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Narozeniny 
v únoru a březnu

Martin- 28.2.1989
Kačka –10.3.1997
Káťa – 13.3.1996
Máta – 21.3.1992

O pořádání K2 vyšel ve Valašském 
deníku 9.1.2009 zpráva s nadpisem 
„Sedmdesátikilometrová trať prověří běžkařům 
fyzičku“.  Můžeš si ji celou přečíst na webu 
www.oldskauti.cz v kronice - K2.

Do konce února 2009 je poslední termín pro  
odeslání přihlášky na řadu vzdělávacích (i 
zážitkových) kursů, které pořádají lesní školy 
Junáka v celé ČR. Čekatelských lesních kursů 
(zakončených Čekatelskou zkouškou - měl by 
mít každý rádce ŠESTKY) se pořádá minimálně 
10 (MOA, Odyssea, Rozrazil, Netopýr, Selka, 
Velká Morava, Corda, PraČolek, Stříbrná 
řeka, Sursum) a Vůdcovských lesních kursů 
(zakončených Vůdcovskou zkouškou - měl by 
mít i zástupce vůdce oddílu) se pořádá také 
10 (Ursus, Oikos, Velká Morava, Jesenický, 
Východomoravský Kvítek, Netopýr, Gemini 
- Castor, Gong, Stříbrná řeka, Quo Vadis). 
Středisko na vzdělávací kursy významně 
přispívá - zpravidla 60% (v některých případech 
i více).

Skaut všude bratry má :-) Někteří naši RS se po 
skautské linii dostali k hezky zaplacené  práci 
- vylepování plakátů s tísňovými čísly do všech 
paneláků ve Valmezu.

Do oddílového archivu přibyly 3 DVD z akcí od 
září do prosince 2008. Jsou tam skvělé filmy 
od Pípy z oldskautských přejezdů Velké Fatry 
a Martinských holí, Pavukův sestřih našeho 
vystoupení na Vánoční akademii ve Vatře a 
jeho úžasné trikové PF, .... Každý člen oddílu 
si může kterékoliv ze 112 oddílových DVD 
zkopírovat u správce oddílového DVD archivu 
- Martina. Kterýkoliv barevný obal na DVD si 
může vytisknout z oddílových stránek www.
sestka.eu

Termín odevzdání registračního příspěvku se 
blíží - nezapomeňte - do neděle 15.února 2009 
a můžete jej předat rádci družiny (Pavuk, Dita, 
Čeči, Martin, Gabča, Medvěd) a taky Fialce, 
Fantovi a Janině. 
Oldskauti mohou registrační příspěvek 
odevzdat Dazulovi.

Oddílová         Rada
Oddílová rada se v lednu dohodla, že své rady 
přesune z neděle na pátek po oddílovce, tak 
trochu se vracíme ke starým dobrým zvykům :-)
 
Nabízíme i letos možnost hromadného zakoupení 
krojů, šátků ke kroji, nášivek na kroj a dalších 
speciálních věcí ze skautského obchodu. Stačí 
jen do konce března 2009 nahlásit rádci družiny, 
co potřebujete koupit, velikost (co možná 
nejpřesněji). 

Pár informací o „aktivitě“ oddílu - do Tříkrálové 
sbírky (9.-10.1.2009) se zapojilo 32 členů oddílu. 
Na družovkách v lednovém týdnu od 11. do 
15.1.2009 se družinovek účastnilo 34 členů: 
ŠNECI - 5 členů družiny
ŽÍŽALY - 4,  ŽABY - 4,  ŠTÍŘI - 3,
SVĚTLUŠKY a VLČATA Ratiboř - 12 
SVĚTLUŠKY a VLČATA Kateřinice - 6 
Oddílovky 16.1.2009 se účastnilo 12 členů.

Letošní PARAWESTERNIÁDA bude! A nebude 
organizována ve stylu „divokého západu“ ale 
navlečeme jí do nového kabátu - „vikingů“.

Oddíl získal k dispozici (darem od spisovatele 
Miloše Zapletala a vydavetele Jardy Šťastného) 
celkem 1000 (!!!) knih z edice Skautské prameny. 
250 kusů titulů SKAUTING (290 stan), SKAUTSKÁ 
PRAXE I.(160 stran), SKAUTSKÁ PRAXE II.(190 
stran), a ZÁLESÁCKÁ PRAXE (258 stan). Knihy 
budou využity podle návrhu oddílové rady - část 
zůstane v oddíle, část se poskytne ostatním 
oddílům a část jako dárek pro dětské návštěvníky 
ubytované v DBCB - projeví-li o to Březiny o.p.s. 
zájem.
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Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se tedy rozhodl přestat číst. - Winston Churchill -

Moudré příběhy
Jeden vesničan rozčileně přispěchal k zenovému mistrovi do kláštera: 
„Mistře, mistře! Máme veliký strach, v našem domě žije duch. Prosím tě, 
pověz mi, co mám dělat.“ 
Mistr klidně odpověděl: „Prostři ještě jeden příbor!“

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.”

Při procházce s jedním ze svých žáků ukázal mistr na lišku, která štvala 
králíka. „Stará bajka praví, že králík lišce uteče,“ řekl mistr. 
„Ne,“ odpověděl žák s určitostí, „liška je rychlejší než králík.“ 
„Přesto králík unikne,“ trval na svém mistr. 
„Proč jste si tím tak jist?“ ptal se žák. „Protože lišce jde o oběd, králíkovi 
však o život,“ odpověděl mistr.

