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Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.
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Nakládání věcí na tábor bylo letost docela 
náročné. Protože pršelo, byla rozmáčená lou-
ka u kolně nákladní auto nemohlo přijet až  k 
uloženým podsadám.  A tak se vše nosilo ručně 
až na parkoviště. Deset lidí nosilo a nakládalo 
2-3 hodiny!

Dorazila první písemná stížnost na provoz DBCB 
- její celé znění je uveřejněno na www.breziny.
cz (aktualita z 23.6.2014). Sousedům vadí "Vel-
mi časté nejen víkendové, hudební a jiné velmi 
hlasité celodenní produkce odehrávající se v 
"dětském centru".  Víkendovou hlučnost, kterou 
způsobují rozličné "pobyty" nedokážeme přímo 
ovlivnit. Můžeme ale ovlivnit naši hlučnost na 
družinovkách a oddílovkách, které se odehráva-
jí mimo víkend. Takže - buďte ohleduplní!

Celostátní kolo soutěže "Vesnice roku" by se mělo 
v naší dědině odehrát asi první týden v září. DBCB 
bude hrát při presentaci Kateřinic  důležitou roli. 
Řešíme malý oříšek - na kdy přesuneme Velký 
úklid č.3, který je naplánovaný na 2.září 2014. 
To už ale může do Kateřinic dorazit celostátní 
hodnotitelská komise a bylo by přinejmenšín 
nezdvořilé nechat DBCB po posledením prázd-
ninovém pobytu (končí 30.8.2014) neuklizeno. 
Ze zkušeností víme, že po téměř dvouměsíčním 
nonstop provozu (o letošních prázdninách se 
zde vystřídá 11 různých skupin - s nejdelším 9 
denním pobytem) bude co opravovat a uklízet. 

Naši RS byli loni na zahraničníé expedici v pohoří 
Fagaraš v Rumunsku. Letos jedou na další ex-
pedici - tentokrát do Chorvatska . Plánovaný 
návrat mají až 31.8.2014. 

Pro ŠESTKU je asi zbytečné opakovat zaběhané 
zásady, ale protože byl letošní první prázd-
nonový pobyt v DBCB obviněn, že bral na svůj 
oheň dřevo připravené k odvozu na polní cestě  
ve svahu za kolňou, připomínáme, že z usklád-
naných a vyrovnanvých hromad se dřevo nebe-
re! Je to přinejmenším neslušné. V případě, že 

uvidíte něketré z návštěvníků DBCB jak kradou 
dřevo z nachystaných hromad, slušně je ma to 
upozorněte. A po jistotu dejte vědět i Dazulovi.

Hned první večer na táboře jsme zažili konflikt 
s chataři. Před táborem nám nejspíš pořezali 
táborové stavby a nyní jim vadil kouř z ohně 
ve kterém Fanta žhavil šutry na ini-tipi. Jejich 
rozezlení neznalo mezí. Dorazili dokonce ve 
dvou vlnách. Fanta s Dazulem se je snažili tro-
chu uklidnit a vyvětlit, že oheň k táboru patří 
atd, ale zdá se, že chataři nebyli připraveni na 
jakoukoliv diskusi a nejvíc jim vadilo, že si vůbec 
někdo dovolil v blízkosti jejich chat tábořit.

Na oddílový "srub" do Dinotic se v rámci 
stěhování  palet ze zrušeného paintbalového 
hřiště podařilo přestěhovat masivní jedlový stůl  
a lavice. Stůl se stěhoval ze Skautského domu. 
Rychlé akce se účastnili Fanta, Zdendáš, Luky a 
Dazul. Při této příležitosti  provedli v klubovně 
1.chlapeckého bleskovou akci s přemístěním ná-
bytku a vybavení - stůl měli totiž jedničkáři ve 
své klubovně zaskládaný  skříňkama a policema.    

Proslýchá se, že Tom Uličník na puťáku získal no-
vou  přezdívku - Mariňák. Prý podle skvělé práce 
s mapou, jak v praxi předvedl. 

Pokud vše dobře dopadne, bide mít do konce 
prázdnin ŠESTKA svoji vlajku, kterou bude moc 
vyvěšovat při konání svých akcí v DBCB. Stejně 
tak bude mít svou vlajku i Dětské bezbariérové 
centrum Březiny. 



Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.  - Dalajláma - 

HRA NA KRALEVICE A KRÁLE
(Náčelník)  Jsem rád, že tě ještě všechno očekává, 
šťastný bratříčku! Vždyť kdo se v mládí vydává na cesty, 
podobá se kralevici ze starých pohádek. Chlapec, příští 
král, jde do neznáma, do daleka. Putuje osaměle, sám 
neznámý, a hledá to, co jiní se hledat neodváží. Nevede 
ho baživá cílechtivost, velikášství či hrabivost ani černá 
ctižádost, jen tiché vědomí předurčení, daleká a jasná 
hvězda. Mnoho prožije a opět se vrátí, nečetl jsem ještě, 
že by se kralevic šťastně nenavrátil.
Takové první a nejkrásnější cesty začínají, když z dítěte 
vyroste chlapec, kralevic. Cíle chlapců jsou zdánlivě 
malé, Jezevčí vrch nad Dikobrazím údolím, ale pocit 
vítězství a slasti ze samostatnosti je dokonalý, nikdy 
později překonaný. V chlapeckých výpravách je jako 
před výbuchem vesmíru zhutněno a jako v nebekvítku 
zavinuto všechno, co dospělý věk již jen rozvíjí. Cesty 
dospělých jsou delší a okázalejší, ale kdo rozhodne, 
bratříčku, je-li cennější deset chlapeckých kilometrů 
nebo tisíc v dospělosti? Vždyť nejen jedinec, ale celé 
lidstvo stárne a musí si klást stále vzdálenější cíle, aby 
zakoušelo stejnou slast jako ve svém mládí. V minulém 
století stoupali do Alp pánové v lodenových havelocích, 
s plédy, lahvemi brandy a s žertovně okutými botami. 
Horolezci praví a nefalšovaní, riskovali zdraví a život. 
Vylezli přešťastní tam, kam tě dnes, lhostejného a om-
rzelého, vyveze lanovka nebo auto. Dnešní horolezci, 
aby získali stejnou sebedůvěru a pocit výlučnosti, musí 
léta trénovat, omrzat a pak, s výzbrojí podobnou výz-
broji kosmonautů, rachotit týdny v expedičních ka-
miónech na druhý konec zeměkoule do Himálaje, And, 
Pamíru. Kdysi plavba po Černém moři za zlatým rou-
nem, dnes vystřelování neprodyšných těžkooděnců na 
Měsíc.
Chlapci to mají jednodušší. Jednou přijde den, kdy 
lidé v jejich okolí se jim náhle zdají bledí, uhrovatí a 
nesnesitelní. Je nutno vyrazit od nich pryč do čistších 
krajů, kde září daleká a pravá slunce! Takové cesty 
se nejjasněji otiskují do duše. Již nikdy později si z 
cest víc nezapamatuješ a necítíš větší dobyvatelskou 
pýchu. Měl jsem štěstí, že právě v té době jsem ob-
jevil a prošel všechna československá pohoří. Pěkně 
jedno po druhém, bez průvodců, většinou sám, jen s 
předválečnými vojenskými mapami. Chodil jsem Slov-
enskem a stoupal do karpatských hor jako chlapci z 
přímořských zemí vyplouvali do jižních moří. Ušel jsem 
jistě tisíce kilometrů, nepočítal jsem je, ale téměř každý 
z nich si pamatuji: tam bývaly mé zlaté říše! Poznal 
jsem, že nejkrásnější věci prožije člověk jen v samotě a 
v tichu, bez péče rodičů, která sice zahání hlad a sta-
rosti, ale hubí radost a samostatnost. Učil jsem se také 
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vytrvalosti, protože není nic horšího než kvůli dešti, 
únavě či chladu nebo ze strachu před hladem nebo 
osamělostí nedojít tam, kam si člověk předsevzal. 
Jdi stále dál, zítra již bude všechno lepší! Kdykoli 
jsem se obrátil s hořkým pocitem zády k cíli, vždy 
mě pak stálo mnohem víc času, peněz i útrap dojít 
tam příště, protože ještě nesnesitelnější než hlad 
a zima je nesklonit se k jezeru, jehož vody jsem si 
dlouhé měsíce před tím představoval. Pamatuj 
si, bratříčku, že bláto zmizí a hlad je zapomenut, 
ale chuť čiré jezerní vody zůstává v duši natrvalo. 
Nezapomeň, že ctí králeviců a conquistadorů je 
nadlidská vytrvalost. Jen houšť a větší kapky, opak-
uj si vždycky to krásné přísloví, a budeš-li již plakat, 
plač potichu.
Pozdější cesty v dospělosti jsou již jen odleskem 
dávných kralevicových poutí. Se smutkem 
nahlédneš, že nelze spatřit všechny hory a projít 
všechny poledníky a rovnoběžky. Ale nezahořkneš-
li či nezmalomyslníš-li, není dospělost ztracená! 
Dokonce až tehdy získáš královské poznání, které je 
kralevicům odepřeno, že země je všude krásná. Že 
prožít krásný den lze i na zarostlých smetištích.
Možno bloudit lebedovými houštinami jako obr 
lesnatými horami. Spousty tajemství. Slunce i 
tam svítí na dobré i na zlé. Není již nutné prchat 
před bledými lidmi a ještě se tím pyšnit. Teprve v 
dospělosti se vlastně naučíš chodit krajem. Bezcílně 
a přitom vědoucně se loudat, bez potu a pachtění. 
Nížiny, rybníky, humna, blátivé cesty, všechno jed-
no, všechno krásné. Jednou ročně, zjara jako rytíř 
Paleček, táhnu krajem. V kožené bundě, jen se 
spacím pytlem. Nížinami, na které jsem v mládí 
neměl čas, kterými jsem pohrdal..... 

Dokončení si přečti v knize KARPATSKÉ HRY

Miloslav Nevrlý (*1933) - 
skautem se stal po válce 
v roce 1946. Po roce 1968 
pomáhal vést v Liberci 
Miloši Zapletalovi skautský 
oddíl. V letech 1970 – 1989 
jako činovník Turistick-
ého oddílu mládeže se 
věnoval především roverům.  Je znám pod 
přezdívkou Náčelník. 
Ukázka na této straně je z legendární kni-
hy  a "bible" roverů - "Karpatské hry".



Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.  - Sofoklés - 
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COPAK JE TO ZA VOJÁKA ? 30.5.-1.6.2014
(Kája) Jo jo, ten pověstný Voják. Ten už nám 
nadělal nemálo rozčílení sloganem „Konečně 
pořádná akce!“ a vůbec kdoví čím, když my máme 
náš Help.

Takže jelikož a protože jsme se letos na čekatelkách 
seznámili s organizátory z Kopřivnice, a protože ti 
se jevili sympaticky, začala se mi trochu příjemněji 
pozdávat i jejich akce. A jak jinak zjistit, kde 
se skrývá pravda, než to prostě na vlastní pěst 
vyzkoušet?

Vykomunikovala jsem si účast v chytačském 
týmu a v pátek odpoledne jsme se s Jirkou sešli v 
Kopřivnici na „nejmodernější“ skautské základně 
v ČR – Vanaivanu. Večer se konal slavnostní nást-
up všech vojínů a vítání pana generála. Všichni 
jsme byli naaranžováni do dvojřadu a na motivy 
stejnojmenného filmu proběhla sázka mezi plu-
kovníkem a nespokojeným generálem. Ten velmi 
pochyboval o tom, že taková chátra co tu stojí, je 
schopna překonat určité území živá. Plukovník 
tvrdil, že na nástupu sice nic moc, ale v terénu 
prý nepřekonatelné mužstvo.. Pak tedy dodal, že 
někdo živý určitě dorazí. Slovo dalo slovo, osvětlily 
se pravidla a následoval film, který nesmí chybět 
k motivaci na následující den.

K pravidlům jen stručně: Účastníci mají za úkol v 
terénu o ploše asi 20km2 proklouznout z bodu A 
do bodu B v co nejkratším čase a beze ztráty života. 

