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...Šestáčkovy novinky...
Camporee.Ahojte všeci. Mám na vás takovou
prosbu. Asi víte, že připravujeme Camporee.
Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotní nám
pomoct s realizací. Pokud by se našel někdo,
kdo by měl zájem, nechť se ozve na email:
ansiska@centrum.cz. Díkec
Rádcovák 3! Za organizační tým roverů ze
Vsetína vás zvu na Rádcovák jedničku a trojku,
který je určen rádcům a podrádcům, kteří právě
vedou družinu, nebo se na něj chystají v příštím
roce. Prosím rozšiřte tuto pozvánku mezi všechny
vůdce oddílů a rádce družin.
Letos jsme se rozhodli omezit kapacitu, proto
neváhejte a přihlašujte se co nejdřív! Pro další
informace a přihlášku nechť si rádci napíší už
sami na radcovak.jaro@gmail.cz. S jakýmikoliv
dotazy, připomínkami, prosbami apod. se
obracejte na Pavlu Hrnčiříkovou - Pú (hlavní
šéfová) pujinka@centrum.cz nebo na výše
zmíněný mail.
Těšíme se, že se opět uvidíme. Za organizační
tým Bugs - Pavla Šlimarová

HELP 2007 se blíží (14.-16.září 2007)! Dazul
prosí všechny RS a činovníky, kteří by byli
ochotni pomoc při této tradiční mega polní hře,
aby přišli do Březin v pátek 13.dubna 2007 v
19:15. Rozvoz z Kateřinic na Vsetín zajištěn !!!
Na letosní ročník HELPu bychom chtěli přilákat
cca 500 hráčů z celé republiky (což je zhruba
dvojnásobek běžného počtu) - a tak i organizace
tohoto ročníku bude trochu náročnější. Pravda,
nepůjde o tak dokonale logisticky zmáklou
akci, jako byl X.skautský sněm na Vsetíně,
ale počet schopných organizátorů bude i tak
kolem 50. Takže všichni, kteří by byli ochotni
pomoc s vařením, doprovodným programem,
zdravotním zabezpečením, spojením, logistikou
„raněných“ figurantů, vojskem, registrací a
velvyslanectvím, propagací, vyhodnocováním,
hospodařením, zásobováním, ..... určitě příjďte.
Žádná ochotná ruka nebude odmítnuta.
Výzva především pro RS o pomoc při organizování
a provádní Kapky 2007. Ta proběhne 15.17.června 2007 i u nás ve městě. Pokusme se
dát dohromady tým. Fantíkk hledá konkrétně
jednoho až dva mladé koordinátory a
moc
lidí
kteří
půjdou
umývat
skla
na
benzínky.
Více
informací
na
www.skaut.cz/kapka.
Doufám
že
se i letos dají dohromady lidi co jim
není
osud
druhých
lhostejný.Mara
Sbírka pro ADRU
Ve dnech 17.-18.4. proběhne na Vsetíně
humanitární Velikonoční sbírka pro ADRU
Pomáhat může každý. Hledáme dobrovolníky,
kteří by byli ochotní pomoci s výběrem peněz.
Sbírka probíhá již od roku 2002 a její výtěžek je
určen na pomoc obětem přírodních katastrof,
válek, sociálně, ekonomicky a zdravotně
ohroženým lidem zemí Evropy (včetně ČR), Asie
a Afriky. Prosím případné zájemce, aby se ozvali
na 737 569 878 nebo na mail. Děkuji, Cvrček
Kdo máte doma deštníky venkovní proti slunci
dej te vědět Anitě budou potřeba na Parawesternidádě.

Přejezd Velké
Fatry
(Radek)Ten rok utekl jako voda. Člověk se pořádně ani nenadál a už tu byl opět čas na nenáročnou
akcičku a to na přejezd Velké Fatry. Bylo to čtrnáct dní zpátky,co se úderné komando vrátilo z Malé
Fatry a hold někomu to nedalo a musel jed ještě na tu Velkou. Po dlouhém a náročném přemlouvání
některých jedinců nakonec vyrazili jen dva blázni a to já s Dazulem.
Už začátek se nám vyvíjel slibně. Vyrazilo se ve dvě ráno a kvůli náročnosti a délce cesty jsme
počítali tak pět hodin na cestu, do Rožumberoku to je totiž pěkně daleko a v sedm hodin slovenského
času nám jel autobus do Starých Hor, ale na místo naše autíčko dorazilo už ve čtyři ráno. Oou, asi
chyba ve výpočtech. Do sedmi daleko, a tak ještě chvilku spánku nám přišlo vhod.
Budíček, nabalit věci a jídlo no a hajdy na autobus. Další zrada. Dazul nemá rukavice a já v záchvatu
škodolibého smíchu přicházím na to, že nemám návleky. Dazulík měl štěstí, protože jsem počítal
s jeho nepřipraveností na tak náročný podnik a vzal rukavice troje. Ale háček byl v tom, že on
nepočítal s mojí nepřipraveností, protože, co si budeme namlouvat, pořád ke mně vzhlíží s obdivem
a úctou, měl návleky jen jedny a to ještě takové divoké.

