.1996, Zuzka R. – 27.12.1994,

Kateřina H. – 30.12.1999
Orel – 12.1.1997, Budulínek – 13.1. 1990,
Zrzka – 14.1.2000, Fanta – 16.1.1989,
Irča – 18.1. 1972, Barča Z. – 26.1.1980

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří. -Albert Einstein-

100 čísel ŠESTÁKA

(Dazul) Právě držíš v ruce 100.číslo našeho oddílového časopisu ŠESTÁK. Sté číslo! Svázali bychom všechy ŠESTÁKY spolu s prázdninovými Expedičními knihami do jedné jediné kniky, byla
by to kniha o téměř 1800 stranách (úplně přesně - 1794), tlustá přes 12 cm, vážící 2,5 kg!
Úplně první číslo ŠESTÁKA vyšlo 16.března 2000. Pod logem “ŠESTÁK” - mimochodem je hodně
podobné tomu, které se používá i dnes - bylo napsáno “prozatimní název oddílového časopisu
6.koedukovaného oddílu Junáka v Kateřinicích”. Tak nám ta “prozatímnost” názvu zůstala až
do 100.čísla. A vypadá to, že po 8,5 letech asi ani jiný název hledat nebudeme :-)
V čísle 73 jsem propočítal, že půjde-li vydávání ŠESTÁKA stejným tempem jako doposud,
měli bychom číslo 100 vydat v říjnu 2008. Skluz máme jen 2 měsíce, což není tak špatné. A
srovnáme-li to třeba se střediskovým časopisem STOUPA HLÁSÍ, máme skluz téměř nulový.
U střediskového časopisu STOUPA HLÁSÍ trvalo 12 let, než vyšlo 100 čísel - jsme o 3 roky v
předstihu :-)
100 čísel ŠESTÁKA je unikátní “kronika”, která mapuje 9 let dění našeho jedinečného skautského
společenství - zkus si alespoň v rychlosti “přelétnout” náhledy titulních stran ŠESTÁKŮ (na
stranách 4-14 tohoto čísla). Je to hezká plejáda pestrosti, univerzálnosti i zrcadlo “tradičních
a univerzálních hodnot” v činnosti kateřinické ŠESTKY.
Každý, kdo v ŠESTCE něco za ta
léta znamenal, do ŠESTÁKU
psal. Někdo víc, někdo míň,
ale svou stopu zde zanechal. ŠESTÁK se tak stal
jedinečnou
kronikou
oddílu, která se dostává
ke každému. Ti, kteří si
chtějí prohlédnout (nebo
si vytisknout) stará čísla
oddílového časopisu, si je
mohou stáhnout z oddílového webu www.
sestka.eu.
V naší republice existuje jen několik
oddílů (snadno by se
napočítaly na prstech
jedné ruky), které vydávají oddílový časopis nepřetržitě,

v takovémto rozsahu a ještě
jej mají vyvěšený na svém webu.
Jsem přesvědčen, že ŠESTÁK je jedna z věcí, kterou se
může ŠESTKA velmi hrdě chlubit.
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Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. -Lev N.TolstojPřemýšleli jsme jakým způsobem udělat jubilejní 100.číslo našeho ŠESTÁKU alespoň trochu zvláštní
a odlišné od těch ostatních. Volba nakonec padla na to, že zde uveřejníme titulní strany všech vydaných a dochovaných čísel. Začínáme číslem 2 :-) Všechny ŠESTÁKY si můžeš prohlédnout a vytisknout z oddílového webu www.sestka.eu - “oddílový časopis”.
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Lež se stane pravdou jen tehdy, když jí člověk chce věřit. -japonské přísloví-
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Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. -japonské přísloví-

ŠI~~'1.\K
.
.
.

ŠE~'l.\K

6

ŠI~~'l.\K

-====--:.:=---=-=-

ŠI~~'l.\K
-'::"~--

........."""--=:::.-

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. -japonské přísloví-
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Hruď v rozedraném kroji, srdce ve zlaté zbroji. -japonské přísloví-
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Smrt je peříčko, služba je hora. -japonské přísloví-
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Smrt je peříčko, služba je hora. -japonské přísloví-
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Smrt je peříčko, služba je hora. -japonské přísloví-
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Smrt je peříčko, služba je hora. -japonské přísloví-
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Smrt je peříčko, služba je hora. -japonské přísloví-
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Smrt je peříčko, služba je hora. -japonské přísloví-

číslo

101
vyjde
do 7.ledna 2009

Pojď se podílet na
101 čísle oddílového
ŠESTÁK i ty. Pošli svůj
příspěvek z prosincové
akce oddílu nebo tvé
družiny (fotku, zápis,
nápad, srandu, kterou
jste zažili, ...) na adresu

sestak@skauti.
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Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. -japonské přísloví-

