
Oddílový časopis 6.koeukovaného oddílu Junáka -svazu skautů a skautek ČR v       
                   Kateřinicích číslo 85 vydáno 1.července, nákladem 60 výtisků



...NoViNkY...
Mátovi se na předtáborovce vzrušily svaly 

Oldskauti jedou o prázdninách na Expedici za 
polární kruh do Norska.

Máta s Očkem jsou zkušenými řidiči nákladního 
automobilu Iveco 

Fanta je kazisvět, který dokáže zlomit lištu 
sekačky trojmo 

Medvěd to skoro natřel Dazulovi na Triatlonu 

Na Bařince bude voda - začátkem prázdnin se 
tam bude vrtat vrt.

Na středisku se bude přes prázdniny 
rekonstruovat kuchyňka a sociálky.

Na tábor jede rekordní počet Žížal.

V Dinoticách máme luxusní střechu na latrině.

Ma Help je už přihlášeno 34 týmů z celé 
republiky.

Díky DBCB a LACHIMu máme opět nejlevnější 
tábor a navíc jedno super, bomba , špica
překvapení 

Pavuk, Cipísek, Vápno se aktivně podíleli na rs 
akci Kapka - sbírka pro Nadaci Kapka naděje.

Oddíl bude mít kvalitní GPS přístroj - to už 
nezabloudíme 

Po uspořádání letošní Parawesterniády jsme 
dostali děkovný dopis.

Ministr Nečas se sice neúčastnil narozeninové 
párty DBCB, ale poslal darem
míč.

Oddílové stránky mají nový vzkazovník - a mají 
už 13100 návštěv!

Oddílový srub už má palubkama obložené 
podkroví. Dokonce se to stihlo i
nalakovat.

S Čitou puberta nemlátí .... 

Cipísek nemohl na předtáborovku, protože 
musel na ryby a Pavuk proto, že musel být na 
compu 

Radek s Anitů začínají letos stavět - v Ratiboři v 
Hološíně 

Čeči prá bude slavit své osmnáctiny společně 
se Zubovou třicítkou - prý tobude velká párty.

Vychází poslední číslo Stoupy, které je tvořeno 
Trpkou a jejím týmem a od září nastupuje 
Tlampa s mladším roverstvem. Držíme palce.

Očko má zlomený malíček  po bitce se 
Zubem :o))

Kolárka na táboře defi nitivně lehla, takže 
můžete posílat architektonické návrhy :o))

Letos na půťáku budou koně...

Nejhorší ale je že se asi nebudeme moct 
koupat v tůňce. Lesáci si tam připravují buď 
skladiště na dřevo, nebo nám tůňku přemostí, 
a budou tama stahovat dřevo takže nabalte si 
hodně voňavek!

Tento rok na nás čeká 18 stanů na táboře.

Zub: Předváďá novu kšiltovku od ČSOB.
Máta: ,,Zube ty fandíš ČSOB?“
Zub: Ne, proč?
Máta: ,,Šak tam je ten Paroubek ne?“

Medvěd: ,,Půjčíš mi boty?“
Fialka: Jo, ale Neroztáhni mi ty  moje pětky 
boty.

Máta: ,,Počkaj až sa ně vzrušíja svaly, pak ti 
natáhnu.“
Medvěd: HAHAHA

7.9.2007 v 16:00 se sejdem v 
DBCB bude Zahajovací oddílovka



... A KDYŽ  ŘÍKÁME      NEOMEZENĚ, MYSLÍME OPRAVDU NEOMEZENĚ!
DO ŠKOLY, DO           PRÁCE, NA ZMRZKU, NA RANDE, ZKRÁTKA KAM NÁS NAPADNE.... :O) 

Ano, je to tady, už se nám to zase blíží. Co vy na to? Jdete do toho, nebo ne?
Je to na vás. Vy se můžete rozhodnout. Ale dejte prosím tu možnost i ostatním.
Den v krojích proběhne letos opět 20. září a to zase v České republice i na
Slovensku.
Pokud se vám tato akce líbí, popřemýšlejte, jestli letos neuděláte něco víc.
Staňte se koordinátory ve vašem městě. Připravte setkání, kam budou moci skauti
z vašeho města přijít a poznat se. Z Olomouce máme zkušenosti, že přijíždí i
lidé z okolních vesnic. :O) Tak co, jdete do toho? Pokusíme se vám pomoci,
poradit. Napište nám, že do toho jdete. 
Omlouváme se za prozatím neaktualizovaný web Dne v krojích. Právě v tuto chvíli
se na něm pracuje a měl by být v nejbližších dnech spuštěn. 

