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Narozeniny 
v  lednu a únoru

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
Martin- 28.2.1989

Náklad ŠESTÁKA začíná opět stoupat. Ze 70 
výtisků v červenci 2006 klesl náklad v červnu 
2008 až na 40 výtisků. Prosincové 100.číslo 
má sice v záhlaví napsáno 55 výtisků, ale 
dalších 10 bylo ptřeba ještě dotisknout. Takže 
lednové číslo 2009 je už vydáno nákladem 65 
výtisků!

Na straně 4 je pozvánka na ObRok. Málokdo 
z ŠESTKY dneska už ví, že u zrodu ObRoku 
v roce 2000 (28.4.-1.5.2008) stáli i ŠESTKAŘI 
- Bára, Irča, Anita,  Kikina, Irča, Miris, Radek, 
Dazul. Více informací o tom jak to tehdá 
probíhalo si můžeš přečíst v ŠESTÁKU č.4 
(http://sestka.skauti.cz/sestak4.pdf). 

Oddílový časopis ŠESTÁK jsme přihlásili do 
celostátní soutěže oddílových a střediskových 
časopisů. Museli jsme poslat 2 čísla - lednové 
a zářiové. Časopisy bude hodnotit odborná 
porota i čtenáři. V porotě zasedne např. 
šéfraktorka Kmene nebo šéfredaktor Skauta.
Hraje se o notebook, sportovní a turistické 
vybavení a další hodnotné ceny. Svůj hlas 
pro ŠESTÁKA můžeš dát na internetu  http://
speculator-scriptor.skauting.cz  Aby bylo 
možno hlasovat, je nutno se nejprve na této 
stránce registrovat!

Dazul se chystá na konci ledna do nemocnice 
na operaci - jde vytahovat železa :-)

Možná jste už zaslechli, že se na vsetínském 
středisku už dva roky chystá velký projekt 
srovnatelný s postavením DBCB - rekonstrukce 
Skautského domu. Skautský dům je ve 
vlastnictví našeho střediska, ale pokud se 
v nejbližších letech nepřikročí k důkladné 
opravě, hrozí, že se nám začne rozpadat. A 
tak byla po cca dvou letech obnovena snaha 
o jeho rekonstrukci. V mezičase vzrostl odhad 
na rekonstrukci a dostavbu na 15,5 mil Kč! 
Nyní hledá vůdce střediska ve spolupráci s 
profesionální agenturou vhodný program ze 
zdrojů EU, do kterého by šla rekonstrukce a 
dostavba napasovat. Vsetínské středisko se 
možná nebude bránit ani spolupráci při řešení 
romské problematiky.

Oddílová         Rada
Skauti z Valašského Meziříčí získali titul Mistra 
světa na 8.Mistrovství světa ve vyjímání ježka 
z klece - novinový článek je v aktualitě na 
střediskovém webu www.skauti.cz z 29.12.2008.

Listopadová LANPARTY v Březinách inspirovala 
RS ze střediska a ti pořádají svoji LANPARTY v 
půli ledna 2009 ve skautském domě na Vsetíně.

Na oddílových stránkách www.sestka.eu je 
nový odkaz (poslední řádek, třetí odkaz zleva) 
„kabelová TV“. Vojta už druhý měsíc vyzobává 
z dochovaného archivu kateřinické TV „vysílání“ 
ŠESTKY a upravujej jej do takové podoby, aby 
šlo z našich stránek stáhnout a prohlédnou si 
jej.  V tuto chvíli je na stránkách umístěno jen 
10 vysílání z roku 2001 a 2 vysílání z roku 2008, 
ale věříme, že se podaří vše brzy dokompletovat. 
Mimo oddílový časopis bude mít náš oddíl 
další jedinečnost - úplný archiv od roku 2000 
svých vlastních vysílání na kateřinické kabelové 
televizi.

Letos se organizace parawesterniády ujaly Dita 
s Čeči a prosí všechny, co mají zájem a chtějí 
pomáhat na parawesterniádě, aby se jim ozvali, 
co nejdříve. 