No nic. Sedáme do busu a tradá. Po hodině jízdy vystupujeme a nabíráme směr na Turecků
(místní pochybná víska pod Križnou). Kupujeme lísky na vlek a čekáme do devíti, až ho spustí. Po
zkušenosti z loňska si už doma lepím na skluznice běžek kobercovou pásku na místo tuleních pásů.
Jaké utrpení na mně čeká jsem se měl dozvědět za malou chvilku. Nasedám na vlek, chystám se
na krásnou jízdu nahoru sjezdovkou a když tu najednou se moje skvělé „tulení pásy“ zakusují do
sněhu, odmítají jed a já je přemlouvám třemi až pěti dlouhými skoky směrem k vrcholu sjezdovky.
Po doskoku jsem se zapřel a s napnutýma nohama se snažil o něco podobného jako předváděl
Dazul. Ten si v klidu jel a mé problémy snad ani nezaznamenal. Jenže ten dlouhý vlek se skládal
asi tak ze čtyř malých vleků. Dokážete si živě představit, jak jsem byl za tu dobu, než se mi ukázal
konec sjezdovky, naskákaný. Třešínka na dortu byl poslední vlek. Už jak se napínala POMA, tak mé
modlitby se upínaly k místnímu božstvu. Mé skvělé běžky stále stávkovaly věrně jako pes přilepeny
k měkkému podkladu , poma se zvolna rychlým tempem napínala a já pořád modlicí se zrazu vyletěl
jako střela vstříc novým dobrodružstvím. Přátelé, letěl jsem jako slavný Baron Prášil, ale na místo
dělové koule mým dopravním prostředkem byla poma v kombinaci s běžkami. Podle údajů chlapců
z horské služby, podložené očitým svědectvím obsluhy vleku, mám zatím nepřekonaný rekord
ve skoku dalekém proti sjezdovce. Po měkkém dopadu na již tvrdý povrch ještě následovaly již
zmiňované v rychlém sledu po sobě jdoucí vyrovnávací skoky, zapření se do běžek a vroucí přání,
abych nehodil skobu. Protože pak už bych byl v ……Tak nadřený a vysílený jsem už po celý zbytek
výpravy nebyl.

Dočkal jsem se. Konec sjezdovky. Hurá, juchchuchů. Jaké však bylo mé překvapení, když mé oči
spočinuly na skluznici mých běžek. Po tuleňovi ani slech, ani vidu. Zůstal někde po cestě volně
přilepený ke sjezdovce. Teď mně opustil, když ho budu nejvíc potřebovat.
Dalším cílem byla
Križná. Počasí bylo zatím super. Ale
jen zatím. Dazul se
pořád chválil, že je to jeho zásluha a
že mu mám projevit
svůj dík tím, že ho můžu nést, protože
už nemůže. To tak.
Třikrát jsem zapráskal svým bičem a už
zase jel jak fretka. A i
s mým baťohem. Jenže s postupujícím
časem začalo foukat
a počasí nám začalo připomínat to
loňské. Silný vítr nás
bičoval ze všech stran a několikrát
s
námi
pořádně
zamával….K tomu už se ale Dazul
nehlásil. Následovalo
několik sjezdů, moře pádů a nadávek.
Minuli jsme Ploskou,
Rakytov a za Dazulového vydatného
pláče se dorazilo až za Smrkovicu, kde Dazul padl jako podťatý a o víc se nezajímal. Postavit stan,
nakrmit už tak nemohoucího kamaráda a pak hurá do spacáku.
Ráno byl Dazul jako vyměněný. Vidina dnešního návratu domů mu vlila krev do žil a už od časného
rána panáčkoval okolo stanu. Po krátké snídani a sbalení stanu na nás ještě čekal kus cesty do
Rožumberku. Cesta uběhla jak voda a ani se jeden nenadál a už jsme sjížděli Malino Brdem.
Sjezdík to byl vskutku náročný, ale byl absolvován bez jediného pádu. K autu to byl potom už jen
kousek a cesta domů už byla jen rutinní záležitost. Velice mě překvapilo, že se Dazul nechtěl stavit
do Mekáča na nějaký ten blaf. No nic, snad příště.

