
Oddílový časopis 6.koeukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v      
                    Kateřinicích číslo 95. vydáno 1. června, nákladem 40 výtisků

3.5. Sběr železa



 ... Novinky ... 3.5. Sběr železa Zkuste si triatlon - 2008
Sraz - začátek: vodní nádrž „Balaton“ v Karolince, 9:00 hodin, sobota 7.června 2008
Předpokládaný konec: vyhlášení výsledků v cca 13:30
Avízo, přihlášku a podrobnější informace: Radim Zbranek  e-mail: r.zbranek@seznam.cz  tel.:
732868449
Zúčastnit se můžeš v kategiriích: ŽENY, MUŽI, DĚTI a HROŠI.
Chystáme devátý ročník této akce. Minimální věk účastníků v „normální“ kategorii 15 let, v „dětské 
kategorii“ 7 let. Dobrý zdravotní stav. V kategorii ženy (plavání 200m, kolo 15km, běh 3km) a muži 
(plavání 300m, kolo 30km, běh 10km). Dětská kategorie se odehrává přímo u vodní nádrže a na 
kole se jede kolem přehrady Stanovnica. Kategorie HROŠI - recesní a rekreační volí trasu shodou 
všech zúčastněných. Bezpečnost na vodě zajištěna čluny a záchrannými vestami. Občerstvení na 
trati zajištěno. AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!

Víte, že jsme se dostali do reklamy?
Pavuk při brouzdání na internetu našel videoreklamu, kterou museli povinně shlédnout všichni, kdo 
byli v blízkém i širokém okolí - i ty se na ni můžeš podívat na stránka šestky v sekci novinky. Náš 
oddíl je tam nepřímo propagovaný :-) Hádej jak?

Penízky ze šrotu
Zatím se na 1.várce ze šrotu vydělalo 7.800Kč což je docela slušná částka do oddílové kasy

Junácká hymna trochu jinak
Nové aranžmá písně „Junáci vzhůru volá den“ (hudba: Karel Kovařovic, slova: F. S. Procházka - 
Junáci vzhůru, volá den, luh květem kývá orosen. Sluníčko blankytem pílí, před námi pouť vede k 
cíli. ...) - http://www.youtube.com/watch?v=rJvsdfGsAuw zaznělo na KLÍČI (národním jamboree v 
Plzni) http://www.klic2008.cz/ kterého se účastnili i někteří členové našeho střediska - Koča (servis), 
Pú, Jája, Bára (účastníci).



3.5. Sběr železa 

(Radek) Dne 3.5.2008 proběhl v Kateřinicích sběr starého železa. Během minulého týdne se začaly 
po obci oběvovat různé hromádky šrotu a přes obavy, že toho nebude moc, protože těch hromádek 
nebylo kdoví kolik, se nakonec odvezlo šest vleček. Projeli sme celé paseky a pak se to bralo ulici 
po ulici Jelikož nás na tuto práci nabylo moc a ani málo, ale tak akorát, tak nám šla pěkně od ruky. 
Šrot se odvážel do místního zemědělského družstva, kde čeká na svůj odvoz do kovošrotu, který 
by se měl uskutečnit tuto středu. Pak za odměnu se večer šlo na Pržáky na nějakou dobrou mňam
ku.................. 

