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27.-28.2.2016 - OS PŘECHOD MALÉ FATRY

Být věrný, to znamená stát u svého přítele nejenom tehdy, když je na vrcholku své slávy,
když nic nepotřebuje, a když spíše rozdává, ale i tehdy, když se řítí do hlubin neštěstí,
pomluv a opovržení! - Jaroslav Foglar -

Obec Kateřinice (jako vítěz soutěže VESNICE
ROKU 2014) podala přihlášku do evropského
kola této soutěže. I náš oddíl se aktivně zapojí
do presentace Dětského bezbariérového centra
Březiny a činnosti skautů - tak abychom v
konkurenci ostatních evropských zemí uspěli
co nejlépe - "nejlépe nejlépe". Návštěva tří
hodnotících komisařů se předpokládá ve
všední den na konci května či začátku června.
Komunikovat se má v angličtině a němčině.
Omluvenky do školy budou zajištěny :-)

I v letošním roce bude moci ŠESTKA požádat
o grant z rozpočtu obce Kateřinice v rozsahu
cca 20.000 Kč - na konci června. Do té doby
by měla Oddílová rada dobře promyslet jak
tuto částku co nejlépe využít. Dlouhodobou
tradicí využívání dotačních peněz v ŠESTCE je
"neprožrat, ale investovat do budoucnosti".
V případě, že nám bude přidělen grant z
ústředí Junáka na opravu dřevěné podlahy
v podkroví DBCB, stálo by za úvahu zvážit,
zda peníze z obce Kateřinice nevyužít jako
povinnou spoluúčast na opravu.
Stávající vývěska před OÚ Kateřinice, kde
presentujeme svoji činnost, bude muset
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ustoupit připravovanému náměstí, které vznikne
mezi úřadem a kostelem. Vývěsky se přesunou do
"podloubí" před novým vstupem do kulturáku.
Výhodou pro nás je, že vývěska bude asi 2x větší.
Nevýhoda je, že by bylo vhodné udělat nový rám
- aby bylo na první pohled každému jasné, že
tohle je vývěska ŠESTKY.
Rám slíbil vyrobit Tom U. Rád jistě přijme návrhy
jak by měl rám vypadat - pokud máš nápad,
neváhej a směřuj jej na Toma.
Můžeš si stáhnout zdarma elektronický
výtisk knihy Miloše Zapletala SEDMIČKA - na
adrese http://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/
file/1139-sedmicka-milos-zapletal Román vyšel
prvně v roce 1976 a nyní už je doplněn o tehdy
zapovězená slova: skaut, skauti, skautský.
"Máme novou světlušku!" telefonoval ve středu
16.3.2016 Radek. Jůlinka se narodila Olince a
Radkovi 20 minut po půlnoci jako třetí cérka. Na
pasekách se prý rodí jen samé cérky :-)
Kikina si vzala na starost organizaci okresního
kola Závodu světlušek a vlčat, které proběhne
14.5.2016 v DBCB pod originálním názvem
ZACHRAŇTE BILLYHO! a bude ve stylu "divokého
západu". ŠESTKA se do přípravy aktivně zapojí.

Přátelství - to nejcennější, co člověk může získat. - Jaroslav Foglar -

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".

Víte o tom, že některé zdravotní pojišťovny
vyplácí svým pojištěncům příspěvek na letní
tábor? Příspěvky jsou různé (v minulých letech
se pohybovaly od 300 do 1200 Kč) a některé
pojišťovny jej vyplácí třeba jednou za 2 roky.
Určitě se vám oplatí dotázat se u své zdravotní
pojišťovny.
Ti z rodičů, kteří jsou členy některého odborového
svazu, by měli využít jejich nabídky příspěvků na
letní tábor jejich dětí. Některé svazy prý nabízí až
3000 Kč na dítě.
Někteří zaměstnavatelé poskytují
svým
zaměstnancům finanční příspěvky na tábor
jejich dětí - příkladem jsou např. lékárny Dr. Max,
Česká pojišťovna nebo Krajské ředitelství Policie
ČR. Bližší informace lze získat na personálním
oddělení zaměstnavatele.

Možná jste si všimli, že v minulém
čísle našeho oddílového časopisu byla
uvedena rubrika 100 KNIH, KTERÉ
MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ.
Sluší se uvést na pravou míru slůvko
"MUSÍŠ" v nadpise rubriky. Samozřejmě,
že se jedná o "novinářskou zkratku",
která má za cíl přitáhnout pozornost.
Činnost v našem skautském oddíle
je chválabohu naprosto dobrovolná
a nikdo "nemusí" nic číst. Ale všichni
víme, že pro zdravý vývoj mladého
člověka zvláště, má četba (zejména
"kvalitní" literatury) pozitivní dopad.
A my chceme přispět k vnímání
dobrých příběhů i příkladů hodných
následování.

Za určitých okolností lze příspěvek na dětský
tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné
okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně
a finančně slabší rodiny na místně příslušném
Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení
příspěvku je plně v kompetenci úředníků.
Vedení oddílu má eminentní zájem, aby na
tábor ŠESTKY mohl vyrazit každý, kdo o to projeví
opravdový zájem. Po celou existenci oddílu
platila zásada, že peníze nemohou být důvodem
pro to, aby ten, kdo má o činnost oddílu zájem,
nejel na tábor. Proto je připraveno vyjít dle svých
aktuálních možností vstříc každému, kdo se na
vůdce oddílu obrátí. Lze se dohodnout například
na postupném zaplacení poplatku či vyjednání
přímého sponzorského příspěvku.

Termín tábora
puťák
1.-6.7.2016
expedička 7.-8.7.2016
tábor
9.-24.7.2016
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Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dokázat.
- Jaroslav Foglar -

