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Pedagogika je umění - hlavně umění nedat na sobě znát nesnáze povolání.
To je někdy opravdu kumšt. - Božena Benešová -

Účastníci Velkého úklidu č.2 v DBCB si docela
mákli, ale odměnou jim bylo - mimo hříček
na vozících - i černé oddílové tričko se žlutým
znakem ŠESTKY.
Do oddílu nám po absolvování autoškoly
a úspěšném splnění zkoušek, přibyly dvě
řidičky. Gratulace Káji a Máji.
Pracovní vybavení se rozrostlo o nezanedbatelné kusy. Zbrusu nový křovinořez, motorová pila, hrábě a drobnější nářadí,
může Šestkařům říkat Pane. Většina už je
odzkoušena a převládá spokojenost. Díky
Fialce a jejímu "Grant-týmu" za získání
prostředků ke koupi a taktéž díky Tomovi a
Fantovi za výběr a vlastní nákup.
Většina nářadí bude mít hlavní roli na
veřejné akci s názvem Valašský sekáč, více informací na konci časopisu.
Středisková rada Junáka (SRJ) našeho
vsetínského skautského střediska (pod nějž
organizačně spadáme) se schází každý měsíc
a řeší především organizační věci důležité
pro chod oddílů.
Červnová rada (1.6.2014) se sešla v
neusnášení schopném stavu - nedorazili
všichni ti, kteří jsou oprávněni hlasovat. A
protože byl na programu této rady klíčový
bod, kterým bylo schválení a odsouhlasení
pořádání jednotlivých táborů, který musel
být vyřešen do 5.6.2014, hrozilo, že se tábory
neuskuteční! SRJ totiž mimo jiné svým odsouhlasením tábora garantuje, že je daný
tábor zajištěn především po stránce právní
(proškolení hospodáři, zdravotníci, vůdcové,
...).
Náhradní termín SRJ byl stanoven hned na
pondělí 2.6.2014, kdy se středisková rada
sešla v usnášeníschopném stavu. Tábor
ŠESTKY byl schválen bez připomínek, zato
holky z 1.dívčího Ještěrek měly namále 2

konání jejich tábora bylo odsouhlaseno rozdílem jen jediného hlasu!
Minule jsme zapomněli informovat, že zástupce
vůdkyně oddílu Janina, která mimo jiné vede
světlušky a vlčata v Ratiboři, porodila 6.5.2014
dalšího zdravého ŠESTKAŘE - Míšu :-)
Naše dědina obsadila v krajském kole soutěže
VESNICE ROKU 2014 první místo! Jsme hrdí na
to, že jsme jako skauti k tomu přispěli nezanedbatelnou měrou. Výroba cca pětiminutového
videoklipu o KATEŘINICE - DĚDINA UPROSTŘED
VALAŠSKÝCH HOR zabrala víc než 110 hodin
práce. Příprava pirátského vysílání "RÁDIA
KATEŘINICE" asi 20 hodin. Pomáhali jsme stavět
i bourat "kateřinskou dědinu", zajišťovali jsme
servis při presentaci DBCB, .... V prvním zářiovém
týdnu nás čeká "repete" - proběhne finále celostátního kola, kde se budeme taky snažit.
Při obecním DĚTSKÉM DNU (31.5.2014) jsme
zajišťovali "paintball". A Fialka si pak při večerní
tancovačce dokaličila kontník :-(
Druhý vůdce ŠESTKY Radek (Pinčl) se bude asi o
prázdninách stěhovat zpět do Kateřinic.
Pořidili jsme pro sečení velké louky u DBCB i
na tábořišti v Čermné nezbytnou bubnovou
sekačku (zvítězila nad původně uvažovanou
"lištovou") - stojí skoro 30.000 Kč, ale podařilo
se dohodnou cenu 26.500 Kč (bereme jí i tak "na
dluh"). Očekáváme od sekačky velmi dlouhou
životnost a vysoký výkon. Hlavně - budeme
tak nezávislí na dobré vůli těch kdo nám stroj
půjčovali či traktorem louku osekli. Obsluhovat
jí ale nebudou moci vlčata a světlušky - narozdíl
od klasické sekačky.
Z půjčky v roce 2005 od ústředí Junáka
(1.430.000 Kč) na 10% spolufinancování stavby
Dětského bezbariérového centra Březiny nám
zbývá splatit ještě 210.000 Kč.

Umění je věčný pokus překročit všechny hranice, a tato odvaha je zdrojem krásna.
- Jan Bauch -

Prázdniny se blíží!
(Dazul) Tak jako platí, že nejlepší učitelkou "desatera" je maminka, která denodenní péčí o své dítě
jej učí vzorcům chování pro jeho další život, platí i ve
skautském oddíle, že oddíl je obrazem svého vůdce
či vůdkyně a družina je obrazem své rádkyně/rádce.
Soudě podle "stavu" ŠESTKY (ve srovnání s ostatními
oddíly našeho střediska), se zdá, že vůdkyně i rádcové
na tom jsou velmi dobře. To je konstatování, které
si přes svou (zlými jazyky zveličovanou) náročnost
mohu s klidným svědomím dovolit. Ale aby jste nezpychli dodávám, že přesto je pořád co lepšovat. Ten,
kdo ustrne - kdo chvíli stál, teď stojí opodál - zpívá se
v jedné kdysi velmi populární písni.
A "kdo se nudí, ten je chudý - ale já jsem bohatý" se
zase zpívá v písničce, která je spolu z videoklipem
"ZET" z naší - ŠESTKAŘSKÉ - dílny.
Že se v ŠESTCE opravdu "nenudíme" - od nejmenšího
vlčete po nejstaršího oldskauta, dokládá i tento
ŠESTÁK (už minimálně stoosmnáctý !). I když v něm
není zachyceno zdaleka vše, co se během měsíce
událo, přečteš si v něm původní povídku, kterou
napsala Lila pro náš oddílový časopis, dozvíš se co
je to MODRÝ ŽIVOT, můžeš prostřednictvím drobných reportáží a "kronikových zápisů" zavzpomínat
na oddílové akce, které ŠESTKA podnikla v "měsíci
sazenic" - nebo zalitovat, že se ti jich z rozličných
důvodů nepodařilo účastnit.
Především povídání o brutální akci ŠPACÍR 2014
stojí za to - já osobně jsem se při čtení pobavil a vzpomínal jak jsem sám špacíroval před lety (můj os-

Na konec června - "měsíce růží" - 20.22.6.2014 se chystá velká "předtáborová"
výprava na kterou s sebou můžeš vzít i své
rodiče. Seznámí se s naším tábořištěm,
přespí společně s námi pod stanem či
širákem, mohou nám pomoc s dalším
sečením louky, stavěním táborové
kuchyně kterou nám domorodci brutálně
rozřezali, dozví se tam o akcích na kterých
je moc rádi uvidíme (plachtění, raftování,
...), pomohou nám se stavbou tábora stěhováním podsad, stavěním ...
obní rekord na těch 100 km pěšky je 19 hodin 20
minut).
A jsem rád, že v ŠESTÁKU je i článeček o ratibořské
"odnoži" ŠESTKY - družince světlušek a vlčat, které
se daří a za pár let se z ní třeba stane další chlapecká či dívčí družina (a obnoví se zašlá sláva
ratibořských ŽÍŽAL).
Ale je toho mnohem více co se v tomto ŠESTÁKU
nedočteš. Třeba o prázdninové expedici, kterou po
táboře chystají roveři do Chorvatska, o úžasných
hrách a dobrodružstvích, které ŠESTKU čekají na
týdenním putování po slovenských horách i na
šestnáctidenním táboření na samé hranici vojenského výcvikového prostoru Libavá - kousek
od legendárního zatopeného Rodriquezova hrobu v břidlicové štole. Určite pozvi své rodiče na
"plachtění" ve skautské plachetnici "LaVor" na
Slezské Hartě (také) při návštěvním dnu na táboře.
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Umění musí být více než fotografický aparát, duši vyjádřiti musí. - Mikoláš Aleš -

