
 

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

  v Kateřinicích č. 114 vydáno 4.11. 2011 

 



Narozeniny v oddíle: 

Listopad                        Prosinec        

2.11. (2000) Slůně          2.12. (2000) Karolína M.      

14.11. (2002) Čaky         4.12. (2002) Kateřina F. 

30.11. (1997) Čikita       24.12. (2000) Vojta G 

 

 

 

Informace pro rodiče aneb výstupy z oddílové rady  

I pro příští rok vybíráme registrační poplatek od členů v oddíle. Více informací viz. Registrace 

2012 na další straně. V Šestáku je také přiloţen registrační lísteček, který vyplňují členové, kteří 

nebyli registrování minulý rok.  

Světlušky a vlčata v Ratiboři mají změnu v druţinovkách, budou kaţdý čtvrtek od 16:30 do 18:30! 

Změna je kvůli pomocným vedoucím Ditě a Denisovi, kterým předešlý termín nevyhovuje a budou 

mít druţinovky více méně na starost.  

Chtěli bychom Vás rodiče poprosit, abyste nám poslali sms nebo lísteček nebo nějak jinak 

vzkázali, ţe Vaše dítě chce jet na vícedenní výpravu (2 – více dnů). Můţete to vzkázat jakémukoli 

rádci nebo členu vedení, on/ona to pak předá vedoucímu výpravy. Potřebujeme to vědět hlavně 

kvůli počtu dětí, abychom si je mohli přepočítat na zastávce, ať víme, na koho máme čekat. Dál to 

potřebujeme vědět kvůli nákupu jídla, abychom jej nekoupili málo nebo zbytečně moc. Děkujeme 

za pochopení.  

Na příští rok 2012 jsme podali grant na MŠMT zaměřený na Kiting a lezení, teď uţ nezbývá neţ 

čekat, jestli nám ho schválí. Letošní granty se nám podařilo vyúčtovat včas, tak snad nám to bude 

k dobru.  

Druţina Ţab se na jedné ze svých druţinovek rozhodla vyklidit les nad hájenkou v Kateřinicích. 

Snaţily se natolik, ţe uţ u kolena toho měly plné tašky, tak si musely u Matějčků půjčit kolečka, 

aby to vůbec odvezly. Máme velkou radost, ţe se na to daly a můţeme jen podotknout i pro 

ostatní: „ Jen tak dál!“  

 

 

Zveme všechny rodiče na 

Předvánoční schůzku s rodiči 

Chcete vědět, co všechno vaše děti v oddíle dělají? 

Jaké plánujeme výpravy na další rok?  

Co by se jim ve vybavení mohlo hodit?  

 

Přijďte za námi 9.12.2011 po oddílovce, tedy v 18:30 do klubovny v Kateřinicích (DBCB).  

Čekat tam na vás budou členové vedení a bohaté občerstvení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registrace 2012 
 

Váţení rodiče,  

I letos se na Vás obracím jménem vedení Šestky,  6. koedukovaného oddílu Kateřinice, 

s nabídkou přímé podpory skautského oddílu, v němţ Vaše dítě tráví nezanedbatelnou 

část svého volného času.  

 

Jako kaţdý rok i letos vybíráme za kaţdého člena roční registrační příspěvek pro rok 

2012. Výše registračního příspěvku zůstala stejná jako loni, tedy 400Kč. Registrační 

poplatek odvádíme vyšším organizačním sloţkám (středisko, okres, kraj a ústředí), které 

nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (např. pojištění dětí, dotace od Ministerstva 

školství a vhodný skautský časopis pro kaţdého registrovaného člena).  

Protoţe na některé investice, které je zapotřebí v našem oddíle provést, nelze čerpat 

ţádnou 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, odvádíme vyšším organizačním sloţkám v naší 

organizaci.  

 

 2) 700Kč – zvýšený registrační příspěvek, z něhoţ 400Kč oddíl odvede vyšším 

organizačním sloţkám v naší organizaci a 300Kč zůstane přímo v našem oddíle pro 

vnitřní potřebu.  

 

3) 1000Kč – sponzorský registrační příspěvek, z něhoţ 400Kč oddíl odvede vyšším 

organizačním sloţkám v naší organizaci a 600Kč zůstane přímo v našem oddíle. Tato 

částka bude pouţita na zkulturnění prostor našich kluboven.  

 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe se registrace členovi oddílu hodí, zejména pojištění na akcích 

oddílu (druţinovky, oddílovky, výpravy, …), proto Vám můţu registraci jen doporučit. Ale 

také vím, ţe je období před Vánoci, a proto Vám nabízím moţnost zaplatit registrační 

poplatek na části, tedy 200Kč v listopadu a 200Kč v prosinci (nebo nějak jinak to rozdělit 

po domluvě s Fialkou). Registrační příspěvek vybíráme do pátku 6.1.2012, protoţe 

registrace musí být odevzdaná do ledna 2012. Registrační příspěvek můţete předat 

(poslat po dětech) rádci druţiny (Gabči, Bohouškovi, Káji, Zdendovi, Janině a Báře) nebo 

vůdkyni oddílu Fialce.  

