
Zveme tě na naši sobotní výpravu  
24.dubna 2004. Pojedeme na 

Ivančenu - poutní místo skautů. 
S sebou: 50Kč na cestu (autobus), teplé 
oblečení + dobré boty, pláštěnku, jídlo 
a pití na celý den. Sraz: v 7:00 hod na 
zastávce u kina v Ratiboři nebo 6:50  

z Kateřinic.  Návrat: do 18:00 hod

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v KateřinicíchOddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
SPECIÁL 2004, vydáno pro vnitřní potřebu - 20.dubna 2004, nákladem 60 výtisků
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Je úplně jedno, jsi-li holka nebo kluk. Chodíš-li již alespoň do školy 
zveme tě na náš oddílový pátek 23.dubna 2004  v 16.00 hod do 

skautské klubovny v Kateřinicích (u obecního úřadu). 

Zajímá tě, co se děje na 
takové družinovce? Tak 

neváhej a přijď se podívat!

Skauti a skautky (12-15 let )
se schází 1x týdně na své družinovce 
v kateřinické klubovně:
Šneci (chlapecká družina) - pondělí
Žížalky (dívčí družina) - úterý
Žabky (dívčí družina) - čtvrtek

Společné oddílové schůzky a oddílové pátky
se pořádají v naší klubovně Kateřinicích a v letních měsících 
v Kateřinicích - Březinách na místě kde si postavíme novou 
klubovnu. Scházíme se vždy v pátek od 16:00 do 18:00.

Oddílová schůzka 30.dubna se vyjímečně konná v Jablůnce 
- SLET ČARODEJNIC.

Světlušky a Vlčata (6-11 let)
se schází 1x týdně na své družinové schůzce 
(podle bydliště) v Kateřinicích, Ratiboři a 
Jablůnce.

Družinovky v Ratiboři
Každé úterý od 16.15 do 18.15 hod v bývalé 
budově fary (na pravé straně do kostela). 
Kontaktní osoba: Petr Zubíček – Zub 604 
629 739,  Jana Zubíčková – Janina 605 
957 

Družinovky v Kateřinicích
Každou středu od 16.00 do 18.00 hod ve 
skautské klubovně (v uličce mezi kostelem 
a obecním úřadem, součást obecního 
úřadu). Kontaktní osoba: Irena Drábková 
– Irča 737 249 210

Družinovky v Jablůnce
Každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod 
v budově technických služeb, vedle 
obecního úřadu – velké železné     modré 
vrata. Kontaktní  osoba: Tereza Baroňová 
– Sněhula 605 974 084

Zveme tě mezi sebe



Na ŠESTÁKU „Speciál 2004“ se podíleli: Sně-
hula, Dazul, Zub, p.Rowlingová, internet, LA-

CHIM spol.s r.o.
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Z našich akcí

(Zub) …nebyla vůbec špatná, do půl 
šesté jsme byli venku a hráli jsme pro 
Báru zdánlivě mírumilovné hříčky. Ale 
my jakožto „hovádka boží“ jsme si z toho 
udělali solidní brutus. První byl boj o šátek. 
Dvě družstva závodila, kdo doběhne 
pro šátek první a odnese ho  na svoji 
půlku. Každého  družstva vybíhal jeden 
a limit byl 1 minuta. Nebudu popisovat 
každý boj. Každý byl lítý a bez  servítek. 
Podřené ruky, kousání, štípání, kopání 
do píšťal, každý volil své. Zajímavé bylo, 
že i nad možná silnějšími chlapci vítězily 
cérky. (Čeči dala Cipískovi v zápalu boje 
ťafku do nosa). Rozhodně jsme všichni 
skončili jako mašíci, protože mokrá hlína 
a antuka jak jistě víte docela špiní. Pak se 
hrálo ještě „útok na hradby“. To taky stálo 
za to. V klubovně jsme ještě pracovali 
s mapou. Hledaly se značky a některé 
z nich byly i zajímavé. Např. vysílač, 
továrna s komínem. No a pak byl konec. 
Prostě jak říkám, oddílovka nebyla vůbec 
špatná.

