číslo 105 vydáno pro vnitřní potřebu - 3.května 2009, nákladem 65 výtisků

oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu a 6.oldskautského klubu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích

www.OLDSKAUTI.cz

www.SESTKA.eu

12.dubna 2009 - v propasti Velká peňažnica

Oddílová
Organizace HELPu na rok 2009 se rozjíždí - je
převážně v režii našich oldskautů - za významné
pomoci Fialky (velvyslanectví a ranění) a Fanty
(v týmu s Pípou organizuje vojsko a připravili
pravidla).
Naši RS v pátek 3.4.2009 natáčeli reklamní videoklip k propagaci HELPu. Bohužel se jej nepodařilo dokončit. A tak se reklamní DVD HELP
rozdávalo bez tohoto videoklipu. Na největším
setkání roverů a rangers v ČR - na ObRoku 2009
v Jaroměři vezli naši RS rovnou stovku reklamních DVD s barevným potiskem a v plastovém
obalu s barevnou obálkou.
Pípa nabízí všem členům oddílu, že pro ně zajistí bágl české značky DOLDY - katalog na http://
www.doldy.cz/. Zajímavé to je tím, že to může
zajistit
o
cca
30%
levněji. A to
je na báglu,
který v prodejně stojí
napří klad
3000
Kč
dost velká
úspora. Tábory a expedice se blíží a předběžná dodací lhůta je 3-4
týdny. Jako příklad můžeme doporučit batohy
Pumori TR 65l a 75l a X Travel 60+10l. Takže neváhejte a domluvte se přímo s Pípou (uhrici@
centrum.cz).
Uveřejnění 1.části z kroniky Havráňat v minulém ŠESTÁKU nese první ovoce. Delfínkův taťka
vypátral v Ratiboři jednoho z členů tehdejšího
oddílu. Možná prý existují i fotografie. Vyjednává se návštěva na která bychom mohli vyzvědět
více.
Informace o našich a spřátelených internetových stránkách k datu 1.5.2009 podle hodnoty
„s-rank“ (maximálně 100). „S-rank“ se počítá
podle počtu kvalitních odkazů, které na stránku vedou, ale také podle toho jaké odkazy jsou
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Rada
na stránkách. Z toho plyne, že čím více kvalitních
odkazů a čím více kvalitních (tématických) odkazů, které ze stránky povedou, tím vyšší „S-rank“.
PageRank je číslo, které si nejvýznamnější vyhledávač Google přiřazuje ke každé stránce (přesněji řečeno ke každému URL). Vyjadřuje něco jako
věrohodnost nebo důležitost stránky.
Jak je vidět v aktuálních hodnocením „stránek“
(provádí robot - lidský faktor je významně omezen), máme ještě značné rezervy (maximum je
100) :-)
web		

S-rank (seznam.cz) PageRank (google.com)
www.sestka.eu
50/100		
30/100
www.skauti.cz		
60/100		
30/100
rs.sestka.eu		
50/100		
10/100
www.oldskauti.cz
60/100		
30/100
www.breziny.cz
60/100		
30/100
verejnost.skaut.cz
70/100		
50/100
www.vlcata.eu		
40/100		
00/100
www.svetlusky.eu
40/100		
20/100

Na střediskové radě 3.5.2009 podepsala Fialka
vyřazovací - likvidační protokol na oddílový materiál za 18.082 Kč. Tento materiál ŠESTKA koupila v letech 1999 - 2006 něco málo se podařilo
ztratit, ale většina byla intenzivní činností byl
natolik poškozená, že bylo zbytečné jej dále
schovávata a evidovat. Například americký bič,
basetbalový míč, jištění, pumpa k lodi, boxovací
rukavice, vodácká vesta, ...

Narozeniny
v květnu a červnu

Mája - 4.5.1996, Týna - 12.5.1995,
Chita - 27.5.1994, Zdendáš 27.5.1995, Pavuk - 28.5.1992
Leňa – 8.6.1996, Janina – 9.6.1980,
Obelix – 25.6.1999
Vincek – 28.6.1999

Zkušenosti jsou vzpomínky na modřiny. - Josef Fousek -

Puťák 2009 Českosaské Švýcarsko
Odjezd upřesníme nejpozději na schůzce s rodiči 5.6.2009 nebo večer po schůzce s rodiči
sms, mailem nebo lístečky. CENA: tábor + puťák = 2.500,-Kč. Puťák samostatně bez tábora–
1.200,- Kč
CO S SEBOU:
- každý bude mít mobil
(nabitý a s kreditem)
- léky, které pravidelně
užívá!!!
- potvrzení o bezinfekčnosti
- baterku (nejlépe čelovku)
- pevné boty

- sandály
- celtu
- karimatku
- 2 litry vody
- ešus do dvojice
- hygienické potřeby
- ručník
- čisté spodní prádlo

- zelené tričko help
- mantl
- šortky
- dlouhé kalhoty
- min. jedny náhradní věci na
převlečení
- opalovací krém
- plavky tt

Nejasnosti řešte na tel: 732 868 449 Fanta Kulišák (Radim Zbranek)

Tábor 2009
Stejně jako loni, předloni i několik let předtím budeme tábořit v krásném prostředí VVP Libavá.
Termín konání tábora:
				
Cena stálého tábora je:

STÁLÝ TÁBOR - 4.7. – 19.7.2009
PUTOVNÍ TÁBOR (pro členy družin) - 27.6. – 3.7.2009
2.200,- Kč

Přihlášky na tábor je nutné odevzdat nejpozději do 31.5. 2009, spolu se zálohou 100 Kč.
Tábor můžete zaplatit na schůzce s rodiči, která se koná 5.6.2009 v klubovně v Březinách.
Začátek je od 18.15h. Dozvíte se všechny důležité informace o táboře. Malé občerstvení zajištěno. Přihlášky na stálý i putovní tábor odevzdávejte Fialce.
Bližší informace na telefonech:
					