 

Děkujeme 

                    Fialka – Lada Kutějová, vůdkyně 6. Koedukovaného oddílu Kateřinice  

 

  



Chlebíčková oddílovka 14.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis poslední fotky:  

Chlebíček ve tvaru zvířete dělaly světlušky a vlčata Kateřinice.  

Velký plněný chleba doplněný příborem dělali Šneci. 

Čtyři extra velké chlebíčky dělaly Ţaby.  

 

 



Vyřezávání oddílové dýně Rampepurdy 

27. -28.10.2011 
 

Rampepurda Šestkařská (příběh o naší dýni) 

Začalo to takto. Bylo, nebylo. Nebylo! V říši Helow se stalo, ţe jedna dýně Rampepurda 

Šestkařská, narozena dne 27.10.2011 svítila před Březinama a čekala na Klárčinu a 

Ajšinu duši. Kdyţ Klárka a Ajša přišly, dýně se jich zeptala, jestli chodí do skautu. Ony dýni 

odpověděly, ţe ano (skoro). Rampepurda byla spokojena, ale potřebovala si to ještě nějak 

ověřit. Tak šla za Ratibořskou vůdkyní světlušek a ona jim řekla, ţe aano. A tak si dýně 

řekla: „Hmm!“  A ţe je nechá jít, ale ještě je tu někdo jiný! Příště se můţe ptát na tebe. 

Tak choď do skautu!!! 

Autoři: Klárka, Ajša, Kuky, Jaxík, Beruška, Čikirikita, Kája, Flegy 

:D :D :D 

 

Tichá pošta aneb jak nám to skvěle šlo: 

Mařenka a Jeníček -> Mánička a Jehelníček -> Mánička a Perníček  … (Márnička ţere perníček) 

Hakunamatata -> máma a táta 

Dovolená v Šekešveherváru -> Zelená, Fernet, Rum -> Červené, Fernet, Rum -> červený mák má 

trůn -> červený mák má drn -> červený mák má trn 

Tchoř Otík -> Kuchař Otík -> Pštros se mučí (?močí?) -> Pštros se učí 

Hnis z mandragory -> Krysa na ef 

Stonoţka Ponoţka -> Taška bez noţky 

 

 
 



 

Během tvorby  

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Prostě MY  

 

 

 



 

Listopad – měsíc vědy, techniky a počítačů (Pája) 

4.11. Oddílovka 

5. -6.11. Velký úklid v DBCB 

Sraz v 9:00, s sebou sváču, pití a pracovní oblečení a náladu.  

11.11. Oddílovka 

18.11. Oddílovka  

25.11. Oddílovka 

26.11. Výprava do technického muzea v Kopřivnici 

Sraz: v 8:40 na vlakovém nádraţí na Vsetíně  

S sebou: 200Kč, svačinu a pití na celý den, teplé oblečení 

Návrat: mezi 16:00 – 19:00 

 

Prosinec – měsíc tradic (Fialka) 

2.12. Oddílovka – výroba oddílového adventního věnce  

9.12. Oddílovka 

9.12. Předvánoční schůzka s rodiči (viz Informace pro rodiče na straně 2) 

16.12. Oddílovka – nácvik scénky na akademii 

Kaţdý kdo chce hrát ve scénce na akademii, nechť se dostaví na tuto oddílovku.   

17.12. Vánoční akademie 

Odjezd upřesníme aţ po změně jízdních řádů v prosinci.  

Začátek od 12:00 

23.12. Tradiční Valašské Vánoce 

Začátek: 14:30 v DBCB 

S sebou: něco dobrého pro zvířátka, cukroví, dárečky a PF pro ostatní, tajné činnosti 

druţin, vhodný valašský oděv nebo alespoň nějakou část! 

Kaţdá druţina si jiţ tradičně připraví svíčku + pro kaţdého člena vyrobený nějaký valašský 

motiv, které půjde umístit na svíčku!!! 

Konec: kolem 18:00 

27. – 29.12. Polárka – v tradičním měsíci nemůţe být jinak neţ na Bařince (Velké 

Karlovice) 

Odjezd: upřesníme v prosinci před odjezdem (prosincová změna jízdních řádů) 

S sebou: 350Kč, spacák, teplé oblečení na ven + na převlečení do chalupy, přezůvky, 

jezdící prostředky na sníh NE SÁNĚ!!!, nějaké cukroví, hygienické potřeby  

Návrat: 29.12. v odpoledních hodinách  

Prosím, nahlásit do 23.12.2011 účast na Polárce Fialce, stačí sms na tel.: 

731 519 452!!! 

 

 

 Šesták pro: 