KAPKA KULTURY ZE SVĚTA

Během jednoho století skautskými oddíly prošlo na půl milionu lidí. Mezi nimi je i mnoho významných a
známých osobností, které jsou důležité pro celospolečenské dění. Stejně tak má skautské hnutí celou řadu
významných podporovatelů. Hodnoty skautingu jsou důležitým základem občanské společnosti v České
republice i ve světě.
Zde jsou vybrány výroky např. režiséra či hlavního herce oddílem oblíbeného filmu:

Václav Marhoul, filmový producent a režisér
Ten oddíl asi nebyl úplně dokonalý, ale pro
mě dokonalým vlastně zůstal. Měl úžasnou
celoroční náplň, učil nás žít čestně a já, pokud
jsem denně neudělal dobrý skutek, jsem byl
z toho úplně špatný. Oddílová činnost byla
založena na lásce k přírodě a jejím pochopení.
Do života mě v dětství asi nejvíc formovaly dvě
věci: skautský oddíl a Jaroslav Foglar.
Tomáš Hanák, herec
Členství ve skautu pro mě bylo únikem za romantikou z panelákového bytu. Chodil jsem
k vodním skautům a bylo to fantastické.
Skautské hnutí dodnes sleduji a jsem s ním ve
styku. Myslím, že jeho pravidla jsou v dnešní
době čím dál potřebnější.

Václav Vorlíček, filmový režisér
Absolvoval jsem jako vlče tři tábory a jako sedmiletý skládal vlčácký slib. Byl to opravdu silný
zážitek – když se u táborového ohně malý kluk s
vyvalenýma očima zavazuje k něčemu velkému,
na celý život, to se pak vynořuje z podvědomí
často.
Jako režisér musíte řídit kolektiv lidí různých profesí, kteří jsou zainteresování na společné věci.
řídit kolektiv se člověk učil už ve skautské družině.
Jako rádce jsem pod sebou měl skupinu šesti sedmi kluků, doslova jsme pak byli i na jedné lodi:
Jela se třeba Vltava, cesta trvala týden, museli
jsme být týden na jedné lodi a všechno zvládnout,
nerozbít pramku v proudu na balvanech… Tím, že
člověk formoval jiné, formoval vlastně i sám sebe.
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Helena Illnerová, badatelka, 2001 – 2005
předsedkyní Akademie věd
Já jsem chodila do světlušek těsně po válce,
mezi roky 1945 a 1948, když jsem byla ve druhé
až čtvrté třídě. Dalo mi to hodně, protože jsem
měla úžasné vedoucí.
Oddíl Sluníček jsem zakládala v polovině sedmdesátých let. Byla jsem přesvědčená, že děti
potřebují dostat skutečné hodnoty, které
jim nedá ani škola, ani jiskry či pionýr, kde se
dovídaly, že vedoucí úlohu hraje KSČ, že mají
být věrní straně a podobné pseudohodnoty.
Oddíl dá člověku především přátele na celý
život. Naučí ho přátelství, důvěře, spolupráci s
druhými a pomůže mu objevit, v čem je dobrý.
Robert Fulghum, americký spisovatel
Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit akce,
kde je tolik mladých lidí odhodlaných
posouvat svět tím správným směrem.
Oceňuji, že program nenabízí jen zábavu,
ale i možnost rozšířit si obzory díky
nejrozmanitějším aktivitám.

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. - Augustins -

ZÁJEM O SKAUTING STÁLE ROSTE
skautů a skautek je přes 50 tisíc!

Počet skautů a skautek v České republice letos přeskočil hranici 50 tisíc. Skauti s 50 439 členy potvrzují své postavení největšího výchovného hnutí u nás. Největší přírůstek byl zaznamenán u dětí
nižšího školního věku. Pokračuje tak trend posledních let – o skautskou výchovu pro své děti má
zájem stále více rodičů.
Počet skautů a skautek neustále roste od roku 2006, od té doby se počet členů navýšil o 25 %. Mezi
nově příchozími tvoří největší skupinu děti nižšího školního věku, jejichž počet každoročně roste. Růst
lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro
své děti kvalitní volnočasové aktivity.
„Chtěla jsem, aby moje děti našly aktivitu, která pro ně bude znamenat víc než obyčejný „kroužek“,
který je za rok přestane bavit. Líbilo se mi, že skauting není zaměřený na výkon, ale přijímá děti
takové, jaké jsou, mohou si hodně věcí vyzkoušet, vede je k zodpovědnosti a samostatnosti. Díky skautování jsou hodně venku, a i když se jako máma trochu bojím, když jedou na výpravu nebo tábor,
vím, že jsou – i přes nějakou tu bouli – v dobrých rukou,“ vysvětluje Kateřina Musilová, proč zvolila
pro své děti skautský oddíl.
V České republice v současné chvíli funguje 2113 skautských oddílů, které každoročně uspořádají
například téměř 1000 táborů pro více než 25 000 dětí. O činnost oddílů a potřebné zázemí se stará
více než 7 000 skautských dobrovolníků a dobrovolnic. Vedoucí pracují s dětmi ve svém volném
čase a každý rok stráví skautingem průměrně
přes 40 pracovních dnů.
„Rostoucí zájem o skauting nás velice těší.
Zároveň jsme si vědomi, že na nás také klade
vysoké požadavky – udržet a zvyšovat kvalitu skautského programu, vychovat a vzdělat
dostatek odpovědných a kvalifikovaných vedoucích, držet krok s dobou a nabízet dětem
dobrodružný, zajímavý a moderní program, “
říká Josef Výprachtický, starosta Junáka.
O vstup do skautských oddílů mají zájem i
rodiče stále mladších dětí. Junák proto vychází této poptávce vstříc a na XIV. Valném
sněmu Junáka, který proběhl na konci března v
Litomyšli, byl představen program a materiály
pro děti předškolního věku – tzv. „benjamínky“.
V Litomyšli si skauti a skautky také zvolili své
vedení na následující období či diskutovali o
směřování organizace. Odhlasovali například
změnu stanov nebo názvu organizace – od
podzimu 2014 budou používat název Junák –
český skaut, který organizace nesla už v době
svého založení před sto lety.
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Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil. - Pablo Picasso -

ZKOUŠKA PRO ŽABY
(Lila) Žaby měly mít normální družinovku, ale
nikdo nečekal, že se stane to, co se stalo.
Den se pro žádnou neukázal nějak výjimečný.
Pár hodin ve škole, oběd, některé si udělal úkoly
a potom nějaké povinnosti. Do skautu všechny
dorazily dost brzo, tak Slon vybrala malou hru.