Fialka – Lada Kutějová 731 519 452
Janina – Jana Zubíčková 731 488 124

Odjezd na stálý tábor: v sobotu 4.7. 2009. Sraz, odjezd a návrat ze stálého tábora, bude
upřesněn na schůzce s rodiči, sms zprávou nebo na informačním lístku před táborem.
Všechny věci budou sbaleny v batohu, nikdo nic neponese v ruce. Na cestu si s sebou vezměte
svačinu a pití. Prosím nezapomeňte na OKOPÍROVANOU KARTIČKU POJIŠŤOVNY a POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI. Na tábor jedeme v kroji!!!
Kolo na táboře: Všichni, kdo mají možnost si berou na tábor kolo. Kolo musí být v dobrém
technickém stavu a musí mít základní vybavení (blatníky, přední a zadní blikač, světlo). Je
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Samota je krásná, ale musíš mít někoho, komu o ní vyprávíš. - Josef Fousek -

nutná přilba!!! Na kolo i přilbu, prosím nalepte lístek se jménem. Kola se budou shromažďovat v klubovně v Březinách před nebo po ukončovacím ohni 26.6. 2009
Seznam věcí na stálý tábor:
- kroj, šátek + turbánek
- kalhoty ke kroji nebo sukni ( ne do gumy) – mohou být rifle, manžestráky, kapsáře – barva
by měla být hnědá, zelená, modrá, černá ( pokud možno, ne příliš pestrých barev)
- náhradní dlouhé kalhoty + kraťasy
- trička s krátkým a dlouhým rukávem nebo košile
- svetr, mikina, bunda
- oblečení na spaní (teplákovka určená pouze k tomuto účelu!)
- ponožky, spodní prádlo, pokrývka hlavy, plavky, pláštěnka
- boty ( 1-2 pevné, sandály)
- hygienické potřeby – zubní pasta + kartáček, hřeben, šampón, mýdlo, krém (opalovací),
ručník, osuška.
Ostatní věci: ešus+lžička+hrníček (zabaleno v látkovém pytlíku na pověšení), spacák+karimatka+celta (kdo má), malý batůžek, baterka + náhradní baterie, deník+tužka, KPZ, uzlovačka, malý kapesní nožík, sekyrka v obalu (není nutné), šitíčko, plátěný pytel na špinavé prádlo
(stačí povlak od polštáře), peníze (něco málo na útratu), oblíbená knížka.
Nezapomeňte na léky, které dítě pravidelně užívá + návod na jejich užívání. Předejte prosím
přímo při odjezdu dospělé osobě.
Každé dítě je jiné a potřebuje jiné množství věcí, ale nezapomeňte prosím, že každý si nese svůj
batoh sám a to celou cestu.
Návštěvní den na táboře: sobota 11.7. 2009
- navštivte nás prosím pouze v tento den (o tomto víkendu), určitě budeme v táboře - tento
víkend máme od vojáků pro rodiče povolený vjezd do vojenského prostoru
- přijeďte do tábora pouze cestou od Budišova n/B – Podlesí. Je to nejkratší cesta k tábořišti,
aby jste se vyhnuli problémovému přejezdu přes VVP Libavá
- Rodiče budou moci na tábořišti ze soboty na neděli přespat (v hangáru nebo ve vlastním
stanu). Prosím nevozte svým dětem na návštěvní den jídlo – strava je na táboře zajištěna
5x denně a pitný režim dle potřeby dětí.
Pokud chcete něco dovézt, nepohrdneme
ovocem, zeleninou a buchtami.
- Nejezděte přes VVP Libavá, jinde než je
nutné, vyhnete se tak nepříjemnostem,
které způsobíte sobě i nám. (poničené cesty, závory, zákazy vjezdu, uzavírky kvůli
střelbám…)
- V případě setkání s kontrolou (lesáci, vojáci, vojenská policie….) je nutné, abyste
věděli tyto informace: jedete na návštěvu
na skautský tábor skautů z Kateřinic, střediska Vsetín, vůdcem tábora je Lada Kutějová a táboříme na tábořišti č.6 – Ostrov
u Odry. Tyto informace by měly být pro
kontrolu dostačující.
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Čím více hamburgerů, tím méně volů. - Josef Fousek -

Kronika HAVRAŇAT
Druhé pokračování opisu dochované kroniky “VLČATA ČSR, družina “HAVRAŇAT” - spisku, který
dokazuje, že ŠESTKA není prvním skautským - junáckým počinem v Kateřinicích a Ratiboři.
(neděle 28.dubna 1946) V 10 hodin dopoledne
jsme se sešli “na staré cestě”. Chyběl jen Jarin
Válek. Přišel i Jan Mrlina. Učili jsme se pochodovat. Vycházka trvala asi 2 hodiny. Rozešli jsme se
u Bartoňů.
(30.dubna 1946) Na dnešní schůzku nepřišel
Mrlina, Vydrňák a Ota. (Program: Hry, čtení
bodů, zpěv, rozhovor, ustanovení šestek atd ...) Po
schůzce pomáhali vlčata junákům stavět máje.
(úterý 7.5.1946) V půl čtvrté jsme začali schůzku.
Nepřišli Mrlina a Bartoň. Probrány různé
záležitosti. Učili jsme se novou hru.
(9.května 1946) Na dnešní vycházku jsme si
určili sraz ku mostu. V půl druhé jsme odešli
do “Jeleňové”. Hráli jsme hru na “zlatokopy” a
“pašeráky” atd. Také jsme zpívali. Cestou jsme
dělali přepad. Na vycházce chyběl Mrlina.
(14.května 1946) Jelikož dnes byla klubovna
zamčena, šli jsme na schůzku pod “úplz”. Tam
jsme si zpívali, hráli nové hry a rádce zkoušel vlče
z 1.stupně. Chyběli jen Evža, který asi z Vlčat vystoupí a šestník Ondra. Cestou domů jsme pochodovali.
(sobota 11.května) O půl čtvrté
jsme dorazili na sraz k mostu.
Tam nás očekávali Bařina,
Pegy, Špaček, Jožin. Bylo nás
sedm. Šli jsme na “Vyschlé
koryto”. Po namáhavé cestě
jsme konečně dorazili na
místo. Rozdělali jsme stany, upravili ohniště, nanosili dříví ... Na večeři byl guláš a
pak čaj. Najedli jsme se dobře. Při táboráku
jsme byli ve veselé náladě. Přes noc byly hlídky
po 1 chlypci (Jožin, Hlínský, Špaček, Baroň a On-