Pískajíci
Lokomotivy
16.3.
(Ferda) Jsme měli jako obvykle v 16 hod. oddílovku. V ten den - ve 20.00 hod.- jsme šli plnit úkol
do modré flotily. Této hry se zúčastnili Lenka, Kecka, Ferda, Raška, Lukáš, Petr, Radek a Fanta.
Venku byla tma jako v pytli. V Březinách jsme se rozdělili na 2 skupiny – v první skupině byl Ferda,
Lenka a Raška, ve druhé Lukáš, Petr a opět Ferda. Úkol byl takový, že jsme se měli schovat a
Radek, Kecka a Fanta nás hledali s mobilem v ruce. Druhá skupina mezitím stopovala čas. Kdo byl
objeven, ten musel jít do klubovny. První skupinu nenašli, při druhé etapě našli jenom Petra v křoví,
nenašli Lukáše, který se schoval za Březiny a Ferdu, ten byl vylezený na kůlně.Ve 21 se šlo domů

Koktejl pro učitele

(Opica) Vaříme pečeme ale raději nejíme!
Potřebujeme: 3 prošlá vejce, 5 žížal, 2 dcl cit. šťávy, 2 listy novin, pepř
Postup:
Vajíčka, žížaly a cit. šťávu rozmixujeme v mixéru na hladkou kaši. Kaši dejte na
několik hodin vařit. Mezitím natrhejte noviny na malé kousky a nechte rozmočit ve
vodě. Uvařenou kaši smícháme spolu s rozmočenými novinami a dochutíme pepřem
nešetříme, máme přece učitele rádi. Dobře promícháme. Doporučujeme podávat vychlazené nejlépe před testem nebo písemkou.

Střediskové hrátky v bazénu 18.3.
(Teekané) Dne 18.3. jsme já Kecka, Ferda, radek a Tucek jeli na bazén. Měla jsem být v 8.00 u kecky a pak jsme šly pro ferdu. Ferda jel autem, tak nás vzal autem do Ratibořa. Radek nás s Tuckem
dopravili na Vsetín. Tam jsme si oblékli plavky a šli na bazén. Hned jsme šli do vířivky, kde jsme sa
ostřikovali vodů. Pk jsme si šli zaplavat do velkého bazénu. Tm jsme plavali potápěli se atd.. ˇŠli
jsme na tobogán kde nás otravovali dva ogaři. nedali pokoj ani v tobogánu. uprostřed se zastavili a
brzdili nás. Opakovali to asi ještě dvakrát. Pak jsem skočila do vody a šla zase na tobogán. Jednou
jsem si tobogán zopakovali a zase šli do bazénu. Radek tam začal Kecku trochu potápět. Nikdo se
tam neutopil ani neztratil. Celé dvě hoďky stály jen 40Kč.

Intercultural Evening 23.3.
( Fialka ) S Kecků sme sa už dávno předtím dohodly, že na tu akci půjdem a tak se taky stalo.
Začalo to sedm večer, kdy přijel Don Nadupány, který tak slavil své 40 narozeniny. Jelikož to bylo
mezinárodní setkání, tak každá země měla svou prezentaci někdy i s ochutnávkami národního
pokrmu a ukázkami krajiny, lidí, věci, atd. Nejvíc se mi asi líbily prezentace Litvy a Islandu. Po
prezentacích dostal Don Nadupány dort a všichni mu blahopřáli. Tož oslava ve velkém stylu. Potom
už se trsalo a trsalo a trsalo. Některé taneční kreace byly velmi zábavné ( např. Rampa, Mara a spol
). Tak sa trsalo asi až do půl druhé. Pak sem šla dom a Kecka si šla konečně pro plyny.