Oddílová rada Šestky se rozhodla, že půjde 
s dobou a využije naše oddílové stránky www.
sestka.eu k tomu, aby si do uzavřené sekce 
vyvěsila zápisy z oddílových rad a měla je tak po 
ruce. 
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Bohužel, nejvíc máme takových přání, pro které nejsme ochotni nic udělat. -Patricie Holečková- 

Vážení rodiče,

jménem vedení ŠESTKY – 6.koedukovaného oddílu 
skautů z Kateřinic, se na vás obracím s nabídkou přímé 
podpory skautského oddílu, v němž vaše dítě tráví ne-
zanedbatelnou část svého času.

Tak jako každý rok, i letos vybíráme za každého člena 
roční registrační příspěvek pro rok 2009. Ten je 
stanoven na 350,-Kč.  100,-Kč z registračního 
příspěvku zůstane v našem oddíle. Použijeme 
jej na spolufinancování energií v naší 
klubovně v DBCB. Zbytek registračního 
příspěvku odvádíme vyšším organizačním složkám (středisko, 
okres, kraj a ústředí), které nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (např. pojištění, 
dotace od Ministerstva školství – jenom na náš tábor zatím vždy vysoce převýšily 
výši registračního příspěvku člena oddílu, … ). 

Protože na některé investice, které je zapotřebí v našem oddíle provést, nelze čerpat 
žádnou dotaci, jsme nuceni získat potřebné prostředky z jiných zdrojů.
Proto jsme stejně jako v minulých letech zavedli tři druhy registračního příspěvku a 
je jenom na Vás, který zvolíte:

1) 350,-Kč – základní registrační příspěvek, z něhož 250,- Kč náš oddíl odvádí v roce 
2009 za každého člena vyšším organizačním složkám v naší organizaci. 100 Kč 
zůstane v našem oddíle na úhradu elektriky, tepla a vody v naší klubovně.

2) 600,-Kč – zvýšený registrační příspěvek, z něhož 250,-Kč oddíl odvede vyšším 
organizačním složkám a 350,-Kč zůstane přímo v našem oddíle. Tato částka bude 
použita na na vybavení kluboven ( např. vysavače, věcí do čajovny, … ) 

3) 1000,-Kč – sponzorský registrační příspěvek, z něhož 250,-Kč oddíl odvede vyšším 
organizačním složkám a 750,-Kč zůstane přímo v našem oddíle. Tato částka bude 
použita na obnovu táborového vybavení (dřevo na podsady, nářadí a náročnější 
sportovní vybavení…). 

Registrační příspěvek vybíráme do neděle 15.února 2009 a můžete jej předat (nebo 
poslat po svých dětech) rádci družiny (Pavuk, Dita, Čeči, Martin, Gabča, Janina, 
Medvěd), vůdkyni oddílu - Fialce (Lada Kutějová), jejím zastupcům  Fantovi (Radim 
Zbranek) a Janině (Jana Zubíčková).

Děkujeme
Fialka - Lada Kutějová, vůdkyně 6. oddílu Kateřince



Léta nerozhodují. Rozhodují vteřiny.  - Patricie Holečková-
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Příběh o nebi a peklu ...
Jeden upřímně věřící ve svých modlitbách vroucně žádal Boha, aby mu zjevil pravdu o nebi a pekle. Bůh 
mu pravil: “Pojď, ukážu ti peklo.”
Vstoupili do místnosti, kde seděla skupina lidí kolem obrovského hrnce s jídlem. Všichni však umírali 
hlady a byli velmi zoufalí. Každý držel lžíci, která sice dosáhla až do hrnce, ale měla rukojeť o tolik delší 
než byla ruka, že ji na dopravení jídla do úst nebylo možné použít. Bylo to hrozné utrpení.
“Pojď, teď ti ukážu nebe,” řekl Bůh po chvíli.
Vstoupili do další místnosti. Byla úplně stejná jako ta první - uprostřed hrnec s jídlem a okolo skupina 
lidí, kteří drželi v rukou tytéž dlouhé lžíce. Ale všichni vypadali spokojeně, šťastně a dobře živeni.
“Já to nechápu.” žasl věřící. “Jak to, že zde jsou všichni šťastní, když lidé v předchozí místnosti tak trpí a 
přitom je vše zcela stejné?”
Bůh se usmál. “To je přece prosté.” odpověděl. “Zde se lidé naučili krmit se navzájem ...”