Za nakrojený tým Radar -Radan Knettig (Olomouc)

PS: Přejeme všem, aby se vám vyvedly tábory, dovolená a vůbec vše, co budete v
létě dělat. :O) 
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1.6. Závody do 1.6. Závody do 
Kopca

(Kecka) Tož sa vydávám z domu  na kole a jak si začíná prša’t než dojedu do klubovny už su mokrá. (Kecka) Tož sa vydávám z domu  na kole a jak si začíná prša’t než dojedu do klubovny už su mokrá. 
Začnu se sušit a svítí slunko, dobré že?
Začínají přijíždět první účastníci závodu. Zapisují se na naši startovní listinu, dostávají označení 
skupiny a vyjíždíme.
První disciplína je rychlonožka pak následuje kličkovaná, pošťákovaná a je konec. Někteří závodnici 
třeba jako já si museli teprv dofůkat kola a tak trochu poštelovat  brzdy :o))
Sem tam nám pršalo sem tam ne, ale nakonec jsme to všichni přežili a nic si nezedřeli…
Na vítěze čekala sladká odměna. Nakonec jsme tam zbyli jen tři: Fialka, Aleš a Já. Začali jsme hrát 
jakůsik pěkně strategickú hru či co to bylo a Aleš nás úplně převálcoval…

Kategorie Mladší:                                                                                Kategorie Starší:
1.místo Blonďák 148,2 s                                                                    1.místo Kecka 154,1 s
2.místo Fialka 152,1 s                                                                         2. Aleš 126,1 s
3.místo Ferda 152,8 s

(Kecka) Tož sa vydávám z domu  na kole a jak si začíná prša’t než dojedu do klubovny už su mokrá. 



V pátek 1.6.2007 se na Bařince uskutečnilo hledání vody pro studnu. Tytam jsou doby, kdy vše 
řešil proutkař svojí virgulí a senzitivitou. Dnes se tak děje pomocí přenosných počitačů. Ten, 
kterým se hledala voda na naší skautské chalupě ve Velkých Karlovicích dokonce využíval signálů 
pro ponorky. V nadmořské výšce cca 700 m se to může zdát trochu ujeté, ale je to tak! 
Ale i tady se vyskytují problémy - signál z ruského vysílače prý občas zmizí - vysílač z ničeho nic 
přeruší vysílání (patrně obědová přestávka nebo čas na stakan vodky). A taky že ano - asi v půlce 
pobíhání po lese se Lešek zastavil a neutrálním hlasem pronesl něco jako „musím přeladit, rusové 
šli na oběd“...

1.6. Místo proutku počítač

2.6. Srubostavění
(Dazul) Dneska to bylo 3+3 :-). Tři lidi z našeho OS a tři RS ze ŠESTKY. Vyrazili jsme už 
v 7:00 a za deset hodin práce jsme náš srub podstatně zkrášlili. Bylo dokončeno obložení 
palubkama tkzv. Dazulova okna (tkzv.Fantovo okno je obloženo blbě - ale to dokáže čas :
-) ), mlaďoši lakovali první vrstvu na palubkách v podkroví a pak dodělávali latrinu - tu z jedné 
strany i peffektně obili šindelem (z Vápna jednou i něco bude). OS (Fanta, Anita, Dazul) 
se vrhli na vstupní roštovanou podlahu. Nebýt toho, že došly hranolky, bylo by vše hotovo.
Dneska jsme zjistili prokazatelné rozdíly mezi OS a RS. Tak například: RS jsou mladší než OS. Za 
stejnou dobu OS vykonají řádově více práce než RS. Při práci jsou OS v pohodě, kdeždo pubertální RS 
svými nekoordinovanými zvuky děsí srnky v okolí 15 km. OS při zadaném úkolu spolupracují, RS se při 
zadaném úkolu hádají. Rozdíl mezi OS a RS neexistuje pouze v tom, kdo si dneska užil více srandy :-)
Počasí při dnešním srubostavění bylo jako stvořené pro práci - žádný hic, spíše pod mrakem a občas 
i spadla nějaká ta kapka. Potůček vychladi všechny kofoly i ondrášovky a salám nestačil během dne 
zezelenat. Prostě - totální pohoda. Plánovali jsme jak se bude krásně na vstupní roštované podlaze 
spát, kde uděláme každé ze tří plánovaných oken, neustále jsme se kochali naším díklema a chválili 
se (protože nikdo nás nepochválí tak dobře a zaslouženě jako my sami).



