Oddílový časopis 6.koeukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v
Kateřinicích číslo 109. vydáno 13.února 2010, nákladem 40 výtisků

Oddílová Rada

Šestka se i letos podílela na tříkrálové sbírce. Našich 8 skupinek chodilo po Kateřinicích a Ratiboři
8. -9.1.2010. V Kateřinicích jsme vybrali 18 168Kč a v Ratiboři jsme vybrali 28 248 Kč., tedy celkem
členové Šestky letos vybrali 46 416 Kč. Všem, co chodili na Tříkrálové sbírce děkujeme.
10.1.2010 proběhl Volební sněm, na kterém byl zvolen nový vůdce střediska a jeho zástupce. Novým
vůdcem střediska je Hanýsek ( Petr Hanák ), novou zástupkyni vůdce střediska je Mája ( Martina
Koňaříková ) a středisko má i novou revizní komisi.
15.1.2010 vyšlo po dlouhé době další číslo střediskového časopisu Stoupa.
Na jaře začnou Šestka a Oldskauti stavit bránu u DBCB. V březnu by se měly začít kopat a betonovat
díry na sloupky, pokud sleze sníh, a v dubnu se bude stavět samotná stavba.
Letos se v našem oddíle registrovalo 27. Oproti loňskému roku je to veliký pokles, loni se registrovalo
45 členů. Během roku je možnost se doregistrovat, pokud byste měli zájem určitě se obraťte na vůdkyni
oddílu Fialku ( tel.: 731 519 452 ), která se s vámi domluví.
Dále bychom chtěli poděkovat Běťákovým za zvýšený registrační příspěvek, Kamasovým a Sluštíkům
za sponzorský registrační příspěvek.
Po těžké nemoci nás navždy opustil Čestný náčelník Junáka Václav Břicháček. 14.června 2010 by se
dožil 80 let. Pro ty, kteří Václava neznali jsou stučné informace uvedeny třeba ve Wikipedii. Vsetínští
roveři se s ním prvně intenzivně setkali v srpnu 1992 na legendárním kurs FONS v Krkonoších. Pro
mnohé se stal doslova guru. Vsetíňáci dokonce v roce1995 pod křídly vsetínské nadace FONS vydali
jeho legendární knihu “Skautské putování po stezce životem”
pořad k 20 letům obnovy. Stáhni si a poslechni večerní rozhlasový pořad ČR6 v mp3. Téměř povinný
poslech pro vedení oddílů :-) I o tom, jak byl v době totality skauting skoro jako náboženství, jak se
provozoval guerillový akauting i jak pojem “volnočasová aktivita” nezněl moc pozitivně.

Leden:
Orel – 12.1.1997
Budulínek – 13.1. 1990
Zrzka – 14.1.2000
Fanta – 16.1.1989
Irča – 18.1. 1972
Barča Z. – 26.1.1980

Narozeniny
Únor:
Martin – 28.2.1989

Březen:
Kačka – 10.3.1997
Káťa – 13.3.1996
Máta – 21.3.1992

Duben:
Ráša – 2.4.1998
Kája – 7.4.1996
Ferda – 8.4.1997
Tom H. – 9.4.2001
Kikina – 11.4.1984
Tomáš U. – 28.4.1995

Červen:
Leňa – 8.6.1996
Janina – 9.6.1980
Obelix – 25.6.1999
Vincek – 28.6.1999

Srpen:
Delfínek –
Radek – 12.8.1975
Janek – 17.8.1997
Beruška – 30.8.1996

Květen:
Mája – 4.5.1996
Týna – 12.5.1995
Chita – 27.5.1994
Zdenda – 27.5.1995
Pája – 28.5.1992

Červenec:
Dita – 2.7.1992
Denis – 7.7.1991
Vendy – 27.7.1998

Září:
Medvěd – 14.9.1991
Lvíče – 15.9.2000
Míša – 23.9.1998

Říjen:
Terka B. – 1.10.1994
Lukáš T. – 1.10.1995
Fialka – 3.10.1990
Miris –
Zub – 15.10.1977
Čeči – 20.10.1989

