
 

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

  v Kateřinicích č. 112 vydáno 13. 1. 2011 



Oddílová rada 

V prosinci jsme dovezli do kostela v Kateřinicích a Ratiboři Betlémské světlo, které 

si mohl kdokoli odnést domů. 

Od 5.1.2011 bude správcem Dětského bezbariérového centra Březiny Dazul. Na 

oddílové radě jsme se dohodli, že s určitými věcmi mu budeme pomáhat. Je to 

například pomoc postavení přístřešku na popelnice, 5 -6X velký úklid v DBCB, atd. 

Letos se tradičně účastníme Tříkrálové sbírky. V Ratiboři Zuzajda, Slůně, Káťa, Rex, 

Peťka, Asterix, Crazy, Tapka, Vojta, Blcha, Janina, Zub a Bára vybrali celkem 

22 634Kč. V Kateřinicích Jaxík, Kuky, Čaky, Mája, Ferda, Čikita, Zdenda, Tomáš, 

Vojta, Pája, Gabča a Fialka vybrali celkem 17 959Kč.  

V sobotu 8.1.2011 jsme nejen účastnili Tříkrálové sbírky, ale také část našeho oddílu 

byla na Turnaji o pohár obce Kateřinice ve florbale, kde se naše družstvo umístilo 

na 4. místě.  

Do 22.1.2011 musí být odevzdaná registrace na středisku. Po 22.1.2011 najdete na 

našem oddílovém webu www.sestka.eu v novinkách kolik se nás letos 

registrovalo.  

Stejně jako loni a roky před tím jedeme na jarní tábor. Je to o jarních prázdninách. 

Bližší informace a přihlášku najdete v tomto Šestáku a na našem webu. Na webu 

budete mít možnost si přihlášku stáhnout, pokud byste ji ztratili.  

11.1.2011 odstartovalo přihlašování týmů na Help 2011, který bude letos v září. Hned 

první den přihlašování se přihlásily dva tradiční týmy RK Renegades a SDH Hynkov.  

 

Narozeniny 
Leden  

16.1. Fanta (1989) 

26.1. Bára (1980) 

 

Únor 

22.2. Jaxík (2000) 

28.2. Martin (1989) 

http://www.sestka.eu/


Oddílové Vánoce  

23. 12. 2010 
(Čikita) Je 23.prosince asi po třetí přijíždám s Káju a Berušku do Březin.Jako vždy 

něco zapomenu a tentokrát to byly dárky.Zavolala jsem dom a po chvíli mě je tatka 

přivezl.Všeci jsme pak odešli do lesa dát zvířátkom  něco na zub a po cestě zpátky 

jsme si zahráli pár her. Jelikož byly Vánoce na téma Hawai, měli jsme si vyrobit 

nebo sehnat kostýmy. Všichni převlečeni jsme odešli do velké místnosti, popřáli 

jsme a rozdělili se do dvou 

skupin. Ty měly za úkol vymyslet 

jména, taneček a vyrobit koktejl. 

Mezi každým úkolem byla jedna 

tajná činnost a v jedné mezeře i 

soutěž o nejlepší oblek. Všechno 

to tak uletělo a už sa rozdávaly 

dárky.Potom sme pomály všeci 

odcházali dom. 

 

(Beruška) Takže jak bych 

začla?... Ve čtvrtek 23. ve tři 

hodiny sem jela spolu s Čikitů, Kajů a myslím aj se Sovů do DBCB. Tož sme tam 

přijeli a hned jak otevřem dveře tak před nama stála obrovská hromada lidí. Tolik 

lidí na oddílových Vánocách nikdy nebylo. Proto doufám že nás tolik bude aj příští 

rok možná i víc. No pak sa šlo dat do krmelca PAPÁNÍ pro divokou zvěř (v překladu 

pro Peťku, protože eště ty jabka a mrkvu do toho krmelca nedal a už je chtěl jest 

). Asi za 15 minut po zpáteční hře schovka do 10  jsme sa šly s cérkama převléct 

do klubovny a ogaři zostali v předsíni… pak sem byla promrzlá až na pr … ale jako 

zážitky super. Co sa dělo vím ale nevím v jakém to šlo pořadí tak aspoň napíšu 

seznam: popřání,jídlo, vymýšlání názevů dvou hawaiských skupin,jídlo, šnečí tajná 

činnost,jídlo, míchání cocktailů,jídlo, žížalí tajná činnost,jídlo, vymýšlení hawaiských 

tanců,jídlo, uvedení nejlepších obleků, fuj už mna bolí břuch z toho cukroví, žabí 

tajná činnost, a zase to jídlo, světluškovská a vlčato-bl-ble-vská tajná činnost… a už 

dost motá sa mně jazyk… no pak dárky a šlo sa dom. Ale největší sranda bylo 

nacvičování tanca naší skupiny ze kterého nemožu eště teď. Bl-bl-bl-ble 



  

