oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu a 6.oldskautského klubu

v Kateřinicích

speciál vydán 6.6.2016, nákladem 6 výtisků
www.SESTKA.eu www.OLDSKAUTI.cz

areál Dětského
bezbariérového
centra - zázemí
kateřinických skautů

Být věrný, to znamená stát u svého přítele nejenom tehdy, když je na vrcholku své slávy,
když nic nepotřebuje, a když spíše rozdává, ale i tehdy, když se řítí do hlubin neštěstí,
pomluv a opovržení! - Jaroslav Foglar -

Toto speciální číslo společného
oddílového časopisu dvou
kateřinických oddílů
(6.koedukovaného oddílilu a
6.oldskautského klubu) má za
úkol co NEJSTRUČNĚJI presentovat
činnost skautů v obci Kateřinice.
Kdybychom všechny čísla oddílového
ŠESTÁKU a prázdninových Expedičních knih
svázali dohromady, měli bychom knihu,
která by měla přes 2300 stran!
ŠESTKA během své 19.leté činosti vystřídala
3 klubovny v Kateřinicích. Úplně první byla v
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bytovce u ZŠ - místnostech bývalé dětské poradny, pošty, dnes normálnímu bytu v domě
č.225.
Odtud se ŠESTKA stěhovala v září 1998 do
klubovny pod pódiem kateřinického Kulturního domu.
Po prázdninách roku 2006 se ŠESTKA
stěhovala do své nynější klubovny v Dětském
bezbariérovém centru Březiny. Od ledna 2011,
díky tomu, že se oddíl stará o údržbu DBCB,
může jak na družinovkách, tak oddílovkách
využívat pro svoji činnost celé centrum.
Mimo Kateřinic ŠESTKA měla či má klubovny
i v Ratiboři - bývalá fara, i v Jablůnce - vedle
tamního OÚ.
Při svých samostatných táborech vystřídala

Přátelství - to nejcennější, co člověk může získat. - Jaroslav Foglar -

Ve většině měst a vesnic naší republiky pracují skautské oddíly samostatně a s těmi, kteří
vyrostli a opustili jejich řady spolupracují náhodně. V Kateřinicích se daří úzká spolupráce
tradičního dětského oddílu skautů a skautek (6.K) s dospělými, kteří prošli oddílem (6.OS). Na
veřejnost se snaží působit jako ŠESTKA=6.K+6.OS.

ŠESTKA zatím 6 tábořišt pro své stálé letní
tábory:
1. tábořiště mezi Křekovem a Mirošovem (u
Valašských Kloubouk) - 1998, 1999, 2000
2. tábořiště “Ostrov” ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá na místě zaniklé
vesnice Rudoltovice - u řeky Odry - 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008
3. tábořiště
“Barnov” ve Vojenském
výcvikovém prosturu Libavá - nad
“tankobrodištěm” - vodní nádrží Barnov na řece Odře - 2009, 2010
4. tábořiště u Mužíkova (Lidečko) u říčky Senice - 2011
5. tábořiště "Čermná" na hranici Vojenského
výcvikového prostoru Libavá - 2012, 2013,
2014
6. tábořiště "U Lazského potoka" ve Vojenském výcvikového prostoru Libavá - 2015

Archiv videozáznamů pořízených při
oddílových akcích čítá aktuálně 130 DVD to je odhadem asi 130 hodin (!) záznamů.
Kterýkoliv bývalý či stávající člen ŠESTKY si
může pohodlně u odkazu “DVD” na www.
oldskauti.cz najít podle obalu DVD za
oddílové odbobí, které jej zajímá a nechat
si jej vypálit. Všechny originály DVD
jsou uloženy v DBCB, kde jsou k dispozici
také počitače s vypalovací mechanikou.
Aktuálně se pracuje na zpřístupnění všech
oddílových filmů přes YOUTUBE.
Ke 100 letům skautingu v českých zemích
byla vydána výpravná kniha SKAUTSKÉ
STOLETÍ. Má 256 stran “velkého” formátu

A4 a váží 1,32 kg :-)
Pro ŠESTKU je kniha významná
taky tím, že “novodobé skautské
základny” jsou reprezentovány
fotografií Dětského bezbariérového centra Březiny - jedinou fotografií, která tyto základny reprezentuje.
Při stavbě DBCB jsme měli půjčeno
přes 7 milionů Kč - bezúročně!!! Od
Města Vsetín a ústředí Junáka. K
dnešnímu dni dlužíme (ještě jsme
nesplatili půjčku) ústředí Junáka už "jen" 90 000 Kč. Pokud se
podaří uskutečnit všechny plány
s DBCB, měli bychom ji splatit v
roce 2018.
Několik let byl kateřinický skautský
oddíl třetím nejpočetnějším
skautským oddílem v České
republice.