(Fanta) Už nevim ani jak sem se k tomu dostal, ale měl sem na starost rozneseni plakatu 
s infem o sběru. Naskytla se avšak taková příležitost: Volal mi Máta ( jeden člen šestky) 
že potřebuje hodit do Ratibořa. Proč ne, ale říkal sem si - něco za něco - a tak sem ho 
požádal o ty plakáty. Souhlasil a znělo to tak, že je ochotný jich udelat dokonce 100?!!
Druhý den dopoledne (tyden před akcí) měly být roznesené. Nebyly. Tak sem volal proč - a jedna vymluva 
za druhou. Nechtěl jsem je poslouchat, tak sme sa domluvili, že do večera. Ovšem historie se opakovala 
= přeloženo na neděli rano!! Ráno: nemůže, má zaracha. Tak za něho asi 3 plakáty roznesl Denis!!
Já sem roznesl zbytek … A tak dopadlo to moje - něco za něco ? !! 
Nu což - je sobota ráno, mamka mě budí. Traktor už ševelí u obecňáku. Beru boty a 
valím s popelniců k cestě, protože sa vyvážajů! Pan Traktorista zajel do bývalého JZD 
Katerinice pro vlečku, která, ale byla v JZD Ratiboř. Ale vlečku máme, tak vyrážáme.
Po cestě toho vidím asi tolik, že si říkám, že bych to odnosil v batohu!! Fakt - zdálo se, že letos odvezem 
stěží jednu vlečku! Vyjeli sme na paseky a tam jenom jedny kamna a nějaké drobné. Jedem dolů a 
lidi mezitím natahali další a další šrot k cestě, takže se nám nakonec podařilo odvézt 6 vleček šrotu!!
Spolupracovali : Já, Denis, Aleš, Zub, Čeci, Kecka, Zdendáš, Radek, Matrin a Gabca, Máta, 
pan Traktorista, který kvuli nam zmeskal očkování psů!! Nekteří skoncili něco před 12, ale 
my trpěliví vytrvalci se za účelem zisku ještě dvě hodiny přehrabujem v 6 vlečkách železa 
a hledame vše, co je vic jak 30kč/kg …hliníček, mosazečku, nerez, mědík apod. Nekecám 
- bylo toho plne auto!! Ale asi před hodinů, než teď píšu ten článek, tak sem zistil, že 
celkem velká část plechu ze střechy, kterů sme s brašulem usoudili za hliník, hliník nebyl ?!!
A zas je tu Něco za něco !! 



3.5. Špacír

(Anita) Dazul volal, že mě vyzvednou v 22:00, tak 21:30 vařím ještě silnou kávu ať vydržím. Ještě 
kontroluji, zda mám všechny věci – přilba, čelovka (zapůjčená od Mirisa), 2 ploché náhradní 
baterky do čelovky (bo když jsem se ptala Mirisa, jaké že baterky do toho patří – ploché. A jelikož 
jsem se do té čelovky, abych si ty baterky vyměnila doma, nemohla dostat. Říkala jsem si, že 
počkám na Dazula…)Parkujeme u střediska- ještě chystáme věci. Já vytahuju tu čelovku, aby 
mi Dazul vyměnil ty baterky. No, a jaké to překvapení, když v čelovce jsou 4 nabíjecí baterky 
a já mám 2 náhradní ploché….Tak ještě Dazul s Milanem jedou na benzinku pro baterky :-)Na 
středisku je plno lidí není si pomalu ani kde stoupnout. Asi tak nějak po 11 hod vyráží peleton 
baterek na start. Po asfaltové cestě na Cáb se mi jelo relativně dobře, jen mi zavazeli ti pěšáci:-). 
Trochu mě pobolívají kyčle, a tak v duchu si přemýšlím, co všecko asi bolí Dazula. Z Cábu se mi 
pak už jelo hůře – kolo ovládalo chvílemi spíše mě než já jeho. A to jsem si vždycky říkala, když 
jsme jeli Gross country, že bych to nikdy nechtěla jet opačným směrem a jedu a ještě po tmě :-).
2:27 volám Dazulovi, že mi prasknul řetěz (prvně v životě mi praskne řetěz, ještě na takovém blbém místě 
a čase). Dojdu tedy Milana s Dazulem, snažili se to opravit, ale marně. Na Soláň je to asi 6 km. Kopce 
sjíždím, do kopce při kole a rovinky jak na koloběžce. Na Soláni nás pak čeká má zachránkyně Irča
3:43 už sedím v autě i s kolem bez řetázku a končím tak Špacír.