Listopad:
Slůně – 2.11.2002
Čikita – 30.11.1997

Prosinec:
Opica - 12.12.1996
Zuzka R. – 27.12.1994
Kateřina H. – 30.12.1999

Maškarní Bál
( Leňa ) Čao..v sobotu byl v Březinách Maškarní bál.
Byl o týden posunutý, ale děcek tam bylo podle mňa
dost. Přišla sem o trochu pozdějc a hned sem dostala
čepičku a takové to foukátko co do něho fouknete a
ono sa to tak natáhne a dělá zvuky(nevím jak sa to
menuje). Hrály sa tam hry(to je asi jasné) a všelijaké
takové soutěže. Pak aj fotbálek sa zahrál kdo chtěl..já
sem hrála s Tomem proti Káji nejdřív s Gabču a
potom s Fialku, když přišla a Gabča odešla. Nakonec
z nás byl dobrý team..Pája pouštěl písničky..pak aj
udělal skluzavku ze schodů. Tak sme nechali hraní
fotbálku a šli sme se přidat k ostatním krom Berušky
a Gabče. Kristina měla cosi s nohu nebo co a Gabča
sa takej potom přidala. Klouzali sme se dlouho...pak
Pája zavelil ať to uklidíme, že se budem dívat na
filmy. Nejdřív sme se dívali na Vzhůru do oblak..při
filmu si rodiče přišli vyzvednout některé děti a i
Čikita přišla..a pěkné to bylo..pak myslím že sme sa
dívali na Mrňousky a po té na Kung Fu Pandu, ale
mezitím sme zase asi hráli fotbálek a někteří šářili po
Březinách a někteří odešli(Gabča a Pája) a někdo
zase přišel (Fialka). Tak nějak to bylo já si skoro nic
nepamatuju..protože mám strašně ďuravu hlavu. Pak
sme sa ještě dívali na Scary movie 2 (strašná capina
podle mňa) joo a pak sa ještě dívalo na Shreka 2 ale
já sem u něho usla, tak nevím co sa tam dělo. Pak
sem za zbudila až ráno, kdy sme zase hráli fotbálek,
ale ne proti Fialce s Kájou ale proti Káji s Čikitou.
Pak Tom s Kájou odešli a my zbylí(Fialka, já, Čikita a
Beruška)sme hrály hry co sou v Březinách. Nejdřív sme
sa domlouvaly, že pojedem busem ve 12, ale pak pro
nás přijela moja maminka, tak nás všecky vzala. Čágo.

Tríkrálová sbírka 

( Samara ) V sobotu ráno 8:30 jsme měli sraz u Jednoty ale já jsem se zase o asi 5 minut zpozdila
protože jsme měli doma na autě zamrzlé okna Já jsem měla být Baltazar,měla jsem černě namalovaný
obličej,kostým a samozřejmě korunu.Tak jsem přijela k Jednotě a všichni už tam byli.Měla jsem být ve
skupině s Čočkou,Bohouškem a taky s Čeči.Bohůžel ale Bohoušek nepřišla.Ona chodila i v pátek a
maminka Bohouška pak ráno zavolala Čeči že Bohoušek nepůjde.Tak Melichar - měl být Bohoušek,byla
Čeči.Musela si od Zuba půjčit korunu protože ji neměla.Samozřejmě byla Čeči velká.No tak jsme
konečně vyšli a měli namířeno k hornímu konci.Šli jsme až k motelu Zátopek a tam jsme se všechny
čtyři skupinky sešli.Dali jsme si chvíli pauzu a zase šli.Obešli jsme pár baráků a došli k Heryánům...Tam
nám Jana (mamka od Petry a Janka) nachystala teplý čaj a mooooc dobré chlebíčky..Byli jsme tam asi
čtvrt hodiny a zase se vydali na tu dlouhou cestu po celém Ratiboři U každého domku jsme zazpívali
a oni nám za odměnu dali nějaké to cukroví nebo bombony a taky pár Korunek do kasičky.Skupinka
Čeči a Gabči šla až úplně až na dolní konec Ratiboře.Snad nikomu už se nechtělo jít dál,no ale museli
jsme Já jsem měla boty úplně promočené,měla jsem tam snad litr vody Nakonec jsme došli do
klubovny a tam jsme si rozdělili všechno to sladké..No a pak se šlo dom…

