Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 27, vydáno pro vnitřní potřebu - 5.září, nákladem 50 výtis ků

5.9. - 1876 * Antonín Benjamín (Fr) Svojsík - zakladatel českého Junáka
14.9. - 1937 + Tomáš Garrique Masaryk (první prezident ČSR)
15.9. - 1970 třetí rozpuštění Junáka
17.9. - 1938 + Antonín Benjamín Svojsík - zakladatel českého Junáka

PŘEDPLATNÉ SKAUTSKÝCH ČASOPISŮ
Jaroslav Foglar - Junák, nulté číslo, 2.6.1968
Vy - dnešní chlapci a děvčata - si to už nepamatujete. Ale vaši otcové a maminky vám
potvrdí, že bývaly doby, kdy pátek byl pro každého pořádného chlapce i děvče dnem, na
který se těšil více než na neděli! V pátek totiž vycházel časopis Mladý hlasatel, po válce
pak Junák a Vpřed.
Je těžko vám dnes vylíčit, co tyto časopisy pro vaše předchůdce znamenaly. Snad vám
to ozřejmí příhoda, která se kdysi stala. Byl pátek. Ve škole vypukla dopolední přestávka.
Nedočkaví hoši a děvčata vyrazili jako obvykle pro nové číslo Hlasatele k stánku na náměstí. Nápor byl tentokrát tak silný, že proud nedočkavých čtenářů trafiku doslova převrhl, i s ubohou paní prodavačkou. Na štěstí se jí nic nestalo.
Dávno - dávno přestaly časopisy Mladý hlasatel a Vpřed vycházet, zakázány a zrušeny
nedobrými lidmi. Ale jejich výtisky, jednotlivé i svázané do ročníkových knih - se svými
Rychlými šípy na zadní stránce - jdou ještě dnes z ruky do ruky, pomačkané, potrhané a
zase pečlivě slepované. A kdo vlastní takové výtisky, je pokládán téměř za majitele pokladu, který se dědí z otce na syna.
Náš dnešní obnovený časopis Junák chce být pokračovatelem těchto tří slavných časopisů. Bude přinášet vzrušující dobrodružné povídky,… ...Schovávejte si pečlivě všechny čísla, tímto nultým počínaje, jednou budou právě tak vzácná a nedostupná jako
dávné výtisky Mladého hlasatele, Junáka a Vpředu! ….
(DAZUL)

Slova skautského klasika, která jsou stará přes 34 let jsem použil proto, že k nim netřeba
ani po těch letech nic dodávat.
Na letošním táboře obcházela Kikina všechny členy oddílu a vybírala aspoň drobný peníz jako zálohu na předplatné některého z vybraných skautských časopisů. Světýlko
170,- Kč; Skaut-Junák 205,- Kč; Roverský kmen 210,- Kč; Skauting 240,- Kč.
Ti kteř í se aktivně účastnili oddílové akce Čištění potoka (v červnu) a Sběru železa (v
červenci) dostanou z oddílové kasy příspěvek 50,-Kč za každou z brigád. Ten, kdo se
aktivně účastnil obou brigád, m ůže využít 100,-Kč příspěvek na předplatné časopisu. To už jde, ne? Má to pouze jeden háček - nárok na čerpání oddílového př íspěvku trvá pouze do 13.9.2002. Co je potřeba pro to udělat? Zavolat přímo Irči (nový mobil 0737
249210) a nahlásit ji jasně jaký časopis objednáváš, na kolika brigádách jsi byl(a), kolik
peněz jsi už platil(a) a kdy doneseš zbytek (poslední ter mín na donesení zbytku peněz je
13.9.2002).
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„NEJSTE SAMI!“

Pomozme skautkám
a skautům postiženým záplavami!