ŠESTÁK pro tebe, pro mě, pro všechny …
(Fialka) Je 4.1.2009 22:04 sedím u počítače a ještě něco narychlo spisuji. Proč to tu píšu? 
Protože spisuji věci do Šestáku, které musím poslat Dazulovi, a ten nad tím zase zítra stráví 
spoustu času - ale né, že bych to nechtěla pro vás udělat, jen mě prostě mrzí, že nemám víc 
času nebo spíš, že se ještě za celých 5 měsíců od tábora nenašel/a nikdo kdo by Šestáka dělal, 
po Kecce a předtím Dazulovi, včas a dobře. Ale to jsou věci, které musím vyřešit.

Proč ten nadpis: Šesták pro tebe, pro mě, pro všechny …, protože Šesták je opravdu pro tebe, 
pro mě a pro všechny. V Šestáku můžeme najít informace důležité o výpravách a různých 
akcích, zajímavé články a fotky z výprav, které nás pobaví a to všechno můžeme prezentovat 
u široké veřejnosti. A hlavně většinou se za naše díla a práci člověka, který to sází nemusíme 
stydět. 

Člověk, který Šesták sází (a Šesták sám) nám také odebírá jednu typickou oddílovou činnost 
a to je vedení oddílové kroniky. Už je to pro nás samozřejmostí, že pokud něco hledáme, tak 
z roku 2002, zajdeme na naše stránky a hledáme to ve starých Šestácích. Je to velmi jedno-
duché, není to pracné a nezabere to tolik času, jako jít do klubovny a hledat kroniku nebo 
dokonce zjišťovat u koho právě je. Nepopírám, že kroniky mají své kouzlo a obracením listů 
z nich na nás dýchá kus historie, ale přece jen už je to dlouho, co Šesták funguje jako naše 
oddílová kronika a zároveň informační zdroj a upustit od jeho tvorby by podle mě byla velká 
škoda. Vždycky, když listuji starými Šestáky a čtu si články od různých lidí, co předtím byli 
vlčetem nebo světluškou a teď už jsou velkým skautem nebo skautkou, mám stejný pocit, jako 
bych obracela ty stránky kroniky a vyvolává to ve mně spoustu vzpomínek. 

Posledních pár řádek znělo docela pesimisticky, ale nebojte zatím to s Šestákem ještě není 
nejhorší a i kdybych se ho musela naučit sázet, tak prostě bude, což pro dobro vašeho 
uměleckého cítění a vkusu se snad nestane. A doufám,  že si od vás všech budu moct někdy 
nějaký ten článek, článeček přečíst.



Kdo chce dosáhnout nemožné, musí se vzdát všeho možného. - Patricie Holečková - 
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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. 

(Gabča) V pátek jsem se rozhodla, že je dost 
pěkný den na to, abych zůstala doma. A tak 
jsem šla na oddílovku. Velmi mě zajímalo, 
jak pokračuje jistě velmi zajímavý nác-
vik scénky na akademii. Oddílovka začala 
tradičně pokřikem a pak dlouho očekávaná 
chvíle: pokřtili jsme 100 číslo Šestáku! Každý 
z nás mu na papír napsat přání do dalších 

let a pak se mohlo začít nacvičovat, jen jsme 
museli počkat na Citlivku. Nácvik probíhal 
velmi  nb iuíáíííhumornou formou. Já, 
jakožto divák, jsem se musela pořád smát. 
Dlouho jsem se tak nepobavila. No ale zv-
ládli to dobře. To musím uznat. No a jelikož 
čas letěl jak splašený, tak brzo byl konec a šlo 
se domů!

ODDÍLOVKA - 5.12.2008

V nouzi poznáš sám sebe. - Patricie Holečková-
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Jen tak vysoko se můžeme dostat, jak hluboko jsme ochotni klesnout. - Patricie Holečková- 

13.12.2008

Středisková Vánoční
Akademie

(Fialka) Vánoční Akademie je velká sešlost 
všech oddílu na vsetínském středisku před 
Vánocama, ale to už asi všeci ví. Každý oddíl sa 
snaží mět pěknů, ba dokonce tu nejlepší scé-
nku, exkluzivní dárek a PF. 
Předešlé 3 roky sem sa kolem nácviku scénky 
vždycky nějak motala nebo to sama organi-
zovala. No možu řécť, že je to pěkná fuška něco 
vyvětlit a naučit herce našeho oddílu. Většinů 
všeci kecajů, dělajů co nemajů a po skoro 
každé zkůšce si člověk říká, že to dobře dopad-
nut nemože., ale čím víc sa to blíží k akademii 
je to trošku lepší. Na poslední zkůšce a zároveň 
první na pódiu to většinou je nejhorší málo 
času, menší prostor a občas nějaká ta kolize. 

