
 

 
 

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka – svazu skautů a skautek ČR 

   v Kateřinicích č. 111 vydáno 31.8.2011. 

 

. 
 



 

Informace k roku 2011/2012 
 

 

 Celoroční plán se kdykoli můţe změnit, dané změny budou napsány v podrobnějších 

plánech na 2 měsíce v Šestáku nebo budou zaslány pomocí informačních lístečků, 

sms nebo mailem.  

 
 Celoroční plán je pro letošní rok navrţen tak, ţe kaţdý měsíc má na starost někdo 

z vedení a daný člověk je připsaný v celkovém plánu k danému měsíci. Měsíce mají 

také určité téma, které se bude oddílovkami případně i výpravami prolínat. 

Témata měsíců jsou taktéţ napsána u daných měsíců.  

 

 Oddílovky budou i v letošním roce v DBCB od 16:15 do 18:15.  

 

 Kontakty na nás:  

Vůdkyně oddílu: Fialka, Lada Kutějová – tel.: 731 519 452, mail: 

Laduskka@seznam.cz 

Vedoucí světlušek a vlčat v Kateřinicích: Gabča, Gabriela Ţabčíková – tel.: 

725 869 814 

Vedoucí světlušek a vlčat v Ratiboři: Janina, Jana Zubíčková – tel.: 

731 488 124 

Rádkyně Ţab: Kája, Karolína Moţíšová – tel.: 739 649 689  

Rádce Šneků: Zdenda, Zdeněk Drábek – tel.: 737 206 940 

Rádkyně Ţíţalek: Bohoušek, Michaela Broţová – tel.: 731 288 796 

 

Internetové stránky:  www.sestka.eu  

 
 I letos bude probíhat registrace členů oddílu, pravděpodobně bude opět 

v prosinci tohoto roku. Bliţší informace Vám budou zaslány v průběhu podzimu, aţ 

nám bude sdělena výše letošního registračního poplatku.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Laduskka@seznam.cz
http://www.sestka.eu/


Narozeniny v našem oddíle 

 
Září  

23.9. (1998) Bohoušek  

 

Říjen 

1.10. (1995) Lukáš  

3.10. (1990) Fialka 

 

Listopad  

2.11. (2000) Slůně  

14.11. (2002) Čaky  

30.11. (1997) Čikita  

 

Prosinec 

2.12. (2000) Karolína M. 

4.12. (2002) Kateřina F. 

24.12. (2000) Vojta G.  

 

 

Leden  

7.1. (1999) Veverka  

16.1. (1989) Fanta  

 

 

Únor 

17.2. (2001) Šiška  

22.2. (2000) Jaxík 

28.2. (1989) Martin  

 

Duben  

7.4. (1996) Kája  

8.4. (1997) Ferda  

11.4. (1984) Kikina  

15.4. (2002) Ţíţa 

28.4. (1995) Tomáš  

 

Květen  

4.5. (1996) Mája  

27.5. (1995) Zdenda  

28.5. (1992) Pája 

 

Červen  

9.6. (1980) Janina  

18.6. (2001) Kuky 

22.6. (2001) Rex  

29.6. (2002) Mirek V.  

 

Červenec  

2.7. (1992) Dita  

6.7. (2004) Peťka  

 

Srpen  

23.8. (1990) Gabča  

24.8. (1999) Crazy 

30.8. (1996) Beruška   

 

Březen 

10.3. (1997) Kačka 

 

 

 
 
 



Boj o Spídyho pohár 
 

Boj o Spídyho pohár je mezidruţinový boj o nejcennější šestkařský pohár novodobé 

historie. Kaţdá druţina bude letos bojovat o to, aby získala tu čest být prvním výhercem 

Spídyho poháru. Navíc si bude moci vybrat výhru v podobě výpravy nebo nákupu vybavení 

pro svou druţinu v nejvyšší hodnotě do 2000Kč. Samozřejmě se budou hodnotit i 

jednotlivé výkony vás všech a první tři nejlepší budou na konci roku získají speciální ceny.   
 

Jak můžete boj vyhrát?  

Kaţdý z vás bude mít v klubovně na velkém papíru s pohárem své jméno, od kterého bude 

vedením oddílu vyznačována vaše cesta na vrchol poháru. Kousky této cesty můţete 

získat za účast na oddílových akcích všeho druhu, za speciální úklid v DBCB nebo za něco 

co uděláte sami nebo celá druţina prostě, co vás dobrého napadne a uskutečníte to, bude 

dalším krokem na vaší cestě na vrchol poháru.   
 

