Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
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Oddílová
O pořádání K2 vyšel ve Valašském
deníku 9.1.2009 zpráva s nadpisem
„Sedmdesátikilometrová trať prověří běžkařům
fyzičku“. Můžeš si ji celou přečíst na webu
www.oldskauti.cz v kronice - K2.
Do konce února 2009 je poslední termín pro
odeslání přihlášky na řadu vzdělávacích (i
zážitkových) kursů, které pořádají lesní školy
Junáka v celé ČR. Čekatelských lesních kursů
(zakončených Čekatelskou zkouškou - měl by
mít každý rádce ŠESTKY) se pořádá minimálně
10 (MOA, Odyssea, Rozrazil, Netopýr, Selka,
Velká Morava, Corda, PraČolek, Stříbrná
řeka, Sursum) a Vůdcovských lesních kursů
(zakončených Vůdcovskou zkouškou - měl by
mít i zástupce vůdce oddílu) se pořádá také
10 (Ursus, Oikos, Velká Morava, Jesenický,
Východomoravský Kvítek, Netopýr, Gemini
- Castor, Gong, Stříbrná řeka, Quo Vadis).
Středisko na vzdělávací kursy významně
přispívá - zpravidla 60% (v některých případech
i více).
Skaut všude bratry má :-) Někteří naši RS se po
skautské linii dostali k hezky zaplacené práci
- vylepování plakátů s tísňovými čísly do všech
paneláků ve Valmezu.
Do oddílového archivu přibyly 3 DVD z akcí od
září do prosince 2008. Jsou tam skvělé filmy
od Pípy z oldskautských přejezdů Velké Fatry
a Martinských holí, Pavukův sestřih našeho
vystoupení na Vánoční akademii ve Vatře a
jeho úžasné trikové PF, .... Každý člen oddílu
si může kterékoliv ze 112 oddílových DVD
zkopírovat u správce oddílového DVD archivu
- Martina. Kterýkoliv barevný obal na DVD si
může vytisknout z oddílových stránek www.
sestka.eu
Termín odevzdání registračního příspěvku se
blíží - nezapomeňte - do neděle 15.února 2009
a můžete jej předat rádci družiny (Pavuk, Dita,
Čeči, Martin, Gabča, Medvěd) a taky Fialce,
Fantovi a Janině.
Oldskauti mohou registrační příspěvek
odevzdat Dazulovi.
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Rada
Oddílová rada se v lednu dohodla, že své rady
přesune z neděle na pátek po oddílovce, tak
trochu se vracíme ke starým dobrým zvykům :-)
Nabízíme i letos možnost hromadného zakoupení
krojů, šátků ke kroji, nášivek na kroj a dalších
speciálních věcí ze skautského obchodu. Stačí
jen do konce března 2009 nahlásit rádci družiny,
co potřebujete koupit, velikost (co možná
nejpřesněji).
Pár informací o „aktivitě“ oddílu - do Tříkrálové
sbírky (9.-10.1.2009) se zapojilo 32 členů oddílu.
Na družovkách v lednovém týdnu od 11. do
15.1.2009 se družinovek účastnilo 34 členů:
ŠNECI - 5 členů družiny
ŽÍŽALY - 4, ŽABY - 4, ŠTÍŘI - 3,
SVĚTLUŠKY a VLČATA Ratiboř - 12
SVĚTLUŠKY a VLČATA Kateřinice - 6
Oddílovky 16.1.2009 se účastnilo 12 členů.
Letošní PARAWESTERNIÁDA bude! A nebude
organizována ve stylu „divokého západu“ ale
navlečeme jí do nového kabátu - „vikingů“.
Oddíl získal k dispozici (darem od spisovatele
Miloše Zapletala a vydavetele Jardy Šťastného)
celkem 1000 (!!!) knih z edice Skautské prameny.
250 kusů titulů SKAUTING (290 stan), SKAUTSKÁ
PRAXE I.(160 stran), SKAUTSKÁ PRAXE II.(190
stran), a ZÁLESÁCKÁ PRAXE (258 stan). Knihy
budou využity podle návrhu oddílové rady - část
zůstane v oddíle, část se poskytne ostatním
oddílům a část jako dárek pro dětské návštěvníky
ubytované v DBCB - projeví-li o to Březiny o.p.s.
zájem.

Narozeniny
v únoru a březnu
Martin- 28.2.1989
Kačka –10.3.1997
Káťa – 13.3.1996
Máta – 21.3.1992

Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot. - Winston Churchill -

7.-31.1.2009

Tucek v USA
Možná jste to nezaregistrovali, ale Tutíno (z
našich oldskautů) se potuloval dva týdny po
USA. Že to byl životní zážitek si můžete přečíst v

kronice na www.oldskauti.cz - a taky
se můžete podívat na další fotky :-)
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PLÁN AKCÍ - ÚNOR

PLÁN AKCÍ - BŘEZEN

6.2. Oddílovka

6.3. Oddílovka

13.2. Oddílovka - Valentýn

8.–13.3. Jarní tábor (viz informace a
přihláška na Jarní tábor - strana 6)

14.2. XII. Ples na zámku

13.3. Oddílovka

15.2. Hrátky na sněhu ( pokud bude
dostatek sněhu ). Začátek v 13.00 u klubovny
v Ratiboři. S sebou jezdící prostředky a teplé
oblečení. Malé občerstvení zajištěno.
20.2. Oddílovka

14.3. Řepák (Mucha - 1.Ch)
20.3. Oddílovka
27.3. Oddílovka

21.- 12.2. Družinové výpravy (rádcové
s družinami si naplánují vlastní výpravu )

27.2. Oddílovka

JARNÍ TÁBOR se blíží - přihlášky je nutno
odevzdat do 27.února 2009!!! Více informací na straně 6 tohoto ŠESTÁKU.

Na ŠESTÁKU č.102 se podíleli: Vojta, Kája, Delfínek, Zdendáš, Slůně, Rex, Janina, Zub, Jura - Dick,
Leňa, Domča, Irča, Fialka, Dazul a Tutíno.
Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je v neděli 28.února 2009. Příspěvky posílejte na sestak@skauti.cz

Toto číslo ŠESTÁKU
je určeno pro:

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít
na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

