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čPlán akcí rok 2007/2008

 7.6. Triatlon
13.6. Oddílovka

15.6. Velká slovanská tysanica
20.-22.6. Předtáborovka
27.6. Ukončovací oheň

28.6. – 5.7. Puťák + Expedička
5.- 20.7. Tábor

5.9. Zahajovačka

5.10. Narozeninová párty století 
6.10. Cross country

13.10. Brigáda na Bařince 
19.10. Oddílovka

19.-21.10. Čekatelský kurz
26.-28. Oddílová výprava 

2.11. Oddílovka
2.11. Filmový maratón 

9.-11.11. Sečin 
16.11. Oddílovka – Drakiáda 

24.11. Družinové výpravy 
30.11. Oddílovka

6.-9.12. Mikulášský seminář 
 7.12. Nácvik scénky na Vánoční 

Akademii
14.12. Oddílovka

23.12. Oddílové Vánoce
27.-30.12. Polární výprava – Bařinka

30.12. – 1.1.2008 Silvestr

4.-5.1. Tříkrálová sbírka
5.1. XXI. Takový malý country bál – 

tentokrát trochu jinak
11.1. Oddílovka

11.1. Filmový maratón
25.1. Oddílovka

26.1. XXI. Skautský ples na zámku

8.2. Oddílovka
9.2. Hrátky na sněhu

16.2. Družinové výpravy
22.2. Oddílovka

4.4. Oddílovka
11.4. Ekohra

12.4. Filmové maratón 
13.4. Kurz westernových dovedností 

18.5. Oddílovka – Den země
19.4. Brigáda na Bařince

26.4. Ivančena

1.5. Závod světlušek a vlčat 
2.5. Oddílovka

5.5.Oddílové plavaní 
10.5. Družinové výpravy

16.5. Oddílovka
17.5. Prase

23.5. Příprava na parawesterniadu
24.5. Parawesterniada

30.5. Oddílovka

2.-7.3. Jarní tábor – Bařinka
16.3. Řepák – fl orbalový turnaj 
21.-24.3. Velikonoční Planina

28.-30.3. Výseč
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(Lenka)V úterý 14.8. byla Prázdninová výprava.Jeli:Kecka,Janina.Pažitka,Pažout,Barča s 
Peťou,Očko a já.Stávala sem v 5:11.Překontrovala sem si věci a jela.Taťka mě odvezl ke 
klubovně.Chvilu sme čekali na Janču.Dali sme si velké batohy do klubovny a šli na aut.zastávku.Jeli 
sme až do Zlína.Dorazili jsme,posvačili sme,zahráli sme si na Muže a ženy a šli do Zoo Zlín Lešná.Byli 
sme meziprvníma.Nejdřív sme se šli podívat na ptáčky a žirafy,hrocha,zebry a pštrosy.Pštrosy sme 
pomenovali Růženka,Boženka a Emilka.Žirafy Žirafa 1,Žirafa 2,Žirafa 3 a Žirafa 4.Hroch se menoval 
Artur.Ptáčky sme nepomenovali,protože jich bylo moc.Postupovali sme rychle.Stavili sme sa u hůpaček 
a šli sme k jelenom nebo daňkom či co to bylo.Těch bylo též moc a nemenovali sme je.Byli od nás asi 
1 metr,možná i míň.Šli sme ke slonom nebo slonicám.Ti sa menovali Kali,Zola a Ulu.Podívali sme sa 
na lvy,plameňáky,lemury,krokodýly,čápy,rybky atd.Došli sme k tým velkým průlezkám.Dostali sme 
asi 10 min. volno.Někdo šel na WC nebo na trampolínu,poníky a na ty průlezky přece.Provezli sme 
se vláčkem,který sa menuje WRC Tomáš.Zkrátka,prošli sme celou Zoo a jeli sme dom.Dorazili sme
kolem 17:00 - asi.Večer sme hráli Dostihy a sázky asi do 23:30.Kecka odešla po desáté spát za 
dvojčaty Kubou a Nikčou.Šli sme sa umýt a spát.Janina s Barčou nám vyprávěly pohádku na 
dobrou noc.Pažitku začala bolet hlava, tak šlaspát domů.Peťka spal u babičky a dědy,protože 
zlobil.Tu pohádku slyšel jenom Pažout,protože Očko usnul hned jak Janina začala vyprávět a 
já sem usnula asi po 5.minutách vyprávění.Janina a Bára mají nějaký uspávací hlas.Ráno se 
vzbudíme kolem 9:00.Janina udělá snídani rohlíky s marmeládou a Pažout dal(a) vařit vodu na 
čaj a kafe.Posnídáme pak přijde Pažitka s Orlem,Barča dojde pro Peťu,zahrajem si Města a pak 
Bombrlíka.Pak Janina nachystala oheň,Bára nařezala chleba a špekáčky.Janča i oheň zapálila a 
opékáme si oběd.Pak si sbalit věci do batohu po jedné hodině jdem na aut. zastávku.Čekáme 
na bus,který je úplně narvaný.Místo sa vždy najde.Posedáme si a jedem na Vsetín.Vystoupíme 
u pivovaru.Jdem k bazénu,na který sa všeci těšíja,protože je 30.stupňové horko.Převlečem sa 
a hopsáme do vody.Dostaneme informace od Janiny a děláme si co chcem dělat.Posledních 
pár minut - půl hoďky jdem skoro všeci na tobogán.Pažitce sa najprv nechtělo,ale pak sme 
ju  přemluvili a Pažitka jde.Pak sa jdem osprchovať a usušit vlasy.Pak jdeme do šaten,převléct sa 
a šupajdy na autobusové nádraží.Dojedem do Ratibořa veznem si batohy,dostaneme památeční 
lísteček,rozloučíme se a jedeme domů.Mě zase odveze taťka autem.Přijdu dom,vybalím batoh 
a začnu psať článek do šestáku.Jó a ještě si v té Zoo Filip roztrhl gatě,když lezl na gorilu. : - ))
Pažitka s Pažoutem na to vymyslely rým: ,,Filip hup a gatě rup!“ : - )))