„Rabíne, co si myslíš o penězích?“ ptal se jeden mladík učitele.
„Podívej se z okna,“ poradil mu učitel. „Co vidíš?“
„Vidím nějakou ženu s děckem, vůz tažený dvěma koňmi a vesničana, který 
míří na trh.“
„Dobrá. A teď se podívej do zrcadla. Co vidíš?“
„Co chceš, abych viděl? Vidím sama sebe, samozřejmě.“
„Nyní přemýšlej. Okno je vyrobeno ze skla, také zrcadlo je vyrobeno ze skla. 
Stačí nepatrná vrstvička stříbra na skle a člověk vidí jen sebe sama.“

„Setkal jsem se v Himálajích se svatým mužem, který dokáže vidět do bu-
doucnosti a cvičí své žáky, aby to uměli také,“ vypravoval s velkým zau-
jetím jeden mladý muž. 
„To umí každý,“ řekl mnich znuděně, „moje cesta je daleko těžší.“ 
„A jaká je?“ dotazoval se zvědavě mladý muž. 
Mistr řekl: „Přivádím lidi k tomu, aby viděli přítomnost.“



Zimní táboření
(Dazul)   Každý z nás je ochoten podstoupit určitý stupeň nepohodlí. Pro někoho je velký problém 
vynést koš se smetím nebo dojít pěšky do obchodu, někdo jiný nemá zásadní problém dojít na 
nejvyšší horu Beskyd. Vždycky bude existovat skupinka lidí, kteří si rádi lehnou s dobrodružnou 
knížkou do vyhřáté postele, a taky (mnohem menší) skupinka, která tato  dobrodružství bude 
ráda prožívat na vlastní kůži. A nemusí se jednat zrovna o výstup na Mout Everest. Drobná 
a nenápadná dobrodružtrví na každého z nás čekají každý den, na každém kroku. Záleží na 
každém z nás, jak tyto denní výzvy přijme a jak se k nim postaví. Čím větší stupeň nepohodlí 
je člověk ochoten podstoupit, tím větší jsou jeho šance na “přežití” - ve škole, v práci i doma.

Přiznám se, že jsem vždy rád patřil k “menšině” a mám k “menšinám” určitý obdiv. Přestože to 
v životě většinou chodí tak, že ta “menšina” dostane od “většiny” pěkně “napráskáno”.  Vždy 
jsem měl obdiv k těm, kteří přesto, že byli v menšině, dokázali ostatním vzdorovat a občas nad 
nimi i zvítězit.  Není  to snadné “uhájit” -obklopen většinou - svůj menšinový styl života. Pro 
tu většinu jsou tihle lidí zpravidla blázni, magoři a podivíni. Ale přes mínění většiny se snažím 
podstoupit vyšší stupeň nepohodlí a prožívat svá malá dobrodružství. “Malá” dobrodružství 
jsou totiž dostupná každému - světlušce, roverovi nebo oldskautovi. A zimní táboření k těm  
“malým” dobrodružstvím určitě patří. 

U zimního táboření je to jako u všeho ostatního  – než se z něj stane rutina, napřed se ho 
musíme dobře naučit. Skvělou školkou může být právě akce, které v ŠESTCE pořádáme už léta 
- táboření v opravdových horách na Malé Fatře  a přechod Velké Fatry. Základní návyky, jak 
si zabalit bágl, jak se nabalí karimatka, jak se staví stan, co dělat za špatného počasí atd. má 
většina členů oddílu, kteří se účastnili třeba oddílového puťáku, úspěšně za sebou.

K načerpání dalších zkušeností a skvělou školou (možná i střední školou v této oblasti) jsou 
právě tyto víkendové akce s výstupem na hřeben hor a přespáním ve stanech, v záhrabu nebo 
pod širákem. Pro první seznámení jsou ideální, protože i naprostý začátečník jednu noc v 
každém případě přežije, a zároveň od zkušenějších účastníků akce načerpá cenné rady.

Na naše zimní táboření nejezdíme bez sněžnic nebo lyží (běžky typu 
baccountry nebo skialpy). ŠESTKA za léta zimního 
táboření pořídila několik kvalitních sněžnic - ty 
je možno kdykoliv půjčit od správce oddílového 
vybavení (Pavuka a Mirisa). Chůze na sněžnicích 
je sama o sobě malinkatým dobrodružstvím. Le-
titá zkušenost praví, že když je opravdu velký ko-
pec, jsou ti, kteří šlapou ve sněžnicích o poznání 
rychlejší než ti, kteří to jdou na lyžích, byť na 
nich mají tulení pásy.

Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí.  - Winston Churchill -
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Pro ty odvážnější z Vás, kteří mají 14+ je tady akce “Malá Fatra” - zvadlo je na 
poslední straně ŠESTÁKU. Účast přislíbila i Irča s Anitou, takže neváhej :-)



Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu. - Winston Churchill -
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Vybavení pro zimní táboření
Stan - zbytečné kupovat, ŠESTKA má 6  vlastních 
samonosných kopulovitých stanů. Lze je postavit 
bez stanových kolíků, odolávají větru i pada-
jícímu sněhu.  Jeden z nich má i specielní sněhový 
límec, ale ten se v našem podnebním pásu spíše 
neosvědčil. Stan použitelný i pro zimní táboření 
stojí od 5000 Kč.

Spacák - na zimní táboření je nezbytný mumiový 
střih. Pozor na visačky u spacáků - moc bych jim 
nevěřil. Spacák by totiž měl uvádět nejméně dvě 
teploty okolí: pro přežití (extrém) a pro ideální 
spaní (komfort). Tyto teploty si každý výrobce  vyk-
ládá podle svého.
Kvalitní spacák na zimní táboření (extrém -29 C) 
lze pořídit od 4000 Kč.

Karimatka - po spacáku je nejdůležitější věc v zim-
ní výbavě. Dá se sice spát na velké vrstvě chvojí, ale 
nafukovací karimatka je mnohem lepší. Samona-
fukovací matraci stačí rozbalit, otevřít jim ventil 
a počkat, až nasají vzduch - a dofouknout. Ceny 
těch dobrých se pohybují od 1500 Kč.

Vařič - říká se, že na zimní táboření se nehodí jiný, 
než benzinový model (ale jednou v životě mi v 5000 
metrech takový vařič explodoval a já jim skoro 
dvacet let nevěřím). Plynová kartuš sice namrzá, 
ale nám se na víkendové táboření osvědčil zatím 
nejlépe. Lze jej pořídit od 1500 Kč. Ale nejlepší je 
stejně obyčejný oheň. Do cca 1200 m.n.n. jsou i  
větších  horách pásma lesů, a tam je paliva dost. 

Co na sebe -  je potřebné mít na sobě několik vrstev, 
které odvádějí pot od těla, ale zároveň nepromo-
knou. Funkční termoprádlo odvádí vlhkost přímo 
od pokožky, fleecová bunda nahrazuje svetr, mem-
bránová bunda a kalhoty slouží jako pláštěnka i 
větrovka v jednom. Samozřejmostí jsou dobré 
ponožky, rukavice (včetně náhradních) a dobrá 
čepice s kuklou nebo kvalitní kapucí na bundě. 