MOUDRÉ PŘÍBĚHY
... Jak je úsměv důležitý, protože dává lidem okolo navědomí, že je uvnitř také
srdce ...
Popisuje to i jeden článek ze “Slepičí polévky pro duši”. Tam jednomu člověku
zachránil úsměv život. Jak? Možná to zní neuvěřitelně, ale usmál se na dozorce.
Dali se do hovoru a ten jej pak beze slova pustil. Vězeň neprosil o svobodu. Prostě
se JEN usmál.
A tak to funguje. Nechci aby to znělo jako návod jak zneužít mimiky ve vlastní prospěch, to ne, ale jen chci říct, že když máme důvod usmívejme se. Dejme
průchod dobré náladě.
Mějte vždycky důvod se usmívat. Víte, že s úsměvem jde všechno lehčeji?
Úsměv vyjadřuje radost, ale úsměvem můžete radost i navodit.
Před pár lety stálo na startovní lajně v Seattlu děvět atletů, všichni mentálně
nebo fyzicky postižení. Zazněl výstřel a začal závod. Ne každý běžel, ale každý se
ho chtěl zůčastnit a vyhrát. Běželi v tříčlených skupinkách, náhle jeden chlapec
zakopl a upadl, udělal pár přemetů a rozbrečel se. Ostatních osm závodníků ho
uslyšelo. Zpomalili a ohlédli se. Zastavili se a vrátili se... Všichni... Vedle chlapce si
sedlo děvče s Dawnovým syndromem, objalo ho a zeptalo se “Už je to líp?” Pak
všech devět závodníků společně prošlo cílovou lajnou. Všichni diváci tenkrát povstali a tleskali. A ten potlesk trval hodně,
hodně dlouho... Lidé kteří to viděli, o tom
stále mluví...
Proč? Protože hluboko uvnitř dobře
víme, že když sami něco vyhrajeme,
není to v našem životě to nejdůležitější.
Nejdůležitější věcí v našem životě je pomáhat k vítěství ostatním. I kdyby to mělo
znamenat, že zpomalíme a změníme svůj vlastní závod...
Podle staré indické bajky žila myš neustále ve stresu, protože se bála kočky. Kouzelníkovi se jí zželelo a proměnil ji v kočku. Ta se pak ale bála psa. Tak ji kouzelník
proměnil v psa. Pes se však začal bát levharta. A tak z něho udělal levharta. Ale i
ten byl celý ustrašený před lovcem. V tom okamžiku to kouzelník vzdal. Proměnil
levharta opět v myš a té řekl: “Ať udělám cokoli, nic ti nepomůžu, protože ve svém
nitru zůstáváš pořád myší.”
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Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. -japonské přísloví-

NAŠE AKCE
Již několik let nahrazuje tato stálá rubrika kroniku ŠESTKY. Zde máme snahu zachytit téměř každou
akci, která se v oddíle udála - očima těch, kteří měli potřebu se o své zážitky s vámi podělit.

CASINO - 7.11.2008
(Lukáš) Na Casíno sem se těšil už
týden předem, těšil jsem se tak
že jsem zapomněl že vůbec něco
bude. takže mně velice překvapilo,
když pro mně Zdenek přišel. Rychle jsem sehnal nějaký formálnější
oblek než tepláky a tryčko a
vyjeli jsme. Na oddílovku jsme
se dostavili přesně při rozdávání
startovního kapitálu. Dělení bylo
nerovnoměrné a tak hned jak
jsme přišli jsme vybrali hry (byly
16

tam: šachy, karty, carcasone,
mikádo, člověče nezlob se) a šli
hrát. Po chvíli se začaly uzavírat
sázky nad 5 tisíc. Asi půl hodiny
před koncem jsme uzavřeli hromadnou sázku na mikádo (vítěz
bral 36 800) po úporných 20-ti
minutách hraní vyhrál (po odkoupení většiny tyčinek). Nakonec
vyhrál Lukáš Tatýrek s 76tisíci. Po
zapsání bodů do tabulky jsme se
rozprchli dom.

Dědičnost je to, na co věříme, když máme inteligentní dítě. -Charlie Chaplin-

8.11.2008

Roznášení
kalendářů
(Leňa) Dne 8.11. bylo na Vsetíně roznášání kalendářů.
Protože píšu článek až 2.12., tak už si nepamatuju,
co všecko se tam dělo. No bylo nás tam celkem dost.
Několik ogárků ze Šněků, Denis, Radim, Martin, Dita,
já, Lulina... (jestli jsem naněkoho zapomněla, tak se
omlouvám). Pak přijela i Kecka s jejím milým a pomohli nám roznášat.
Nejdřív sme dostali instrukce od Radima, pak nám
dali mapu, papír s těma barákama a úsek, kde máme
roznést kalendáře a mohli sme vyrazit.
Ogaři měli asi Horní město, Jasenku, my jsme měly
Dolní město a to sme teda prošly ulic. Někde neotvírali, tak jsme to zaznačili to papíra. Měli sme aj
vysílačku, kterou jsem později přibrala dom.
No, pak sa šlo na pizzu, ale tam sem už nebyla a lituju

