Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka – svazu skautů a skautek ČR
v Kateřinicích č. 111 vydáno 1.11.2010.

Registrace 2011
Vážení rodiče,
I letos se na Vás obracím jménem vedení Šestky, 6. koedukovaného oddílu
Kateřinice, s nabídkou přímé podpory skautského oddílu, v němž Vaše dítě tráví
nezanedbatelnou část svého volného času.
Jako každý rok i letos vybíráme za každého člena roční registrační příspěvek pro rok
2011. Výše registračního příspěvku zůstala stejná jako loni, tedy 400Kč. 100 Kč z této
částky zůstává v oddíle pro spolufinancování energií v naší klubovně v DBCB. Zbytek
registračního poplatku odvádíme vyšším organizačním složkám (středisko, okres, kraj
a ústředí), které nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (např. pojištění dětí, dotace
od Ministerstva školství a vhodný skautský časopis pro každého registrovaného
člena).
Protože na některé investice, které je zapotřebí v našem oddíle provést, nelze čerpat
žádnou dotací, jsme nuceni získat prostředky z jiných zdrojů.Proto jsme stejně jako
v minulých letech zavedli tři druhy registračních poplatku a je jenom na Vás jaký si
zvolíte.
1) 400Kč – základní registrační příspěvek, z něhož 300Kč náš oddíl odvádí v roce 2011
za každého člena vyšším organizačním složkám v naší organizaci. 100Kč zůstane
v našem oddíle na úhradu elektřiny, tepla a vody v naší klubovně.
2) 700Kč – zvýšený registrační příspěvek, z něhož 300Kč oddíl odvede vyšším
organizačním složkám v naší organizaci a 400Kč zůstane přímo v našem oddíle pro
vnitřní potřebu.
3) 1000Kč – sponzorský registrační příspěvek, z něhož 300Kč oddíl odvede vyšším
organizačním složkám v naší organizaci a 700Kč zůstane přímo v našem oddíle. Tato
částka bude použita na vybudování čajovny v naší klubovně.
Z vlastní zkušenosti vím, že se registrace členovi oddílu hodí, zejména pojištění na
akcích oddílu (družinovky, oddílovky, výpravy, …), proto Vám můžu registraci jen
doporučit. Ale také vím, že je období před Vánoci, a proto Vám nabízím možnost
zaplatit registrační poplatek na části, tedy 200Kč v listopadu a 200Kč v prosinci.
Registrační příspěvek vybíráme do pátku 7.1.2011, protože registrace musí být
odevzdaná do konce ledna 2011. Registrační příspěvek můžete předat (poslat po
dětech) rádci družiny (Gabči, Bohouškovi, Káji, Zdendovi, Janině a Báře) nebo vůdkyni
oddílu Fialce, Ladě Kutějové.
Děkujeme

Fialka – Lada Kutějová, vůdkyně 6. Koedukovaného oddílu Kateřinice

Hucul 10. – 12.9.2010
(Kája)
Hucul = v našem pojetí, tří denní výprava za
koňmi plemene hucul a fjord.
Když jsme večer dorazili do Francovy Lhoty
pořádně jsme se začli klepat zimou. Ale
netrvalo dlouho a na cestě k teepku a jurtě
(jurovi), takový parádní velký stan, jsme se
zahřáli. Rychlé povečeření a dobrou noc. No,
byla dobrá! V teepku: Když se Fialka pohne,
začne pršet!, Ferda: „Já si připadám jak jelen!“,
„Divaj, divaj, ty kapesníky svítí!“, apod...
Po ránu, výšlap pro koníky až na konec výběhu
a pak hurá čistit a sedlat! Hotovo, vyjíždíme do
terénu! Dlouhá, náročná cesta za chladného
počasí všechny unavila a všichni se večer rádi
zavrtali do spacáčků. Dokonce se podařilo,
pomocí Ferdy a louče rozhořet oheň, tak nám i proschly věci.
Druhý den byl podobný jen s tím rozdílem, že se krásně vyčasilo.
Někomu se nejvíc líbilo ježdění, někomu čištění (mnozí zjistili, že zvednout koňské
kopyto není zrovna nejjednodušší), někomu spaní a jinému počasí či parta. Ale každý z
nás si na této akci našel kousek něčeho svého!
Pokud už nemáš komu věřit mezi lidmi, věř koním!