Boty -  kožené pohorky jsou spolehlivou klasikou, 
standardem se stávají boty z gore-texu. Potřebné jsou návleky, protože pokud vám napadá sníh 
horem, jsou sebelepší boty na nic. Dobré zimní pohory stojí od 4000 Kč.

Do velehor a na delší výpravy je potřebný i krém na opalování s ochranným faktorem nejméně 
dvacet a tmavé brále s UF filtrem - pro naše táboření na Fatře to ale není nezbytné. Čím méně 
toho neseme na zádech, tím lépe se můžeme pohybovat a méně se unavíme.

Několik drobných praktických rad:

- není vhodné se na noc přespříliš obléct, 
ve spacáku musí zůstat dostatečné volné 
místo pro vzduch, který izoluje

- pokud je ale spacák moc dlouhý, je vhod-
né jej zahnout a nebo do něj dát zbytek 
oblečení - to nebude ráno zmrzlé a taky 
zabere ve spacáku místo a nebude nutno 
vyhřívat tolik volného protoru

- stanové kolíky jsou při stavbě stanu na 
sněhu k ničemu, lepší je použít místo nich 
lyže, lyžařské hůlky, sněžnice, cepíny, ba-
tohy, klacky ... 

- před postavením stanu je lepší odházet 
(skládací lopaty) sníh a na odházeném 
místě postavit stan. Z vyházeného sněhu 
je pak dobrá bariéra proti větru

- kdo v noci vstává, aby se vyčural, neměl 
by moc pít - příjemnější je strávit ve 
spacáku celou noc bez vstávání

- boty je vhodné dát na noc do spacáku 
(tam nezmzrnou) nebo aspoň do báglu. 
pokud boty přes noc zmrznou, nezbývá 
než je opatrně nahřát nad ohněm nebo 
vařičem 

- do spacáku je dobré dýchat co nejméně, 
protože pak vlhne

- vyhrabání záhrabu trvá alespoň hodinu, 
ale je v něm tepleji než ve stanu

-  pozor na laviny! Nejnebezpečnější místa 
jsou na svazích a úžlabech bez lesa.



Jarní tábor POLANA 2009
Kdy: neděle – pátek  8. – 13.března 2009 

Kde: Základna Polana ve Velkých Karlovicích

Odjezd: v neděli 8.3.2009, 8:20 sraz u kina v Ratiboři

Příjezd: v pátek 13.3.2009 autobusem 15:50 ze Vsetína 

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 oblečení, oblečení do chalupy, oblečení na spaní, 
přezůvky, dobré boty, návleky, pláštěnka, deník, tužka, KPZ, uzlovačka, Jezdící prostředek – ne 
sáňky.

Vyplněnou přihlášku a peníze odevzdejte prosím co nejdříve ( v případě, že částku nemůžete uhra-
dit najednou, lze se domluvit s Fialkou, tel.: 731 519 452 ). Přihlášky odevzdávejte svému rádci, 
Janině nebo Fialce nejpozději do 27.února 2009. 

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným. -- Winston Churchill -
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 Jarní tábor na Polaně 8. – 13. 3. 2009 - 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. 

      Datum a podpis: ….............…………………………………………………. 

POLANA je horská usedlost
(3 chalupy) v nadmořské výšce 820 

m.n.m., - ve Velkých Karlovicích. 
Narozdíl od Bařinky, je do ní 

zavedena elelektřina 
i voda a poskytuje větší komfort.



Žádné problémy se nevyřeší uložením k ledu. - Winston Churchill -
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Vysvědčení
(Dazul)  Jaké Vysvědčení?  Co to vůbec na stránkách 
ŠESTÁKA dělá?  Jako by nestačil ten humbuk kolem něj ve 
škole a doma... 
Už slyším jak si říkáš - těším se na to, jak budu dospělý/á a 
žádné vysvědčení se mne nebude týkat.  
Uvažuješ-li skutečně takto, domnívám se, že to není prav-
da. Pokusím se ti to velmi zjednodušeně nastínit. 
Vysvědčení není vždy spravedlivé ale ve většině případů to 
tak je.

Samozřejmě, že tak jako málo co na tomhle světě i učitelé 
nejsou ve všem a 100% spravedliví. Proto se ti může zdát, 
že tvoje snaha nebyla spravedlivě oceněna a zasloužíš 
si na vysvědčení mnohem lepší  známky. Ale takhle to 
opravdu funguje. Nelíbí se ti tvé známky, dokaž, že máš 
na lepší. Prozradím ti tajemství - záleží to opravdu jen na 
tobě. Můžeš nyní zkoušet třeba změnit školu, ale zpravidla 
postačí, když na sobě začneš pracovat - učit se. 
Není  to lehké. Své by ti o tom mohli vyprávět třeba naši 
oldskauti Radek, Irča a Pípa, kteří mimo to, že pracují, 
studují (nebo nedávno studovali) při zaměstnání. Nejenže 
je potřeba chodit do práce, učit se doma po večerech, ale 
je nutno za školu i platit - desetitisícové částky!   A nikdo 
je přitom nenutí, aby si ze své výplaty odkládali peníze na 
školu.  
Zkus mi věřit - opravdu lze dosáhnout dobrých výsledků 
na vysvědčení snáze, když jsi normálně ve škole. A jestli mi 
nevěříš, zeptej se Radka, Irči nebo Pípy. 

Tví rodiče dostávají v zaměstníní taky vysvědčení. A ne jed-
nou za pět měsíců, ale každý měsíc! Vždyť co jiného je “vý-
plata” - peníze - které si za celý měsíc své práce vydělají?  
Možná namítneš, že jsi slyšel/a od rodičů, že je to jedno 
jak se v práci snaží, protože výsledek je pořád stejný.  
Připouštím, že stále ještě existzjí takové zaměstnání, ale 
vez, že jich je každým dnem méně. Drtivá většina rodičů  
má málokterý měsíc stejnou výplatu.. U většiny přitom 
nerozhoduje to, kolik času v zaměstnání strávili, ale jen 
výsledky (kolik kusů vyrobili, kolik obchodů uzavřeli, ....). V 
zaměstnání se snaha hodnotí opravdu velmi zřídka.