toho. Na druhý deň mňa bolely nohy a ruky sem
měla snad o půl metra delší.
(Dita) Začínalo se nějak kolem osmé, než kdesi cosi. Sešlo
se nás asi 13. Po velkém rozhodování, kdo kde bude
roznášat jsme plni nadšení vyrazili do ulic.
Lenča, Lucka a já jsme chodily po Dolním městě, skoro
samý panelák, takže se to dalo přežít, aj když tak těžký
bágl sem eště nenesla. Jinak jsme viděly rómskou svatbu.
Protože nám toho pořád nějak neubývalo, přijeli
nám ostatní pomoct. Objevila sa aj Kecka s přítelem.
Slavnostně jsme se kalendářů zbavili kolem půl 5 a
Radim nás pozval do pizzerky.
Až na přesvědčování, že fakt máte ty kalendáře
napočítané a že nemůžete dát ani o jeden víc aj kdybyste sebevíc chtěli a na mapy z druhé světové, akce
proběhla úplně v pohodě.
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Strach lže a ty mu věříš. -Friedrich Nietzsche-

15-16.11.2008

Družinová
výprava Žízal
(Terka) V 16.00hod jsme se měli sejít u Chity.
Sešli jsme se já, Chita, Kačka a čekalo se ještě na
Čeči. Jakmile Čeči dorazila, odnesli jsme si věci k
Chite do chalupy. Potom asi po hoďce jsme si šli
opéct špekáčky. Tam se to trošku svrhlo k hádce
mezi Čeči a mnu, já tam s nadšením chtěla hodit
čepku, ale Čeči furt že to bude smrdět atd. Nakonec jsem vyhrála, sice to trochu smrdělo, ale já
si nestěžovala. Večer před spaním jsme si pustili
rádio a hráli kenta. Po pár hrách nás to přestalo
bavit a tak jsme hráli jinou hru, už ani nevím jak
se jmenovala. Večer jak jsme chatku měli pěkně
vyhřátou od fénu každý ulehl do spacáku a spal.
Ráno jsme se vzbudili kolem čtvrt na 9. Posnídali
jsme a hráli jsme ještě hru na pamatování a pantomimu. Po hrách, bylo kolem poledne, jsme se
začali pomalu sbírat, vyfoukli jsme matraci, uklidili atd. Kolem půl 1 jsme vyšli od Chity a asi před
1h jsme byli doma. The End
(Čeči) Výprava měla být původně se spaním ve
stanu ale jelikož nám počasí už nepřálo a prudce
se ochladilo, našli jsme útočiště v útulné chatce
u Chity. Nakonec jsme byly 4. Já, Chita, Terka a
Kačka. Pravda, dorazila jsem poslední ale to jen
díky tomu že jsem měla ten nejvíc naložený bágl,
vším možným pro zahnání nudy:-) V chatce jsme
se nejprve zabydleli. Terka měla s sebou matračku,
kterou s Chitu po chvíli bádání a zkoušení jak to
půjde úspěšně nafukly. My s Kačku jsme si vybalili
spacáky a rozdělily zlavečky. Nakonec Chita donesla rádio a k mému milému překvapení i fén, který
jsme všeci velice ocenili. A protože na špekáčky bylo
18

ještě brzy tak jsme si zahráli několik kol hádání slov
pozpátku. Dost jsme se u toho nasmáli, protože jak
se to cérky snažily rozluštit tak padaly úplně zkomolené výrazy. Pak už jsme šly opékat aby nám nezhasl oheň v krbu. Někteří špekouni měli takovou
„zvláštní“ načernalou barvu ale po pár úpravách
byli také nesmlouvavě snědeni:-) Terka s Kačku pak
našly novou zábavu v rozbíjení žhavých uhlíků a pak
jakýmsi nevysvětlitelným pohybem spadla nechtě
Terce do krbu čepka. Snažila jsem se ji rychle zachránit ale po vytažení byla už dost černá. A jak jsem
se otočila, Terka ju tam hodila znovu, že stejně co už s
ní. No co vykládat, byl z toho puch jak z much. Začalo
pršet takže se žádná původně plánovaná výprava do
lesa nekonala. Poseděli jsme teda ještě chvíli u krbu a
pak jsem šli zpátky do chatky. Tam jsem se zabalily do
spacáků, pustili na chvílu fén a hráli hry. Město jméno, kenta… Terka se pak proměnila v upíra s tím že
mě bude v noci strašit. Vzala jsem ji baterku a bylo po
strašení:-) Jak už se nám oči zavíraly, tak jsme zhasli,
zachumlaly se až po uši a spali……
Ráno jsem se vzbudili docela pozdě a bylo pěkně
chladno. Posnídali jsme, já jsem si naléla z termosky
ještě teplého čajíku, pustili jsme zase fén a bylo líp:-)
Pak jsme hrály několik kol kimovky, jelikož to cérky
bavilo. Chita jak už nevěděla co tam ještě bylo, začala
se rozhlížet a vymýšlet co jsem tam ještě mohla dát:-)
Nakonec jsme ještě tahaly z čepky papírky, na kterých
byla buď pantomina, kreslení nebo popis věcipohádky bez vyjádření slova co byl na papírku. Čas
letěl jak bláznivý a kolem poledne jsem začaly pomalu balit, abychom byly na oběd doma. Sbaleno, uklizeno, ahoj, ahojky a rozešly jsme se domů. Celkově si
myslím že se výprava povedla a doufám že nás příště
bude ještě víc:-))

Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda. -Gaius Julius Caesar-

15.-16.11.2008

LANPARTY
(Irenicus) Párty byla v plném proudu zhruba po
dvanácté hodině odpoledne, kdy byly všechny
počítače slavnostně spuštěny a hry nainstalovány. Každý hráč byl taky připraven na to, aby
ukázal, co v něm je.
Hráli jsme FlatOut 2 - skoro až kamikaze závody,
kdy nebylo účelem jen vyhrát, ale přežít, SWAT
4 - spíš týmovou střílečku, kdy byli dva týmy:
SWAT a Podezřelí. Pokud nedrželi všichni v týmu
pohromadě, tak byli do posledního pobiti, ikdyž
se toto někdy podařilo obejít, Need for speed Most
Wanted - tohle byly už závody, kde byla důležitá
rychlost a talent pro řízení, Counter-strike 1.6 opět týmová střílečka, ale úplně odlišná od SWAT.
Skládala se ze dvou týmů, policajti a teroristi, a
cíl? Položit bombu nebo ji zneškodnit, ochránit

rukojmí nebo je zachránit a nebo se postřílet a
přežít. Velmi oblíbená hra po celém světě. Call
of Duty 2 - střílečka s dějem 2. světové války, a
hrálo se podobně jako předchozí acke. Někteří
mívali lepší skóre v závodních hrách, jiní zvládali líp střílečky. Ale nebyl tu nikdo, kdo by byl
vždy poslední.
Hrálo se i přes noc, která byla živější než by se
dalo čekat. Vzduch kolem našich strojů měl
ohromnou teplotu a šířil se celkem rychle ale to nevadilo, jestliže byly v místnosti okna,
jelikož byla chladná noc. - A jídlo ? Co myslíte...
tak na něj nebylo ani pomyšlení. Nakonec se
stejně všechno snědlo. Jen pití došlo rychle. A
a co sme pili? Tož Kofolu, nic lepšího se do takových podmínek snad ani nehodilo.
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Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu. -Seneca-

17.11.2008

Družinová
výprava ŠNEKŮ
(Tomáš)
Šneci
tentokrát šli na
prženské
paseky.
Od Pavůka se šlo po
blatité cestě. Počasí
nám moc nevyšlo.
Bylo mokro. Po cestě
se hrály hry. Třeba
mravenci,sáhovka a
další. Na Prženských
pasekách
byli
i
světlušky a vlčata.
Hráli jsme s nima
Hutututu.
Potom
začalo silně pršať
a fučať větr. Tak sa
šlo do hospody, tam
si každý dal čaj a
kuřátko. Až sa dojedlo a dopilo tak sa šlo
do Březin. Po cestě
jsme hráli ledajaké
hry. V Březinách jsme
sa rozešli.
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Pravda je vůbec to nejobtížnější, co lze lidem předložit k věření. -Marcel Pagnol-

15.-17.11.2008

Svinica 2301
(Dazul) Na tuhle středně náročnou tůru do
Polska jsme vyrazili jen dva - Irča a já. Zatímci
v klubovně se pařilo na počitačích, my se už
pohybovali s báglama v dvoutisícové výšce z
polské strany Tater. Věděli jsme, že budeme spát
někde ve skále a že nebude lehké najít místo,
kde bychom se vedle sebe oba dva vlezli. To, že
nenajdeme místo na postavení stanu nám bylo
jasné - ostatně, proto jsme jej s sebou ani netahali. Věděli jsme, že na noc musíme vystačit se
spacákem, karimatkou a kosočtvercovou celtou.
Podvedčer na hřebenu velkých hor byl úžasný.
Všechno bylo zalito “krví” zapadajícího, pozdně
podzimního, slunka. Mít s sebou dobrý (a těžký)
foťák, udělal bych asi nejhezčí fotky svého

m.n.m.

