Oddílový časopis 6.koeukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v
Kateřinicích číslo 88 vydáno 30.října, nákladem 40 výtisků

...Novinky...
Dazul už je propuštěn z nemocnice a je doma a prej už zlobí :o)
Při nácviku zásahu hašení DBCB dělali přidušené figuríny Medvěd, Vápno, Máta, Očko, Kecka.
Všem velký dík.
V Dinoticách už je půlka kadibudky, tři okna, a ještě chybí dodělat dvě stěny palubkama, ale jinak
jsou Dinotice docela obyvatelné.
Spekuluje se kde asi bude šestkařský a oldskautský Silvestr (Bařinka, Hawai nebo Dinotice)? zatím
se nepřihlásil žádný ,, big organizátor“který by to ucelil, takže všechno je ve hvězdách.
Tento rok se roznášejí kalendáře pro město Vsetín. Náš oddíl má asi 2000ks. Pokud je rozdáme
vyděláme asi tak 6000Kč, které půjdou do Dinotic.
Pokud máte zájem jet na Mikulášský Seminář (jinak Bg RS akce střediska do Prahy) hlaste se asi
Máji termín je 6.-9.12.2007 (zatím jede Kecka, Brumla, Fanta)…
Miris hledá schopné pomocníky na výstavbu luxusního Wc na Bařince, zájemci hlaste se u Miry.
Pár nadšenců 6.os (Radek, Tutíno, Klíště, Kecka, Fanta, Barča) se vydalo v týdnu na bazén.
Bojovali s vlnami vířivek, big obrem v tobogánu (Radkem) a taky s plným taléřkem hranolek!
V Dinoticách už se i ohřejete. Máme vypůjčené kamna ze střediska se super výhledem na ohýnek
uvnitř.
Kecka s Fantou byli na senové brigádě u Klíštěte a Honzy (zatímco zbytek byl na brigádě na Bařince)
v Medlovicách u Vyškova na jejich baráčku. Vyvezli jsme dvě vlečky sena a pár vysušených kočiček.
Pokud máte nouzi o prácí Klíště vás ihned ráda zaměstná.
Vyšla expediční kniha z Norska, můžete si ji přečíst na www.oldskauti.cz
Letošní roznášení kalendářů bylo lepší až na pár zásadních chyb, zvládli jsme to za dva dny.
10.11. Jela tříčlenná skupina s Fantou do Dinotic, dodělávat palubky.
Od tohoto měsíce bude každá družinka dělat nástěnku před OÚ.