Samozřejmě, že 100% neplatí pravidlo “čím lepší znám-
ky ve škole, tím lépe placené zaměstnání”. Ale tvrdím, 
že 100% platí pravidlo “čím lepší známky ve škole, tím 
větší výběr dobrého vzdělání”. A dobré vzdělání nemusí 
zákonite znamenat jen “vystudovaný titul”, ale především 
sklutečně dobrou přípravu pro praxi. Existuje stále více 
(učilišť, středních i vysokých) škol jejich studenti dostávají 
nabídky  k práci  v době, kdy jsou ještě studenty. To jsou ti 
šťastlivci, kteří nemusí s životopisem v ruce prosebně pos-
távat před dveřmi a metodou pokus-omyl  obcházet  de-
sítky  zaměstnavatelů.

Mohu-li ti tedy doporučit - trénuj dobré vysvědčení ve 
škole, je to velmi dobrý předpoklad proto, aby jsi byl/a  
spokojen/a se svým vysvědčením, které budeš dostávat v 
dospělosti :-)

Milí  kamarádi, 
(Zub ) už všichni snad víte, že jsem po táboře 
předal oddíl a vy, co jste měli tu čest a chuť 
být na oddílových dárečkových Vánocích 
jste snad zaregistrovali, že začátkem Nového 
roku odstupuju i z funkce zástupce vůdce. 
Splnil jsem to, co jsem Fialce slíbil a i když 
jsem nebyl tím pravým zástupcem, protože 
někdo mi kdysi říkal, že správný zástupce 
maká a vůdce vede a má zodpovědnost, 
snažil jsem se jezdit aspoň na rady oddílové 
i střediskové, byl jsem na podzim na Sečinu 
i teď v lednu na jednání na obecním úřadě 
v Ratiboři. 
Určitě ti, co chodí na rady, si všimli, že už 
jsem tam párkrát nebyl. Je to z několika 
důvodů. Ten první je jasný, nejsem už ani 
zástupce a většího fungování  v oddíle se 
zatím straním. 
Druhý důvod je ten, že jezdím v neděli na 
trénink jedné ze svých aktivit, na kterém 
jsem neměl v době vedení čas. 
A ten třetí důvod je ten, že jsem čím dál víc 
pociťoval to, že můj názor je tam jaksi navíc. 
Navíc a ve spoustě případů jiný. Bohužel, ač 
jsem se moc nesnažil, tak někdy byl můj ná-
zor na výši a ostatní se ani nesnažili něco 
vymyslet. Ale to je chyba a oddíl by nešel 
nově dopředu, ale zůstává pořád s mým 
názorem. Neříkám, že se někdy nepodívám 
a pokud bude chuť znát můj názor a já ho 
budu mít, rád ho sdělím. Zatím ale nemám 
nějak chuti, vím, že je toho  na Fialku dost, 
ale má kolem sebe dobrý tým, jen ten tým 
musí pochopit, že bez nich to nepůjde a 
musí si to spořádat v hlavě každý sám, aby 
věděl jak moc chce pomoct. 
Měl jsem s Fialkou nedávno docela vážný 
rozhovor, aspoň já ho bral vážně, a věřím 
, že snad nevyjde plně na prázdno. Neměl 
by, protože pokud si to nenechá pro sebe 
a vy, které mám konkrétně a mysli, máte 
oddíl rádi a něco pro vás znamená, začněte 
opravdu něco dělat, nebude to jen to, co ch-
cete vy, ale i to,  co je potřeba udělat. 
Zkuste to, pokud nechcete, aby náš krásný 
nový vůdce, slunce naše jasné, kamarád 
největší, „neumřel“ dřív, než se to pořádně 
rozjede.
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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. 

(Vojta) Přišel jsem mezi prvníma lidma s Fialk-
ou.  Pak jsem já a Fialka čekal na ostatní děcka 
až příjdou. Po nějaké chvíli prišly děcka a mezi 
nima i Dazul s jakousi “divnou přepravkou”.
Jako obvykle jsme začli oddílovku. Po zahajení 
si vzal slovo Dazul a řekl nam že dnešní oddílov-
ka bude s názvem “JAK TO VŠECHNO ZAČALO”. 
Z počátku jsme měli problemy s “dataprojek-
torem” chvili stavkoval, ale Pavuk ho nakonec 

sprovoznil. Poté Dazul pronesl řeč proč jsme se 
tu vlasně sešli a spočítal naši učast.
Po proslovu nám dal kontrolní otázku, něco  
vtom smyslu, kde byla první klubovna, nebo 
kdy začala fungovat ŠESTKA Kateřinice. Už  
si nepamatuji kdo dostal první tužku s logy 
ŠESTKY, ale asi Fanta. 
Pak nám Dazul pustil  video. Po krátké ukázce, 
nám dal Dazul další otazku! Taktéž za tužku.

ODDÍLOVKA
 9.1.2009

Upovídané ženy mluví, aby nic neřekly, upovídaní muži, aby nic nedělali.  - Winston Churchill -

aneb 
JAK TO VŠECHNO ZAČALO
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Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný.  - Winston Churchill -

Dlouho jsme přemíšleli, ale nakonec jsme na 
to přišli. 
Dazul poslal kolovat na ukázku pár oddílových 
CDček. Znova pustil nějake videa z druhého táb-
ora, stihl nám dát ještě pár otázek a dokonce 
jedna byla i za CD s nahrávkami ŠESTKY!  Po-
slal kolovat dokumentaci výtisků ŠESTÁKU. 
Poté se oddílovka ukončila a šli jsme domů.

(Kája) To mi tak jednou přišla SMSka jestli bych 
mohla napsat článek do šestáku. Tak si říkám 
jo to bych mohla. O čem pak to jenom bude? 
Hmm 9.1.09 .?…jo už vím, to byla oddílovka. A 
ne jen tak ledajaká oddílovka, to byla jedna z 
nejlepších, na kterých sem byla!… 
Přišli jsme (Mája a já) do Březin, ale nezamířili 
do klubovny, ale do hlavní místnosti. Za ch-
vilku dorazil Dazul i s veškerým vybavením. 
Rozvinulo se plátno, zapnul počítač, my jsme 
si připravili ležení a mohlo se začít. 
Na úvod nás Dazul seznámil s tím co má v 
plánu dělat nebo spíš říkat a pak: no pak 
říkal. Všechno možné o tom „Jak to všechno 
začalo“. 