10. - 11.5. 
Bela a 

čierny Váh

 (Anita) Telefon, volá paní Drábková, že je u nich Mates – klasika, přijde víc jak o 15 min později 
a ještě se diví, že na něho nikdo nečeká. Vyrážíme tedy ve třech, pro Matesa se nevracíme, už 
jsme za Vsetínem, má smůlu.Máme zjištěno, že autobus z Liptovského Mikuláše do Podbánské 
jede 11:43 – to musí Dazul stihnout, aby se pak za námi mohl vrátit. My s Irčou tedy zůstáváme v 
Podbánské. Foukáme raft, Enží nám ochotně zapůjčil nesuňáckou pumpu, nicméně to jestli chceme 
pomoct se raději neptal :-) Volá Dazul, z kterého že to nástupiště mu jede autobus. Tak říkám, že 
z Liptovského Mikuláše atd. jenže on je sice v Liptovském ale Hrádku :-) Ale i z toho Hrádku jezdí 
autobusy a pak si stopnul auto značky renault ze Vsetína. Na Belé je provoz skoro jak na Václaváku, 
tak na střídačku se míjíme s Nesunem a dáváme se s nimi kofolu…Svítí sluníčko, ale jak zajde pod 
mrak je ještě cítit chlad ze zasněžených hor… K večeru přejíždíme k Váhu. Stavíme stan, nějak se 
mi teda podařilo zlomit tyčku, ale úplně nechtěně. U ohýnku je pěkně teploučko, nemusíme chodit 
nikam daleko pro dřevo, stačí sedět a jen natáhnout ruku a přiložit. Po vydatné večeři jsme otevřeli 
tramín a pak nastal boj s tokajem J. Otvírali jsme ho snad dobrých 10 minut, ale nakonec povolil 
J. Ráno pak opět s Irčou foukáme raft a Dazul jel odvést auto.  Na závěr naší výpravy jsme se jeli 
okoupat do sirovodíku v obci Kalameny…



(Pavuk) Někteří možná víte, že se letos, 17. května pořádala hra „Counter-strike LIVE“ s pořadovým 
číslem (pokud se nepletu) IV. Kdo neví co to je, tak je to hra, která je podle počítačové gamesky 
Counter Strike, kde jsou 2 týmy, policisté a teroristi, kteří se mají navzájem postřílet v reálném světě. 
„Counter-strike LIVE“, jak už název napovídá, se hraje naživo, ale místo reálných zbraní a ostrých 
nábojů hrajeme s kuličkovýma pistolema (lepší typy se označují jako AIRSOFT zbraně). V letošním 
ročníku jsme nakoupili nové zbraně, a to „Desert Eagle“ po 5ti kusech.  Napíšu tedy něco z toho, jak 
to probíhalo, pohledem organizátora. Hned jak jsem si zkontroloval, jestli mám všechno na akci, tzn. 
pravidla, brýle, kuličky a kuličkovky. Mezi tím, než se zajedu podívat, jestli ještě někdo nečeká na 
zastávce „Pod Vrtaným“, asi 5 lidí už autem odváží Dazul na místo konání, které je nad Dubcovou 
(na novém pozemku mých rodičů – Dazul a Irča). Poté se auto vrací pro mě a cestou na pozemek 
nabírá další 4 lidi. Na místě vysvětluju základní pravidla a zatím přichází ještě 2 opozdilci. Takže je 
nás celkem 13 a můžeme začít. Rozdělujeme se na policajty a teroristy a já seznamuju týmy s novým 
zařízením, které tento rok přibylo a jehož tvůrcem je Martin, který nám ho sestrojil i přes to, že se 
pilně připravoval na maturity. Tímto mu chci znovu poděkovat, že sestrojil pro hru Counter-strike 
LIVE bombu a hra se tak může přiblížit více originálu. Kolem druhé odpoledne jsme zahájili první 
kolo. Teroristi, které tvořili Irenicus (navštěvuje Březiny), Prtyš (od Lvíčat), Lukáš Tatýrek, Zdenda a 
já, okamžitě naběhli na bomboviště do rozbořených základů, pronásledováni policií (Vojta Rybníkář, 
Lukáš Machala, Dominik Kubčík (spolužák Lukáše Machaly), Blonďák, Nitrogen (navštěvuje 
Březiny), Tom Uličník a Dazul). Tam jsme bombu obklíčili a vystříleli jsme všechny z druhého týmu. 
Druhé kolo jsme chtěli trochu protější tým přelstít a tak jsme vyslali 4 lidi z našeho týmu zase na 
rozbořené základy prvního bomboviště a já s Cipískem jsme se proplížili na druhé bomboviště které 
tvořil roh lesa. Tam jsme položili bombu a dívali se, jak si ostatní myslí, že bombu má druhá půlka 
týmu a snaží se je vystřílet. Jak zjistili, že bombu máme my, okamžitě se za námi vydali, aby mohli 
bombu zneškodnit. Naštěstí jsme je zdrželi dostatečně dlouho, a když nás přesila přemohla, nestihli 
najít bombu, která vybuchla a tak jsme získali druhý bod pro náš tým. Poté se týmy prohodily a kdo 
byl terorista byl teď policie a naopak. Bohužel, kvůli změně území pokaždé vyhrál tým, který zrovna 
měl bombu, takže vždy teroristi. Ale i tak si myslím, že akce se povedla a že jsme si dobře zahráli. 
Každý, kdo si bude chtít tuto hru ať už znova nebo poprvé zahrát, bude mít určitě možnost příští rok 
a pokud se podaří tak i v průběhu tohoto léta.