života. Ale ten foťák jsem neměl a ty fotky jsem
neudělal :-(
Rozbalovali jsme se už za tmy v poměrně
strmém svahu velkých balvanů, asi 5 metrů od
státní hranice Polsko - Slovensko.
Noc pod širákem, na skále, ve výšce 2050 m.n.m.
byla parádně studená, ale naše spacáky vydrží
i větší chlad. Za to byla noc jasná a měsíc byl
kousek po úplňku. Vysoké štíty tatranských
kopců byly zality stříbrným svitem. Takhle nějak
to muselo vypadat, když nám na instruktorské
lesní škole před lety Mirko Vosátka líčil svoji roverskou noc na Triglavu. Po tváři mu tekly slzy,
když na ni vzpomínal po více než 70 letech. A
stejně tak to muselo vypadat, když hrdina pov21

Člověk nemá nikdy padat na zem, jen protože věří, že ho někdo zvedne. -Niccolo Machiavelliídky M.Nevrlého prožíval svoji Královskou noc.
Ale o takové noci se nedá vyprávět - to se musí
prožít.
Ráno jsme měli na celtě i báglu námrazu a před
sebou skoro třistametrové stoupání na Svinicu.
(Irča - začátek je v kronice na ww.oldskauti.cz) ... Slyším
nějaké zvuky, otevírám jedno očko, pak druhé. To
je pohled!! Vrcholky hor zalité sluncem, které vychází někde za námi, jemná námraza na celtě,
teplo ve spacáku – kombinace, při které se i ten
největší materialista stává romantikem. Nechce
se vstávat a rušit ticho ranního probouzení.
Kousek od nás se přišli napást kamzíci. Pozorují
nás, nejsme pro ně nebezpeční. Klidně se pasou,
jen občas na nás vůdce stáda mrkne, jestli nezlobíme. Pomalu vylézáme z teplíčka a aklimatizujeme se na venkovní teplotu navlékáním
větších vrstev.
Vaříme náš oblíbený čajíček, snídáme. Prsty na
rukou mrznou a tak je balení malinko pomalejší.
Čekáme, kdy začnou proudit davy turistů, ale
naštěstí se jim do chladného rána nechtělo a tak
jsme pořád sami. Jen já a stádo kamzíků, slunce
a hory, teplý čaj a milovaná bytost vedle mě. Moc
takových rán jsem nezažila, je mi nádherně.
Vyrážíme po značce k nejvyšší hoře této strany
Polska – Svinici 2.301 mnm, podle ukazatele je
to na vrchol hodinu. Hora je přímo nad námi,
hodina se nám zdá moc. Stezka nás vede okolo
hory do menšího sedla a odtud už i po řetězech
nahoru. Tak už je nám to jasné. Na vrchol se
opravdu po docela ostrém výstupu dostáváme
za hodinku a kousek, který jsme spotřebovali na
focení. Pořizujeme společné vrcholové foto, které
Dazul hned rozesílá.
Kocháme se okolní krajinou a vymýšlíme trasu.
Vyhrává cesta kolem horských ples, skoro údolím,
bez nějakého většího převýšení. Oklikou bychom
se měli vrátit k autu, které jsme zanechali bez
dozoru na hotelovém parkovišti.
Začínáme scházet dolů. Tak jestli se mi to nahoru zdálo prudké, tak dolů to bylo místy kolmé.
Tady už nám nestačili jen řetězy, byly tu i stupně
a chyty vytesané do skály. Být trochu mokro,
nasněženo nebo mlhavo, byla by to stezka smrti.
Za krásného počasíčka, které nás zatím provázelo, to byl s plným batohem jen docela drsný sestup. Hurá, už jsme dolů z těch skal. Už nás čeká
jen krásná procházka podél jezer…
Obědváme, vychutnáváme si sluníčko. Sušíme
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namrzlé spacáky a celty.
Procházka to byla, krásná taky, ale nevím, co
bylo horší. Jestli slézání skal, nebo půldenní sestup po kamenných schodech. Začala se kolem
nás převalovat mlha. Pronásledovala nás na
každém kroku. Nejdřív nenápadně, plíživě,
potom víc a víc až nás pohltila docela. Začalo
drobně mrholit (znáte to, na pláštěnu to není
ale za chvíli jste mokří) a pod nohama začalo
být trochu kluzko. Možná i tím, že byly místy
ledové plotny. Docela nás to překvapilo, kdo by
to v horách čekal, v půli listopadu. Scházíme
kolem horských ples velkých, že by se na nich
dalo plachtit. Dazul rozvíjí teorii lakomého
vlastníka pozemku. Míjíme chatu, napojujeme
se na zelenou značku. Objevujeme elektrický
drát. Že by vedl k chatě? Dazul si neodpustí známou přednášku o hyzdění krajiny elektrickými
dráty…Nakonec zjišťujeme, že je to lanovka,
kterou se asi posílají do chaty věci.
Začínám cítit kolena. Vůbec se jim ty skoky po
šutrech nelíbí. Za chvíli se k nim přidávají stehna, to asi jak jsem furt brzdila. Už by tu každou
chvilku měla být cesta. Od ní bychom mohli
dojít asi po dvou hodinkách na pláně, kde chceme přespat a kde by podle Dazula měla být
chata nebo přístřešek. Kdyby se jednalo o mě,
já bych přespala už klidně i tady. Nožky bolí, už
se mi nikam nechce. Jenže místo na spaní tu
stejně není, tak šlapeme dál. Trošku jsme utekli
mlze, ale sluníčko se neukazuje. Ty mraky jsou
nějaké těžké. ....
(pokračování v kronice na ww.oldskauti.cz)

Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. -Eleanor Roosevelt-

Družinová výprava
kateřinických světlušek a vlčat
17.11.2008

(Jaxik) 17.11. ve státní svátek jsme měli výpravu
na Pržáky. Šli dvě skupinky, což jsme nevěděli. Ve
skupině světlušky a vlčata byli vedoucí:Martin
a Gábina a pak:Rachel,Jaxik,Tom,Verča,Tereza.
Když jsme šli lesem, tak jsme hráli mnoho her.
Hráli jsme třeba tuhle: Gabina rozdala lístečky
a ten kdo řekne ano, tak ten davá lístečky. A pak
řekla ještě jednu hru, když začne někdo počítat
od 10 do 0, za ten čas se musíme schovat. Pak
jsme šli dál, zachvíli jsme zastavili a hráli jsme
příšerky. Martin byl s Verčou a táhl ji za sebou
jako baťoh, mysleli jsme, že mají nejlepší čas,

ale měli 1:45. Ale jaxík z Rachel měl 1:10 a tak
jsme vyhraly. Pak jsme šli do hospody, ale měli
zavřeno, tak jsme šli hrát Hutututu. Ale před tím
než jsme začli hrát, potkali jsme družinu šneků. Po
hře jsme šli do hospody, kde už konečně otevřeli a
tak jsme si objednali kuře. Následně jsme se vydali do Březin. Po cestě jsme hráli různé hry, třeba
kdo zaplete lepší uzel, nejlepší měl uzel měl Martin. Do Březin jsme se dostavili kolem 3-tí hodiny.
Zde jsme hráli další hry a pomalu se rozcházeli
domů.
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Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami! -J.A.Komenský -

Oddílovka
21.11.2008

(Fialka) Dlouho sem přemýšlela, co budem dělat,
když už sa to blíží k Vánocám a tak mňa napadlo,
co si tak projít oddíl – jeho družiny, kdo je radce,
do jaké družinky kdo chodí a tak podobně. Oddílovka začínala jako vždy 16.15 zpočátku jsme tam
byli 4, ale časem přišly ještě 2 Žaby, tak nás bylo
6. První jsme si zahráli hru na přiřazování jmen
a funkcí, např: Rádkyně Žab – Dita, apod. No po
vyřešení všech těchto vztahů, sme na velký papír
vypsali družinky k nim rádce a členy, dál pak
zástupce vůdce oddílu a vůdce oddílu a připíchli
to na nástěnku, kdo si toho eště nevšiml, tak sa
može mrknůt. Dál sme sa vymotávali z paučiny
ruk, která nám připomínala propletení vztahů
v oddíle. No a posledním úkolem bylo ve skupinkách vymyslet příběh na vylosované funkce
nebo jména z oddílu. Strávili nad tím jevíc času.
Obě družinky se nechaly inspirovat pohádkou o
princezně Ladě, ale každý příběh dopadl jinak a
jak to se dozvíte po přečtení těchto příběhů. Jen
upozorňuji, že tyto příběhy sou zcela VYMYŠLENÉ,
takže informace, které sou tam uvedené sou mylné, kromě uvedených funkcí v oddíle!!!
1. příběh od Simplííka, Lenky a Marťuly:
Byla jednou jedna princezna jménem Lada.
Měla hodně vědomostí a tucet dětí. Po čase
nevěděla, jak děti zabavit a tak založila skautský
oddíl a Bůh jí pověřil za vůdkyni našeho oddílu.
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Zanedlouho Bůh seslal další poslání. Zástupce oddílu,
kterými se stali Fanta (Kulišák) a Janina. Dita - moc milá
osůbka se stala Miss ČR 2008 za nejkrášnější ropuchu
a tím i rádkyní Žab. Martin a Gabča byli moc smutní,
že nevedou žádnou družinu a tak se rozhodli pořídit si
malé světlušky a vlčátka. A toho dne se stali vedoucími
světlušek a vlčat. A druhý Bůh Odyseus měl syna Medvěda
a ten se stal rádcem Štírů. Byl to tak cool oddíl, že se jezdilo na výpravy do USA – New Yourku, Francie, Canady –
Montreal a dalších skvělých zemí. Potkávali jsme slavné
osoby například Stevena Segala, Olsenky, Paris Hilton,
Avril Lavigne, Leonardo DiCaprio, Zac Efron, Pink a další
hvězdy Hollywoodu. Vždycky v každém státu někdo zostal a tak nakonec z Kateřinického oddílu nic nezbylo.
2. příběh od Berušky a Lvíčete - Princezna Lada:
Bylo nebylo jedno království, které se jmenovalo Březiny.
Zástupce vůdce oddílu byl Fanta. Vůdce byla princezna
Lada. Byly také ratibořské Sv+Vl, kteří se vydali na výpravu do Dinotic. Vedoucí Ratibořských Sv+Vl byla Janina a
Barča byla druhý vedoucí. Potom za nimi přijel rádce
Šneků a rádkyně Žížal. Kamarádili se vsetínskýma skautama a několikrát s nimi jezdili na výpravy. Princezna
Lada byla velmi krásná a milá. Jednoho dne se zamilovala do rádce Štírů, Medvěda. Ten byl velice hezký a měl
bratra Lukáše, do kterého se zamilovala Viki. Potom se
Lada a Medvěd s velkou láskou vzali. Měli dcera Lenku a
syna Ferdu. Potom se Lukáš a Viki vzali také a měli 3 děti.
Pokračování příští oddílovku …

