oddílový časopis 6. koedukovaného oddílu a 6. oldskautského klubu Junáka - českého skauta v Kateřinicích

číslo

154 vydáno pro vnitřní potřebu 13. prosince 2019, nákladem 90 výtisků

VÝPRAVA NA HELFŠTÝN 28.–30. 10. 2019

www.SESTKA.eu

www.OLDSKAUTI.cz

.

Vychází další číslo oddílového časopisu, a jak se postupně stává zvykem, píšu úvodní text na jeho první
stranu. Je to o tom, co se mě v danou chvíli dotýká, ať už jde přímo o Šestkařské záležitosti nebo méně. A tentokrát tomu není jinak.
Někdo mluví o Vánocích, někdo o adventu, Mikulášovi, jiný o slunovratu a někdo mluví furt. Všude kolem nás
je neustále spousta slov, vět i souvětí, která jsou ovšem mnohdy úplně prázdná. Nemyslím jen to na první
pohled rozeznatelné žvatlání, blekotání a blábolení. Ale taky ony kecy, zabalené do pěkných, spisovných vět,
které se tváří vznešeně a honosně. Je jedno, s čím si to kdo spojí, politika, rodinná konverzace, vyučovací
hodina, pracovní debata, rozhovor na ulici nebo projev v televizi. Ať už jsme svědky jákéhokoli verbálního
vystoupení, zaměřme svou pozornost do očí toho, komu nasloucháme. Sledujme mimiku a poslouchejme
nejen ušima, ale i očima a vlatními pocity. Mnohdy zjistíme, že člověk, který má 5 posluchačů, řekl jednou
větou pět různých názorů. Ptejme se, když něčemu nerozumíme, a mluvme, když víme, co říkáme.
Šestku už tradičně čeká krátké divadelní představení na střediskové Vánoční akademii a s tím spojené větší
či menší herecké vystoupení několika jedinců. Věřím, že nám i tato zkušenost pomůže podívat se hlouběji
na naši schopnost vyjadřování a zároveň sledování scének ostatních oddílů poslouží k tréninku schopnosti
chápat netradiční komunikační způsoby.
Dává to smysl nebo je to jen snůška prázdných keců?
Přeju všem pohodový dojezd a krásný vstup do nového roku – bez keců.
Kája

Na Setkání činovníků, kde se za náš oddíl vydala Kája,
bylo hlavním tématem oprava Skautského domu na
Vsetíně, která je plánovaná na rok 2020. Jak se však
záhy ukázalo na prosincové střediskové radě, oprava
bude muset pravděpodobně počkat, a to z důvodu
finančních (nepodařilo se nám získat grant).
Gratulujeme Marti, která úspěšně dokončila čekatelský
kurz!
Naším dlouholetým dobrým skutkem je zapojení se
do Tříkrálové sbírky. Nejinak tomu bude v lednu 2020.
Koledníci nechť se hlásí svým rádcům/vůdcům na
družinovkách.
Tradiční rozdávání Betlémského světla proběhne na
vsetínských vánočních trzích před městským úřadem
v sobotu 21. 12. 2019 od 16:30.
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OKÉNKO DO DRUŽIN
aneb co se dělo na našich schůzkách