Ten představoval červený látkový pruh na suchý zip, 
umístěn na pravé paži. Družstvo chytačů (generálo-
va jednotka), jim v tom však brání všemi možnými 
způsoby. Byli jsme rozděleni do několika týmů, pro-
pojeni vysílačkami i GPS Tracker - navigačním sys-
témem. Po svých, na koních i s motorovými stroji, 
probíhal lov jednotlivců, kterým se strhávaly pásky. 
Ta se následně připla na paži levou, a tak bylo na 
první pohled viditelné, že daný jedinec už nebo-
juje o vítězství nejvyšší. V prostoru jsou umístěny 
tzv. probíhací checkpointy, které fungují na sys-
tému čipů, kterým je vybaven každý soutěžící. Ten si 
odpípne proběhnutí tímto místem a získává časový 
bonus. Další checkpointy byly stanoviště s různými 
úkoly – překonání barelového mostu, odlov ryb, 
rozborka zbraně a airsoft – kde byl zisk bonusu 
ještě o něco vyšší, ale hlavně ten zážitek určitě stál 
za to. Účastníci nesmí používat žádnou techniku 
na komunikaci mezi sebou a ani žádná vozidla k 
přepravě.



5

Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.  
- Gaius Valerius Catullus - 

 Takže jsme ráno vyrazili do terénu ještě dlouho 
před účastníky a připravovali se na lov. Stručně, 
bylo to náročné, zajímavé, adrenalinové, taktické, 
orientační, hlavně to bylo supr. Počasí vyšlo krásné, 
což sice vždy dělá 50% dojmu z celé akce, ale ne-
myslím si, že jinak bychom si to neužili.

Obohatilo nás to o pár pozoruhodných zážitků, 
například pan Vzteklý v Lichnova – dejte si na 
něj pozor, pustí na vás psy a žene vás slovy i 
výhružkami. Pokud mu však nechcete ty pejsky 
přejet, měli byste vědět, že on bude raději, když 
zmizíte co nejdřív i za cenu vořecha.

Celá hra trvala od osmi či devíti rána do pěti 
odpoledne. Večer proběhl další nástup s vyhodno-
cením vítězů – první tři přeživší a jeden nejrychlejší 
umřený. No a dál už jen volná zábava u ohně, 

zasloužený odpočinek, ranní úklid a hurá domů.

Jak to tedy závěrem zhodnotit? Není třeba se 
rozčilovat, Help a Voják jsou rozdílné hry. Není třeba 
cítit nevraživost a na truc tam nejezdit a „nepod-
porovat konkurenci“,  ale osobně bych klidně příští 
rok vzala celou bandu a užila si ještě větší dávku 
adrenalinu v roli účastníka. Krom toho, že můžem 
přímo tam naoplátku pozvat Kopřivnické orga-
nizátory na náš Help 2015, tak přesně tam se 
schází lidi, kteří tyhle přespolní hry vyhledávají. 

No a jedna věc, kterou musím našemu oddílu 
v porovnání nima vytknout, je propagace. Nás 
Copak je to za vojáka? rozčilovalo, ale to zna-
mená, že jsme o té akci věděli. Help nemůže 
nikoho rozčilovat, bohužel ani lákat, když o něm 
nikdo neví.
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Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

VALAŠSKÝ SEKÁČ 7.6.2014
(Fanta) O této akci se dozvídám asi týden a půl 
dopředu na oddílové radě u Štěpy na zahradě.
Nápad se mi moc líbil a tak se hnedka přidávám a 
vymýšlím co by se tam ještě mohlo přidat.

Času do samotné akce už moc nezbývalo a tak tro-
chu tlačíme na pilku. Jako první sháníme hoblicu 
( truhlářský ponk) tu nám Miris poskytl hned na 
radě   bod 1 máme. Měl totiž dorazit i umělěcký 
řezbář – mistr od Toma ze školy. 

Dále bylo na řadě sehnat kozlíka na výrobu pravých 
dřevěných střešních tašek neboli došek. To se na-
konec daří na pasekách díky Romanovi Genzerovi, 
který skytl kozlíka a jeho bratránkovi který si takto 
dělá celou střechu sám, dokonce je taky skaut, a 
ochotně mi pučil pár došek na ukázku a precizně 
mi ukázal jak se vlastně došky dělají. Na kozlíkovi 
ještě večer dodělávám pár věcí aby byl plně funkční. 

Dále se chystají polotovary na rukodělky, kupuje 
se pila, sekery, dláta, tuhy na výrobu tužek, a další 
bavení na tuto akci, na kterou nám vyšel grant. 

Tom s jeho tatíkem nachystali v horách plný vozík  
klád na řezání a bobrování a závodění v těchto 
disciplínách. Šneci na družinovce nachystali kozy, 
Žabky dřevěné korálky barvy, lepidla,štětečky, laky 
atd. Dále bylo potřeba sehnat špalky na výrobu 
došek a velký špalek na tzv. finskou svíci, kterou jsme 
tam dělali ve dvou provedeních. Ty nám ochotně 
poskytl starosta z čerstvě pokácených stromů z Po-
borova. Pazič vzal vozík a se Šnekama to tam dojeli 
naporcovat a převézt na hřiště kde se pak samotná 
akce konala. 

Nastal den D a začíná 1.Valašský sekáč v 
Kateřinicách. Starosta vojta nám nechal nachystat 
Stoly a lavice, ještě nám půjčuje aparaturu a mi-
krofony. Vše je nachystáno, pěkně rozprostřeno na 
ploše nového hřiště. 

Ferda a Zdenek Začínaje rozpalovat Finské svíce, a 
smažit na nich špekáčky, dělat vaječinu, vařit vodu 
atd. První řemeslníčci už vyrábí tužky a celý den se 

vypalovalo do dřeva pájkami, korálkovalo, malova-
lo natíralo, strůhaly sa došky, řezalo, štípalo, vrtalo 
a to od těch nejmenších až po ty nejstarší. 

Svíce hořely téměř čtyři  hodiny a celý den byl pěkný 
pečák, ale i přes to si to snad všichni účastníci 
užili vyzkoušeli si to co by normálně doma  
neměli možnost. Například v bytě řezat s moto-
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Falešný přítel je horší, než nepřitel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
- Lev Nikolajevič Tolstoj - 

poskytl starosta z čerstvě pokácených stromů z Po-
borova. Pazič vzal vozík a se Šnekama to tam dojeli 
naporcovat a převézt na hřiště kde se pak samotná 
akce konala. 

Nastal den D a začíná 1.Valašský sekáč v Kateřinicách. 
Starosta vojta nám nechal nachystat Stoly a lavice, 
ještě nám půjčuje aparaturu a mikrofony. Vše je na-
chystáno, pěkně rozprostřeno na ploše nového hřiště. 