Asi po pěti minutách se objevila Kája a chvíli
na to i Čaky. Zahájily schůzku pokřikem, který
se rozléhal po krajině a na Kuky spadla kapka
začínajícího deště. Hned se spustil liják. Tím pádem se aktivita na celý den musela přesunou
dovnitř. Venku se rozpoutalo opravdové peklo.
Za oknem se mihlo pár blesků a něco málo
vteřin po nich se ozval hrom. Uprostřed hry
Dobble, co donesla Kuky se se zablikáním světel
vypla elektřina.
„A co teď?“ zašeptala Myš, co si myslela, že
nepůjde slyšet, ale ve tmě je vše hlasitější.
„Dojdu pro svíčky a někdo sežeňte sirky!“
přikázala Kája a po tmě se odplížila. Najednou
byla slyšet rána.
„Jsi v pohodě?“ zeptaly se všechny Jaxy, co zakopla o batoh Lily.
„Jo, dobré,“ ujistila je. Přišla Kája a sirkami co jí
dala Slon zapálila poslední a největší červenou
svíčku. Venku už panovala černá tma nikdo
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nevěděl, kolik je hodin.
„A co teď?“ zeptala se pro změnu Čaky.
„Tak to nevím. Dveře nejdou otevřít,“ odpověděla
Kája.
„A okna?“ zeptala se Lila.
„Nic,“ odpověděla Kuky, co právě zkoušela okna.
„Máme ještě jeden problém,“ upozornila Myš
a ukázala všem svůj mobil
bez signálu. Ani žádná další
neměla signál a každý čas byl
jiný
„Počkat! Bez proudu si
nemáme jak uvařit jídlo!“
zkusila odlehčit situaci Jaxa.
Ozval se příšerný hluk, ale
nebyla to ani jedna z Žab.
Nejmenuji které, ale některé
se začaly docela bát. Šlo to
z kuchyně. Všechny se tam
rozběhly, ale Lila vrazila do
zavřených dveří. Okamžitě
vstala a dohnala ostatní. Myš
zhluboka a nahlas dýchala.
Úplně se rozklepala a vyjekla,
když jí Lila sáhla na rameno.
„Co ječíš?“ rozesmála se Lila.
„Ty jsi pitomá!“ okřikla ji. Všechny začaly hledat,
ale při pouhém plaménku svíčky nic moc.
„Fakt vtipné Lila,“ řekla Myš, které se zase někdo
dotkl ramena.
„Já nic, já jsem u na druhé straně místnosti,“
snažila se obhájit. Za Myší byly jen otevřené
dveře.
„Nebyly zavřené?“ zeptala se Jaxa.
„Nevím,“ řeklo hned několik Žab na jednou. Kája
tam vešla, ale nikde nic. Otevřela holčičí záchody
a taky nic. Hned jak zavřela, tak naskočil proud.
Z klučičích záchodů ze ozval hlasitý smích. Smála
se tam celá družinka Šneků
„Ha, ha, ha. Fakt vtipné,“ řekla Slon.
„Jak jste se dostali k naším mobilům?“ zeptala se
Kuky.
„Jak k mobilům?“ nechápali.
„Každá máme jiný čas a žádný signál,“ vysvětlila.
„Ale to my ne,“ bránili se.

Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. - Walther von der Vegelweide -

„A zamčené dveře?“ zeptala se Čaky.
„Jak zamčené?“ nechápal ani jeden.
„Si děláte srandu?“ nevěřila Kája. Všichni šli ke
dveřím ven. Pořád byly zavřené.
„A co teď?“ zeptala se znovu Čaky.
„Toho tu už bylo dost,“ řekla Myš.
„Ty jsi s tím, ale začala,“ ušklíbla se Kája. Problikala světla a znovu se vypla elektřina.
„Není vám tu náhodou všem trochu zima?“ zeptala se Kája.
„Je tu docela kosa,“ přisvědčila Kuky.
„Průvan!“ vykřikla Jaxa.
„Co průvan?“ nechápala Čaky.
„Průvan se sem nemá jak dostat bez otvoru, co
vede ven!“ vysvětlila.
„Ale z kama jde?“ zeptala se Myš a Jaxa se
rozběhla.
„Kam běžíš?“ volali za ní.
„Já nevím!“ křikla nechápavě. Někteří z nich
se rozběhli za ní, ale ztratili ji. Chvíli potom se
oteplilo.
„První,“ ozvalo se ze všech stran.
„Co to ku*va bylo?“
nechápala
Lila.
„Dej si
deset!“
křikla Slon.
„Myslíš, že
je na to vhodná chvíle?“ podívala se na ni. Ozvalo se klepání.
Všichní se otočili a za oknem stála Jaxa.
„Jak ses tam dostala?“ zírala na ni Kuky. Jaxa
jen naznačovala něco, jako by neslyšela. Lila
to zopakovala ve znakové řeči. Jaxa tomu asi
rozuměla a naznačovala, že neví. Na její tváři se
objevil takový pohled, jako by ji něco napadlo.
Odběhla a už se neukázala.
„Kde jsou Šneci?“ zeptala se Kája. Slon ukázala
na okno za kterým viděla zdrhající kluky.
„Srabi,“ pronesla Lila.
„Ale jak se tam dostali?“ zeptala se Čaky.
„Tohle je vaše zkouška,“ ozvalo se.
„A co Jaxa?“ zeptala se Kája, ale nic se neozvalo.
„Jaká je to zkouška?“ zeptala se Slon.
„Něco tu smrdí,“ ozvala se Myš.
„To teď není náš největší problém!“ ozvala se
Čaky.
„Ale to smrdí plyn.“
„A z kama, prosím tě?“ podívala se na ni Kája.
„Tam,“ řekla, ale nikam neukázala. Všechny se

K
Á
T
S
E
Š
o
žaludku,“
r
p
a
k
postěžovala si Slon.

íd
v
o
p
dní

půvo

začaly rozhlížet, ale v tu chvíli se Myš jakoby
vypařila.
„Druhá,“ znovu se ozvalo a hned potom nastalo hromové ticho.
„Buď mají nějakou úlohu venku nebo tu
zkoušku neudělaly,“ poznamenala Čaky.
„Nebo jsou oběti našeho zkoušení,“ řekla
ještě Lila.
„Kdo ví,“ řekla Kája.
„A kdo nás vůbec zkouší?“ zeptala se Kuky.
„Asi bychom mohly zjistit co je to za zkoušku,“
řekla Kája. Všechny se pomalu rozešly po
Březinách a hledaly cokoliv, co by jim aspoň
trochu napovědělo. Vše se zdálo ve stejném
stavu, jako předtím. Prošly skoro vše a už je
nenapadlo kam dál. Sešly se znovu před východem a řekly si, co zjistily.
„Slyšíte to?“ zpozorněla
Kája.
„Já
nic
neslyším.
Jen
kručení
v mém

„To přejde,“ řekla Lila.
„Voní tu muffiny!“ zpozorněla Slon. Všem
zbylým to hned došlo.
„Ne, nejsou nikde žádné muffiny a asi bys nikam neměla chodit sama,“ řekla Kája.
„Určitě to jde z klubovny. Já se tam dojdu
podívat,“ úplně slintala.
„Nikam!“ nakázala Kuky.
„Jo, zlý Slon! Neposlouchá!“ řekla Lila.
„Fakt vtipné,“ podívala se na ni.
„Ale fakt, už je nás tu málo,“ ozvala se Čaky.
„Dobře, ale jestli tam budou, tak mi je
nesnězte všechny,“ řekla Slon a rozsvítila
se světla. Otevřely se i dveře a dokonce bylo
teprve pět hodin. Všechny vyšly ven a pod
oknem jen pospávala Myš s Jaxou. Potom
už měly klid, ale doví jestli to bude na furt.
Obrázek si udělala každá sama, ale moc se
nelišily.
Tímhle příběhem jsem nechtěla nikoho
urazit, ani nic podobného. Je pouze k pobavení a zahnání dlouhé chvíle. Díky za
přečtení.
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Je holdem umělci, když ho vykrádají. - Georges Braque -

I V RATIBOŘI JSOU SKAUTI ...
(Kikina) Věděli jste, že i skautský oddíl
může mít pobočku? ŠESTKA jednu má, a
jakou! Jsme družina vlčat a světlušek (610 let), která se schází vždy v pondělí od
půl 4 na staré faře v Ratiboři, a to kluci i
holky společně.
Všichni se známe ze školy, kamarádíme
spolu a ve skautu
se učíme, jak
se hezky chovat nejen k sobě
navzájem,
ale
také k ostatním lidem, naší
zemi a hlavně k
přírodě. Kromě
toho se spolu
hodně smějeme,
hrajeme
zajímavé a netradiční hry, učíme se postarat
sami o sebe i o druhé, vyrábíme dárečky
a další drobnosti pro své blízké... zkrátka
nikdy se nenudíme.