V té chvíli začíná pro „režiséra“  nejtěžší období, 
čeká na vystoupení a přemýšlá, co ještě udělat 
jinak. A je to tu jdeme na scénu a kdyby to člověk 
neviděl na vlastní oči neuvěří. Všeci obsazení sů 
prostě skvělí a v sále smích a potom velký aplaus. 
Tak to aspoň u mňa bylo předchozí 3 roky .
Letos to bylo, ale jiné, nemohla sme na akademii, 
protože sme jela na vůdcovky do Čech a tak sa 
toho musel ujat někdo jiný. Na jedné radě sme 
sa domluvili s rádcama, že to vezmu pod svoje 
křídla. Pája dělal prezentaci už asi od října a na 
konci října nám, ale stejně chyběla eště scénka. 
Tak sme sa sešli skoro všeci z rady v klubovně 
a vymýšleli, co letos. Po dluhem domlůvání 
a hlavně dlouhém smíchu sme ju vymysleli. 

Všeci šťastní a hlavně jistí, že to bude 
pořádná sranda. Nějak ani nevím jak 
to spadlo taky na Páju, ale říkala sem 
si, že když už točil pár těch krátkých 
filmů, že to bude dobré. Na zkoušení 
měli 3 oddílovky, docela málo času: 

1. zkouška, pocity smíšené a havně Pája 
z toho musel mět hlavu v pýru, ale mu-
sím přiznat, že aj trochu ze mňa. Taky 
sem ho na 1. zkoušce slyšela poprvé 
pořádně zvýšit hlas, což byl šok. 



Kdo chce žít podle svého přesvědčení, musí ho občas změnit. - Patricie Holečková-
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2. zkouška mění se hlavní postava + pár dalších 
a za týden sa to hraje, no to už sem začínala 
být víc vystrašená a víc mně vadilo, že tam 
nebudu.

3. zkouška byla ve čtvrtek před akademiu, v 
pátek nemohl hlavní aktér na zkoušku, jak to 
tak vidím, jsem čím dál víc v rozpacích a zítra 
jedu na kurz

4. zkouška tam sem nebyla, nemůžu posoudit
V pátek ještě před první přednáškou volám Pá-
jovi, Janině a zase Pájovi – kontroluju zda mají 
dárky, krabicu na dárky, listečky pro děcka, ku-
lisy, … 

No napnutá su jak struna. A to je teprve pátek. 
V sobotu ráno nad tím přemýšlí, protože nějak 
nemožu spát. Všem sem psala, aby mně nap-
sali jak půjdou na scénu, abych jim držala 
palce. Šak při jedné poobědové přednášce sem 
zapomněla mobil u batohu v jiné místnosti 
a bylo zle z ní skoro nic nevím, ale jak sem sa 
vrátila k mobilu a čtu 3 sms:
1. Janina: „Za 10 minut vystupujem.“
2. Dita: „ Za 5 minut jdem na scenu.“

3. Dita: „ Byla to asi nejlepší scenka.“
„JUPÍ!“ Všeci kolem mňa na kurzu hledí proč 
tam skaču, směju sa a řvu jupí, jak nějaký 
blázen. Po té , co sem to všem vysvětlila ještě 
volám Janině, abych si poslechla jak to vy-
padalo aj z pohledu někoho, kdo tam nehrál, 
Janina začal smytným hlasem: „ No abych ti 
řekla pravdu,“ pomlka – zmrzl mně úsměv a 
hlavo proběhlo, do háje, „úplně nejlepší scé-
nka! Od začátku tů prezentaců až po PF na 
konec.“ Další radostný výkřik a zároveň další 
údiv spoluúčastníků.
A když sem v týdnu po akademii potkala 
Tlampu, která mně řekla, Ahoj a hned za tím 
“dobrá scénka” nebo slyšela od Dazula hodně 
dobrá scénka, tak mňa to hodě potěšilo.