17.5. Counter-strike LIVE



24.5. Parawesterniáda

23.5. Příprava parawesterniády
(Kecka) Jako každý rok se scházíme v pátek v 16,00 v březinách a chystáme všechno potřebné na 
zítřek. Miris s Fantou a ogarama mají nestarost kladku. Hlavní pokusný králik Máta testoval pevnost 
kladky – přežil, sice byl trošku mokrý, ale voda uschne. Teepee je postavené raz dva jen chlopňovou 
se snaží statečně dodělat Zdenda s ogarama ale nakonec jsou trošilinku krátké. Největší kus práce 
je hrabání, musíme pohrabat celé březiny. Statečné hraběčky Fialka, Čeči, Janina a Méďa, dělají co 
mohou. Ogaři nám začínají pomáhat s odnášním trávy. Nelepší nápad dostal Medvěd, dovezl vozík 
od fantového auta a všecko jsme naházeli na něho a pak odvezli na hromadnou skládku trávy-supr 
a je to. Už se dodělávají poslední detaily, dokresluje se totem, uklízí. Vše j připraveno na žítřek… 

(Anita) Přípravu letošní parawesterniadu provázelo řadu nezdarů. Tak jsem měla obavu, jak to 
vlastně vůbec dopadne. V pátek se nás sešlo pět a půl, jako kdyby Šestka snad neměla ani žádné 
členy…Nakonec se nám vše podařilo nachystat a zbytek jsme dochystali v sobotu ráno za pomocí 
lidí ze střediska.
V sobotu nám přálo i počasí sic bylo trocha blátíčka..Řekla bych , že nejvíce oblíbené aktivity byly -  
kladka, lodě, střelba z luku a vzduchovky a velký zájem byl o plošinu hasičů J Myslím, že se dětem 
z Auxilia na parawesterniádě líbilo a to je nejdůležitější…
A taky bych ještě jednou chtěla poděkovat každému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na 
přípravě a průběhu parawesterniády.



Děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka č. 94 (Kecka, Fanta, Radek, Anita)     
Uzávěrka č.96 je po táboře

Články, náměty, nápady posílej te na zdenkagottwaldova@seznam.cz

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

Šesták 
je pro:

Všechny výtisky Šestáku najdeš na
www.sestka.eu

7.6.- Triatlon
13.6. – Oddílovka
15.6. – Slovanská Týsanica
20.-22.6. – Předtáborovka – odjezd kolem 
17.00 hodiny 
od klubovny, pojede se auty, s sebou: spacák, 
pracovní oblečení, 
rukavice, ešus, 400Kč na jídlo a na dopravu 
cena možná bude nižší, kdo pojede dej vědět rádci.
27.6. – Ukončovací oheň
28.-2.7 – Puťák - Fanta
3.- 4.7 – Expedicka
5.-20.7. – Tábor VVP Libavá

Červen