dra). Ráno byla káva. Pak jsme hráli hry. Byly
ztraceny věci: kakao, jam, píšťalka, křivák. Po
obědě (polévka a vaječnica s buřtem) jsme měli
odpočinek. Pak jsme se chystali k odchodu. Na
cestě jsme potkali 2 muže podezřelé (??) Brzy
jsme se rozdělili a šli jsme svými cestami k
domovům.
(21.května 1946) V úterý o půl čtvrté hod. konala se schůzka družiny “Havráňat”. Nepřišel jen
Evža a Mrlina. Vyhlášena byla soutěž o body a
různé jiné záležitosti. Zde je nápis na dveřích
naší klubovny: “KLUBOVNA ORGANISACE JUNÁK ČSR V RATIBOŘI.
(sobota dne 25.5.) O půl čtvrté odpoledne vyšli
vlčata na vycházku (Baletka, Uhřík, Kovář, Válek,
Nevlud). Bratři rádce, podrádce, šestník, Uhřík
a Vydrňák šli s “Lišáky” na noční výlet. Vrátili se
v neděli odpoledne domů. Vycházku Vlčat vedl
šestník Baletka. Chyběl Mrlina.
(28.května) Na dnešní schůzku se přijel podívat
br.Bařina. Chyběli: Adámek, Vydrňák, Nevlud.
Hráli jsme různé nové hry. Zpívali jsme junácké
písně. Skončili jsme v půl šesté.
(30.května 1946) Čtvrtek - svátek.
Odpoledne jsme se šli koupat “pod
úplz” Potom (poněvadž bylo
nebezpečí deště) jsme šli do
klubovny. Tam jsme si udělalio
schůzku. P.Baletka domlouval
klukům). Zpívali jsme vše, co
jsme znali a hráli mhoho her.
Nechyběl nikdo. Mimo vlčat
zúčstnil se schůzky Ladislav
Machálek z družiny Vlků.
(4.června 1946) V úterý konala se schůzka
družiny Vlčat v Ratiboři. Chyběli Mrlina,
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Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své. - Oldřich Fišer Vydrňák a Adámek. Bylo jednáno o sešitkách
na “dobré skutky” a na zemědělskou pomoc.
Vlčata budou mít asi svoji skřínku. Pilně na
ni střádáme. Schůzka trvala si jednu a půl
hodiny.
(pátek 7.června) Na svatodušní svátky šel III.
vlčácký oddíl v Jablůnce. Tábořili jsme na
“Sosně”. První skupina Vlčat šla v pátek o půl
čtvrté odpol. (šli: Vlčata 2, rádce a podrádce,
Ota Teisler a Liďák). Krásné počasí přálo
našemu táboření. Na táboře panovala dobrá
nálada. V sobotu odpoledne šli bratři domů
(kromě Hlinského a Teislera). Přišla Vlčata z
Jablůnky. Stále bylo nádherné počasí. V neděli
nás vystřídal zbytek vlčat. Na tábor máme
dobré vzpomínky.
(úterý 11.června) Schůzka byla v přírodě. Vedl
ji br.podrádce Baroň, poněvadž rádce vlčat
nebyl doma. Nepřišli: Hlinský, Mrlina a Uhřík.
Hráli jsme různé míčové hry.

(26.června 1946) Z našeho oddílu vlčat vystoupili tito chlapci: Jan Mrlina, Ota Nevlud a
Karel Uhřík.
(27.června 1946) Ráno v půl deváté jsme se sešli
“u mosta”. Chyběl Baroň, Vydrňák, Válek. Šli jsme
přes Jeleňovou do Semetína, kde jsme posvačili,
v blízkém lese hráli hru “plíženou”. Rozdávaly se
též ceny za dobré chování. Pak jsme po silnici pochodovali až na “rozcestí”, kde jsme se rozdvojili
a šli domů. (JHR)
(úterý 2.července) Na schůzku se opozdil Jan
Kovář. Nepřišel J.Adámek. Bylo čteno bodové
umístění. Začali jsme probírat druhý stupeň.
Hra “plížená”.
(9.července 1946) Dnešní schůze konala se u
bratra podrádce Baroňa. Nepřišli Jarin a Kovář.
Sčítali jsme odpracované hodiny v zemědělské
výpomoci. Psali jsme si začátek druhotřídky. Na
konec schůzky (v 5 hodin) přijel br.Ota (oddílový
vůdce).

(14.června 1946) Bratři Baletka a Kovář skládali na výletě u “Sosny” vlčácký slib za
přítomnosti vedoucího oddílu O.Teislera.
Nynější týden je pro nás nešťastný. Ztratili jsme
klubovnu “u Baletků”. Bylo to “přičiněním”
družiny “Vlků” a jejího rádce “PATA”.
Při úklidu před malováním ucpali
totiž komín papírem (!!!) a tím se
mělo stát neštěstí. Nevíme, kde si
nějakou klubovnu najdeme.
Nyní v naší družině probíhá soutěž
“dobrých skutků” a “zemědělské
výpomoci”. Nejlepší výsledky budou
odměněny cenami.

(21.července 1946 VYCHÁZKA) Na vycházku
přišli všichni Vlčata (7). Začátek ve 2 hodiny
odpoledne. Šli jsme na “Zadní dvorca”. Tam jsme
se učili stavět stan. Z “prvotřídky” byl vyzkoušen
Jarin Válek. Zpěvy se střídaly s hrami. Zakončili
jsme v 5 hodin.

(úterý 18.června 1946) Na dnešní
schůzku nepřišli: Kovář, Mrlina, Nevlud,
Vydrňák. Konala se v lese. Na čtvrtek ujednána
vycházka. Schůzku jsme ukončili v 5 hodin.

(11.srpna 1946) Na schůzku nepřišli
br.Baroň a Uhřík. Přišli tři nováčci. Hráli jsme
hry, zpívali, debatovali. Schůzka se nám líbila.