Partyzáni 22.3.
(Orel) Hra Partyzáni se mi moc líbila.
Hráli jsme tam kuličkovou válku. Byli jsme
rozděleni na skupiny 1 a 2. Pyrtyzáni se
museli schovat a němci je měli dostat
do vězení. Každý partyzán musel čekat
ve vězení tak dlouho dokud je partyzáni
kteří byli na svobodě nevysvobodili. Až
hra skončila tak následovala odveta ve
které němci byli partyzáni. U odvety byly
úplně stejná pravidla. Po odvetě jsme
šli zpět do klubovny. Tam jsme hráli hru
HUTUTUTU. Na konec jsme se rozloučili a
dostali jsme papírky, kde bylo napsáno
PARTYZÁNI. Hra se všem moc líbila.
(Papoušek) SKAUT JE SUPER, JO JO!
VE SKAUTU MY SKOTAČÍME A VESELE
DOVÁDÍME!
HRAJEME
TAM
UPÍRY
A SARDYNY. A TAK NÁM UTEČE TEN
SKAUTSKÝ DEN

Klekánice
(Tomášek) Bylo nebylo. Byla jedna chata,
která se jmenovala Chýše. A jednou v ní byli
Kuba, Honza a já. Jednou mě dala teta
spát a Kuba s Honzou pořád zlobili a
zlobili. A v tom případě tam byly otevřené
dveře a mihla se tam klekánice. A
Kuba a Honza už spali.

Vtipy
Pepa si jde koupit sýr
„ Prosím Vás máte celou krávu?“ prodavačka
spiklenecky zamrká a odpoví: „ Chviličku počkej,
paní vedou cí si odskočila“
„ Pepo, proč neseš do ložnice ten kbelík s vodou?“
Ptá se podiveně maminka.
„ Tatínek chtěl, abych ho ráno tiše vzbudil...“
„ Co ti ríkal tatínek na tu pětku?“
„ Nic, jenom mávl rukou...“
„Tak to máš dobré“, ani bych neřekl, v cestě mu
stála moje hlva

Žabí družinová výprava 24.3.
(Fialka ) No ráno vstát po pařbě byl docela problém, protože
sem šla spát velice pozdě asi tak ve dvě hodiny. No tak sem
konečně vypadla z baráku a šla k nástěnkám. No po dlouhé
době nás bylo na družinové výpravě víc jak 1 nebo 2. Byly
sme 4. Tak sme se vydaly směrem na Praženské paseky.
No cesta to byla rychlá,páč děvčátka se tak těšily na pohár.
Prošly sme kolem DBCB, kde všichni ještě asi spali a vydaly
se přes les do kopce. Bylo to zvláštní skoro každých 100
m sme se zastavily nebo sme někam odjely po ledu. No
slavnostně sme sa doškrábaly k hospodě. A zjistily, že
otvírajů za hodinu, tak sme sa šly odívat na otíračku druhé
a tam otvírali za půl hoďky, takže sme sa šly projít směrem
na Pržno. Cestou sme potkaly basketbalový koš tak sme si
zkoušely, trefiť sa kuličků sněhovů do něj. No moc to nešlo.
A najednou Scooby bacha pes. No jo pes, ale to nebyl takový
ten malý pejsek, ale něco většího. Samozřejmě sa baby schovaly za mňa a čekaly jestli mňa ten
pes sní nebo nesní. Nakonec to dopadlo dobře se psem šel i jeho pán. Také hluboké oddechnutí.
Tak sme šly dál, dál a dál. Nakonec sme si po chvilce daly sváču, při které kolem nás projelo jedno
a to samé auto asi tak po třetí, tak na něj baby začaly mávat. Chudák chlap. No tak sme sa začaly
pomalu vracet k hospodě po cestě sme hrály úžasnou hru pštros či co. Tak sme tam došly daly si po
poháru a hranolkách a šly směrem k nám domů. Jelikož sme byly mokré sme sa cestů stavily eště
každá dom teda až na mňa a šly sa k nám dívat na filmy. Bylo to velice zábavné.

Oddílovka 30.3.

