
Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 43, vydáno pro vnitřní potřebu - 7.ledna 2004, nákladem 50 výtisků



Prvně jsme se zúčastnili jako oddíl Tříkrálové 
sbírky. V Kateřinicách chodila jedna skupina a 
v Ratiboři 2 skupiny. Většinu koledníků tvořili 
vlčata a světlušky. Také Šneci zde měli 2 
zástupce. Pouze dívčí družiny se necgaly trochu 
zahanbit. Třeba příští rok. Už nyní víme, že na 
obejítí celých Kateřinic musí být 2 skupiny.

Na našich oddílových WWW bylo od 3.4.2003 
do 3.1.2004 ( to je za 9 měsíců) zaznamenáno 
2284 přístupů. To je asi 250 přístupů měsíčně. 
A v našem vzkazovníku bylo zaznamenáno 
51 příspěvků. Ten poslední v roce 2003 
přetiskujeme:

Jezevec , 31. 12. 2003 (19:16) http://www.abahoa.cz 
Líbí se mi váš projekt bezbariérového centra. Hlavně 
to nevzdávat. Úřední šiml řechtá. Už to pomalu měl 
na velký fejeton jak řechtá šiml úřednický v Bystřici 
nad Pernštejnem. Tam chceme po stavebním 
odboru „jen“ územní rozhodnutí na konání letního 
tábora. Jenom takovou perlu od vedoucího referátu 
ŽP : „ale nám materiály co jste dali na stavební 
odbor musíte dodat také, my jsme jiná státní správa 
...“ Ještě jednou držím palce a vše PF v novém roce 
2oo4 přejí skauti a skautky z Třebíče 

Obdrželi jsme žádost od olomouckého dívčího 
oddílu (jehož středisko má na naše tábořiště 
domovské právo) o zapůjčení tábořiště po 
skončení našeho tábora. Oddílová rada to bude 
zvažovat.

Na střediskovém volebním sněmu byl do funkce 
vůdce střediska zvolen Dazul. Do revizní komise 
střediska byla zvolena Anita a Irča.

Spídy je baba se kterou Miris vzdržal nejdél. 
Tak pravíl Radek, 24.12.2003.

Uzávěrka ŠESTÁKA se blíží. To zas padne 
láhev vína! (prohlásil Dazul).

Poslední dokumenty k vydání územního 
rozhodnutí pro stavbu naší klubovny - 
bezbariérového centra, byly zkompletovány 

v půli prosince 2003, Na vydání úředního 
rozhodnutí je 30 dnů. Proto bychom se měli 
dočkat ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ v lednu 
2004. Pak začne ostrá práce na projektové 
dokumentaci.

Podobný nápad jako máme my s naším 
BEZBARIÉROVÝM CENTREM BŘEZINY měla 
i ZŠ škola INTEGRA na Vsetíně. Zatímco náš 
projekt je založen na dobrovolnické bázi a je 
kalkulován na 5 milionů Kč, Projekt INTEGRY je 
profesionálně postaven a je za cca 170 milionů. 
První jednání o vzájemné budoucí spolupráci už 
proběhlo.

Registrační příspěvek na rok 2004 se vybírá 
do konce února 2004 - přes rádce družin. Více 
o registračním příspěvku na straně 4 tohoto 
Šestáku.

Na středisku se i v roce 2004 bude promítat. 
Zpravidla každý první pátek v měsíci. Začíná se 
ve 20:00. Technicky to zajišťuje Dazul, takže je 
schopen vzít s sebou do auta tam i zpět 4 lidi. 
9.ledna se promítá oskarový fi lm PIANISTA. Pak 
příjdou na řadu „Boj o oheň“, „Divoké včely“, ...

Středisko vážně zvažuje nákup vlastního 
datatprojektoru - to je přístroj na promítání z DVD 
a počitače. Posloužil by při různých kursech, 
školeních i presentacích činnosti střediska.

Na ŠESTÁKU č,43 se podíleli: Dazul, 
Radek, Miris, Kecka, Kikina, Bára, Sněhula, 
Fido, Michálek, Zdendáš, internet, LACHIM 
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Narozeniny v LEDNU:
Spídy - 10.1.,  Budulínek - 13.1., 

Lenka - 16.1.,  Fanta - 16.1., 
Irča - 18.1.,  Bára (Zubová) - 26.1.