Pravidelná

chůzka

každé

pondělí 15:30 – 17:30
na staré faře v Ratiboři

Kontakt:

Bára – Barbora Zubíčková
mobil: 605 957 455

Janina – Jana Zubíčková
mobil: 731 488 124
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Naše vůdkyně se o nás dobře starají,
vymýšlejí stále nové hry, jezdí s námi
na výpravy a dohlíží na to, abychom se
také něco nového naučili.
Bára – maminka dvou kluků, v září
se narodí holčička. Je to naše mamča,
starostlivá a klidná, pro každého má
pochopení...
Janina
–
maminka
dvou kluků.
Vymýš lí
stále
nové
nápady na
tvoření, šije,
kreslí, stříhá
a stále se
usmívá. Naše
sluníčko, pro každého má pohlazení...
Kikina – maminka jednoho kluka.
Vymýšlí nové hry, pomáhá nám pochopit pravidla a podporuje nás ve snaze
o kamarádské jednání. Pro každého má
úsměv...
A že jsme parta sehraná a šikovná,
zúčastnili jsme se už i okresního závodu
světlušek a vlčat, který proběhl letos v
květnu v Lidečku. Náročné úkoly jsme
splnili téměř levou zadní a vybojovali
jsme tak 4.místo.
Tak co? Máš chuť se k nám připojit?

Budeme moc rádi, nové kamarády vítáme :-).

Umění není chléb, nýbrž víno života. - Jean Paul -

JSME
AKTIVNÍ
I PO SEDMNÁCTI LETECH
(Kikina) Řady ŠESTKY se stále rozrůstají také
díky bývalým členům našeho oddílu.

je to už druhý potenciální člen oddílu z Regmundovic rodu.

Posledním přírůstkem, zatím neregistrovaným :-), je Míša Regmund, který se narodil Janině a Marcelovi 6.května 2014. Při
narození vážil 3,5 kilo, je moc krásný a má se
čile k světu - jak je vidět na fotce. Po Marečkovi

Dalším adeptem je Kačenka (7 měsíců,
Klíště), Toníček (20 měsíců, Kikina), Ondrášek
(2 roky, Bára) a samozřejmě dva čekatelé na
svět – holčička Zubíčková (v září, Bára) a kluk
Mičkal (v srpnu, Šikula).
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Učinit život věčným skrze slovo. - Marina Ivanovna Cvetajevová -

MODRÝ ŽIVOT

Družina ŽAB se rozhodla, že zkusí celý červen žít
podle MODRÉHO ŽIVOTA. Že nevíš o co se jedná?
Co to ten MODRÝ ŽIVOT vlastně znamená?
V knížce J. Foglara PŘÍSTV VOLÁ je výjimečně
dobrý a ušlechtilý chlapec Láďa Vilemín, a ten
si sestavil několik pravidel - či zákonů, které si
umínil každodenně plnit a dodržovat. Z určitých
důvodů tomuto každodennímu systému říkal
MODRÝ ŽIVOT.
Podle něho si pak zařídil svůj denní program i
jeho kamarád Jiří Dražan - a potom i mnoho
čtenářů, kteří se podrobnosti o Modrém životě
dověděli také z Foglarovy knihy KRONIKA ZTRACENÉ STOPY.

Rozhodneš-li se i ty žít Modrým životem, dodržuj
těchto jeho sedm zákonů:
1. Ráno budeš důkladně cvičit nejméně čtvrt
hodiny. (Nepodaří-li se ti to někdy výjimečně
pro nedostatek času, můžeš cvičení uskutečnit
v jinou dobu téhož dne.)
2. Ráno a večer si pořádně vyčistíš zuby.
3. Umyješ či osprchuješ se celý studenou vodou.
4. Nepromluvíš během dne ani jedno hrubé či
dokonce neslušné slovo.
5. Neuděláš nic nečestného: nebudeš lhát,
nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu ani slovem
neublížíš, nepoškodíš žádný majetek, ať veřejný
či soukromý.
6. Každý den vykonáš aspoň jeden, byť třeba
nepatrný dobrý skutek.
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7. Každý den se pokusíš zažít něco radostného
- přečteš si kousek nějaké knížky, příjemně se
pobavíš s dobrými kamarády, dozvíš se nějakou
dobrou zprávu, někdo o tobě řekne něco hezkého, ve škole dostaneš pěknou známku,
prožiješ báječnou výpravu, nebo schůzku se svou
družinou nebo oddílem a podobně.

Jak vidíš, leckterý z těchto sedmi zákonů se kryje
s lovy některých bobříků (zejména dobré činy,
slušná mluva a čestné chování). Lovíš-li bobříky
dobrých činů a ušlechtilosti, můžeš si výkony z
Modrého života počítat i do jejich lovu.
Na vedlejší straně máš pro měsíc červen tabulku
MODRÉHO ŽIVOTA. Splníš-li některý den některé
jeho okénko, vybarvi si je modře. Nesplníš-li,
ponech okénko bílé. Snaž se mít co nejvíce okének modrých!
Každý večer posuzuj přísně a spravedlivě, které
podmínky jsi splnil(a) natolik poctivě, abys je
mohl(a) modře vybarvit bez výčitek svědomí.
Nešiď sám(a) sebe!

KAŽDÝ NEMÁ TO ŠTĚSTÍ, ABY MĚL KRÁSNOU TVÁŘ A DOKONALOU POSTAVU! ALE
DUŠEVNĚ KRÁSNÝM - PŘI PEVNÉ VŮLI - SE
MŮŽE STÁT KAŽDÝ, BEZ OHLEDU NA TO,
KDE ŽIJE, Z JAKÉ JE RODINY, JAK VYPADÁ,
JAKÉ MÁ SCHOPNOSTI A JAK JE STARÝ!
V ČEM SPOČÍVÁ DUŠEVNÍ KRÁSA?
V UŠLECHTILOSTI MYSLI, V DOBROTĚ SRDCE,
VE SNÁŠENLIVÉ POVAZE, ZAPÁLENÉ PRO PRAVDU
A SPRAVEDL OST, PRO ČESTNÉ JEDNÁNÍ VŠUDE
A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ, V KONÁNÍ DOBRA.
VE VZORNÉM KAŽDODENÍM ŽIVOTĚ.

ŽABY se do MODRÉHO ŽIVOTA pouští - a co
ty? Zkusíš to taky? Začni hned dnes!