Polárka 

27. – 29. 12. 2010 
(Flegy) Vyjeli sme v 10:10 busem z Kateřinic směr Vsetín. Od lomu sme vyjeli Já a 

Kája, pak na dolní zastávce 

nastoupil Ferda a v Ratiboři 

nastoupila Žíža. Na Vsetíně se k 

nám přidala Fialka, rozdělili sme 

si jídlo a pak jeli do Karlovic. Jak 

sme dorazili na Bařinku ,tak jak 

obvykle kosa jak blázen, a jelikož 

jako každý rok sem si zapomněl 

papuče tak to na ty nohy nebyl 

zrovna příjemný pocit. Aby sme 

se zahřáli začala Fialka zatápět, 

mezitím Kája soukala Žížu do 

spacáku. Já jako největší zmrzlík 

sem se nalepil na (zatím 

studenou) pec, čímž sem si moc nepolepšil. Co chvíu někdo kontroloval teploměr a 

hlásil zvýšení teploty z -5 na -4 stupně 

a podobně. Po nějakém čase přišel 

Tomáš (od Fialky) z jeho 

Mamkou,Taťkou a sestrou. Chvíli 

pobyli a pak zas šli dom. Do večera 

sme se snažili nějak zahřát, a večer 

sme se šli vyspat do spacáčků. Noc 

pro nás nepatřila mezi nejteplejší a 

jelikož se nám nedařilo usnout, ta 

Fialka vyprávěla pohádku o škaredém 

lízátku. Pohádka byla dobrá a líp se mi 

pak usínalo. Další ráno sem zjistil že 

sem spadl z postele a podle ztuhlých 

kostí a svalů se mi asi moc dobře 

nespalo. Většina mě přehlasovala 

abych šel zatopit, a jelikož mi Fialka 



zakázala použít petrolej tak to moc dobře nešlo. Po úporných třech minutách se mi 

oheň podařilo rozdělat a díky tomu i ostatní sešli dolů. Následovala snídaně a po 

snídani sme chvíli hráli karty. Jen co sme dohráli šli sme ven bobovat, sníh byl 

přesné konzistence na ježdění a proto se jezdilo o 106. párkrát sme jezdili vláček 

ale to se neosvědčilo jelikož sem tím málem zmrzačil Ferdu a Káju. Po bobování 

sme šli do chaty se ohřát a usušit mokré věci, při čemž sem zjistil že sem stratil 

mobil. Šel sem ho proto hledat to 30 centimetrového sněhu. Při hledání mi 

pomáhali Kája z Ferdou, tím že urolbovali celý svah. Po cca hodině (možná vic) 

hledání sme ho stejně nenašli. Proto sme se odebrali do chaty a šli hrát 

pantomimu. V půli hry Fialka slišela jak někdo hází kuličky sněhu do okna. Kája se 

nevěřícně šla podívat ven, a pak sme jen slyšeli jekot a výkřiky. Šel sem se proto 

podívat co se děje, a jak mile sem vyšel ze dveří přiletěl na mě kýbl sněhu, (což 

nebyl nejpříjemnější pocit) po vytřepání sněhu z vlasů, obličeje a zad sem si všiml 

vysmátého Radima a Pavla. Tak sem se zas vrátil a jelikož Kája byla taky od sněhu 

šli sme se na horu převléct, v té tmě sem neviděl ani jestli si oblíkám gatě nebo 

triko což bylo matoucí. Po převlečení sme sešli dolů a dohráli pantomimu. Poté se 

někteří odebrali ke spánku, Já,Kája,Ferda,Radim a Pavel sme ještě chvíli kecali a 

pak šli teš spát. Ráno po snídani mi Radim poradil ať ten svah shrabu hraběma že 

se mi to bude líp hledat (hledalo a díky tomu sem ho i našel) pak odešli Pavel i 

Radim, a my sme čekali než nám pojede autobus, ať nemusíme mrznout na 

zastávce. Po zhruba hodině čekání sme šli dolů a jeli dom. Na Vsetíne sme potkali 

Štěpu a zašli do Lázků. A pak autobusem 14:40 dom. 