(25.června 1946) Dnes ve čtyři hodiny
odpoledne konala se schůzka Vlčat. Opakovali
jsme junácké písně a hry. Projednány drobné
věci (o skříňce ...). Vedl br.Baroň. Nepřišel br.
rádce, ponevadž s br.rádcem Lišáků hledali
tábořiště. (JR)

(25.srpna 1946) Na dnešní prázdninovou neděli
byl připraven závod na body. Pro déšť jsme jej
odložili a udělali jsme schůzku. Nepřišli br.
Kovář, Uhřík a Dilčíkovi kluci. Projednány byly
různé věci (např.: přísp., registrace, dělení šestek
....) Schůzku začatou v 10 hodin skončili jsme v
poledne. (JR)
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(21.července - 4.srpna
1946
CELOODÍLOVÉ PRÁZDNINY) V té době
podnili br.Bařina, Hlinský, Špaček (III.
oddíl) a M.Spurný (1.oddíl) putovní
tábor. Cesta: Jablůnka, Ratiboř - Zlín Luhačovice - Vizovice - Vsetín - Jablůnka.
Br. Ota Teisler byl v “Lesní škole”.

Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas. - Oldřich Fišer -

Stavíme bránu !
Od začátku vzniku Dětského bezbariérového
centra bylo počítáno s tím, že celý areál bude
jasně ohraničen a vstupovat se do něj bude velkou
branou, která každému napoví, že se nachází v
„areálu“ DBCB.
Po letech váhání se konečně dostáváme tomu,
abychom plánovanou bránu vybudovali.
Návrh vstupní brány byl konzultován se Scampem
(architekt a skaut z Přerova, který navrhoval i srub
DBCB) a Fanta se práce ujal jako hlavní realizátor
(viz jeho kresba výše).
Na stavbu brány (materiál) mám přispěli oldskauti

z Anglie (cca 10.000,- Kč přes Skautskou nadaci
Jaroslava Foglara). Materál byl na konci roku 2008
nakoupený a nyní už to záleží jen na nás. „Samo sa
to nenakope“ :-)
Musíme (na družinovkách) vykopat díry na
vybetonování „patek“, zabetonovat železné stojky
na usazení dřevených kůlů, nařezat připravené kůly,
natřít kůly, navrtat a spojit, vzytčit :-)
Pro každého se práce najde - pro světlušku i rovera.
Jakmile Fanta úspěšně odmaturuje, očekáváme
zvýšené úsilí - takové aby brána do tábora stála.
Opravdu už záleží jen na nás!

ŠESTKA na kabelové televizi
Chceš-li a jsi-li ochotna (ochoten) se naučit připravovat každých 14 dnů nové “vysílání ŠESTKY”
kabelové TV v Kateřinicích, neváhej a dej vědět Fialce nebo Dazulovi. Nezáleží na věku, záleží
jen na tvojí chuti, ochotě pomoct oddílu, vůli a vytrvalosti! Vše ostatní dodáme a naučíme :-)
První vysílání kateřinické kebolové TV začalo 20.listopadu
2000 - za pár měsíců to bude
už 9 let! Několik prvních vysílání bylo zaplněno výhradně
informacemi z akcí ŠESTKY. Od
té doby bylo vyrobeno přes 190
vysílání - ŠESTKA v nich chyběla
jen velmi málo. Koneckonců na oddílovém webu www.sestka.eu - kabelová
TV se o tom budeš moci brzy přesvědčit. V tuto

chvíli tam chybí vyvěsit asi 50%
oddílových vysílání. Vojta na
tom usilovně pracuje :-)
Těch 9 let práce na “šestkařské
kabelovce” je trochu unavujících
a tak je potřeba přepřáhnout vystřídat Dazula :-)
Garantujeme, že zkušenosti,
které přípravou oddílové kabelovky získáš, se ti v životě 100% hodí a využiješ
je - jak ve škole, tak později v zaměstnání.
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Hypochondr je člověk, kterému je dobře, když je mu špatně. - Oldřich Fišer -

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.

ODDÍLOVKA
3.4.2009

(Vojta) Toho dne jsme se Zdenkem málem nevyšli.
Já jsem vyjel se Zdenkem na kole okolo 15:45, dorazili jsme okolo 16:20 (víme,ne :-))).
Fialka donesla takové male šumive bonbóny,
které vypadaly jako paralen nebo neco podobného.
Po té dala Fialka 1 taliřek asi 5m od nás a řekla ať
se rozdělíme do tří skupin. A ke každé skupině dala
talířek a každý po jednom ze skupiny musel letět se
lżičkou a nabrat bonbón a letět zpět. Bylo na to asi
2-3 min. Uż nevim kdo to vyhrál.
Po té jsme leteli všichni do lesíka u rybnička si zahrát takovou divnou hru na lanech. Lano bylo ob8

motané okolo čtyřech stromů a jeden ze skupiny
hodil kostkou do takového talířku. Podle toho kolikátka mu spadla, tak tolikrát musel kolem těch
čtyřech stromů oběhnout.
Po té jsme si dali 5 minut pauzu a po pauze jme
si zahráli ještě „Buldoky“. A po Buldocich ješte
„Hutututu“no a pak to vše skončilo tim, že jsme
si rozdali ŠESTÁKA a zakončili pokřikem.
Pak šli někteří natáčet video na HELP a ostatní
šli dom.
Cestou dom (u Březin) mě ruply řidítka a tak
jsem to kolo musel tlačit :-)

Jenom jednou je člověk nenahraditelný - na svém vlastním pohřbu. - Oldřich Fišer -

BYSTŘIČKA
4.4.2009

(Dita a Fialka) Nejen OS umí jezdit na kolech,
a tak se i sportovnější část RS vypravila na cyklovýlet po místních kotároch. Sraz byl o půl třetí
u Gabryšů, ale akademická čtvrthodinka byla
samozřejmě dodržena. I přesto se start zdařil.
Povětrnostní podmínky nám přály a cesta rychlo ubíhala. Bečva vedla nás a Jablůnka co by
kolem dohodil. Potom zahnůt do Pržna a po
polní směrem k Jarcové. U pizzerky Pepino sme
to stočily směrem na Bystřičku.
Tam nám začly trochu chrastit kola. Asi si
připadaly trochu blbě, když kolem nás jezdily
samé Harleye. Pod přehradů nečekaně přestaly.
No možná to bylo kvůli tomu dědovi na chcípajícím skútru. Měly sme radost, že sme rychlejší,
než to děda rozjel do kopca, zatym co my
sme nemohly popadnůt dech. Při životě nás
udržovala pouze vidina *** penzionu Oáza, který
byl fakt tříhvězdičkový. Fůkly sme do sebe černý
rybíz a mňa chytl docela hlad. Jelikož tam měli
rozrýpanů cestu tak naše posilněné mozky extra džusem za extra cenu napadlo, že přehradu
objedem.
Další cíl Mokroši. No nadšení po 3 zatáčce
postupně opadávalo. To ani nemluvě pak o tych
kopcoch. Další, tentokrát extra jahodu za extra
přijatelnou cenu a čas, sme koply u Mokrošů
aj s hodinovým řeckým salátem protože tu

zeleninu sadili asik časně z rána. Takej tam byl
tááááááááááááááák škaredý chlap (růžové
tričko, 2 šutry v klapatých ušách, no prostě
nic pěkného k večeři). Poté, co sme opakovaně
přesvědčovaly paní servírku, že to myslíme vážně
s tym placením, zmoudřela a spočítala nám to.
Pomály za tmy rychlo sedáme na kola. Dolů z
kopca, jak už to tak bývá, sa jelo faň. Pak na nás
trůbil pěkný chlap (spolužák) a tak.
Ve zkratce – závěrem sme potkaly eště dva džusy
(opět extra jahoda a extra hrušeň), speciální
laserovů show u dinosauří mamy a zbylů část
RS (s jiným zaměřením jako šití, pěstování
zemědělských plodin a jiné oblíbené činnosti
Přemka Podlahy). Pokecali sme o nových
odrůdách cibulí a zvesela ukončili tento výlet.
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Lichocení je jed, kterého lidé snesou nevídaná kvanta. - Oldřich Fišer -

11.-13.4.2009

Velikonoce
na Chopku a Planině

(Zdendáš) Vyjeli jsme ráno a cesta byla dlouhá
a klidná (aspoň pro mně).
Přijeli jsme na Chopok a začli jsme lyžovat. Já
měl snowboard a ostatní měli lyže. Bylo to super
a já jsem si to náramně užil.
Odpoledne si taťka vzal místo lyží taky
snowboard a všichni jsme si zajezdili super.
Další den jsme na Planině hledali jeskyně. První
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jeskyně byla zajímavě schovaná na okraji závrtu
(nebo nějak tak). Nebyla moc hluboká, ale bylo to
super.
Další propast se jmenovala Velká peňažnica
(myslím) - ta byla nejlepší. Lezlo se tam operně a
vylézalo taky tak. Pak mi ukázali Mačaciu diěru a
byl sem nad míru spokojen.

Počet těch, kteří nám závidí je též mírou našeho úspěchu. - Oldřich Fišer (Pípa) V sobotu ráno se nechce z postele, ale
vidina trošku divoké akce láká. Těsně po šesté
vyrážíme směr Jasná a vysněný Chopok.
V 9:30 jsme na svahu a vyrážíme první sedačkou
omrknout situaci nahoře. Sluníčko pálí, modré
nebe a nás vyváží lanovka blíže k nádherným
zasněženým vrcholkům. Velké množství lidí nás
zaskočilo už dole, ale na horní lanovku je fakt
dlouhá a široká. V půlce se rozděluje – Irča se
Zdendou zůstávají a Dazul a já chceme výš.
Čekání se vyplatilo a z nejvyššího bodu kam
jezdí lanovka se před námi se otevírají nádherné
výhledy do vedlejšího kotle a na hřeben, který
mizí v dálce. Kolem se rojí skialpinisté a míří
na samý vrchol. Děláme nějaké fotky a sjíždíme
poprvé dolů. Těžký sníh a velké muldy nám
dávají zabrat. Objevujeme pomu, která je bokem
a úplně prázdná. Jezdíme na vleku téměř sami a
užíváme si freeride mezi stromky a balvany.
Blíží se poledne a tak voláme Irču se Zdendou,
kde se sejdeme na oběd. Volíme chatu Lukovou
a než jsme s Dazulem přijeli, tak ti dva už jsou
po obědě. Dávám si kuřecí steak s brkaší a
kofolu. Jídlo je mnohem lepší, ale taky mnohem

dražší než vloni. Po odpočinku si Zdenda a Dazul
jedou pro snowboard a Irča a já jedeme spolu.
Nechápu to, ale lidí ubývá. Sjíždíme skoro až dolů
a voláme jestli už tu kluci budou. Zjišťujeme, že
tu už nejsou a jedeme za nima nahoru.
Ti tři jezdí příliš pomalu a tak se trhám a jezdím
přímo pod lanovkou. Je to v lese chráněné před
sluncem a sníh tak neteče. Po cestě nahoru jsem
si chtěl očistit brýle a při tom mi vypadlo jedno
sklíčko a vnitřní rámeček. Hádejte kam. Ano,
dolů. Je to divný pocit, když sedíte na lanovce a
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Lenost k vám přichází nejdříve jako cizinec, potom jako host a nakonec se stává vaším pánem.
					
- Oldřich Fišer -

nemůžete nic dělat. Cestou dolů jsem je
však úspěšně našel.
Lyžujeme až do 17:00 a téměř jako
poslední vyjíždíme lanovkou. U
auta se převlékáme a vyrážíme
na
Plešiveckou
planinu.
Za
deště vyjíždíme nahoru a na noc
zůstáváme u přístřešku. Už po tmě
chystáme večeři a po osmé zalézáme
do spacáku. Usínáme při dešti
bubnujícím do střechy.
Ráno se jako první vyklubal Dazul
a začal něco podnikat s vařičem.
Postupně se budíme, ale ven se moc
nechce. Modrá obloha a vykukující sluníčko nás brzo
vytáhlo ven.
Snídáme – já velmi dobrou buchtu od Bobinky s čajem (i to C-éčko
tam bylo). Přejíždíme na konec cesty a hledáme vhodnou propast
na trénink. Pod vrcholem Dubník nalézám Bukovů jamu (-16m).
Je to asi jen 1,5km od nás tak balíme všechny potřebné věci a
vyrážíme. Jak už to tak na Planině chodí, hledáme a hledáme a
nic. Teprve ve vedlejším závrtu máme štěstí a objevujeme vchod.
Obléct výstroj, krátká instruktáž a jako první mizí v hlubině Dazul.
Druhý jde Zdendulák a já poslední. Irča odmítá a zůstává hlídat
lano. Na dně je málo místa, výzdoba jen na části stěny a spousta
napadaného dřeva. Dazul se po chvíli točení a focení vydává
vzhůru jako první, já pomáhám Zdendovi se správným zapnutím.
Vytahujeme přebytečné lano, aby se nezamotalo do dřev a už
i já stoupám nahoru. Jde to jako po másle a už jsem nahoře.
Obědváme a máme polední siestu.
Vracíme se k autu a rozhodujeme se, že slaníme do Velké peňažnice
(-33m). Je tam nejhezčí výzdoba a můžeme se vyřádit při cestě
12