Téměř všechna vydaná čísla ŠESTÁKU
- oddílového časopisu, lze stáhnout z
www.oldskauti.cz
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Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. - WOODROW WILSON -

rok 1996:

rok 2016:

0 - v naší obci nebyli žádní skauti

59 - v Kateřinicích pracují 2 skautské oddíly
(dětský oddíl ŠESTKA - registrující 52 členů a oddíl dospělých OLDSKAUTI- registrující 7 členů)

0 - v naší obci nebyla žádná základna, která by 1 - v Kateřinicích funguje non-profit více než

sloužila mladým lidem

10 let Dětské bezbariérové centrum Březiny,
které vybudovali skauti s přispěním peněz z EU
fondů

0 - naší obec cíleně neumožňovala ubytovat 1000

návštěvníky a turisty

- Dětské bezbariérové centrum
Březiny v Kateřinicích navštíví ročně kolem tisícovky zdravých i handicapovaných návštěvníků

OTEVŘENI SOBĚ, OTEVŘENI VŠEM

SKRZE DOBRÉ ČINY

Skauting je projekt jehož cílem je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi. I v naší zemi se mu to daří už více
než 100 let. V Kateřinicích jsme se k tomuto dobrému dílu přidali teprve před dvaceti lety, ale i tak se
nám podařilo zanechat v naší vesnici pozitivní stopy.
Projev dobré vůle je také čin - leckdy potěší více než hmotný dar. Skauti mají denní příkaz - Každý
den jeden dobrý nezištný čin! Třeba malý, skrytý, nenápadný, ale přece jen dobrý čin. Od dětství se
snažíme tento návyk pěstovat. I to, že o svých dobrých činech netřeba mluvit. Víme, že skrze malé
dobré činy vede cesta k těm velkým.
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Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dokázat.
- Jaroslav Foglar -

100 KNIH

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ

RYCHLÉ ŠÍPY

Možná jsi si toho nevšimnul(a), ale v klubovně na dveřích je vyvěšen kreslený komiks ZACHRAŇ
A ZVÍTĚZÍŠ, který před lety nakreslil poslední kreslíř legendárních Rychlých šípů Marko Čermák.
Máme jej vyvěšený i z toho důvodu, že v komiksu o megahře HELP vystupují skutečné postavy z
naší ŠESTKY. A v posledním kresleném políčku předavá v kateřinickém kulturáku cenu pro vítěze
pětice nápadně připomínající klub Rychlých šípů. Je to raritní obrázek, protože Marko Čermák
odmítá kreslit Rychlé šípy, aby legendu nedegradoval. Že udělal v našm případě vyjímku, je pro
nás veliké vyznamenání.
RYCHLÉ ŠÍPY jsou ikonou. Bezesporu je to jedna z nemnoha "knih", které mne v životě velmi pozitivně
ovlivnily. A rozhodně nejen mne. Jako dítě jsem nechápal proč jsou RYCHLÉ ŠÍPY zakázané.
Znal jsem je dřív než jsem se naučil číst. Vzpomínka na chvilky v posteli, když mi (a mým dvěma
méně pozorným, mladším sestrám) tatínek jednotlivé obrázky "předčítal", patří k těm nejhezčím
které si v sobě nesu. Až o mnoho let později jsem zjistil, že komiksy Rychlých šípů jsou starší než
můj tatínek, že začaly vycházet před druhou světovou válkou v časopise MLADÝ HLASATEL a napsal
je jakýsi Jaroslav Foglar, který ovšem v době, kdy jsem byl děcko, nemohl své knihy vydávat, protože
to byl skaut a skauti byli zakázaní. O skautech jsem se prvně dozvěděl až prostřednictvím Rychlých
šípů.
RYCHLÉ ŠÍPY je název klubu pěti hochů. Klub, to je něco jako naše skautská družina. Členy klubu
a hlavními hrdiny jsou Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Měli
svého klubovního psa Bublinu a po něm Kuliferdu. RYCHLÉ ŠÍPY jsou v naší zemi všeobecně známé.
A tento komiks (kreslený seriál) patří zřejmě k nejzdnámějším - je-li český komiks presentován
ve světě, zpravidla neopomene představit právě RYCHLÉ ŠÍPY. Jméno vedoucího klubu (něco jako
rádce družiny) Mirka Dušína se v češtině stalo synonymem bezchybného kladného hrdiny. Pravým
opakem jsou členové soupeřícího Bratrstva kočičí pracky: Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš.
Kreslený seriál RYCHLÉ ŠÍPY má 77 let - začal vycházet v 7.čísle 4.ročníku časopisu MLADÝ HLASATEL
17.prosince 1938. Velmi rychle si získal velkou popularitu. Jaroslav Foglar přitom původně s větším
počtem dílů nepočítal. Se zastavením vydávání MLADÉHO HLASATELE protektorátní mašinérii
přišel i první "zákaz" RYCHLÝCH ŠÍPŮ - poslední číslo vyšlo 17.května 1941.
Nedlouho po konci druhé světové války začaly RYCHLÉ ŠÍPY vycházet znovu - tentokrát v časopise VPŘED (9.dubna 1946
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Buďme svorni! - Jaroslav Foglar -
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Buď připraven.