Povodně, bohužel, zasáhly mnoho skautských základen a kluboven,
budovaných po celá léta a často jen vlastníma rukama. Mezi postižená střediska patří například Votice, Protivín, Strakonice, Volyně, Sezimovo Ústí, Veselí nad Lužnicí, Horažďovice, České Budějovice, Písek, Planá nad Lužnicí, Rokycany, Terezín, Třeboň a další.
Tak jako před pěti lety, vyzýváme vás, všechny skauty a skautky
v republice k pomoci těm, kteří se vodnímu živlu nemohli bránit a přišli o základní zázemí pro naplňování svého poslání mezi dětmi a
mládeží.
Pokud je to ve vašich možnostech, prosíme – pomozte! Mějme na
paměti, že dá-li každý člen Junáka 20,- Kč, dohromady získáme 1
000 000,- Kč. Získané finanční dary budou rozdělovány přímo postiženým střediskům na potřebné opravy.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE NA ÚČET ČÍSLO 277699310257/0100, VAR.SYMBOL: 22.
„Skaut je bratrem každého skauta a přítelem všech lidí dobré
vůle.“ Doufáme proto, že se náš společný dobrý skutek podaří a
předem děkujeme všem, kteří přispějí.
Výkonná rada Junáka
26.8.2002

PLÁN AKCÍ NA ROK 2002-2003
BUDU CHODIT VČAS
NEBUDU S E HÁDAT
BUDU PLNIT SV É SLIBY
NEBUDU LÍ NÝ(Á)
BUDU SE UČIT
POVEDU SI DENÍK
BUDU PO SOBĚ UKLÍ ZET
BUDU ČÍST
CHCI ABY NAŠ E DRUŽI NA BYLA NEJLEPŠÍ
BUDU SE S NAŽIT BÝT SKUTEČNÝM(OU)
SKAUTEM(KOU)
Všechny plánované akce jsou tímto v dostatečném předstihu připomínány, to aby bylo
možno s rodiči dopředu dohodnout svolení k účasti na akci. Proto tento plán neztrať,
kdykoliv se do něj můžeš podívat a osvěžit si paměť. Také nezapomeň tento plán akc í
ukázat rodičům, aby se mohli včas obracet se svými př ípadný mi dotazy na vůdce.

ZÁŘÍ 2002
6.9. zahajovací od. – Radek
6.9. – 8.9. Valašské záření - Romík
13. - 15.9. Bařinka RS Wakpalan - Radek
20.9. od. pátek - ?
21.9. brigáda Haw ai – Radek ( možnost
družinových výprav )
21.9. družinová výprava
28.9. Šmejkalův pohár – fotbal - Sadám
? dětský den – Hacobs
28.9. pro středisko „ Tanyny „

ŘÍJEN 2002
4.10. oddílovka - Anita
5.10. cross country ????
13.10.Terasy – běžecký závod – 3 ch
18.10. od. pátek – Bára ..téma ?
18.–20.10. brigáda na Bařince - Kikina
26.–28.10. od. výprava – Anita + Radek ..
Výprava padajíc ího listí

LISTOPAD 2002
1.11. oddílovka – Kikina

8.11. černé čepičky – 3 ch
9.11. brigáda na Dynčáku – 3 ch
15.11. od. pátek - video – Dazul
15.11. rodičák - Radek
16.11. družinová výprava
30.11. od. výprava – Anita
15. – 17.11.- setkání činovníků

PROSINEC 2002
6.12. oddílovka – Mir is
7. – 8.12. čekatelský kurs - Fido
20.12. od. pátek – Radek – Casino
21.12. Vánoční akademie - ??
23.12. od. Vánoce - Bára
27.12. – 30.12. polární výprava - Dazul
30.12.–1.1.RS Wakpalan Silvestr – Kikina

LEDEN 2003
3.1. oddílovka - Bára
4.1. Takový malý country bál 6. – Miris
6.1. Tř íkrálová sbírka – 8 ch
17.1. od. pátek – Radek – hrátky v bazénu
18.1. K2 - Radek
25.1. družinová výprava
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25.1. čekatelské zkoušky - Fido