9.6.Triatlon

(Dazul) Tak jako se pravidelně střídají roční období a každé z nich má své osobité kouzlo, vytvořil 
jsem si svůj roční cyklus rituálů (s falešnou gloriolou extrému), které mne nenechají totálně zlenivět. 
Na podzim jedu Cross Country na horském kole, v zimě vyrážím na běžkách zdolávat trasu K2, a na 
na sklonku jara zpravidla prubnu stokilometrový Špacír a Triatlon.Znám své meze a dobře vím, že 
neoslním hodnotným sportovním výkonem - ostatně při své vrozené averzi vůči sportu toho ani nemám 
zapotřebí. Ale rituál je rituál a tak jsem ani letos nechtěl na Triatlonu chybět. Zatímco všechny ostatní 
rituální akce mne už nechávají klidnými, cítil jsem před Triatlonem po ránu velmi lehké chvění uvnitř těla 
- a nebyla to z radosti :-) Trať triatlonu v nejnáročnější kategorii je pořád stejná a rekord je 1 hodina 46 
minut (Radek). Můj osobní rekord je 1:58, takže vím, že když se mi trať podaří zvládnout kolem 2 hodin, 
zažiju zasloužený pocit štěstí.Letos jsem to zvládl v rekreačním a zdechlém tempu za 2:05. Naopak 
- ve velmi svižném tempu to za 1:54 překvapivě suverejně zvládl Tempo. Dobří holubi se vracejí :-)
PS: Připouštím, že moje tréningová metoda „nevysilovat tělo tréningem, aby mohlo podat  v pravý 
čas správný výkon“ se nezakládá na těch správných vědeckých metodách a špitám „Lomikare, 
Lomikare - do roka a do dne ... „ :-)

(Dazul) Po včerejším Triatlonu a nakládání a vykládání podsad na   Dynčáku jsem se šel 
odreagovat něčím užitečným - výrobou podsad pro vsetínské vlčata a světlušky. Fungoval jsem v 
duu s Klamerkou - vyráběli jsme postranice. Když se hodně dařilo, sešroubovali jsme jednu stranu 
podsady za 12 minut. Ale většinou to trvalo dýl :-)

10.6. Podsady



Sešlo sa nás jen pár, ale za to jsme se dozvěděli něco o egyptě, pustili si nějaků tu egyptsků muziku. 
Zahráli si na medvěda a šli domů aspoň s nějakou radou jak na oblek.

15.6. Egyptský Salón

15.6. 1.narozeniny DBCB

(Dazul) Nejsem zrovna typ, který by vymetal rozličné párty a větší počet cizích lidí se kterými bych 
se měl bavit mne spíše děsí - takže jsem byl připraven splnit společenskou povinnost, která se ode 
mne žádá a brzy se vypařit.Každopádně jsem už asi o půl deváté poznal, že tahle akce bude mít 
do společenské povinnostidaleko a velmi příjemně jsem se bavil. Především jsem měl možnost v 
klidu pohovořit se spoustou známých a kamarádů, kteří dorazili. Taky jsem se seznámil s dalšími 
lidmi a poslechl si Beatu Bocek a Veselou bídu.Byl jsem velmi mile překvapen, že na tuhle párty 
dorazilo kolem sta lidí - od paní starostky Vsetína, místostarosty Vsetína, kateřinických zastupitelů, 
přijeli i ze Zlínského kraje, dárek poslal pan ministr Nečas, ..... Potěšilo mne taky, že jsem si mohl 
po delší době popovídat se Scampem - autorem architektického návrhu Březin. Na své zdarma 
odvedené dílo při vyměřování pozemku pro DBCB se přišel podívat i Kato, který hraje s Beatou v 
„Ležérně v leže“.Muzikanti vydrželi hrát skoro do půlnoci (hezky to Franta Segrádo zakončil svým 
hapkovsko-horáčkovským hitem „Strážce plamene“) a pak se začali lidi vytrácet, ale poslední 
vytrvalci hráli a povídali při Beatině kytaře do páté ráno.