Věda je nemožná bez víry. -Norbert Wiener-

22.-23.11.2008

RS akce

(Denis) No tož kde bych měl začít asik ránem že???
No tak je ráno 22.11.2008 asik tak 6:00 ráno a mně
zvoní budík no moc zrovna nejsem nadčen neboť
nějak nemám rád to ranní stávání a jelikož jsem
spal v klubovně v březinách a šel jsem spát v raníchhodínach tak to nějak příjemné nebylo ale co už;-)
No tak jsem ještě poklidil trochu ten nepořádek (
fakt jen trochu neboť jsem spěchal na bus ) no tak
vyrážím s Citlivků směrem bus zastávka. V Ratiboři
se od nás Citlivka odpojí a ide domů. Já, Pavuk a
Fialka čekáme na autobus který nás má dovést na
Vsetín a tak si zatím skočíme do obchoda na něco
na jídlo ať neumřeme přes ten víkend…
Tak autobus už přijíždí a nastupujeme na Vsetíne
si kupujeme ještě nějaké ty křížovky abychom jsme
se nenudili, ale stejnak na ně nezbyl čas bo jsem ve
vlaku probírali téma na vánoční akademii. Vystupujeme z vlaku a musíme s batohama urazít cca
6km až k naší chaloupce, cesta nám celkem uběhla
rychlo, protože jsme dobírali téma na akademii,
potom jsme se bavili o nějakých filmech, ale tož víte
když je zima tak ze sebe vymluvíte cokoliv aby vám
nebyla kosa :-) Tak se sněhem na hlavě jsme konečně
dorazili k chatě. Řikám a máte vůbec klíče??? Když
sa tak hrnete dovnitř??? A ty je nemáš zahrnovali
mně otázkami říkam,že nee že je má Radim no ale
když nám byla taká zima tak jsem je asik po cca

10 minutách vytáhl :-) Ve vnitř se mi podařilo na
jednu sirku rozdělat oheň, což byl veliký zázrak na
to jak jsem se klepal…Tak kecáme a kecáme a Fialka, že pujde Ditě naproti že ji to slíbila ( jo to jsem
vám nenapsal hned ze začátku že nás jede víc tak
fakt sorry;-)) A než se zvedla tak Dita tu už byla aj
s Radimem a s Barču. Tak vybalujeme centrálu a
věci co budeme potřebovat…Jako první jsme si šli
nachystat dřevo at máme čím topit a pak jsme si
rozdělili různé věci jako třeba obrůsit slůp ktarý
vůbec neměl být natřený (ale tož víte my skauti
máme rádi víc práce tak proč né že???), natlůst
lišty atd… Na večer si pro nás cérky (Fialka+ Ditta)
připravily jednů taků supr hru s které ještě nemožu
ted jak to píšu :-) No tak po hře jsme se dívali na
notebooku na film (Zastav a nepřežiješ ;-)) Potom
jsme kecali až do ráno a pak jsme šli spát…
Je ráno Radim vezl Barču na vlak a potom nám
Fialka nachystala jídlo a pak jsme šli ještě něco
trochu podělat třeba natřít palůbky alias lišty ve
dvánást jsme to zabalili uklidili a šlo sa na autobus. My co jsme jeli autem což jsem byl já a Radim
tak jsme ještě trochu poklidili pokecali s místníma,
sbalili věci a jeli jsme domů. Už se těším na dálší
akci bylo to fakt supr, ale škoda že nás tam nebylo
víc třeba přístě!!!
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Vždy je těžší bojovat proti víře, než proti vzdělání. -Adolf Hitler-