Ferda a Zdenek Začínaje rozpalovat Finské svíce, a 
smažit na nich špekáčky, dělat vaječinu, vařit vodu 
atd. První řemeslníčci už vyrábí tužky a celý den se 
vypalovalo do dřeva pájkami, korálkovalo, malovalo 

natíralo, strůhaly sa došky, řezalo, štípalo, vrtalo a 
to od těch nejmenších až po ty nejstarší. 

Svíce hořely téměř čtyři  hodiny a celý den byl 
pěkný pečák, ale i přes to si to snad všichni 
účastníci užili vyzkoušeli si to co by normálně 
doma  neměli možnost. Například v bytě řezat s 
motorovkou nebo strouhat opravdové dřevěné 
došky? Nepředstavitelné! A to všechno také díky 
skvělému nápadu a skvělému týmu lidí našeho 
oddílu a jeho příznivců kolem, kteří opět něco 
dotáhli do konce. Fantastická akce. Co vymyslíme 
příště? 
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Vztahy jsou jako květiny, po delší době uvadají.

PŘEDTÁBOROVKA 20.-22.6.2014
(Rex) V pátek po super oddílovce   jsme naložili 
věci, nasedli do luxusně čistého auta Já, Jaxa a 
Slon + Kája  a vyjeli jsme. 
Dojeli jsme na tábořiště snědli buchtu s 
marmoškou pak dojeli ostatní tak jsme vyložili 
věci a začali sect a hrabat. Asi okolo desáté 
hodiny  jsme šli spat a Dazul nám vyhrával na 
kytaru a pak sem usnul :D. 

Na druhý den nás probudil hukot startující mo-
torovky, vstali jsme posnídali rohlík ze sýrem a 
máslem a rozdělili si práce Zdenek s Pavlem šli 
dělat latrýnu, Ferda s Dazulem a Tomem šli na 
dřevo a Já, Jaxa, Slon a Kája jsme hrabali a Kajin 
tatka odvážel. 
Hrabali jsme až do poledne poobědvali jsme 
chleba ze salamem a máslem a šli dělat dál. Po 
obědě jsme Já, Jaxa a Slon začali rozebírat a sk-
ládat golema takže jsme byli šeci špinaví. 
Asi v 5 hodin sa začala stavět kuchyn takže jsme 
kopali jamy na kuly.  Na večeři byly nudle se 
špagetkou a kečupem. Potom jsme sa nějakm 
dokopali do spacáku a šli spat. 

Ráno jsme vstával za řevu Dazula.  K snídani byl 
chleba s máslem a marmoškou nebo ze sýrem. 
Začali jsme dodělávat kuchyn a Kolárku ve které 
jsme přetím spali ve 12 byl oběd chleba ze sa-
lámem a máslem. 
Potom jsme šecko začali nakládat do aut a na 
vozík. Odjeli jsme asi 14.30  v Čermné ve Slezku 
jsme sa stavili na zrzlinu vanilkovu a lesní směs. 
A odjížděli jsme domů. Ke konci cesty jesme si 
dali ze Slonem makovec, dojeli jsme do Raťáku,  
já vysedl a dal už nevim :D 

(Jaxa) Začali jsme v pátek večer a všechno na-
chystávali na nachystání a pak se od rána začalo 
znovu pracovat hrabala se tráva a hrabala se 
tráva a že ji bylo. 
Ti starší udělali kuchyň, protože nám ji někdo 
vzal. Fakt sem jim povedla, tak doufám, že do 
doby než znova přijedem vydrží. 
Po dohrabání trávy sme šli ( já, Rex, Slon) dělat 
golema nedopadlo to nejlíp, kdoby čekal snad 
,že dopadne ,ale vyhráli sme si Slon prohlásil ,že 
to che domů místo pískoviště bo je to prý bom-
ba, ale tak s čím by sme si nedokázali vyhrát ? 
Ale chtělo to zachovat cladnou hlavu když se na 
nás Kája podívala museli jsme se začít snažit 
na začátku to byla hezká podkova a pak trochu 
začínala chytat tvar i když mohlo to být aj lepší.
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Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.

(Dazul - celý článek je v kronice na  www.oldsakuti.cz) 
... Zmiňuju tuhle  drobnost pro to, abych v praxi 
demonstroval to, co mne na akci nadchlo – dneska 
nikdo nikomu neříkal co má dělat a přesto úplně 
všichni věděli, co dělat mají! Vždyť přece přijeli na 
předtáborovku! Tom se automaticky bere k oddí-
lovému křoviňáku STEEL, já k bubnové sekačce 
ADELA, Pája k druhému křoviňáku HUSQUARNA, 
Martin, Rex, Jax, … shrabují posečenou trávu. Nik-
do se free nepovaluje a nezahálí, každý se snaží 
najít „uplatnění“. Sekl bych stejně rychle, ale teď 
seču navíc i neskutečně radostně. ŠESTKA !!!

Seču bez čelovky a dávám si hodně pozor na to, 
abych nenabral nějaký volně pohozený šutr. Přesto 
periferním „stařošským“ viděním vnímám ob-
rysy postavy, která se ke mně blíží, Kája! „Dejzly, v 
22:00 končíme!“ „A kolik je teď?“ ptám se. „21:45 
odpovídá Kája. „OK, v deset to zabalím. Ale benzin 
mně asi dojde dřív.“
Benzin mi dochází ve 21:55. Neplánoval jsem to, 
ale stalo se tak. Přes své mladické free období až 
po stávající usedlost jsem se   přesvědčil – a věřím, 
že jsou věci mezi nebem a zemí … Prostě – co se 
má stát, se stane. Ve 22:00 je na tábořišti ticho – 
pominu-li „hluk“ kroků v trávě a tiché hlasy rovné 
desítky pracantů ....