100 KNIH

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ

RYCHLÉ ŠÍPY

(Dazul) Možná jsi si toho nevšimnul(a), ale v klubovně na dveřích je vyvěšen kreslený komiks
ZACHRAŇ A ZVÍTĚZÍŠ, který před lety nakreslil poslední kreslíř Rychlých šípů Marko Čermák. Máme
jej vyvěšený i z toho důvodu, že v komiksu o megahře HELP vystupují skutečné postavy z naší
ŠESTKY. A v posledním kresleném políčku předavá v kateřinickém kulturáku cenu pro vítěze pětice
nápadně připomínající klub Rychlých šípů.
RYCHLÉ ŠÍPY jsou ikonou. Bezesporu je to jedna z nemnoha "knih", které mne v životě velmi pozitivně
ovlivnily. A rozhodně nejen mne. Jako dítě jsem nechápal proč jsou RYCHLÉ ŠÍPY zakázané.
Znal jsem je dřív než jsem se naučil číst. Vzpomínka na chvilky v posteli, když mi (a mým dvěma
méně pozorným, mladším sestrám) tatínek jednotlivé obrázky "předčítal", patří k těm nejhezčím
které si v sobě nesu. Až o mnoho let později jsem zjistil, že komiksy Rychlých šípů jsou starší než
můj tatínek, že začaly vycházet před druhou světovou válkou v časopise MLADÝ HLASATEL a napsal
je jakýsi Jaroslav Foglar, který ovšem v době, kdy jsem byl děcko, nemohl své knihy vydávat, protože
to byl skaut a skauti byli zakázaní. O skautech jsem se prvně dozvěděl až prostřednictvím Rychlých
šípů.
RYCHLÉ ŠÍPY je název klubu pěti hochů. Klub, to je něco jako naše skautská družina. Členy klubu
a hlavními hrdiny jsou Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Měli
svého klubovního psa Bublinu a po něm Kuliferdu. RYCHLÉ ŠÍPY jsou v naší zemi všeobecně známé.
A tento komiks (kreslený seriál) patří zřejmě k nejzdnámějším - je-li český komiks presentován
ve světě, zpravidla neopomene představit právě RYCHLÉ ŠÍPY. Jméno vedoucího klubu (něco jako
rádce družiny) Mirka Dušína se v češtině stalo synonymem bezchybného kladného hrdiny. Pravým
opakem jsou členové soupeřícího Bratrstva kočičí pracky: Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš.
Kreslený seriál RYCHLÉ ŠÍPY má 77 let - začal vycházet v 7.čísle 4.ročníku časopisu MLADÝ HLASATEL
17.prosince 1938. Velmi rychle si získal velkou popularitu. Jaroslav Foglar přitom původně s větším
počtem dílů nepočítal. Se zastavením vydávání MLADÉHO HLASATELE protektorátní mašinérii
přišel i první "zákaz" RYCHLÝCH ŠÍPŮ - poslední číslo vyšlo 17.května 1941.
Nedlouho po konci druhé světové války začaly RYCHLÉ ŠÍPY vycházet znovu - tentokrát v časopise
VPŘED (9.dubna 1946 - 18.číslo 1.ročníku). Druhý zákaz přišel od komunistů v létě 1948.
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Buďme svorni! - Jaroslav Foglar -
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Buď připraven.

- Robert Baden Powell -

Přes 20 let zákazu byla popularita RYCHLÝCH ŠÍPŮ tak velká, že v letech 1969-1971 vycházel
stejnojmenný časopis s jejich starými i novými příběhy. Ale v roce 1971 přichází další zákaz a
dalších skoro 20 let odmlky.
Původních 315 stran kreslených příběhů RYCHLÝCH ŠÍPŮ si můžeš prohlédnout i v archivu
www.detske-casopisy.cz. Ale i v knihkupectvích lze stále ještě koupit výpravné knižní vydání z
nakladatelství Olympia v roce 2007. Stojí 500-600 Kč, což je hodně peněz. Ale je to investice, kterou
po letech ocení i tvé vlastní děti.
RYCHLÉ ŠÍPY byly ve své době tak populární, že Jaroslav Foglar ke komiksu napsal i tři na sebe volně
navazující romány které mimo tohoto legendárního klubu propojuje tajemný hlavolam "ježek v
kleci", létající kolo, hrůzu nahánějící městská čtvrť Stínadla, Vontové, Uctívači ginga, ....
Románovou trilogii ZÁHADA HLAVOLAMU (1941), STÍNADLA SE BOUŘÍ (1970), TAJEMSTVÍ VELKÉHO
VONTA (1992) automaticky zahrnuju pod pojem RYCHLÉ ŠÍPY. Proti ostatním knihám Jaroslava
Foglara mají jednu výhodu - vyšly nejen jako román, ale i jako komiks, audiokniha a ZÁHADA
HLAVOLAMU byla dokonce 2x zfilmována (v roce 1969 jako černobílý televizní seriál a v roce 1993
jako klasický film) - jistě je najdeš i na YOUTUBE, pokud se na ně budeš chtít podívat. Ale rozhodně
ti doporučuju si nejdřív přečíst knihu nebo alespoň komiks a až po té se podívat na seriál či film!

Jaroslav Foglar
(*6.7.1907 +23.1.1999)
vedl svůj skautský oddíl DVOJKU nepřetržitě více než 60 let! To je pravděpodobně
světový unikát. Činnost oddílu nepořerušil
ani v době zákazů skautingu (fašisti, komunisti).
Náměty a inspiraci pro příběhy RYCHLÝCH
ŠÍPŮ i ostatních knih (napsal jich 24) čerpal ze svého oddílu i dopisů čtenářů. Proto
jsou uvěřitelné a leckteré z nich jsi možná
prožil(a) i ty.
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Skauting je hra, a je to hra o velikou sázku. - Robert Baden Powell -

PŘÍBĚHY O SKAUTSKÝCH ZÁKONECH
7. SKAUT JE POSLUŠNÝ RODIČŮ, PŘEDSTAVENÝCH A VŮDCŮ
MALÝ ŠROUB

Malý šroub je uložen v obrovské pancéřové lodi a spolu s tisícem jiných šroubů drží pohromadě dvě ocelové
plotny. Jednoho dne si šroub řekne: "Udělám si trochu pohodlí. To je přece moje vlastní věc a nikomu po tom
nic není!" Ale když ostatní šrouby slyší, že se tu jeden chce trochu uvolnit, protestují a volají: "Zbláznil ses? Když
vypadneš, nebude dlouho trvat a vypadneme i my."
Dvě větší železná žebra bijí také na poplach: "Proboha, držte ty plotny pohromadě, protože jinak je i s námi
konec." Rychlostí větru se ta zvěst šíří po celé lodi: "Malý šroub nás chce zradit!" Všechno je zděšeno. Obrovské
lodní těleso vrže a otřásá se ve všech spárách. A všechna žebra, pláty a šrouby vysílají společně poselství
malému šroubu a prosí jej, aby jen zůstal na svém místě, jinak se celá loď potopí.
- poslušnost se také projevuje ochotou podřídit se skupině
- neposlušnost může mít nedozírné následky pro celou skupinu