Dozvěděli jsme se např. to, že šestka byla 
založena v dubnu 1997, a že to bylo pro to, 
že Dazulovi chyběla stálá parta se kterou by 
mohl kdykoli někam vyrazit. 
Součástí povídání byly také otázky, které pok-
ládal a za správnou odpověď byla udělena 
šestkařská propiska. Ve hře bylo také jedno 
CD s písněmi nazpívanými našimi vůdci 
(doufám, že je to pravda :-[ ) , to získala 
Verča. 
Poslechli jsme si písničku Až uvidíš… , která 
byla použita jako PFko myslím, že 2001. 
Podívali jsme se na nějaké pěkné videa a 
fotečky z „dávné minulosti“, zeptali jsme se 
na nějaké otázky a i když se to nezdálo bylo 
už čtvrt na sedm. 
No a tak (pro mě) bohužel skončila tahle 
úžasná oddílovka. My jsme se nechaly odvé-
sti s Irčou a tak celkově se to rozprchlo.
Kdo jste tam byl tak to máte opravdu štěstí 
a kdo ne no je mi to líto za vás. Ale podle mě 
se takováto akce ještě několikrát uskuteční. 
Tak doufám, že se tam za těch dalších 12 let 
uvidíme!



Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti 
tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy. - Winston Churchill -
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10.ledna .2009

Tříkrálová 
sbírka

(Delfínek) A je to tady.  Chodíme na tříkralovou 
sbírku od horního obchodu v Kateřinicích po 
Poborov. Ve složení Já, Lenka, Beruška a Fial-
ka jako doprovod. 
Ráno o půl 9 máme sraz u Fialky. Dorazila 
jsem jako první a tak než holky došly jsme 
ještě dělali čepicu... Teda Fialka dělala :-D. 
Děkuju... 
Asi tak v 9hodin jsme se vyhrabali a šli kole-
dovat. Jako první byla Fialčina bytovka, která 
dopadla tragicky, protože cerčiska neznaly 
celou písníčku. Venku jsme jim ji připoměly 
a šli dál. Už to bylo o hodně lepší, ale pro mě 
to byl pořád trapas :-).. 
Zhodnotili jsme, že Kateřínské ulice jsou 
naprosto strašné!! Kdo má pořád chodit tam 
a zpět a pamatovat si kde už byl a kde ne? 
Přelétávali jsme ze strany na stranu. Skoro u 
káždého baráku byla otázka zda nám není 
zima a jestli nechceme čaj. Odpověď zněla 

pokaždé NE, MÁME TOHO JEŠTĚ HODNĚ, ALE 
DĚKUJEME :).. kasička se plní, čas se krátí a 
my už jsme skoro u Poborova.
Laduš zjišťuje kde je Pavuk se svými hochy. 
Chvilinku jsme na ně čekali a pak se doha-
dovali kdo půjde do Poborova. Nakonec jdou 
obě skupiny. My máme levou stranu a oni 
pravou. Za celou cestu jsme nedostali tolik 
sladkosti, jako za jednu stranu Poborova :-D. 
Asi ve 12hodin sem volala  mamce, že pro 
mě může přijed, že jsme už skončili. 
Za ten den jsme se určitě všichni hodně 
nasmáli. A nakonec musím dodat, že šikovná 
vůdkýně našeho oddílu skončila s rukou v 
ortéze při přecházení dřev na kterých byla 
plachta a sníh (moje zkratka). No jo trošku 
ji to podjelo :). A poslední věc že jsme se 
všechny divily, že bývalý starosta Kateřinic 
řídí popelářské auto, které jsme za to do-
poledne potkali tak nejmíň 3x.
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V mém věku už si nemohu dovolit, abych se cítil špatně.  - Winston Churchill -

Do ulic obcí a měst vyšlo v lednu 
2009 celkem 13 751 kolednických sk-
upinek, což představuje více než 40 
000 dobrovolníků.

Čtyři skupinky oddílových 
Třech králů chodily a zpívaly 
2 dny v Ratiboři  - sesbíraly 
tu pro Charitu 27520 Kč. 

Další čtyři skupinky chodily 
v Kateřinicách jen v sobotu 
a sesbíraly pro vstínskou 
Charitu  17627 Kč. 

To je zatím nejvíc peněz, co 
se nám podařilo sesbírat!

Děkujeme - pomohli jste dobrému 
dílu. Všichni “králové” i jejich dopro-
vod si zaslouží veliké díky. 

(Zdeněk)  Vyšli jsme o půl 9 a zamířili k nejbližšimu 
baráku. Tam nám neotevřeli. 2 barák - nic, 3 - nic. 
Čtyři baráky jsme prošli.  
Pak barák s brankou a přes celý chodník byl led  
asi metr krát metr. Já přejdu, Tom taky a říká 
“Luky neuklouzni”.  Lukáš - BUM, leží na ledě.
V řezbách příjdem k domu, zazpíváme a odej-
dem.
Potom byl úsek, kde byly mosty, tak jdem a na 
jedné straně a vyletí z druhé strany babka  a řve 
“Vy k nám nejdete?” A Pavuk “Za chvíli jsme u 
vás” a babka “Proč k nám nejdete?”. Pavel “Jo, za 
chvíli jsme u vás”.  
Když jsme tam došli, babka (jako by jsme nevěděli 
co máme dělat) “tak mi zazpívejte”.  Zazpíváme.  
O ona pak “No tak já vám dám peníze a vezmu 
si třeba kalendář.  Já mám ten cukr od minulého 
roka”.
Pak další barák - zazvoníme, vidíme postavu za 
dveřmi, začnem zpívat, otevřou se dveře, vyleti 
peníze (5 dvacek) a dveře se zavřou. 
Další baráky nám nabízely cukroví od vánoc,  
nekteré baráky nabízely i kalíška (nebýt Pavla, 
bylo nám teplo), ale Pavel řekl že ne. 
V jednom baráku, když jsme zpívali, vyletěl pes 
a babka ho drapla a hodila o poschodí výš,  pes 
zakňučel a radši odešel ven.  
Byla zima a tak jak jsme obešli všechny baráky , 
šli sme dom.



Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. - Winston Churchill -
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(Slůně) Chodili jsme na Tříkrálové sbírce a 
chodili jsme od 2 hodin do 5 hodin. Druhý 
den jsme chodili od rána do večera. Chodila 
jsem se Zubem, Zuzajdou a Káťou. A strašně 
se mi to líbilo. A strašně se uzpívala a ještě 
mě strašně bolely nohy.