Hasičské cvičení v DBCB

Ještě o Helpu, jinýma očima
(Fialka) Akce, kde se seznámíte se spoustou zajímavých lidí z celé republiky, kde člověk usilovně
pracuje, někdy celou noc nespí, je z ní unavený, ale je strašně rád, že tam byl. Jo tak nějak bych
zhruba popsala Help z mé strany. Letošní Help byl pro mě vcelku jiný než ostatní, byla sem totiž
poprvé spolušéf Janiny, se kterou sme měly všechny velvyslanectví pod palcem, takže Help začal
pro mě už tak dva až tři měsíce před ním, ale do poslední chvíle sem měla , co dělat. Např.: sehnat
lidi na velvyslanectví, vytisknout a nastříhat 1500 ks víz a 600 ks potvrzení, sehnat různý materiál a
spousta jiných věci a tímto chci poděkovat všem, že to se mnou vydrželi a pomohli nám vystřihovat
víza. No nic, ale už k samotnému pátku nebo – li dnu D. Sraz v DBCB je 16:30 doma běhám,
jakoby mňa něco pichlo do nohy. Jedu dolů dědinů na kole a přemýšlám, co sem zapomněla asi
nic. Počkám na děvčata, které přijely busem. Dohrčíme sa konečně do DBCB a tam jdem stavit
stany, já samozřejmě běhám sem a tam. Tak po hoďce máme velvyslaneckou poradu. Vypadá, že to
všichni chápou do té doby než Janina jim názorně vyplnila víza, zrazu jakoby jim bylo pět a pomalu
ani neuměly psát. Jen Tlampa a spol si v klidu svačily, což je předhelpový stav podivné. Já sem
mezitím tiskla a sama nevím, co sem pořád dělala do té osmé hodiny, ale furt sem byla v jednom
kole. V osm měla být porada, ale byla pozděj. Na poradě nás zaujali vojáci od Rampy ( svým
postojem k věci ), co se později projevilo jako velký error. No nic a teď už výjimečně nic nedělám a
čekám na odjezd v 23:00, ale zrazu ke mně přišly povolení k průjezdu, takže zase nic. No, ale pak
už klid trochu mám a bavím se Sněhulou a Ditou a hodně zajímavých věcech J… Jedenáct už se jen
čeká na příjezd transitu. Transit dorazil a my se nasáčkovaly do něj a eště do focusa a Fantového
peugeotka. Jedem směr Ratiboř parkoviště u JZD. V klidu sa vykufrujem a postavíme stany. Takový
klid, nikde nikdo a to je 23:45. Je to strašně divné. Tak Janina říká nikdo tu není to sa najím, ale jako
vždycky něco do toho vpadne. Stojíme a všeci užíráme janině chleby, když sa přiharcuje škovečka
a zní povědomý hlas řekne: „ to je to velvyslanectví tady?“ já odvětím: „ Mazánku?“ „ No?“ „ Jo je to
velvyslanectví.“ A ta škodovka naraz začne coufat a hned chvilku na to se vrátí a v závěsu má dvě
další auta. Vyskládají sa všeci jedničkáři, kteří přijeli na Help a všechny baby z Šestky jen : „ Ahoj
Tempo!“ „Zdár Mucho!“ „Jé Viky…“ atd. Což byl trochu šok pro ně, ale větší byl, když zjistili, že ani
letos jim nedáme víza před 00:05. Pro mňa s Ditů byl šok, že za volantem škodně sedí Staňa nebo
jeho bráška a v dalším autě Vekli. Tak sme je odbavili, pak ještě takové ty borce z Hynkova nebo
z D2. Další byli z Kroměříže, na které čekal ještě náš dvorní fotograf, kde byl jeho bráška Michal
Puna E10 ( časem už si člověk jména pamatuje ). Po odbavení i zbytku skupin, jsme si myslely, že
máme klid, ale jedničkáři nás vyvedli z omylu. Díky smůle některých jejich členů u nás byli skoro, co
půl hodiny. Tak zhruba hodinu po odbavení k nám přišel Chytrý + jeho spolek. Velice sme sa pobavili
nad vzpomínkou, jak mně Chytrý před 3 rokama polél karimatku kafem, které z nás tehdy vydoloval.
Po výbuchu smíchu mně jeden z jeho společníků polél karimatku kafem, asi aby jí to nebylo líto. Noc
probíhala asi tak, co půl hodiny u nás byli jedničkáři, kteří to přihasili v té jejich škodni a byla sem
ráda, že mám hlavu, když u nás brzdili. V noci byla nejnáročnější situace na náš mozek, když přijela
Moravská Třebová jejich jména jako: Jonáš Sekanina, Adolf Němec, (Jaroslav) Waldemar Matuška
a další byly velmi složité a k tomu SPZ auta SYC byla taky celkem luxus. Nad ránem sem měla
v kompetenci velvyslanectví s Ditů. Jedničkáři z nás museli být velice nadšeni. Nad ránem se u nás
chtěli ve dvou autech vyspat, ale my sme zrovna s ditů neměly, co dělat tak sme jim trochu polepily
autíčka, ale nevíme, co na to říkali, protože sme ráno jely dělat ke Gabryšom kafe a ke Karolom na
nákup potravin. Ráno k nám ještě přijela Barča na pomoc. Od té chvíle , co našli vrak a hodinu po
té se konečně někomu podařilo projet k nám s raněnýma, byl u nás trochu fofr, ale jako každý rok a
my sme byly rády, že vidíme i ostatní. Mezi návaly raněných sme si zpívali hity ze včelích medvídků
a jiných pohádek. No naše nadšení asi po hodině opadlo, protože nám fantík zavolala, že se naše
velvyslanectví ruší 11:30. Naším velkým úkolem v tu dobu bylo všem říkat, že 11:30 konec, každý na
nás čuměl jak na nějaké UFONY a poté co přijel Tempo s výrazem prosebným a zoufalým zároveň
se nám na ty Lazy chtělo míň a míň.