17.6. Boj Slovanů a Franků

15.6. 1.narozeniny DBCB
(Čeči) Řinkot zbraní a bojovné výkřiky byly to jediné, co se dalo slyšet. Jinak panovalo naprosté 
ticho… Dva slavné rody, Slované a Frankové, se spolu utkaly na travnatých pláních v okolí 
památného místa Březiny :-)  V záři vycházejícího slunce se kapky rosy na listech lučních květin 
leskly jako kousky rozbitého zrcadla. Vzduch byl naplněn vůní přicházejícího léta. Celá louka byla 
zalita zlatým příslibem nového dne. Paprsky něžně hladily hlavičky kopretinek a dotýkala se stébel 
trávy, ale za pár chvil už neúprosně žhnuly a vysoušely poslední zbytky noci. Jako v dávných časech 
se proti sobě na pláni chystaly dva nesmiřitelné tábory. Muži se chystali zbraně a upravovali si zbroj. 
Nejednalo se jak ve středověku o ostře nabroušené meče a kroužkové košile, ale i tak z nich šel 
strach. Poslední zpevňování hradeb a už jen netrpělivé očekávání nepřítele. Pohled z očí do očí… 
ať vyhraje ten nejlepší (nebo ten lstivější ;-) Před očima nejvzácnější trofeje – princezny se za krátko 
rozzuřila bitva na ostří meče. Obě strany se snažily dobýt hrad a uloupit z něj co nejvíce pokladů. 
Bitva byla po celou dobu velmi vyrovnaná. „Princezno, že půjdeš s námi…?“ Snažil se jeden malý 
dobyvatel. Nakonec zvítězili těsným rozdílem Frankové. Válečný ryk utichl a na pláni se rozléhal jen 
křik zraněných… Ale ne, to jsem se zase nechala unést fantazií…

(Zub)Tož moc sa nás nesešlo, ale bylo to na to, aby jsme sa pěkně pomlátili mečama. Samozřejmě 
obalenýma.....
Po vysvětlení pravidel, úpravách výstroje aj výzbroje jsme sa rozdělili do dvuch rytířských rodů. 
ČERVENÝCH a MODRÝCH. 5 statných kusů ostalo do dvojrole potulných šermířů a ozbrojeného 
poselstva. To mělo za úkol přenášet přes bitevní pole drahocenné drahocennosti v podobě 
korunovačních klenotů, zbroje, truhly s pokladem, nebo princezny Čeči. Boje byly lité, meče se 
lámaly a štíty praskaly. Naražených prstů, žeber aj jiných částí těla přibývalo, kostýmy byly čím dál 
víc propocené ale bitevní vřava ustala až kolem 2 hodiny odpolední u Březinovské nádrže, kde jsme 
sa eště enom tak potysali, ze srandy, že o nic nešlo. Vyhráli ČERVENÍ, ale o moc bodů to nebylo! 
Tím pádem, Modří byli poraženi a Červení získali jejich erb – zlatou lilii v modrém poli, se zlatým 
lemováním. Stejný znak, ale s červeným polem si domů odvezly vlčata ze Vsetína na památku 
bojů a aby nepřišly zkrátka Lvíčata a Jedničkáři, tak Mucha převzal královskou korunu a Rampa 
zbytek korunovačních klenotů – jablko a žezlo. Věřím, že domů dojeli všichni spokojení a důkladně 
proklepaní. A ....Káťo, ta ruka mňa eště bolíííí....au au.



Družinovka SV. a VL. 20.6.

(Tekanne) Ve středu jsme s keckou jeli k její sestře na bazén. Jeli jsme na kolech až do ratibořa. 
Jel Ferda, Ráša, Čikita, Kecka a  já. Nejprve jsme se stavili do ratibořské klubovny říct Janině 
kam jedeme. My jsme nejprve nevěděli kam jedeme a pak nám to Kecka řekla. Převlékli jsme sa 
do plavek a pak šli do bazénu. Bazén vypadal že je malý a mělký, ale nebyl. Vyskotačili jsme sa, 
zaplavali si. Kecčina sestra má děti-dvojčata. Jmenují se Nikča a Kuba. Jak jsme odcházeli tak 
Nikča  aj Kuba začali brečet a nevím proč. Pak jsme jeli domů. Ja jsme dorazila domů v 18:02.

(Zub) O přdtáborovce psala už Kecka, ale já chci něco jiného.
Před předtáborovkou, ten týden před ní, to byla velká zkouška, bohužel nejen mě. Bylo hektické 
období zvratů, změn, vyřizování, telefonování, naštvání, které přecházelo až v beznaděj. Zjistil 
jsem, že někteří jsou naprosto nespolehliví, že někteří i přes to že ví už týden dopředu že nepojedů 
a stejně dajů vědět až 3 hodiny před odjezdem a to až po té, co předcházela složitá anabáze 
shánění co nejrychlejší dopravy na tábořiště, kde bylo nutné počítat každé místo. Ale zvládlo se to, 
tábor stojí......snad. A teď k jádru věci, celé mňa to napadlo až na Vsetíně, po radě o Záření, 100 
let skautingu.....Byla v nedělu v půl 7 večer na středisku. Měli tam být všichni zástupci oddílů. A byl 
jsem tam jen já, Kecka, Jája a Mája, která to všechno organizuje a skoro nakonec přišel Hanýsek. 
Víte, tak sa mě to honilo hlavů a vůbec netuším, jestli pochopíte, co tým chcu řéct. Prostě to, že my 
jsme dojeli kolem 2h z předtáborovky, utahaní, špinaví...A do 6 hodin jsme všechno uklidili, umyli 
sa, pojedli, ale nešli si lehnůť, ale jeli na radu, protože jsme tam měli být. Lidi z ostatních oddílů jsou 
ze Vsetína, nemuseli po 100km řízení a dvoudenní práci sednout do auta a jet, stačilo dojít pěšky a 
přesto to nešlo. Snad by v tom mohla být souvislost s předtáborovkou, nebo mám jen pocit, že vám 
to chci zdělit.

Jen taková rychlovka z toku 
mých myšlenek 



22.-24.6. 
Předtáborovka

(Kecka) Vyjíždíme v šest hodin večer nastává první problém. Cérky nejely s Dazulem  autem a 
čekaly na nás. Tak nás jede 6 v autě.Dazul silně zvyšuje v telefonu hlas a já si říkam to bude den. 
Kdesi v Jablůnce sa čenžujem a vyrážíme v počku 13 lidiček. Jedeme ještě nakoupit a s Barčou se 
vrháme do kaufl andu, v tom spěchu nic nemůžeme najít. S plným vozíkem jdeme k autům a Daul 
už vysmátý. Mates a jeho bratránek sa nějak zapomněli. Cestou se nám nad hlavami blýska jako 
kdybychom neměli nikam jezdit. Začíná pršet ,,super.“
Přijíždíme natahujem plachty  leháme a spíme. Já spím kdesi nad hlavami a všeci si ze mě dělají 
polštář. Čeči do mě pořád rýpe, že jí ležím na batohu a že se nemám natahovat, ale že mám spát ve 
skrčmo-to se dá? Tak se tam nějak uvrtám a už spím. Ráno nás probouzí krásné sluníčko. Snídáme 
marmeládu s chlebem a jdeme pracovat. Ogaři sečů s pomocí Barče, a zbytek jedeme na podsady 
k Huťom. Zajímavé tento rok nosí podsady samé baby, kromě pár ogarů.Když jedeme druhou várku 
sedá za volant Iveka Očko, Máta a nakonec já. Naložíme poslední podsady a já s Fial stahujeme 
z vrchu Focusa. Probíhá express kurz řízení a Fial sedá za volant. Na to že řídí poprvé jí to šlo!
Dazul by si měl napsat na auta LACHIM  AUTOŠKOLA  ROVERŮ…
Zatímco zbytek vykládá podsady my s Barčou  jdeme chystat oběd. Po obědě máme hoďku čas a 
odpočíváme a blbneme. My se vrháme na golema a začínáme ho restaurovat naším jílem z Odry. 
Hned jak vlezeme do Odry potkáváme dva raky. Postupně začínáme uplácávat vše co se dá. Tolik 
jílu jsme na golemovi eště neměli, je úlně celý pokrytý jílem. Super, bomba, špica. Ještě podpisy a 
začíná pršet. Když už prší jdeme se nasvačit. Konec dešťě všem pookřálo a začínají se dělat blbiny. 
Zub a spol. dodělávají stany, nosí se klády na most, Máta seče, stavíme přístřešek na večeřu a 
spousta dalších věcí.
S Barčou začínáme vařit večeřu. Nejprve nám to zdechá ale ohneˇse chytl a můžeme vařit. 
Nahážeme zemáky vylejeme polévku a vaříme.Už se nám sbíhají sliny. Radim se nám směje našemu 
provizornímu sedátku u ohňa, ale my s Barčou jsme spokojené lepší než sedět na zemi.Jdeme jíst. 
Místo práce se dělají kraviny. Zub a Fantů nám zahráli zabijácké divadlo. Každý měl asi tak 100 
životu a pokaždé stanul z mrtvých, házali po sobě granáty no prostě jak dva banditi. Všeci sů v dobré 
náladě a začínají sa prát. Mě Medvěd s Mátou zabavili všecky moje věci na koupání a nechtěli mi 
je dát. Jdeme se koupat. Fialka mi oznamuje že je voda teplá. Po pár vteřinách se jí chvěje hláset 
,, zas tak teplá není.“
Naši drazí lesáci nám začali srovnávat břeh u tůňky, je možné že se tam nebudeme moct koupat 
buď tam udělají nějaký brod nebo most a stahování dřeva, tak kdo ví kde se budeme koupat! 
Fanta s Barčů dělajů akrobatické kůsky a Zub nacvičuje šerm či co.Večer je velká lechtanica ve 
spacákách. Fialka nám povídá pohádky o mravenečku o nůžkách a fl ekaté kočče anebo o prasátku 
na drátku. Ráno se probouzím s kručícím žaludkem. Zub a cérky nám chystají snídani. Dojídáme 
a jdeme dodělávat poslední věci. Balíme a vyjíždíme. Cestou se ještě zastavujeme na benzínku a 
frčíme dál. Vracíme se a jedeme k Zubovi, cérkám pro batohy. Jdeme do březin nařezat dřeva na 
stojany na podsady. Stěhujeme hangár na kolečkách a jdeme domů.



Podle Mladé Fronty Dnes se buk na Bařince dostal do finále ankety Strom roku 2007, kterou pořádá 
Nadace Partnerství. Podle pravidel soutěže se vítězný strom kromě honosného titulu může těšit i na 
odborné dendrologické ošetření. Stránky o anketě najdete zde: http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-
1245354321&exp=male5

Na stránkách najdete i pravidla, ankety a dozvíte se, jak poslat stromu svůj hlas - hlasování pro 
finalisty proběhne od 1.8. do 11.10.2007.Buk na Bařince

• Druh: Buk lesní (Fagus sylvatica) 

• Stáří:    350 let 

• Výška:    18 m 

• Obvod:    7 m 

• Okres:    Vsetín 

• Obec:  Velké Karlovice - Podťaté 

• Lokalita:    Bařinka 

• Navrhli:   spolek Valašský názor, obec Karlovice, penzion Polanský, spisovatelka Mičkalová 

29.6. Ukončovací oheň

Strom roku - Buk na Bařince

(Kecka)Rok je za náma a nastávají prázdniny a tábor. Ukončovací oheň jsme měli ve vagónce, 
ketou nám půjčili myslivci. Zapalujeme oheň, pár slov a jdeme na akcu Holub. Kdo najde víc holubů 
vyhrává. Všichni se vrháme do pole a hledáme, zatím se ukázalo že největší skladiště je v potoku 
a v šáší. Největší počet měl Medvěd kolem 27 či kolik. Následuje naše ufonská hra s mňamňonem 
a tichounem o planetu Zemi. Nakonec vyhrává mňamňon. S Fialkou jsme si nachystaly scénku 
s názvem ,, Jak se správně má jezdit na tábor.“
Šak to znáte uličky narvané batoh větší jak malá světluška a 3 hodiny ve vlaku před sebou. Fialka 
byla ten pomalý Velký batoh, karimatka nahoře na batohu, boty zavázané na spodku batohu, malý 
batůžek na předku batohu a 100 dalších věcí. Za to já jsem byla pilná a všechno narvala do batohu 
takže jsem s epo vlaku mohla procházet jako král.
Jeětě opékáme buřty, nebo dietní párky a jdeme si vyzkoušet naši novou bejsbolu a míčky i 
s rukavicí.