( Ráša ) V sobotu ráno jsme, tak jak každý rok chodili na tři krále. Já jsem dělala Baltazara, Čikita
Melichara a Beruška Kašpara. Chodili jsme od horního obchodu po Poborov. Když sme končili, šli sme
k nám. Cestou sme potkali Páju, Vojtu, Zdenka, Toma. Chvílu sme s nima kecali a pak sme šli k nám
a dívali sme sa na film Minihajzlík. V polovině filmu na nás zazvonili Pája a spo. Zase sme chvílu kecali
a pak sme sa šli dodívat ba ten film nakonec sme skončili asi v 1 hodinu.

( Tinkg Minkg ) Každý rok sa chodí na Tříkrálovů sbírku. Tento rok jsme chodily od horního obchodu
k Poborovu. Já jsem byla Baltazar a Beruška Kašpar. Prošli jsme ty všecky barraky, bytovky ( nebo jak
sa to menuje ). Ráša nás potom pozvala k ní dom a tam sme se dívaly na Pidihajzlíka a jedli hromadu
kokin, co sme dostaly.

Jarní Tábor 1.-5.2.2010

(Kája) S Ditou jedem na Vsetín o hoďku dřív než ostatní, abychom nakoupily zásoby na pár dní.
Hyperhaxnou (hypernovou) jsme se prohnaly jak větr, ale zpátky na nádr už to tak rychle nešlo. Ověšené
taškama, s batohy na zádech jsme se vlekly > docela slušným tempem< k vysněnému busu.
Sešly jsme se se zbytkem bandy a tak se jelo. Přeplnili jsme autobus a abychom naštvané cestující
trochu potěšili dali jsme okapávající boby nahoru do síťky nad sedačkou. :-) Únavný výstup k chatě a
za odměnu promrznutá bařinka skrz na skrz. Teploměr se drkotal zimou a ukazoval -5°. My jsme zalezli
do spacáku (promrzlých) a Aleš dole roztápěl. Všichni oslavovali každý půl stupeň nahoru.
Večer se slavnostně zahájila etapovka – Vzhůru do oblak! A tak si skupinky vytvářely své létací
prostředky...domy. Den byl náročný tak už jen posilnění a dobrou noc.

Pondělí
(Crazy) Ráno jsme měli sraz na autobusové zastávce v Ratiboři. Odjeli jsme autobusem na Vsetín a
ze Vsetína do Velkých Karlovic. Cesta autobusem trvala asi tři-čtvrtě hodiny. Autobus byl plný. Jak
jsme dojeli, tak už jsme vyrazili. Bylo hodně sněhu a to nám to vše hodně stěžovalo. Šli jsme přes
velký kopec plný sněhu. Hned jak jsme dorazili do chaty, šli se všichni zabydlet. Potom se zahájila
etapovka. První úkol byl, že jsme měli z papíru, špejlí a izolepy sestavit dům. Etapovka byla totiž na
téma Vzhůru do oblak (film). Jak všichni dostavili, tak jsme šli spát. Ze začátku tam všichni řvali, ale
pak se to uklidnilo.

(Samara) Ráno 1.2. jsme se sešli na zastávce v Ratiboři. Chvilku jsme čekali na autobus. Pak přijel a
my nastoupili, bylo tam úplně plno. Dojeli jsme na Vsetín a tam čekali asi 20.minut na autobus. Přijel
a my nastoupili. Zase tam bylo plno. Do Velkých Karlovic jsme jeli asi 45 min. Vyložili jsme krosny a
tam jsme si řekli, že se potkáme pod kopcem. No tak jsme šli. Pod kopcem jsme se všichni potkali. Po
chvilce jsme se rozešli.Šli jsme pěkně do kopce a já, Beruška a ještě pár lidí už nemohlo. Zastavovali
jsme se snad po každých 25 m. Když jsme tam konečně došli, odemkli chatu a odnesli si krosny
nahoru a potom si každý našel své místo, kde bude spát. Pak jsme celé dopoledne leželi. Večer jsme
povečeřeli a měli etapovku.