Prázdninová 
výprava 
ALOFOK 
14. - 15.8.



Návštěva Dazula 2.9.

Moji milí, 
nedá mi to, abych se nepochlubil. 
Posílám nejaktuálnější fotku 
z dneška. Dnes je můj velký den. 
Mám za sebou 6 týdnů na lůžku a 
primář mi povolil chodit po jedné 
noze pomocí  „chodítka“. Odtud je 
to tak 14 dní k berlám a pak už jen 
kousek k domácímu ošetřování ( 
- to si alespoň myslím). Makám 
a cvičím – v rámci možností. 
Musím se přiznat, že mi zatím 
dřepy na jedné (zdravé) noze 
zatím nejdou a s klikama jsem 
dneska ještě nezačal. Vůbec si 
ale nepřipouštím, že bych v zimě 
nejezdil na běžkách nebo nevyrazil 
na tradiční zimní přechod Malé a 
Velké Fatry. Akorát jsem se smířil, 
že letošní říjnové Cross Country 
budu muset vynechat. Dazul

Navrátivší se účastníci OS expedice do Norska navštívili na traumatologickém oddělení ve zlínské 
nemocnici Dazula. Ten se z expedice ulil pod průhlednou záminkou havárie na padáku s trapnou 
výmluvou na nějaké zranění (samozřejmě se vytahoval, že má nyní v těle nějaké tři kousky kovu, 
asi 38 stehů, cosi roztříšteného, dolámaných asi 10 žeber,...). Ovšem nejtrapnější bylo, když tvrdil, 
že nemůže jet proto, že mu záchranáři k vůli nějaké otevřené zlomenině rozstříhali jeho expediční 
gatě. Kontrola dazulova léčebného pobytu proto byla přísná. Zjistili jsme, že má neskutečný veget. 
Za tři týdny se mu nechtělo ani jednou vstanou z postele - furt se tam nechal obskakovat, bažanta 
odnášet, kristýru si užíval, jedl jen v leže .... Dohodli jsme se, že naším návratem mu veget skončil 
a konečně začne něco dělat :-)



Mohelnický Dostavník 30.8.-2.9
(Zub) Těšil jsem sa na něho jak malé děcko. Nejen proto, že jsem podle programu věděl kdo tam 
hraje, ale hlavně proto, že jsem vloni nebyl a chyběla mi celoroční dávka mohelnické atmosféry. 
Nezklamalo mě nic z toho, na co jsem se těšil. Zahájení a ukončení, ohňostroj a dostavnické rána, 
medovina a pečené maso a ani ta hudba, nenuceně se vtírající pod kůži až k samému srdci. Jen 
jsem byl letos z roho všeho nějak na měkko...
Jo, a poslali jsme Jeňovi vzkaz po balónku. A taky jsem zjistil, že ty mladé kapely hrajů supr, ale 
ti staří pardáli jako je Wabi nebo Hop Trop, tak z těch mně běhá mráz po zádoch a oči tak nějak 
vlhnou a není to prachem z cest...

Zahajovačka 7.9.

(Zub)Šel jsem na ni se zvláštními pocity, snad až se strachem. Přiznám se, že jsem to srovnával 
se zubařem. Bylo to hlavně tím, že jsem si moc přál odcházet z oddílovky o metrák zodpovědnosti 
lehčí, ale nějak to nedopadlo... to je život.
Každopádně jsme zahájili pokřikem, sekyru jsme zatli a myslím, že dobře. Účast nebyla nijak divoká 
ani přesto, že jsme si půšťali fi lmy a fotky z tábora. Film není špatný, ale fotky z dobrů hudbů, tak 
to má teprv to správné kouzlo.