I chrám umění má své kostelníky a své žebráky. - Gabriel Laub -
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Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva. - Jan Pavel II. -

ŠPACÍR 2.-3.5.2014
(Kája) To mi tak jednou píše Ferda, ať se mrknu na
net, že mi poslal odkaz. Koukám na to – 100km za
24 hodin? No, nevím, jestliže mě chce zbavit, ale šak
právě, proč to nezkusit přežít? Vidina překonání
sama sebe mě chytla a tak mu píšu, že do toho jdu!
Takových odvážlivců se kupodivu našla
celá hromada, ale nakonec jsme se na
to vrhli jen tři. Já, Ferda a Zdenek. Zbytek
nám někde poodpadal. I když Mája s
Verčou slibovaly turistickou návštěvu na
Radhošti, můžete si domyslet, že ani tam
nás do počtu nepřibylo.
Ale vezměme to pěkně popořádku. V
pátek odpoledne se statečně dovážím
autoškolou až ke dveřím a ulehám k
předposlednímu odpočinku. Autobus
v devět večer mě dovezl na Vsetín, kde
hned vidím borca s báglem a kloboukem.
Překvapivě jdeme stejným směrem. Nakonec mě oslovuje, tak se dovídám, že je někde od
Znojma a už čtyři hodiny cestuje busem. Nechtěla
bych!
Na středisku a v Alcedu proběhne registrace, poslední ulehnutí, nasazování ortéz, kvalitní vázání
bot, slavnostní zahájení zahrnující výstrahu před
12

nebezpečnými vodníky, hejkaly a ježibabami na
našich cestách, zakreslení trasy do mapy, poslední
foto žijících bláznů a v 00:00 START!
V prvním kopečku je mé myšlení stále poznamenáno logickým uvažováním
(ano, časem a kilometry se tato
vymoženost vytrácí), takže
si říkám, že by bylo nejlepší
skončit teď, dokud není Vsetín
daleko. Bohužel se mé zřejmě
choré Já nezapře a už se plazím
na první větší vrchol našeho
putování – Vsacký Cáb. Zima
jako prase. Ferda se převléká z
mokrého do suchého, pak zas
zpět, tak jsme málem měli ledovou sochu jako suvenýr.
Řešíme otázku vybité baterky a
úspěšná výměna nám dopřeje nezastřený pohled
na všudypřítomné bahno.
Ťapky ťapky, začíná svítat a my sestupujeme do
Valašské Bystřice. Jo, tam jsme ztratilisnad víc než
půl hodiny. Šli jsme blbě, vraceli se a na kopci zjistili, že to šlo i původní cestou.. Tohle však nebylo
nic oproti bloudění po Rožnově. Ale tím se chlubit

Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé. - Aulus Cornelius Celsus -

nebudu. Pardon kluci. Zvládli jsme to velkoměsto
přebrodit a stanuli na úpatí největšího bláznovství.
Před námi se zvedal Radhošť v celé své výšce. Po
nejen probdělé, ale i prochozené noci se zdál být
ještě vyšší. No nic, nechali jsme si na benzínce orazit
Špacírpasy a nebojácně, leč velmi znaveně se vrhli
vstříc nekonečnému stoupání. Fakt to nechtělo
skončit! Když už Ferda asi tak po čtyři sta osmdesáté první pronesl: „Kdo TOTO vymyslel?!“ Odpověď:
„Vážně to chceš vědět?“ „Příště mi to proboha rozmluvte, až mě zas napadne nějaká taková blbost!“

Ale stejně je to super. Jeden pajdá, protože si
týden předtím vyvrtl kotník při běhu s Lysé,
druhý je statečný tahač a aj přes vyflustlou dušu
prostě ide, no a já, střídavě poslední a bez dechu,
střídavě první po zachycení kapky energie. Luxusní zkouška vlastních sil a vůle, překonání se a
zjištění, že člověk má asi tolik druhých dechů, kolik kilometrů ušel.
Zabalili jsme to na Marťiňáku, což bylo něco přes
50 km. Sestup na Horní Bečvu byl umučení pro
chodidla. Nikdy jsem se na obyčejnou autobusovou zastávku netěšila víc.
Všichni jsme byli rádi, že jsme doma a ani nás
nenapadlo litovat, že jsme zvládli „jenom půlku“.
Rozjímání nad tím, že by se měla dohodnout
mezinárodní jednotka vzdálenosti „kousek“, se rozplynulo v životodárném spánku.
PS: Až vám někdo bude tvrdit, že už je to jenom
„kousek“, nevěřte mu!
PPS: Takže příští rok ve větším počtu!
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Pravý umělec nezná pýchy. - Josef Hlouch -

VELKÝ ÚKLID č.2 8.5.2014
(Lila) Při jednom ze státních svátků si
každý nejspíš užíval to, že nemusí do
školy nebo práce, ale náš oddíl se raději
pustil do pořádné práce.
Ve čtvrtek 8. května se před Březinami objevila pohromadě velká skupina malých,
ale i větších skautů a skautek. Hned jak se
skupina dostala k většímu součtu všech
přítomných, tak nám Dazul společně s Fialkou rozdali práci.
Všichni se do přidělené práce pustili s velkou vervou a myslím, že si to i užili.
Po velké práci přišla na řadu přestávka. Já

a někteří z dalších si zapomněli svačinu,
ale někdo si byl vědom toho, že má jídla
dost a není správné se cpát před těmi ostatními a rozdělil se.
Přestávku zpestřily závody na vozíčkách
a spoustu dalšího blbnutí s nimi. Strašně
blbě se mi na nich zatáčelo, ale nakonec
se to dalo. Některým to jde dobře, ale ty
začátky taky určitě neměli lehké.
Stihlo se toho opravdu dost, umyly se
okna, udělal se pořádek s prostředky na
mytí, po nenapravitelných pobytnících
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se vybraly vajgly z kamínků, co lemují
Březiny, a spoustu dalších prací.
Na závěr se makalo na zídce, co hezky
zdobí Březiny.
Pomalu jsme se začali blížit ke konci uklízecího dne a tak všichni se všichni s dobrým pocitem a oddílovým trikem rozešli
domů.
To naše Dětské bezbariérové centrum
Březiny teď vypadá o hodně čistěji. Snad
to tak vydrží a nebudeme se muset znovu
tak snažit, jen aby to někdo za krátkou
dobu zničil.

Umění být moudrým spočívá v umění vědět, čemu nevěnovat pozornost. - William James -

Z KVĚTNOVÝCH DRUŽINOVEK

Žaby se v průběhu dubna a května daly na vzdělávání. Každá členka má vždy hodinu na to, aby ostatní seznámila s určitým tématem. Co už podstoupily? Zdravovědu v podání Kuky, dopravní předpisy
a šifry od Myši a skautskou výbavu připoměla Slůně. Na předpovídání počasí dle přírody, je expert
Jaxík, ale kdyby to náhodou nevyšlo, tak pomůže Lila, odborník přes přírodní pohromy.

Šneci nemohou být zachyceni u typičtější aktivity. To tady se rodí ti lakrosoví majstři.
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Namalovat obraz je řemeslo, prodat ho je umění. - Joe Hanson -

SOUTĚŽ "VESNICE ROKU" 13.5.2014
aneb historky ze zákulisí

(Fialka) Začalo to všechno více méně už loni, když
se Kateřinice poprvé přihlásily do soutěže o Vesnici roku.
Loni jsem si to tolik neužila, nezažila, protože to
bylo ještě víc narychlo než letos. Ale když jsme
pak vyhráli stuhu za práci s mládeží, tak to bylo
jako poděkování za to, že něco s mládeží v oddíle
děláme, i když velkou odměnou pro mě je jejich
pomoc v oddíle, tak jsem tu stuhu brala jako takové celkové ocenění za tohle všechno.