Opravdový pesimista se raduje z každého neštěstí. - Oldřich Fišer nahoru. Jdeme podle GPS přímou cestu od auta a
několikrát přecházíme žlutou značku, aniž bychom
o tom věděli. V cílovém prostoru zase chvilku
bloudíme, ale Dazul je jako ohař vypuštěný z klece
a velmi rychle nachází správný závrt a vchod.
Jako první jdu já a je to velmi zvláštní pocit klesat
do absolutní tmy. Osma pálí do ruky a už jsem
na plošině v horní části. Nade mnou je 33 metrů
vápence. Tma a několik netopýrů. Přijíždí Zdenda
a pak Dazul.
Kolem nádherná krápníková výzdoba. Není
snad jediný kousek bez úžasně vymodelovaného
povrchu. Stalaktity, stalagmity a stalagnáty
střídají brčka a závoje. Barvy se střídají od čistě bílé
přes červenou až do hnědé. Prolézáme postupně
všechny prostory a objevujeme nádheru, o které se
na povrchu ani nezdá. Největší stalaktit má přes
200 000 let. Děláme fotky a točíme. Vzal jsem si o
baterku míň a z další jsem dal Dazulovi baterie,
takže mám málo světla. Ale lepší něco než nic.
První nahoru leze Dazul a oproti loňsku je nahoře
velice rychle. Opět zkracuje lano pro případ nouze
a já myslím na Krkonošské pohádky, kde se říká „v
podzemí je rok jako den a den jako rok“. Nemám
hodinky, takže nemám nejmenší tušení jak dlouho
jsme tu.
Zapínám Zdendu a držím mu lano, aby se netočil
jako kača v čepici. Zůstávám sám, vypínám čelovku
a užívám si tmy a velmi zvláštního pocitu. Lano
je po chvíli volné, zacvaknu se na lano a začínám

stoupat vzhůru. Jakmile se odlepím od země,
okamžitě se začínám točit dokola. Po chvíli jsem
nahoře a zjišťuji, že zatím začalo pršet.
Blesky křižují oblohu a moc se mi na otevřené
prostranství nechce. Jdeme kolem bývalého
tábořiště Ivan Báčiho a po žluté až k autu.
Nasedáme a přejíždíme zpět k přístřešku. Tady
se rozvíjí úvaha jak to udělat, abychom (Zdenda)
stihli i šmigrust.
Je rozhodnuto, po večeři vyrazíme domů.
Dazul se Zdendou rozdělávají oheň a Irča a já
připravujeme slaninu. Začínáme opékat a začíná
pršet. Hrajeme s deštěm hru, kdo s koho. Déšť
a hlad vyhrávají a začínáme baštit. Irča stihla
vykouzlit rizoto a tak máme jídla dost.
Balíme věci do auta a vyrážíme k domovu. Před
Popradem přebírám řízení od Irči. Po dlouhém
úseku sjíždíme z dálnice na Bešeňovou a
odbočujeme na Kalameny. Taková předpůlnoční
koupačka v teplé vodě bude super. Nakonec
jdeme jen já a Dazul. Voda mi připadá nějaká
studená a chvíli trvá, než se aklimatizuju. Vylézt
pak ven je fakt drsné. Rychle osušit a obléct. Teď
už jen zbytek cesty domů.
Od Makova řídí zase nezmar Irča. Do Jablůnky
přijíždíme 01:40, vytahujeme všechny moje věci.
Ve dveřích je schovaný jalovec a jelikož je pondělí
ráno, Irča ode mě dostává nařezáno. Pak už jen
rozloučení a jdeme do hajan.

PLANINU jsme prvně prozkoumali v roce 1988 - díky legendární povídce M.Nevrlého (vyšla v posledním čísle
časopisu Junák - před jeho třetím zákazem). Povídku “Tajemství zakletého ostrova (z Kagajevovy zprávy
pro roveřskou kroniku)” si můžeš přečíst na http://www.oldskauti.cz/index.php?view=802&stitle=21.24.3.08--Planina - úplně na konci stránky (pozor - déle se to načítá).
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Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce. - Oldřich Fišer -

24.4..2009

Den v krojích
(Mája) Je 24. 4. a já vztávám, vůbec
se mi nechce a jen si tak matně vybavuju, že je asi dneska Den v krojích
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a to znamená že dem v krojích (tak to bylo napsané v
ŠESTÁKU :-) ).
Toš si ho obleču a už sa enem těším do školy, až zjistím
kolik těch skautů tam vlastně máme.
Už když jsme vešly do školy (já a Kája) a zamířily ke
skříňkám, sklidily jsme pár zvědavých pohledů. Když
jsme vcházely do třídy, povolávali na nás “á pionýrky
jdou“ a ještě “proč jste převlečené za skautky“ všem
jsme ladně vysvětlily, že nejsme žádné pionýrky a kostým to taky není. Kupodivu jsme ještě nikoho v kroji
neviděly.
Místo toho kolem nás prošly dvě udivené dvojkařky se
slovy „dneska je den v krojích?“.
A vážně jsem zjistila, že Vsetínští skauti jsou neinformovaní, protože u nás na škole jsme byly v krojích enem
já, Kája, Fialka a Dita, což mě mrzelo, ale dobře jim tak
(těm co kroj neměli) my jsme si to pořádně užily (teda
aspoň já).
A teď ještě hurá na oddílovku kde potkáváme Berušku v
kroji a teď už nás je pět (aspoň něco :-) ). Byl to parádní
den.:-)