(Zub) Jako každý rok, tak i letos jsem zamířil do Rýmařova na westernové závody. Letos s tou 
výjimkou, že jsem jel už ve čtvrtek a stopem. Ve čtrtek se nic moc nedělo, ale hlavně pršelo. Pátek 
už byl lepší, bylo tam už spoustu kamarádů a taky jako pokaždé...no comment.
Sobota patřila klasicky závodům. Já jsem šel na bič v Ceně Indiana Jonese a na ME v sekyře. 
Vzhledem k ménu tréninku byly výsledky jaké byly, ale to nevadí, já tam kvůli tomu nejezdím. Vím 
ale, že příští rok jdu na laso. Taky jsem měl možnost nahlédnout do organizace a pochopil jsem, 
jak jeden člověk může zhatit práci jiných, ale na druhou stranu, jak nevůle mnoha nevyvrátí názor 
jenoho člověka.

Rýmařovské westernové klání

Dětský den co se nekonal
(Zub) Ve čtvrtek  27.září jsme chtěli jako oddíl uspořádat dětský den v duchu rytířském, který 
by nebyl odpoledne, ale dopoledne, tudíž v době vyučování. Nechtěli jsme děti ze ZŠ Ratiboř a 
Kateřinic jen pobavit, ale udělat tak velkou náborovku o 120 lidech. Bohužel počasí a jiné okolnosti 
nám nepřály a akce se musela zrušit. Nás to ale neodradilo a uděláme ji znovu v jiném termínu. 
Proto děkuju všem, co tam přišli pomoct a ještě víc těm, co přijdou i v ten druhý termín, který by 
měl být 24.10.



Help 14.-16.9.

(Zub)jen malá vsuvka. Letos jsem si ho zase po letech užíval. Potěšilo mě, že k mým vloni 
opovrhovaným názorům přibylo víc příznivců. Poznal jsem, že jsou týmy co umí hrát tvrdě, ale fér. 
A taky jsem poznal, že pořád platí to, že za některé lidi bych dal ruku do ohně a naopak, že někteří 
jen moc mluví.

Budí mě až Honzův výkřik: „Vstávejte pangejtníci, jdem hledat letadlo!“ Michal mi ještě půjčí suché 
teplé ponožky, takže za chvilku už mi ani není zima a vyrážíme do lesa, kde Honza s Michalem 
viděli padák a já s Anežkou ten ohňostroj. Víza máme opět celkem netrvanlivá (Michal s Tomášem 
na hodinu, Hanka na 4 hodiny, Anežka, Honza a já na 2 hodiny), což Tomáš s Michalem řeší bojem 
s Hankou, takže nakonec máme všichni víza na 2 hodiny, což je, za předpokladu, že nemáme 
ani ponětí, kde to letadlo přesně je, dost málo. Honza má asi nějaký plán, takže nás nechá sedět 
pod svahem a sám se s hláškou: „slyším nějaký děti, to bude vojsko!“ vrhá do terénu a dlouho se 
nevrací, Michal za chvíli vyrazí za ním, ze chvíli přijde a volá Honzovi, kde je. Odpověď, že u vraku 
nás potěší a podle instrukcí od Michala, který viděl Honzu někam běžet, se k vraku dostaneme taky. 
Tady ošetříme 2 raněné, sebereme 2 bedny s beta 2 materiálem a už kluci vyrážejí na velvyslanectví 
a do nemocnice, aby předali materiál a raněné do dobrých rukou. Cestou pryč je ještě provází 
výkřiky jakési slečny, která chce po všech ať si jí vemou,ale nikdo jí nechce, čemuž se nedivím, 
protože něco tak protivného a uječeného bych opravdu nezachraňovala ani náhodou. 

Tým Brontíků a jiných Cvoků (TBC) zachránil, ale nezvítězil... :) Ale náležitě si celou akci užil až do 
poslední minuty! Úryvek z jejich webu.



Help 14.-16.9.

(Zub)Jak sa rozhodlo, tak sa aj stalo. V nedělu mezi 13 až půl 14 sraz a budem valit dřevo. V sobotu 
sem pilečku pobrůsil, olej dolél a pěkně vyčistil. Zajistil hromadu prodlužek a vozík za auto. Chtěli 
jsme totiž dovézt aj ze staré klubovny naši staré podium. Sešlo sa nás tak akorát, cérky aj ogaři, 
staří aj mladí. Dřevo sme všecko pořezali a to podium, tak to sme takej převezli. Enom taká chybka 
sa vlůdila, jak sem u Březin zastavil, už sem sa nerozjel. Došel benál, ta sviňa Alfred (tak sme 
pojmenovali náš rychlý, silný, závodní vůz) ho všecek vyžral. Eště, že Kecka, dobrá duša, dovezla 
za moju poslední 200 do kanystříka, abysme vůbec odjeli. Pak byla hneď rada a tam sme si dali 
pěkně do nosu a to hneď 2x. Poprvní, když Fialka připravila moc dobré pohoštění a podruhé, když 
jsme sa kočkovali s Čečinů.Tož práci čest a rukám klid.

Měli jsme to udělat naopak, ale už se stalo a třeba to nebylo zase tak špatné. Mluvím o dvou 
výpravách, které jsme teď udělali jako družinové,ale byly spíš jako oddílové.
V pátek jsme jeli do Rožnova do Gibbon parku, je to takové Lanové cenrtum. Na zablbnutí dobré. 
Problém byl, že pršalo, ale ze začátku jen tak lehce a to je pod stromama...
Jelo nás 10, z toho nás 6 lozilo a 3 malí s Fantovů Bárů byli v dětském koutku. Všechno bylo v 
pohodě až na to, že jak začínalo fakt pršať, tak se Vápnovi šprajcla kladka a on tam visel v tom 
největším lejáku než ho mladý pán obsluhovatel „zachránil“. No, a než jsme se dostali dolů, byli 
stejně všeci durch promočení. Pak už ale ani nekáplo, jak na potvoru.
No a v sobotu bylo krásně a šlo sa na bazén...vždyť jsem říkal, že to mělo být naopak. Ale mezi 
nama, když je pěkně tak to v tom lanáči udělá každý trůba, ale v dešti...

Výprava 28.9.

 Brigáda v Brezinách

Rodičovské Březiny 22.-23.9.



V posledním měsíci se mi podařilo ve 
skvělých zařízeních zvaných second 
hand, pořídit goretex. komplet. Tj. 
bunda a gatě za celých 150kč. Věřím, 
že v obchodě by cena za tyto 2 věci 
přesahovala částku 8000kč.
Pro zajímavost, bunda mě stála 20kč 
v hrabáku a gatě 130kč ve Valmezu. 
Jinak Bára pořídila Peťkovi bundu 
The North Face-Goretex za 120kč na 
Vsetíně. Chce to jen chodit a dívat se. 
Já teď jdu po windstoperové mikyně a 
věřím, že ju seženu. Zub
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30.11. - 2.12. 2007
a 11. - 13.1. 2008
na chatě Polana 
ve Velkých Karlovicích
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Pokud letos vedeš družinu, je tento 
rádcovský kurz právě pro Tebe. Ať 
už chseš jen poznat nové lidi, získat 
inspiraci pro vedení družinovek 
nebo poradit s problémy, které Tě 

při vedení provázejí.

Pro přihlášku a přesné informace 
piš na michaela.vrazelova@gmail.
com. Kapacita je omezena, takže 
pospěš - nejpozději do konce října! 
Zálohu 200Kč zaplať svému vůdci 
oddílu nebo kontaktní osobě. Kurz 
je určen pro holky od 12 do 15 let 

a pro kluky od 13 do 15 let.

Akci pořádají vsetínští RS.

Na táboře se našel malý nožík a 
záměrně nebudu říkat jaký. Jen to, 
že je zavírací. Majitel určitě ví, jak 
jeho můž vypadá. Tak se hlaste u 
Zuba. 
Pak tam po vašem odjezdu zůstala 
ještě oddílová mikina - taky u Zuba

Pozor!!!

Srdečně děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka 85 (Kecka a ti kdo napsali článek 
:o))          Uzávěrka č.88 je 31.10.2007. Články, náměty, nápady posílej te na zdenka-

gottwaldova@seznam.cz. Díky

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

A ještě malý návod 
na vybavení

5.10. Narozeninová párty století - od 17:00 na 
středisku, s sebou: spacák, karimatku, kroj, 
menší svačinu, … (věci na scénku)
6.10. Cross country
13.10. Brigáda na Bařince- 6:50 autobusem 
z Kateřinin, Ratiboř sraz v 7:00 u kina, s sebou 
pracovní oděv, svačinu a pití na celý den
 19.10. Oddílovka
19.-21.10. Čekatelský kurz
26.-28. Oddílová výprava ( info rádci a vůdci )

2.11. Oddílovka
2.11. Filmový maratón - začátek po 
oddílovce cca 18:00 , s sebou: spacák, 
karimatku, něco dobrého, vlastní akční 
film na DVD
9.-11.11. Sečin 
16.11. Oddílovka – Drakiáda 
24.11. Družinové výpravy 
30.11. Oddílovka

Říjen Listopad

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

