Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
číslo 60, vydáno pro vnitřní potřebu - 2.června 2005, nákladem 65 výtisků

Oddílová rada

Naše chlapecká družina se zúčastnila
Okresního kola Svojsíkova závodu a dorazila
na předposledním (8.) místě - se suverejně
největším počtem trestných minut. V dívčí
kategorii byla konkurence menší - škoda, že
se Žaby neodhodlaly.
Fijalka a Fanta úspěšně složili v sobotu
21.května 2005 Čekatelskou zkoušku - s
velmi dobrými výsledky. Gratulujeme. V tuto
chvíli se oba jmenovaní svojí skautskou
kvalifikací zařadili mezi
Anitu, Kikinu,
Sněhulu, Chytrého, Mirisa, ....
Zub s Janinou absolvovali mimo okres
úspěšně Vůdcovskou zkoušku. Ta jim bude
přiznána po té, co absolvují náročný a
nezbytný 42 hodinový zdravotnický kurs. Pak
jim teprve bude VZ přiznána a rozšíří zatím
malpu skupinku členů oddílu kteří vůdcovskou
kvalifikaci mají (Radek, Irča, Dazul).
Vůdcovská zkouška je nezbytná pro
vedení oddílu. Vůdce, který přebírá vedení
skautského oddílu na našem středisku má v
případě nutnosti udělenou vyjímku a zavazuje
se, že VZ do 1 roku složí. Konání skautského
tábora je povoleno tehdy, vede-li jej osoba,
která má VZ (nemusí být totožná s vůdcem
oddílu).
!Prosím všechny aby se podívali, jestli doma
nemají čtvercovou maskáčovou celtu s
olivkama našitýma do půlky na straně, kde
původně nebyly. V jednom z rohů je označená
čtverečkem vyšitým bílou bavlnkou.! Zub.
Šněci se Štírama v pondělí 30.května
vytahovali z desek hřebíky a chystali tak
Na ŠESTÁKU č.60 se podíleli: Dazul, Anita,
Zub, Fijalka, www.trojka.cz, Didactilos,
LACHIM spol.s r.o. Uzávěrka dalšího čísla
ŠESTÁKU je v pondělí 27.6.2005.
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Narozeniny v červnu
9.6. - Janina
26.6. - Kecka

materiál na prázdninovou stavbu oddílové
chajdy v Dynoticách.
V době Parawesterniády pomáhala Sněhula
(stíhala Parawesterniádu i DD) při Dětském
dnu v Jablůnce (účast cca 200 lidí).
Při oslavách 500.výročí založení Kateřinic, chce
pan starosta obsadit našimi lidmi dva stánky – u
každého musí být jeden dospělý a pár světlušek.
Zájemci, kteří by byli tak ochotni a šli by alespoň
na pár hodin prodávat věci (suvenýry) do stánků
nechť se hlásí Zubovi.
Při výročí obce Kateřinice bychom se chtěli
blýsknout i vázanou bránou (pod kterou budou
moci jezdit i náklaďáky s dřevem) na začátku
obce. Zatím je to stále ve stádiu nákresu.
Rádcové mají Irči co nejdříve nahlásit, které
nášivky a odznaky potřebují jejich členové na
svůj skautský kroj - Irča se pokusí hromadně
zajistit ve skautském obchodě v Zašové.
V klubovně je konečně opravené světlo. Hurá.
A díky.
Závod světlušek a vlčat pro naše středisko
se letos konal v květnu v Březinách. Celkem
startovalo 8 hlídek. 2.místo obsadily naše
jablůnkovské světlušky (Lulu, Katka, Eliška,...),
3.místo
kateřinické světlušky (Kája, Mája,
Ferda, Míša) a 7.místo Zdendáš se svou
družinkou. Gratulujeme.
Všem, kteří se zapojili do Parawesterniády patří
obrovský dík. Letos jsme byli opět sehraným
týmem.