(Kikina)
Družina světlušek a vlčat prožila velkou změnu -– rozdělili jsme se na dvě „šestky” (v našem případě spíš
devítky), kterým jsme po delší debatě vybrali názvy Lišáci a Klíšťata. Že Lišáci jsou ti starší a lstivější a Klíšťata
ty malé přítulné přísavky, je asi každému jasné. Rozdělení programu nám zatím přineslo jen samá pozitiva.
Lišáci se kromě tréninku manuální zručnosti mohli věnovat i náročnějším tématům, jako je výročí vzniku
Československa nebo výročí Sametové revoluce. Klíšťata se zase více věnovala hraní, kreslení a praktickým
úkolům. Ale část programu máme samozřejmě stále společnou, protože společné hraní, výroba vánočních
ozdob nebo pečení muffinů nás spojuje přece jen nejvíce.
(Tovaryšek)
Šneci se v minulém měsíci naučili zacházet se základním nářadím a vybavením Březin. Dále se seznámili
s aplikací Záchranka, která může v případě nehody zachránit život, a aplikací mapy.cz, aby se dokázali
zorientovat, když jsou bez GPS signálu i internetu. Taky jsme měli pozvaného zvláštního hosta Michala, který
nám názorně ukázal kouzlo dronů. Kromě naučných témat jsme hráli hry rozvíjející manuální zručnost,
schopnost komunikovat a spolupracovat, ale taky hry na posílení fyzické zdatnosti a zrelaxování se.
(Irča)
Schůzky Benjamínků jsou velmi různorodé a ty poslední i krásně voňavé. Upekli jsme si vanilkové rohlíčky,
a taky pro Mikuláše, čerta a andílka výborný jablíčkový štrudl. Pozorovali jsme lupou, dalekohledem
a v budoucnu nás určitě čeká i mikroskop. To nás moc bavilo, objevili jsme spoustu zajímavých věcí. Celkově
jsou Benjamínci docela zvídaví a to nás na nich moc baví :-). Zkoušíme různé pokusy a díváme se, jak to
všechno funguje. Někdy to ještě všechno nechápou, ale věřím, že nic se neztratí v duchovním světě :-). Taky
pořád cvičíme, hrajeme hry a snažíme se jakkoliv jinak vyblbnout a vybít přebytečnou energii. Procvičujeme
i jemnou motoriku třeba výrobou přáníčka nebo motáním bambulek. 5. 12. 2019 za námi přišel na schůzku
i Mikuláš, anděl a taky čertisko. Ze začátku se někteří báli, i slzička ukápla, ale společně jsme to nakonec zvládli
všichni. Z čertiska se nakonec vyklubal docela fajn čertík, který dělal legraci a nakonec to byl kámoš největší.
Od andílka a Mikuláše jsme dostali balíčky, za které jsme společně poděkovali zazpíváním několika písniček.
Jinak jsme jim toho moc neřekli, protože respekt opravdu vzbuzovali a my se ještě trochu styděli. Až potom u
výborného štrůdlu se jazýčky rozvázaly. Velké poděkování patří Martinovi, Leničce a Veríkovi za to, že si ve
svém nabitém programu udělali čas a přišli mezi nás. Benjamínci to opravdu ocenili a moc si toho vážíme
:-) DĚKUJEME!!!!
(Janina)
Na schůzky chodí 10–12 dětí. Celou jednu schůzku jsme věnovali vesmíru, hráli jsme vesmírné hry a kreslili
jiné civilizace. Povídali jsme si o dušičkách, jejich významu a zvycích, které se ten den dělají u nás i jinde
ve světě. Na dalších schůzkách jsme dělali číselné šifry, kreslenou pantomimu, domino – skautské značky,
skládání sirek na láhev, uzly, poznávání zvuků, hráli na hamouna, kraby, myšičky a bomby, hry venku. Zahájili
jsme výrobu tajné činnosti a povídali si o Vánocích a vánočních zvycích. Na schůzky s námi začala chodit
Marťa, kterou si děti rychle oblíbily.

(Verík)
V posledních dvou měsících jsme se stihly zúčastnit už třech výprav, které jsme si neskutečně užily. Na
družinovkách jsme toho též nemálo udělaly, s holkama jsme se ale shodly, že nejlepší schůzka byla,
když jsme se se šnekama podívali na film Skauti bez lilie, u kterého jsme nejen snědli pár balíčků
brambůrků, ale taky se dozvěděli, že skauti to vždy neměli lehké. Minulou schůzku jsme celou věnovali
zdravovědě, která je ve znalostech skauta velmi důležitá. Příští družinovka bude trochu netradiční,
ale holkám ani muk.
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VÝPRAVA NA CECILKU
1. den (Můrka)
Měli jsme sraz na zastávce v Ratiboři v 15:00. Čekali
jsme asi 10 minut, rozdali si čísla a byl tu autobus.
Autobusem jsme dojeli do Valašského Meziříčí. A potom jsme jeli už do Kroměříže a z tama jsme jenom
přešli na autobus a dojeli jsme k zastávce. Z tama
jsme šli už jen pár kilometrů a došli jsme na chatu Cecilku. Tam jsme moc nic zajímavého nedělali.
Rozdělili jsme se do stanů a začalo stavění stanů.
A bylo volno až do večera. Kluci nám furt třepali se
stanem, takže jsme je tam potom honily. Na večeři
jsme měli jídlo z domu. Večerka měla být v 22:00,
ale nebyla.
2. den (Karenina) – bohužel její článek se do uzavírky
čísla nepodařilo obdržet :-(
Den odjezdu (Můrka)
Vstali jsme až o půl osmé, neslyšeli jsme budíček.
Probudili jsme se úplně namačkaní na sebe, protože
u nás spal Raptor. Na snídani jsme přišli zase pozdě,
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4.–6. 10. 2019

protože jsme si balili. Na snídani byl rohlík se sýrovou pomazánkou a cibulí. A po snídani jsme začali
sklízet stan. Se stanem nám pomohla Karel, Marco
a Hruška. Pobalili jsme stany, dostali jsme svačinu
(jablko a oplatek), dali si batohy na záda a mohli
jsme vyrazit. Šli jsme zase okolo nádherných
domečků.
Dorazili jsme na zastávku a měli jsme ještě nějaký
čas než přijel autobus. Mezitím jsme si zahráli
„hru”. Zavřeli jsme oči a Lila a Marťa se nás ptaly na
různé otázky okolo výpravy a když se nám to líbilo,
tak jsme dali ruce nahoru a když ne, tak dolů a něco
mezi tím. Potom tu byl autobus a jeli jsme asi deset
minut a dojeli jsme na nádraží do Kroměříže. Marťa
šla koupit lístky a my jsme mohli jet vlakem až do
Valašského Meziříčí. Od Val. Meziříčí jsme měli na
výběr, jestli půjdeme pěšky nebo si zavoláme rodiče
a pojedem autem. Řekli jsme pokřik a ahoj. A ještě
jsme museli zachránit princeznu ze spárů lva. Lev
nám dal 3 otázky, na 1 jsme odpověděli špatně.

VÝPRAVA NA HELFŠTÝN 28.–30.10. 2019
28.10. (Liška)
Setkání bylo v 8:00 v Jablůnce na nástupišti. Jak
jsme nastoupili na vlak, tak jsme jeli asi hodinu.
Potom, jak jsme vystoupili, tak nás čekala
pětikilometrová cesta. Jak jsme dorazili na
Helfštýn, tak jsme se ubytovali a pak byl oběd
a polední klid.
Po poledním klidu jsme šli do lesa a hráli jsme
bojovku o vlajky. A byla svačina – jablko. Potom
jsme hráli pantomimu a byla večeře. Na večeři
byly palačinky s marmeládou a nutelou. Potom
byla stezka odvahy a šli jsme spát.

oběd byly těstoviny s nějakou omáčkou, ale já
jsem nejedla, protože jsem měla svačinu, a pak
byl odpolední klid. Po odpoledním klidu jsme
šli do lesa a hráli jsme hru Boj o čepici. Já jsem
byla v týmu s Horkou, Kubašem, Pepou, Veverkou, Tovaryškem, Rozárkou, Terezkou a s Oreem.
A samozřejmě jsme nevyhráli, ale vyhrál tým
Veríka. Pak byla svačina a bylo jablko.
Po svačině jsme čekali u ohně a až byla tma, tak
byla stezka odvahy. Byla to sranda a pak už jsme
si mohli jít lehnout.

28.10. (Natka)
Dnes jsem vstanula v 7:00 a pak jsme jeli na
vlakové nádraží v Jablůnce. Jak jsme přijeli na
nádraží, tak tam nebyl nikdo z vůdců, ale za
chvíli vůdci přijeli. Vlak jel v 8:15, mezitím jsme
si rozdali čísla, já jsem byla číslo 20.
Ve vlaku jsem seděla s Můrkou a s Horkou a hrály
jsme placáka. Jak vlak zastavoval, tak hrozně
pištěl. Když jsme přijeli na vlakové nádraží do
Lipníku nad Bečvou, tak jsme se spočítali. Nikdo
nechyběl. Pak nám zbývalo ještě 5 kilometrů na
hrad Helfštýn. Museli jsme si brát krosny, ale
pak jsme potkali odpočívadlo a sedli jsme si.
Kája nám vyprávěla příběh o hradě a pak přijela
Klíště a vzala nám krosny na hrad.
Až jsme došli na hrad, tak jsme si byli vybalit věci
do věže, ve které jsme spali. A pak byl oběd, na
5