(Fialka) No byla to zase střílecí oddílovka. Kikina nemohla tak sem ju měla já. No bylo nás suma sumárum
4. No teda nic moc. Tak sme začali. Nejdříve poučení o bezpečnosti a hurá na to. První byl terč takový ten
klasický, pak byly terče jako vietkong, přestřelka, tříterčák, plechovky. No tak sme dostříleli a pak už sme tam
zbyli jen 3. To protože medvěd musel jet domů. Pak sme ještě hráli twister.
Výsledky : 1. Medvěd 87b / 2. Ráša
60b / 3. Fialka
34b / 4. Ferda
33b

Družinová výprava SV a VL 5.4.
(Teekane) a Dne 4.5. jsme já , Kecka, Frda, fanta, Ráša, Číča a Lukáš jeli na Křížový. V 8.30 byl
sraz u staré klubovny. Pak jsme šli do ratibořa. Z Ratibořa jsme šli na ten kopec, který měří 670 m
-Křížový. Než jsme tam vylezli bylo 11.00. Podepsali jsme se vyfotili a šli jsme s epodívat do jeskyně, kde jsme mohli jen dva. První šel ferda s Fantou. kecka se šla pokusit zapálit oheň. Podařilo se.
Pak jsem já a Číča šly za keckou. Jenže tam sa nás Kecka zeptala, kde máme ečusy a polévky .
Tož jsme musely zase nahoru pro ešusy a polévky. Pak nám ještě řekla, proč jsme si nevzaly všecky
svoje věci a ať ještě jak tam budem, máme vzít mouku. Naštěstí jsme na to nazapomněly.Jak jsme
tam přišly, tak sa nás zase zeptala, kde máme lžičky. Obě jsme řekly že ju máme doma. Tož jsme
se zasmáli :o))
Ohřáli jsme si vodu na ohni, nasypali polévku a jedli. Za chvílu na nás Ráša s Lukášem volali, že
Fanta a ferda furt nelezů. Kecka řekla aby sa tam někde nesekli. po Ferdovi šla Ráša pak Luky,
Číča a pak já. Kecka nešla protože se bála že se tam někde zasekne. Všeci jsme vylezli z Jeskyně,
podepsali jsme sa a já musela obětovat svoju propisku a nápisem obec Kateřinice. Všeci jsme byli
jak čuníci, ale hlavně já a Lukáš. Pak jsme šli domů pěšky až do Kačic!
Doma jsme si určitě všeci napustili vanu a vlezli do ní.

DUBEN
6.-9.4. VELIKONOČNÍ PLANINA-info Bára
13.4. VOLNÝ PÁTEK
13.-14.4. Bridáda na Bařince- info
Martin nebo Radim
13.4. Rada o Helpu- v DBCB v
19.15 hod. každý kdo chce pomoct s přípravou přijďte (Dazul)
14.4.VÝROČÍ ODDÍLU 10.LET
15.4.KURZ LASA- v DBCB, 30Kč
za kurs, 9-17 hod
20.4. ODDÍLOVKA
21.-22.4.ODDÍLOVÁ VÝPRAVA
IVANČENA- 6,50 z Kateřinic na
rozcestí tam nás nabere střediskový autobus, musíte se nahlásit
předem Zubovi,120 kč,kroj.
22.4.ŘEPÁK- Florbalový turnaj,tělocvična Luh, přezůvky, týmy 3+1,
zájmci se dohodněte s Medvědem
nebo Fantou
27.-30.4 VENEATUS- super víkend pro RS pořádá Mara
28.-29.4. RÁDCOVÁK 1 a 3

Květen

Zveme Tě na oslavu 10.výročí založení
6.koedukovaného oddílu Kateřinice.
Oslava se koná dne 14.4.2007 v DBCB,
od 17.00-19.00 hodin ofiiciální
program a od 19.00 hodiny
volná zábava.
Těšíme se na Tebe…
Kroj s sebou…

6.K

Opět děkuji Všem, kteří mi přislíbili
článek a nebyli schpni mi ho nějakým způsobem doručit, Vřele vám
děkuji... K.

4.5 Oddílovka
4.-6.5 Špacír viz. zvadlo
4.-8.5. OBROK- KeFi
6.5. Družinové Výpravy
11.5. Volný pátek
12.5. CAMPOREE-celostřediskové setkání oddílu v Dinoticích
12.5. PRASE- večer v Dinoticích po Camporee opékání posezení u ohně pro všechny
stávající i bývalé členy střediska RS
18.5. Oddílovka
18.5. Ekohra- Vsetín kdo bude mít více odpadků vyhrává
19.5. EXKALIBUR- info Zub
19.5. PODSADY- kdo chcete pomoct přijď te do DBCB
25.5. Volný pátek- sraz v DBCB v 16.00 budeme chystat věci na parawesterniádu,
každá ruka vítána

clanky.sestak@seznam.cz nebo zdenkagottwaldova@seznam.cz