(Sněhula) Dnes byla schůzka úplně 
speciální, jeli jsme na Vsetín. Krom 
toho, že jsme si takhle vyrazili do 
města, nikdo do poslední chvilky 
netušil, co tam budeme dělat. No, 
ale Dipsyho a Včelčiny zvědavosti se 
nedalo odolávat věčně a tak jsem jim 
to v autobuse prozradila. Na městském 
úřadě totiž pořádali výstavku obrázků, 
co namalovali postižené děti a mě 
zajímalo, co tam bude vystaveného 
a proto jsme se tam vydali. První 
zjištění bylo, že ty obrázky jsou nejen 
od postižených dětí, ale také do žáků 
z místních škol. Zdeňa tam dokonce 
našel i obrázek od svého brášky 
Martina (nakreslil obří batoh). Jelikož 
jsme prohlídku obrázků sfouli rychle 
namířili jsme si to k čajovně. Teda, 
musím říct, že Dipsy a Včelka nechali 
slušné vychování doma a tak to taky 
dopadlo. Až jsem se za ně styděla. No, 
ale za to jsme se pořádně nasmáli. 
Společně jsme si dali jeden ovocný 
čajík a jeden karamelový – mňam. 
Nakonec bych to, ale stejně hodnotila 
jako dost vydařenou družinovou

Oddílovka 19.3.2004 Beruščí družinovka
18.3.2004



V úterý 20.4.2004
a ve středu 

21.4.2004 na 
kateřinické 

kabelovce od 19:00 
překvapení!překvapení!překvapení
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Hermiona se zády zhroutila na tvrdou 
a studenou zem, přičemž bylo celé 
její tělo bezvládné. Měla široce 
rozevřené oči a pootevřená ústa, 
což doplňovalo onen výraz hrůzy, 
který měla na tváři. Bylo to děsivé… 
vypadala jako živá, až na to že…
„Je mrtvá…“ pomyslel si Harry. 
„To snad nemůže být možné…“
„Hermiono…“ šeptl třesoucí se Ron. 
Přiběhl k jejímu tělu a přiložil ji ucho 
na srdce, jen aby se ujistil. Když 
Harry viděl, jak zabořil tvář do její 
košile, bylo mu jasné, že neslyšel 
sebemenší známku po tlukotu srdce. 
Hermionu zasáhla kletba, která zabíjí, 
takže nebylo nic, co by mohli udělat.
„Ty zrůdo!“ vřískl Harry, otočil se a vytáhl 
hůlku, kterou namířil na Voldemorta i 
přes to, že měl oči zaplněné slzami. 
„Nejdřív jsi mně přerušil možnost oživit 
mojí maminku… pak jsi zabil Siriuse… 
potom Colina… a teď mou nejlepší 
přítelkyni! Za tohle zaplatíš, Voldemorte!“
„Ha! Takové ubohé dítě jako ty? A 
mělo by přemoci mě? To je směšné…“ 
chechtal se Voldemort, který pořád 
vypadal jako Brumbál… navenek.
„Dokázal jsem to předtím a dokážu to 
zas,“ odsekl Harry a z pusy mu létaly 
sliny.

UKÁZKA Z PÁTÉHO DÍLU HARRY POTTERA 

ŠKOLNÍ HYMNA
Bradavice, Brada, Bradavice,

každý z nás chce vědět víc, než ví,
ať jsme ještě hloupí jelimánci,

nebo nám už vlasy šediví.
Našim hlavám může nejvíc prospět,

když se tady něco naučí,
prachu a starých pavučin.

teď je v nich vzduch a spousta much,
Učte nás všecko, co za to stojí

a co leckdo z nás už zapomněl,
pomozte nám a každý sám

zvládne víc, než by vůbec měl
pomozte nám a každý sám

ěl
pomozte nám a každý sám

KONTAKT  na vedení oddílu: 
Radek Pořízka  - 606 541 599, Kateřinice 82, sestka@skauti.cz