Praha 25. – 26.9.2010
(Gabča)
Konečně! Je sobota ráno a já se pomalých
krokem a s batohem na zádech valím ke kinu,
kde máme čekat na odvoz na Vsetín. A tak
čekáme a čekáme a už přijíždí 3 auta, do
kterých se nějak naskládáme a frčíme na vlakáč
směr Vsetín. Naše osádka výpravy v počtu 11
osob se nasáčkuje do 2 kupéček a može sa jet
do Prahy. Já jela v kupé s Míšou, Fialkou,
Martinem a naší milou Čeči (která nám
zpříjemňovala dlouhé chvíle) takže jsme měli
dostatek místa. To se ale nedalo říci o zbytku
osádky. Ti byli namačkaní v kupé, z kama je
posléze vyhnala jakási „příjemná“ rodinka
s dětmi. I u nás se naše pohodlí zmenšilo,
přisedli si k nám 2 studenti, ale to neměli dělat.
Čeči vířila svým vtipem, zpívala nám a velice se
jí líbila stanice Hranice na Moravě, dokonce se
jí málem podařilo utopit tu dívku, co si k nám
přisedla, když pila vodu a Čeči jí poťukala na
čelo. No prostě cesta ubíhala velice příjemně. Když jsme přijeli do toho velkoměsta,
tak na nádraží na nás čekal náš ubytovatel  , který nás zavedl do jejich klubovny. Po
ubytování jsme konečně vyrazili si užívat toho městského vzduchu. První jsme šli do
voskového muzea a pak k orloji, kde jsme se hromadně vyfotili a rozdělili na 2
skupiny. Ta první byla lačná po památkách a ta druhá po obchodech. Já byla v té první
a tak jsme prošli po Karláku a vydali se na Petřín, na rozhlednu a do zrcadlového sálu,
poté přes Hrad do metra, kde jsme se zcukli s naší druhou polovicou. A to už se chýlilo
k večeru tak jsme mířili do klubovny.
Tam jsme dorazili v různých
náladách. Někteří byli uchození, jiní
šťastní z nového oblečení, jiní
nešťastní, že si to nové oblečení
nekoupili, no a Ferda to odnesl
s bolavým břuchem, ze kterého se
později vyklubal slepák. No a ráno
sa jelo dom. Ve vlaku skoro všichni
spali nebo oddychovali, jen já hrála
s Fialkou a Martinem celou cestu
člověče nezlob se, žížalky a jiné. Byl
to pěkný výlet. Časem si to
zopakujeme.

Výprava světlušek a vlčat Ratiboř
30.10.2010
(Vojta)
Podzimní výprava začala v 8 hodin před obecním úřadem v Ratiboři. Na začátku jsme
nevěděli, kam půjdem, nebo aspoň já jsem to nevěděl, ale pak mně Janina řekla, že
jdeme k jakémusi splavu pod čímsi, to už nevím. To jsme byli ještě před obecním
úřadem. Pak jsme šli k potůčku, kde jsme se zastavili a hádali jsme zvířata, které žijí
v Jižní Americe. Pokračovali jsme až ke splavu. Tam jsme se učili držet rovnováhu.
Poté se pár děcek šlo podívat do hory, která ležela za námi, jestli je tam pěkné místo
na svačinu, a šli jsme se nasvačit. Zahráli jsme si spoustu her. Potom jsme šli zase
dolů, udělali si ohniště a opekli si špekáček. Jak jsme se najedli, šli jsme k bráně
čističky a hráli další hry a stavili Yettiho. Nakonec jsme se ubírali směrem do dědiny.
Všechno se mi líbilo, příště půjdu zas!

Informace k Obroku
-

Obrok je celostátní setkání roverů a rangers (tedy skautů a
skautek nad 15 let)
termín: 4. – 8. 5. 2011
místo: Blansko – Češkovice
cena: 650,- Kč/ účastník + cesta (cca 400,- Kč)

Podmínky účasti
- věk účastníku 15 – 25 let
- minimální počet členů ve skupině je 4
- skupina musí mít svůj projekt a inspiro, musí se účastnit některé z prací (minulý ročník to bylo
skládání starých cihel na palety)
- počítejte s tím, že bude potřeba omluvenku do školy
- více informací na schůzce RS (termín schůzky rozešleme smskama všem, kteří by se mohli
účastnit )

Narozeniny
Listopad
2.11. Slůně (2000)
14.11. Čaky (2002)
17.11. Zup (1998)
30.11. Čikita (1997)

Parawesterniáda 4.9.2010

Listopad
5.11. Oddílovka (Martin)
5. – 7.11. Brigáda Dinotice
Odjezd: v pátek večer, sraz 18:45 v Ratiboři u kina
Příjezd: v neděli 15 : 55 ze Vsetína
Jídlo: od sobotního rána bude společné
Co s sebou: věci jako na více denní výpravu ( spacák, karimatka, hygienické
potřeby, atd....) + teplé pracovní oblečení , pevné boty!!!
Cena: 300 kč ( zbytek vratíme )
Info: Denis Janáč tel. 732 267 419
12.11. Oddílovka (Deny)
17.11. Oddílová výprava na Helfštýn
Odjezd: z Ratiboře autobusem 8:33, sraz v 8:20 na zastávce u kina v Ratiboři
S sebou: 150Kč, teplé oblečení a dobré boty, svačinu a pití na celý den
Návrat: autobusem 17:40 ze Vsetína do Ratiboře
Omlouvám se, že odjezd i příjezd je z Ratiboře a do Ratiboře, ale z Kateřinic ani
do Kateřinic není žádný příhodný spoj navazující na vlak.
19.11. Oddílovka (Dita)
26.11. Oddílovka (Deny)

Prosinec
3.12. Oddílovka (Janina)
10.12. Oddílovka (Pája)
17.12. Oddílovka (Gabča)
18.12. Vánoční akademie (1.Ch, bližší info pošleme v sms a po rádcích)
23.12. Hawajské Vánoce (Dita a Fialka)
Začátek: v DBCB, sraz upřesní rádci na družinovkách, nejsou ještě zveřejněny nové
jízdní řády platné od prosince 2010
S sebou: kostým, který bude ve stylu Hawai, něco pro zvířátka, dárečky +
erární dárek, cukroví
Konec mezi 18:00 – 19:00.
Každá družina si připraví tajnou činnost a tenkou svíčku + tolik havajských
kytiček nebo kokosů kolik je v družině členů. Každý kokos nebo kytička bude mít
uprostřed otvor na to, aby se mohla dát svíčku, přát se bude stejně jako minulé roky.
27. – 30.12. Polárka: HOBIT
Odjezd a příjezd upřesníme během prosince nejpozději na Hawajských Vánocích,
protože ještě nebyly zveřejněny nové jízdní řády.
S sebou: 400Kč (jídlo, jízdné, ubytování, zbytek peněz vrátíme), spacák, teplé
oblečení na venek + náhradní oblečení, dobré boty, oblečení do chaty + přezůvky,
hygienické potřeby, jezdící prostředky ( NE SÁNĚ!!!), nějaké cukroví
Pokud chceš jet, nahlas se Fialce do 23.12.2010 (můžeš i na Hawajských Vánocích).