11.30 čekáme na transita, který nás vatáhne na Lazy, ale měl moc raněných, tak sme to v Březinách
přesedlaly do Focusa a s mirů sme jely na Lazy. Po cestě sme sa dověděly, že nějaká skupina
prorazila nádrž. Slavnostně sme sa přiharcovaly na Lazy. Tam větrná hůrka jak cip. První, kdo
za náma přijel byl Vyži, který nám to ještě slíbil v Raťáku. Pak za náma přijel asi eště jednou. No
a potom tam ani noha nebyla teda asi jen dvě. Tak sme s Ditů dostaly menší pěnáč a šly ukecat
vojáky před les k Lazom, samozřejmě sme po cestě nepotkaly ani nohu ani kola. Tam nás slušně
poslal Zub na hřiby, že oni si přeca chců taky zahrát, proč by tam asi byli. No po těchto slovech
sme sa ještě chvilku rozčilovaly, proč sme asi my na velvyslanectví a se slovy: „ šak my tam taky
můžem čumět 3 hodiny do nebe, že,“ sme sa vydaly zpět na velvyslanectví. Radši nechtějte vědět,
co zbylo z plechovky, která nám zbyla od kafe J … Můžu jen říct, že byla ve zreciklovatelném stavu
( placka ). Tak sme tam ležely, jak mrtvolky a chytaly bronz. Ke konci hry přijela naše oblíbená
skupina R. Úplně na konec přijelo L s jejich mega autíčkem, ale měli smůlu my sme ei pamatovaly,
že nám v noci slíbili projížďku. Během pár minutek sme byly sbalené a Dita, Mája a já sme sa jim
namudrovaly do autíčka. Sedíme vysoko nad zemí a jedem, prostě bomba bombová až na to,
že nám zamknuli okna, abychom je neotvíraly L … V březinách sme sa rozhodly, že sa pojedem
k Ditě ospršit a půjdem do Březin spát. Zpátky sme přijely akorát na vyhlášení. Bylo dost stylové.
Pak sme sa tak posmětaly a bavily sa se známýma novýma. Ráno nás probudila music. Po prvním
promluvení sme měly řezbu, jako každý rok sme v nedělu po Helpu nemohly mluvit. Tak sme seděly
po umytí ve velké místnosti, jak dvě pichlé duše od kola a bavily sa. V tom přišel Honza Šárka ( R4)
a začali sme sa bavit, jako co a jak a tak, ale hned po našich prvních slovech chytnul řezbu aj on
z našich docela ujetých hlášek a hlavně hlasu poránu. V našem rozhovoru sme zjistily, že je taky
gymplák ze septimy, což Dita trochu minula s odhadem 8.třídy základky. Pak sme šly rozdělávat
podsady. Pak už sme udělali jen pár nenásilných fotek a rozloučily se se skupinou R. Nasedly na
kola a jely domů. Ale tímto Help pro mňa neskončil, ještě sem s Janinou psala v nedělu na radě
psala seznam účastníků a ve středu psala cesťáky pro Irču. Help letos byl velmi náročný pro mě, ale
hodně zážitkový a poučný ( už vím jak vyměnit barvu v tiskárně a jak se vypisuje cesťák … ). Prostě
Help je akce, kterou mně nezkazí snad nic.