29.-30.11.2008

Výprava na koně
(Míša) Dne 29. listopadu 2008 jsme v 08.30
hod. vyrazili z Ratiboře směr Francova Lhota.
Byl krásný zimní den. Foukal studený zimní
větřík. Z oblohy padal příjemný zimní déšť. No
prostě byla docela kosa.
Po příjezdu do Francovy Lhoty jsme šli do Hucul
klubu kde jsme si z pomocí rodiny majitelky
osedlali koně a poté jsme vyrazili na vyjížďku.
Koní jsme se nebáli protože jich bylo 7 a nás
bylo 19. Za hustého sněžení jsme z hřbetů koní
poznávali okolí. Sníh nám padal do uší a za krk.
Velice se nám to líbilo a tak jsem ani nesledovala čas.
Po skončení a návratu zpět do klubu jsme pomohli se senem a uložením hranolů. Zahráli
jsme si několik her a po ohřátí jsme se připravili
na zpáteční cestu. Domů jsme pak přijeli již za
tmy.
Byl to pěkný výlet a ti co v tuto sobotu zůstali
za pecí můžou jen litovat. Příště určitě zase
pojedu.
(Fialka) Já sem se rozhodla, že napíšu jen fakta nebo zajímavosti, co mě napadnou při vzpomínce na tuto výpravu, protože jaké úžasné
to bylo jste se dozvěděli od Míše.
Takže začala bych tím, že taková kupa sněhu
mě docela zaskočila a už vím, že do Francovy
Lhoty jen s ušanků.
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Pája zkonstatoval, že mu je zima pouze v Martinovém autě a na koni.
Já a Pája sme také zjistili, že dvířka od kamen se
velice brzo zahřejí, potvrzují i naše mini puchýřky
na prstech. :-)
Také nás zaskočilo, že mnoho světlušek a vlčat
porve někdy více práce než jeden pořádný chlap
a hlavně se pracovat nebojí jako například
někteří z našich RS.
Na této výpravě se také objevil nejmladší člen
Šestky a nejstarší člen z 6. OS. Věkový rozdíl zhruba 36 let.
Potvrdilo se nám, že i sníh ve Francově Lhotě má
své úžasné kouzlo,vlhkost, krásu a chlad.
Janina vyjádřila názor, že Pájovi sluší modro –
žluté věci.
Mini průzkumem Fialka zjistila, že většina vlčat
z Ratiboře staví rádo lego.
Zažili sme šokojící poznání, že z Francovy Lhoty jede na Vsetín míň přímých autobusů než z
Kateřinic.
Jinak naše výprava byla opravdu super a myslím
si, že všechny zúčastněné překvapila a potěšila.

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. -židovské přísloví-

PROGRAM:
- míchané nápoje v pekelném baru
- taneční vystoupení
- tombola
- půlnoční překvapení
- tipovací soutěž
Předprodej

vstupenek WWW.SKAUTI.CZ
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PLÁN AKCÍ - PROSINEC
5.12. Oddílovka
5.–7.12. Mixem (Praha, pro RS - přispívá
středisko)
12.12. Oddílovka
13.12. Vánoční Akademie střediska (na
Vsetíně ve Vatře, bližší info u rádců družin)
19.12. Oddílovka – zopakuj si tradice před
Vánocemi. Sraz: 16.15 v DBCB
23.12. Dárečkové Vánoce aneb každý jsme
dárečkem. Začátek: 15.15 v DBCB. Každý bude
mít na těchto oddílových Vánocích kostým dárku,
dárkové tašky, mašle, apod.!!! S sebou: dárečky
+ erární dáreček ( = nepopsaný dárek navíc ),
jídlo pro zvířátka, cukroví, … Konec: mezi 18.00 –
19.00
28.–30.12.2008 Polárka, tradiční zimní výprava na chalupu Bařinka ve Velkých Karlovicích. S
sebou: 100 Kč ( zbytek peněz k záloze na jízdné a
chatu ), spacák, teplé oblečení, náhradní oblečení,
pevné boty, hygienické potřeby, přezůvky, KPZ,
deník + tužku, šátek, jezdící prostředek ( NÉ SÁNĚ
!!! ), cukroví, … Odjezd a návrat upřesníme později,
kvůli změně jízdního řádu na začátku prosince.
Kdo bude chtít jet na polárku musí do 23.12.2008
odevzdat Fialce zálohu 300Kč!!!
30.12.2008 – 1.1.2009 Silvestr na Bařince
(tato akce je pouze pro zvané)

12. skautský ples
na zámku
pro všechny rodiče našich členů, příbuzné,
známé, příznivce a sympatizující veřejnost
je zvadlo na předchozí straně.

Vstupenky se budou prodávat na Vánoční
akademii střediska 13.12.2008 ve Vatře
nebo přes www.skauti.cz.
Novinkou tohoto plesu je, že bude přístupný
pouze lidem starším 18 let a je více zaměřený
na rodiče, příznivce skautů a veřejnost.
Pro mladší tancechtivé členy střediska a
organizátory je připraveno poplesové tancování, kde budou mimo jiné vstupenky k
mání za příznivější cenu.

PLÁN AKCÍ - LEDEN
9.1. Oddílovka – Jak to všechno začalo (Dazul). Sraz v 16.15 v DBCB.
10.1. K2 (Dazul)
16.1. Oddílovka
17. 1. Oddílová výprava
23.1. Oddílovka
30.1 Oddílovka
31.1. Country bál

Na ŠESTÁKU č.100 se podíleli: Martin, Fialka, Irča, Dazul, Míša, Dita, Čeči, Lukáš, Leňa, Terka, Irenicus,
Tomáš, Jaxík, Vápno.
Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je ve čtvrtek 1.ledna 2009. Příspěvky posílejte na sestak@skauti.cz

Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít
na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