28. 10. (Žabák)
Sraz byl v Jablůnce v 8:00. Jeli jsme 1 hodinu
vlakem a pak jsme šli 5 km. Pak jsme došli na
hrad, tam jsme si buď snědli svačinu, nebo měli
oběd (nudle s kečupem). Potom byl polední klid
a pak byla svačina. Na svačinu bylo jablko. Pak
jsme šli do lesa, kde jsme hráli boj o vlajku a pak
jsme luštili křížovku. Na večeři byly palačinky
s nutellou a marmeládou. Pak byla stezka odvahy a potom do deseti večerka.
29.10. (Sáry)
V úterý ráno, se slovy „Sakra, to je zima!“, jsem
se jaksi vyhrabala ze spacáku. Po budíčku byla
rytířsko-kouzelnická rozcvička, kterou jsme
zakončili cvalem na koni po schodech nahoru
pro zubní kartáček. Pak ogaři rozdělali oheň
a bylo po zimě. Teda, aspoň částečně. Na snídani jsme dostali do ešusů kaši s jablky. Něco
jsme zpívali, přikládali do ohně, kecali a znovu
přikládali. Na svačinku rychle sníst Horalku
a hurá za dalšími nápovědami k dračímu jménu.
Toto téma je duchem celé výpravy. Je to vlastně
etapovka podle legendy o drakovi. Na oběd jsme
si dali čínu s rýží. Po krátkém odpočinku jsme
byli na prohlídce hradu s kastelánem. Po nějaké
době se nám podařilo draka uspat. Na večeři
jsme si opekli špekáček. Ještě chvíli jsme seděli
u ohně a pak nás nehřál oheň, ale zahříval teplý
spacáček.
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29.10. (Pepa)
Druhý den výpravy jsme se všichni probudili
a hurá na rozcvičku. Po rozcvičce jsme si vyčistili
zuby, Žabák úspěšně rozdělal oheň. Chvíli jsme
se ohřívali u ohně a potom šli na procházku, na
které jsme hledali a určovali rostliny. Na svačinu
byl oplatek. Po svačině měl Tovaryšek program,
nejdřív jsme byli veverky a kradli jsme si oříšky,
potom jsme se učili pochodovat v jednořadě,
dvojřadě... Poté nám Kája uvařila vynikající
čínu. Po odpoledním klidu nás kastelán Honza provedl po hradě a řekl nám něco z historie
hradu. Na svačinu bylo jablko. Hned po svačině

jsme dokončovali drakovo jméno – jmenoval se
Zlodráp. Když jsme znali zaklínadlo i jméno draka, tak jsme šli na hradby, stoupli si do kruhu,
chytli jsme se za ruce a začali zaklínat. Draka
jsme zakleli na dalších tisíc let. Večer jsme si
opekli špekáčky. Po večeři jsme někteří lehli na
hradby a pozorovali jsme hvězdy, dokonce jsme
viděli padat 4 hvězdy. Unaveni po dlouhém dni
jsme zalezli do spacáků a usnuli.
30.10. (Mimoň)
Ráno jsem se probudil a všichni ještě spali. Šel
jsem dolů a čekal na budíček. Byla rozcvička a já
jsem byl vzadu. Běželi jsme na rozhledu a zpět.
Ke snídani byl chleba s marmeládou a zeleninou. Pak jsme šli psát, stříhat a lepit řád spícího
draka. Dal jsem si čaj. Šel jsem si nahoru uklízet batoh a šel jsem i s batohem dolů. Šel jsem
hrát na hradby šachy. Pak nás zavolali a šli jsme
dolů. Hráli jsme hutututu a schovku. Pak jsme
obědvali. K obědu jsme měli čočku. Šli jsme si
sbalit ešák a šli jsme. Když jsme byli na nádraží,
šli jsme do vlaku. Zjistili jsme, že je to špatný
vlak. Přesedli jsme a už jsme jeli. Dojeli jsme a šli
jsme domů.
30.10. (Kvašák)
Ráno, když skoro všichni vstali, jsem musel jít na
záchod. Jak všichni vstali, tak byla rozcvička. Ale

naštěstí jsem měl službu a se mnou i Verík, Dejv,
Kuba a Oreo a Sára. Když Fanta začal rozcvičku,
tak k nám přišel Tovaryšek a šel nám pomáhat.
A už to jelo. Jak skončila snídaně, tak jsme si
všichni nalepili řády rytířů. Po obědě si všichni
sbalili svoje věci. Jak jsme doobědvali, tak jsme
šli na vlak a byli jsme tam asi o 15 minut dřív.
Pak jsme nastoupili do vlaku, ale jak Tovaryšek
šel ukázat jízdenky, něco zjistil. Hned nám řekl,
že jsme ve špatném vlaku. Jak jsme dojeli do
Hranic na Moravě, tak jsme rychle přestoupili
do druhého vlaku na jiném nástupišti. A už
jedeme dobře.
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ODDÍLOVÁ VÝPRAVA NA SKÁLY 16. 11. 2019
(Verík)
Ráno jsem na zastávku přišla první a čekala,
než všeci přijdou. Autobusem jsme pak dojeli
do Hošťálkové, kde jsme se rozdělili do skupinek
tak, aby v každé skupince byl někdo starší a pak
mladší, a vyfasovali jsme mapky. Po zelené
značce jsme se vydal cestou do kopce a pak
jsme procházeli cestičkou okolo hošťálkovských
lesů. Zastavili jsme se u studánky, kde si většina
snědla svoji svačinku.
Po tom, co Berušce spadl celý batůžek do
studánky a já si ho zabalila do tašky, aby ho nemusela vláčet, jsme se vydali dál. Po cestě začala
Karčina fenka Cindy honit srnku a vrátila se,
až když jsme začali stoupat do kopečka lesem.
Nahoře už na nás čekaly obrovské šutry neboli
Čertovské skály. Jelikož trochu poprchávalo a my
nemohli na skály, tak jsme si zahráli v lese na
škůdce a ochranáře. Pepa nám pak na jednom
z šutrů rozdělal oheň (díky Pepo), abychom si
mohli opéct špékáčky (Hanny mi jeden velkoryse
darovala, díky Hanny).
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Jelikož jsme po cestě hráli hru klíště a já na sobě
jedno objevila, tak jsem ho potají připla na
Mimoně.
Po dopapání špékáčků jsme se vydali dál lesem na cestu, kde začala Verča počítat a my se
museli schovat. Až na zastávku jsme šli po rovné
cestě. Čekání na autobus jsme si zkrátili hraním

pantomimy a Karen s Pepou vybíráním bodláků
zpod svých triček. Dojeli jsme na do Ratiboře
asi o tři hodiny dřív a ukončili tuhle příjemnou
výpravu.
(Mimoň)
Ráno jsem se probudil, převlékl a vyrazil. Přišel
jsem na nástupiště a za chvíli jsme jeli autobusem do Hošťálkové. V Hošťálkové jsme zahájili výpravu. Šli jsme na velký kopec (na jehož
konci byl náš cíl). Bavil jsem se s Veríkem a někdy
i s Natkou a Buldozerem. Cestou jsme hráli na
klíšťata.
Došli jsme nahoru a pořád mě otravovaly
klíšťata. Šli jsme hrát na ochránce a škůdce
a pak jsme sbírali dřevo a tyčky. Zapálili jsme
oheň a šel jsem pro další suché dřevo. Konečně
jsem si opékal špekáčky. (Po pravdě jsem měl
jen jeden špekáček). Mňam, to byla dobrota :).
Dojedli jsme a šli.
Cestou jsme hráli neskutečně otravná klíšťata
a schovku, u které jsem 3x vyhrál (2x když jsem
se schoval a 1x když jsem pykal). Došli jsme na
zastávku a hráli jsme pantomimum.

Přijeli jsme hrozně brzo, ale přesto vypráva byla
skvělá.
(George)
V sobotu ráno, ještě za tmy, jsme se sešli na autobusové zastávce v Ratiboři. Autobusem jsme
jeli do Hošťálkové. Nejdřív jsme šli po značkách
a potom lesem. Až k Čertovým skalám.
Hráli jsme tam na škůdce a ochranáře lesa. Na
oběd jsme si opekli špekáčky. Zpátky jsme se vraceli znovu autobusem. Výprava se mi moc líbila,
bylo to senzační!!!
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VÝPRAVA SVĚTLUŠEK A VLČAT 12. 10. 2019
(Hanny) Na tohle počasí se vyplatilo počkat! Výprava světlušek a vlčat nemohla byt vydařenější.
Rozcvička proběhla na workoutovém hřišti v Ratiboři u školky, nahoře v Kobelném jsme si poslechli
od Libora (můj spolužák) spoustu zajímavého o oslících, samozřejmě jsme je pozdravili i osobně,
naháněli ovečky a mazlili se s koťátky. Potkali jsme kolemjdoucí s airsoftkou a mohli jsme se kouknout.
U Sutery (na Porubě) jsme to stočili na Hološín a museli najít Bohovou studánku, kde všichni doplnili
zásoby vody. Našli jsme také stroj z dávných časů jako minule, ale ani tentokrát se nejednalo o knihtisk, ale o lis na slámu k mlátičce. Poslední zastávka – cukrárna a pak už domů.
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VÝPRAVA BENJAMÍNKŮ