(Rex) Chodil jsem na Tř. sbírku a zábly mě 
nohy. Byl jsem Baltazar a nosil jsem kasičku. 
Měl jsem se dobře. Chodil jsem s Vinckem, 
Bohouškem  a Gabčů. Bylo to dobré a legrační. 
Nosil jsem korunu a byl jsem v bílém. Nosil 
jsem batoh a vněm svačinu a pití. Od lidí jsme 
dostáli mandarinky, perníky, propisky, opat-
ky, lízátka, bonbóny a čokolády. Do kašičky 
dávali lidi peníze. U Heriánů jsme měli čaj 
a chleba. Líbilo se mi to a příště půjdu zas. 
Budu Kašpar, Melichar a nebo Baltazar. 

(Janina) … sníh a mráz, úsměv, zavřené dveře, 
třesoucí se ruka staré paní, která hledá drob-
né a hladí děti, vyzpívané hlásky, horký čaj a 
unavené nohy… My tři králové jdeme k Vám… 
Děkuju všem 32 lidičkám, kteří letos chodi-
li, sbírali a zpívali. Děkujeme všem, kteří 
přispěli.

(Zub) Už kdysi na podzim sa mně Janina 
ptala, jestli budu chodit po třech králoch. 
Odpověď byla jasná. „Budu, ale enom se svojů 
skupinků“. Moja skupinka sů samé cérky a už 
jsme sehraný tým. Začínali jsme v pátek něco 
po 3 hodině a to eště bylo teplo. Spodňáky 
jsem nechal doma, šak na tých pár hodin to 
zmáknu, ne? Chyba !!! Když jsme v 6 hodin 
končili byl jsem zmrzlý jak sobolí trus a moje 
pohyby připomínaly spíš pohyb robota. 
To v sobotu to bylo lepší. Byl jsem nabalený 
jak eskymák a ještě k tomu začínalo svítit 
sluníčko. Dobře se nám chodilo, kromě 1 
baráku nás nikde nevyhodili, ale je fakt, že 
někde neotevřeli, i když stáli za oknem.
V průběhu byly 2 zastávky. U nás byla 
záchodová a u Heriánů svačinová. Paní Heri-
ánová, maminka Janka a Kátě, měla nachys-
tané chleby s pomazánků, salámem a zeleninů 
a navařeného hromadu čaje. 
Po této přestávce už to bylo těžší, už sa nám moc 
nechtělo a hlavně čas návratu do klubovny sa 
blížil. Došli jsme jen po horní zastávku, poctivě 
barák po baráku. Pak už si jen každá skupinka 
rozdělila vykoledované cukroví. My, vedoucí sk-
upinek, jsme šli počítat penízky a děcka dom. 
Takže příští rok znovu, ne?



(Jura - Dick) Po mnoha letech, kdy mi termín K2 
kolidoval s jiným programem, to letos vyšlo se 
zúčastnit. Dazul mi řekl, že se mnou počítá do 
družstva, protože s invalidou nikdo nechce jet.
To já zas s invalidou jedu rád, protože znám jeho 
kvality a upřímně řečeno, když jedeme spolu, 
zpravidla vyhrajeme. Odjezd byl od Hypernovy v 
8:15. Musel jsem však počkat do 8:45 na 2.auto 
a tak jsem si na 20 min zahrál na bezdomovce v 
Hypernově (venku bylo –10 st.). Jízda na Třeštík 
proběhla bez problémů, akorát Irča s Anitou se 
pozastavovaly nad tím, že jedeme nějak dlouho a 
že to budou muset jít na běžkách nazpátek. Řekl 
jsem jim, že nazpátek po hřebeni je to rozhodně 
rovnější než klikatá cesta autem do Karlovic. 
Zdálo se mi, že jsem je uklidnil. Start v 10 hod 
na Třeštíku se vydařil za přítomnosti i několika 
fotoaparátů.
Naše taktika s Dazulem byla jasná. Já se odpojím 
na Polanu, kde opravím zámek na elektroměru 
a zkontroluji základnu, Dazul se dostane se svý-
mi šrouby do tempa, já se připojím a hurá do 
Kateřinic. Taktika to nebyla pro začátek nejlepší, 
neb jsem Dazula dohnal až za Cábem a to jsem 
musel odepsat veškeré zastávky a jakékoliv 
občerstvení. Ale závod je dlouhý a v druhé části 
už jsme jeli společně. V tuto chvíli jsme již nechali 
všechny soupeře za námi.
Cesta do Jablůnky byla výborná, parádní sjezdy 
po zasněžených loukách, krásné výhledy, soupeři 

v nedohlednu. Na Prženské paseky to bylo jako 
vždy zdlouhavé a trochu nudné, ale zvládli jsme 
to, no a již za tmy jsme vystoupali na Chladnou 
a opět krásnými sjezdy až do Kateřinic.
V cíli nás nikdo nevítal, protože jsme přijeli 
první a invalida Dazul a já jsme opět vyhráli. Za 
slabou hodinku dorazil Miris s Luďou, Anita s 
Irčou s autem z Cábu, předali jsme si s Dazulem 
za blesků fotoaparátů diplomy, poplácali se po 
ramenech, občerstvili se, poseděli a ve večerních 
hodinách se všichni rozjeli do svých domovů.

K2
10.ledna 2009
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Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. - Winston Churchill -



Nevzdělaní lidé čtou rádi sbírky citátů.  - Winston Churchill -
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17.1.2009

Zimní výprava 

(Leňa) V sobotu byla oddílová výprava 
(Šňup...a jsi v pohodě:) do rožnovského 
skanzenu v přírodě. Bylo nás tam straš-
ně moc (4 - Fialka, já, Lulina a Beruš-
ka). Účastníci výpravy se měli dostavit 
k nejbližší zastávce. Bral nás Dazul do 

Ratibořa a z Raťáka na Vsetín busem. Na Vsetíně jsme na-
stoupili do busa, který jel do Rožnova a jeli. Hned co jsme 
vysedly, uviděly jsme takovů úchylnů reklamu: “Šňup...a 
jsi v pohodě!” Hned co jsme si ju všecky dočetly jsme šly na 
záchody, aby sme sa zahřály bo byla strašná kosa. Protože 
sa skanzen otvíral až v deset, tak jsme sa šly podívat do 
obchodů. 
Před skanzenem sme posvačili a pak šli do toho skanzena. 
Prošli jsme to téměř vše až na ty baráky, co byly zamklé. Asi 
za hoďku tam měla být svatba tak to tam bylo trochu méně 
vyzdobené. Pak jsme uviděli hupačku, tak jsme k ní zamířili 
aby sme sa pohupaly. Pak jsme sa šly podívat na jízdní řády 
kdy nám to jede. Šly jsme zas na autobusové nádr.aží a po 
cestě jsme sa stavili ještě do obchodů. Uháněli jsme busem 
na Vsetín a pak jsme sa stavili na oběd do pizzerie Lázky a 
pak sme si vzali aj pizzu do Březin, protože sme sa rozhodli, 
že půjdem ještě do Březin kukat sa na filmy. 
Fialka pak zavolala Denisovi, ať vezme nějaké filmy. Pak 
jsme jeli busem do tych Březin, kde jsme rozeslali SMSky 
že kdo chce tak ať příjde do Březin na filmy (někomu tyto 
SMSky přišly). Došel Medvěd potom Citlivka, Mája a pak aj 
Máta. Dívali jsme sa na Hankocka(bo jak sa to píše) a pak 
na Masakr ze střední. Kolem desáté jsme sa rozešli dom a 
tím naša oddílová výprava skončila.
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21.1.2009

Ratibořská schůzka 
světlušek a vlčat

Domča (píše Janina)  Na začátku jsme hráli 
na honěnou a závodili. Skákali jsme pozpát-
ku, skákali dopředu, dělali kotrmelce, skákali 

a stáli na jedné noze. Hráli jsme na sle-
pou bábu s rukama. Povídali si o lhaní a 
pravdě. A pokřiky.

Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek. - Winston Churchill -

Troják je větší makačka. Ale měla jsem nové 
narozeninové běžky a tak jsme je museli 
otestovat na „netradičním“ povrchu.
Ubytování u Miloše a Evy Zapletalových je 
vždy velkým zážitkem. Eva je tak úžasně 

Jizerské hory
23.-25.1.2009

(Irča)  Před Dazulovou operací jsme chtěli 
udělat ještě nějaký přejezd hor na běžkách. 
Rozhodli jsme se pro Jizerky - no, jen nevím, 
proč se jim říká hory. Srovnám-li to s horami 
u nás, je to absolutní rovina. To už cesta na 



Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.  - Winston Churchill -
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nabitá pozitivní energií, že dvě hodinky v její 
blízkosti mě nastartují na několik dní. Vstře-
bávám její optimismus a radost ze života a 
jen doufám, že to, co ve mě zůstane, jí neu-
byde. 
Ráno vyjíždíme kolem osmé na cestu. Letos 
jsme se rozhodli jet na opačnou stranu Jize-
rek. Snad tam bude míň lidí. Vyrážíme z Ji-
zerky po Velké jizerské louce a děláme okruh 
podél řeky Jizery, kolem Pytláckých kamenů 
a po hřebenu zpět. Ráno ještě na trati moc 
lidí není, místy jsme si prošlapávali cestu. 
Zajeli jsme do míst, kde bychom se v létě ni-
kdy nedostali. Na rašeliniště, do rezervace. 
Místa, která jsou během roku nepřístupná, 
teď , pod pokrývkou sněhu a na běžkách, do-
cela snadno průjezdné. Vychutnáváme si ne-
tknutou přírodu, jízdu mezi stromky kolem 
rašelinových jezírek, netknutou bělost čers-
tvého sněhu, nádherné meandry řeky Jizery. 
Zkouším do jednoho nezamrzlého jezírka str-
čit hůlku, zajíždí pěkně hluboko. Spadnout 
bych tam teda nechtěla. Na jednom místě 
jsme museli překročit potok po kládě, na 
ketrou byl napadaný sníh. 
Ani se nám nechce 
vrátit zpátky 
na cestu. 
B ro u zd á -
me  a ko-
cháme se, 
fotíme. Co sní-
mek, to nádher-
ný záběr. Pooběd-
váme u posedu, 
teplý čaj s příchutí 
svařeného vína nám 
přijde vhod. Chuť ani vůně už ne-
jsou tak intenzivní jako v Tatrách, ale to 
nevadí. Napojíme se opět na cestu, lidí zna-
telně přibylo. Kloužeme se po horských ro-
vinkách. pokud to jde, uhýbáme z vyšlapané 
cesty a jedeme  mimo stopu. Míjíme Pytlác-
ké kameny. Opět fotíme, pořád je na co se 
dívat. Zamrzlé stromy bez listí rostoucí ze 

skály, namrzlé kameny mají zvláštní barvu. 
Chvilku se tady zdržíme. Pak už to máme k 
autu kousek. Nesmí chybět malé občerstvení 
v místní hospůdce. Mám ráda neformální a 
rodinné podniky, ale tenhle byl teda drsný. 
číšníci na sebe pořvávali přes celou hospo-
du, kuchař z kuchyně vykřikoval, že se na to 
může... že už nic nemá a nebude vařit a na 
završení všeho při objednávce kafe s mlíkem 
mi donesli mléko v půl litrovém hrnku. Ne-
bylo to špatné, takové nezvyklé. 
Večer ve společnosti Evy a Miloše zase napro-
sto úžasný. Povídali bychom si určitě dlouho, 
brzké vstávání nás však zahnalo do postýlek. 
Zapletalových „ostrov“ (druhý byt doslova 
přeplněný knihami, do kterého chodí Miloš 
pracovat) byl naším dočasným domovem. 
Prohlídnout si knihovnou znamená strávit 
hodiny jejím probíráním a listováním. 
Ráno opět vyrážíme do stopy. Tentokrát jen 
na Jizerskou magistrálu. Stopa je tu proje-
tá frézou, pouštíme se po ní. Dovede nás k 
zamrzlé přehradě. Hádejte, kdo si šel první 

zkusit pevnost ledu. „jen mě vyfotíš a 
hned půjdu...“ sibovali jezinky... 

No jasně, když byl v 
půli přehrady a 

neměl se 
k ná-
v r a t u , 

v y d a l a 
jsem s za 

ním. Jeli 
jsme pak po-

dél břehu, moc 
pěkné. 