To byl asi po půl roce den, kdy sem zářila 
štěstím, jak žárovka na vánočním stromečku 
a to díky vám všem, co ste hráli v naší teda 
spíš vaší oddílové scénce. A kdyby se mě 
někdo v ten den zeptal, proč vedu náš oddíl, 
tak bych mu mimo jiné řekla toto všecko, co 
sem tady napsala a ještě bych u toho pořád 
zářila, jak žárovka. Gratuluju a děkuju 



Sebepoznání vede k zjištění, že nejsme o nic lepší než ti druzí. - Patricie Holečková - 
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14.12.2008

Vánoční setkání

(Martin) Letošní Vánoční setkání, které 
bývá každoročně v Kateřinickém kulturáku, 
mělo téma vánoční písničky. Na setkání, jak 
tomu už bývá, se sešlo spousta lidí z celé 
obce. Školka se školou měly velmi dlouhý 
a bohatý program, který byl plný písniček, 
koled a také zde měli i scénku. Mezi jejich 
vystoupeními vystupoval Valášek. Poté měl 
pan Farář poučné vyprávění :-) o tom jaké 
Vánoční písně můžeme najít v různých 
zemích. Vánoční setkání uzavíralo vys-
toupení Šestky, která tu obci představila 

scénku ze střediskové Vánoční akademie. No musím 
říct, že to na konec dopadlo celkem dobře vzhle-
dem k tomu, že jedna z hlavních postav - Citlivka 
nepřišel. Pavůkovi se povedlo ho výborně zastoupit 
a tak jsme mohli naši scénku bez problémů zahrát.
---------------------------------------------------------------
(Redakce) Z kuloárů jsme se dozvěděli, že vystoupení ŠESTKY 
bylo lidmi z kateřinického sboru hodnoceno jako ne příliš 
vhodné. Poučení pro příště - publikum na střediskové aka-
demii je zcela jiné než publikum na kateřinickém Vánočním 
setkání. Proto by bylo vhodné nacvičit 2 rozdílné vystoupení 
a nebo nacvičit jedno vystoupení, které bude v duchu Vánoc - 
například takové jako měli na střediskové akademii Lvíčata.



Nic není snadné, když to zkusíme dělat lépe.  - Patricie Holečková-
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20.12.2008

RS vánoční čaj
(Fanta) Normálně když 
nemám co na práci, 
tak pozoruju krtky,  jak 
marně čas utrácí, když 
dělá ty svý hrudky. Ale 
tentokrát to bylo jinak. 
Naskládali jsme se před 
19 hodinou do vozu a 
v 5 lidech já, Denis, Cit-
livka, Medvěd a Pája 
jsme vyrazili na RS čaj 
pořádaný roverama 
ze Vsetína. Čaj začal 
malým představením o 
narození a vývoji dítěte. 
Dále jsme pokračovali 
takovou zvláštní hrou, 

že eště dneska nevím o co šlo. Ale nevadí, protože pak začal turnaj ve 
fotbálku a rozjela se čajovna a dokonce byl připravený i taneční parket 
pro nevybouřené tanečníky. Protože to bylo v předvánočním čase, tak se 
stoly prohýbaly pod cukrovím našich maminek a my sme si neměli na 
co stěžovat. Po turnaji sme hráli něco jako pantomimu a už se blížila 
půlnoc a pomalu se všichni odebírali domů, ale my sme ještě využili 
příležitosti a zkoušeli sme různé triky na chůdách. Pak ještě starů dobrů 
přefůkávanů s pinpongáčem a to už tam opravdu nikdo nebyl. Jenom 
Blesk, který za náma zamkl a my zase jak tam, tak zpátky domů.