RADOST ZE TŘÍ SYNŮ

Otec vychoval tři syny. Přinášeli mu radost i starost. Když je vidí, jak v sobotu večer sedí u stolu, jak jsou silní a
urostlí, jak si mažou silně máslem chléb a nezapomínají na salám, rozbuší se jeho otcovské srdce. Tři synové,
to jsou tři dobří jedlíci, a otec znovu a znovu bere do ruky nůž, aby ukrojil další krajíce chleba a další plátky
salámu. Zatím už hodiny ukazují půl osmé.
Otec pohlédl na Rudolfa, svého nejstaršího. „Mohl bys mi prokázat jednu laskavost, chlapče?“ „Přirozeně, otče!“
„Zaběhni rychle dolů na roh do hostince U zelené kotvy a přines mi láhev piva.“ Osmnáctiletý Rudolf pohlédl
na hodin. „Škoda, táto, bohužel – musím se ještě převléknout, oholit, upravit – mám v osm hodin schůzku a
nerad bych své děvče nechal čekat. To jistě chápeš.“
Otec to chápe, a obrátí se na svého šestnáctiletého Jirku. „No, chlapče, jak ty? Zaběhl bys rychle domů a přinesl
starému otci do džbánu piva?“ Jirka přestal kousat. Plátek salámu mezi prsty, plátek salámu mezi zuby. „Musí
to být, táto? Vidíš, že mám nakvap. Mám na dnešní večer lístky do kina a nerad bych přišel pozdě. Představení
začíá v osm a kino je až na starém městě.“
Otec je otec. Otec je nerad, aby jeho sny přišel pozdě do kina. Má pro to plné pochopení. Mimo to má ještě
jednoho chlapce, který by mohl pro to pivo zajít, svého patnáctiletého Ondřeje. Dívá se tedy klidně od stolu za
oběma velkými hochy, jek ještě přežvykují, ale už vyskočili a spěchají odtud, jeden na schůzku, druhý do kina.
V této chvíli říká patnáctiletý Ondřej, dívaje se vyčítavě za svými bratry: „To sis vychoval pěkné dva pásky, táto!
Ale když půjdeš dolů pro pivo, mohl bys mně prosím, přinést krabičku cigaret a nějaký ilustrovaný časopis?“
poslušnost se projevuje ochotou slevit ze svého plánu
poslušnost se vždy prokáže, až když dojde na lámání chleba
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Skauting odtržený od reality je holý nesmysl. - Robert Baden Powell -

8. SKAUT JE VESELÉ MYSLI
JAK VYPRÁVĚNÍ PŘIVEDLO ČLOVĚKA KE SPÁSE

Jednou docela nenadále zemřel jeden Ir a stanul před božským soudcem. Měl hrozný strach,protože v životě
neudělal příliš dobrého. Před ním stála ještě dlouhá řada, všichni museli skládat úcty.
Kristus otevřel tlustou knihu a řekl prvnímu: ;,Tady stojí: Měl jsem hlad a tys mi dal najíst. výborně! Můžeš
vstoupit do nebe." Druhému řekl: "Měl jsem žízeň a dal jsi mi napít." Třetímu: "Byl jsem ve vězení a navštívil
jsi mě." A tak dále.
U každého, který se dostal do nebe, zpytoval Ir svědomí a pokaždé se začal třást: nikomu nedal najíst ani
napít, žádného vězně ani nemocného nenavštívil.
Teď přišel na řadu on. Podíval se na Krista, který hledal ve své knize, a třásl se strachy. Kristus však vzhlédl a
řekl: "Moc toho tady není. Ale něco jsi přece udělal: Byl jsem smutný a ty jsi mi vyprávěl veselé historky. Byl
jsem sklíčený a ty jsi mě rozesmál a dodal odvahy. Můžeš vstoupit do nebe."
- nemáme promeškat žádnou příležitost, kdy můžeme druhému prokázat lásku, třeba tím, 			
že ho obveselíme nebo povzbudíme
- člověk, terý obveseluje druhé, koná velmi záslužnou práci, i když tato činnost není příliš "na 		
očích"

KLAUN

K jednomu slavnému psychiatrovi do ordinace vstoupil muž. Vypadal velmi vyrovnaně, seriózně a elegantně.
Po několika větách však lékař po¬znal v jeho nitru sklíčenost, velkou melancholii a hluboký smutek. Dozvěděl
se, že muže tyto pocity neopouštějí a pozvolna ho ubíjejí.
Lékař se tedy pustil přesně podle svých lékařských zkušeností do léčení. Na konci rozmluvy navrhl pacientovi:
"Víte co? V našem městě je právě cirkus. Zajděte tam dnes večer. Vystupuje tam velice slavný klaun, který už
rozesmál a pobavil půlku světa, všichni mluví jen o něm."
V tu chvíli vyhrkli muži do očí slzy a zašeptal: „Ten klaun jsem já“
-důležitá je především radost, kterou člověk nosí ve svém srdci
- ne každý komik je veselým člověkem, u někoho jde spíš o masku.

ZTRÁTA RADOSTI

Jeden starý mnich už po padesát roků zhotovoval v klášteře vlastníma rukama a s radostí boty. Znal už
dokonale nohy všech mnichů a celý den si prozpěvoval.
Tu však se rozhodlo, že za všechny boty se nadále bude platit. Od té doby musel počítat všechny náklady za
jednotlivé boty a rovněž přesně evidovat odpracované hodiny. Ztratil radost z práce a také přestal zpívat.
- co všechno nám bere radost - majetek, peníze, vysoké funkce ...
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Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání,
bohatství i chudoby. - Robert Baden Powell -

STARÁ SKAUTSKÁ KOŠILE

(Kecka) Když jsem náhodou vytáhla kroj že skříně a Nikča se mě na něj začala vyptávat co,která
nášivka znamená dohodly jsme se, že bude mít taky svůj vlastní kroj, kdyby jela na chystaný závod
světlušek a vlčat.
Při bližším zkoumání jsem zděšeně zjistila, že se kroj totálně trhá a rozpadá. Dost mě to mrzelo,ale
asi už byl jeho čas, přece už toho má dost za sebou. Sedla jsem k internetu a Nikči objednala nový
kroj. Když přišel nový kroj zjistila jsem, že je tak akorát na mě. Nedalo mi to a když jsem prohledala
skříň našla jsem ještě jeden s nášivkou RS. Juchuu. Máme dva kroje. Nakonec ikdyž nerada odpárala
jsem z rozpadající ho se kroje všechny nášivky a oficiálně ukončila jeho službu. Nikča dostala můj
starší kroj,který jí byl tak akorát a já si vzala nový.
Když jsme probíraly skautské věci co mi zbyly, vyhrabala moje staré cancáky. Nikča se na mě udiveně
dívá, co to ten cancák je. Otvírám první svazek a čtu datum 19.9.1998 Výprava na čtyřech skalách
(mám na myslí ty v Hošťálkové), spadne mi brada to jsem tak stará, hmmm asi jo :D
Není to na škodu si občas osvěžit vzpomínky a zážitky. Druhý den Nikči kupuju deník a večer už má
první zápis z družinovky.
Je to krásný pocit když máte komu předávat své zážitky a zkušenosti že skautského života.
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Ti, kteří nejsou pamětliví minulosti jsou odsouzeni zopakovat si ji
včetně všech předchozích léček a omylů. - Robert Baden Powell -