2. 11. 2019

(Irča) Záchranná stanice a vyprávění paní veterinářky Benjamínky velmi zaujaly. Dozvěděli jsme se, která zvířátka
většinou nejsou opuštěná, i když to tak vypadá, a naopak,
že mládě veverky, pokud je na zemi, potřebuje pomoct vždy.
Věděli jste to?
Taky nám řekli, jak a proč zvířátka do záchranné stanice přišla
a až překvapivě dost i od rádoby chovatelů docela zajímavé
a exotické kousky. Viděli jsme havrany, orly, sovy, taky jezevce
a nádhernou lišku. Vydra se před námi schovávala, ale nakonec jsme ji zahlédli.
Zato velmi nenechavý holub nás častoval svou neodolatelnou
přítomností. Vlk na závěr byl pro někoho milé a pro někoho

nemilé překvapení. A zvíře, které budilo velký respekt – orel – byl prý velmi
krotký, až přátelský a dal se i pohladit. Ale to jsme raději nezkoušeli. Zato
jsme si pohladili malou sovičku.
Bylo nás 11 Benjamínků, Irča a Terka
a bylo báječně. I s lízátkem na závěr.
11

PLÁNOVANÉ AKCE
Oddílový plán
13. 12. Oddílovka
14. 12. Vánoční akademie
Sraz v 7:00 v Ratiboři u kina (odjezd autobusem
7:15). Pojedeme na Hovězí. S sebou KROJ, peníze
na autobus (případně slevovou kartičku), svačinu a pití na celý den. Návrat v odpoledních hodinách. (Bude upřesněno podle situace).

23. 12. Oddílové Vánoce
Trojka – magické číslo v pohádkách - počet princezen, splněných přání, záludných úkolů... A tři, to
je i počet věcí, které by každý měl přibrat s sebou
na letošní poslední společnou oddílovou sváteční
schůzku. Něco dobrého pro lesní zvířátka (ne pečivo), něco dobrého pro kamarády a jeden erární
dáreček. S touto výbavou se sejdeme v pondělí 23.
prosince v 15:30 v Březinách. Společně zaběhneme do krmelce a užijeme si tradičně laděný vánoční program, letos v režii dvou nejmladších kateřinských družinek. Oddílové Vánoce tentokrát
protáhneme až do půl sedmé, abychom si v poklidném tempu bohatý program vychutnali a byl
dostatečný čas i pro představení "tajné věci", kterou určitě každá družinka pilně vyrábí. Vánoční
svátky jsou o potkávání se a příjemné atmosféře.
Pojďte nám pomoct si ji společně vytvořit, těšíme
se na každého z vás

27.–29.12. Polární výprava na Bařinku ve Velkých Karlovicích (pro Žaby, Šneky,
RS)

Sraz: v pátek v 6:45 v Ratiboři u kina (odjezd autobusu 7:06)
Návrat: v neděli ve 12:42 do Ratiboře ke kinu
S sebou: seznam věcí naleznete na oddílovém
webu sestka.eu v rubrice „Co vzít s sebou na..?”
– vícedenní výpravu, + kopii kartičky pojišťovny
a místo v batohu na společné jídlo. Dále na sraz:
malou svačinku na cestu, pití, podle sněhových
podmínek jezdící prostředek na sníh (ne sáňky),
200 Kč (celková cena je 300 Kč), slevovou průkazku na jízdné, prohlášení o bezinfekčnosti podepsané rodičem.
Nejpozději do 17. 12. vybíráme zálohu 100 Kč
na osobu, čímž je člen závazně registrován na
výpravu. Odevzdejte svému rádci nebo Káji. Kontakt na vůdce výpravy – 739 649 689, karolina.
mozisova@gmail.com - Kája

Leden:
10. 1. Oddílovka
11. 1. Tříkrálová sbírka (pro nahlášené)
24. 1. Oddílovka

Na vzniku ŠESTÁKU číslo 154 se podíleli: Kája, Kikina, Tovaryšek, Verík, Irča, Pepa, Sáry, Natka, Liška,
Hanny, Kvašák, Žabák, Můrka, George, Mimoň, Dazul, Marťa a Dita.

Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : .................................