Zdálky jsou lépe vidět přednosti, zblízka nedostatky. - Patricie Holečková - 
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22.12.2008

Betlémské světlo

(Dita) Je předvánoční pondělí a já vyrážám půl 
čtvrtým na Vsetín. Tam na mňa čeká Fialka a 
pokračujem  spolu směrem ke kulturáku. Jsme 
trochu zmatené, protože nevíme, kde přesně 
máme stát, a navíc ani, který z toho davu lidí by 
mohl být ten ,,hlavní“.  Proběhne domluva s Kájů 
a Májů a konečně zjišťujem, v kterém stánku 
budem světlo rozdávat. Spolu s Ladů si jdem 

vyzvednůt světlo dovezené Lukášovým 
taťků mezitím, co cérky vybalujů svíčky, 
špajle, kelímky a převlékajů sa do krojů. 
Přenos sa zdařil a može sa začat. Jako 
fotograf přicházá vsetínská Mája, kterů 
jsme pozdějc moseli zneužit jako vrch-
ního sháněča svíček. Eště, že sa toho cho-
pila tak zdatně. Posléze dorazily aj pée-
fka. Děcka zpívajů v Betlémě, přicházájů 
všeci ti gratulanti a tak. No, a nakonec 
bych řekla, že jsme to teda všecko zvlád-
ly. Sice nám ujel bus, ale světlo přežilo 
a dostalo sa (doufám) všeckým, co ho 
doma chtěli mět.



Bez placení neznamená zadarmo, ale na dluh.  - Patricie Holečková-

23.12.2008

Oddílové Vánoce
(Leňa) Dne 23.12. tudíž den před Vánocemi, byly 
Odlílové Vánoce (Dárečkové Vánoce aneb každý 
jsme dárečkem). Na starosti je měly Fialka s 
Ditů a proto to bylo super. 
Museli jsme si vyrobit svůj vlastní oblek do 
dárku např. ovázat sa mašlů nebo si na sebe vzít 
krabici obalenou balícím papírem no prostě se 
vymódit jako dárek. 
Prvně jsme Fialce a Ditě odevzdali dárky a cuk-
rové a pak jsme šli dát do krmelca zvířátkám 
krmení. Jak sme to tam nasypali, tak pak dostal 
Radim nápad, že koho máme sobě nejblíž, tak 
ho musíme obejmut a řeknut mu: “Šťastné a 
veselé, ty moje prasátko, chro,chro!” Možná to 
bylo jinak já už nevím. 
Pak jsme šli do Březin, kde jsme se převlékli do 
svých obleků a pak jsme mohli jít po družinkách 
do velkého sálu. Tam jsme obdrželi stříbrnou 
hvězdu, kterou sme měli navléknout na svíčku, 
kterou jsme taky obdrželi. Každý šel se svíčkou 
(ta svíčka byla do družiny) před krb a řekl přání. 
My (Žaby) jsme to ulehčily a šly jsme tam naráz 
s řekly jsme pěkné přání: “Žbluňkavé Vánoce a 
krásný žaborok!”.. 
Poté se začly rozbalovat tajné činnosti..a pak jsme 
se rozdělili na čtyři skupinky a ty skupinky měly 
za úkol co nejrychleji zabalit rulku od toaleťáka 

do balícího papíru, ale aby to nebylo tak lehké, 
tak leváci museli zabalovat pravou rukou a 
praváci levou. 1.místo obsadili Š+Š(Šneci+Štíři), 
2. Žaby, 3. Žížaly a 4. Světlušky(asi). 
Pak se šly rozdávat erární dárky a pak i normální. 
Na Dárečkových Vánocách nás bylo fakt hodně 
a některé jsem ani neznala. Rozloučili jsme sa a 
šli dom. 
Tento rok byly opravdu dobré oddílové Vánoce a 
tolikého cukroví ! No prostě supeeer!
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Čím víc víme, tím více ztrácíme pojem o tom, co je důležité. - Patricie Holečková - 
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(Dazul) Zničeho nic se po Vánocích naskytla možnost si vyzkoušet kite. 
Zprvu jsem byl v pokušení zvednout telefon a nabídnout tuto netradiční 
aktivitu i RS, ale vědom si toho, že preferují jiný druh zábavy, odolal jsem. 
Ale teď krátce k tomu, co to ten kite a snowkite vlastně je.  Kiting se 
vývojem kitů  (tažných draků) dělí na několik kategorií (voda, sníh, ...). Asi 
nejvíc masově se rozšiřuje druh snowkitingu tzv „backcountry“. Vyrazíte 
si jednoduše s kitem napříč zvlněným terénem, užíváte si rychlost jízdy v 
terénu a necháte se tahat do kopce s kopce, po hřebenech hor a využíváte 
terénních nerovností třeba i sem tam k nějakému skoku. 
Ale kite je poměrně drahá záležitost (nový stojí kolem 30 tis. Kč) a tak jsem 
se k němu doposud zblízka nedostal a neměl možnost si jej ošahat. A tak 
jsem ani chvíli nezaváhal a slíbil za půjčení, že naoplátku jej nechám letět 

