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speciální číslo s informacemi o táboře 2013
vydáno pro vnitřní potřebu - 16.dubna 2013, nákladem 80 výtisků

oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu a 6.oldskautského klubu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
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Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.  - ARISTOTELES ze Stageiry -
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(Klíště - Lenka Drdová) V hlavě 
se mi míhá tolik vzpomínek a já 
nevím u které začít... Jestli tou, jak 
jsem přišla poprvé na oddílovku, 
nebo jak jsem poprvé sjížděla 
řeku, lezla po skalách, spala pod 
širákem, rozdělávala oheň, stavi-
la tee-pee, byla v indiánské sauně, 
spala v záhrabu, viděla zblízka jel-
ena, lezla do jeskyní..... To všechno 
s lidmi, kteří se stali mými kama-
rády, na které se můžu spoleh-
nout, když visím na laně, když 
nás unáší společné peřeje, pijeme 
poslední zbytky vody a máme 
strach jeden o druhého, když 
procházíme  tajemnými  úseky 
krajiny. Když po celodenní tůře 
ohříváme čaj u stejného ohně a 
smějeme se zážitkům z cesty, ze 
společně prožitých chvil....

(Ferda - Tomáš 
Dančák) Bohužel 
málo hlášek a zážitků 
se dá jenom tak pop-
sat aniž byste to zažili 
a přitom pochopili. Co 
chodím do ŠESTKY, (a 
že už je to nějaký ten 
pátek) mám  přitom 
těch zážitků a hlášek 
aspoň milion ...

(Gejitka - Katka Zbranková) 
O zážitcích strávených v 
kačickém oddíle by se mohla 
napsat knížka.
Ale hlavní je, že se člověk v 
ŠESTCE nikdy NENUDÍ, objeví 
různorodé krásy světa, získá 
spoustu nezapomenutel-
ných ZÁŽITKŮ a informací, 
ale hlavně - pozná spoustu 
nových KAMARÁDŮ se který-
mi všechno krásné prožije ...

(Anita Sedláková) Kdy já jsem vlastně do oddílu přišla? Asi 
osmá třída, moje první oddílovka, sjíždění Bečvy – uplavalo 
mi skoro pádlo. Irča nás nováčky lákala na prázdninový tá-
bor. A tak se teď nechávám v myšlenkách unášet na tábory, 
oddílovky, družinovky světlušek a vlčat ( jak malý Kulišák 
valil kukadla a přemýšlel, co by vymastil...), expedice Ru-
munsko, Švédsko, Korsika, Norsko, Slovinsko .... Zážitků a vz-
pomínek, které se z paměti nevytratí a které nás všechny 
pořád spojují, je spousta ...



Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení 
než upřímnost přítele.  - FRANCIS BACON -

Šestero šikovných tipů pro rodiče
JAK VYBRAT DOBRÝ TÁBOR PRO SVÉ DÍTĚ
 (zdroj: detibezhranic.cz, letnidetsketabory.cz)

    Reference od známých: Někdo z vašich známých, příbuzných nebo kolegů z práce už jistě v minulo-
sti své děti na tábor poslal. Proto se s nimi nebojte poradit a probrat jejich zkušenosti a dojmy. Pokud 
od nich dostanete doporučení na letní tábor, na němž bylo jejich dítě spokojené a rádo se tam vrací, 
pak tímto výběrem nic nepokazíte. Když není ve vašem okolí nikdo, kdo by vám předal cenné osobní 
zkušenosti, pokuste se alespoň sami najít o pořadateli tábora co nejvíce informací na internetu. Do-
brým znamením je, když má pořadatel za sebou letitou historii. Nebojte se mu také přímo zavolat, 
pokud je solidní, bude schopen a ochoten zodpovědět vaše otázky.

    Kvalifikovanost vedoucích: Oddíloví vedoucí jsou po dobu tábora vašimi zástupci a mají plnou 
odpovědnost za dítě a jeho bezpečnost. Tuto práci proto nemůže dělat každý. Samozřejmostí je, aby 
vedoucím na táboře byl člověk bezúhonný s čistým trestním rejstříkem a po psychické i fyzické stránce 
schopný práce s dětmi. Zjistěte si však, co pořadatel nabízí navíc: mají vedoucí odborné vzdělání v 
oblasti výchovy dětí? Mají opravdu zájem o práci s dětmi? Mají vlastní ratolesti? Varovným signálem 
by pro vás naopak mělo být, pokud zjistíte, že pořadatel své vedoucí vůbec nezná nebo je teprve 
shání na poslední chvíli.

    Hygienické zázemí: Hygienické podmínky podléhají přísným pravidlům vyhlášky MŠMT. Ověřte 
si, zda místo, kde tábor probíhá, odpovídá normám pro dětskou rekreaci. Zejména se zaměřte na 
kuchyni a sociální zařízení.

    Zdravotnické zabezpečení: Na táboře by měla být zabezpečena nonstop kvalitní zdravotní péče, 
zajišťovaná školenými odborníky.

    Stravovací režim: Aby si dítě táborový program jaksepatří užilo, mělo by mít také spokojené a 
plné bříško. Běžným standardem u pobytových táborů je pestrá a vyvážená strava pětkrát denně a 
neomezený pitný režim.

    Zajímavý program: Zeptejte se i na podrobnosti ohledně programu. Každý dobrý tábor má předem 
připravenou tématickou celotáborovou hru, ale také harmonogram celého pobytu s jejími jednot-
livými etapami a doprovodnými akcemi, jako jsou celodenní výlety, diskotéky, táboráky. Chybět by 
neměly ani rezervní dny pro přesunutí programu z důvodu nepřízně počasí. 
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Letní tábor kateřinického 
oddílu ŠESTKA je určen pro 
hochy i děvčata ve věku od 
7 do 15 let, respektive podle 
individuální způsobilosti 
dětí k pobytu na táboře.

Pro účastníky tábora je připraven program, který rozvíjí 
týmového ducha (družinové aktivity) a zároveň rozvíjí in-
dividuální schopnosti (tábornická praxe, výtvarné aktivity, 
terénní hry, ...).
Program tábora 2013 bude zarámován do etapové celotá-
borové hry  Zažij svůj vlatní příběh Rychlých šípů, podle 
románů Jaroslava Foglara.



Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

Nabízíme i nečlenům oddílu účast na letním táboře!

6.-21.července 2013 se u Čermné ve Slezku koná 16.samostatný 
letní tábor kateřinického skautského oddílu ŠESTKA.

Vedoucí tábora je studentka 3.ročníku Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci

Lada Kutějová - mobil 731 519 452, mail: laduskka@seznam.cz

Tábořiště se nachází na pozemku obce Čermná, asi kilometr od 
severovýchodního okraji Vojenského výcvikového prostoru Libavá.

Cena šestnáctidenního tábora je 2400 Kč.

Předtáborová schůzka rodičů se konná 31.května 2013 od 18:30 
v Dětském bezbariérovém centru Březiny v Kateřinicích.

Fotografie pořízená v červenci 1998 - na druhém samostatném táboře kateřinického oddílu. Ze 
zachycených  účastníků tábora jsou v dnešních dnech dvě učitelky ZŠ, jedna doktorka farmacie,  jed-
na  vysokoškolsky vzdělaná ekonomka, dvě vysokoškolské studentky pedagogiky, jedna učitelka MŠ, 
jeden vysokoškolský student IT,  jedna vysokoškolská studentka návrhářství, úspěšný podnikatel v 
přípravě tisku a digitálních dat, .....  NECHEJTE SVÉ DÍTĚ VYRŮST VE SKAUTU!

Táborem to začíná!

Na letním táboře   bývá 
skvělá parta a vytváří se 
zde pevná přátelství. 
Ti účastníci tábora, kteří 
nejsou členy oddílu, se 
mohou i po prázdninách  
účastnit každotýdenních 
aktivit (výpravy, 
družinové schůzky, 
schůzky oddílu, jarní 
tábor, ...) a v případě 
zájmu se stát členy 
kateřinické ŠESTKY. 