KVĚTEN 2003

ÚNOR 2003
1.2. ples
7.2. oddílovka - Miris
15. – 16.2. RS Wakpalan ( Fatra )…??
22. – 23.2. od. výprava – Radek…Bílá stopa

BŘEZEN 2003
oslava 6. výročí založení oddílu – Dazul
7.3. oddílovka - Kikina
15.3. od. výprava – lanové centrum
proud – Olomouc – Anita
15. – 16.3. rádcovák - Fido
21.3. od. pátek – Radek – Vzpomínky na
tábory
24. 3. – turnaj v šipkách – Jencek
29.3. camporee

1.5. Šutr – turnaj ve vybíjené – 3 ch
2.5. oddílovka – Miris
10.5. Svojsíkův závod – okresní kolo
16.5. od. pátek - Zub
17. – 18.5. kolem nekolem – Bára
17. – 18.5. Excalibur – 3 ch
30.5. rodičák - Radek
31.5. – 1.6. RS Wakpalan – Bystřička ???
?
„den pro postižené děti „
? akce hej rup – Kateřinice - Radek

ČERVEN 2003
6.6. oddílovka - Bára
7.6. Triatlon - Zub
13.6. Dětský den - ??
14. – 15.6. výprava sv. + vl. – Zub + Bára
20.- 22.6. předtáborová výprava – Miris ??
27.6. ukončovací oheň – Irča ??
28.6.–4.7. Puťák, expedička –Dazul+Radek

DUBEN 2003

ČERVENEC 2003

4.4. oddílovka - Zub
12.4. družinová výprava
18.4. od. pátek – Anita – „ Poznání sama
sebe “
18.4. ekohra – 2 d.
18.–21.4. – RS Wakpalan …Slovenský ráj,
Planina
19.4. Svojsíkův závod + závod sv. a vl. –
střediskové kolo
26.- 27.4. Ivančena

5.7. – 20.7. tábor ET. + Sněžný muž +
možná Kalamity Jane, ale jinak Radek

SRPEN 2003
? 1. – 10.8. RS expedice

ZÁŘÍ 2003
5.9. oddílovka

DOBRÝ ZVYK A NEPSANÝ ZÁKON
Raději méně č lenů, kteří ma jí o činnost oddílu skutečný zájem, než des ítky těc h, kteří se na oddílové akci ukáží 1x za čtvrt r oku a vymlouvají se na
to, že jim to rodiče nedovolili. Tak uvažuje většina vůdc ů oddílu. Ani Šestka není vyjímk ou.
Jistě každ ý může b ýt nemocný, čas od času je zapotřebí na vštívit společně s
rodiči pčříbuzenstvo, někd y se taky nezadaří ve škole a záka z oddílu ze stran y
rodičů je pak zcela pochopitelný. To vše se dáí pochopit a nikdy to také nebylo
nikomu vytýkáno, pokud o všem nezapomněl na nepsaný oddílový zá kon: Pokud vím, že se z jakéhokoliv důvodu nedostavím na oddílo vou či dru žinovou
akci, vžd y to dopředu o známím přímo vůdci či rádci své dru žin y. Telefonicky,
SMS-kou, lístečkem ve schránce… Pokud možno, po nikom nevzka zuju (to je
nejméně vhodný a spolehlivý způsob). Ve společnosti slušných lidí (a to m y
skauti přece chceme být), se nepřítomnost či neúčast na dohodnutých a naplánovan ých akcí vžd y krátce dopředu omluví.
ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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SBĚR STARÉHO ŽELEZA 25.7.