Pojedeme na puťák ......
(Dazul) Stalo se tradicí, že náš letní skautský
tábor se v podstatě skládá ze tří částí - puťáku,
expediční jednotky a stálého tábora.
Ta nejdelší část - 16-tidenní část stálého
tábora je nejintenzivnější, nejakčnější, nejvíc
nabitá programem, s ustálenými zvyklostmi a
tradicemi. Poslední dobou se nás na ní schází
skoro čtyřicet (i když letos to zatím podle
přijatých přihlášek na tábor a zaplacených
záloh vypadá tak na polovinu :-).
Expediční
jednotku,
léta
nazývanou
“expedičku” tvoří účastníci puťáku a ostatní
členové oddílu, kteří vyráží o pár dnů
(zpravidla 2-3) dříve na tábor, nebo se tábora
z různých důvodů neúčastní a přijedou
pomoct jenom na expedičku. Expedička má
hodně volný režim a je zaměřena na to, aby
se připravilo tábořiště na příjezd zbytku oddílu
(především těch nejmladších). Především se
staví hangár, zastřešuje kuchyně a zásobáky,
kope odpadovka, ... prostě se dělají ty
nejnutnější práce tak, aby v případě špatného
počasí mohl ihned po příjezdu oddílu začít
klasický táborový program. Zcela záměrně se
nechává dost práce i na začátek tábora (co
by to byl za skautský tábor, kdybychom přijeli
do hotového a vůbec se nezasloužili o stan ve
kterém budeme přes dva týdny bydlet,....).
Pro mne osobně je snad nejpříjemnější úplně
první část tábora - puťák. Každým rokem
se “nejzdravější” jádro oddílu vydává jinde.
Žádný puťák není téměř v ničem podobný
či dokonce stejný jako ty předchozí. Už jsme

společně zdolávali téměř vysokohorský
terén slovenských hor, přecházeli Jeseníky,
putovali po polské i slovenské hranici, zajeli
na kolech přes hranici rakouskou, ...
Je dobrým zvykem, že místo našeho
několikadenního
táborového
putování
i formu putování (pěšky, na kolech, na
lodích, kombinace) si dohodnou měsíc před
táborem samotní účastníci (tedy ti přihlášení
na puťák). Ti, kteří se puťáku neúčastní jim
do výběru nemají právo mluvit.
Protože mezi letošními účastníky nejsliněji
zní hlas, že letos se bude putovat pěšky (i
když je nachystaná kombinovaná varianta
s vodou či kolem - může se kdykoliv
znovu otevřít), předkládám první nabídku k
rozhodování kde putovat:

1) Slovensko - Malá Fatra (návrh:
přechod z Kralovan do Strečna)
2) Slovensko - Strážovské vrchy
(návrh: přechod z Trenčianských
Teplic přes Čičmany do Povážské
Bytrice)
3) Čechy - Orlické hory (návrh:
přechod z Deštné v Orlických horách
do Klášterce nad Orlicí)
Všechny varianty jsou voleny s ohledm na
předpokládané složení týmu - počítá se s
tím, že náročnější terén budeme zdolávat
delší dobu.
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NAŠE AKCE
Okresní kolo Svojsíkova závodu
7.5.2005

(www.trojka.cz) V sobotu se opět T-centrum
otřásalo v základech, protože se stalo zázemím
pro Okresní kolo Svojsíkova závodu. Vše
dopadlo na výbornou, včetně neočekávaného
sluníčka. Nikdo se neztratil a Trojkaři ve
výsledkové listině určitě ne! Obsadili první tři
místa: 0stříži - Sokoli - Káňata! Skvěle ogaři!
Hodně štěstí v krajském kole!
(Dazul) Pro Okresní kolo SZ to šestkařská
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dívčí družina Žab „vzdala“ a zúčastnila se této
akce jako rozhodčí. Chlapecká družina Šneků
se umístila na 7.místě (absence jakéhokoliv
tréningu sehrála svoji roli). Ale i tak se ogaři
v Oktresním kole vyznamenali trochu víc než
cérky - minimálně svojí odvahou do toho jít.
Zhruba polovinu současných Šneků čeká ještě
jedna (poslední) možnost se SZ zúčastnit - za
dva roky. Možná i tady platí ono zprofanované
olympijské heslo: „Není důležité zvítězit ...“