Oddílová rada
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Vážení rodiče,

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

Tak jako každý rok i letos vybíráme za každého člena roční registrační příspěvek pro rok 2004. 
Ten je stanoven na 250,-Kč a celý jej odvádíme vyšším organizačním složkám (středisko, okres, 
kraj a ústředí), které nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (energie, nájem, 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 se pro letošní rok rozhodli zavést tři druhy registračního příspěvku a je jenom na 
Vás, který zvolíte.

1) 250,-Kč – základní registrační příspěvek, který náš oddíl odvádí za každého člena vyšším 
organizačním složkám v naší organizaci

2) 500,-Kč – zvýšený registrační příspěvek, z něhož 250,-Kč oddíl odvede vyšším organizačním 
složkám a 250,-Kč zůstane přímo v našem oddíle. Tato částka bude použita na nákup 
turistických stanů pro náš oddíl (1 kupolovitý stan stojí kolem 5.000,-Kč) – chtěli bychom 
postupně pomocí Vašeho příspěvku a vlastní výděleční činnosti (v květnu 2004 budeme 
opět sbírat železný šrot) zakoupit celkem 12 stanů, tak aby mohl celý oddíl při svých 
výpravách tábořit (do jednoho stanu se vlezou 2-3 nocležníci).

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 úhradu za vypracování stavebních plánů a další potřebné dokumentace potřebné 
k vydání stavebního povolení pro stavbu nové klubovny (odhadovaná částka za projekt je 
30.000 – 50.000,- ).

O hospodaření s penězi, které budou vybrány v rámci 2. a 3. varianty registračního příspěvku, 
Vás budeme informovat a detailní vyúčtování bude k dispozici u hospodáře oddílu Irči – Ireny 
Drábkové.

S pozdravem

Radek Pořízka
vůdce ŠESTKY – 6.koedukovaného oddílu z Kateřinic
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Jsou lidé, jejichž jediným proviněním je, že zestárli. Jsou matky, které nemohou svým dětem dát, 
co je zapotřebí, Jsou těžce nemocní, kteří potřebují účinnou pomoc. Jsou lidé, kteří radostnou 
zvěst vánoční vyslechnou na lavičce v parku, neboť nemají domov, který by provoněli purpurou. 
Sdružení Česká katolická charita (SČKCH) pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, 
rasu nebo národnost. Charita provozuje desítky středisek ošetřovatelské a pečovatelské služby, 
domovy pokojného stáří, azylové domy pro bezdomovce, domovy pro matky v tísni, stacionáře a 
chráněné dílny pro zdravotně postižené.
Charita pomáhá těžce nemocným, drogově závislým, běžencům a vězňům. Významná je 
rovněž humanitární pomoc potřebným do zahraničí - rekonstrukci dětských center v Grozném v 
Čečensku, výstavbu školy v Ugandě, tým domácí péče v Srbsku, akutní humanitární pomoc do 
Indie a na Ukrajinu.

Nevím jak to vidí ostatní, ale zdá se mi, 
že se z kraje letošního roku podařilo 
uskutečnit další z přelomových akcí, 
které ŠESTKA zařadila do svého 
programu a jen doufám, že v nich 
bude dlouhodobě pokračovat. Píšu o 
Tříkrálové sbírce.
Tak jako se loni pro nás stala určitým přelomem PARAWESTERNIÁDA, 
považuju (alespoň podle připraveného plánu oddílu na rok 2004) 
TŔÍKRÁLOVOU SBÍRKU za stejný počin.
Vídím tady jistou podobnost s Mikulášem. Na něj vyrazili rádcové a 
spol. Je to už taková tradice a není na tom co zkazit. Některým vlčatům 
bylo moc líto, že nemohli na Mikuláše vyrazit taky. O to víc se zapojili 
do Tříkrálové sbírky. Ale trochu mi při sbírce chyběla právě účast těch 
starších. Je to paradox, když skutečně o něco jde (a v případě Tříkrálové 
sbírky narozdíl od Mikuláše je ten rozdíl nádherně viditelný), .... 
Jinými slovy - je mi trochu lto, že se nám nepodařilo do sbírky zapojit 
skoro celý oddíl, podobně jako se to podařilo u Parawesterniády. 
Každopádně musím sám ze své zkušenosti konstatovat, že aktivní 
zapojení do Tříkrálové sbírky je to skvělá zkušenost i pro dospěláka.
V době, kdy píšu tyto řádky ještě nevím kolik peněz se nám podařilo 
sesbírat. Možná to ani není tak moc důležité, byť těch 8 hodin na mrazu 
nebyla žádná sranda. 
Všichni „koledníci“, zvláště ti nejmenší, si zaslouží obrovskou pochvalu a 
obdiv těch, kteří se z různých důvodů Tříkrálové sbírky neúčastnili.