27.-28.2.2016 ZIMNÍ PŘECHOD MALÉ FATRY
(Pípa) Po dlouhém čase nastala doba vyrazit
opět na přechod Malé Fatry. Toto malé, ale o to
více kouzelné pohoří mě vždycky přitahovalo. Nakonec jsme letos jeli ve čtyřech – Dazul, Murzílek,
jeho spolupracovník Martin a já. Sbalit batoh, ve
kterém mám vše potřebné netrvá dlouho a navíc
letos budu testovat nové kalhoty, které jsem si
pořídil, protože staré DirectAlpiny dosloužily.
Po cestě, která uběhla velmi rychle a při níž byl Dazul několikrát upozorňován, že jede rychle (sic!)
jsme auto nechali u Varína a na zastávce čekali
na bus, který nás dovezl do Vrátné doliny. Dovolili jsme si ušetřit spoustu času a do Snilovského
sedla (1524 m.n.m.) nás vyvezla kabinová
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lanovka. Od horní stanice nás čekal výstup na
Velký Kriváň (1709 m.n.m.).
Počasí na hřebenu bylo hodně odlišné než v
dolině. Svítilo sluníčko a fičel silný vítr, který
sebou bral vrchní krystalky sněhu. Teplota
prudce klesla, ale my jsme se zahřívali pohybem.
Točit a fotit šlo jen velmi malou chvilku, protože
poté jsem necítil prsty. Viditelnost byla velmi
dobrá a tak jsme z Kriváně viděli zasněžené
vrcholky Vysokých a Západných Tatier, Velkou
Fatru a Nízké Tatry. Po celé cestě nás doprovázel silný vítr z levé strany. Jen v místech, kde
se mezi nás a vítr postavily vrcholky hor bylo
najednou bezvětří a ticho. Při dlouhém výstupu

Život i člun řiď sobě sám. - Robert Baden Powell na Malý Kriváň jsme chvílemi šli po sněhem
nafoukaném ostří hřebenu. Vpravo díra do
doliny a vlevo šikmý svah končící hluboko
pod námi. Proplétali jsme se mezi bizardními
útvary, které vytvořil sníh, mráz a vítr. Při sestupu jsme v závětří čekali na Dazula a ten dlouho
nešel. Vyhlíželi jsme ho nad námi a k našemu
velkému úžasu se vynořil hluboko pod námi.
Prostě nás za hřebenem podjel.
V sedle Priehyb jsme poobědvali a rozdělili se
- Dazul šel travers pod Suchým a my jsme se
vydali nahoru. Po táhlém hřebenu jsme stoupali vzhůru. Kleč obalená sněhem a ledem
znesnadňovala cestu. V jednom malém žlebu
jsme objevili zbytky bivaku – někdo tady
přespal. Pak jen krátký výstup a jsme na vrcholu Suchého (1468 m.n.m.). Opět krásné
výhledy, vrcholové foto a rychle do závětří. Čeká
nás sešup do sedla Prieslop pod Suchým (1203
m.n.m.) to je 253 výškových metrů na vzdálenosti 800 metrů. Ve sněhu to pořádně jede,
chvíli po nohách a chvíli po zadku.
V sedle máme sraz s Dazulem, na kterého budeme muset počkat. Vyhříváme se na sluníčku
a sušíme propocené věci. Dazul volá, že má
potíže v těžkém terénu. Vzpomínám si, jak
jsme to šli vloni a ještě teď mě z toho bolí kotník. Při druhém telefonu se ozývá někde pod
námi šramot a Dazul konečně vylézá z roští.
Následuje pohodový pochod přes Javorinu a
kolem vrcholu Kopa.

a našem místě je jen asi 5cm. Děláme oheň – pomocí křesadla, bez kterého bychom museli velmi
rychle zalést do spacáků, protože teplota klesá s
přibývající tmou. Vaříme večeři, každý co má a
povídáme si. Oheň krásně hoří a snad medvědi
ještě spí a nechají nás na pokoji.
Ráno se nikomu z vyhřátého spacáku nechce.
Proto snídáme ještě v pelechu a není to vůbec
špatné. Pak ovšem nadchází chvíle, kdy musíme
ven a obléct a obout zmrzlé věci. Sbalit se netrvá
dlouho a už sestupujeme do sedla Brestov (975
m.n.m.). Polomy kolem vrchu Jedlovina a pak
zase dolů. Na křižovatce cest se Dazul stejně jako
vloni chce dát po cestě doprava, zatím co chodník vede doleva. Po opětovné konzultaci s mapou
v telefonu od tohoto nápadu upouští a podle mě
dělá dobře. Pěšina nás dovádí na cestu, která
vede až na Chatu Pod Suchým (cca 945 m.n.m.).
My míříme opačným směrem dolů do údolí. Sníh
postupně mizí, až kolem není vůbec žádný. Jen
mokro a bláto.
Chceme si zkrátit cestu přes Varín a jdeme podle
mapy k říčce Varínka a podél ní k hlavní cestě u
které máme zaparkované auto. To nacházíme ve
stavu, v jakém jsme ho opustili, takže se můžeme
naložit a vyrazit k domovu. Po cestě ještě kupujeme sýr a nitě. Opět jsme museli několikrát Dazula brzdit, aby nepřekračoval rychlost a štastně
jsme dojeli do Černého, kde vystoupil Murzílek
a Martin. A pak domů.