Já jsem hledala fotky, psychicky se připravovala
na zkoušky ve škole a navrhla starostovi, že
domky jako obec by mohly být z našich stanů.
Nastaly složité debaty o tom, zda mají mít
přední podsadu nebo to bez ní udrží, co bude
lepší apod.
Dále následovala, jak již to tak bývá poslední
schůzka složek týden před prezentací. Ne že by
toho bylo nějak udělaného, ale přece jen 6. verze
klipu, nějaké zalaminované fotky, návrh na po-

No a pak nějak rychlo doběhl duben 2014 a
oznámení, že jdeme do toho znovu.
První, co mně napadlo, že konečně to vím zavčasu
(samozřejmě relativně), a že konečně víc můžeme
přispět, pomoct, no prostě se zapojit.
A tak nastal čas vymýšlení, jak by to letos mohlo
vypadat. První schůzka vyhodila hlavní body, na
které jsme se měli hlavně zaměřit. Přece je na to
jen asi měsíc. Samozřejmě Dazul si toho nabral
jako vždy až běda, takže pokud byl na někoho v
dubnu nevrlý, tak tentokrát za to mohly přípravy
na prezentaci obce roku.

tisk obalu na metlu, apod. Jenže to hlavní nás
čekalo.
O týden pozděj v pondělí to začalo, v mém
případě budíčkem od starosty (jen 5 minut před
budíkem, abyste si nemysleli, že su spáč), jestli
můžu být za 30 minut v DBCB a ukázat chlapom
z obce, které podsady mají odvézt na hřiště. Tak
sem vyčistila zuby a frčela tím směrem. Chlapi
podsady naložili, až sem sa divila, že sa jim tam
všechny vešly.
Pak jsem zamířila na obecní úřad, kde jsme
řešili, jak budou stany stát a dělali rozpis, čí
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Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena. - William Hazlitt bude, který stan. Rychlý oběd, rehabilitace, ve
čtyři pro Toma a hned zase na hřiště. Rozměřit,
roznosit, sešrubovat, no prostě malá cvičná
předtáborovka jen se světluškama a dalšíma
pomocníkama, které většinou na předtáborovce
nenajdete. Ještě poslední domluvy se starostou

někde teď na závodech?“ Až v ten moment jsem
si teprve všimla znaku Lidečka na bundě, usmála jsem se „Jo byly světlušky a vlčata v Lidečku na
závodech a byly 4 ze 7.“ Pak už odcházel a podal
mně levou ruku jako si podáváme, čímž mě tak
dostal, protože jsem nevěděla, že je skaut a to

a ostatníma. Se strachem o naše podsady, zda
to ve třech ustojí do druhého dne na prezentaci,
odcházíme.
Večer ještě volá Dazul, že by to chtělo uklidit
klubovnu, jo já vím, to je to, co jsem chtěla ještě
udělat. Tak ráno tam skočím.
Ráno frčím do klubovny pouklízet, ještě, že tam
ogaři udělali tolik skříní, protože na ty všechny
drobnosti se nic víc nehodí.
Posbírám model "Březin" a jedu na hřiště, tam už
všichni vystavují fotky, připravují svoje domečky
(stany). Rychlo dom pro kroj a hned zpět. Chystáme bednu našich historických věciček. A už jen
netrpělivě čekáme.
A je to tady, komise přichází. Řveme pokřik,
čekáme, jestli k nám někdo zavítá z komise.
Přichází starosta Lidečka se slovy „Proč zrovna
ŠESTKA?“ Tak teď jsem v háji, na to se mě nikdo
ještě neptal, jak to jen bylo? Nějak jsem odpověď
odvodila (později ověřeno u Dazula, že jsem nebyla úplně mimo), takže přece jen vím, co vedu. A
pak pan starosta Lidečka pokračoval „Nebyli ste

jsem s ním vyjednávala místo na jeden tábor u
Lidečka.
Pak už to plynulo rychlo, odvezli je na prohlídku,
kdy si v Březinách vyzkoušeli jízdu na vozíkách,
na hřišti viděli fotbalisty, apod. Nakonec se
vrátili na hřiště, dostali dary. Já, starosta a pan
farář jsme hned spěchali na schůzku MAS.
Během přestávky na schůzce pan farář říká:
„Vyhráli jsme!“ Hledím, nechápu, jak to jako ví.
Tak sa ptáme: „Jak to víte?“ A pan farář: „Vy se
tak necítíte?“
Po schůzce MAS jsme ještě večer rozšrubovali
stany se starostů, panem farářem, Tomem a
Dazulem, toto složení mě velice fascinovalo, protože s panem farářem jsem stany eště
nerozšrubovávala.
Konečně bylo osm večer a já jela k domovu s pocitem, že pokud to nevyhrajem, tak fakt nevím,

Ale v ten
moment by mě zároveň nenapadlo,
že to opravdu vyhrajem…

jak to budem vylepšovat další rok.
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V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší. - Paul Cézanne -

VÝPRAVA NA TÁBOŘIŠTĚ 24.5.2014
(Tom) Naplánovaný sraz u obchodu byl splněn
a vypadalo to, že nám i počasí přeje. Když jsme
vyřešili pár malých technických problémů, vydali jsme se do šopy pro stroje. Mé malé obavy
z toho, že nám pilu s křoviňákem někdo ukrade
se vyvrátily hned po otevření vrat šopy. Pobrali
jsme všechno, co jsme den předem se Zdenkem
nachytali, až na pár celt, které se nám zdály
zbytečné.
Cestou jsme se ještě s Radimem zastavili u benzínky a vzali celý kanystr papání pro ty naše
stroje, když už jsme my zůstali hladoví. Než jsme
to stihli všechno vybrat z auta, tak přišel zbytek

nosily na hromadu. Potom Kája přišla s tím, že
už ví, jaké to je, když leze osmička. Tak jsme po
ní klepli násadou na hrábě a bylo zas všechno v
pořádku.
Teda do té doby dokud nevypadla úplně.
Bohužel, co se nestalo, začalo nám pršet a to
jsem tvrdil, že z těch mraků nad námi rozhodně
nezaprší. Rychle jsme naházeli celty na nářaďák
a schovali jsme se do sucha.
Čas jsme využili ke svačině a při ní jsme doufali,
že pršet přestane. Naštěstí se nám přání splnilo.
Znovu jsme začali hrabat a posbírali jsme to,
co šlo, ale jak je všeobecně známo, mokrá tráva

lidí. Po příjezdu jsme všichni zakempili v kuchyni,
teda v tom, co z ní zbylo.
Nastartovali jsme křoviňáky a začali jsme kosit
tábořiště. Na začátku se toho ujal Ferda se Zdenkem. Ferda kotvící lano k našemu novému oddílovému křoviňáku nepotřeboval, jak tvrdila Fialka.
Zbytek začal hrabat trávu na kupky, které se pak

taky váží dvakrát víc. Myslím, že právě proto se
nám podařilo zlomit troje hrábě. To nás však
neodradilo a skoro všechno jsme sklidili.
Já, Slon a Kája jsme museli už na vlak. Štěpa,
Radim, Ferda jeli autem s věcmi, tak ještě zůstali
a aspoň odnosili trávu z náměstíčka.
Cesta vlakem byla sice zajímavá, ale příliš
dlouhá. Máme z ní plno skvělých zážitků. („no
Ondro“). Ačkoliv jsme
museli párkrát přesedat,
nakonec jsme v pořádku
dojeli domů.
Myslím, že tato akce byla
úspěšná, test křoviňáku
proběhl skvěle, aneb
stále věříme, že jsme
koupili dobře.
(Slon) Tákže, čím začít.
Bylo ráno a já jsem v 8
hodin čekala nž pro mě
někdo dojede. Trochu se
zdrželi jelikož byli ještě
nakládat nějaké nářadí v
Březinách.
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Jsou židle, které jsou uměleckými díly. Mně jsou milejší ty pohodlné. - Gabriel Laub Jak jsem zjistila že jedu s Májou, Zdenkem a
Ferdou nebyla jsem ani tak moc překvapená.
Později jsem ale zjistila že jet s nimi na nějakou
delší trasu je zážitek. No, prostě skvělá cesta.

na vlak, protože jsme se nevlezli do auta.
Ostatní tam ještě zůstali a snažili se to dodělávat.
Fanta nás odvezl na vlak. Byl tu ale malý zádrhel.
Nějak jsme nevěděli kdy a kde přestupujem. Ale

Když jsme dorazili na tábořiště, tak se ještě
někdo převlékal do pracovního. Mezitím Zdenek
už bral křoviňák a šel sekat.
Nemohli jsme začít práci jiným než aby si do mě
Radim (Fanta) nerýpnul. No, rozdělily se práce a
už se jelo. Skoro celou dobu jsem přemýšlela nad
tím jak to Radimovi (Fantovi) vrátím. Zdenek už
musel domů, protože měl jinačí plán a my jsme
se s ním jak se patří rozloučili, všichni jsme řekli
"ahoj".
Práce šla dál a já jsem se divila, že jsem něco
nerozbila. No, rozbila jsem hrabě.
Začalo pršet a my jsme se šli schovat pod ostatky našeho tábora. Natáhli jsme nad nás celtu
abychom nebyli tak moc mokří. Využili jsme
toho a najedli se.
Po čtvrthodinovém dešti jsme se vrátili do práce, ale sekat, hrabat a nosit
mohrou trávu není moc příjemné. Nějak
jsme se přes to dostali, protože jsme
SKAUTI!
Bylo dosečeno a já (Slon), Mája a Kája
jsme nakládali ogarom na celtu trávu.
Fanta musel zamachrovat a nakládat si
více trávy než ostatní. Při tom jeho "machrování" se mi smál, že jsem zlomila
hrábě, ale přesně v tu chvíli se ozvalo
křup a Fanta taky zlomil hrábě.
Bohužel jsme nestihli dodělat všechno,
jelikož já, Tom Uličník a Kája jsme museli

my zvládnem všechno, takže Kája vzala mobil
a volala o pomoc. Po chvíli rozhovoru jsme se
dozvěděli potřebné informace a už jsme. Myslím,
že můžem být rádi, že nás lidé co okolo nás chodili neznali. Byli jsme takto rozvaleni dost dlouho
na to abychom se zabavili než přijede vlak.
Vlak byl tu a my jsme nasedli. Cesta vlakem nebyla nijak zvláštní. Na Vsetíně na nás čekal někdo
(nevím kdo to byl a nikdo mi to nechtěl říct) kdo
nás měl odvést domů.
Nasedli jsme do auta a jeli. Vysadili mě u kina a
už jsem šmatlala domů.
Když jsem potom v pondělí jela na školní výlet
nemohla jsem ani promluvit, protože mě tak bolelo v krku. Léčila jsem se z toho až do čtvrtka. Ale
ten zážitek za to stál!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. - David Eddings -

RAFTOVÁNÍ NA BYSTŘIČCE 31.5.2014
(Pípa – kormidelník 1.raftu) Ještě před 14 dny to
vypadalo s vypouštěním přehrady velmi špatně.
Bylo málo vody a byl vydán zákaz vypouštění
přehrad pro vodácké akce. Pak ale přišla shůry
záchrana v podobě vydatných dešťů. A my se
mohli těšit na tradiční adrenalinovou zábavu
při skákání s raftem. Bez těch schodů, které jsou
v korytě potoka Bystřice by to nebyla žádná
zábava. Takhle kromě úzkého, po obou stranách
vrbičkami hojně zarostlého koryta, které je
náročné na kormidlování čekají na posádky
nejrůznějších
plavidel právě ty
zmiňované skoky.
Spousta schodů
od malých, až
po ty ke dvou
metrům.
Vraťme se ale na
začátek. Je sobota ráno, sluníčko
začíná vykukovat a my máme
sraz v 8:00 pod
hrází. S Marťou
přijíždíme
o
chvíli
později.
Kromě Dazula,
Zuba, Peti jsou tu ještě Renata, Andrea a 2x
Dan. Je potřeba nafouknout dva rafty, nachystat výstroj (vesty, přilby, loďák, házečák), koupit
lístky (30,-Kč/osoba za organizaci,…), převléct do
neoprenu (Zub by mohl povídat proč) a udělat
krátký brífink pro ty co to pojedou poprvé.
Máme od Dazula velké auta na převoz raftů a
lidí zpět nahoru. Abychom ho nemuseli pracně
převážet, Iva (Qiutko) souhlasila, že bude dělat
řidiče.
Pak už jen donést rafty k vodě pod mostek u
kempu od kterého se startuje. Je těsně před
devátou a voda nikde. Pak se ale dramaticky
změní zvuk splavu a přílivová vlna je tu. Musíme chvíli počkat, protože na lodi jsme rychlejší
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než voda a za chvíli bychom skončili na suchu.
Spouštíme raft na vodu, posádka naskakuje a už
jedeme. Chvíli trvá, než se srovnáme u pádel a už
se blíží první skok. Je to velmi zvláštní pocit v břiše,
když vidím jak loď před námi se zvednutou zádí
zmizí s dohledu. Těsně před hranou ten pocit ještě
zesílí, ale na víc nemám čas. Musím loď srovnat,
abychom dole nezůstali ve vývaru, nebo ve válci.
Raft poslech a už skáčeme. Je to taková rychlost,
že ani nepostřehnu jak se loď nadvakrát zlomí.
Voda se přelévá
nejen přes příď,
ale jsme mokří
i my na zádi.
Otřepávám
se
a už mám práci
se vyrovnáním
a plujeme dál.
Jedeme
první
a Bobinka s
děckama
nás
taktak stíhá a
fotí. Dazula s
jeho raftem nevidíme. Pasáže se
skoky
střídají
vrbičkové tunely
a prudké zatáčky.
V jedné z kaskád to s raftem tak smýklo do boku,
že malý Peťa od Zuba přepadl přes okraj. Nohy
mu zůstaly nahoře, držel se jak klíště, pádlo zahodil a v očích měl paniku. Zub, který seděl vedle
po něm hrábl a vytáhl ho zpět. Pádlo jsme zachránili a pak bylo veselo.
V dolní části musíme zastavit, protože jsme
předjeli vodu. Čekáme na druhý raft a těsně
ho následujeme. Posádka už je sehraná a tak
nemáme problémy s přistáním nebo startem.
Blíží se soutok s Bečvou a já bych chtěl přistát
kousek před ním. Jak se totiž dostaneme až do
Bečvy, tak nás to spláchne, až na druhý břeh.
Poslední skok s velkým válcem, ze kterého jsme
asi vloni vytahovali házečkou nějaké lidi co je

Vzájemné porozumění neznamená být zatížen shodnými předsudky. - Friedrich Holderlin to nechtělo pustit. Přistání je rychlé, ale jsme
na břehu. Druhý raft končí až na druhém břehu
Bečvy a odtud se musí dostat zpět. Rafty musíme
dostat nahoru na břeh a rychle pryč. Počet lodí,
které tu přistávají je fakt velký. Do auta nakládáme lodě i sebe. Dazul se všemi rychle (aspoň
nám v nákladovém prostoru se to zdá) vyjíždí
zpět pod hráz, abychom stihli ještě další sjezdy.
Posádky zůstávají beze změn. V horní části jsme
svědky dramatické podívané. Jeden z party
kajakářů zůstal pod splavem ve válci – ještě se
necvakl, ale nemohl se dostat ven. My jsme ho
těsně objeli, ale posádka na pálavě za námi to
vůbec neuměla. Skočili přímo na kajakáře, který
okamžitě zmizel pod vodu. Kajak zůstal pod
pálavou kterou nadzvedl a oni se cvakli taky. Najednou byli ve válci hned tři lidi. Už jsem vybíral
místo na přistání, ale po chvilce všichni vyplavali
a nebylo zapotřebí našeho zásahu. Po druhém
sjezdu jsme při nakládání do auta udělali na
levém válci pěknou díru o zámek dveří. Nahoře