Pak už honem 
k Za- pletlům na obídek 
(lusky ve smetanové omáč-
ce s knedlíčkem). Po obědě jsme si 
jeli vyzvednout 1000 knížek, které našemu 
středisku a všem dobrým lidem věnoval Mi-
loš Zaplatel. Jedná se o čtyři tituly  z edice 
Skautských pramenů. Budou to nádherné 
odměny, těšte se. 
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Většina žen vybírá svou noční košili s větším rozmyslem než svého muže. -Coco Chanelová-

(Leňa) V sobotu 31.1.09 byl Countrybál – Balónk-
ová párty. Den předem sme to byli v kulturáku 
chystat tzn. foukat 200 balónků a k tomu je 
vázat, chystat stoly, židle, bufet apod. Možu byť 
jedině ráda, že sem je jenom fukala bo cérky 
říkaly(Beruška s Andrejku), že je bolá ruky od 
toho vázání…No jak sme ty balónky nafukali, 
tak nám Chytrý ještě vynadal, že sme měli nafu-
kat jenom 150, že tych 50 měl na hry. No tak si 
musel kupit dalších 100 balónků :-).
No ale k té party. Začátek byl ve 12:30, vstupné 
bylo 12Kč. Fialka řekla, že se máme pestře obléct, 
ale já sem doma moc pestrých věcí neměla tak 
sem si dala černé gatě a k tom černé kozačky, 
takže sem moc pestrá nebyla. Lucka měla ještě 14 
narozky, tak sem jí tam popřála a v bufetu kůpila 
hady. DJové nám pušťali písničky někdy dobré 
někdy špatné, ale mě to bylo jedno. Sotva co vle-
zly ty děcka do sálu tak si začly hrát s balónkami 
a pak je začly praskať tož sem myslela že jim na-
kopu bo my sme sa s tým tak pracně fukali a oni 
nám to teď jedným dupnutím prasknů:D  Chytrý 
si připravil hry, tak se hrály. Jednu vymyslela Fi-
alka a ta se mi líbila nejvíc, ne sranda všecky 

byly dobré:)Pak sa tančilo,tančilo,tančilo...Ke 
konci Balónkové párty se hrála polštářová bitka, 
ale já sem sa jím moc nezúčastňovala. Pak sa šlo 
uklízat nač sem zjistila, že sem ztratila náušnicu. 
Samozřejmě již bylo zametené, tak sa kvůli mě 
musel vysypat koš ( já sem to nechtěla). Děkuji 
tedy Janině, Marcelovi, Čeči, Fialce, Barči, Zubovi, 
Verči, Marti -.no prostě všem co mě pomohli hle-
dat moju ztracenů náušnicu. Nakonec ju našla 
Verča u záchoda. Děkuji.    

Balónková párty
31.1.2009



Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti. -- Winston Churchill -
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(Fialka) Začali jsme chystat normálně v pátek 
16:15 v normálním časovém limitě jako býva-
jí vždy oddílovky. No já jsem přišel v takovém 
nenormálním čase 16:30 a hned jsem musel 
nafoukat pár balónků asik cca 70 a věřte mi 
že vás potom začne bolet celá pusa mně až 
dokonce začaly vibrovat oči :-) 
Potm přisel Ondra nanosili jsme elektroniku a 
potom jsme začali věšat balónky na strop atd… 
Ráno jsme měli sraz na 10:00 ale my jsme přišli 
s Citlivků pozděj neboť jsme u Zbranků jedlí do-
brý oběd. Jak jsme přišli tak jsme si sedli hned ke 
stolu a asi tak cca po 20 minutách začali jezdit 
děcka ze Vsetína. Bylo nás tam nějak kolem cca 

52 lidí nebo tak nějak. Fialka uvedla tu našů 
párty a už sa mohla začat. 
Zvukaři měli zezačátku problémy s přepínáním 
písníček ale jinak pak už celkem b pohodě. Po-
tom sa začaly hrát různé hry, mohly se kupovat 
losy do tomboly kde byly hodnotné ceny!!! Po 
vyhlášeni jsme si zahráli takovů tu podlézací 
hru s tů tyču ( nevím jak sa to jmenuj ) ale bylo 
to fakt good hra. Ale po hře nám nějak začali 
děcka jezdit autobusem domů. Já jsem potom 
po chvíli jel taky domů tak vám nemůžu napsat 
jak to všechno dopadlo ale myslím si že dobře 
už se těším fakt na další rok tak se mivejte a ať 
vás příjde co nejvíc !!! :-)



7.-31.1.2009

Tucek v USA
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Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot. - Winston Churchill -

Možná jste to nezaregistrovali, ale Tutíno (z 
našich oldskautů) se potuloval dva týdny po 
USA. Že to byl životní zážitek si můžete přečíst v 

kronice na www.oldskauti.cz - a taky 
se můžete podívat na další fotky :-) 



   Toto číslo ŠESTÁKU 
   je určeno pro:

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

Na ŠESTÁKU č.102 se podíleli: Vojta, Kája, Delfínek, Zdendáš, Slůně, Rex, Janina, Zub, Jura - Dick,  
Leňa, Domča, Irča, Fialka, Dazul a Tutíno.

Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je v neděli 28.února 2009. Příspěvky posílejte na sestak@skauti.cz

PLÁN AKCÍ - BŘEZEN
6.3. Oddílovka

8.–13.3.  Jarní tábor  (viz informace a 
přihláška na Jarní tábor - strana 6)

13.3. Oddílovka 

14.3. Řepák (Mucha - 1.Ch) 

20.3. Oddílovka 

27.3. Oddílovka 

PLÁN AKCÍ - ÚNOR
6.2. Oddílovka
 
13.2. Oddílovka - Valentýn

14.2. XII. Ples na zámku  

15.2. Hrátky na sněhu ( pokud bude 
dostatek sněhu ). Začátek v 13.00 u klubovny 
v Ratiboři. S sebou jezdící prostředky a teplé 
oblečení.  Malé občerstvení zajištěno. 

20.2. Oddílovka 

21.- 12.2. Družinové výpravy (rádcové 
s družinami si naplánují vlastní výpravu )

27.2. Oddílovka 

JARNÍ TÁBOR  se blíží - přihlášky je nutno 
odevzdat do 27.února 2009!!! Více infor-

mací na straně 6 tohoto ŠESTÁKU.