Všichni víte, že letos skau-
ting slaví 100 let, a při této 
příležitosti jsou natisklá 
trika, šátky, klíčenky. Více 
na www.skaut.cz/obchod 220,-

http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1245354321&exp=male5
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1245354321&exp=male5
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1252154321&exp=male5
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O prázdninách, většinou bývá aspoň 
jedna dvoudenní oddílová výprava. 
Je určena těm, kteří zrovna nejsou 
na brigádě, u babiček, tet, u moře 
a tak. Ještě není jisté který víkend 
pojedeme. Pravděpodobně to bude 
až v srpnu. Bližší informace se dozvíte 
na táboře, na nástěnce v Ratiboři, 
na dveřích klubovny, v klubovně 
v Březinách nebo si je zdělíme mezi 
sebou. Prázdniny jsou dlouhé, tak 
doufám, že se potkáme. 

                                 Janina

RODIČOVSKÉ 
BŘEZINY

Milí rodičové, kamarádi, přátelé a 
známí.
Jménem Šestky Kateřinice si vás 
dovoluji pozvat na tradiční opékání, 
letos již podruhé v Březinách.
Opákačka bude v sobotu 22.9.2007, 
zhruba od 14:00h. Když příjdete 
v jednu, určitě už tam bude někdo, 
kdo vás přivítá a když přijdete třeba 
až v šest také se nic neděje. Bude 
zase něco dobrého k jídlu, pití a 
snad i k poslechu.
                                             Tak v září 
naschledanou Zub a Šestka

Prázdninová 
Výprava

Srdečně děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka 85 (Kecka, Dazul, Čeči, Janina, 
Zub, Tekane a internet. Uzávěrka č.86 je 31.8.2007. Články, náměty, nápady posílej 

te na zdenkagottwaldova@seznam.cz. Díky

Sponzorují nás: LACHIM spol.s.r.o.,  OBECNÍ ÚŘAD KATEŘINICE,  ústředí Junáka,  
Krajský úřad Zlín,  město Vsetín,  Skautská nadace Jaroslava Foglara

Určitě všichni víte že 14.-16.9.2007  proběhne největší polní hra v ČR kterou orga-
nizuje naše středisko. Tímto vyzívám všechny malé i velké, kteří by chtěli pomoci 
při organizování jakkoli (mrtvolou u vraku, fotografem v poli, vojákem) prostě čimko-
liv můžete se obrátit přímo na šéfy týmu.Při hře bude potřeba pomoc všech lidí z oddílu a nějvětší 
úlohu hrají světlušky a vlčata = ranění.
Letošnímu HELPU šéfuje Dazul (6.OS ). K sobě má 6 nejbližších pomocníků:

• Registraci, rozesílání, dopilování pravidel, mapy, vyhodnocení, PR, .... zajišťuje Fantík (Zajíc ) se 
svým týmem. 

• Raněné u vraku organizuje se svou skupinkou Mája (1.Roj ). 

• Velvyslanectví, nemocnice, převozy, ... má letos na starosti Fialka (6.K ) 

• Doprovodný program, ubytování, ... řeší se svým týmem Kóča (1.D ) 

• Finance má na starosti Irča (6.OS ) 

• Vojsko, vrak, bety, ... by měl letos řešit Radek (6.OS )

Help 98

http://www.kvalitnikoupelny.cz
http://www.obeckaterinice.cz
http://www.junak.cz
http://www.kr-zlinsky.cz
http://www.mestovsetin.cz
http://www.skautskanadace.cz
http://www.oldskauti.cz/
http://www.zajicvyjenamesic.com/
http://svetlusky.skauti.cz/
http://sestka.skauti.cz/
http://jesterky.skauti.cz/
http://www.oldskauti.cz/
http://www.oldskauti.cz/