Na druhé straně tohoto vrcholu chceme
přespat na plácku, který jsme objevili v loni.
Rovných míst je tu jen velmi málo. Sněhu ubývá
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Přivoň proto na cestách ke všemu, bratříčku, prožiješ lepší život. - Miloslav Nevrlý -

5.-6.3.2016 SÓLO PŘECHOD VELKÉ FATRY

(Dazul) .... Sjezd z Ostriedku je docela dramatický.
Rozhodl jsem se, že pojedu ne po hřebeni, ale
šikmo. Ušetřím tím alespoň kilometr. Ale mlha
je tak velká, že mám občas pochybnost zda jedu
skutečně správně. Především se obávám, abych
nečekaně nenajel na hranu a nesklouzl dolů po
opravdu brutálně prudkém svahu.
Svahy sněhového království pod Suchým vrchom
mi připomínají, že jsme tudy putovali s Radkem
před deseti lety a já pořídil fantastické snímky. Dodnes je používám při propagaci činnosti
oldskautů. Každý pořízený snímek, tehdy i dnes,
je vykoupen notně promrzlými prsty. Občas si
nejsem jistý, zda to stojí za to. Každách 5 vteřin
natočeného videa či pořízení snímku, znamená
minimálně 5 až 10 minut zoufalého zahřívání
zmrzlých prstů. Některé fotografie prostě nejsou
zadarmo. Akorát má ta cena pořízení přidanou
hodnotu jen pro mě. Za každdou fotografií vidím
příběh, který jí provází a který je ostatním skrytý.
Konec konců ne jen já, ale většina lidí si dokáže ze
série fotografií vybavit mnohem víc skutečných
zážitků než při čtení stejně velkého množství
slov.
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Už vidím Salaš, což je útulňa pod Suchým vrchom. Míjel jsem ji z dálky pokaždé, když jsem
kolem putoval. Nikdy za ty roky jsem se do ní
nebyl podívat. Dnes tedy poprvé k ní zajedu.
Je to útulňa jako ty ostatní, které jsem měl
možnost navštívit v Nízkých Tatrách. Poskytuje střechu nad hlavou, kamna ve kterých je
možno si zatopit, hygiena odpovídá tomu, že se
zde střídá nekontrolovaně velké množství lidí a
každý je jinak pořádný.
Upřímně řečeno, raději spávám mimo útulny.
Zvláště když jsem sám. Přijde mi to „čistší“ jak
nevenek, tak dovnitř mého já. Ale protože venku právě sviští zimní fatranský sněhový vítr, na
chvilinku, ale opravdu jen na malou chvilinku
zvažuju, zda by nebylo dobré dnes přespat tady.
Naštěstí je teprve po poledni a já bych tak promarnil podstatnou část dnešního dne, nemusím tedy svádět žádný velký vnitří boj s mým
pohodlným, horším já. Alespoň si tu v závětří
nerušeně uvařím horkou nudlovou polévku, aby
se mi do té sibérie vycházelo s teplým žaludkem
– ospravedlňuji svoji změkčilost.

Ukaž mi, bez čeho se obejdeš, a řeknu ti, vezmu-li tě s sebou. - Miloslav Nevrlý Do sedla pod Ploskou, které se jmenuje Chyšky,
vede stezka přes nesympatický kopec Koniarky
se šíleným sněhovým převisem. Občas se mi
daří traverzovat kolem vrcholu, ale zrovna dnes
nemůžu najít tu sotva znatelnou neoficiální
pěšinku v hodně prudkém svahu, která mě navede
mezi husté smrky tak, aby se jimi šlo relativně
dobře probít. Zkouším to tedy naslepo. Jenže po
pár stech metrech mi v dalším postupu brání
brutální sněhový převis na který si bez maček
a lana fakt netroufám. Kdyby mne na tomhle
zmrzlém sněhu neudržely kovové hrany mých
backcountry lyží, zastavím se možná o sto
výškových metrů níž, rozplácnutý o nějaký
smrk, který udrží ten náraz. Jsem tu sám, šlapu
s plným báglem na zádech už 6 hodin, jen s malými odpočívacími přestávkami - a už cítím únavu.
Nahlas si říkám staré oddílové heslo: „Není čas na
hrdinství, kdo zemře je simulant!“ Do žádného
kaskadérského kousku s překonáváním převisu
na lyžích i nez nich se dnes pouštět nebudu.
Vracím se kousek zpět a v uctivé vzdálenosti
od sněhové převějě stoupám šikmo nahoru
k hřebenu. Tiše pěju chválu na tulení pásy
nalepené na skluznici běžek. Nemusím stoupat
stromečkem, ale mohu si to supět zvolna rovně
nahoru, jako skialpinisté.
Ten kilometr a půl dvěstěmetrového převýšení
na Ploskou (1532 m.n.m.) je nekonečný.
Každoročně. Ale dnes i tím, že je kolem prd vidět.
Bílá všudypřítomná mlha. Tady nejde pořídit ani
fotku. A tak si nechám v hlavě běžet vzpomínkový film na samé příjemné věci. Jinak bych mohl
propadnout beznaději :-) Někde vlevo by měla
být chata po Borišovom. Nikdy jsem tam nebyl,
ale slyšel jsem o ní rozličné zvěsti. Třeba tu, že se
onen Boriš dostal i do české státní hymny – „Boriš
umí po skalinách …“
Zdá se mi, že můj bágl moc neváží, alespoň to
necítím na svých bolavých zádech. Každoročně
mám pocit, že toho s sebou vozím méně a méně.
Už žádné náhradní oblečení, žádná dvoudenní
rezerva jídla, žádné zbytečnosti.
Bálím se podle realisticky nejpravděpodobnějších
problémů, které mě na cestě mohou potkat. A tak
řeším především nocleh. Počasí standardní a tak
mi v zimě mi stačí k přenocování bivakovací pytel,