Úterý
(Beruška) OK! Takže, ráno jsem sa vzbudila, bylo 07.41 a říkám si, že půjdu na WC. Tak jsem sa ptala
Čikity, jestli jde se mnu. Tak jdem a jak otvíráme dveře, tak sa vzbudilo asi 5 světlušek a jednohlasně
volajů: Počkajte já du taky!!! Takže jsme čekaly a hromadně sa šlo čurat. Za deset půl 9té bylo :jde sa
na dřevo!! Jo!! Sme sa oblékli a ……. po chvíli vyletěl ALEŠ s motorovů pilů a ne a ne ju nastartovat až
pak Denis… Zatáhni za tůů černů páku..aha a jedém…strom, Aleš z něho uřezal jednu SUCHŮŮ větvu
a Mája mu říká ať uřeže aj tů druhů a Aleš řekne, že ne, že je to mokré. 10:00 – snídaňa samožřejmě,že
na nás už 1 hoďku čekali……. Zase jsme hráli hry… Oběd, šlo sa ven, jezdilo sa na 3 bobách, 3
lopatách, 1 snowboardu a 2 igelitkách… Svačina, hry, večeřa, hry a DOBRŮŮŮ NOC!!!
(Aneta)
Ráno jsme vstávali v 8hod.Vstanuli jsme a šli jsme na dřevo do lesa. Když jsme přisli posnídali jsme,
hráli různé hry a byl oběd. Po obědě jsme šli všichni nahoru a byl odpolední klid. Potom jsme šli
ven a bobovali jsme. Jak jsme přišli dovnitř byla svačina a opět jsme hráli hry. Kolem 22:00hod byla
večerka.
Středa
(Čikita) Ráno nás probudil Aleš (sekal dřevo!),všeci jsme mysleli,že ho asi přetrhnem. Snídaňa byla asi
kolem 9-té hodiny. Já, Crazy, Terka sme po snídani šly umyť nádobí a ostatní šli hráť mraky. Po chvíli
sme sa přidaly aj my. Jak sa vrátili ogaři z nákupu šlo sa zas na dřeno. „Konečně je tam nanosene
X tun dřeva.“ Doufám,že to bude stačit aspoň do čtvrtečního večera ….  Na oběd byla kyselica. Po
obědu byl klid a kolem 6-té hodiny sme šli bobovať. Zahrál sa hamburger hill a celí mokří sme sa šli
sušiť. Zasvačili sme, povečeřalli, zahráli hru a spinkať 
(Ferda) Vzbudili jsme se někdy kolem 9h, když Aleš štípal dřevo. Pak nám oznámil,že jdeme na dřevo.
Pořezal několik stromů a odnášeli jsme je ke koze. Jak jsme to všechno odnesli, šel pak Mates s Alešem
do obchodu. Přišli kolem 1h. Mezi tím jsme hráli hry. Oběd byl někdy kolem 3h. V odpoledním klidu
skoro všichni odpočívali. Ve 4h jsme šli ven, jezdili jsme na snowbordu a taky bobovali. Po chvíli jsme
si šli hrát hamburgerhill. Byla to sranda. Pak jako každý den večerka ve 22:00.