Excalibur (www.trojka.cz)
ožila řinčením
O Excalibur se
Rytíři kulatého

Lukovská zřícenina zase
zbraní a válečným rykem!
tradičně utkali Černí rytíři a
stolu. Tentokrát štěstí více

14.5.2005

přálo Kulatým, ale ani Černí nepřišli zkrátka.
Samozřejmě se do všeho motali i barbaři.
Doprovázelo nás krásné počasí a spousta
dobrodružství.
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Oddílovka

- 20.5.2005

(Zub) Dopoledne mi Radek zavolal
jestli bych to nevzal. On měl bohužel
neodkladné záležitosti a já to vzal. Ajajaj,
to byla chyba. Na oddílovku přijelo jen
pár lidí, ale to mně ani nevadilo. Problém byl
v tom, že měly být lodě a nebyly. Přeslýchal
jsem hlášky typu “Ježiš, kde je Radek?
Dneska nejsů lodě? Tak to bych tu nejezdil.

Chtěl jsem s nima dělat nové věci, které jsem se
naučil na zdravoťáku, ale fakt se mi to nedařilo.
Zvládnout divokého býčka by bylo stoprocentně
jednodušší než něco naučit bandu pubošků.
No, pak už to šlo. Buldoci a sbírání batohu a
šiltovky za jízdy z kola mělo úspěch. Ale řeknu
vám, už nejsu moc zvyklý, takže nic moc.

Zdravoťák
(Zub) Termín sice moc nepasoval, ale co už.
Bylo potřeba si kurz udělat, abysme dostali
vůdcovské dekrety a mohli bez problémů vést
tábor. Šárka ho dělala poprvé, ale nebyl špatný.
Byli jsem tam já a Janina a naučili jsme se
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pár celkem dobrých a jednoduchých fíglů.
Přiznám se, že tento 2.víkend tj.28.-29.5.
byl fakt náročný, protože jsme jeli přímo
z Parawesterniády a ráno zase znovu.
Každopádně, máme to a něco snad i umíme
a to je hlavní, ne?

Čekatelky
21.5.2005

(Fijalka) Po domluvě jsme v pátek jeli 17:
17 na Vsetín. Na středisku jsme se snažili
ještě něco naučit, ale moc to nešlo. V sedm
byla večeřa a přitom nám Romík vykládala
co, kde, kdy a proč? V osm jsme psali první
písemku z Organizace a práva. Mozkové
závity se nám napínaly až to někdy skřípalo. Pak jsme psali písemku z Myšlenkových
základů skautingu. A nakonec jsme psali z
Pedagogiky a psychologie. Někteří spinkali na středisku a jiní chvátali autobusem
domů. Společně jsme se doprovodili tam,
kam to šlo. Ráno jsem jela s Dazulem a
Irčů. Na středisko jsme dojeli a hned se vyptávali kdy šli spát atd. No, podle informací
hráli karty a šli spát v přiměřenou dobu. Při
snídani nás rozdělili na čtyři skupiny. Já se
Sojků jsme byly v jedné skupině. První jsme
měli Hospodaření s Irčů. Hrůza v očích a
tak to bylo za 2. Bezpečnost byla v klidu.
S Dazulem jsme kecly hodně dlouho. Pak

byla Zdravověda s Pajtášem. Velmi zajímavé! Nakonec Psychologie a Metodika s
Romíkem. Před obědem nám Romík řekla,
že jsme uspěli. Pak hurá na oběd a domů.
Někteří to oslavovali na praseti.
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Prase

21.-22.5.2005

(Dazul) Tak se konalo historicky druhé
střediskové PRASE (PRAcovní SEtkání) na naší
Bařince. Smyslem této akce je, aby se:
1) něco na Bařince udělalo (jarní úklid, dřevo)
2) sešli se lidi (15+) aktivní i neaktivní na
středisku a měli čas se společně pobavit
Jakožto autorovi této akce mi nepřísluší,
abych ji hodnotil, protože by to bylo hodnocení
neobjektivní. Omezím se proto na fakta. Z
každého vsetínského oddílu (od světlušek po
oldskauty) se někdo zúčastnil. Mne osobně
překvapila naprosto nezvyklá velká účast Lvíčat
a naprosto nezvykle malá účast Šestky.
Dělalo se nové dřevo do dřevníku, zahazovala
stará a kopala nová odpadovka, začala se
kppat nová latrina, zlikvidovaly se zbytky
spadlé Country stodoly, myly se okna, uklízela
chalupa od shora dolů, odkopával se svah u
Bařinky, pokládaly se zatravňováky u vstupu
Bařinky, rozšiřovala se rovinka pod latrinou,
sekla se a shrabávala tráva kolem chalupy, ...
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Mimo to všechno se rožnilo prase (dodala firma
Filák). K večeru se pašík dopékal a pomalu (za
odborného vedení Džíry) odkrajoval a pojídal.
Poslední zbytky se dojídaly kolem půlnoci. To
už se ale mezitím zpívalo a hrálo, povídalo,
popíjelo .... Jsem spokojen, protože prvně jsem
se najedl (díky Romane a Trpko) ač jsem hrál na
kytaru. Já osobně šel spát někdy po 3:30 ráno
- a zcela určtě jsem nepatřil mezi vytrvalce.

Konfirmační
slavnost

22.5.2005

(Fuijalka) Tuto neděli jsme já, Méďa a Klára měly
konfirmační slavnost. Zkoušky byly už v sobotu.
Ráno měla každá z nás trochu nervy. Já a Méda
jsme šly spolu ráno do kostela a povídaly si o tom
co jsme dělaly večer, jak jsme nervózní, kolik tam
bude členů rodiny,..........
U kostela nás uvítala Klára. Pak jsme vkročily
do kostela velmi rychle se vydaly směr první
lavice. No lepší msto už nám fakt dat nemohly.
Pak začaly bohoslužby. My přečetly své úvahy,
dostaly požehnání a dary a pak už byl konec.
Ještě společné foto a domů s rodinami na oběd.
Všechny jsme rády,že jsme to zvládly a Violce
přejeme příští rok hodně štěstí.........
(Dazul) KONFIRMACE - v slovníku můžete nalézt,
že toto slovo znamená „potvrzení nebo utvrzení“. V
obchodě to znamená písemní potvrzení objednávky
nebo jiného právního úkonu, který byl učiněn
méně průkazným způsobem - třeba telefonicky.
Taky to znamená „obnovení křestního slibu, biřmování„
a nebo „papežské potvrzení biskupa“ V evangelických
církvích konfirmací nazývá sborová slavnost, která je
potvrzením smlouvy křtu (křestní sliby totiž skládají
rodiče a kmotři, protože nemluvně nemůže rozhodovat
o ničem) a utvrzením ve víře. Je v podstatě momentem
vstupu pokřtěného evangelíka mezi dospělé členy
sboru. Na konfirmaci se připravují dospívající
konfirmačním cvičením. V Českobratrské církvi
evangelické se stává samotná slavnost z vyznání víry
(přiznáním se ke křtu), přímluvné modlitby s vkládáním
rukou a pozváním k Večeři Páně.

jsem pochopila, že to bylo pokorné vyznání o tom, že
ani milující otec a farář k tomu, nemůže svému dítěti
předat to, co považuje za nejvzácnější, totiž svoji víru.
Čas šel dál, životní uzliny mne později přivedly zpět k
víře mých předků a já jsem se mnohokrát přesvědčila
o pravdivosti hesla, které mi tatínek na cestu životem
vybral.
Sami jste si jistě všimli, že jsem věřící krajně
neortodoxně, k poslušnosti Karafiátových broučků
mám hodně daleko (taky mě jejich postoj vždycky
hrozně štval), spíš se se svým Bohem neustále
hádám, ale na tom, myslím, zrovna nezáleží. Jednu
zásadní nectnost ale přiznávám. Mám sklony plánovat
si život, organizovat, aby se dalo co nejvíc stihnout,
mám tendenci spoléhat na svoje síly a schopnosti.
Často zapomínám, že nejenom nejsou moje, dokonce
mi ani nejsou darované, ale jsou mi jenom svěřené,
půjčené jako ty hřivny v podobenství, abych s nimi
zacházela, jak dovedu nejlíp.
Mám pěkný život a děkuji za něj Bohu i všem lidem
kolem sebe. Jsem nenapravitelný optimista a tak
doufám, že i tentokrát všechno dopadne dobře.
Protože opravdu ráda žiju, napnu svěřené síly; ale
tentokrát si netvořím sama dopředu životní itinerář,
ale nechávám výsledek na Božím navigování.“

(Didactilos - z internetového blogu „Noční úvahy“)
„...bylo mi čtrnáct a usilovně jsem zápasila s rodinnou
tradicí i hodnotami. Přesto jsem konfirmována byla a
tatínek farář mi vybral jako konfirmační verš Př16,9.
“Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin
spravuje kroky jeho.” Ve svém vzdoru jsem tento
výběr chápala jako otcovskou výčitku, teprvě později
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Parawesterniáda - 28.5.2005
(Anita) Třetí ročník valašské parawesterniády
je, myslím, úspěšně za námi. Všichni jsem
vydrželi teploty nad 30stupňů a umožnili tak
dětem užít si jejich dětský den.Chtěla bych
poděkovat všem těm, kteří se na přípravě,
průběhu a závěrečném úklidu podíleli – všem
z našeho oddílu, Ještěrkám, 2. dívčímu,
Krtkovi (z 3.ch), Hamsovi a našim „slovenským
bratrům“ z Púchova.
(Zub) I když jsem si téměř všechno připravil
už měsíc před ní, dokázal jsem posledních
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14 dní chodit spát kvůli ní až v 11 a
všechny přestávky v práci věnovat přípravě
různých blbin. Nevím, kde se to furt bere.
Ale stálo to za to, myslím že se
zase
líbilo
všechno,
kromě
toho
hnusného vedra, to bylo neskutečné.
Jako každý rok i letos tu něco přibylo. Mimo
jiné to byl železný bejček - trenažer jízdy
na divokém býku, vystoupení tanečníků a
navštívili nás a svoji pomoc nabídli i bratja
skauti z Půchova.
Prostě bylo to zase faň a aj když jsem byl
utahaný jak pes, tak to fakt stálo za to.

září
2005
2.9. - Zahajovačka

Na
táboře se
objevíme v daleké minulosti (cca 50 let před Kristem) v době rozkvětu Římské
říše, kdy tehdejší vládce Julius
Ceasar dobýval celou Galii
(dnešní Francie). A jak praví
legendy v podobě komixových
časopisů, kreslených i hraných filmů, jen jedna vesnice
odolávala tomuto náporu
Římanů. A protože se v těchto
komikových příbězích jedná
veskrze o parodii a srandu, i
my se toho na táboře budeme držet.
Ten, kdo zatím neví, kdo
to je Asterix a Obelix a
další postavičky, nechť si od
kamarádů či známých zapůjčí
alespoň jeden díl tohoto
komixu a hned si udělá
hrubou představu, jak by to
mělo letos na táboře vypadat.
Je jasné, že nikdo z nás nemůže
přijít do galské vesnice v těch
strašných hadrech, co máme
normálně na sobě! Ještě před
táborem si musíme vyrobit
galské oblečení, opasky a
nezapomenout na helmy, bez
těch se žádný správný Gal
neobejde!