- Robert Baden Powell -

- 18.číslo 1.ročníku). Druhý zákaz přišel od komunistů v létě 1948.

I přes 20 let zákazu byla popularita RYCHLÝCH ŠÍPŮ tak velká, že v letech 1969-1971 vycházel
stejnojmenný časopis s jejich starými i novými příběhy. Ale v roce 1971 přichází další zákaz a dalších
skoro 20 let odmlky.
Původních 315 stran kreslených příběhů RYCHLÝCH ŠÍPŮ si můžeš prohlédnout i v archivu www.
detske-casopisy.cz. Ale i v knihkupectvích lze stále ještě koupit výpravné knižní vydání z nakladatelství
Olympia v roce 2007. Stojí 500-600 Kč, což je hodně peněz. Ale je to investice, kterou po letech ocení i
tvé vlastní děti.
RYCHLÉ ŠÍPY byly ve své době tak populární, že Jaroslav Foglar ke komiksu napsal i tři na sebe volně
navazující romány které mimo tohoto legendárního klubu propojuje tajemný hlavolam "ježek v kleci",
létající kolo, hrůzu nahánějící městská čtvrť Stínadla, Vontové, Uctívači ginga, ....
Románovou trilogii ZÁHADA HLAVOLAMU (1941), STÍNADLA SE BOUŘÍ (1970), TAJEMSTVÍ VELKÉHO
VONTA (1992) automaticky zahrnuju pod pojem RYCHLÉ ŠÍPY. Proti ostatním knihám Jaroslava Foglara
mají jednu výhodu - vyšly nejen jako román, ale i jako komiks, audiokniha a ZÁHADA HLAVOLAMU
byla dokonce 2x zfilmována (v roce 1969 jako černobílý televizní seriál a v roce 1993 jako klasický
film) - jistě je najdeš i na YOUTUBE, pokud se na ně budeš chtít podívat. Ale rozhodně ti doporučuju si
nejdřív přečíst knihu nebo alespoň komiks a až po té se podívat na seriál či film!

Jaroslav Foglar
(*6.7.1907 +23.1.1999)
vedl svůj skautský oddíl DVOJKU nepřetržitě více než 60 let! To je pravděpodobně
světový unikát. Činnost oddílu nepořerušil
ani v době zákazů skautingu (fašisti, komunisti).
Náměty a inspiraci pro příběhy RYCHLÝCH
ŠÍPŮ i ostatních knih (napsal jich 24) čerpal ze svého oddílu i dopisů čtenářů. Proto
jsou uvěřitelné a leckteré z nich jsi možná
prožil(a) i ty.
7

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. -Lev N.Tolstoj-

Titulní strany několika amatérsky vydaných čísel oddílového časopisu ŠESTÁK mají být
pouze rychlým seznámením s našimi prvními literáni pokusy i obrazovou kronikou
činnosti kateřinických skautů. Všech 129 čísel ŠESTÁKA si můžeš prohlédnout a vytisknout z oddílového webu www.oldskauti.cz - “oddílový časopis”.
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Lež se stane pravdou jen tehdy, když jí člověk chce věřit. -japonské přísloví-

Časopis vychází od roku 2000 - sice nepravidelně, ale zhruba v měsíčních intervalech. Bylo
vydáno několik zvláštních čísel mimo číslovanou řadu - k výročí oddílu, expediční knihy, ....
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Výchova je nejmocnější zbraň. Pedagogové by měli mít zbrojní průkaz!