nafukovací karimatka a zimní spacák. Už pár let
sebou netahám stan, je to jen zbytečná přítěž a
luxusní závaží, které si docela rád odpustím. Pro
případ, že by místo sněžení začalo náhle pršet,
tahám s sebou ještě pončo-pláštěnku, kterou
můžu použít jako stříšku.
V ještě větších mrazech než jsou dnes, mi při zimním přechodu stačí 4 vrstvy – 2 moirové trika s
dlouhým rukávem, 1 střední moirová rozepínací
mikina bez kapuce a 1 softshellová bunda s kapucí. Nabalil jsem si i dvoje rukavice, rezervní
čepici (tu příště určitě nevezmu), jegrovy kalhoty,
náhradní silné ponožky. Většinu toho mám nyní
na sobě a nezabírá mi to místo v báglu. Náhradní boty už léta nevozím, před deseti lety jsme si
s Irčou pořídili kvalitní backcountry lyžáky na
běžky, ve kterých se dá i docela dobře chodit –
stejně jako v pohorkách. Kdybych měl v plánu
tu spát dvě noci, náhradní boty bych možná
zvažoval.
No a pak si nesu v báglu v podstatě už jen jídlo, vařič, ešus ve kterém je plynová kartuš, dvě
plastové krabice. Ty plastové krabice vozím z
toho důvodu, aby se mi čerstvý chleba zbytečně
nepomačkal a neměl z něj jen chlebovou drť.
A krabice dobře slouží i jako dobrá izolační
podložka pod plynovou kartuš s vařičem.
V báglu mám pak už jen takové důležité
drobnůstky, které z něj téměř nevydělávám
– čelovku, speciální savý outdoorový ručník,
lékárničku, nůž a dnes s sebou tahám i ji powerbank, abych mohl přes noc dobít mobil. Mobil
mi totiž slouží nejen jako záchraný prostředek
pro přivolání pomoci v případě zranění, ale i
jako mapa s gps navigací (v mlze je to občas k
nezaplacení), fotoaparát, videokamera i jako
záznamník do kterého si (když někdy nefouká
silný vítr) za chůze diktuju tenhle zápis pro naši
webovou kroniku. ...
(celý článek, nesetříhané dokumentární video
i fotky najdeš na www.oldskauti.cz)
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Mlsnost je odporná, neúcta k jídlu odpornější. Starý chléb je nutno dojídat. Nejde o několik
haléřů, ale o zásadu, o úctu k tomu, co nás udržuje živé pod sluncem. - Miloslav Nevrlý -

DRUŽINOVÁ SCHŮZKA ŽAB
Po pár minutách přišly podivně vystrojené
a čaj nikde. Vypadaly trochu… no, zkrátka
měly šátky, klobouček a uzlovačky navlečené
na sobě, takže dost zvláštně. Lila se tajemně
usmála, a najednou prohlásila: „Jsem Známá
pro vás Neznámá archeoložka“ (Aha, proto to
„oblečení“), a přišly jsme sem k vám, abyste mi
pomohly splnit tento úkol.“ A ukázala na velkou kovovou krabici. Bezva, nová hra! „V této
krabici je odměna. Kdo najde klíč od krabice,
vyhraje ji! Budete hledat ve skupinách a po
celé klubovně. Klíče jsou přivázané k tmavě
modrým stužkám krepáku.“ Obřadně pronesla: „Teď vás rozdělíme do skupin. Klára, Kuky
a Myš půjdou napravo, Stiffy, Šáša, Žabůtka a
Kuky půjdou nalevo.“ Všechny jsme se rychle
rozdělily.

Začala nám svazovat nadloktí k sobě. No tak
to bude trošku oříšek… „Fajn! Jste připravené.
Teď ještě pravidlo: Když najdete klíč, přiběhnete
sem, vyzkoušíte ho, a když nebude pasovat,
zase ho vrátíte tam, kde byl. Máte na to něco
přes hodinu. Můžete jít… TEĎ!“ Rychle jsme
se rozběhly, tlačily jsme se u dveří a klouzaly,
vběhly jsme do kuchyně a… Klíč! Aha, ale obří
na matičky… Vrátily jsme ho a běžely dál. Minuly jsme druhou skupinku, a šly do podkroví. Po
schodech to šlo pomalu a nebezpečně. Ale na
okně visel klíč! A tentokrát pravý! Vyzkoušely
jsme ho, ale nepasoval. Běžely jsme dál. Takhle
jsme našly asi 5 klíčů i neklíčů, až 1 pasoval! Ale
nechtěl se otočit… Lomcovaly jsme se skřínkou,
zkoušely ji vypáčit, a zatímco Slon došel k názoru, že je na čase před okny venku předvádět
dešťový tanec, se otevřela! A byl v ní… Plesnivý,
ohořelý papír! Páni! Přečetly jsme ho a Paní
Známá pro nás Neznámá nám prozradila že
to je jen začátek!

„Tak a teď… Kdo má uzlovačku nebo šátek?“
Párkrát se ozvalo: „Já, já taky, já mám…“ „Dobře.
Všechny mi dejte, a stoupněte si vedle sebe.“

Zakončily jsme a odcházely s pocitem
nedočkavosti a natěšení na příští družinovku.
Přesně jak to má ve skautu být.

(Klárka) Začala jako úplně normální družinovka
Žab. Zahájily jsme pokřikem, zahrály jsme si
Šlapáka, a Slon s Lilou šly uvařit čaj.

oddílovka 8.3.2016 v 17:50
14

I ty buď skromný a veselý, bratříčku! Nepouli oči na nové věci a drž se starých. Jdi a jez, co ti dají,
nic si neoškliv. Naučíš se tak přežít těžké cesty. Snad bys obstál i ve válce, nepropadl beznaději
v nouzi, neoběsil by ses ve vězení. Buď k sobě tvrdší! Budeš-li chtít, najdeš sta způsobů, jak se
naučit skromnosti. - Miloslav Nevrlý -

12.3.2016 DRUŽINOVÁ VÝPRAVA ŽAB
(Myš) Áááá!! Konečně další výprava! Ráno v 8:00
v Ratiboři a jedeme...,,Počkat, ale kam?!" No jo,
dostali jsme pokyny, rozdělili jsme se na dvě skupinky. Jedna s vedoucím Slonem, tam jsme byli
já, Hynek, Žabůtka a Klárka. A druhá skupina s
vůdkyní Lilou tvořili Peťa, Rex(ona) a Šáááša.
Měli jsme stejný cíl, ale jiné cesty. Jo a s náma byl
ještě pejsek. Dostali jsme mapy a vyšli.
Ušli jsme asi 100m a Klárka prohlásila, že už jsme
v půlce. Najednou se Slon zastavila a zeptala se:
,,Vy to jako nehledáte?". Nikdo nechápal a tak jsme
se zeptali "co jako?". Zjistili jsme teda, že máme
hledat nějaké úkoly. Na tom místě byl tím pádem
první. Měli jsme spojit uzel+název+využití... Šlo
to hladce si myslím.
Putujeme dál a zastavujeme se u dalšího papíru...
Ach ne, ta zatracená MORSEOVKA. Po půl hodině
luštění jsme zjistili, že Hynek přišel o část mozku
a proto nemůže mluvit.
Malá část cesty za náma. 4. úkol byly otázky ze
zdravovědy. Popravdě, polovinu jsme tipovali.
Našli jsme potom lék pro Hynka a šli...
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Skoro každý hlupák umí rozkazovat a může ostatní přinutit, aby jeho příkazy poslouchali, pokud má za sebou dostatečnou moc k jejich potrestání v případě, že ho odmítnou uposlechnout.
Něco docela jiného je vést. Strhnout ostatní tak, aby vás následovali, dá opravdu velkou práci.
- Robert Baden Powell Po namáhavé cestě vzhůru nacházíme další
papír, ale celý se nám rozpil. Slon nám řekla,
ať uděláme co nejvíc základních uzlů na jedné
uzlovačce. Zvládli jsme jich 5.
Dál kolem domů a pak lesem, kde byl 6. úkol.
Najdi 3 rostliny a pojmenuj je. Jo, zvládli jsme
to!!! Po bahnité cestě jsme se potom doškrábali
k dalšímu úkolu. Měli jsme se zamaskovat. Slon
šla dál a my jsme lezli křáčím. Později jsem se
dozvěděla, že jsme přešli asi 2 úkoly. No nic...
stane sa.
Když jsme došli na určené místo, obětovala
jsem se pro záchranu Slona a ostatní ji přivedli
a taky přinesli vir, který jim ukradl zrak. Cíl na
dohled, teda aspoň pro mě. Křížový a ohniště.
Zatopili jsme a přišli mecháčci. Udělali oběd,
Žaby měly těstoviny se špagetkou a Šneci
špekáčky.
Zmrzlí na kost jsme našli cíl výpravy. Lék na
nemoc... Hnusná želatina bez chuti. No, ale
každý si ji pro to uzdravení vzal. Cesta zpět byla
krátká. Zazpívali jsme pár písniček a rozešli se
domů. Zmrzlí, ale s úsměvy na tvářích. :)
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A kdyby sis směl někdy vybrat mezi nadbytkem peněz, bohatstvím, které kazí, a mezi malou
chudobou, zvol si chudobu! Ne nouzi a bídu, ty jsou špatné, ale ptačí chudobu, která prospívá a
pomáhá k veselosti a bezstarostnosti. - Miloslav Nevrlý -

12.3.2016 SRUB DINOTICE
(Pája) Radim napsal, kdo by jel o víkendu do Dinotic.
Ozval jsem se a jeli jsme do Dinotic. Přidali se ještě
Denis a Lukáš alias Táta medvěd. Na místě jsme vytáhli žebříky, centrálu, motorovku a další nářadí. To
mohlo něco znamenat, jenže já nevěděl co.
Před rozvržením práce někdo posvačil rohlík se salámem, někdo vánoční cukroví, ale před desátou
jsme snad už začli pracovat. Počasí samo by sklíčilo
i racka chechtavýho. Bylo potřeba strhnout staré
obložení a obít chatu novýma a hezčíma deskama. S Lukášem jsme si vzali na starost štít, Denis s
Radimem dělali boční stěnu. Rozložili jsme žebříky,
jeden kratší než druhý, a vrhli se na to. Radim mezi
tím přinesl kameru. Takovou, co každých pár desítek
vteřin vyfotí jednu fotku, aby vzniklo časosběrné
video. To mělo za následek, že jsme ze žebříku
nechtěli slézt, ani když jsme potřebovali, abychom
náhodou nebyli zachyceni, že se flákáme.
Vybušit staré desky v 8mi metrech se 6ti metrovým
žebříkem za pomoci bigošky a krumpáče není nic
jednoduchého, ale díky sehraným pohybům a velké
trpělivosti jsme to zvládli. Vynést do 8mi metrové
výšky se 6ti metrovým žebříkem 3í metrovou desku
a přivrtat ji bylo o něco složitější. To totiž v jedné
ruce držíte desku, druhou rukou šplháte nahoru.
Teď tu desku potřebujete upevnit, takže v jedné
ruce držíte desku, druhou rukou se přidržujete,
třetí rukou přiložíte vrut a čtvrtou rukou vrtačkou
vrtáte. Problém je, že nemáte tolik ruk.
Únava se po včerejší noci se začala projevovat. Šel
jsem totiž včera tááák pozdě spát, že jsem dneska
naspal jenom hodinu. První jsme ale potřebovali
desky nařezat, takže po pečlivém měření jsme nahodili centrálu, zapli pilu a centrála chcípla. No
nic… Nahodili jsme tedy centrálu znovu, znovu zapli pilu a centrála znovu chcípla. Zapeklitý případ.
Francouzi na to maj nějaké přísloví. Ti pacholci maj
přísloví na všechno. Po čase se naštěstí centrála vzpamatovala a desky jsme nařezali, vynesli, přivrtali
a mohli se vyfotit. Denis s Radimem stihli vedle
boční stěny taky zavětrovat přístřešek pro dřevo.
Cestou domů už jsem byl slabej jak vyběhanej lodní šroub, ale po dnešním dni jsou Dinotice ještě víc
krásnější.
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Většina lidí touží po nových šatech, vrkají rozkoší, obalí-li tělo novými látkami. Dívkám tu marnost ponech, vědoucí bratříčku, jsou k zahalování a obnažování předurčeny, ty ale miluj staré
šaty! Obáváš se, že ti takový oděv uškodí právě před dívkami, že bez nových a slušivých šatiček,
knoflíčků a jalových límečků jsi vyřízen a nemáš u nich naději na lásku? Podceňoval bys je,
alespoň ty, které stojí za milování. - Miloslav Nevrlý -

19.3.2016 MALOVÁNÍ V DBCB
(Dazul) Velká brigáda v DBCB se musí plánovat v
pořádném předstihu dopředu. Je totiž nezbytné
zablokovat v kalendáři pobytů termín, abychom
mohli ve srubu a kolem něj nerušeně pracovat.
Pro tuhle akci jsem jej blokoval ještě před Vánocemi. Příprava zvadla, jeho vyvěšení na oldskautské stránky, propagace na facebooku, v oddílovém časopise ŠESTÁK, … to už jsou jen drobnosti,
které jsou sice nezbytné, ale nijak nezatěžují.
Vysilující je jen se udržovat ve víře, že dorazí dostatečný počet ochotných rukou, které nezištně
pomohou. Je to vysilující o to víc, čím víc dorazí mailů, že se dotyční omlouvají, ale nebudou
moci přijít. Ve víře posilují jen zprávy, že dotyční
dorazí, sice ne na celou dobu, ale můžu s nimi
počítat třeba na dopoledne. Takových mailů je
ale jen třetina proti těm, kteří avizují svoji neúčast. Samozřejmě že největší procento (cca 90%)
je těch, kteří nereagují nijak. Jsem vždycky rád za
všechny, kterým stojí za to poslat jakýkoliv vzkaz.
Jednak vím na čem jsem a taky mne moc potěší,
že moji prosbu o pomoc vůbec zaregistrovali a
stálo za to jim nějak reagovat.
Moje víra je ještě pořád dostatečně pevná (zřejmě jsem opravdu založením v jádru optimista)
protože se rozhoduju nakoupit jídlo, pití, barvy i
pracovní pomůcky pro 20 pracujících. Přesto, že
mi na sobotu pomoc slíbil jen Dan, Kecka a Raška. Možná bych mohl v tomto případě použít i
přívlastek o mé „bezmezné“ víře :-)
K posílení víry pomáhají překonané překážky
a nástrahy. V mém případě řeším problém jak
nakoupím pro pracanty jídlo, když neplánovaně
musím být od rána do 17:00 na firemním koupelnovém studiu a v 17:30 už v Dětském bezbariérovém centru Březiny, kdy možná někdo dorazí
pomoc s páteční přípravou na sobotní malování.
Cesta autem z práce do Kateřinic zabere 30 minut. Čas na nakoupení jídla mi vychází přesně 0
minut :-( Ale jak už to v pohádkách pravidelně a
v reálném životě občas bývá, přijíždí neplánova18

ně z montáže kolega o hodinu dřív. Úplně pohodlně můžu nakoupit vše co je potřeba.
A tak mi mezi 17:30 a 20:15 v DBCB pomáhají se
sundáváním obrázků, olepením oken, vystěhováním stolů, židlí, lavic, vývěsek, …. Denis, Dan,
Raška, Pařez, Deny, Eve, Ema a Rex. To je víc než
jsem tajně doufal. Jsem ve víře v sobotní „účast“
velmi posílen. Navíc toho stíháme opravdu hodně. V podstatě jsme dosáhli společným úsilím
maxima toho, co šlo páteční večer dokázat. ...
... Po šesté ráno mířím k DBCB s várnicí kyselice,
kterou obětavě večer Irča navařila. Než dorazí
ostatní (sraz je na 7:00) přestěhuju z auta pečivo, další štětce, sádru, kofoly i žebřík. Před srub
rozkládám stůl na který chystám občerstvení,
pro případ, že by někdo potřebovat posnídat.
Valmezští skauti, kteří tu přespávají mají ještě
půlnoc. Snažím se pohybovat ohleduplně.
První přichází Denis. Vydatně pomáhal včera a
dnes je opět na startu. A začínají se postupně
trousit ostatní – Dan, Raška, Kecka, Nika, Jaxa,

Kuki, Ferda , Zdendáš i Klára.
Ano, věřil jsem v účast dvaceti „našich“ lidí, takže moc nejásám. Ale na druhou stranu – valmezáci, slíbili na půldruhé hodiny pomoc a těch je
kolem čtrnácti. Takže v jednu chvíli nás dvacet
určitě bude. No, ale dvacet lidí z šestkařské líhně
by mi bylo milejších, to nehodlám nijak popírat.

Co může být krásnějšího, než do úplného roztrhání nosit starý batoh? Žluklý, tibetsky vyhlížející
vak, o kterém víš, že s tebou prošel krásné kraje, nosil tvoje věci a pomáhal ti žít, prožil s tebou
dobré i zlé? Jak ho můžeš odhodit a koupit nový? - Miloslav Nevrlý Vždyť přece všechno to lopotění kolem DBCB má
smysl jedině proto, že umožňuje financovat provoz klubovny ŠESTKY. Pravděpodobně nejluxusnější skautské klubovny v téhle republice :-)
Patrně žádná družina nemá na své schůzce takové možnosti, jaké skýtá Šnekům, Žabám i světluškám a vlčatům areál DBCB. Která družina má
možnost jezdit sto metrů od klubovny na lodích
nebo lozit po lezecké stěně, hrát painball, dělat
oheň, stavět stany, hrát na louce stovky her, ... ?
Ale všichni víme, že luxus není všechno. I to, že
každý luxus něco stojí. Teplo i světlo v klubovně
(+ ostatní provoz včetně pojištění) stojí každoročně několik set tisíc korunek. Proto také DBCB
pronajímáme, abychom tento provoz pokryli v co
největší míře. Zatím se to plně nedaří, ale schodek v hospodaření každoročně snižujeme – i díky
podpoře obce a tomu, že mnoho z nás na údržbě
DBCB každoročně pracuje desítky až stovky hodin
zdarma. ...
Každý z příchozích prácechtivých účastníků sobotní akce se automaticky zapojuje do práce.
Podle svých schopností a odhodlání. Někdo dělá
pořádek ve skříni se sportovním vybavením, někdo ještě olepuje místa na které nám včera nevyšla papírová lepicí páska, jiný sádruje obouchané
rohy, další přilepuje odpadávající krytky elektric-

kých krabic ve zdi a ostatní už začínají malovat.
Ve výškách si musíme pomáhat žebříkem. To
je práce pro dva – ten dole jistí, aby žebřík na
dlažbě nepodklouzl a my místo sádrování děr a
rohů nesádrovali třeba nohu.
Ďábel je skrytý v detailech. To ví drtivá většina
z nás. Ale přiznám se, že jsem na detaily rezignoval. První dva roky správcování DBCB jsem si
vyhrával se vším co bylo potřeba opravit. Každý rožek, šmouha, nepatrná mezera, …. Byl to
hezký pohled, když oko projíždělo srubem a vše
bylo ok. Pak přišel pobyt výtečníků (prim zřejmě
hrají maturanti ze vsetínské Kostka školy), kteří
dokázali nechat otisk boty uprostřed nedávno
barevně vymalované stěny, vajgly mezi trámy
srubu, proražené dveře, … Od třetího roku správcování už detaily neřeším. Šlápotu přemaluju,
ale celou místnost znovu už ne. Od té doby co se
zájemců o pronájem DBCB ptám „a z jaké jste
školy?“ se mi daří prověřené „výtečníky“ diskriminovat. Ale stále ještě nemám na to (čas ani
energii), abych si s detaily vyhrával. ...
(celý článek - včetně incidentu s vykradeným
autem, nesetříhaným videem
i fotkami najdeš na www.oldskauti.cz)
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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.

Plán akcí na DUBEN 2016
1.4. 		
8.4. 		
9.4. 		
15.4.
22.4.
23.4.
29.4.
29.4.-1.5.

6.5. 		
13.5.
14.5.

oddílovka
oddílovka
sběr železného šrotu
oddílovka
oddílovka
Ivančena
oddílovka
Špacír
oddílovka
oddílovka
Zachraňte Billyho !

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 127 se podíleli:
Klára, Myš, Kikina, Pája, Fanta, Pípa, Kecka, Pierre Joubert, Marko Čermák, Jan Fischer 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).