Delfínek, Očko, Piškot a Bára vybrali v Ratiboři 4.422,-Kč

Čita, Cipísek a Zub vybrali v Ratiboři 3.974,5 Kč

Štěpka, Zdenda, Mates, Pája (a Dazul) vybrali 
v Kateřinicích  3.902,-Kč

Celkem se nám tedy podařilo sesbírat 
částku 12.298,5 Kč !



7.února pořádá náš oddíl akci pro veřejnost, která se jmenuje Hrátky na 
sněhu. Tato akce probíhá po celé republice a je určena hlavně dětem, které 
mají rády sníh, sáňky, sněhuláky a hlavně zábavu. Budeme závodit ve 
sjezdu i slalomu, na saních i na lyžích, budeme stavět postavičky ze sněhu, 
jezdit po ledové dráze a hrát spousty dalších sněhových i nesněhových her. 
Každý bude mít šanci vyhrát! 
Hrátky samozřejmě proběhnou jen pokud bude dostatek sněhu. Každý, 
koho by napadly nějaké super nové a neozkoušené náměty na hříčky nebo 
závody na sněhu, prozraďte je, prosím, taky mně. Kikina

Hrátky na sněhu
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Co je to šikana?
• Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem 

je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného 
člověka, případně skupinu lidí. 

• Zahrnuje fyzický útok: napříkald bití nebo 
poškozování věcí druhého člověka, ale i útok 
slovní: od nadávek a ponižování po pomluvy. 

• Šikana může být i nepřímá – šikanující se třeba 
chová tak, jako by druhý člověk neexistoval… 

• Šikana je velmi nebezpečná. Její následky 
na dušenvím a tělesném zdraví mohou být 
vážné, ba i celoživotní. 

Co dělat, když jsem svědkem toho, že mého 
kamaráda šikanují starší kluci ve škole ?
• zajdi za učitelem, kterému věříš, a řekni mu, 

cos viděl 
• zkus promluvit s kamarádem, který je obětí 

šikany, podpoř jeho sebevědomí 
• nabídni mu pomoc, třeba že spolu s ním 

zajdeš za učitelem a potvrdíš, že ho opravdu 
šikanují 

• počítej však s tím, že se bude bát a nebude 
chtít o ničem mluvit 

• přesto to za pokus stojí 
• pokus se šikovně zjistit, jak dlouho 

šikanování trvá a kdo všechno je na škole 
obětí 

• pokud se takových dětí najde víc, je naděje, 
že se rodiče spojí a společně něčeho 
dosáhnou 

• najdi dospělého spojence – učitele, rodiče 

Buď připraven! ŠIKANA
tvoje či kamaráda, staršího sourozence 

• ve škole je výchovný poradce, ten by také 
mohl pomoci 

• pokud znáš kamarádovi rodiče, pokus se je 
taktně informovat 

• poradí ti také na lince bezpečí – na tel. čísle 
800155555, volání je bezplatné 

• policie v tomto případě moc nepomůže, 
násilníci jsou nezletilí 

• když budeš jednat, nezapomínej, že jde o 
to pomoci kamarádovi a nikoli se pomstít 
násilníkům 

A co by mohl udělat učitel?
• když se učitel dozví o případu šikany, měl by 

vše probrat s učitelským sborem a ředitelem 
školy 

• potom je také zapotřebí popovídat si s těmi, kteří 
jsou šikaně vystaveni a také s těmi násilníky 

• samozřejmě, že s každým zvlášť pak by bylo 
dobré oslovit rodiče – jak obětí, tak násilníků 

• jednání budou pravděpodobně docela těžká 
• žádný rodič nechce přistoupit na to, že jeho dítě 

je ničema 
• je potřeba přijít s návrhem, co se současnou 

situací dělat – spojit se s odborníkem třeba 
v pedagogicko-psychologické poradně nebo 
pořádně klukům vynadat, rodiče snad budou 
vědět, co na jejich dítka platí 

• rozmluva s odborníkem – třetí nezaujatou 
osobou – může pomoci 

• je nutné zakročit, aby si děti hned v útlém věku 
nezapamatovali, že silou lze ovládnout okolí 



Naše akce
a podniky

(Radek) V sobotu 6.12.2003. proběhl 
v místním kulturáku turnaj v „ pinci“. Z našich 
řad se ho zúčastnilo nemálo přeborníků, 
jakož to namátkou Barča, Spídý, Mirís, Fanta, 
Kecka, Sabča a jiní.  Boje to byly vskutku 
náročné a napínavé.  Je nutno dodat, že 

soupeř měl natrénováno a sklidil všechny 
ovace. Ale našeho sportovního ducha 
nezlomil a obratem byl vyzván na akce tipu 
Triatlon a Cross Country. Tak se uvidí. Ale 
komu čest, tomu věčné zatracení - teda, tomu 
čest.                               

Pinec 

6.12.2003

I v prosinci jsme podnikli spoustu akcí, bohužel nestály nikomu za sepsání. Z těch, které zde chybí 
jsou to minimálně - Jednodenní výprava na Končiny a Zapalování Betlémského světla v kostele. 
Přesto všechno je i v prvním čísle ŠESTÁKA roku 2004 poměrně pestrá mozaika činnosti, kterou 
jsme na sklonku roku 2003 uskutečnili.

Naše akce a podniky

Naše akce 
a podniky

Naše akce a podniky

Naše akce 
a podniky
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(Sněhula) Jupí, konečně je zase čtvrtek a my 
máme družinovou. Ta dnešní je výjimečná, 
to proto, že budeme slavit Vánoce. Moc 
jsem se na to těšila..
Těsně před čtvrtou  jsem se přihnala ke 
klubovně a to i s tatínkem Včelky. Toho 
jsem potkala po cestě a on se nabídl, že mi 
pomůže s věcma. S sebou jsem totiž táhla  
igelitku, desku, bágl a kytaru, no prostě 
jsem byla ověšena jako vánoční stromeček. 
Desku jsem táhla s sebou, protože jsem 
měla v úmyslu ještě před rozbalováním 
dárků a zpíváním koled postavit budku pro 
ptáčky. Snažili jsme se a to hodně, ale budku 
se nám nakonec postavit nepodařilo. No nic, 
snad příště.
V mezičase jsme si nazdobili stromeček, 
dali pod něj dárky a nachystali cukroví. 
Konečně! Usedli jsme na své nové 

Vánoční 
družinovka

BERUŠKY

(Kecka) Jako vždy se jede auty a jako vždy máme 
fofr. Přijíždíme ke kinu, bereme si věci a sedáme 
na sedačky. Čekáme na druhou polovinu lidí. 
Bundy dáváme do šatny a jdeme si sednout. Sabča 
jako hlavní organizátor nám vysvětluje co a jak. 
Proběhne mini generálka, která trvá asi jen minutu 
protože máme skluz - jak nám sděluje  Romík. 
Zahájíme písničkou a už to jde ráz na ráz, scénky a 
klipy. Každý oddíl si připravil zajímavou scénku : Mis 
Skaut, Trojkařské Televizní Noviny, břišní tanečnice, 
Mrazík…
Hned po zahájení se jdeme oblékat a malovat. 
Někteří z nás měli ohromnou ránu. Představte si
takového Spídyho v sukni s umělým poprsím, 
červenýma lícama s copánky…
Všichni vypadali supr , jak Ivan, čarodějnice, 
chalupa, loupežníci, marfuše. Videoklip a jdeme 
na scénu.Všechno jde jako po másle. Ivan se svým 
zrcátkem září. Čarodějnice zuří. Banditi mastí karty 
a děvčice sa nabízajů Ivanovi. Je to supr scénka a 
všem to šlo. Konec a mohutný potlesk. Tak to byla 
naše scénka. Všichni se jdeme převléct a odlíčit. 
Sedáme si a díveme sa na ostatní oddíly. Letošní 
akademii jsme zakončili večerkou , vzali dárky a šli 
je rozbalovat. Našli jsme spoustu pěkných dárečků. 
Sedáme si a dívem sa na fi lm Doba Ledová. Kolem 
třetí si bereme věci a odjíždíme domů.

polštářky a začali zpívat koledy. V klubovně se 
rozhostila pohodová atmosféra. Plni nedočkavosti 
a zvědavosti jsme se vrhli na dárečky. Teda a 
že jich bylo doopravdy hodně. S Dipsym jsme 
si navzájem hodnotili, kdo má lepší cukroví. 
Důkazem toho, že máme oba dobré cukroví 
bylo to, že se snědlo až do posledního rohlíčku. 
Nakonec jsme popili ještě trochu čajíka a potom šli 
domů. Po cestě jsme se ještě bavili o tom, co by kdo 
chtěl dostat pod stromeček. Doufám, že se všechna 
jejich přání splní….

Vánoční 
středisková

Akademie 
20.12.2003
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Vánoční setkání
21.12.2003

ŠESTKA byla bratrem Pavlem vyzvána, aby se 
podílela na 1.kateřinickém Vánočním setkání v 
kulturním domě. A tak se taky stalo - v poměrně 
solidním počtu jsme se sešli v neděli odpoledne 
v kulturáku a z části jako diváci, z části jako 
aktéři jsme shlédli toto setkání. Celé setkání 
moderoval Pavel Šebesta a ten nás taky 
vyzval, abychom na adventním věnci, který byl 
umístěn na kraji jeviště před oponou, zapálili od 
Betlémského světla svíce. Nezapoměl při tom 
připomenout, že Betlémské světlo do Kateřinic 
přivezli již tradičně místní skauti - to jako my. 
Vystoupil s promluvou pan starosta, děcka z 
mateřské školky, děti z hudebního kroužku 
pana Drbohlava, konfi rmandi (mezi nimi i Méďa, 
Fanta, Chytrý a Fijalka) a naposledy my s 
našim moderním ztvárněním pohádky Mrazík. 
Tu jsme ostatně ještě trochu lépe předvedli 
na střediskové vánoční akademii - takže jsme 
nácvik velmi dobře zužitkovali. Sál kulturáku 
byl úplně plný a scénkla se nám taky povedla, 
takže jsme si ostudu rozhodně netrhli.
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(Kecka) Jako každý rok jsme 
šli ven na oddílové místo a tam 
nazdobili  stromečky jabkama, 
chlebem, mrkvou a nasypali 
zrní. Na louce se nahrála jen 
jedna hra protože byla strašná 
fujavica. Sletěl se kopec a šlo sa 
do klubovny. Tam se zazpívalo 
pár písniček a dělaly se vánoční 
zvyky: pouštění lodiček, 
rozevírání kvítku s přáním, 
krájení jablka… 
Začaly se zapalovat svíčky a přát 
do nového roku. Hned na to se 
začaly rozdávat dárky. Během 
toho se jedlo cukroví kterého 
bylo habakuk. Po rozdání dárků 
se všeci brali domů asi zdobit 
stromeček a čučet na bednu.

Oddílové vánoce
23.12.2003



11

(Kikina) Po sněhu ani památky a zítra se jede na Polárku. Ach jo, zase budem všichni od blata až po 
uši. Ale třeba se stane zázrak a do zítřka napadne metr sněhu. A nebo aspoň deset centimetrů, to 
by na ježdění na pytlu stačilo... Stojím na zastávce a kolem se zelená tráva jak na jaře, nikde není 
vidět ani jedna sněhová vločka. Utěšuju se,že Karlovice jsou o kus výš, a tak tam třeba něco bude. 
Jirka s sebou táhne lopatu-asi taky věří, že to nebude tak zlé. A nebylo. Zapadla jsem do závěje až 
po kolena, někteří, pravda, pouze po kotníky, ale v tuto chvíli jsem to měla lepší já, protože pro mě 
bylo sněhu dost. Cesta ubíhala rychle a v pohodě. Možná mohla ubíhat pomaleji, protože pak bysme 
nemuseli hodinu čekat pod kopcem, až Dazul přijede s klíčema, které zůstaly na Vsetíně. Než jsme 
se vyškrabali nahoru, byl čas oběda, na který jsme se těšili nejvíc. Bohužel se žádný nekonal, jelikož 
než se roztopilo, tak už byl čas svačiny. Po obědosvačině jsme hned vyrazili ven. Hráli jsme různé 
hříčky na sněhu, jako třeba boj o smeták, a to skoro až do tmy. V chalupě jsme potom hráli člověče, 
šachy ,karty a pexeso a taky se trochu zpívalo. 
Ráno jsme opět vyrazili ven. A protože připadlo mokrého sněhu, vyhlásila se soutěž o nejkrásnější 
sněhovou stavbu. Vyhrály všechny, protože každá měla na sobě něco pěkného. Šnek od Šneků měl 
pěkné oči, socha Moa zase uši, žabí sfi nga tělo a světluščí želva byla pěkná celá... Odpoledne jsme 
pak vyrazili na vycházku k dubu, kde proběhly závody ve vaření vajíček a luštění šifer a taky jsme 
si zahráli vražednou hru frisbee a oblíbenou eskymáckou honičku. Když jsme se vrátili a rozvěsili 
všechny ty nacucané věci na šňůry pod stropem, kapalo z nich tak, že se to dalo použít jako sprcha 
a Bařinka byla jako jeden velký skleník. Před večeří nám Tutino předvedl několik supr kouzelnických 
čísel a pak nám celý večer musel vyvětlovat, jak to udělal. Chudášek kouzelníšek, mušel prožradit 
kouzlíška... večer jsme pak začali hrát pantomimu a bavilo nás to tak, že jsme skončili až kolem 
půlnoci. To už padaly takové fi lmy, jako Krakatit nebo Nezvratný osud. Zub se to pokusil předvést po 
svém-dělal, že zvrací a pak jako že už nezvrací a to mělo bý slovo nezvratný... 
Další den jsme zase prožili v samých hrách - už si je ani všecky nepamatuju. Večer, ještě před 
žranicí, pro nás ogaři nachystali ext ama. Z lesa se ozývaly takové skřeky (ne těch strašidel, ale 
těch, co tam šli), že si dole v dědině museli myslet, že majů v lese šíleného hejkala. Nohy sa nám 
přestaly klepat až u stolů plných jídla. Někteým sa klepaly až potom, když museli jít v noci sami na 
záchod, jak byli přejezení... 

27.-30.12.2003

Sněhové stavby 
se letos obzvláště 

povedly. Škoda, 
že noční déšť 

způsobil jejich totální 
destrukci.

Polární
výprava  

(Kecka) Jako každý rok se jede po vánocích na 
čtyři dny do Karlovic, na chatu Bařinka. Když jsme 
se octli už pod kopcem u obchodu zjistilo se že 
Dazul zapomněl klíče na Vsetíně. Takže vyložil 
nákup a jel zpět pro klíče na Vsetín. Překvapilo 
mě to, že u nás nebyl žádný sníh a tam bylo 
sněhu hodně. Celá Bařinka byla supr. Hrály se 
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hry, stavily se sochy ze sněhu, sáňkovalo se, koulovalo… Tento rok se rozmohly stolní hry: pexeso, 
šachy, člověče nezlob se, karty… Po večerech se zpívalo, hrálo pantomimum, hledalo bombu…
Taky nám ogaři nachystali stezku odvahy, která ještě nebyla tak dobrá. Stezka začínala u sauny a 
končila u studánky. Muselo se jít po svíčkách a cestou na nás vybafl a strašidla. Někteří měli hodně 
nahnáno!!! Poslední den byla žranica. Tentokrát chystání žranice  vyšlo na Žaby a Žížaly. Na stole 
bylo všecko možné: mandarinky, pomeranče, ananas, kiwi, tyčinky,oříšky, brambůrky, cukroví…
Při jídle se zpívalo a hrály se hry. Ráno pršelo a tak ubylo sněhu. Zůstali jsme v chatě  kde se 
hrály hry a muselo se uklízet. Celou dobu co jsme byli na chatě měli jsme problém z petrolejkama 
- nechtěly svítat a pár jedinců rozbilo poslední cylindry. Uklizeno, zameteno, umyto, sbaleno a jde 
se domů.

(Kecka) Po POLÁRCE jsme zůstali na 
Bařince jen čtyři: Zub, Miris, Bára a já. Šli 
jsme do obchodu nakoupit jídlo. Rozloučili 
jsme se  a šli zpět na chatu. Ohřáli jsme si 
vodu a šli se umýt. Zub šel spát a my jsme 
hráli karty. K večeru už začal přicházet 
zbytek lidí. Večer se zpívalo a kecalo. 
Ráno každý vstával jak se mu chtělo. 
Někdo se šel projít nebo šel na lyže. Večer 
se nachystala žranica která byla fakt velká 
- nesnědlo se to do rána. Před půlnocí 
jsme se šli vozit protože napadlo strašně 
moc nového sněhu. Jezdilo se na pytlích, 
lopatě, bundách prostě jak to šlo. Asi tak 
za půl hodiny sa všeci oblékli vzali hrnečky 
a šlo se k sauně. Odpočítal se Nový Rok 
2004, připilo a všeci si začli přát.večer 
se ještě zpívalo jedlo a klábosilo. Ráno 
se uklidilo a někteří se vydali na lyže. 
Rozloučili jsme se a šli domů.
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(Radek) Jakožto každý rok, tak i ten letošní 
Nový jsem prožil s lidmi mně nejdražšími na 
skautské základně Bařinka. Překvapila mně 
účast, musím však říct, že příjemně, některých 
členů našeho oddílu. Jak prožiji tak významný 
den, jako je tento, si samozřejmě vybírám, tak 
jako asi každý z vás. Je to prostě ten poslední 
den v roce.
Byl to po dlouhé době balzám na moji duši. 
Mimo to, že tam bylo hodně jídla a pití, bylo 
tam i dost sadistické zábavy v podobě mého 
bratra a jeho sonáty na mé stehno. Do dnes 
tam mám modřinu velikosti sto dolarové 
bankovky. Nechyběl samozřejmě zpěv a 
bujaré veselí k oslavě Nového roku. Před tím 
však proběhla potní chýše, což symbolizuje 
očistu ducha i těla do toho roku příštího. I 
když mi tam někteří plantážníci chyběli, tak si 
myslím, že to byla akce povedená a relaxačně 
příjemně strávená.
Dazule a Irčo, díky.    

(Bára) Ležím pod střešním oknem na Bařince a pozoruju, jak se na okno snáší jedna vločka 
za druhou a jak se slunce marně snaží tu sytou bílou deku protkat svými zimními ostrými 
paprsky. Zatím co já relaxuju a přemítám, slyším venku  hlasy a chichot lidí, se kterými 
trávím konec starého roku opravdu ráda - jsou to opravdoví přátelé. Celý večer nás propojují 
tóny starých i novějších písniček, naše společné hrátky na sněhu a vzpomínání. podání ruky 
a pohled do zamlžených očí u půlnočního ohně mně jenom potvrdí, že tato přátelství jsou 
tím nejlepším, co si do nového roku můžu vzít.

(Dazul) Po loňaké přerušené tradici, kdy jsme Silvestr trávili na Hawai se podařilo letos 
znovu navázat na Bařinkovské Sivestry. Letos se zde sešla snad nejsilnější sestava v 
historii. Z pozvaných dorazili skoro všichni, takže se nás nakonec slezlo 25 (!) což je i na 
nafukovací Bařinku tak akorát. Zajímavé bylo i to, že zhruba jenom polovina zúčastněných 
byla z ŠESTKY, zbytek byli vítaní hosté mimo oddíl. A zdá se, že to nikomu nevadilo.
Štěstí nám přálo a nakonec napadl i čerstvý sníh, takže z potní chýše se do sněhu 
skákalo výtečně. Tradiční půlnoční oheń vzplál také včas. Prostě celý silvestrovyký pobyt 
na Bařince byla taková pohodička.
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(Radek) Tak si Vám odhazuji sníh od naší horní garáže a když tu vidím, jak si to 
hore „úvraťama„ mašírujů Tří králé aj s Dazulem. Abych Vám pravdu řék, tak to 
byl pohled nezvyklý, ale o to potěšující. Konečně aj u nás v Kateřinicách začali 
chodiť Tří králi. Minulý rok chodili enom v Ratiboři, ale letos sme sa dočkali aj u 
nás.
Býl sem zrovna v tom nejlepším, jako v odhazováním snihu, když sem Vám 
uviděl né tři, ale čtyři krále. V bílém, s korunkama a prováďali Bohu libů činnost. 
Vybírali peněžní dary pro rodiny chudé a nemajetné. Není to, jak sa zdá činnosť 
samozřejmá, ale chce to trochu odvahy a soucitu s těma, kteří toho nemajů tolik, 
co máme my. Těm, kteří se účastnili této sbírky chci za oddíl poděkovat, protože 
to není věc samozřejmá a všední.

Tříkrálová sbírka
2.1.2004
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(Zdenda - Guliver)  V 8 hodin jsme šli Tři krále. Šlo nás pět 
Máta, Štěpka, Zdenda, Pája a taťka. Šli jsme od cedule 
KATEŘINICE, až po hospodu. Potom nás taťka dovezl na 
paseky. S pasek jsme šli po KOSTEL. Vybrali jsme určitě 
hodně. Potom jsme šli k Matesovi a potom k nám.

PÍSNIČKA, CO JSME ZPÍVALI:
My tři králové jdeme k vám: štěstí, zdraví, přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty černej stojíš v zadu, vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.



LEDEN 2004 (program vede MIRIS)

9.1. – oddílovka 
Chystání countrybálu

10.1. - TAKOVÝ MALÝ COUNTRYBÁL         
Hlavní boss countrybálu ZUB. Začátek 
po příjezdu autobuse ze Vsetína tedy  
13.00.  Konec: pokud vydrží aparatura, ale 
předběžně kolem 20.00.  Letos už povinné 
vstupné na úhradu zaplacení sálu (10 
Kč) a poprvé na našem countrybálu bude 
TOMBOLA. Cena jednoho lístku  bude 2 
Kč. Stylové oblečení je vítáno. Občerstvení 
bude jako vždy zajištěno. Po skončení 
countrybálu bude možnost přespání.

16.1. - oddílový pátek, Hrátky v bazénu   
První pomoc při tonutí, nácvik záchrany 
tonoucího. Z Kateřinin se pojede 
autobusem 15.26. Začátek: 17.00. Sraz 
je ve vestibulu bazénu v 16.45. Odjezd 
domů: autobusem 18.40.  Sebou plavky, 
ručník a mince 10 Kč na vstupné a 20 Kč 
na skříňku. Na bazéně proběhne štafetový 
závod mezi oddíly takže potřebujeme 5 
lidí. Případní zájemci ať se hlásí Radkovi. 
    
17.1 - K2 (Radek)         
Hlavní boss RADEK - info na této straně.

23.1. – oddílovka   
5. bod zákona,  povídání o požáru.

24.1. - družinové výpravy 
Na starosti rádcové.

30.1. - oddílový pátek 
pokud bude počasí tak ven, tam věnovat 
oddílovku zimnímu táboření, vzít stany, 
procvičit stavění stanů, oheň na zmrzlé 
půdě, udržení tepla (oblečení, vybavení na 
zimní táboření).

31.1. - SKAUTSKÝ PLES NA ZÁMKU  
viz. zvadlo na 3.straně.

Dne 17.01.2004 se uskuteční již tradiční 
akce pod názvem K-2. Je to závod dvojic 
až trojic na trase Karlovice U Tabulí 
– Kateřinice, klubovna. Trasa měří cca. 
65 – 70. km.
Je to závod náročný na kondičku a i na 
psychiku. K-2 je určena pro závodníky starší 
15-ti let, ale podle zájmu je přichystána 
i varianta pro závodníky mladší. Tato 
trasa však nebude tak dlouhá a náročná. 
Začátek je v 9.00 od Tabulí. S sebou: pas, 
nebo OP, mapu Javorníky – západ, něco 
na zub, vosky, teplé oblečení. Kontakt na 
tel. čísle :  Radek Pořízka, 606 541 599

    Toto číslo ŠESTÁKU je určeno pro:

VÝPRAVA NA PIŠTŮV SRUB 
14.2.2004

Na výpravu vyrážíme jako vždycky 
autobusem 6:50 z Kateřinin (Ratiboř 7:00). 
Pojedeme na náš známý srub u Pišty, kde 
budeme jezdit s tažnými pejsky na saních 

nebo na vozíčkách (podle sněhu), taky 
trochu pomáhat s prací na srubu a hlavně 
hrát plno her. S sebou si vezměte 50 Kč 
na cestu, jídlo a pití na celý den, šátek, 

teplé oblečení a dobré boty a samozřejmě 
všecky věci, které se vyplatí na výpravy 

poctivě nosit.

Plán akcí na měsíc ÚNOR 2004 
(Kikina)

 6.2.2004  Oddílovka (16:00 v klubovně)
 7.2.2004  Hrátky na sněhu - info na 6.straně 
13.2.2004  Oddílový pátek (16:00 v klubovně)
14.2.2004  Oddílová výprava na Pištův srub 
20.2.2004  Oddílovka
27.2.2004  Oddílový pátek

VRRV,která se měla konat 31.1.-1.2.2004 se kvůli 
skautskému plesu na zámku přesunuje na 28.2.2004.

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na 
http://sestka/skauti.cz (sekce ČASOPISY).