Do tohoto ŠESTÁKU SPECIÁL jsme původně vložili titulní strany všechny 129 vydaných čísel, ale ty zabraly téměř 15 stran - a tak jsme nakonec udělali jen malý
výběr na pouhé 4 strany :-(
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Co jsem si nabalil, to si také ponesu. Co jsem zapomněl, bez toho se musím obejít.

Proč si sami pro sebe vydáváme časopis?
• je bezprostřední kronika naší činnosti kterou dostává každý člen oddílu
• je to první příležitost jak publikovat první
článečky našich nejmenších
• je to jeden ze způsobů informace rodičů
i odrostlých členů oddílu, kteří momentálně
nejsou aktivní
• je to velmi dobrý způsob propagace oddílu
• je to příležitost pro přispěvovatele se literárně
rozvíjet
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Smrt je peříčko, služba je hora.

-japonské přísloví-

OBĚTOVAL ŽIVOT
PŘI POMOCI JINÝM

13.července 2004 potkala náš oddíl
nejtragičtější událost v historii. Při
pokusu o záchranu lidských životů
tragicky zahynul osmnáctiletý Spídy - Jan Uličník, skvělý rádce družiny
Šneků. Členem našeho oddílu byl od
svých dvanácti let.
Svůj skautský
slib "... duší
i tělem být
připraven
pomáhat
vlasti i bližním ..." splnil
Spídy beze
zbytku za cenu

nejvyšší - za cenu svého vlastního života.
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Náčelnictvo Junáka udělilo Spídymu nejvyšší skautské vyznamenání
ZA ČIN JUNÁCKÝ in memoriam. Toto
vyznamenání se uděluje za prokázanou statečnost při záchraně lidského
života.

I ty buď skromný a veselý, bratříčku! Nepouli oči na nové věci a drž se starých. Jdi a jez, co ti dají,
nic si neoškliv. Naučíš se tak přežít těžké cesty. Snad bys obstál i ve válce, nepropadl beznaději
v nouzi, neoběsil by ses ve vězení. Buď k sobě tvrdší! Budeš-li chtít, najdeš sta způsobů, jak se
naučit skromnosti. - Miloslav Nevrlý -

DETSKE-CASOPISY.CZ

www.

Jedinečný projekt záchrany starých
dětských časopisů pro budoucniost má
centrum v Kateřinicích.
Cílem je digitalizovat zatím dochovaná
čísla starých časopisů pro děti a mládež.
Každé číslo se upravuje tak, aby v něm šlo
vyhledávat podle textu. Během dalších
cca 10 let bychom chtěli digitalizovat cca
80% všech oficiálně vydaných časopisů
od roku 1918. Vznikne tak nejucelenější
sbírka, kterou nemá ani Národní knihovna ČR.
Zatím se podařilo digitalizovat více než
5000 čísel z cca 90 titulů (z nichž mnohé
již zanikly).

I když u většiny digitalizovaných časopisů
nehrozí porušení autorských práv, je v tuto
chvíli digitální archiv zpřístupněn pouze
těm, kteří se podíleli digitalizací alespoň jednoho jediného čísla. Počet spolupracovníků
z celé republiky (ale i zámoří) se neustále
rozšiřuje - v současnosti se na projektu
podílí cca 120 dobrovolníků.
Předpokládáme, že kolem roku 2026 bychom digitální archiv přijatelnou a legální formou zpřístupnili širší veřejnosti. K
dnešku je archiv přístupný na www.detskecasopisy.cz jen registrovaným uživatelům
- tedy těm, kteří se na nonprofit projektu
podílí.
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Většina lidí touží po nových šatech, vrkají rozkoší, obalí-li tělo novými látkami. Dívkám tu marnost ponech, vědoucí bratříčku, jsou k zahalování a obnažování předurčeny, ty ale miluj staré
šaty! Obáváš se, že ti takový oděv uškodí právě před dívkami, že bez nových a slušivých šatiček,
knoflíčků a jalových límečků jsi vyřízen a nemáš u nich naději na lásku? Podceňoval bys je,
alespoň ty, které stojí za milování. - Miloslav Nevrlý -

PODSADY

VYNÁLEZ ČESKÝCH SKAUTŮ

Podsada je vynález českých skautů z roku 1913.
Nechtělo se jim v normálním stanu ležet v blátě,
tak postavili dřevěnou podsadu a na ní usadili
klasický jehlanový stan z celty c. k. armády. Dětem se tak dostalo pohodlí spaní na vyvýšených
postelích a navíc si v takto upraveném stanu
mohli i stoupnout.
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Skauti pak vozili svůj vynález i na světová setkání a nápad se tak líbil, že je místní okopírovali
nebo přímo odkoupili.

Kateřiničtí skauti si své podsady sami
vyrobili a na každém táboře je staví.

Co může být krásnějšího, než do úplného roztrhání nosit starý batoh? Žluklý, tibetsky vyhlížející
vak, o kterém víš, že s tebou prošel krásné kraje, nosil tvoje věci a pomáhal ti žít, prožil s tebou
dobré i zlé? Jak ho můžeš odhodit a koupit nový? - Miloslav Nevrlý -
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Neobávej se ničeho, vydej se třeba na konec světa, všude to nějaké je.
Nezabíjí hlad, žízeň ani dálka, ale strach z nich. - Miloslav Nevrlý -

KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY
Praktická drobnost zvaná KPZ, kápézetka,
neboli Krabička Poslední Záchrany, je
skautský vynález starý více než tři čtvrtě
století.

Dohledali jsme, že prvně byla popsána v
dětském časopise MLADÝ HLASATEL, vydaném roku 1935.

Byla jedním z mnoha užitečných nápadů
obdivovaného spisovatele a skautského
vůdce Jestřába - Jaroslava Foglara,
který vedl svůj oddíl více než 60 let!
Nepodařilo se nám zatím vypátrat na
celém světě jiného takového člověka.
KPZ je krabička, která se pohodlně vleze
do kapsy a obsahuje to nejnutnější co
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může člověka zachránit ve svízelné situaci:
provázek, niť a jehlu, tužku, papír, sponu,
drát, náplast, hřebík, žiletku, mince, knoflík, sirky a škrtátko, svíčka, připínáčky,
křída, jízdenka na místní dopravu, malý
nožík, ... A hlavně - na vnitřní straně
krabičky musí být napsána adresa majitele KPZ s telefony na rodiče - pro případ,
že by se mu něco stalo nebo KPZ někde
ztratil.

Dnes už dokonce alternativy ke
skautské KPZ vyrábějí velké zavedené firmy v podobě kreditních
karet ze kterých lze třeba složit nůž
nebo vytáhnout malé nůžky, tužku,
jehlu či pinzetu.

Ti, kteří nejsou pamětliví minulosti jsou odsouzeni zopakovat si ji
včetně všech předchozích léček a omylů. - Robert Baden Powell -

TŘI DNY PUTOVÁNÍ NA KONÍCH
Prý není lepší pohled na svět než z koňského
sedla. Během třídení jízdy po valašských lesích a
horských loukách jsme poznali, že to je asi pravda.
Jedna z nejoriginálnějších akcí, kterou jsme s
oddílem podnikli - a několikrát zopakovali. Spali
jsme pod stanem a o koně se celou dobu starali.
Přes noc jsme se střídali v hlídání koní v improvizované ohradě.

Nezapomenutelný
zúčastněné.

zážitek

pro

všechny
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Přivoň proto na cestách ke všemu, bratříčku, prožiješ lepší život. - Miloslav Nevrlý -

ZÁKLADY HOROLEZENÍ
Lezení po skalách přitažlivým a obdivovaným sportem, často spojovaným s
přívlastkem „nebezpečný“. Opak je však
pravdou. Pokud má člověk možnost lézt pod
vedením zkušeného lezce, velmi rychle si osvojí bezpečnostní zásady a základy jištění.
Od založení našeho oddílu se snažíme základy horolezectví naučit už toho nejmladšího
člena.
Cvičíme bezpečnostní zásady, ustrojení do
horolezeckého úvazku, navázání lana, zacvaknutí karabiny do skoby na skále, ....
Silným zážitkem bývá první slanění či
vylezení první malé stěny.
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Starší členové oddílu jsou pak
připraveni třeba na náročnější feratové výstupy při svých zahraničních
expedicích.