.... Křoviňáky masakrují kopřivy na stezce k hrázi 
a potní chýši, kolem latríny, k ohništi. Zvlášť v 
kopřivovém rákosu u latríny si člověk připadá 
jak někde ve vietnamské džungli – porost sahá 
půl metru nad hlavu, postava s křoviňákem 
není vůbec vidět. Jen slyšet. 
Uděláme bludiště! Jasně. Zkouším ADELU 
natlačit do neproniknutelného zeleného lesa 
rákosu. Kupodivu to jde a stroj mi doslova 
prosekává stezku. Připadám si trochu jak 
princ v pohádce o Šípkové Růžence. Postupuju 
pomalu, kola se občas zaboří do změklé hlí-
ny, někdy je potřeba couvnout a najet znovu, 
abych nahuštěnou hromadu rákosu prorazil. 
Konečně tenhle neprobádaný kousek prostoru 
u tábora využijeme. Tohle bludiště bude výživný 
kousek pro hry a soutěže – třeba pro „rákoso-
vou honičku“. Je aby si vchod do bludiště někdo 
nespletl s cestou k latríně. Možná by to pak 
nestačil doběhnout … 

Louka posečená, bludiště vyblouděno, ADELA 
jde odpočívat a já vyrážím do lesa za zvukem 
motorové pily. Tom a Ferda (musí to být oni, 
protože je nevidím pracovat na tábořišti) šli na 
klády pro stavbu kuchyně a nářaďáku. Jdu proti 
proudu Budiškovky a před brodem uhýbám po 
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Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. 
Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.   - Antoine de Saint-Exupéry -

cestě, která mírně stoupá nahoru. Zvuk pily občas 
ztichne, ale směr si držím. Taky musím mimo 
polní cestu, přímo do kopce. Ogaři mají povolení 
sundat sušky asi půl kiláku od tábora, takže bude 
sranda kmeny stáhnout na cestu a pak dopravit 
do tábora. 
Tom řeže, Ferda osekává a tak se chápu lana, 
přivazuju si tlustší konec kmene na prusík a hraju 
si na burlaka. Jenom netahám lodě po Volze, ale 
stahuju smrky k cestě. Kmeny mají sice svoji váhu, 
ale samotné tahání není až tak náročné. Náročné 
je pak chodit zpátky s lanem nahoru. 

Že při dopravě kmenů k táboru využijeme auto, 
bylo asi každému z nás jasné. Uvažoval jsem, že 
je potáhneme po cestě na lanu, ale pak padl ten 
nápad – co kdyby jsme to odvezli na přívěsném 
vozíku? A proč vlastně ne? To by mohlo jít. Když to 
dobře na vozík naskládáme, zajistíme a přivážeme, 
můžeme odvézt i ty nejdelší – skoro sedmimetrové 
klády. Tak to je výzva!

Nejdřív se ale jdeme do tábora najíst – málem 
jsme propásli oběd. Po krátkém, ale opravdu velmi 
krátkém odpočinku (tak akorát, abychom nezačali 
lenivět) jdeme převrátit vozík a zapojit jej za auto. 
„Ogaři, vy pojedete na vozíku, abyste si zvykli.“ 
Jedu pomalu, abych je nevytrousil a aby mohli v 
případě potřeby vyskočit a zatlačit.....

... Vozík odpojujeme na křižovatce cesty nad 
táborem a ostatní musí všeho nechat a přijít 
nám pomoc. Plně naložený vozík se nesmí 
převážit a je potřeba jej otočit a dotlačit ručně 
asi 30 metrů ke schodům, kde dřevo vyložíme. 
S otočením vozíku to není až tak jednoduché – 
pár klád má hodně přes šest metrů a cesta má 
jen metry tři. Z jedné strany cesty je hluboký 
sráz, z druhé strany skála. Musíme s vozíkem 
až na okraj cesty, tak že klády čouhají několik 
metrů do volného prostoru než se podaří oje 
vytočit. Ale pak zase vadí stromy, které ve srá-
zu rostou – brání úplnému otočení …. Připadá 
mi to jako vyndávání ježka z klece, ale díky Pá-
jovým instrukcím to zvládáme dobře....
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Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírání stálo za to. 
- Miguel de  Cervantes -

... Dřevo na stavbu kuchyně je dopraveno na 
tábořiště, takže se pouštíme do díla. Rex, Jax a 
Slon si hrají na norníky a polníma lopatkama 
hloubí díry na kůly. Naštěstí tu jsou původní 
díry – ty kupodivu chataři neukradli. Ale i tak 
– připravit šest poctivých děr pro kmeny, které 
jsme sem dopravili, není žádná sranda.

Stavbu řídí Tom, potřebuje-li vůbec tahle parta 
řídit. Je pořád s podivem, že každý dělá nějakou 
potřebnou práci a když ji dokončí, hned si najde 
jinou. Nikoho není potřeba zbytečně pobízet či 
do práce honit. A práce jde hezky od ruky. Je-
li Ferda nahoře aby vyměřil a přitloukl střešní 
kůly, má dole pořád někoho, kdo mu podá  a 
zase odebere vyměřovací desku, vrtačku, klad-
ivo.

Upřímně – netipoval jsem, že se dnes podaří 
kostra kuchyně udělat a natáhnout plachtu, 
abychom se nemuseli na noc tísnit v nářaďáku. 
Ale podařilo se to. Zítra se do kuchyně dodělá 
už jen stůl, golem a přístřešek na dřevo. A 
domorodci budou mít zase co krást. ...

.... Tak – teď teprve pro mne skončila letošní 
předtáborovka. Byla to dobrá akce a jsem rád, že 
jsem na ni byl pozván a mohl vyrazit spolu s os-
tatními.

Tahle akce mi potvrdila, že Fialčino vedení ŠESTKY 
je hodně dobré. A práce v týmu, který dokáže fun-
govat při takové akci jako je předtáborovka i bez 
její fyzické přítomnosti je přímo skvělá. A tohle 
nemůžou ŠESTCE žádní chatařové zloději ukrást :-)
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Šťastný je ten, který má jednoho opravdového kamaráda. 
Kdo jich má více, tak je šťastný na druhou.

(Ferda) Začalo to tak, že po Ukončováku jsme 
dobalili poslední věci a sedli do aut směrem na 
vsetínské nádraží s malou zastávkou u Rexa. 
Kupodivu letos jsme na vlakáči byli nezvykle brzo 
a tak jsme zas nezpozdili vlak. Frčing do Púchova 
uběhl celkem rychle a tam už jsme přeskočili na 
vlak rovnou do Ružomberka. 
Ve vlaku jsem nečekaně zase potkal nějakého fra-
jera, který chtěl, jestli bych mu nepohlídal batoh, 
že si potřebuje odskočit a od té doby jsme se dali 
do řeči. Bavili jsme se o tom, kam jedem a říkal, že 
strach z medvědů vůbec nemusíme mít, že jestli 
jsme větší skupinka, co není potichu, tak dobrý. 

(Jaxa) Neděle 29.6.2014. Raníčko jak jsme se pro-
brali, jsme si dali na našel luxus tábořišti sní-
dani (Kájinu úžasnou domácí marmeládu vřele 

doporučuji, sehnat recept, bo byla vážně skvělá, 
takovou marmeládu jsem ještě nejedla. Úplně 
jsem se bála těch kousků jahod, že budou hnus-
né jak to bývá u kupovaných marmelád, ale tah-
le byla boží a ta jahoda jako sladká třešnička na 
dortu. Ach těch jahod tam bylo málo. No to jsem 
trošičku odbočila, takže dál.) 
A pak jsme se vypravili do termálních pramenů, 
šli jsme zase do kopce, nečekaně. Cestou nahoru 
jsme potkali pána: „Víte, kam jdete?“ My: „No, k 
pramenům.“ On: „Ne, to jdete špatně.“ Tyjo štěstí, 
že tam byl, borec, úžasný chlapík, nasměroval 
nás správným směrem, tak a to bylo naposled, 
co jsme šli z kopce. 
U pramenů to bylo boží. Sedělo tam štamgastů, 
kteří se drželi u toho pramene jak ochlastové 
pípy v hospodě těsně před zavíračkou. Vešli jsme 

PUŤÁK 28.6.-2.7.2014
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Pravé přátelství je jako zdraví, jeho hodnotu poznáte, až když jej ztratíte.  - Charles C.Colton -

do vody, byl to pajzl od pohledu, když jste si 
sedli, ani jste si neviděli nohy. Jediné co na 
tom bylo fajn, byla ta příjemně teplá voda a 
parta lidí s kterou jsem tam byla. Sice Slon 
furt opakoval, že ta voda je teplá jak čůránky 
a značně mi pobyt ve vodě znechutila a i přes 

ty lidi, kteří se tam na nás divně dívali, to bylo boží. 
No, následovalo chození a nekonečná cesta na hrad 
a pak dokonalý rozhled na všechny strany a pak ces-
ta na kofolu z kopečka. Hej hej hej! 
Malatina je ponurá vesnička, která se rozprostírá 
na dosti strmém kopci uprostřed ničeho, kde další 
vesnička je asi za devatero horami s názvem Velké 
Borové a je to náš další cíl. 
K noci se nevyjadřuju, moc se mi nelíbila.

(Slon) Úterý 1.7. 2014. Takže, ráno jsme se probudili 
pěkně v teple. Spali jsme u jedné paní, která byla tak 
hodná a poskytla nám nocleh. 
Po krásném probuzení následovala snídaně, měli 
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V Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je 
věrný přítel.  - Euripidés - 

jsme jahodovou/
čokoládovou oves-
nou kaši. 
Když jsme všichni 
dojedli, tak jsme 
si sbalili věci, které 
jsme si nechali 
přes noc usušit. 
Po sbalení a 
rozloučení jsme 
vyrazili. 
Kája s Ferdou se 
ještě stavili do ob-
chodu, aby nakou-
pili jídlo. Rozdělili 
jsme si ho do ba-
tohu a vyrazili. 
Ze začátku to bylo 
v klidu, ale po ch-
víli se tam objevil 
velký kopec. Zdál 
se nekonečný, ale 
nakonec jsme ho 
všichni vyšli. Když 
jsme vyšli na vr-
chol toho kopce, 
tak jsme pořídili 
společnou fotku.
Dofotilo se a zase 
se vyšlo, ale šlo se 
do doliny. Je to jed-
no z nejkrásnějších 
míst na Sloven-
sku a jmenuje se 
Prosiecká dolina.
Byla to nádhera. 
Chodilo se tam po 
kamenech a taky 
žebřících. Asi v 
polovině cesty se 
Ferda s Lukášem 
zastavili, aby se 
tam vykoupali v 
malých jezírkách. 
Když se dokoupali, 
tak jsme všichni 
znovu vyrazili na 
cestu. 
Když jsme došli 
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 Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.
- Pýthagorás ze Samu - 

jeden úsek, tak jsme se rozhodli, že 
odbočíme z cesty a půjdeme se podívat 
na vodopád. 
Opět se Ferda šel osvěžit. Když jsme se 
dostatečně pokochali, tak jsme zase vyšli. 
Byla tam bouřka a všude kvůli ní byly 
popadané stromy, což nám ztížilo cestu. 
Chvilkama jsme šli i potokem, protože 
nebyla žádná jiná cesta. Když jsme se už 
dodrali až je konci, tak jsme lapli vedle 
fotbalového hřiště a poobědvali jsme. 
Po jídle jsme vyšli na autobus, který nás 
měl dovézt do Liptovského Mikuláše, ale 
po chvíli jsme zjistili, že jsme si měli vyjít 
dřív, protože nám autobus ujel. Kája 
hledala řešení, co budeme dělat. 
Rozhodla, že budeme spát u Liptovské 
Mary. Došli jsme na místo, usádlili se a 
udělali si na večeři kuskus s tuňákem a 
opékaným okurkem. Mňamka!!! Dojedli 
jsme a uvelebili jsme se ke spánku.



(Myš)  Sobota 5.7.2014. Ráno jsem vstala a zača-
la se oblékat, normálka. Najednou taťka volal, 
že jedem a já jsem nenasnídaná snesla batoh, 
obula se a naskočila do auta. 
Přijeli jsme asi trochu pozdě a tak jsme nestihli 
pokřik nebo se na pokřik zapomnělo. Fial koupi-
la lístky a vlak se pomalu zastavil. Nastalo lou-
čení a to trvalo do zatáčky. 
Potom jsme jeli do Hranic na Moravě. Cesta byla 
nekonečně dlouhá, ale nuda nebyla. 
Potom jsme přesedli a někde znova, kde ale ne-
vím. A to byl vlak, který nás odvezl do Čermné ve 
Slezsku. Tam už čekala Fial, aby odvezla batohy. 
Cestou nás potkalo auto s Kájou a Pazičem a ti 
pár lidí odvezli. Potom se vrátili ještě jednou a i 
já jsem se svezla. 
Tam čekaly batohy a bylo tu i pár děcek a star-
ších z puťáku. Stany měly připravené podsady a 
chyběly podpěry, střechy a rošty. Měli jsme na to 
celý den. 

Na oběd byl rohlík se salámem a na večeři těsto-
viny s kečupovou omáčkou a masem. Mňam. Při 
večerním nástupu jsme svěsili vlajku a šli spát. 

(Hynek) Jedu do Čermné ve Slezsku na tábor. 
Probudil jsem se v 6:15 ráno. Ještě bych spal, 
ale v 7:15 jsem musel být na nádraží v Jablůn-
ce. Samozřejmě jsem přijel o pět minut pozdě-
ji. A jel panťák. 
Cesta byla pohodlná. Z Hranic na Moravě jsme 
jeli osobákem, který měl deset minut zpoždě-
ní. Potom jsme vystoupili. Stál tam motoráček 
se třema vagónama. Zdálo se, že bude prázd-
ný, ale byl plný. 
Jak jsme dojeli do Čermné, začalo pršet. Jak už 
všichni byli v táboře, dělali jsme: rošty, vzpěry, 
střechy, poličky. 
Hodně se mi stýskalo, ale nějak jsem to vydr-
žel.
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Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.  - Menandros -

TÁBOR - CESTA KOLEM SVĚTA 
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Zamysli se chvíli. Slyšel jsi někdy, že přítel a nepřítel přebývají v jediném srdci? 
Vyhosti tedy cizince, aby Přítel mohl vstoupit do Svého domova.  - Bahá’u’lláh - 

PLACHTĚNÍ 4.-6.7.2014
(Dazul - celý článek je v kronice na  www.oldsakuti.cz)

.... První letošní plachtění jsem si užil už minulý 
týden, kdy jsem spolu s kolegou z práce dopravil 
LaVor z Dětského bezbariérového centra Březiny 
na Slezskou Hartu. To jsem si užil i potápení. 
Tenhle víkend bude bez ponoru s láhví vzduchu 
na zádech, ale zase toho na LaVoru určitě víc na-
plachtíme.

Protože se nám podařilo zcela vyjímečně vyjet 
z práce už po 15:30, pokládáme plachtenici na 
vodu téměř přesně v 18:00. To už není žádný 
pořádný vítr, ale pořád ještě dostatečně fouká 
na to, aby si Luboš mohl bez traumat s divokých 
náklonů vyzkoušet ovládání kormidla, nasa-
zení kýlu, vztyčení hlavní plachty i kosatky. Za 
dvě hodinky se nám daří doplachtit skoro až 
na ostrov a zpět. Luboše už musí z těch povelů 
typu "přitáhni levou otěž, dotáhni kosatku na 

borháku, vyvažuj, urovnej lana ať se do nich 
nezamotáme, drž směr, klape ti kosatka – sprav 
to kormidlem, zase jsi uhnul ze směru, cítíš ten 
tah …" brnět hlava. Ale poctivě na vše reaguje a 
tak připlouváme do našeho přístavu u tábora 
1.dívčího oba spokojeni. Já mám pocit, že Luboš 
není marný a Luboš nabyl počáteční jistotu, 
která je pro plachtění nezbytná. 

V táboře se od Tlampy dozvídám, že ač Ještěrky 
dorazily na tábor až dnes, má v noci avizovaný 
přepad - směskou bývalého roverstva ze všech 
oddílů, včetně Vápna, který fungoval v ŠESTCE.  
Ne, že by mne tato informace nadchla, ale beru 
ji na vědomí s tím, že si alespoń lehnu k zadnímu 
vstupu do hangáru, abych to přepadníkům 
trošku znesnadnil, budou-li chtít vybrabčit věci 
uložené v dominantní táborové stavbě.

Nejsem si jistý, zda zrovna přepady jsou tím 
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pravým, co ke skautským táborům patří, ale mu-
sím přiznat, že když mi bylo o polovinu míň, sázel 
jsem se, že dokážu večer ukrást vlajku z každého 
tábora - a vždy jsem vyhrál. Přepadník je totiž 
vždy ve výhodě a pokud není totální hlupák, má 
dostatek trpělivosti a je přiměřeně fyzicky zdat-
ný, musí se mu každý přepad podařit ....

.... Po druhé hodině ranní mne probouzí řev 
„Poplách! Vstávejte! Poplách!“ Nespěchám, 
protože se  evidentně nikomu z tábora do vs-
távání nechce. Volně se oblékám, beru čelovku a 
mobil nechávám u spacáku – v případě, že by se 
mlaďoši chtěli pasovat, nerad bych o něj přišel.

Slyším z dálky jakýsi hluk směrem na Leskovec, 
ale pro jistotu se ptám „Co sebrali? Kam utíkali?“ 
Jakýsi hlas, tuším že patří Tlampě, mi odpovídá, 
že odnesli holku, která držela hlídku a ukazuje 
mi směr k Leskovci. Na kraji tábora mezitím 
dohořívá jakási světlice a dobouchává dělobuch. 
Tyhle buranské efekty fakt nemusím.

Mírným klusem vyrážím po louce k lesu. Tipuju, 
že se budou držet pohromadě a budou tedy dělat 
i větší hluk. Odhaduju, že jsou si tak jistí svým 
trumfem, že ani nepostaví hlídku, která by je va-
rovala před pronásledovateli z tábora, protože 
Ještěrky na nějaké pronásledování nemají.

Pohybuju se samozřejmě bez svítící čelovky – 
přece na sebe nebudu upozorňovat. Ve chvíli, kdy 
z louky vcházím do lesa, viditelnost se rapidně 
snižuje a tak přestávám klusat a přecházím 
ve svižnější, ale tichou chůzi. Lesní asfalt je 
uprostřed zaneřáděný tlejícím listím a nane-
seným stěrkem, takže každý krok středem cesty 

je slyšet. Rychle uskočím metr vedle a na chvíli 
se zastavím, abych si ověřil,  zda mne slyšeli. Zdá 
se, že ne, protože hluk pár set metrů přede mnou 
je stejný jako před chvílí. Navíc cítím v ovzduší 
zvláštní odér – asi to je pivo. To by tak odpovída-
lo tomu, že se freeskauti před akcí posilnili. Mys-
lím si, že jdu správně.....

.... Ráno příjemně fouká. Včera jsem Tlampě slíbil, 
že nektěrým holkám vysvětlím jak se plachetnice 
ovládá, aby si na ní mohly v týdnu, kdy by jinak 
stála zakotvená v přístavu, zajezdit s celým oddí-
lem. Vytahuju se, že za půldruhé hodiny naučím 
plachtit skoro každé poleno.