dochází k přeskupení, někteří už končí a zbytek
se vleze do zbývajícího raftu. Asi v první čtvrtině
Dazul přestal pádlovat a fotí a točí.
Po třetím sjezdu to balíme. Překládáme věci,
nakládáme raft a vyrážíme k domovu. Velkou
výhodou je, že to máme jen kousek. Někteří
na tuto akci jedou i 200km. Škoda jen, že si to
někteří neuvědomují a prošvihnou takovouto
šanci, když ji mají pod nosem. Ale je to hlavně
jejich smůla..
(Dazul – kormidelník 2.raftu) První, kdo tuto
akci připomněl byl Zub. Už asi měsíc před akcí
se dotazoval, jestli se letos zase pojede a jestli
bude pro něj a Peťku místo. Proč by se vlastně
nemělo jet? Samozřejmě, že vyrazíme. A když
už si na převážení raftů půjčím z práce velké
auto, můžeme to pojmout ve velkém stylu –
pozveme všechny, kteří by si chtěli Bystřičku
na raftu splout. A protože jsem po dohodě s
Fialkou připravoval ŠESTÁKA číslo 117, který
byl 5.5.2014 distribuovaný,
propaguju tuto akci rovnou na 1/5 strany. Zvu na
ni i rodiče, aby si přišli prožít
společný zážitek spolu se
svými dětmi.
V mezičase dochází zmatené
zprávy o tom, zda se
vůbec bude letos přehrada
odpouštět, několik variant
hodin po které bude říčka
splavná i to, že letos ne v
neděli odpouštět nebude.
V pátek se scházíme v
klubovně – Zub s Peťkou
a Dan s Tonym – volá i
Dan Hrtáň, že s Andreou
určitě pojedou ať s nimi
počítáme. Pípa je po telefonu nedostupný a tak Zub
je nervózní, zda se mu od něj
podaří půjčit neoprenové
boty pro malého Peťu.
Máme připravený jeden
raft, ale Renča odcházející s
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První generace vytváří, druhá je spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.
- Otto von Bismarck předtáborové schůzky rodičů se na rozdíl od
svého manžela dala přemluvit, aby vyrazila s
námi. A tak jsme raději přibalili i druhý raft
– na jednom pojede 5 lidí a na druhém 4.
Aspoň se nebudeme mačkat a pořádně si jízdu užijeme. A kdyby si to někdo rozmyslel na
poslední chvíli a chtěl si raftování taky zkusit,
máme dost místa. Za takovou vodou se totiž
jezdí do 10x větší vzdálenosti a tak bych se nedivil, kdyby si to chtělo užít víc lidí, když mají
takovou „atrakci“ 1x do roka kousek za humny.
Sobotní ráno voní příslibem dobrého počasí,
trochou námahy a hlavně skvělého zážitku.
Vše klape podle plánu. Nikdo si to přes noc

pytel – na mobily, klíče od aut a vše co je potřeba
brát sebou.
Pípa pro nás kupuje lístky – 30 Kč/osoba – je to
příspěvek organizátorům na zajištění téhle akce
na kterou se sjíždí lidi z celé republiky. Je skvělé,
že u každého většího splavu mají organizátoři
svého člověka, který má u sebe házecí pytlík s lanem – aby mohl poskytnout pomoc těm, kteří se
cvaknou a zůstanou ve válci. Zabezpečení splouvání říčky, která má místy obtížnost III je dle mého
názoru velmi dobré a koupením lístku se můžeme
alespoň trochu organizátorům odvděčit.
Odnášíme rafty dolů k potoku – i tady jsme
mezi prvními – a ukládáme
je tak, abychom je mohli dát
co nejpohodlněji na vodu. Já
bych už klidně vyrazil, ale Pípa
připomíná, že loni jsme vodu
předjeli a museli pak čekat až
nás doteče. Dobrá, počkáme
tedy.
Ti, kteří mají na sobě neopren
prvně, zjišťují, že odskočit si na
záchod není až tak jednoduché,
protože neopren se nesundává
tak jednoduše jako normální
kalhoty. To je jen jedna z mnoha
zkušeností, kterou si po dnešních
jízdách na raftu odnesou s sebou : -).

nerozmyslel a tak se na parkovišti pod hrází
přehrady Bystřička scházíme všichni. Jsme tu
mezi prvními nedočkavci. V příjemném tempu
rozkládáme rafty a začínáme je foukat, aby
byly tak akorát. Vytahuju neopreny, které jsem
vzal navíc a rozdávám je těm, kteří je nemají –
aby zbytečně netrpěli chladem. Každý si zkouší
vestu, přilbu a pádlo. Každý raft má svůj lodní
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První raft kormidluje Pípa a
jedou s ním Zub, Peťka, Dan,
Marťa. Druhý raft řídím já a
spolu pádlují se mnou Renča,
Dan H. a Andrea. Někteří sedí
na raftu prvně v životě, takže
jsem připraven na možné komplikace. Renča s námi kdysi splouvala Bečvu, ale
to bylo 12.2.2000 – jak jsem dohledal v oddílovém videoarchivu – tedy před více než 14 lety.
Navíc to byla poměrně klidná voda, proti té
dnešní (místy) trojkové vodě. Ale i tato zkušenost
Renču předurčuje na odpovědné místo levého
háčka. Pravého háčka bude dělat Andrea a Dan
pojede vlevo na zádi. Andrea i Dan sedí na raftu

Humor není pro mne odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života.
- Vlasta Burian prvně. Teoreticky bych měl raft uřídit i sám a
pokud bude posádka pádlovat jak řeknu, měli
bychom jet i docela slušně a neprotahovat cestou vrbičky.
Před spuštění raftu na vodu dávám nováčkům
krátké teoretické cvičení s názornou ukázkou
na suchu – jak se přitahuje, co je kontra, jak
budeme dělat hodiny atd. A taky co dělat, kdybychom se z nějakého důvodu převrátili. Ale

Chceš-li vidět jak to probíhalo "naživo"
podívej se na krátké video z raftování,
které je umístěné na www.oldskauti.cz
padají ani tak velké, ale když se na ně dívá
člověk z přídě raftu v okamžiku, kdy se špice ještě
neobrací dolů, je ta skutečná výška neskutečně
velká a ta vřící voda ve válci vzbuzuje patřičný
respekt. Všechny uklidňuju, že až to pojedeme
potřetí, budou si z
toho dělat srandu.
Zatím ale všichni
při zajetí přídě do
hladiny pod splavem
živelně
vydáváme
near ti kulovatelné
výkřiky na znamení
divoké radosti.

Vyplouváme a já jsem přesvědčen, že nás nečeká
žádná záludnost či nepříjemnost. Ale pro jistotu jsem ve střehu.

Nebudu
unavovat
váženého
čtenáře
těchto řádků dalším
unylým
popisem
průběhu třech sjezdů
čtyř kilometrového
úseku až k soutoku
Bystřičky s Bečvou. Mimo utržení pravé strany
zadního sedátka na Pípově raftu a protržení
levého válce na Dazulově raftu se nic dramatického nestalo. Všichni jsme dopluli zdraví,
nepřevrhli jsme se, nemrzli jsme, žádné duševní
trauma jsme neutrpěli.

První splav – uáááá – paráda. Ve válci všichni
pádlují a jsme z něj venku téměř okamžitě.
Tak to už nemám strach ani těch dvou velkých
splavů. Je zajímavé, že zespodu ty splavy nevy-

Troufám si tvrdit, že všemi zúčastněnými byla
tato akce hodnocena velmi pozitivně a těšíme
se na svou další každoroční kapku adrenalinu
na živější vodě.

žádné strašení, strach nesmí být příliš velký, jen
takový, abychom byli po celou plavbu opatrní.
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Co se bude dít v červnu a červenci
6.6.2014 - Oddílovka
7.6.2014 - Valašský sekáč
13.6.2014 - Oddílovka
20.6.2014 - Oddílovka
20.–22.6.2014 - Předtáborovka
27.6.2014 - Ukončovák
28.6.–4.7.2014 - Puťák
5.–20.7.2014 - Tábor

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 118 se podíleli: Kája, Lila, Tom, Slon, Pípa, Dazul, Miris, Fialka,
Kikina a Jaroslav Foglar.
Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : .............................................
Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