Život i člun řiď sobě sám. - Robert Baden Powell -

SPANÍ VE SNĚHU

Starší členové oddílu si mají možnost
odzkoušet outdorové nocování na
sněhu - v primitovních podmínkách
- v záhrabu, iglů, ve stanu nebo jen
tak volně.
Valašské hory i nedaleké slovenské
velehory nabízejí dostatek vhod-

ných terénů i přírodních scenérií k
umocnění takovéhoto zážitku.
Tato aktivita nás zoceluje na těle i na
duchu :-)
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Mlsnost je odporná, neúcta k jídlu odpornější. Starý chléb je nutno dojídat. Nejde o několik
haléřů, ale o zásadu, o úctu k tomu, co nás udržuje živé pod sluncem. - Miloslav Nevrlý -

JAK JSME STAVĚLI DBCB
Potřebu teréního bezbariérového centra v našem
regionu jsme poznali, když jsme v Katerřinicích
organizovali PARAWESTERNIÁDU - velkou akci
pro handicapované. široko daleko tehdy nebylo
veřejně přístupné místo, kde by si vozíčkář mohl
"odjet" na wc.
A tak jsme operativně předělali plány na výstavbu vlastní klubovny - upravili a rozšířili tak, aby
vznikl na kraji naší vesnice areál, který by mohli
pro svou činnost využívat i handicapovaní.
Pozemek n a skauty za symbolickou 1 Kč prodala obec Kateřinice. Obec také pomohla s vybudováním inženýrských sítí.
S financováním (14,3 mil Kč) nám pomohl
státní rozpočet, evropské fondy. Poskytnutím
bezúročné půjčky na financování stavby v celkové výši až 7 mil Kč nám pomohlo ústředi Junáka
a město Vsetín. 1,4 mil Kč jsme financovali sami
- půjčili jsme od ústředí Junáka - českého skauta
a půjčku postupně splácíme (poslední splátku
máme propočítanou na podzim 2018).
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Na projektu se začalo pracovat v roce 2002.
Stavět se začalo v 8/2005 a za 9 měsíců
(v 5/2006) bylo Dětské bezbariérové centrum Březiny (DBCB) slavnostně otevřeno.
Po té, co jsme splnili všechny podmínky a kritéria projektu, provozujeme DBCB na čistě dobrovolnické bázi. Neplacený správce se svým malým
týmem se stará o naplnění (víkendových a prázdninových) kapacit, komunikaci, běžnu údržbu a
financování provozu. Děti ze skautského oddílu
se starají o běžný úklid, sečení trávy, údržbu
vysazených stromků, .... Obec vychází vstříc
prominutím poplatků za svoz odpadu, vodné a
stočné. I tak je hospodaření DBCB každoročně ve
ztrátě - ale daří se nám ji snižovat.

Mimo pravidelné využívání DBCB
naším oddílem (minimálně 4x týdně)
každoročně navštíví o víkendech a prázdninách náš areál více než 1000 zdravých
i handicapovaných. Tedy zhruba tolik, kolik obyvatel má naše obec.

Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání,
bohatství i chudoby. - Robert Baden Powell -

EXPEDICE
Obdobou každoročních puťáků - cca týdeního
putování před stálým stanovým táborem, jsou
u roverů (členové 14+) a oldskautů (členové 24+)
prázdninové EXPEDICE.