Tříkrálová sbírka 

7. – 8. 1. 2010 
(Mája) No den začal tím,že sem „nečekaně“ vstávala.:-D Jako obvykle sem 

nestíhala,ale do obchodu sem to stihla,k Pájovi sme dorazili s jen asi 

pětiminutovým zpožděním,což není tak špatné.Newím, jak se nám to podařilo,ale 

8.20 už jsme byli na cestě  autem na paseky.I po menším problému s načerněním 

Ferdy.Šecko jsme zmákli.A pak už sme chodili enem od baráku k baráku a zpívali o 

dušu jak jen to šlo.Podotýkám,že můj bílý plášť byl dům od domu černější.ale za to 

nemůžu já.:D Když sme nakonec došli až k vytouženému obchodu a odzpívali 

poslední barák,měla sem dobrý pocit,že sem pro změnu udělala něco 

k užitku.Rozdali sme si čokolády.Pavel dostal enem perník,páč celou cestu dělal,že 

nás nezná.:-D.No a šlo sa dom. 



Žabí družinovka 

10. 1. 2010 
(Beruška) Žabí družinovka 10.1. začíná 16:45Jako vždy sa mně nechtělo čekat a tak 

sem volala Čikitě už v 15:30 jestli sa ji nechce vyjit už teď a tak sme v 15:35 vyšly než 

sme došly k dolní hospodě tak bylo 16:14 a to už akorát za minutu přijela kája se 

štěpů a že jesti sa doma nudíme tak že nám dajů jejich DÚ. Cestů do březin sme sa 

stavily pro Veverku a pak si kája před dveřmi asi 2x zopakovala kód a hurá do ZIMY 

byla nám taká zima že si Mája musela 

obléct svoju krásnů teplů bundu… 

Prohlížaly sme si fotky ze školky a školy, 

zkoušela jsme si SZ-  jistá ruka, a eště 

cosi… pak jsme hrály rajče po tmě a pak 

upíry za 1. Mája je za dveřma my sa 

schováváme Veverka v jednom rohu, Čikita 

na bedně, Já pod kobercem a Kája 

s medvědem v rohu u dveří. Po 10 

vteřinách štěpa vyšla vysála Veverku a 

zakopla o koberec, teda o mňa  pod 

kobercem. Následoval asi dvaceti minutový boj který nakonec skončil s naraženů 

kosťů na holeni a dezorientovanů Berušků. Mája jen omlácená hledala Čikitu a 

Káju. Čikita nalezena ale Kája byla pořád na stejném místě aj s medvědem. To 

ovšem Mája nevěděla a tak se po deseti minutovém  hledání vzdala. Pak za 2. Čikita 

je za dveřama asi 10 minut už 

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 jdu a tak nejak 

to pokračovalo zas…crr telefon- 

taťka- jede z práce jestli nechcem 

vzit- nééé jdem pěšky ale v tom při 

hře sa otevřela okenica z bočního 

okna a my sme sa tak lekly ze sa 

mne postavily vsecky vlasy. Řešily 

jsme kdo to byl a nakonec jsme 

z toho vydedukovaly že asik Ferda 

(Fredy). PÁ  

 



Leden  

7.1. Oddílovka (Fanta) 

8.1. Tříkrálová sbírka (Janina) 

14.1. Oddílovka (Čeči) 

21.1. Oddílovka (Martin) 

28.1. Oddílovka (Fialka) 

29.1. Oddílová výprava na bazén do Valašského Meziříčí (Gabča) 

Odjezd: 12:50 z Kateřinic do Ratiboře (tam se přesedá), sraz v Ratiboři 12:50 u kina 

S sebou: 200Kč, plavky, ručník, hřeben, mýdlo 

Návrat: autobusem 18.25 ze Vsetína do Kateřinic  

 

 

 

 

Únor 
4.2. Oddílovka (Dita) 

11.2. Oddílovka (Deny) 

13. – 18.2. Jarní tábor (Dinotice) 

Kdy: pondělí – pátek  14. – 18.2011 

Kam: základna Dinotice  

Odjezd: v pondělí 14.2.2011, 9:05 autobusem z Kateřinic, sraz u kina v Ratiboři v 9:10 

Příjezd: v pátek 18.2.2011 autobusem 14:40 ze Vsetína  

Cena tábora:  650 Kč (jídlo na 5 dnů, ubytování, jízdné, drobné nákupy a 

                 potřeby, rezerva) Zbytek peněz, které nebudou využity vrátíme! 

S sebou: spacák, karimatku (nejsou tam postele jako na Bařince), oblečení na ven + 

náhradní oblečení, oblečení do chalupy, oblečení na spaní, přezůvky, dobré boty, návleky, 

pláštěnka, deník, tužka, KPZ, uzlovačka, svačinka na cestu, Jezdící prostředek – NE SÁNĚ! 

Vyplněnou přihlášku a peníze odevzdejte prosím co nejdříve ( v případě, že částku 

nemůžete uhradit najednou, lze se domluvit s Fialkou, tel.: 731 519 452 ). Přihlášky 

odevzdávejte svému rádci nebo Fialce nejpozději do středy 9.2.2011.  

25.2. Oddílovka (Janina) 

 