Brigáda na Bařince 13.10.
(Anita)Vůbec se mi ráno nechce vstávat, venku je hnusně a zima, nicméně se musím přemoci a
v duchu přemýšlím kolik lidí bude na zastávce. K mému překvapení J vidím akorát Fialku, takže
v Ratiboři nasedáme akorát tři: já, sestra, Fial a v buse sedí Medvěd. Ve vlaku potkáváme pár lvíčat
a tři namakané světlušky od Máji.
Cesta na bařinku je samé bahno, stahují dřevo. Na obzoru se hemží malé postavičky – a jsou to
májiny světlušky – tahájí větve od stromů a Mája je jako šéfová kontroluje přímo z okna Bařinky. Tak
přeci nejsme jediní brigádníci.
Miris nám přiděluje práci – dřevo, dřevo…Anfiska a Brumla uklízí vnitřek Bařinky, Miris si vzal na
starost studnu a světlušky pokračují v odklízení větví. Kolem 15:30 se pak pomalu většina sbíra a
jdeme na vlak. Miris, Mucha, Mája a spol ještě zůstávají a dodělávají dřevo.

Akca SenoSláma 13.10.

(Kecka) Vyrážíme v pátek večer vláčkem. V Hraniciích přesedáme a sedíme v kupéčku s takovou
zvláštní paní, cosi si furt maluje za křížky a kostičky. Radim si myslí že to je nějaka atomová fyzika
čo co. Zvědavost mu nedá a ptá se copak to kreslí ,,paní s úsměvem řekne: počítám kolik kachliček
s enám vleze do kuchyně :o)) opravdový gól. Kolem deváte večer nás na vlakáči čeká Honza s Lenků, ale nějak sa k nám nemajů :o))
Večer nám ukazují celý domeček, na kterém se musí pořádně máknout. Na ráno si nastavuje Lenka aj Honza budík. V 7 ráno zvonek, bušení. traktorista je tu zaspali jsme.Naštěstí přistavil vlečku
a odjel.Posnídáme a jdme makat. První večka je plná za chvilinku, Druhá už se vleče, nacházíme
vysušené kočičky-chuděrky. Prej starý pan domácí schoval do sena samopal, tak si máme dávat
bacha. Uf máme plnou i druhou vlečku. Oči plné sena a zaprášení až za ušama. Okoupeme se
najíme a jedeme domů. pokud máte někdo zájem pomoct nebo si udělat praovní výpravu, Lenka s
Honzou budou rádi.

Oddílová výprava Dinotice 26.-28.

(Lenča) V pátek 26.10. byla vyprava do Dinotic.Jeli Kecka,Fialka,Mája,Fanta,Med
věd,Vápno,Bubák,Míša,Katka a já.Prijeli sme a ještě sme tam dodělavali chatu.Na
večeřu byla čočková polévka,kterou sme přepepřily.Druhy den sme taky dodělávali
Dinotice,ale jen větší drobnosti.Např.Medvěd s Fantu ještě zatloukali palubky.Ráno
přijela Janina a pomáhala Fialce zateplovat.Na obed byla rýža se zeleninovou
omáčkou.Mňam!V odpoledním klidu sme hráli hry.Pak šla Kecka s cérkama pro
vodu.Šlo sa nahoru do spací místnosti.Tam jsme kreslili,jak chcem aby to vypadalo
dole.Mělo se jít na Cáb ale nešlo.Potom šly cérky s Keckou do lesa hrát hru.
Na večeřu byl...(já už nevím).V nedělu byl posunutý čas,takže když bylo 8:00 bylo
7:00.Sbalili sme se a kdo měl zbaleno mohl už snídat.Na snídaňu byla rybičková
pomazánka s chlebem.Po 20 min. se vyrazilo.Přišli sme na zastávku asi o 20 min.
dřív,ale to nevadilo,Janina nás za to spíš pochválila.Přijel autobus a my sme nasedli
a jeli do města na vlak.Chvilu sme stáli na busové zastávce a pak sme šli na vlakovou
zastavku.Spíš sme utěkali.Dojeli sme na Vsetín tam sme šli do parku Janina s Fialku
kupily sladkosti které kdo chtěl.A kdo nechtěl tomu také koupily.Polozili sme tam po té
věži či co to je a jeli busem dom.

(Fanta) !!DINOTICE DINOTICE DINOTICE!! je to co sa mi toci v hlave na jednom z prvnich
mist( mam jich vic ! Letos o prazdninacha po nich kdyz dny byly slunecne a vecery teple,
mel sem v planu toho podelat v Dinoticach mraky a mraky....SE ale nestalo - to sa stává!!
A tak sme zacali dohanat zpozdeni ted na zacatku skolniho roku!! Tusim ze uz sme tam ze 3x 4x. byli a taky ze sme sa neflakali!! Podkroví uz bylo hotové pred prazdninama ( potrebuje jenom
olistvat ) a tak sa zacalo spodni patro obkladat palubkama.. Nejveci a nejlepsi a NEJPRACOVITEJSI
akce ( od zacatku skoly) byla az ted ta posledni oddilova vyprava do Dinotic!! Sestava byla silna
a pocetnaaa.. bylo nas celkem 12 a zahrnovali sme jak malochy tak veci malochy!! Jakmile sme
druhy den podzim. prazdnin dorazili na misto cinu( ja s vapnem a na 200% plnym peugeotkem)
sme tam byli prvnii a zacali sme provizorne instalovat krbove kamna ze strediskove byvale krbovny,
aby sme vecer nezmrzli a vlastne abysme vyzkusali esi ten nas komin vubec tahne?! A ze tahne
to dosvecija vseci co v nci uz nevedeli jak vic otevrit okno aby nam nebylo horko!!! ale zpet. neco
kolem 9 rano dorazil zbytek, posnidali a hnedka do prace.. Cumel sem jak ty nase svetlusky umija
maknut - klobuk doluu ceeerky, to ani medved s matu a vapnem tak nedreli! My starsi pardali sme
zacali delat palubky a osazovat novee okna a cerky zacaly varit obed a obkladat chatu kamenama
z potoka jako imitaci starych zakladů.. ani nevim jak to rychlo uteklo a byl vecer.. ohlednu sa a zadni
strana mistnosti byla medvedem a vepnem dokoncena a my s matuu sme meli osazene dve okna
a pul steny oblozene, dal uz sme nemohli pokracovat nebo tam pride dodelat oblozei na okna (
uz je zaukolovany ZUB nas sikovny truhlar ) sice este chybely zateplit dve steny ale i tak tam bylo
teplo a hlavne u toho krbu UPLNE VYBORNE!! spat se vubec neslo brzo, coz sem sa divil bo sem
si myslel ze seci su unaveni z fakceni a oni nic!! tak rano sme nasadili veci tempo, ktere kleslo driv
nez sem myslel, ale nemozu si stezovat!! kanalnici Máta a Denis sa vrhli na dodelani kadibooody
, ja s medvedem sme pokracovali v palubkování, osazování třetího okna a cerky rezaly drevo na
vecer zateplovaly zbyvajici steny ....A to naprosto dukladne.. cas tomu odpovidal Obed nas za
odmenu neminul a nalozene kureci maso s ryzu bylo bez chyby!! kucharom zdar!! fakcime fakcime
fakcime az je dofakcene a ¨vseci cekaju na nas ja janina fial az douklizame spodek at sa tam da hnut
a sli sme vecerat do naseho podkrovicka, kde na nas cekaly chleby s opravdovou zivou tvari.. mel
sem asi 4 a este bych si dal, ale na sklade uz nebyl. kdo chtel si polehal ke krbu oastani navrchu
hrali nake lehke hricky a kreslili navyrh jak to bude dole vypadat.. Dobru noc!! NEDELE rano uz sa
nic nedelaaa, jenom snida, bali, ukliza a odchaza na vlak!! MImochodem je to cca 6km od chaty k
vlakove zastavce.........ted sem si vzpomel ze vlastne oni sli na autobus - tak to sli enom asi 2 kilaky!!
S odvedenu praacu a nadsenim do ni su velmi spokojen, Dinotice vam za to dekuju a urcite jednou
odvdecija!! Uz sa to tam zacina rysovat a tak sa budu snazit udelat etste podobne akce aby to tam
Dazul mel na silvestra pekne!! minmochodem zamluvil si to v dobe kdy bylo hotove jenom podkrovi,
nebylo tam v cem topit, byla tam tma protoze nebyly okna, tak nevim esi tam vubec bude chtet jet
kdyz je to v " takovem stavu" tak zatim Oleeeeuraaaaaaaa

Jak světlušky a vlčata nocovaly u
nás doma

(Dazul)Mám ve své pracovně inteligentní nepořádek – hromady knih a časopisů naskládaných na
zemi, koutek s výstrojí a výzbrojí na výpravy, několik kytar, věci připravené k seřazení a archivaci,
banánovky s DVD, … Ale v místnosti cca 5x10 metrů to jde J
Po příjezdu domů z nemocnice jsem se vyplazil nahoru do podkroví, do své pracovny, která je též
používána jako noclehárna pro hosty. Naposled zde nocovaly nejen šestkařské světlušky a vlčata,
před svou zářiovou misí na HELPu 2007.
Během prvních 5 minut plazení se bez berlí po zemi, jsem z této perspektivy zjistil:
•
•
•
•
•
•

Rozbitý skleněný rámeček s jedinou rodinnou fotografií, kde jsme všichni ve skautském kroji
– nyní volně ložený u komína, patrně v domnění, že to bude nenápadné a nevšimnu si toho
V archivním šanonu Stoupy hlásí byl založen sáček s namazaným rohlíkem zabaleným
v bílém ubrousku – nyní s dominantním nádechem zelené plísně. Pomíjím to, že komusi
stálo za to, ty STOUPY v šanonu rozepnout a patrně nechtěně je zpřeházet
Mezi knihy a brožury určené k archivaci se volným pohozením vloudil obal od bílé DELISY,
se zbylými kousky chutné bílé čokoládové polevy
Časopisy SKAUTING, srovnané do komínku a čekajíce na odevzdání ke svázání, stály
komusi za to, aby je zbortil a tím i zpřeházel
Povalovala se tu nějaká bezprizorní mikina s nápisem UNITED YACHT, na jednom místě
propálená
U časopisů SKAUT-JUNÁK jsem našel kousky sušených banánů

Další minuty jsem se už neplazil a rezignoval jsem. Nebudu si návrat z nemocnice kazit víc než je
nezbytně nutné. Stačilo, že jsem se kvůli tomu pohádal s Irčou.
Ještě, že světlušky a vlčata nenocovali u někoho cizího – to by byla ostuda, že bychom si z ní mohli
ušít pořádný kabát. Také to cosi svědčí o dospělácích, kteří s nimi spali a dohlíželi na ně. Nedokážu
si představit, že bych opouštěl prostor, kde jsem se světluškami a vlčaty nocoval, v takovém to
stavu.
Každopádně budu rád, když při dalším HELPu přespí naši nejmenší i se svými vedoucími někde
jinde.

Listopad
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

Prosinec
6.-9.12. Mikulášský seminář
7.12. Nácvik scénky na Vánoční
Akademii
14.12. Oddílovka
15.12. Vánoční akademie kino Vatra
23.12. Oddílové Vánoce
27.-30.12. Polární výprava – Bařinka
30.12. – 1.1.2008 Silvestr

Hračky pro Březiny
Pokud máte někdo doma,hračky
pro děti v dobrém stavu, prosím
přineste je do Březin kde budou
plně využity.
Děkujeme DBCB

30.11. - 2.12. 2007
a 11. - 13.1. 2008
na chatě Polana
ve Velkých Karlovicích

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.

Srdečně děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka č.85 (Kecka, Fanta, Anita, Lenča, Fialka, Dazul) :o))
Uzávěrka č.89 je 31.11.2007č. 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