EXPEDICÍ v našem pojetí rozumíme mnohadenní
náročnou zahraniční akci, zpravidla do hor či méně
přístupných oblastí. Putujeme zpravidla pěšky, na
lodích či kolech, spíme pod stanem či jen bivakujeme, ....
Našim EXPEDICÍM dáváme jedinečné pojmenování
- EXPEDICE SEVER (desetidenní putování tajgou
za polárním kruhem ve Švédsku), EXPEDICE PARING A SEBES (přechod rumunských pohoří) , EXPEDICE KORSIKA (paraglide, bike, kanyoning, treking),
EXPEDICE SLOVINSKO (výtupy v julských alpách a
rafting), EXPEDICE NORSKO (putování národním
parkem), EXPEDICE TYNÉS (plachtění a potápění
v Černé hoře), EXPEDSICE RODNA A MARAMUREŠ
(přechod rumunských hor), EXPEDICE DOLOMITY
(feraty), ...
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Ukaž mi, bez čeho se obejdeš, a řeknu ti, vezmu-li tě s sebou. - Miloslav Nevrlý -

PUTOVNÍ TÁBOR
Zkušenější
členové
oddílu
se
každoročně na začátku letních práznin
vydávají na velké putování, které vždy
končí na tábořišti, kde pokračuje stálý
tábor společně s těmi mladšími.

Nezáleží na tom kolik kilometrů urazíme, důležité je především že zvládneme unést v báglu vše co na
týden života v přírodě potřebujeme.
Že se můžeme spolehnout jeden na
druhého, že vždy vyřešíme všechny
nástrahy, které na nás čekají.
Staré oddílové pořekadlo zní: CO JSEM
SI NABALIL, TO SI TAKY SÁM PONESU.
a CO JSEM ZAPOMNĚL, BEZ TOHO SE
MUSÍM UMĚT OBEJÍT!
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Většinou putujeme pěšky, ale zkoušeli
jsme to i na kole, na lodích i na
koních.
Na "puťáku" spíme každý den na jiném
místě - v jednoduchém přístřešku, ve
stanu nebo jen tak "pod širákem".
Poznali jsme na vlastní nohy všechny
okolní pohoří a několikrát jsme vyjeli i
za hranice - na Slovensko.

A kdyby sis směl někdy vybrat mezi nadbytkem peněz, bohatstvím, které kazí, a mezi malou
chudobou, zvol si chudobu! Ne nouzi a bídu, ty jsou špatné, ale ptačí chudobu, která prospívá a
pomáhá k veselosti a bezstarostnosti. - Miloslav Nevrlý -

STÁLÉ TÁBORY
Celoroční pravidelná činnost kateřinických
skautů je završena letním táborem. Spolu
s putovní částí trvá celkem 24 dnů.

Kateřiničtí skauti si tábor staví sami
na "zelené louce". Podle potřeby jim vypomáhají nejstaší členové - oldskauti.
Místní oddíl pokračuje v české skautské
tradici a vždy táboří v podsadových stanech. Podsady ke stanům si členové sami

vyrobili. Kateřiničtí skauti si na svých
táborech sami vaří a sami obstarávají
všechny potřebné práce.
Program tábora po celý den nabitý
nejrůznějšími aktivitami v přírodě.
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Skoro každý hlupák umí rozkazovat a může ostatní přinutit, aby jeho příkazy poslouchali, pokud má za sebou dostatečnou moc k jejich potrestání v případě, že ho odmítnou uposlechnout.
Něco docela jiného je vést. Strhnout ostatní tak, aby vás následovali, dá opravdu velkou práci.
- Robert Baden Powell -

CHARITATIVNÍ ČINNOST
Charitativní činost patří do programu kateřinických skautů od jejich
vzniku. Víme, že "dobročinnost" je
sice krásné slovo, ale vychováváme
děti v tom, že než 1000 velkých krásných slov je lepší alespoň malý dobrý čin.
Každoročně se zapojujeme do lednové Tříkrálové sbírky, kterou pořádá
Charita Česká republika. Letos jsme
si dělali malou sumarizaci - za
všechny ročníky, kterých jsme se
aktivně účastnili jsme pro Charitu
vykoledovali půl milionu korun!
Mimo této pravidelné aktivity jsme

realizovali nárazové akce typu:
• sbírky šatstva, jeho odvoz a
osobní předání dětskému domovu
v Mukačevě na Ukrajině
• sbírku na POSTAVME ŠKOLU
V AFRICE
• SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII
• pomoc při katastrofálních povodních

V oddílových aktivitách se snažíme
podle svých možností činit dobro a
pomáhat tam, kde to je potřeba.
Snažíme se v praxi uskutečňovat starý
skautský příkaz: KAŽDÝ DEN ALESPOŇ
JEDEN DOBRÝ SKUTEK!