Čtvrtek
Takže ráno sme sa zbudili o půl deváté. Opět sme sa všeci postupně vystřídali na latríně. Potom někteří
ležali a nebo hráli na mobile. O půl 11 sme začali snídat, měli sme rohlíky s nutelů. Po snídani sme
začali hrát všichni společně mraky. Všeci s toho byli úplně zničení. Po delší době jsme měli těstoviny se
špagetkou. Chtěli sme íť na Bařinu, ale došli sme enom pod kopec. Tam sme začali hrát eskymáckou
hoňku. Byli sme tam dost dluho, ale potom už to nebyla hoňka, ale úplně neco iného. Jak sme přišli dali
sme si svačinu. Na svačinu sme měli jabko.
(Terka) Ráno jsme vstávali v 8.00. A pak sme snídali. Hráli sme hru mraky. Pak sme obědvali. Měli sme
odpolední klid. Šli sme na výlet. Jak sme šli, tak sme hráli hry. Hráli sme schovku, eskymácků hoňku.
Pak sme se házeli do sněhu. Až sme byli mokří, šli sme zpátky. Byli sme ve vnitřku tak sme se převlékli.
A šli sme na svačinu. Měli sme přestávku, pak sme šli na večeři. Měli jsme žranici. Umyli sme si zuby
a šli sme spát.

Pátek
(Ferda) Byla docela normální noc, až na to, že nás Denis vzbudil někdy kolem 1h. Měli jsme se obléct
a řekl, že bude stezka odvahy. Byla docela dobrá, až na to, že všichni z ní přišli vysmátí. Pak jsme
šli spát. Měli jsme spát až do 8h, ale nakonec jsme spali do 8.45. Pak jsme se všichni sbalili. Kolem
10h byla snídaně a jako každý rok se všechno muselo uklidit. V 1h jsme pomalu odcházeli z Bařinky.
Autobus nám jel v 14.40 minut na Vsetín. Když už jsme nastoupili, tak bylo celkem dost místa, takže
si každý mohl sednout. Po chvíli už nevím, co bylo, protože jsem dospával noc. Vzbudil jsem se až na
Vsetíně u autobusového nádraží. Tam jsme čekali na bus do Kačic.
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Slova zaškrtávejte pouze
svisle a vodorovně.
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svisle a vodorovně.

Říkanka:
Byla ryba u potoka měla v hubě klíč,
když tam přišla panímáma, byla ryba
…………..(tajenka)
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Slova zaškrtávejte pouze
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Říkanka:
Jedna dvě, Honza jde, nese pytel mouky,
máma se raduje, že bude péct vdolky.
Máma vdolky nepekla, Honza skočil do
…………….(tajenka)

rajče
rota
rub
ruka
ryby

Hádanka:
Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou však
nevidí.
Co je to? (tajenka)

Slova zaškrtávejte pouze
svisle a vodorovně.

P

Č
E

Č
Á
P

T
A
J
Í

BOB
ČAJE
ČÁP
JARO
KAJAK

K

K

A
J
A
K

R
E
R
U

A
B
O
B

O
J
Í

K
K

A

KUBÍK
PEPÍK
ROJ
TAJÍ
TARA

Hádanka:
Tázala se hryzalka, je-li chňapka doma.

Únor
12.2. Oddílovka ( Pája )
14.2. Hrátky na sněhu
Sraz v Ratiboři u kostela ve 13:00.
S sebou: teplé oblečení, boby, lopaty
19.2. Oddílovka ( Fialka )
20. – 21.2. Družinové výpravy
21.2. Řepák
26.2. Oddílovka ( Dita )

Březen
5.3. Oddílovka ( Janina a Gabča )
12.3. Oddílovka ( Fialka )
13.3. Rádcovský zdravoťák ( pro 13+ )
14.3. Oddílová výprava
19.3. Oddílovka ( Martin a Gabča )
19. – 21.3. Výseč
26.3. Oddílovka ( Janina a Barča )

Děkuji všem kteří se podíleli na tvorbě Šestáka č. 109 (Kecka, Leňa, Samara, Ráša, Tinkg
Minkg)
Sponzorují nás: LACHIM, s. r. o., OBECNÍ ÚŘAD KATEŘINICE, Ústředí Junáka
Krajský úřad Zlín, Město Vsetín, Skautská nadace Jaroslava Foglara

Všechny výtisky Šestáku najdeš na

www.sestka.eu

Šesták
je pro:

