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26.5.2006 - Scamp (ing. arch. Stanislav Žalud)
před slavnostním otevřením DBCB

Vrána zůstane černá, i kdybys ji ve sněhu vyválel. - přísloví -

Letos v květnu uplyne přesně 10 let od slavnostního
otevření našeho Dětského
bezbariérového
centra Březiny. ŠESTÁK č.72 byl vydán 1.6.2006
a cca čtvrtina je věnována DBCB - pokud chceš
zavzpomínat, stáhni si 72.číslo z http://oldskauti.
cz/sestak/
Na titulní stránce tohoto ŠESTÁKU je Scamp,
který je tvůrcem architektonického řešení DBCB.
Mimochodem - takovou klubovnu nemá žádný
oddíl v naší republice :-)

muset přidat (30% spoluúčast) minimálně 85.714
Kč (30%). Těch téměř 86 tisíc Kč si částečně vyděláme
- třeba demontáží podlahy. Zbývající částku si
budeme muset zajistit jako dary. Pokud se vše
podaří (a nepřipouštíme si, že by se to nepodařilo),
budeme mít nejnákladnější opravy v DBCB hotovy.
Zbývající opravy (dveře, futra, vnější nátěr srubu,
místy propadlý chodník, atd) nejsou tak finančně
nákladné a věříme, že se nám je v dalších letech
podaří zafinancovat.

Podařilo se získat dotaci 20.000 Kč na projekt
NAUČÍM SE TO (jízda na lodi) za který se (díky
spoluúčasti z grantu Obecního úřadu v 6/2016)
podařilo nakoupit dvě nové nafukovací Baraky.
Baraka je větší člun než Plálava a má samovylévací
dno a větší tuhost i stabilitu. Naše oddílová flotila
se tak rozrostla z dosluhujících dvou raftů a tří
pálav o nové dvě baraky ....
V rámci projektu připravíme ve středu 8.června
2016 v DBCB akci pro děti ze ZŠ a MŠ. Ten den se
v Kateřinicích uskuteční TURNAJ MALOTŘÍDEK. A
my připravíme pro účastníky v DBCB aktivity na
vodě (rafty, lodě) i nějaké další "atrakce". Kdo bude
chtít při akci pomoc a jeho rodiče budou souhlasit
s tím, že vynechá den ve škole, ozvěte se už nyní
Dazulovi - aby vám potvrdil, zda vaši pomoc
využije a zajistil vám do školy omluvenku.

Presentace obce Kateřinice v rámci evropského
kola VESNICE ROKU proběhne v pondělí 13.června
2016. Bude zapotřebí 6-9 dobrovolníků, kteří
budou komisařům dělat osobního asistenta
(pománat s vozíčkem, ,,,,). Mimo omluvenky do
školy získají "asistenti - dobrovolníci" i dobrý
pocit, že "byli u toho". Je totiž téměř jisté, že
druhá takováto příležitost se za našeho života
opakovat nebude. Evropské kolo je jen jednou za
život!

Fantovi se podařilo získat dotaci 15.000 Kč.
Spoluúčast ŠESTKY se podaří dofinancovat z výše
zmíněného grantu obce Kateřinice.
Největší letošní úspěch jsme zaznamenali v
nejpotřebnější dotaci - na opravu dřevěné podlahy
v podkroví srubu DBCB. Projekt jsme podávali
na částku 341.624 Kč s žádostí o 239.137 Kč a
máme přislíbeno 200.000. Budeme muset někde
ušetřit. Protože "skaut je hospodárný" tak bude
na podzim velikánská brigáda, na které budeme
stěhovat všechno vybavení z podroví srubu,
budeme demontovat stávající podlahu i schody
a možná i další práce na kterých se dohodneme
s firmou, která bude opravu dřevěné podlahy v
podkroví realizovat.
K přislíbeným 200.000 Kč (70% dotace) budeme
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V celostátním oldskautském magazínu MAGOŠ
byla zveřejněna pochvalná zpráva o činnosti
kateřinických
oldskautů. Jejím autorem
je náčelník Kmene dospělých (oldskautů)
Slávek Janov - Nashville, který text telefonicky
konzultoval s Dazulem. Zprávou jsme se
pochlubili na vývěsce před OÚ i na facebooku.

Letošní sběr železa probíhal docela dramaticky
- obsáhlý článek od Fanty je v tomto ŠESTÁKU.

Falešný přítel je jako kočka. Zepředu líže, zezadu škrábe. - přísloví -

MILÍ RODIČOVÉ
Pokud jste aktivní na internětu, budeme rádi, když se připojíte do „přátel“ a "olajkujete"
naše Facebookové profily – ŠESTKY, DBCB i OLDSKAUTŮ. Mimo jiné budete mít i nejčerstvější
informace, zprávy a fotografie z toho, co právě "hýbe oddílovým životem".

Tábor 2016 - Čermná ve Slezsku
Putovní tábor (pro starší 14 let) 1.7. – 8.7.2016
Termín konání stálého tábora: 9.7. – 24.7.2016
Místo putovního tábora: Valašsko
Místo stálého tábora: Čermná ve Slezsku
Cena stálého + putovního tábora je 2.700Kč
Cena stálého tábora je 2.400Kč
Přihlášky na tábor je nutné odevzdat nejpozději
do 12.6.2015, spolu se zálohou 100 Kč.

3 věci vedoucímu při odjezdu. Na tábor
jedeme v kroji!!! Pokud by do tábora
došlo k nějakým změnám, budete včas
informováni.

Kolo na táboře:

Abychom mohli na táboře jezdit na
výlety, bereme si s sebou každoročně
kola. Přilba je povinná! Na kolo i přilbu
prosím nalepte lístek se jménem (může
se stát, že mohou být dvě stejná kola).
Prosíme všechny, kdo mají kolo, aby
si ho s sebou vzali (ti co kolo nemají,
zůstávají na tábořišti a většinou je jim

Bližší informace vám sdělí vedoucí tábora:
Fanta - Radim Zbranek, tel.: 732 868 449, email:
r.zbranek@seznam.cz
Putovní tábor - Valašsko: pro bližší informace
kontaktujte Lukyho, tel.: 731 2026 446, email:
Lukastatyrek@yahoo.com
Přihlášky na stálý i putovní tábor můžete
odevzdat na družinovkách svým rádcům.

Odjezd na stálý tábor:

V sobotu 9.7. 2016 bude sraz nejpozději v 8:00
na vlakovém nádraží v Jablůnce. Všechny věci
budou sbaleny v 1 batohu!!! Nikdo nic neponese
v ruce (pokud nemáte velký batoh, můžete se
obrátit na vedoucí oddílu, někteří mají více
batohů)!!! Na cestu si s sebou vezměte svačinu
a pití. Prosím nezapomeňte na OKOPÍROVANOU
KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, ČESTNÉ
PROHLÁŠENÍ (POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI)
a LÉKY S NÁVODEM NA UŽÍVÁNÍ, které dítě
pravidelně užívá. Děti odevzdávají všechny tyto

Termín tábora
puťák
1.-6.7.2016
expedička 7.-8.7.2016
tábor
9.-24.7.2016
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Ne proto vlka biji, že je šerý, ale že ovci snědl. - přísloví -

líto, že nemohli na výlet jet). Kolo musí být v
dobrém technickém stavu a musí mít základní
vybavení (blatníky, zadní blikač, přední světlo).
Kola se budou shromažďovat v klubovně v
Březinách před nebo po ukončovacím ohni
1.7.2016 do 19.00.

Seznam věcí na stálý tábor:
•

kroj, šátek + turbánek (pokud chcete dítěti
koupit kroj, je možno jej objednat na internetu
v Junshopu nebo Vám kroj můžeme zapůjčit,
ale máme jich pouze omezené množství)
kalhoty nebo sukni ke kroji (ne do gumy)
– mohou být rifle, manžestráky, kapsáče
(tyto kalhoty budou jen ke kroji na nástupy,
nebudou pracovní), barva by měla být hnědá,
zelená, modrá, černá (pokud možno, ne příliš
pestrých barev)
náhradní dlouhé kalhoty + kraťasy
trička s krátkým a dlouhým rukávem nebo
košile
svetr, mikina
bunda a pláštěnka nebo něco podobného,
pokud možno nepromokavého
oblečení na spaní (teplákovka určená pouze k
tomuto účelu!)
ponožky, spodní prádlo
pokrývka hlavy
plavky
boty ( 1-2 pevné, sandály)
kostým - tematický k táborové hře Pán prstenů
- pro světlušky a vlčata kostým trpaslíků, pro
Žaby a Šneky kostým elfů nebo hobitů (podle
vlastního výběru)
hygienické potřeby – zubní pasta + kartáček,

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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hřeben, šampón, mýdlo, opalovací krém,
repelent, ručník, osuška, kapesníky (lepší jsou
plátěné)
Ostatní věci: ešus+lžička+hrníček (zabaleno v
látkovém pytlíku na pověšení), spacák+karimatka,
celta (kdo má), malý batůžek, baterka + náhradní
baterie, deník+tužka, KPZ, uzlovačka, malý kapesní
nožík (není nutné), šitíčko, plátěný pytel na špinavé
prádlo (stačí povlak od polštáře), peníze (něco
málo na útratu), oblíbená knížka.
Nezapomeňte na léky, které dítě pravidelně užívá
+ návod na jejich užívání. Předejte prosím přímo
při odjezdu dospělé osobě.
Prosím nedávejte dětem na tábor žádné cenné
věci (drahé hodinky apod.). Telefon si mohou
vzít, ale stejně jako loni je budeme na začátku
tábora vybírat. Děti budou moci rodičům volat
v odpoledním klidu 12:30 -14:00. Je to z důvodu
bezpečnosti (menší děti je občas ztrácí), a abychom
dodrželi celistvost programu. Jakékoli zdravotní
problémy, ale i jiné, Vám bude volat vedoucí tábora
Fanta.

Nezapomínejte, že každé dítě je jiné a potřebuje
jiné množství věcí a každý si nese svůj batoh
sám, a to celou cestu.

Zpráva ošetřujícího lékaře

Zprávu ošetřujícího lékaře odevzdává spolu s
ostatními dokumenty k přihlášení na tábor
každé dítě. Je to dokument, na jehož základě je
určeno, zda se dítě tábora zúčastnit může nebo

Hovnivál nic jiného nezná, než se v trusu rýpat. - přísloví -

nemůže. Prosíme, dávejte pozor při vyplňování
tohoto dokumentu u části povinné očkování,
aby bylo správně vyplněno. V případě, že dítě
nemá povinné očkování, nemůžeme jej na tábor
přijmout, viz zákon. Pokud tento dokument
neodevzdáte, nemůže se dítě tábora účastnit,
neboť nevíme, zda nemá nějaké závažné
onemocnění, které by se při pobytu na táboře
mohlo zhoršit. Tyto informace má k dispozici jen
zdravotník tábora.

Přihlášku na tábor je možno si vyzvednout u svého rádce nebo stáhnout z
facebooku ŠESTKY a OLSDKAUTŮ.

Čestné prohlášení (Potvrzení o bezinfekčnosti)
Vyplňují rodiče den nebo 2 dny před odjezdem
na tábor nebo puťák! Podepisují ho jen rodiče,
doktor ne. Jelikož se nám na jednom jarním
táboře stalo, že rodiče podepsali Potvrzení o
bezinfekčnosti, i když jejich dítě nebylo úplně
zdravé, poslali jej na tábor a většina dětí přijela
domů s teplotami, protože se nakazili, chtěli
bychom Vás poprosit, abyste potvrzení podepsali
a dítě poslali na tábor jen tehdy, když nebude
nemocné a nemůže nakazit ostatní. Dá se určitě
domluvit, že se doléčí doma a přijede na tábor
o něco později. Předem vytištěné potvrzení je
součástí přihlášky.
Všechny dokumenty výše zmíněné jsou důležité
pro vedoucího a zdravotníka tábora, aby bylo
možné zajistit bezproblémový chod tábora
pro všechny přihlášené děti. Děkujeme za
pochopení.

Návštěvní den:

Letos táboříme v Čermné ve Slezsku, která je mimo
VVP Libavá, tudíž nás můžete navštívit přímo
na tábořišti. Návštěvní den bude 16. 7. 2016.
Své dítě si můžete po dohodě s námi odvézt na

nějaký výlet. Každé dítě bude mít sbaleno svoje
špinavé prádlo na výměnu za čisté. K tábořišti
povedou směrovky, zaparkovat se musí kousek
od tábořiště (kvůli zákazu vjezdu).
Jak už jsme výše zmiňovali, každé dítě je jiné a
má taky jinou spotřebu sladkostí, proto na to
prosím myslete, lepší méně, protože oplatky
a bonbóny dostávají děti i během tábora (při
svačinách, hrách). Nejžádanější surovinou jsou
buchty, které si nedokážeme na táboře upéct,
proto je vítáme v jakémkoli množství :-) (ovšem
v možnostech našeho skladování a okolních
teplot, tedy prosíme ne krémové).

Návrat ze stálého tábora:

Návrat je v neděli 24.7.2016 v 15:43 na nádraží
v Jablůnce. Pokud by do tábora došlo k nějakým
změnám, budete včas informováni.
Jakékoli dotazy Vám zodpoví vedoucí tábora
Fanta – Radim Zbranek na informační schůzce
pro rodiče 20. 5. 2016 od 18:20 v DBCB nebo
po telefonu 732 868 449.
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Když pět lidí bude říkat, že vůl je kráva, říkej to také.
Ale nechoď s nimi dojit! . - přísloví -

100 KNIH

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ

SEDMIČKA

(Dazul) Ano, přiznávám, že jsem zatížený na knihy Zeta - Miloše Zapletala a považuju je pro
dnešní dětský svět dokonce za vhodnější než knihy Jaroslava Foglara - mají vše, co foglarovky,
jsou psány současným jazykem, odrážejí dnešní realitu věrohodněji a jejich hrdinové jsou ještě
více uvěřitelnější. Jestliže mne osobně foglarovky ovlivňovaly do mých čtrnácti-patnácti let, tak
později jejich roli jednoznačně převzaly Zetovy knihy. Momichodem, proč je 6.K asi ŠESTKA ? :-)
Dnes proto nebudu psát o jedné knize, ale rovnou o triologii (wikipedie píše: Trilogie je umělecké
dílo, nejčastěji literární, o třech relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky,
látkově nebo problémově). Prvním z románů je SEDMIČKA (vyšla poprve v roce 1976), druhým
OSTROV PŘÁTELSTVÍ (1983) a třetím románem jsou CVOCI (2008).
Když jsme v mém mateřském oddíle Lvíčata (4.chlapecký oddíl na Vsetíně) doslova hltali OSTROV
PŘÁTELSTVÍ, říkali jsme si, že tuhle knihu musel napsat pod pseudonymem Miloš Zapletal sám
Jaroslav Foglar (který v té době nemohl své knihy vydávat). Jako šestnáctiletí mladí mužové jsme
věděli, že i když se o tom veřejně nemluví, někteří spisovatelé, kteří jsou "na indexu" vydávají své
knihy pod cizím jménem, aby vůbec mohly vyjít. Až po OSTROVU PŘÁTELSTVÍ jsem četl SEDMIČKU dal mi přečíst můj kamarád Jura (rádce Vyder), kterému ji prozíraví rodiče zakoupili.
SEDMIČKA - Nejhorší, co se může stát čipernému klukovi, je úraz, který ho vyřadí z kolektivu.
Tato zlá věc se stala 13 letému Jirkovi. Je náhle sám a připadá si zbytečný. Zbývá mu pouze snít
a vymýšlet si dobrodružství, v nichž hraje hlavní roli. Až nastane v jeho životě zásadní obrat.
Náhoda ho zavede do party vodáků a on zjistí, že jeho tělesná vada mu nebrání plavat ani
pádlovat. Díky pomoci nových kamarádů se
zbaví pocitu méněcennosti a konečně zažívá
Víš, že díky vstřícnosti Miloše Zaplespoustu dobrodružství. Nováček Pajda se na
tala můžeš romány SEDMIČKA, OSTROV
konci knihy stane plavčíkem Jonášem. Úvodní
PŘÁTELSTVÍ a CVOCI získat zdarma v elekslova staré eskymácké písničky z Kentu znám
tronické verzi pro čtečku, počítač či tablet?
dodnes skoro nazpaměť: "Vzpomínám na
h t t p : // k r i z o v a t k a . s k a u t . c z /
svoje malý starosti, který mě trápily, když
z p ravo d a j s tv i / 2 3 7 4 -z i s ke j t e -zd a r m a vítr mi převracel kajak a já myslel, že jsem v
skautsky-roman-milose-zapletala-sedmicka
nebezpečí. Mý neštěstí zdálo se velký a velká
6

Mám-li spadnout, tedy z dobrého koně. - přísloví -

zdála se má snaha překonávat věčný strasti. A přece jen jedno je velký, jen jedno je vopravdu velký.
Doma i na dlouhejch cestách silně prožívat velkej den, zářivej den, a vidět světlo, co naplňuje
svět."
OSTROV PŘÁTELSTVÍ - Volné pokračování SEDMIČKY - dobrodružství z prostředí prázdninového
tábora vodních skautů. Na ostrov, kde se tábor konal (přehrada Seč) jsem si musel spolu s rovery v roce
1992 i přes zákaz vstupu doplavat. Podle celotáborové hry v románu popsané, jsme ve Lvíčatech,dva
roky po vydání knihy, hráli celoroční hru - hledání klíčů k zámkům velké dřevěné truhly.
CVOCI - Jonáš se spolu s ostatnímu rovery vydává na zimní lyžařskou pouť z Čech až na Slovensko.
Cestou prožívají vážné i veselé příhody a také skutečná dobrodružství, jaká mohou člověka potkat
jen v zasněžených zimních horách, za mrazivých dní a na odlehlých místech. Zet na pozadí děje
zachytit též mimořádnou atmosféru doby, v níž se příběh odehrává - čtenář se tak při četbě
dobrodružného příběhu mimoděk dozví, jak vypadal každodenní život v totalitní, nedemokratické
společnosti. CVOCI jsou poslední volné pokračování dvou předcházejících knih - SEDMIČKY a
OSTROVA PŘÁTELSTVÍ. Roveři a starší v ŠESTCE měli možnost rukopis této knihy před vydáním Zetovi
připomínkovat. A provést korekturu "valaštiny" v příhodě odehrávající se pod Sedlem Pindula při
cestě hlavních hrdinů románu na Radhošť.
Ti, kteří na podzim 2013 natáčeli v kateřinické knihovně a v DBCB záběry k hudebnímu videoklipu
Bratr Zet se podíleli na originálním dárku k narozeninám Miloše Zapletala. A ti, kdo videoklip
neviděli jej mohou shlédnout na http://oldskauti.cz/videoklip-zet/

MILOŠ ZAPLETAL - ZET (*13.1.1930) - český spisovatel literatury pro mládež, skautský redaktor a činovník. Je považován za pokračovatele Jaroslava Foglara, s nímž také spolupracoval.
Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, obor tělesná výchova, v Praze. V Pardubicích vedl skautský
oddíl. Jeho kniha Encyklopedie her (vyd. 1975) vyšla kromě češtiny také v němčině, japonštině,
rumunštině a estonštině. Stěžejním dílem je geniální čtyřdílná VELKÁ ENCYKLOPEDIE HER (vydaná v letech 1985-1988). Vytvořil edici Skautské prameny, kde je u většiny svazků autorem či
spoluautorem, přeložil některá díla E. T. Setona a působil jako editor kronikových knih Jaroslava
Foglara. Také založil a vedl skautský oddíl v Liberci.
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Krm vlka jak chceš, on vždy k lesu hledí. - přísloví -

PŘÍBĚHY O SKAUTSKÝCH ZÁKONECH
9. SKAUT JE HOSPODÁRNÝ

Milý Pavle, Skaut je hospodárný, spořivý a šetrný. To znamená, že šetří,
dobře hospodaří, správně a ohleduplně nakládá se vším, co je mu
svěřeno, Šetří vše, co může.
Nedávno se koupal jeden rádce se svou družinou v řece. Bylo to na ne
právě bezpečném místě, Jeden ze skautů neuměl příliš plavat a skočil do
hloubky. Byl by se utopil, kdyby se jeho rádce nevrhl duchapřítomně za
ním a nevytáhl jej na břeh. Ušetřil tak život svého bratra. Ptáš se, zdali
i tohle je šetření. Tedy myslím, že ano. Účelem šetření je, uchovat věc do
doby než ji bude zapotřebí. S toho malého zachráněného skauta bude
jistě zapotřebí ještě při mnoha a mnoha příležitostech.
Skaut má jen zřídka takovou příležitost k výše popsanému šetření, ale
každý z nás je devátým bodem povinen šetřit peníze, zdraví i starosti
sobě i jiným lidem.
Náčelník Baden-Powell na jednom místě své proslulé knihy o skautingu
říká, že „skaut ušetří každý haléř a uloží ho do spořitelny, aby měl peníze
pro případ, že se dostane do životních potíží, a nebo když se v problémech či nouzi ocitne někdo v jeho okolí.“
Jediným způsobem, jak je možné se naučit správně spořit je zvyknout si na to. Vše však záleží na okolnostech a
na tom kde šetřit. Znám hocha vydělávajícího týdně tři sta až čtyři sta korun. Veškeré peníze však vynaloží na
nákup pro svou nemocnou matku. Přesto je šetrný skaut neboť šetří a chrání matčino zdraví a to je mnohem
důležitější než peníze. Až se jeho matka uzdraví, hodlá šetřit opět peníze, za které si chce koupit kolo.
Při svých skautských cestách přijdu občas do klubovny, kde stěny jsou pokryty krásnými obrázky v bohatých
rámech, nábytek tu připomíná, že pochází z ne zrovna laciného obchodu, stejně tak množství tábornického
nářadí a vybavení dokazuje, že bylo zakoupeno oddílovými mecenáši a příznivci. Však se také jejich jména skví
na oddílovém oznamovateli. Nic proti tomu, ale za srdce mě přeci jen spíše chytne stará skautská skromnost a
soběstačnost, z nichž se logicky rodí šetrnost a hospodárnost. Mám raději klubovny méně honosné, ale takové,
z nichž je na první pohled zřejmé, že za vším v nich je práce skautů. Onehdy mě do takové klubovny pozval
jeden venkovský oddíl. Hned u dveří mě sice trochu barvy z právě prováděného malování stříklo skoro do oka,
také je pravdou, že jsem málem šlápl na skauta drhnoucího podlahu, ale když jsem se dostal do klubovní
místnosti, poznal jsem, že jsem doma. Do takového oddílu bych chtěl jako chlapec chodit.
V odlehlém rohu klubovny dva hoši právě zasklívali okno, jiný skaut hoblíkem opracovával povrch lavice, o
kousek dál skupinka hochů vyráběla rámečky na fotografie z tábora. Také lano jsem viděl, jak splétají a zhotovují z něho provazový žebřík. „Obyčejný žebřík by překážel, bratře“, vysvětluje mně jeden z rádců. Projevil
jsem přání podívat se po provazovém žebříku na půdu. Vůdce mě sice varoval, že se zapráším. S pomocí dvou
skautů jsem se nahoru dostal. Na půdě nebylo prachu opravdu málo, byl jsem však odměněn jedinečným
zážitkem. Zastihl jsem tam družinu s jehlami v rukou – spravovali díry na stanových plachtách. Mimo to si
jeden z chlapců zašíval díru na punčoše, aby prý ta práce nebyla tak jednotvárná.
Na cestě domů jsem přemýšlel o devátém bodu zákona. Ti skauti začali pracovat na místě, které by si vyžádalo
mnoho tisíc korun, aby mohlo být přeměněno na klubovnu. Nejen však, že si ji dokázali vytvořit bez velkých
nákladů, ale dokonce se ještě svou vlastní prací obohatili. Začali s prázdnýma rukama a mají pěknou skautskou klubovnu. To ale není vše. Za dobu jejich práce dovedli získat na dvacet odborných odznaků a navíc něco,
co ani za peníze nelze koupit: naučili se šetřit a to znamená, že již vědí, jak se má člověk postavit, aby mohl
pomoci jiným v čase potřeby.
Tvůj skautský bratr R. E. Philipps
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(Převzato z knihy: Dopisy rádci, skautský zákon - R. E. Philipps)

I kdybys svému psu nohu uťal, on za tebou poběží. - přísloví -

10. SKAUT JE ČISTÝ V MYŠLENÍ, SLOVECH I SKUTCÍCH
CHARAKTER Rabíni diskutovali o tom, jaké vlastnosti jsou
důležité při hodnocení charakteru člověka. Vášnivou diskusi zakončil, aniž by ho k tomu někdo vyzval, rabi Ilaj.
"Takže se můžeme shodnout na tom," řekl, "že charakter
člověka je možno určit podle b'koso (jeho šálku), b'kiso
(jeho kapsy) a b'kaaso (jeho I hněvu)."
Ostatní rabíni se po sobě podívali a rozesmáli se. "Je pravda, že b'koso, b'kiso a b'kaaso zní podobně," řekl jeden z
nich, "ale tato vážná diskuse si zaslouží vážnější vyřešení
než hloupou rýmovánku."
"Aha!" Zvolal rabi Ilaj. "Dovolte mi, abych to vysvětlil. Šálek
je důležitý, protože podle toho, jak naplní šálek druhých, poznáme, jak je člověk pohostinný. I to, kolik
vypije, naznačuje jeho hodnoty. Stejně jako to, zda člověk vidí „šálek“ svého života jako napůl plný,
nebo napůl prázdný.
Z jeho kapes se můžeme poučit o ochotě brát vlastního a dávat druhým. A také," pokračoval moudrý
rabi, "způsob, jak ovládá svůj hněv, vypovídá o jeho vlídnosti a toleranci."
Jeho kolegové se smáli a povykovali. Jeden z nich dodal: A ať ti náš smích připomíná, že člověka lze
posuzovat také podle smíchu." "Opravdu?" zeptal se rabi Ilaj.
"Ano," odvětil muž. "Člověka je možné posoudit podle toho, jak ochotně se směje s druhými a sám
sobě."
•

jak posuzujeme druhé? podle krojů, které nosí na sobě, nebo podle toho, co nosí ve svém nitru?

ODPUŠTĚNÍ Bývalý vězeň nacistického koncentračního tábora navštívil spoluvězně, který s ním prošel
všemi útrapami.
"Odpustils nacistům?" ptal se přítel.
"Ano."
"Já ještě ne. Mě nenávist k nim pořád ještě sžírá."
"Pak jsi ale jejich vězněm zůstal," povídá mu jeho přítel jemně.
•
•

naši nepřátelé nejsou ti, kteří nás nenávidí, ale Ti, které my sami nenávidíme
co je čistější? nenávist nebo odpuštění?

Probíhal kurz "Jak získat přátele a působit na lidi". Mladý podnikatel třídě prezentoval, jak využil
všechny naučené principy v obchodním jednání. Fungovalo to báječně, i když ne zcela!
"Udělal jsem všechno tak, jak mi zde bylo řečeno." A dodal: " Upřímně jsem partnera pozdravil,
usmál jsem se na něho a zeptal se ho, jak se mu daří. Soustředěně jsem naslouchal všemu, co říkal.
Vynasnažil jsem se souhlasit s jeho názory a sem tam jsem mu řekl, že si myslím, že je báječný člověk.
Mluvil a mluvil alespoň hodinu. A když konečně odešel, uvědomil jsem si, že jsem si udělal přítele na
celý život."
Všichni ve třídě zdvořile tleskali. Když potlesk utichl, přednášející procítěně dodal: " Ale nevěřili byste,
jakého on si udělal nepřítele!" (A. de Mello)
•
•

nebýt velkorysí, pokud si svou velkorysost nemůžeme dovolit
čistá slupka nevypovídá o špíně pod ní
(Převzato z časopisu Skauting ročník 1999/2000)
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Čí jalovice, toho i povoz. - přísloví -

VLČE ZE ZNOJMA

Kdo se hlásí dobrovolně? - ptá se velitel partyzánské skupiny šohajů na noční
poradě. "Já" vstává Boris. "Nebude to nic zvláštního. Máme tam přece tajemníka, který s námi spolupracuje."
"Dobře, půjdeš! V deset hodin se dostavíš na obecní úřad v Kateřinicích a doneseš
vysílačku přímo sem. Necháme si ji zatím zde!"
Hoši se rozcházejí. Nutno si trochu zdřímnout. Brzo ráno čeká zase práce. Říkal
něco velitel.
Je už po půlnoci, když také Boris odchází na lůžko aby si odpočinul.
Byl to dnes perný den. Posbírali jsme je všechny. Sedm. Až na tu jednu! Ale tu už
zítra, vlastně dnes - lehce vyřídím. Pěkně je shodili ti Angličané. Všechny v pořádku! Jen ti nevtipní vesničané! Proč ji nosili na obecní úřad? Proč ji nenechali
raději tam, kde byla? Ne, na obci ji nemůžeme nechat! Je to škoda. Ráno tedy
pújdu.

Málinka. Děvče zlaté. Pomáhala mně se Sašou. Byl chudák zle zřízen! Dva měsíce jsme jej u ní ošetřovali. Byly to starosti! - a ona všechno - tak obětavě - nebála se prozrazení - - - .
Co asi dělají doma? Zdrávi? Vzpomínají? Ještě to chvíli potrvá - a po tom se vrátím - ale sem je zavedu! Musí
se podívat, kde jsme bojovali - - -.
"Co? Nepovíš? Však my tě naučíme! Kde jsou ostatní? Tu máš, ty česká svině" a dlouhý esesák udeřil znovu
řemínkovou rukavicí. Obličej je už samá podlitina, zakrvácený, kolena se třesou, v hlavě hučí - - -.
V tom přiskočí ten menší, vzteklý a začne mě mlátit klackem hlava nehlava. Chci na něj vystřelit, sáhnu do
kapsy, ale revolver nemám. Ležím na zemi. Dupou po mně - - óó - - nesmím sténat! - - nesmím křičet! - - psi!
- - kdybych mohl vstát - - ach kdyby tu byl Saša - - Málinko - - vraždí mě! Má hlava! Pomóóc! - - Co to? - - Pepo!
Zde, Zde! - Prásk, prásk - "Vstávej Borku!" směje se nad ním široká tvář Pepíka Hurdálka. "Co se ti to zdálo? To bylo nějakého vzdychání a
supění! Setkal ses s našimi "ochránci"?" "Ale ani se neptej! Nějak mě dostali, ležel jsem na zemi a nemohl jsem
vstát." "Tos byl v pěkné kaši, ale teď pojď se mnou, Borku, máme jít k veliteli!"
V deset hodin vstupuje Boris do obecního úřadu v Kateřinicích. Ve dveřích narazí na německého vojáka, v
němž poznává Znojemčana. Ihned jej odzbrojí, ale hází mu pistoli nazpět, když zjistil, že není nabitá. Špinit
se s ním nebude.
A hned se obrací na tajemníka: "Kde je vysílačka?" Tajemník se zaráž: "Co? Jaká vysílačka?" Ta, co ji sem dali.
Však o ní dobře víte! Dejte mně ji! Odnesu ji!
"No, ano, ano" koktá tajemník, "byla zde, byla, ale už není!"
"Kde je?"
"Hm, před chvílí jsem zařídil, aby ji odnesli do Ratiboře."
Boris neprohlédne léčku, nasedá na kolo a ujíždí pro vysílačku.
V Ratiboři je německé vojsko. V pracovně velitele zazvoní telefon. "Was? Haló? - Partyzan? - Also gut, gut jawohl."
Půjde sám. Na jednoho přece stačí!
Boris jede. V zatáčce německá hlídka.
"Halt! Kennkarte!"
Boris zastavuje. Pochopil. Je prozrazen. Sahá do kapsy. A němec se kácí, zasažen do břicha.
Z blízké hospody vybíhají na jeho řev vojáci a pronásledují partyzána.
Boris utíká. Má bolavou nohu, ale přece kličkuje - uniká. Už jej nedostihnou!
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Kdo lehá mezi otruby, přichází svini pod zuby. - přísloví Co však bude? Němci se krutě pomstí. Budou vraždit nevinné. Odnesou to ratibořští! Vypálí celou vesnici! Ne,
takovou oběť nemůže žádat!
Zvolna se vrací - . Támhle jsou. Už jej uviděli. Blíží se. Utíkají - - .
Plesk, udeřila kulka nad hlavou do stromu.
V několika vteřinách prolétla Borisovi hlavou jako bleskem minulá léta. Bezstaristné mládí, kdy chodíval s bratrem Mirkem a ostatními skauty na výlety. Jak to bývalo krásné! Táboření na Jezevčí nebo u Nového rybníka.
Pak přišli Němci. Nemohl to snést. Život ztěžkl. Musel dojíždět po dva roky na kole do měšťanky v Hlubokých
Mašůvkách. Pak Zlín To bylo v jedenačtyřicátém roce. Líbilo se mu mezi kamarády, jen s prací nebyl spokojen.
Má rád elektromechaniku a byl přidělen do oddělední textilního. Ale bylo nutno vydržet! Ano, vydržet pro pro odboj proti nepřátelům.
Věděl od počátku, že to nevydrží dívat se jen nečinně - . Zrálo to v něm dlouho. Přípravou bylo i prázdninové
toulání po Javornících a Beskydách. Poznal nejvhodnější přechody.
Sbohem vše co bylo! Sbohem Pepo Hurdálku! Až se dozvíš - Chtěli jsme při povstání spolu přejít hranice u Velkých Karlovic. Na pomoc Slovákům. Hajný se je bál převést.
Byl na to trest smrti. Tehdy ses vrátil. Přešel jsem sám. Devátého října to bylo. Dostal jsem zbraně a prodělal výcvik. Byl tvrdý, tak, jak je celý partyzánský život. Na Slovensku to nedopadlo dobře. Podařilo se mně
vrátit na Moravu.
Pak nastala práce ve skupině kapitána Stěpanova v Hošťálkové. To bylo loni před vánocemi.
Vánoce - - . Jak bývaly milé doma! Poslal jsem pozdrav mamince a setře z Bystřice pod Hostýnem. Na
shledanou - jsem psal - "Halt!"
Už jsou zde! Čekám vás, vrahové! Sbohem - Málinko - kamarádi - . Ještě spálit doklady a odjistit granát,
tak - - (Úryvek z almanachu NEZAPOMENEME ... PAMÁTNÍK OSMI ČLENŮ 14 KLUBU OLD SKAUTŮ VE ZNOJMĚ, KTEŘÍ PADLI VE
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Napsal jej Josef Šabacký a v roce 1947 vydal 14. klub oldskautů ze Znojma.)

.... ještě jedné závažné události se stal Ladislav Vítek svědkem. Zrovna když se nacházel u Bravencových v
Kateřinicích, dopadla 21. února 1945 na lípu u hospodářství vysílačka určená pro 1. čs. brigádu Jana Žižky.
„Letěly dvě ruská letadla a shazovaly vysílačku a ta spadla na lípu u Bravenců. Lezl pro ni bratr Rudy Bravence
a sundal ji. Vím jenom, že to byla taková plechová skříňka a on ji strhl. Hned nato tam přišli Němci a sebrali
vysílačku a odvezli do Ratiboře.“ Partyzán Ctibor Čermák, zvaný Boris, dostal za úkol získat vysílačku zpět.
Při cestě na kole do Ratiboře ho ale zastavila německá hlídka. Došlo k přestřelce, při níž Boris jednoho Němce
zastřelil. Sám byl ale zasažen do nohy. Během následného zásahu vystřílel všechny náboje. Aby se nedostal do
rukou Němců, lehl si pod odjištěný granát.

Předchozí řádky nejsou v ŠESTÁKU uveřejněny náhodně. Blíží se výročí konce nejstrašnější války
v dějinách lidstva a i když se většina našeho národa ve 2.světové válce nepostavila nepříteli se
zbraní v ruce, existovala nezanedbatelná menšina, která bojovala s pistolí či samopalem. Tisíce
těch nejstatečnějších padlo. Byli mezi nimi i skauti. A jeden z nich zahynul i mezi Kateřinicama a
Ratibořem.

Zdá se, že předchozí řádky nepopisují sklonek Ctiborova života úplně přesně. V ústním podání se
traduje, že klíčovou roli při jeho smrti hrál odstřelovač, který jej do nohy zasáhl na půlkilometrovou
vzdálenost. Střílel prý kousek od klubovny ratibořských svetlušek a vlčat. Podaří se ti vypátrat
odkud údajně střílel? Nápověda - zkus zajít ke Ctiborově pomníčku a podívej se na ratibořskou
klubovnu.
Podaří se ti samostatně (nebo s ostatními členy vaší družiny) vypátrat jak vše doopravdy
proběhlo? Nedej se ovlivnit popisem události tak, jak je otištěna v ŠESTÁKU.
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Nežli slepého koně voditi, lépe jest pěšky choditi. - přísloví Možná jste si všimli, že popis události z almanachu vydaného v roce 1947 a vyprávění
Ladislava Vítka se v některých "drobnostech"
liší. Jeden zdroj hovoří o anglických letadlech,
které provedly shoz a druhá zdroj uvádí ruské
letadla. Jeden zdroj píše, že vysílačku odevzdal
kateřinický občan na obecní úřad, druhý zdroj
uvádí, že vysílačku odnesli Němci ...
A tak ještě jeden popis události - v trochu
širších souvislostech.
Ctibor Čermák se narodil 6. května 1926 ve
Znojmě. Tam také navštěvoval českou měšťanskou
školu. Po mnichovském diktátu byla 9. října 1938
obsazena německou armádou pohraniční oblast
s městem Znojmem a začleněna k Německé říši.
Ve Znojmě byly zavřeny české školy. Po úporném
jednání se podařilo přenést působnost tehdejší
české měšťanské školy ze Znojma na Václavském
náměstí do Hlubokých Mašůvek. Sem pak až do
r. 1945 docházeli žáci z deseti sousedních obcí
a také ze Znojma. Znojemští žáci museli přejít
přes protektorátní hraniční přechod, který byl
mezi Znojmem a Příměticemi. Tam mívali často
problémy.
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Mezi žáky, kteří navštěvovali měšťanskou školu
v Hlubokých Mašůvkách, patřil také Ctibor
Čermák. Po dokončení školní docházky odešel
do učiliště Baťových závodů ve Zlíně. Když vypuklo Slovenské národní povstání, rozloučil se
9. září 1944 s rodinou v dopise slovy: "Přišla
má chvíle, kostky jsou vrženy, budu bojovat".
U Makové přešel hranice, aby se přihlásil k
bojovníkům povstání. Po potlačení Slovenského
národního povstání přešel do Beskyd, přidal se
k brigádě Jana Žižky z Trocnova. Ze stanoviště
v horách nad Hošťálkovou podnikal se svými
druhy bojové akce proti německým fašistům.
Přišel 20. únor 1945. V noci zakroužilo nad
lesy sovětské letadlo řízené podle ohňových
signálů, aby shodilo partyzánům zásilku
zbraní a vysílaček. Partyzáni shledávali po
kopcích rozptýlené balíky, ale jedna vysílačka
chyběla. Silný vítr ji zanesl až na okraj obce
Kateřinice a tam se dostala do rukou Němcům.
Boris, jak byl mezi svými druhy Ctibor Čermák
nazýván, dostal úkol chybějící vysílačku zajistit. Vydal se do Kateřinic, v kanceláři obecního
úřadu odzbrojil přítomného vojáka a žádal
o vydání vysílačky. Uvěřil jeho tvrzení, že jiný
voják už ji odváží na velitelství v Ratiboři. Proto
Boris vyběhl ven, nasedl na stojící tam kolo a

Ne toho pták, kdo ho škube, ale kdo ho jí. - přísloví Nacistická
okupace od
15.3.1939 do 8.5.1945 byla
mimo jiné též nejostřejším
tlakem na tu část skautského
slibu, který přikazoval „milovati vlast svou, Republiku
československou a sloužiti ji
věrně v každé době“.

ujížděl k Ratiboři. Zatím ale došla z obecního úřadu k německému
stanovišti v Ratiboři zrádná telefonická zpráva s upozorněním na
cyklistu, partyzána Borise.
Když se Boris přiblížil k Ratiboři, narazil na německou hlídku,
která ho chtěla zastavit. Boris seskočil s kola, třeskla rána, kterou
odstřelil dotírajícího německého vojáka. Než se ostatní vzpamatovali, kličkoval do kopce a snažil se doběhnout do nedalekého lesa.
Němci po něm zběsile stříleli, ale tak, aby ho dostali živého. Když byl
zasažen střelami do nohou, jeho pohyby se zpomalují, ale pronásledovatelé dorážejí stále blíž. Vystřílel již poslední náboje a podle
partyzánské přísahy „Živý partyzán do zajetí - nikdy“ s posledním
vypětím sil odjistil ruční granát a s jeho výbuchem skončil i život
tohoto odvážného mladého partyzána.
Pohřben byl nedaleko místa jeho tragického skonu. Teprve po osvobození byly za veliké účasti lidu Borisovy ostatky uloženy na
hřbitově v Ratiboři. Na jeho prostém pomníku je nápis:
V boji proti germánskému nepříteli padl 20. února 1945 na Zbrankovém kopci partyzán Boris – Ctibor Čermák, nar. 6.V.1926. Čest jeho
památce.
----------------------------------------------------

Ctiborovi Čermákovi bylo osmnáct a za necelého čtvrt roku by
oslavil 19 let (jen dva dny po té, co byl osvobozen Vsetín).
V kopci (skoro na rozhraní Ratiboře a Kateřinic) je památník
z roku 1970, kde je do mramoru vytesáno: "Zde padl partyzán
Boris Ctibor Čermák dne 20. 2. 1945 Nezapomeneme."
Ve vestibulu Obecního úřadu v Ratiboři je na
pamětní desce uvedeno spolu s dalšími jedenácti jmény padlých i jméno Ctibora Čermáka. Znojemský skaut má také svoji pamětní desku na základní škole
v Hlubokých Mašůvkách.

Tehdejší vůdcové oddílů se
museli
rozhodnout.
Část
starších přecházela ilegálně
různými cestami do zahraničí
a dávala se k dispozici vojenským složkám Spojenců. Zbylí
vedoucí a starší skauti sami
vytvářeli ilegální skupinky, nebo
se k přímému odboji přidávali.
Mladší skauti (a nebylo jich
málo) pokračovali v činnosti
s dětmi.
V boji proti okupantům, který
se v průběhu let stupňoval, ztratilo život 640 členů Junáka –
mezi nimi byli i 15letí hrdinové
(vyjádřeno v procentech to je
více než činí celostátní průměr).
Důkazem nejvyšší skautské
služby vlasti je množství vojenských vyznamenání, které
byly uděleny jednotlivcům
i junáckým skupinám.

Za nemoderní a nepopulární je
dnes považována ochota převzít
odpovědnost, překročit brány vlastního sobectví a udělat něco prospěšného pro všechny. Kdyby takto
uvažovali všichni, není vyloučeno,
že bychom dnes nebyli společenstvím svobodných lidí, ale spíše
masou nesvéprávných otroků.

Podívej se na více
památníků postavených
obětem 1. a 2.světové
války. Stojí téměř v každé
vesnici i městě.
Pozorně si přečti všechna
jména a porovnej kolik bylo let těm, kteří
zahynuli v 1.světové válce
a kolik let bylo padlým ve
2.světové válce.
13

Tím řeka horší není, že z ní psi pijí . - přísloví -

DBCB má 10 let!

(Dazul) Od slavnostního otevření DBCB uplyne za několik málo dnů 10 let. Od roku 2011 - tedy více
než polovinu této doby - si DBCB obsluhujeme sami, dobrovolnicky, bez placených pracovníků. To
jsou zatimní dvě diametrálně odlišné období, kterými si DBCB prošlo. Ještě si obě období netroufám
hodnotit, protože bych nedokázal být dostatečně objektivní, ale třeba k 20.výročí už bude čas. :-)
A tak namísto mnoha slov raději několik vzpomínkových fotografí i pro ty, co u toho nebyli.

23.5.2003 - v místě, kde je plachta, bude za 3 roky stát
jedno z křídel srubu - "spálňa"

22.9.2005 - tady bude stát
vstupní brána . A stojí tu
budoucí vůdce ŠESTKY :-)
14

Když se káně zjestřábí, více škrábe než rodilý jestřáb. - přísloví -

28.11.2005 - přichází ladovská zima

26.4.2006 - oddílová brigáda - úklid na stavbě

11.6.2011 - kurs Prázdninové školy Lipnice
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Kdyby osla do Paříže vedl, komoně z něho neudělá. - přísloví -

12.3.2016 - VÝPRAVA RATIBOŘSKÝCH SVĚTLUŠEK A VLČAT K DUBU
(Veselka) Ráno jsem vstala a podívala se na
hodiny a víte kolik bylo? 8:OO a to byl čas chystat se na výpravu. V 8:50 nás mamka zavezla do
skautu.
Měli jsme nástup a Janina a Bára nám
vysvětlovaly co budeme dělat. Zrovna jsme vyšli
a měli jsme úkol. Šli jsme na hřbitov a najít pomník Ctibora Čermáka, tam byl další úkol.
Pochodovali jsme po cestě a našli zraněného
člověka (kdyby něco byl to Zub a na rukách měl
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kečup). Ošetřili jsme ho a šli jsme dál. A víte co?
Byl tam další úkol. Velmi nudný, ale nebyl těžký.
Abych to zkrátila, tak jsme u dubu. Začali jsme
opékat špeky. Byla mi strašná zima, ale víte co?
Šla jsem k ohni a bylo mi teplo.
Vydali jsme se zpátky a už jsme jenom sbírali
ty úkoly, všechno jsme uklidili a došli jsme do
klubovny a urychlím to. Jsme doma a já jsem se
převlékla a ohřála se.

Poruč psu, pes poručí ocasu. Pes si lehne a ocasem nehne. - přísloví -

25.-26.3.2016 - RS VÝPRAVA

TICHÉ HNÍZDO
(Buk) Jako nováček jsem dostal za úkol dát dohromady pár vět k naší výpravě na Humenec, který
se nachází nedaleko Podkopné Lhoty a pyšní
se výškou 732m.n.m. Pod tímhle vrcholem se
nachází studánka zvaná Pod Humencem, u které
byl i náš cíl.
Na výpravu jsme vyrazili celkem 4 - já (Jakub
Zubík), Radim Zbranek, Deny Janáč, Štěpa
Pavlůsková a její čtyřnohý mazlíček Kesi. Start
jsme měli v pátek 25.3.2016 7:15 ale z nepochopitelných důvodů se nám s Denym povedlo zaspat
a to náš start posunulo o dobrou půlhodinu.
Další půlhodinu jsme ztratili nákupem
potřebných zásob, takže v Kateřinicích u Lomu
jsem se se Štěpou sešli cca 8:15 a nic nám nebrá-

nilo vyrazit kolem Dubcové směrem na Končiny,
kde jsme si udělali první přestávku na snídani.
Sotva jsme vyrazili tak si Radim uvědomil, že si
klíče od domluvené chaty Pod Humencem nechal
v autě a tak se pro ně chudák musel vracet. Od
auta už šel jinou cestou a opět jsme se sešli kousek
pod Končinama. Po již zmíněné snídani jsme se
vydali už bez přestávky na Troják a cestou jsme
přešli přes Bludný i rozhlednu Marušku.
Na Trojáku jsme se posilnili česnekačkou, která
česnek viděla asi jen z okna kuchyně, a zahřáli
čajem. Bohužel jsme se tam poněkud rozseděli a
o to hůř se nám vycházelo.
Dostat se zpět do tempa nám ale netrvalo
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Sousedova kráva více mléka dává. - přísloví -

dlouho a brzy jsme Troják měli daleko za patami.
K zastavení nás přinutila až chátrající chalupa,
která si říkala o prozkoumání. S Denym jsme ji
celou prolezli udivujíce se její zchátralostí a s pocitem, že před desítkami let byla i tahle chalupa
něčím domovem který jsi příroda pomalu ale
jistě brala zpět.

posilněnou a nabídl i svým spolucestovatelům.
Těm meruňkový perník moc chutnal, tak už
jsme ho dojedli :D.

Jelikož nebylo času nazbyt, vydali jsme se opět
na cestu a naložili si spoustu kilometrů bez
odpočinku. Cestou jsme pluli ještě zimou poznamenanou krajinou bez známky nástupu jara, ale
i taková krajina měla své nedoceňované kouzlo
a tak jsme si společně každý krok užívali, i když
jsme místy sotva funěli při strmých stoupáních.

K chatě jsme dorazili zhruba před 16ou hodinou a hned jsme odbednili okna a zatopili. Byl
jsem celkem překvapený, jak byla maličká, ale
pro náš účel naprosto ideální, jelikož jsme zde
mohli přespat na oplátku za malou výpomoc v
okolí chatky.

Radim nás vedl, jelikož měl celou cestu
promyšlenou, a když řekl, že cíl už není daleko
věděli jsme, že máme ještě spoustu času, než
se setmí, a tak se nedalo odolat z vršku hory
vyčnívajícím skalám, které šly vidět už od cesty.
Neváhali jsme a šli je prověřit.
Bohužel nás čekalo zklamání. Zdálky skalní útvar byl bohužel jen seskupením pár vyčnívajících
balvanů, které i tak posloužily jako sedací pomůcky
pro náš odpočinek. Z krosny jsem vytáhl něco na
18

Plní energie jsme vyrazili opět na cestu. Naštěstí
náš cíl už nebyl daleko a všichni jsme se těšili na
místo našeho noclehu.

Po chvíli odpočinku jsme shlédli všechny úkony,
které nás čekaly, a jako prioritu pro tenhle
den jsme zvolili opravu verandy a opětovné
navrácení kadiboudy na její původní místo.
Nedaleko chatky byla další chata, která taky
patřila stejným majitelům, ale byla o poznání
na jiné úrovni vhodná k bydlení a s naší noclehárnou se nedala moc srovnávat. Nicméně
u ní byla hromada desek, z kterých jsme měli
opravit verandu. Bohužel moc použitelných
jsme tam nenašli ale ty nalezené akorát tak
vystačily. Deny s Radimem se postarali o celou

Ještě vlka nezabili, a už na jeho kůži pili. - přísloví konstrukci, Štěpa o konstrukční poradenství a na
mně zbývalo pouze dozorovat bezpečnost práce.
Jelikož jsme pracovali jako špičkově sehraný tým,
měli jsme to zmáklé co by dup a s kadiboudou
jsme zatočili stejně tak rychle.
V podvečer za námi přijela Dita, přivezla motorovou pilu, s kterou jsme upravili délky desek
na již hotové verandě a jelikož se dřevo chystat
nemuselo tak nebránilo nic tomu, abychom se
zabydleli, což se povedlo velmi rychle a každý si
našel ten svůj plácek. Poslouchali jsme muziku a
pomalu se připravovali na opékání buřtů, které
jsme dojedli chvíli před tím, než se rozpršelo.
Zbytek večera jsme strávili v chatce při petrolejce
a neustále se smáli. V pozdních nočních hodinách
jsme se shodli na ranním budíčku, harmonogramu dalšího dne a šli na kutě.
Ranní budíček se nesl v rytmu Radimova motorového pomocníka, kterého nechal drnčet na
opravené verandě a za našeho rozčílení na jeho
budící praktiky. Ale zase se mu musí nechat, že
nic vás neprobere tak dobře jako zvuk motorové
pily.
Po ranní hygieně jsme se dali do práce, Radim
nařezal dřevo na oplátku za to co jsme spálili.
Dita a já jsme ho nosili Denymu, který ho štípal
zatím, co Štěpa chystala snídani. Jakmile měla
Štěpa hotovo, hned jsme všeho nechali a šli se
pořádně najíst.
Na stole nás čekala spousta zeleniny, chleba se
sýrem a kola salámu jak pro dřevorubce. Jako
lusknutím prstu byl stůl prázdný a my se šli opět
věnovat práci. Nebyli jsme ani v půlce a Štěpa už
měla vevnitř všechno jako ze škatulky a tak vzala
Ditu a společně šly opravit stříšku studánky. Každý
udělal svojí část úkolů a tak jsme krásně stihli náš
plán vyjít v 10 hodin.
Před odchodem jsme se rozloučili s Ditou, která autem odvážela již nepotřebné vybavení a šli jsme od
chatky směrem k Hošťalovským Čertovým skalám
přes vrchol Humence z kterého nebyl zas tak dobrý
výhled jaký jsme čekali. Cesta utekla velice rychle a
na skály jsme dorazili o půl 12. Hned jsme si na ně
vylezli, chvíli odpočinuli a šli sbírat dřevo na oheň,
protože jsme se už všichni nemohli dočkat vaječiny z
kotlíku, která měla být završením naší skvělé výpra-

vy. Když jsme nachystali dřevo a ostatní začali
kuchtit tak jsem si čekání zkrátil prolezením svých
oblíbených míst na těchhle skalách a užíval si ten
krásný klid, který mnou prostupoval. Jakmile jsem
ze skály zpozoroval, že se už se sápou po kotlíku,
letěl jsem za nima jako namydlený blesk. Moc se
jim povedla a společně jsme si jenom mlaskali.

Když se počasí začalo schylovat k dešti, rychle
jsme dohasili oheň, udělali po sobě pořádky a s
plným žaludkem se vydali směr Hošťalková. Vyšli
jsme v části obce, která se nazývá Pod Kadlubkem
a před námi byla ještě dlouhá cesta, abychom se
dostali domů. Na neštěstí začalo pršet a my se
museli schovat v zastávce, odkud Radim zavolal
na záchranu svoji drahou polovičku, která nás ze
zajetí deště vysvobodila a zavezla všechny domů.
Všichni jsme si tuhle výpravu užili a po dlouhé
zimě ji brali jako první rozcvičku před sezonou,
která bude jistě stejně skvělá jako tenhle náš
první výšlap. Díky bando.
Jsem rád že jste mně sebou vzali doufám že, když
už jste mně donutili dělat tyhle “začátečnické ceremonie“ že mně snad zase sebou někam vezmete :D pokud se to bude zveřejňovat z redigujte
to trochu prosím ze školy už jsme moc dlouho :D
čau
19

Oslu když se dobře vede, jde na led tancovat. - přísloví -

1.4.2016 - DRUŽINOVKA ŽAB
(Marťa) Jako každé úterý jsem se vydala
na družinovku Žab. Ze začátku mi to přišlo
nějaké divné. Viděla jsem Čaky s pánvičkou,
Slona s moukou,... aha! Budeme péct
palačinky.
V kuchyni jsme vytáhly všechny potřebné
ingredience a vyrobily dokonalé těsto. Tak
dokonalé, že ho někteří zkoušely jíst, ještě
když bylo tekuté.
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Byly jsme rozděleny na dvě skupiny, u nás
smažila palačinky Myš. První dvě jsme trošičku
připálily, ale co už.. ostatní byly dobré.
Naskládaly jsme je do talíře a ozdobily. Na
konec družinovky Slon od každého týmu
ochutnala palačinku, kdo měl lepší si už nepamatuju.
Pak jsme jen dojedly palačinky a šly domů

Vše domů přijde, co vlci nesežerou. - přísloví -

8.4.2016 - TÁBOŘIŠTĚ
(Fanta) Naskytlo se ke koupi potenciální
tábořište v obci Norberčany, tak jsme se vydali
ho omrknout.
Perfektní louka v udolíčku, odlehlá od civilizace,
napříč proťatá meandrovým potučkem Bělidlo,
se zdála být na mapy.cz úchvatná.
Při doražení na místo vše odpovídalo snímkům
z leteckých map. Potůček byl však hodně málo
pod ůrovní terénu cca 10- 20cm - což při větsím
dešti a meandrům protínajícím louku se rovná
jezírku. I půda je promáčená celkem dost.
Nádherné místo, ale voda jak je nám známo, je
velký nepřítel. Počkáme a uvidíme. Během tábora uděláme pozorování...
Po ceste domů jsme se stavili na naše letošní
tábořiště do Čermné. Kuchyňová konstrukce
stojí - i vlajku máme kam vyvěsit.
Tak alespoň takové dobré zprávy nám poskytl
dopolední výlet ve složení průzkumné čety já,
Luky, Štěpa a Dita.

Nádherné místo, ale ....
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Kůň, který oves dobývá, nejmíň se ho nají. - přísloví -

9.4.2016 - SBĚR ŽELEZA
(Fanta) Jako každý z nás potřebuje peníze, tak
i v oddíle se snažíme vydělat, sehnat a ušetřit
každou korunu. Jednou cestičkou k penězům je
i sběr železného šrotu, o který se v Kateřinicách
obrok dělíme s hasičama. Letos to vyšlo na nás,
tak jsme naplánovali termín a začali s propagací.

Mikšík. Vše bylo tedy připraveno a šrot mohl
začít.

Během příprav jsme narazili na jeden nemilý
fakt a to je cena železa téměř na nule, což je 0,50
Kč lehké a 1,90Kč nad 4mm. To už jsou pak lehké
počty a vzhledem k tomu, že železa postupem
času ubývá, tak vidina velkého množství šrotu,
která by kompenzovala jeho cenu, je nepříliš
reálná. Nakonec se nám podařilo v kovošrotu
zajistit o 50% větší cenu při větším množství,
což nám trošku spravilo náladu a možná ani
neproděláme..

Předpověď počasí výjmečně nezklamala a tak
v sobotu ráno lilo jako z konve. Volám Denymu a Rexovi jestli nezaspali ať na ně nečekám
a vyrážím. Projížďáme Kačicama a ač máme
stěrače na plné pecky, tak nevidím nikde ani
hromádku železa. Totálně deprimující situace,
ale nevzdáváme to a jdeme zmokat.
Dojeli jsme k panu Mikšíkovi, kde pomáháme
zapojiť vlečku a i přes návrh chvíli počkat, esi
nepřestane vyrážíme směr hájenka, kde se
přidávají ještě Štěpa se Zdenkem.
Na horním konci už nějaké hromádky sú tak nakládáme o dušu všecko co se jen trošku podobá
železu a samozřejmě, co bylo očividně nachystáno pro nás u cesty.

Žabky roznesly na družinovce plakáty (za něž
díky Mirisovi), propagaci na nástěnce před oú
zajistil Dazul a obec nám vyhlásila informace
rozhlasem a ještě nám pučí i vlečku za traktor,
který nám zdarma poskytl i odšoféroval pan

První vlečku (i když jsme měli pučenou tu menší)
jsme vyvážali už u horního obchodu. Pěkně
nasáklí sobotním lijákem si dáváme na zastávce
Denyho rohlíky a salám, než to Zdenek s našim
šoférem otočí do JZD a zpět.
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Unavenému koni je i ocas těžký. - přísloví -

Postupně projíždáme uličky a taky předem domluvené domky s většími náklady.
Druhů vlečku vyvážáme někde u Drdů.
Pokračujeme směrem k dolnímu koncu, kde
těch hromádek už tolik nebylo, ale když pár lidí
otevřelo okna a volali : „jé vy fakt chodíte i v tom
dešťu?? Tak my taky něco máme!!“ Tak to bylo
super, že se vlečka plnila i nadále. U dolní bytovky nám někdo přistavil táčky (s malou dírou)
plné železa. Hodíme je nahoru povidám.. néé
vysypem je. Ty někdo bude chtět zpátky mi říkajú
Deny se Zdenkem. Kdyby je někdo chtěl tak to tu
vysype.. Hej rup a táčky sú i s obsahem na vlečce…
O zatáčku dál nás opravdu dohonil onen majitel
táček a prosil o jejich vrácení :D Tak sme mu je
samozřejmě vrátili a pokračovali dál.
Po asi tříhodinovém dobrovolném přírodním
sprchování a nakládání starého železného železa
holýma rukama, protože rukavice byly nasáklé
jak (naše oblíbená hláška z Mazaného Filipa)

tepláky hozené do potoka, konečně přestává
pršet, tak teď už budem jen trošku zmrzat.
Dohromady jsme odvezli tuším 5 vleček, které
na hromadě vypadaly jak 2 vlečky ale díky Bohu
za ně. Vykládáme poslední fůru a s úsměvem na
tváři ze silného čtyřhodinového zážitku a povedené akce se rychle loučíme a fičíme dom na čaj
a do ždímačky.
Velký díkec patří všem propagátorom, organizátorom, a hlavně sběračom železného šrotu panu
Mikšíkovi za perfektní šoférské dovednosti a ochotu
s náma jezdit´i když sa bál že mu páni příslušníci
zeberů aj trenky za to že nás vozil na vlečce :-). Teď
už jen doufat že cena železa ještě vroste než ho
zpeněžíme ..
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Šlépěje hospodářovy pole tučným činí. - přísloví -

15.4.2016 - PROMÍTÁNÍ
(Deny) Je pátek 15.4.2016, 16:10 h místního
času a přijíždím do DBCB v Kateřinicích, kde
mám nastarost oddílovku.

jak připojit bedničky, tak nám Cody (ze Vsetínských skautů) dobrovolně zajel k němu domů
na Vsetín pro bedny.

Sotva vylezu z auta a už na mně křičí menší
skupinka dětí. Říkám si "tak to bude parádní
oddílovka…"

Pouštíme si přes internet pohádky, které
nepotřebují zvuk.. Huráá už je tu Cody se svýma bednama a můžeme začít promítat :-).

Přivítáme sa a jdeme do klubovny zahájit oddílovku (bylo nás cca 10), hrajeme hry a jezdí další
a další děcka. Je nás už okolo 20 a už je třeba
opustit klubovnu a jít si něco zahrát ven…

Jako první jsme si pustili animovaný film
Ledové království a tak nějak jsme už u těch
animovaných filmů zůstali.

Po ukončení oddílovky děcka rozdělávajů oheň,
abychom jsme si mohli opéc buřty, které si
samozřejme "každý" donesl z domu :-).
Opekáme buřty a bavíme se co si večer pustíme
za film. Děcka řvou jeden přes druhého ja chcu
todle a já zas todle. Nechávám je ať sa vyřvou
a jdu zapojit dataprojektor, abychom už mohli
začít s promítáním.
Jak tak zapojujeme tak zjistíme, že nemáme
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Je už něco po půlnoci a některé dětí ne a ne
usnout, tak jsme ztišili film a první kdo usnul jsem byl leda tak já :-).
Dál si jen pamatuju, že mně někdo budí, že
jedno malé vlče jde domú, ale to už je ráno.
Tak jsme si pustili po ránu nějaké písničky, aby
se nám líp balilo a uklízelo.
Děcka hrajů venku vybiku a postupně si pro ně
rodiče jezdí a jde sa domů.

Právo k pavučině se schovává. Brouk ji prorazí, moucha zůstává. - přísloví -

20.4.2016 - DRUŽINOVKA ŽAB
(Marťa) Blížila se jedna z dlouho očekávaných
výprav a skoro povinností se stává přispět kamenem či kamínkem k mohyle. Vlastně, proč by si
Žabky nemohly nějaký vyzdobit?
Hnedle po sejití se všech dostupných Žabek nás
Slonisko vytáhlo na menší procházku. Promotáváme se tak po křivých, sem tam zablácených
cestách a vyhlížíme, který kousek by si zasloužil,
aby se ho zmocnily naše štětce smočené v temperách. Každá se snažila najít alespoň nějakou
malou oběť.
Najednou se Slon zastavila a musíme si zavázat
oči. Na to, jaké svítilo otravné, jasné slunce, jsme
nic neviděli, ani obrysy neoslepeného Slona. Co
dále? Dostaňte se zpátky, prohlásila. Kdybych
viděla, jak se ostatní tváří, tak bych asi napsala,
že se tváří skepticky. Ani nám nenapovídala. Docela by mne zajímalo, jak se na nás dívala. Musela se bavit.
Postupně se ve vedení vystřídaly čtyři zraku

zbavené Žabky, které za sebou táhly zbyteček nevidících. Podařilo se nám překonat kamenitý i blátivý
terén a dostat se až zpět k Březinám.
Byla to namáhavá cesta za dobrodružstvím. Všechny
si nesly nějaký ten úlovek, který jen čekal na nanesení
vrstvy barev. I přes to, že se nehodlaly k Ivančeně
podívat všechny Žabky, tak se barviček nebály a
vzniklo mnoho uměleckých výtvorů vhodných
rovnou k vystavení v nejlepším muzeu. Možná nám
někdo uspořádá výstavu! Smálo se na nás mnoho
barevných kamínků.
Družinovka zrovna končila a všechno se stíhalo akorát. Některé nakonec odcházely s temperkovými
fousky na tvářích, které vznikly z různých důvodů.
Proč někoho nepotěšit, že?
I když se toho nestihlo zrovna hodně, můžu říct, že se
snad všechny bavily a ani nám nepřišlo, jak ten čas
plyne. Teď ještě dotáhnout naše umělecké výtvory k
mohyle!
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Osel oslu pěknější arabského koně. - přísloví -

23.4.2016 - IVANČENA

Článeček ze sobotní oddílové výpravy se sice před tiskem tohoto ŠESTÁKU dodat nepodařilo, ale fotky dorazily, takže alespoň krátká fotovzpomínka objektivem Honzy Bujoka a Fanty :-)
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Zle koni, kolem něhož osli hýkají. - přísloví -
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PLÁN AKCÍ
29.4.-1.5.

Špacír (jen pro RS) - 100km (středisko)
Oddílovka
Brigáda Dinotice (Denis)
Oddílovka
Zachraňte Billyho! (Kikina)

6.5. 		
7.-8.5.
13.5.
14.5.
20.5.
Schůzka s rodiči o táboře (Fanta)
28.5.
Raftování na Bystřičce (Dazul)
8.6.		
Turnaj "malotřídek" (Dazul)
13.6.
Evropské kolo Vesnice roku (Dazul)
24.-26.6. Předtáborovka (Ferda)

Zachraňte Billyho aneb hrdinové divokého západu

Okresní kolo závodu světlušek a vlčat 2016

Pomoc, unesli Billyho!
Chceš-li se stát hrdinou divokého západu a Billyho zachránit, budeš
muset tvrdě trénovat. Budeš muset prokázat, že jen tak nesejdeš z cesty,
že dokážeš střílet i poznávat rostliny, že si hravě poradíš se zapeklitou
šifrou, rozumíš mapovým značkám a zacházet s kladivem je pro tebe
hračka. A hlavně, že umíš podržet partu a občas překonat sám sebe.
Dokážeš to? Pevně věřím, že ano. Pokud se zúčastníš závodu světlušek a
vlčat, nejen, že pomůžeš zachránit Billyho, ale můžeš se stát i vítězem
nad závodníky z celého okresu....
Okresní kolo závodu světlušek a vlčat se koná 14.května 2016 v DBCB v
Kateřinicích.
Více informací u Janiny, Báry nebo Kikiny.

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 128 se podíleli:
R. E. Philipps, Josef Šabacký, Piere Joubert, Buk, Veselka, Marťa, Slon, Fanta, Dita,Kája, Deny,
Honza B. a Dazul. Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : ...............................................................
O vytištění tohoto čísla ŠESTÁKU se zasloužila společnost LACHIM s.r.o. www.kvalitnikoupelna.cz – děkujeme!

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na www.oldskauti.cz (sekce ŠESTÁK).