v Ratiboři a na Chladné.  Na 
začátek se mi ale “rovinka” 
zdála vhodnější.
Kite je skvělý - ovládání 
zvládl i můj desetiletý 
synovec. Vřele doporučuji 
odzkoušet všem, RS zejmé-
na - je to opravdu lepší než 
posezení v hospodě :-) 

Snowkiting
  27. a  28.12.2008

na paraglidu. Dobrý obchod.
Pro první zkoušení jsem vy-
bral terén mezi Policema, 
Loučkou a Lázama. Velké 
louky bez stromů a drátů, 
tam by to mohlo foukat. A 
taky že ano. Hned napoprve 
se kite podařilo nahodit a na 
konci zkoušení jsem zvládl i 
nekolikasetmetrovou jizdu 
na lyžích. 
Další den jsme zkoušeli louku 



Snad nejtěžší ze všeho je rozlišit cizí egoismus od vlastního.  - Patricie Holečková-
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Polárka
 28.-30.12.2008

(Zdeněk) Zúčastnili se Fialka, Denis, Pavuk, 
Zdeněk, Ferda, Čeči, Zub, Radim, další
den přišli Mates a Mája. Ráno se jelo na 
Bařinku. Cesta byla dlouhá ale příjemná. Dora-
zili jsme ke kopci a Fialka zavelela, že si dáme 
pokřik. Radim že máme si najít nějaké vyvýšené 
místo,  tak jsme si ho našli a dali si pokřik. Pak 
jsme šli na Bařinku.  Tam jsme se postavili  a 
koukali na 6 myší co byli zabodané vedle sebe. 
Vtom přišel Ještěr, že si máme vynést kýbl ze 
špinavou vodou. Pak odešel.  10 sekund jsme se 
na kýbl dívali a pak se rozhodlo, že ho vynese 
Pavuk. Tak ho vynesl. Šli jsme do Bařinky a Ještěr, 
že si můžem jít na horu, že tam už je uklizeno. 
Dali jsme si na vrch batohy a šli jsme dolů.  A 
vždycky, když šel někdo od Ještěra, tak Radim 
řekl,  “máme blochu v kožuchu” a všichni věděli, 
že mají přestat pomlouvat a mít blbé narážky.  
Po chvíli přišel Ještěr, že potřebuje  2 dobrovol-
níky aby jim snesli batohy. Nikdo nechtěl jít, tak  
Fialka řekla aby jsme to snesli - já a Pavuk. Tak 
jsme šli. Vyšli jsme a tam 2 batohy, 2 velké tašky, 
1 malá papírová taška. Pavuk vzal 1 batoh a 1 
velkou tašku, já to samé a Ještěr mněl svůj ma-
likatý baťůžek.  A aby se neřeklo, vzal tu malou 
papírovou tašku. No, Sojka nenesla nic, protože 
se vypařila, že  jde na běžky. Tak jsme to snesli. 

A po chvíli co jsme přišli do Bařinky, Radim  řekl 
“máme blochu v kožuchu” a vtom  přišla Soj-
ka, že potřebuje 3 dobrovolníky,  že zapadli, že 
potřebujou roztlačit.  Tak tam šel Zub, Radim a 
Pavel (Sojka se rozmyslela jestli jim jít pomoct, 
nakonec že půjde na běžky. Jak se ogaři vrátili, 
tak byl oběd a pak se hrály hry.  Po hrách byl 
odpolední klid až do večeře. Po večeři byly zase 
hry. Pak Radim přišel s hrou pro drsňáky - hra se 
jmenuje Dvacka. Hráli jí Pavuk a Vápno. Hra se 
hraje tak, že si sednete na lavičku a prudce met-
nete dvacku do kloubu protivníkovy ruky. A kdo 
to vzdá,  prohrál.  Poté co Pavel a Denis dohráli, 
šli jsme spát.



Jaký je v tom rozdíl, zda vás z lásky snědí, nebo z nenávisti sežerou? - Patricie Holečková - 
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Sivestr 
na Bařince

 31.12.2008 - 1.1.2009

(Irča) Sněhu moc není, tak ani neberem běžky. 
Ještě že se nenaplnily předpovědi o holomrazech 
a něco málo stihlo nasněžit.
 Vyrážíme ráno 31.12.2008, já, Dazul a Zdenda, 
na Bařinku. Cestou přibíráme Hanýska, Klamerku 
a Čitu. Pípa s Bobinkou a dětma, Marťou a 
Lenčou, jsou už taky na cestě. Chaloupka není 
moc promrzlá, protože den zpátky ji opustili 
naši členové z Polárky. Zatápíme, za chvilinku je 
krásně teploučko.
Chlapi jdou chystat initeepee a my baby s dětma 
chystáme Bařinku na příchod Nového roku. 
Chystáme dobrůtky na stůl, vaříme čajíček… 
Odpoledne si dáme všichni zdravotní procházku 
k buku.  Zdenda, Marťa i Lenča si vlezli i dovnitř. 
Je nádherně mrazivo, sníh křupe pod nohama, 
sluníčko právě zapadá. Nádherná procházka.
Promrzlí a příjemně unavení se vracíme zpátky. 
Smažíme staroroční bramboráky a chystáme 
novoroční hostinu. Šutry jsou už dost žhavé, tak 
chlapi jdou do sauny. Dokonce i Marťa našel od-
vahu. Vydržel celou dobu, je fakt dost dobrý. 
Do půlnoci jsme se bavili hrou UNO, ve které ex-
eloval Dazul. Tolik karet najednou naskládat s 

hned tak někomu nepodařilo. A ať měnil jak 
měnil, skoro vždycky jich měl nejvíc.
Nový rok jsme přivítali tradičně u ohýnku, 
pod širým nebem a obrovskými hvězdami, 
které jsou tak jasné a nádherné jenom tam, 
kde nejsou odlesky měst. Šampáňo jsme pili z 
hrnků a bylo nám krásně. 



   Toto číslo ŠESTÁKU 
   je určeno pro:

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

Na ŠESTÁKU č.101 se podíleli:  
Martin, Fialka, Leňa, Irča, Dazul, Gabča, Zdendáš, Dita, Fanta, internet.

Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je v úterý 29.ledna 2009. Příspěvky posílejte na sestak@skauti.cz

PLÁN AKCÍ - LEDEN
9.1. Oddílovka – Jak to všechno začalo (Da-
zul) Sraz v 16.15 v DBCB.
10.1. K2 (Dazul)
16.1. Oddílovka - něco málo z historie a 
sáňkování. Sraz v 16.15 u DBCB, s sebou teplé 
oblečení a sáňky, boby nebo něco na ježdění, 
pokud bude dost sněhu.
17.1. Zimní oddílová výprava do 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově. Odjezd: 
7:16 z Ratiboře autobusem, sraz v 7:00 u kina 
v Ratiboři, hromadný odjezd nebo odchod z 
Kateřinic upřesníme. S sebou: 150kč ( jízdné a 
vstupné), teplé oblečení, svačinu a pití na celý 
den. Návrat: autobusem 15:55 ze Vsetína.
23.1. Oddílovka (Dita)
30.1 Oddílovka – chystání Balónkové párty 
Sraz v 16.15 u kulturáku v Kateřinicích.
31.1. Balónková párty

PLÁN AKCÍ - ÚNOR
6.2. Oddílovka 
13.2. Oddílovka 
14.2. XII. Ples na zámku  
20.2. Oddílovka 
21.- 12.2. Družinové výpravy (rádcové s družinami)

27.2. Oddílovka 

Chtěla bych Vás pozvat na 

registrační schůzku pro rodiče,
týká se zejména vysvětlení věcí z registrace, 
které Vás zaujaly nebo Vám nebyly jasné. Na 
této schůzce je také možnost registraci zaplatit. 
I když je to registrační schůzka bude určitě čas 
i na Vaše různé dotazy ohledně oddílu a jeho 
vedení. Schůzka se uskuteční 16.1.2009 od 

18.15 v DBCB (po oddílovce).   
-Fialka-