Byly vybrány Hippo a Garfield. Vypadá, že by se 
chtěly naučit plachtit a to je polovina úspěchu. 
Nejdříve nezbytná teorie typu – "tohle je hlavní 
plachta, vytahuje se takto, přivazuje osmičkou 
takhle, kosatka se vytahuje takto …" Po té, co 
holky ví, kde bude která sedět i to co musí udělat 
při odražení lodi, pokládáme LaVor na vodu.

Vše jde podle plánu, ukazuju jak se kormidluje, 
jak se loď otáčí a přehazuje ráhno, zkouším i 
mírný náklon. A hned předávám kormidlo Hip-
povi, aby si zkusila jak loď reaguje na natočení 
kormidla i přitažení či povolení hlavní plachty.

Hippo řídí loď docela obstojně - na to, že to 
zkouší prvně. To už ale doplouváme k druhému 
břehu, kde mají tábor ostravští vodní skauti. 
Holky si jdou domluvit nějaký společný den obou 
táborů a já si mezitím půjčuju houbu z kovové 
plachtenice, která u ostravských vodáků kotví.
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Zpátky řídí loď Garfield. Nevím, zda to je tím, 
že celou dobu pozorně poslouchala moje 
připomínky a pokyny, které jsem dával Hippovi 
a nebo má jen talent k řízení plachetnice, fak-
tem ale je, že LaVor řídila skoro bez připomínek 
až zpět do jejich tábora. Určitě jí do karet hrálo 
i to, že jsme pluli po větru - ale fakt jela dobře.

V zátoce už čeká Luboš a nabaleným lodním 
pytlem. Nasedá a vyrážíme na dlouhou plavbu 
– až na konec přehrady za Novou Pláň. Teď už 
je ovládání lodi náročnější, protože vítr vane o 
poznání silněji než včera večer, ale Luboš toho 
naštěstí moc nezapomněl a směřuje naši loď 
správně. Jen v úžinách, kde buďto nefouká vůbec 
a nebo zde fučí nárazově až moc, předává kormi-
dlo a otěže mně....

.... Od prohlídky pramene a místní stáčírmy min-
erální vody upouštíme. Míříme zpět do našeho 
domovského přístavu. Je to po větru a tak loď 
řídí Luboš. Kormidluje až do té doby, co s námi v 
úžině smýkne poryv větru tak, že nabírámě přes 
levobok vodu a kýl už čouhá zpoloviny z vody! 
Náklon takového typu zažívám prvě v životě. A 
Luboš to má už při svém prvním plachtění – zdá 
se mi to trochu jako nespravedlnost....

... Teď se mi těch pár vteřin popisuje docela 
snadno, protože jsem v klidu a  nehrozí mi že 
plachetnici obrátíme, ale přenesu-li se zpět do 

chvíle, kdy vidím zvedající se kýl nad hladinu 
a k nejbližšímu břehu to máme 300 metrů, je 
mi docela úzko. Už se připravuju, že zřejmě nas-
tane chvilka, kdy prvně nedobrovolně opustím 
palubu a konečně si vyzkouším jak se taková 
plachetnice obrací zpět. Řvu na Luboše „Pusť to! 
Pusť to!“ a myslím tím kormidlo i otěže hlavní 
plachty, protože teoreticky by se v takovém 
případě měla loď dostat do protivětru a plachty 
začít divoce klapat – nicméně loď by se měla  
srovnat do normální polohy. Uáááá – šup! Jsme 
zpátky! Luboš to zvládl! Loď se vrací z extrém-
ního náklonu zpět do stabilní polohy. Máme v ní 
asi 8 cm vody, ale to je drobnůstka proti tomu, 
čeho jsme uchráněni.

Luboš mi celý rozřesený podává kormidlo a říká, 
že má strach. „Pokud si myslíš, že já jej neměl, 
tak jsem jen dobrý herec a ty naivka. Měl jsem 
stejné bobky jako ty!“ Ale kormidlo přebírám a 
strovnávám si otěže hlavní plachty tak, abych 
je mohl ovládat. „Kdych tak neječel, řekl bych ti, 
že to bylo plánované a udělal jsem to schválně, 
abych ti ukázal jak to umím“ povídá Luboš, 
kterému se navrací smysl pro humor. „Málem 
jsem se podělal“ dodává .... 

... Nedělní ráno je slunečné a na vanaře vyráží 
asi třetina tábora – mimo Zdendáša, který to 
vede - samí nejmladší. I malý Čaba, kterému 
snad ani není ještě šet roků. Je to frajer, i když to 

trochu profňukal. Ale jeho 
pokrevní sestra se o něj 
vzorně stará, utěšuje jej 
a povzbuzuje stejně jako 
Zdendáš.

Víme, že musíme vyra-
zit před polednem domů, 
protože Luboš má ještě 
nějaké povinosti a já mu-
sím ve 14:00 přebrat od 
pobytu DBCB. Ale snažíme 
se táboru pomoc aspoň 
tak, že štípeme špalky 
na topení v golemovi a 
stavíme týpko. 

Samotné postavení týpka 
by nebyl až takový prob-
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lém, protože Fialka naložila v DBCB i opraco-
vané tyče, jenže týpko je na několika místech 
roztržené! Vzhledem k tomu, že jsme jej šili 
před 16 lety, tuším, že začal čas jeho do-
sluhování. Ale když jej dobře zašijeme, může 
při dobrém zacházení ještě tak 2-3 roky 
posloužit.

Sháním bílou nit – dodává ji Kuky - a zá-
platu. Po dohodě s Fialkou obětováváme 
obal na týpko, který je ušitý ze stejné látky. 
Lepší záplatu asi těžko seženeme. Dávám se 
do šití. Pomáhá mi Jaxa. Trvá to neskutečně 
dlouho, ale máme  strach šití moc ošidit i 
když víme, že naše stehy žádná velká kvalita 
nejsou. 

Týpko stavíme, dřevěnými kolíky spínáme, 
vypínáme posouváním kůlů, ale očekávaný 
výsledek se nedostavuje. Patrně se základní 
trojnoha otočia do jiného směru, protože u 
vchodu se nám týpí nedaří shrnout až k zemi 
a na protejší straně se zase na zemi krabatí.

Nezbývá než je sundat a tyče znovu (a 
správně ) poskládat. Ale máme na to jen 13 
minut! Přivolaná pomoc pomáhá a týpko 
stojí. Ale si to nebylo tím špatným natočením 
trojnohy :-(