Stáří je břemeno, které se každý snažíme nést co nejdéle. - Oldřich Fišer -

25.4.2009

Ivančena
(Kája) Okolo sedmé jsme všeci byli v Ratiboři,
tam si někteří ještě něco nakoupili a mohlo se
vyjet. Přesně o čtvrt se u kina objevil velký bus
mercedes. Začali jsme nastupovat a už ode dveří jsme se divili kolik místa na nás zbylo. Usadili
jsme se a jelo se.
Po dobu cesty každý vykonával své (velmi různorodé) aktivity. Na známé parkoviště (asi) v
Ostravici jsme přijeli, určitě to někdy bylo, ale
kdy to fakt nevím. Prý nám cesta trvala hodinu
a půl. Zahájili jsme pokřikem, který se podle mě
opravdu povedl, a Fialka vyhlásila soutěž. Ta
spočívala v tom, že budeme vyzvídat od ostatních skautů z jiných oddílů, co by tak mohla
znamenat zkratka MZKP! A šlo se lovit! Já, Mája
a Zdenek jsme se hned na začátku odpojili a
vydali se vlastním tempem odchytnout první
podpisy a MZKPčka. Na ostatní jsme počkali na
louce, kde jsme si na chvíli sedli a zaváleli šulibečky. Za chvíli jsme pokračovali v cestě a posbírali další MZKPčka. Např. Mezinárodní Závody Králičích Pudlů. Zase jsme jim my tři kousek
utekli a po dalším (nevím jakém) čase jsme dorazili až k mohyle. Tam jsme se usadili a čekali.
Po nějaké době jsme uviděli Ditu s Fialkou a už
přicházeli i ostatní…někdo jako Denis se nedá
přehlédnout.
Všichni si vytáhli něco, co mělo představovat

oběd a pak proběhla obchůzka kolem mohyly,
kde jsme zjistili, že se ze zadu zase rozpadá a
Denis s Pájou odevzdali svůj šutýrek. Dál Denis
navrhl, že by sme si mohli urvat kus trapasu…no
tak jsme se posadili všeci na cestu ve dvouřadu
za sebe s Denisem a Pájou jako řidiči se vydali
vstříc ostrým zatáčkám a prudkým brzdám. Takhle jsme tam bláznili a všeci okolo se na nás zvědavě dívali. Dokonce je náš minibus taká celebrita, že i několik památečních fotek se dostane k
cizím oddílům. Po ukončení toté aktivity jsme si
řekli, že by bylo vhodné jít, ať to stihnem.
Za znění junácké hymny jsme odcházeli. Výstup
na Lysou byl poměrně náročný. Na vrcholu jsme
se vydýchali a nachytali na tváře červenou barvu. Po cestě dolů si ještě Denis s Pavlinkou udělali novomanželské foto ve svatební bráně a pak
už jen pořád dolů.
Ovšem v zápalu úmorného ježdění po sněhu se
část naší výpravy sjela až někam, kam jsme jet
nechtěli. Chvíli probíhala domluva mezi ztracenou Ditou a Fialkou. Nakonec jsme se vrátili a
všeci jsme se našli. Předbíhali jsme se navzájem
s klukama z České Třebové (ten jeden měl úplně
úžasné gatě). No a za nějakou chvíli jsme se pak
octli u známého mostu, kde se za chvíli objevil
náš autobus.
Částečně unaveni jsme se vyvalili na pohodlná
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Existují umělci, kteří svou neschopnost dovedou pozvednout až na nový umělecký směr.
- Oldřich Fišer sedadla. Cestou jsme ještě nabrali Lvíčata ze Vsetína. Vystoupili
jsme zase u kina a zamávali za busem. Ukončili jsme pokřikem
a každý se vydal ke svému domu. Byl to úžasný den. Už teď se
nemůžu dočkat na příští rok :-)
(Zdendáš) Vyjeli jsme ráno kolem sedmé autobusem k Ivančeně.
Cesta byla dlouhá, ale zábavná (aspoň pro mě).
Když jsme přijeli na místo určení, zahájili jsme pokřikem (náš
byl nejlepší a nejhlasitější). Potom Fialka zahájila soutěž - co
znamená zkratka MZKP. Že to máme zjistit - ptát se pocestných
skautů a skautek. První jsme potkali Cheb, tak jsme se jich zeptali, co podle nich znamená zkratka MZKP. Tak na to vymysleli
Ministerstvo Zahraničí Kulturních Potřeb. Hned nato jsme potkali ňáke lidi z Aše - ti vymysleli Malá Zkratka Ku Předu. Potkaly
jsme druhou skupinu z Aše a ti zas vymysleli Mládežnický Zvas
Kadeřnických Potřeb. Další skupina nám nechtěla říct odkud je a
vymyslela - Miluji Za Korunu Prase (dobrá cena). Další skupiny
vymýšlely Mezinárodní Závod Králičích Pudlů, Mimo Učelové
Záchody Kadím Pořád.
Na Ivančeně jsme byli chvíli a pak jsme šli na Lysou horu a z
tama jsme šli spátky k autobusu. A jeli jme dom.
(Fialka) Letos sem měla asi nejsilnější zážitek z toho, jak sa ŠESTKA stala velmi slavná a focena všemi okolo. Jak to?
Jak všichni víme Denisovy vlasy poutají pozornost vždy a všude
a tím, že měl ještě Ditiny brýle tomu dal korunu nejvyšší. Ale
to nebylo vše! Se slovy: „Poďme udělat auto!“ nás asi dalších 5
naverboval do chodícího auta. Lidé kolem nás nechápali, proč
ti zběsilí Roveři a skautky za nima utíkajů dolů z kopca a jeden
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řve (Denis): „Doprava! Pavle hoď
blinkr! Doleva! A teď přes ručku
doprava! Bachááááááá!“ A potom bacha sme sa rozpojili.
Pak sme uznali, že to běhání
není asi nejlepší, tak sme si sedli
na hlavní štrási na Lysů u mezičky k mohyle a najednou z nás
byl mikrobus (asi dalších 6 dětí
se přidalo). A zase jedem: „ Startujem! Doleva! Bacha chodec! …“
a v ten moment nás všeci okolo
začali fotit místo mohyly (ne, že
by si ju předtím nevyfotili aspoň
raz).
A další proslavení se stalo u focení Páji s Denisem pod svatebním stánkem, kdy skočil Pája Denisovi do náruče. Cestů dolů eště
Dita potkala jednoho chlapce, co
říká: „Kačice, hmmm ..!“ A tak sa
Kačice staly slavné!

Nadání nemusí být pro člověka vždy přínosem, neboť je možno být nadaný i hloupostí.
- Oldřich Fišer -

Landkiting
25.-26.4.2009

Více textu, fotek i videa
najdeš na
www.oldskauti.cz (kronika)

(Dazul) O tom, že jsme si parkrát byli „hrát“ s
kitem (tažným drakem) jsem už v ŠESTÁKU psal
- ba dokonce na titulní straně lednového čísla
(101) je foto z našeho „snowkitingu“.
S Irčou jsme se před měsícem rozhodli, že je konec
se samoučením a necháme si to od někoho, kdo
to opravdu umí, ukázat. Kurs landkitingu nebyl
zrovna levný, ale garance toho, že jsme po oba
dny měli mít každý svého instruktora a zajištěný
individuální přístup, nás přesvědčila.
Mám pocit, že oba dva vynaložených penízků
nelitujeme.
Zatímco oddíl šlapal na Ivančenu, my jsme
uháněli autem ku Praze. Výuka začala hodinku
před obědem na velké, rovné, travnaté ploše
- rekultivovaném směťáku na okraji Prahy - v
Rychetech.
Nejprve jsme dostali teoretický úvod k tomu co
to je letové okno, trapéza, co to znamená držet
kite na dvanáctce, jak kite odstřelit, atd.
Pak jsme nafasovali každý svůj kite a naučili se

jej navazovat ke šňůrám - což pro nás byla taky
novinka jako hrom. Na paraglidu se žádné
šňůry nenavazují :-)
Během první čtvrthodiny jsme pochopili, že
jsme se naučili kite ovládat špatně - hrazdou
se skutečně nesmí kroutit jak volantem :-)
Další dvě hodinky trvalo, než jsme se to skoro
odnaučili. Na konci prvního dne jsme už
dokázali dělat s kite hezké osmičky a držet jej
na trojce. Držet kite nahoře déle než půl hodiny
už opravdu nebyl žádný problém.
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Vrchol sebezapření je, když matka připustí, že i jiné matky mají hezké, chytré a hodné děti.
- Oldřich Fišer -

Dokonce jsem zkusil i prkno mountainboard.
Večer jsme vyrazili na procházku
noční Prahou a pak přespali
v autě poblíž výukového
prostoru.
V něděli jsme šli rovnou na
plac. Vítr pořádně zesílil (v Pardubicích tou dobou dokonce
vyvracel stromy) a tak to bylo
náročnější. Odzkoušeli jsme si
i profesionální mountainboard (rozdíl v pořizovací ceně
10.000,-). Já jsem pak po zbytek
dne jezdil na buggy - tříkolové
vozítko (foto a video z jízdy na
www.oldskauti.cz).
Mimo to, že jsem si jel v pondělí
nafasovat do Zlína berle, to byl
úžasný víkend. A rozhodli jsme
se s Irčou, že to zkusíme i na
moři :-)
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Tažný drak je zkráceně nazývaný “kite”. Úplně první pokusy o
využití draka jako tažné síly byly zaznamenány v Číně ve 13.
století.
Na počátku 19. století britský vynálezce George Pocock experimentoval s využitím tažných draků pro pohon vozidel a lodí s
využitím systému čtyřšňůrových draků - stejný systém je dnes
využíván u valné většiny tažných draků.
V roce 1903 sestrojil jeden z pionýrů letectví, Samuel Cody,
řiditelného draka, který mohl vynést člověka do výše; aby
demonstroval sílu svých draků, přeplul kanál La Manche na
malé lodi tažené drakem.
V roce 1978 překonal katamaran Tornado poháněný tažným
drakem rychlost 40 km/h.
V roce 1990 začal Peter Lynn prodávat kitebuggy, tříkolku
určenou k pohonu drakem a do roku 1999 prodal kolem 14 000
vozítek.
Současně s rozmachem buggykitingu pokračoval vývoj draků
určených na vodu - revoluční konstrukcí tvarovaných nafukovacích komor a zjednodušený systém ukotvení šňůr, což výrazně
vylepšilo možnost odstartovat draka z vody.
Už od roku 1998 existovaly školy kitesurfingu a tento sport se
pomalu začíná rozšiřovat i u nás :)

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý,
že ho nepozorujete. - Oldřich Fišer -
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PLÁN AKCÍ - KVĚTEN 2009

PLÁN AKCÍ - ČERVEN

8.5. Oddílovka
8.-10.5 RS
15.5. Oddílovka
22.5. Oddílovka - chystání parawesterniády
23.5. Parawesterniáda (Dita a Čeči)
29.5. Oddílovka
30.-31.5. Družinové výpravy
30.5. Raft na Bystřičce - i pro rodiče
29.-31.5. Camporee, PraSe

5.6. Oddílovka
5.6. Schůzka s rodiči - začátek v
18:15 v DBCB (kateřinické klubovně).
Schůzka je zaměřena na letní tábor
– upřesnění odjezdu a návratu, informace o fungování tábora, informace
o návštěvním dni, možnost zaplacení
tábora. Ale bude prostor na jakékoli
vaše dotazy i ty, které se nevztahují
přímo k táboru, například k celoroční
činnosti oddílu.
6.6. Triatlon
12.6. Oddílovka
14.6. Tysanica
19.6. Oddílovka
19. – 21.6. Předtáborovka
26.6. Ukončovací oheň

Prosím všechny, kteří mají 23.5.2009 čas a
zúčastní
se
Parawesterniády, aby
si
vyrobili
kostým
ve
středověkém
stylu.
Celou
akci
se snažíme ladit na toto téma, tak by bylo
škoda, kdybysme si to kazili oblečením.
Taky věřím, že družinky jsou šikovné a vyrobí něco do krámku. Díky Dita

Udělejte si s tvojí družinou skvělou výpravu pojeďte na rafu potok z přehrady Bystřička.
A vemte s sebou rodiče nebo sourozence Bystřička se vypouští pouze 1x ročně a tak je
potřeba toho využít. S sebou je potřeba vzít cca
20 Kč na “startovní” poplatek za lidi na raftu.

Na ŠESTÁKU č.105 se podíleli:
Fialka, Dazul, Dita, Zdendáš, Pípa, Mája, Kája, Pavuk, Irča.
Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je ve středu 27.května 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).