Samozřejmě každý boj musí mít pravidla: 

 kroky můţe zakreslovat pouze někdo z vedoucích, tedy Fialka, Fanta, Janina, Dita, 

Pája, Gabča, Deny, Martin, Bára, Čeči, spoléháme na vaši čestnost 

 jednou vymyšlená speciální věc, činnost, výrobek, atd. se hodnotí jen jednou, 

takţe opičit se po někom je zbytečné 

 všichni budeme k sobě ohleduplní, a pokud někdo něco vyrobí nebo něco jiného 

udělá, nebudeme to ničit, pouze vás můţe mrzet, ţe ste na to nepřišli dřív   

 

 

 

 

Hurá do boje!!! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



Táborové momenty  
Hlášky z tábora  

 Čaky: „ Kecko vyzuj si nohy!“ 

 Modré luční kvítí: „Kopretina.“ 

 Kolik metrů má opřený strom? Čikita sa postaví před něho a hledí na vzrostlý 

smrk a říká: 45m? (před nu stojí 3m kláda) 

 Fialka: „ Co to máš za kostým?“  Ferda: „Já su sparťanská kuchařka!“ 

 Ferda: „ Já mám takový hlad, ţe do mňa srna skočí.“ (při hladu na 3 orlí pera) 

 Ferda: „Zapnu vám oheň, chcete?“ 

 Beruška: „Ne ţe zase spadneš večer z postele.“  Aďa: „Ale kdyţ já mám strach, 

ţe pode mnou praskne.“ „Já mám totiţ 120kg.“  

 Aďa píše pohled a říká: „A já tam mám uţ tu agresi.“  

 Fialka: „Vytáhněte věci z roštu na poštu.“  

 Aďa s Vítkem čekají aţ budou 2 ručičky na dvanáctce a budou mít konec hlídky 

(11hodin): „Co budeme dělat? Ta velká ručička jde uţ pryč a malá ještě nestihla 

dojít!“ 

 Kecka u sauny: „Cérky otočte sa, šak zadky máme všeci stejné.“ Čikita: „Né, někdo 

tam má třeba znamínko!“ 

 Peťka na Páju: „Chceš kombinačkama vytrhnůt chlup?“ 

 … Aloe vera … 

 Při hře AZ kvíz, „Jaké máme pomocné slovo v morseovce na písmeno B.“ Rex: „C!“ 

 Aďa při paintballu  

Pája jí říká: „Vem zbraň a běţ.“  Ušla 2 metry, vrátila se a říká: „Ne, nebudeme to 

krást …“ 

 Fialka v klubovně koktá, ostatní se jí smějí a ona říká: „To sa divíte, kdyţ su na 

táboře s takovýma individuama, v jednom rohu pravěk a v druhém Murzílek …“ 

 

Ulovení bobříci a jiné speciality:  
 

Tři orlí pera získal Zdenda.  

Nejvíce uctíval Poseidona Rex. 

Bobříka síly ulovila Áďa. 

Bobříka odvahy ulovila Čaky. 

Bobříka hladu ulovil Rex.  

 

Etapovkový boj vyhrály Athény (alias Antény).  

 
 



 
 
 

 
 
 

       
 
 
 



  

 
 
  
 
 
 
 

 

 



Září – měsíc pomoci a suchozemských sportů (Fanta) 
2.9. Zahajovačka  

Sraz 16:15 v DBCB. 

9.9. Oddílovka  

9. – 11.9. Help 

Sraz organizátorů (ranění, vojsko, velvyslanectví, nemocnice, hlavní stan) v 18:30 

v DBCB. 

Info pro raněné, co s sebou: teplé oblečení (zimní bundy, rukavice, čepice, ponoţky, 

svetry, atd.), spacák, karimatku, celtu, jídlo, pití, staré oblečení, které se můţe roztrhat 

(na věrohodné namaskování), dobrým artiklem je vlastní termoska podepsaná jménem 

(přezdívkou) dotyčné osoby kvůli případným záměnám.  

Návrat:kolem 18.00 podle toho jak bude hra probíhat  

16.9. Oddílovka 

16. – 18.9. Hucul  

Sraz: v pátek 16.9. v 18:30 u DBCB (po oddílovce), členy z Ratiboře přibereme v Ratiboři 

u kina 

S sebou: 500Kč, spacák, karimatku, vhodné oblečení, pevné boty, hygienické potřeby, … 

Návrat: v neděli po obědě 

23.9. Oddílovka 

30.9. Oddílovka 

 

 

 

 

Říjen – měsíc vaření (Dita) 
7.10. Oddílovka 

14.10. Oddílovka 

21.10. Oddílovka  

26. – 29.10. Vícedenní výprava (Dinotice) 

Odjezd: 26.10. 9.05 z Kateřinic (přestup v Ratiboři) 

S sebou: 350Kč, spacák, karimatku, oblečení do chaty a na ven, pevné boty,  hygienické 

potřeby, přezůvky, svačinku na cestu, KPZ, uzlovačku, …  

Návrat: 29.10. autobusem 12:25 ze Vsetína  

 
 
 
 
 
 
  
Šesták pro:  