9.-11.9. - Help 98

17.-18.9. - Rodičovská Bařinka
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Středisková REKREACE 30.7.-7.8.2005

Volněji pojatá akce pro všechny RS a OS, kteří chtějí strávit celý týden
nebo jenom pár dnů u přehrady Lipno na skautské základně Kovářov. Z
programu možno vybírat - veliké opékání a družba s budějovičákamaa
rakušákama, výuka jízdy a samostatná jízda na plachetnicích, surfování,
splutí horního toku Vltavy, výjezdy na horských kolech, pěší výšlapy, ...
Předpokládané náklady - cca 40 Kč/noc, cca 45 Kč plachetnice/den.
Středisko pravděpodobně zafinancuje veliké opékání.
S sebou - spacák, karimatku - kdo se nevejde na postel nebo bude chtít
vyrazit na noc mimo základnu, ešus, lžičku, ... - na základně jsou k dispozici
i postele a plynové vařiče.
Ti, kdo mají zájem se zúčastnit, nechť se napíší na velkou nástěnku na
středisku, nebo pošlou sms či maila - s uvedením dní, které tam budpou
chtít být - 737249211, drabek@lachim.cz (Akci zajišťuje Dazul a Hanýsek)

Červen 2005
3.6. – Oddílovka
4.6. – Družinové výpravy
10.6. – Oddílovka - úklid lesa v Ratiboři
od plastových láhví - pokud bude pěkně.
Sraz:
16:00
u
Ratibořské
klubovny
S sebou: Pevné boty (budem chodit po lese),
rukavice. Upozorňujeme, že můžeme skončit i
později než v 18:00

11.6.–Triatlon a triatlonek. Plavání, kolo,
běh. 3 věkové kategorie, takže v podstatě
pro každého. Na místě již známém a to
je Karolinka-Balaton. Zajišťuje Miris - tel.737
072 934
17.6. – Oddílový pátek
18.–19.6. – Kurz práce s kůží (bližší informace
Irča)
18.-19.6. - Sečení louky - Dinotice (Fanta)
24.-.26.6. – Předtáborovka – příprava tábořiště,
sečení louky. S sebou: oblečení podle počasí,
pracovní rukavice, nářadí-hrabě, perlík,
vidle, lopaty, sekyry a jiné podobné věci na
prácu. Odjezd v pátek v 19:30 autama od
klubovny.
1.7. – Ukončovací oheň

– Sraz: 16:00 u
klubovny nebo 16:30 u Radka na pasekách
Prosím všechny, aby dorazili v kroji! Světlušky a vlčata,
které kroj nemají, tak ve střediskovém triku. Konec
kolem 19:00, ale může to i protáhnout.

Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:

Expedice SEVER 2005 Dazul s Irčou plánují vyrazit
za Polární kruh, pravděpodobně do Švédska.
Nejpravděpodobnější termín je od čtvrtku 18.8. do
neděle 28.8.2005. Předpokládané kompletní náklady
na 1 osobu (doprava, jídlo, lodní lístek, pojištění) jsou
asi 8.000,-Kč. Akce je vhodná pro RS a OS. Zájemci dejte
vědět Dazulovi nebo Irči.

Prázdniny 2005
O prázdninách naše činnost neskomírá
- mimo stěžejní oddílové akce - tábora - se
potáváme na dalších akcích organizovaných
naším vsetínským střediskem nebo na
běžných tradičních akcích, které nám
připadají zajímavé. Prozatimní plány:

2.-8.7. – Puťák+Expedička
9.-24.7. – Tábor „Asterix a Obelix“
29.-31.7. - stavba oddílové „chaty“ v
Dinoticách (Fanta+Chtyrý)
30.7. - Amfolfest na Půlčinách
30.7.-7.8. - středisková „Rekreace“
na Lipně
12.-16.8. - Klíčová dírka II. - Rs tábor
na Bařince (omezený počet, účast
nutná po celou dobu)
19.-28.8. - Expedice „Sever II.“
25.-28.8. - Mohelnický dostavník

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