První akce pro celý oddíl po
táboře. Možná to bylo až příliš brzy, protože se nás na ní
sešlo se nás na ní asi jenom
15 (a nebo že by se našel i
někdo takový, kterému se
nechtělo pracovat?), ale vůbec to nevadilo. Počet byl tak
akorát. Na vlečku traktoru
jsme to začali házet pěkně z
horního konce dědiny. Naplnění fůry bylo poměrně rychlou záležitostí, protože skoro
po celé dědině byly u hlavní
cesty nachystané hromady
starého železa k odvezení.
Leckteré kousky byly sice
trochu těžší, ale společnými
silami jsme si s nimi dokázali
poradit. No a víte jaký byl výtěžek - prozatím asi 6000 Kč.
To je dobré, ne?
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AMFOLKFEST 27.7.2002
Zvláštností této akce je, že ač nebyla nikde
plánovaná, potkali se na pulčins kém A mfolkfestu Pinčl, Anita, Brumla, Tutino, Eve,
Dazul, Irča, Pája, Z denda a Medvěd. Poslouchalo se spousta skvělé muz iky - např íklad skupina Natalika hrajíc í naživo, to je
zážitek, jaký vám žádné CD nemůže zprostředkovat. Naše Šestá liga má ještě co pilovat.
Jinak vládla totální pohoda, což je jasně patrno z fotografií.

TÁBOŘIŠTĚ PO UKONČENÍ TÁBORŮ

Na tábořiště js me se podívali po
skončení tábora 2x. Jednou když brněnská 113 končila, ale ještě nebyla
sbalená. Po druhé 13.srpna (2 dny
po odjezdu brňáků) v minisložení
Pinčl a Dazul, abychom zkontrolovali, zda je na tábořišti uklizeno. Upřimně - shodli jsme se oba, že po nás by
na tábořišti zůstalo méně drobných
papírků, provázků, … (pochopitelně
jsme je sbírali). Ale byli jsme připraveni na horší stav. Uklizenost tábořiště lze hodnotit jistě jako dobrou.
ŠESTÁK - čas opis 6.oddílu Junák a v Kateřinicíc h
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POVODNĚ 2002
Povodně vždy prověří. Prověří jak ty, které přímo zasáhla,
tak ty, které nezasáhla. Letos jsme patřili mezi ty druhé.
Mohli js me si tak vychutnat okamžik, který přichází čas od
času, aby nás prověřil. Jsou v životě okamžiky, které se
tváří velmi nenápadně a přitom na nich zálež í více než
kdy jindy. Odhalíme na nich totiž sami sebe před sebou. A
na základě toho pak můžeme taky zkusit hádat, jak sami
obstojíme v okamžic ích ještě obtížnějš ích.
Události jako letošní povodně nám řeknou o nás samých i
věci, které neradi slyšíme. Zvláště sami od sebe. Především nám řeknou pravdu. Třeba pravdu o tom, jak js me se

Na vydání ŠESTÁKU č.27
se podíleli:
Dazul, Anita, Pinčl, Fido

dokázali postavit výzvě o pomoc těm, kteří ji
potřebovali. Jinak bude takovouto pravdu přijímat ten, kdo třeba obětoval část své dovolené
a nehledě na své zdravotní problémy vyjel na
své náklady na druhý konec republiky, aby tam
alespoň chvíli pomohl mírnit bolest těch, kteří
přišli o své domovy. Jinak ten, kdo chtěl jet ale
rozličné okolnosti (třeba rodiče) mu zabránily,
aby se skutečně vypravil. Jinak ten, kdo vytáhl
z prasátka těžce naspořenou bankovku a dal ji
na nějaké povodňové konto. Jinak ten, kdo je
třeba věkem mladý na to, aby mohl s ostatními
dobrovolníky odjet přiložit ruku k dílu. Nedobře
se asi bude cítit ten, kdo mohl, ale nic neudělal. Ale na druhou stranu jej může „těšit“, že takových lidiček vždycky bylo, je a bude přinejmenš ím „hodně“.
Povodně u každého z nás prověřily jaký mi
jsme vlastně skauty. Jsou okamžiky, které se
nedají vrátit a zahrát je jinak jako na divadle.
Povodně nám řekly o nás samých opravdu
hodně. (Dazul)

tento výtisk je určen pro:

podpis rodičů:

