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"Pohodlí je pro zbabělce a nehezké lidi." - Kristin Cast-

Janina potřebuje pro vedení světlušek a vlčat
v Ratiboři k sobě pomoc - Bára i Kikna jsou v
očekávání. Zkuste oslovit starší členy oddílu,
rodiče i příznivce a sympatizanty.
Správcování Dětského bezbariérového centra
Březiny začínají postupně přebírat po Irči a
Dazulovi jejich nástupci - Denny a Dita.
Rozpis družinovek na rok 2016/2017 je
následující - světlušky a vlčata Kateřinice se
budou scházet každé pondělí v DBCB od 16:00
do 18:00.
Svělušky a vlčata Ratiboř budou mít družinovku
v ratibořské klubovně také každé pondělí od
15:45 do 17:45. Žaby a šneci se na družinovkách
teprve budou domlouvat podle toho, jak to
bude členům vyhovovat.
Od září si můžeš u Dity koupit následující
nášivky na svůj kroj - domovenku Kateřinice
(30 Kč), Waggs (29 Kč), Wosm (29 Kč) a Šestku
(12 Kč).
Zdá se, že v desátém roce existence Dětského
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bezbariérového centra Březiny už nebude
provoz ztrátový. Pokud to Středisková rada
Junáka Vsetín schválí, zaplatíme letos předčasně
poslední kumulovanou splátku (90.000 Kč)
bezúročné půjčky 1.400.000 Kč, kterou nám
poskytlo pražské ústředí Junáka.
Letos by se měla podařit i poslední velká oprava dřevěné podlahy v podkroví srubu, a nejpalčivější
problémy DBCB by měly být tímto vyřešeny.
Dokážeme-li i v příštích letech úsporně
hospodařit, zachová-li nám i nadále přízeň
obecní zastupitelstvo a zužitkujeme-li všechny
draze zaplacené zkušenosti, nebude Dětské
bezbariérové centrum Březiny žádnou přítěží,
ale "klenotem" našeho skautského střediska i
obce Kateřinice :-)
Do tohoto čísla ŠESTÁKU se (ne)podařilo zajistit
článečky z dalších prázdninových aktivit členů
ŠESTKY a tak jen telegraficky: Kája se vydala
stopem přes Turecko na Kavkaz, Pája s Verčou
putovali z Aše přes Šumavu domů, Fanta měl v
plánu expedici do rumunských hor, ale skončil
jen v Řecku, oldskauti splouvali polskou řeku
Pilicu, ...

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ – Mark Twain -

MILÍ RODIČOVÉ
Pokud jste aktivní na internetu, 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".
Bylo velmi milé, potěšující a pro nás povzbuzijící,
když mnozí z vás přišli v sobotu 23.července 2016
v podvečer pomoc s vykládáním auta, které
přivezlo podsady, vybavení táborové kuchyně,
horská kola, hangár i stany a ostatní vybavení z
tábora. Společně s odrostlými "bývalými" členy
ŠESTKY se nám podařilo auto vyložit a přenosit
výstroj a výzbroj tábora do kolně i klubovny v
historicky rekordním čase. Je s čím srovnávat,
protože tenhle letní tábor byl už devatnáctý v
historii našeho oddílu.
Snad to od nás nebudete brát jako velkou
troufalost či zneužívání (podle přísloví "podej
prst ..."), ale rádi bychom vás požádali ještě
o jednu pomoc - v sobotu 24.září 2016 od
7:30 do cca 18:30 - při přípravě velké opravy
dřevěné podlahy v podkroví "srubu". Mimo
"poprázdninového" velkého úklidu a drobných
oprav (střecha příštřešku na popelnice, sprchové
baterie, generální úklid kůlny, vysypaní prostoru
pro nástup do aquazorbu pískem, vysečení
mezi stromky, posekání louky, ...) budeme
především stěhovat podkroví a demontrovat
stávající dřevěnou podlahu tak, aby od pondělí
26.9.2016 mohla nastoupit profesionální
firma, která provede novou pokládku.

Společně odvedená práce na přípravných pracech
pro opravu podlahy nám významně pomůže při
spolufinancování opravy (získali jsme grant 200.000
Kč a musíme dofinancovat cca 90.000 Kč).
Rozhodnete-li se nám pomoc, prosím dejte nám
zprávu alespoň 2 dny před akcí - abychom zajistili
pro každého nejen nářadí, ale i jídlo a pitný režim
(snídaně, oběd, svačina).
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„Prostý absolvent školy má tři druhy znalostí: cenné, cenné před třiceti lety a bezcenné.“
– Milan Zelený -

100 KNIH

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ

EXPEDICE DELTA
(Dazul) Mnozí z vás si jistě všimli, že ve vstupu do srubu DBCB (Dětského bezbariérového centra
Březiny, kde máme klubovnu) je stojan s některými čísly oddílového časopisu ŠESTÁK. Je v něm
umístěno i několik EXPEDIČNÍCH KNIH, které jsme si pro naši vlastní potřebi vydali. Podnikli je
roveři a oldskauti - za Polární kruh, do rumunských hor, na Korsiku, do julských Alp, ...
Píšu to proto, že z vlastní zkušenosti víme, že i dnes lze v Evropě stále najít zapomenutá a nepřístupná
místa, dotčená civilizací jen málo, kde se dají prožít nevšední a skutečná dobrodružství. O jednom
velkém dobrodružství je i dnešní kniha, kterou vám doporučuju k přečtení. Napsal jí Vezír Vladimír Cvrček, který expedici Delta organizoval. Že to byl odvážný počin, o tom svědčí i fakt,
že se akce hojně účastnili kluci mladší 14 let. Nic si nepřikrášloval, protože i při naší ŠESTKAŘSKÉ
výpravě (srpen 1999) do slepých ramen Dunaje u Gabčíkova, bylo tehdy Spídymu 13 let.
EXPEDICE DELTA je úžasný klukovský cestopis sepsaný na základě skutečné expedice libereckého
vodáckého oddílu do rumunské delty Dunaje. Na šedesát kluků v něm pluje rákosovou džunglí a
musí se potýkat nejen s místními úřady, ale i s miliony komárů, únavou a hladem.
EXPEDICE DELTA je velmi vtipně napsaná kniha (humor si vychutnají ti, kteří kteří obdobnou akci
někdy podnikli). Pobaví i inspiruje kluky a děvčata všech věků včetně vůdců.
Knihu doprovodil vtipnými ilustracemi bravurní kreslíř Joges - Josef Fučík. Jsou v ní ale také
fotografie z Expedice a ukázky Neptuntimes - novin, oddílového časopisu, který vychází v Liberecké
Flotile již několik desetiletí a účastníci expedice si je vydávali i během plavby.
Pokud tuhle knihu neseženeš (dá se koupit třeba na http://www.obchod.skaut.cz/publikace/
skautska-beletrie/), rád ti ji zapůjčím.
.... Protože pasažéři vytvořili homogenní masu, proběhly
náhle z jednoho konce na druhý jakési vibrace. "Kapitáne,"
volal někdo, "je tu revizorka a chce vidět lístky!"
"Pošlete ji za mnou," nabádal kapitán k nemožnému,
neboť se blížila zastávka, na které bylo nutno tak jako tak
vystoupit.
"Vylodit!" zavelel pak, když si přečetl vyhlížený nápis
ulice.
Flotila opustila autobus jako píst a vyhrnula desítky
nedobrovolně vystupujících.
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"Kapitáne," volal někdo, "tady je ta revizorka a chce
lístky!"
"Pošlete ji za mnou," opakoval kapitán za změněných
podmínek.
"Biletele, va rog," žádala neúprosně revizorka.
"Ein moment, bitte, minutočku, peste o klipa," žadonil
kapitán a rozvazoval svůj lodní pytel. Z jeho útrob
vyjmul jen mírně zdefomovanou krabičku cigaret s
velbloudem. "Dobrý? Stačí?" zeptal se česky.

„Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů.“ - Johann Gottfried Herder -

"Mulcumesk, domnul," ukláněla se revizorka. Odešla za
nebližší roh, vyjmula jednu kamelku a se spokojeným
výrazem si zapálila.
Šedesát lidí se doplahočilo ke strada Milcov, blok 1, kde
měl pan Pohl v prvém patře služební byt a současně
kancelář Čechofrachtu.
"My už jsme vás ani nečekali," přivítal admiralitu. "Co s
vámi? Vaše věci jsou v přístavu ve skladu, ale teď už nám
je nikdo nevydá. Budete muset někde přespat."
"Ale proboha kde? My nemáme ani stany."
"Pár kilometrů odtud je kempink s chatkami."
"Ale na to my asi mít nebudeme. Musíme spát pod
širákem."
"Pozor, to rozhodně ne, naše policie by vám napařila
mastnou pokutu."
"Hned první den? To by se nám nechtělo. Nemohli by nás
třeba přes noc zavřít? Nebo co máme dělat?"

Z vedlejší místnosti vykoukla paní Pohlová: "Kdybyste
uskrovnili, snad byste mohli u nás ... Kolik vás je?" "Šedesát,"
špitl Racek do značně rozšířených očí paní domu.
Pan Pohl se odvrátil k oknu, za nímž postávaly na prašném
dvorku desítky malých českých námořníčků s psíma očima
upřenýma na dům. Křeček, Robert, Měnil a Papoušek
odevzdaně seděli na zemi, Kulihrach kopal teniskou
do cihly a Bloudil peskoval Šíšu, který se právě pokapal
šťávou z poslední ryngle od šamorínského dědečka. Pan
Pohl vzdychl: "Byt je vlastně dvoubyt, kdybyste se opravdu
uskrovnili ... "
"Ovšem, zajisté, my se uskrovnit umíme, to byste koukal ...
" spustil vodopád naděje.
"Musíte sem ovšem přijít až večer a nesmíte přijít najednou,
aby to nebylo ostatním obyvatelům bloku nápadné. A
hned ráno musíte zase odejít," kladl podmínky pan Pohl.
Admiralita přistoupila na všechno. ..."

VLADIMÍR CVRČEK - VEZÍR (*20.4.1939) - od roku 1947 vlčetem, od roku 1968
kapitánem a od roku 2002 kapitánem školní lodi Walrus. Jinak též pedagog ve
výslužbě, dříve také ředitel školy, výchovný poradce, třídní, atd. I v současnosti
vede oddíl (oddíl - ne klub) dospělých Mroži v přístavu Flotila Liberec. Prozradil o době, že "... všechen můj čas je už mimopracovní, takže se mi jej silně
nedostává. Své pro-, zá- a užitky zúročuji v povídánkách o vlčeti Syslíkovi, jeho
přátelích a sourozencích Čolkovi a Žabce."
(Přiložená fotografie je pořízena na
Vsetíně - při 10. Valném sněmu, který jsme pomáhali v roce 2001 organizovat)
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„Ve škole se mladí lidé učí všemu, co je nutné, aby se stali profesory.“ – Sacha Guitry -

STÁLÝ TÁBOR
1.DEN - SOBOTA - 9.7.2016

(Karel+Verík) Psal se
den 9.7. a to byl den
jet na skautský tábor.
V 8.00 se nás na vlakovém nádraží sešlo 24
účastníků. Po cestě se
asi třikrát přestupovalo do jiných vlaků, celkem
cesta trvala 6 hodin!!! Ještě pár kroků a jsme v
cíli. Dali jsme krosny na sebe, převlékli se z krojů
a začali renovovat chatko-stany. Potom jsme se
6

nastěhovali. Po večeři jsme rozdělali začáteční
oheň a zpívali a hráli hry...a potom to přišlo
den kdy jsme se já(Verík), Veselka a Karel měli ze
světlušek proměnit v žaby. Fanta nás vyvolal a my
jsme šli s Jaxou a se Slonem na louku. Samozřejmě
jsme měli oči zavázané žlutým šátkem. Potom
nám Jaxa vyměnila žluté šátky za hnědé. Slon si
nás postupně odvedla do stanu tam byly svíčky a
přijetí do žab jako památka a abych nezapomněla
tak Seno taky přestoupil do šneků. Rex si ho zavedl
hluboko do lesa a pasoval ho na šneka a Seno musel říct ano. Jak jsme se vrátili tak zrovna měly žaby
hlídku. Hlídalo se celou noc a byly jsme totálně
znavení a zmrzlí.
(Veselka) Jedeme na tábor. Takže ahoj,
jedeme na tábor a já jsem z té cesty
znuděná. S náma jede Flegy a Verča,
ale stejně byla docela nuda. Abych to
zase urychlila, tak jsme dojeli na tábor a začali jsme si dodělávat stany.
Rošty, poličky, postele a kliku na dveře. Pak zase vybalovat a vybalovat a pak konečně spát. Promiňte
že je článek tak krátký :(

„Cestování - školení ve snášenlivosti.“ - Benjamin Disraeli -

2.DEN - NEDĚLE - 10.7.2016

(Knedla) Dne 10.7. byla neděle. A
jelikož se v neděli nic nedělá, tak
my jsme vše po sobotě dodělávali.
Vzbudili jsme se na rozcvičku a mě
hrozně bolely záda, jelikož jsme
nosili ty velké krosny. Neděle byla
spíš taková dodělávací (jak už jsem psala), ale
taky následovala Super Boží Etapovka a tu začal
Glum (Flegy).
Postavili jsme ten velký stan...hangár se tomu
říká. Bylo to vcelku těžké, protože jsme dokázali

3x zničit perlík.
A teď už k etapovce...byla úplně super. Oblékli
jsme si kostýmy, jako hobiti a elfové.Všichni byli
hrozně krásní a své kostýmy pořádně vymakali,
ale bylo to vcelku na nic, jelikož jsme 1. etapovku
zahájili v potoku, kde jsme hledali zlato neboli
zlaté kamínky pro Gluma. Kamínky, které jsme
hledali, byly pro každého tři, ale i přes ty tři se
bylo těžké dostat. Glum nám totiž dával různé
úkoly, hádanky a otázky.
A pokud jsme vše splnili, dostali jsme řetízky
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„Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“ – Seneca s různými přívěsky. Já sem měla takovou
měděnou šupinku, a to znamenalo že jsem
byla ve skupince s Jaxou, Lilou, Šášou a Karlem, což bylo super.
Potom jsme každý dostali vlajku a ve skupince jsme hledali nějaké zvíře nebo věc,
která se týkala hobita. Takže jsme nakreslili
jelena, takového trošku strašidelnějšího, ale
byl hezký.
Po chvilce přišel Fanta a šli jsme popozdravit
Gandalfa (Luky). U Gandalfa jsme se jménem představily jako ŠMAKOVI MILÁČCI a
předvedly pokřik.
Potom nás Gandalf poslal hledat prsten.
Museli jsme až do potoka a ač jsme se snažily
sebevíc, nakonec ho našla druhá skupinka.
Následovala hygiena a šnečí hlídky. Domluvila jsem se s klukama, že s nima budu hlídat, tak mě ve 2.00 ráno vzbudili a šli jsme
hlídat. Potom nás vystřídal Rex a já jsem se
konečně šla vyspat. Moc se mi tento den líbil
a nejvíce etapovka. Moc díky za něj!
(Rex) Vůdce dne byl Fanta. A
pokud si správně pamatuju,
tak po velice příjemné noci
strávené ve stanu (SÁM) jsem
se probudil do krásného, myslím slunečného, dne.
Po snídani se družinkám rozdělily úkoly a
dodělávaly se rošty, vzpěry a další takové věci

8

do stanů. Já jsem šel s Denym do lesa na dřevo, načež
nás po chvíli seřvali důchodci sídlící pár set metrů od
nás v chatách. Byli nevrlí, protože byla neděle a prýže
se nemá řezat motorovkou.
Poté přijel můj nový spolubydlící Martin a ihned se
zabydlel. Pak jsme s Denym dostali další úkoly jako
třeba postavit sušák.
Po výborném obědě a odpoledním klidu nastal
začátek ETAPOVKY. Nechali nás převléct a započlo to.
V potoku jsme museli najít 3 zlaté kameny a dát je
Glumovi, který nám dal hádanku po 3 odpovědích
jsme se měli seskupit na náměstíčku.
Po etapovce se určitě hrály hry nebo byl nějaký program, ale to má paměť už nepobrala.
Pak klasicky byla večeře, večerní nástup, vlajka stále
nevisela, potom večerní program a večerní vanaři a
šup do spacáku.

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

3.DEN - PONDĚLÍ - 11.7.2016

(Myš) Kolem 7.00 ráno jsem
vstala před budíčkem. Deny měl
rozcvičku. Na snídani byl chleba
se salámem.
Luky potom s náma zkoušel nějaké
cvičení. Bylo to super! Později jsme
se rozdělili do různých skupin: dřevo , klacky,
symbolika a seno.
Já, Karel a Knedla jsme hrabaly seno. Karel potom odešla pomáhat někam jinam, a tak jsme

hrabaly spolu my dvě. Na svačinu byl meloun
a na oběd rajská polévka a buchtičky se šódó.
Plus dne. Deny, vůdce dne, vymyslel pár vodních her. Byl to nejlepší nápad v tom pařáku.
První jsme běhali kolem misky s vodou a kelímkama, potom s čísly mezi s pistolníky. Poslední
a nejlepší hra měla jen jedno pravidlo a to, aby
nikdo nebyl suchý.
My jsme s Knedlou, Marťou, Lilou a Rexem
šli za Fantou a Lukym. Pomáhali jsme tam s
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„Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.“ – Karel Čapek -

hrází. Vyhrabávali jsme tam „kekeš“ ze dna a
taky vyhazovali kameny pro lepší proud. Bylo
to fakt suprovní. Pořád jsme padali a shazovali
se. Nejvíc mega slovo byl ten „KEKEŠ“. Když jsme
přišli, tak napadlo Fantu hrát hutututu odvetu.
Já jsem si radši četla.
Po nástupu jsme postupně šli spát. Po vanařích
samozřejmě.
Dnešek se mi fakt líbil. BTW světluškám se
povedla symbolika.
(Horka) Dnes přebírali službu
světlušky a vlčata. Vůdce dne byl
Deny. Běhali jsme a hodně cvičili.
Stany nebyly dokonalé, tak jsme
je dodělávali. Naštěstí odpoledne
jsme hráli hry. Například jsme
hráli takovou hru. Měli jsme čísla, někdo říkal
číslo a ten člověk, který měl to číslo musel
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vyběhnout, vzít kelímek, naplnit vodou a vyprsknout tu vodu na ostatní. Takže jsme byli celí
mokří.
Druhá hra: šli jsme do potoka a všichni po sobě
začli stříkat, ale tři lidi zdrhli(Já, Káťa a Šumák)
a potom nás všichni pronásledovali.
Večer etapovka sice nebyla, ale já se vyřádila
na vanařích.
Jde se spát a já doufám, že den s Májou bude
taky senzační.

„Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to neide, chodím do školy ako učiteľ.“
– Peter Jilemnický -

4.DEN - ÚTERÝ - 12.7.2016

(Veselka) Takže tenhle den začal
tím, že byl budíček. Potom následovala rozcvička, ranní hygiena
a snídaně. Ale pardon já jsem
zapomněla na nástup. Byl nástup a po nástupu jsme se převlékli
a šli hrát hry. Protože jsem to psala o tři dny
později tak si nepamatuju co jsme vůbec hráli.
Těch her bylo hodně a tak rychle byl večer a
byla večerka, čas jít spát.
Promiňte já si nepamatuju co bylo na snídani,
svačinu,oběd, svačinu a večeři. Promiňte fakt to
nevím. Vyčistit zuby, zhasnout čelovky a spát.
Tak dobrou noc :)

(Vanessa) V úterý byl dobrý den. V
7.00 jsme měli budíček+rozcvičku
a pak snídani.
Zdá se, že to byl „obyčejný“ den,
ale večer jsme měli saunu. Celé
odpoledne a poledne jsme pracovali :) Ale výsledek bylo pěkné vyspání, teplo a
čistota.
A potom ještě večer byla dražba o věci. Naštěstí
jsem tam nic neměl.
Ta sauna byla malá, ale dobrá. Vydržel jsem
tam 10-15 minut. Byl to bezva zážitek. Zkusím
to doma, jestli to bude fungovat :) No asi ne,
ale špatný nápad to není.

„Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.“
- George Bernard Shaw -

5.DEN - STŘEDA- 13.7.2016
(Šumák) Dnes ráno jsme měli
rozcvičku. Bylo to super! Potom
jsme hráli hry. Na snídani byla
bulka s pomazánkou. Byla super. Mňam. Po snídani jsme hráli
mraky. Ty netrvaly dlouho, potom
byl oběd. Po obědě byl polední klid. Pak s námi
házeli v celtě. Potom jsme hráli v hangáru hry.
(Marťa) Po náročné hlídce jsme se
probudila, nasnídala se a učinila
rozhodnutí, kterého jsem málem
později litovala. Dala jsem si
mlčení do tří orlích per. Na již
zmiňovaní hlídce mě Lila naučila
znakovou abecedu. Ta se mi později hodila.
Před svačinou jsme s Lukym hráli hry. Knedla,
která mlčela se mnou, promluvila. Už jsme zb-
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yly jen dvě - já a Jaxa. Na oběd bude maso s
rýží. Sekaly jsme dřevo s Jaxou.
Verča pískla oběd a já kontrolovala dětem ruce,
jestli si je umyly. Je oběd! Po obědě nadšeně
odcházím spinkat do stanu. Za pár minut jsem
se rozhodla jít zpět do kuchyně. Luky zapískal
na píšťalku, Žaby a Šneci měli program.
Mezitím přijela Jitka, chtěla jsem si s ní povídat, ale nemohla jsem. Celé odpoledne se hrály
hry.
Co bylo na večeři, tak to si nepamatuju. Po

„Obchod je škola podvodu.“ – Luc de Clapiers de Vauvenargues -

večeři jsem přežila vanaře a zabalila se do
teplého spacáku.
(Můrka) Ráno jsme měli dobrou
rozcvičku. Na snídani jsme měli
vánočku a kakao.
Škoda, že včera pršelo. Pak jsme
měli program. Hráli jsme hry a
pak jsme měli svačinu. Měli jsme
přesnídavku a pak jsme měli program. A měli
jsme oběd. Pak jsme vázali uzly. Ambulák, loďák
a loďák na tyčce. Dávali jsme si závody.
A ještě jedna svačina. Pak jsme měli program.
A měli jsme večeři. A pak nástup. Pak jsme si
šli vyčistit zuby, převlekli jsme se do pyžama a
spali jsme. Zzzzzz
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„Je důležité nejen mluvit, ale také poslouchat. Na to neexistuje žádné školení.“ – Lee Iacocca -

6.DEN - ČTVRTEK- 14.7.2016
(Martin) Pršelo celé ráno a nástup proběhl vyjímečně bez kroje
a velmi rychle, bez informací
na celý den a taky bez kontroly
stanů. Kontrola proběhla večer.
Informace na celý den jsme se
dozvěděli v hangáru na dalším nástupu.
V hangáru už jsme zůstali a čekali jsme na Irču,
která měla přijet a naučit nás pracovat s kůží.
Čekání jsme si zkrátili hraním her.
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Jakmile přijela Irča, rozdělili jsme se do tří skupin. 1. skupina zůstala v hangáru, kde se
vyrábělo z kůže. 2. skupina šla s Lukym učit se
základy sebeobrany Jiu-Jitsu. 3. skupina šla za
Fantou lasovat a přeskakovat lano.
Než se všechny skupiny vystřídaly, byla už
večeře.
Na večerní program byl boj o vlajku, jinak byl
volnější večer

„Soudní síň a špitál jsou dobré školy.“ – František Vymazal -

7.DEN - PÁTEK- 15.7.2016
(Peťka) Takže čím bych začal. Ráno
jsem se probudil a viděl jsem, že
bylo docela pěkné ráno. Akorát
že mě to Deny trochu zkazil tím
tím, že jsme museli jít na dřevo,
ale zase mně to potom zpříjemnil
Fanta a to tým, že jsme jeli na výlet na kolo.
Ale ještě k tomu dřevu. Řezali jsme asi dvě nebo
tři sušky a pak sme ještě tahali z meze od potoka, pak byl oběd, ale já už bohužel nevím co
jsme měli, ale určitě to bylo dobré.
Odpoledňa jsme vyrazili na kola, byla to velmi moc hodně zajímavá cesta, ale zvládla to
například aj malá Můrka a Bebí. Sice bylo trochu úrazů, ale všeci jsme to přežili. Ujeli jsme
asi 15 kilometrů a já jsem si to moc užil. Byla
to dobrá vyjížďka a doufám, že pojedem ještě
raz.

do stanu převléct se. Když jsem se převlékla tak
jsem šla k ostatním vanařům (Rex, Lila, Marťa,
Seno, Zdenek a Peťa) kteří s sebou měli ručník,
kartáček a pastu. Tak jsem šli všichni k tůňce,
umyli jsme si zuby a šli do vody. Nikomu se
nechtělo ale zvládli jsme to.
Po vanařích jsem šla do stanu, tam jsem se
usušila, oblékla do suchého a šla na snídani,
která se pískla.
Bohužel si nepamatuju co bylo na snídani, ale
byla dobrá.
Po snídani jsem si šla uklidit do stanu, protože
byla kontrola. Po písknutí: „příprava na kontrolu stanů a ranní nástup, krátké, krátké“
jsme měla vše připravené a stačilo mi se jenom

(Šáša) BUDíčEK! To je první slovo,
které jsem slyšela, slovo které
mě úplně naštvalo, protože jsem
měla pár hodin po hlídce, slovo
které každý proklíná, slovo které….
jdeme radši dál.
Vstala jsem, obula jsem si boty a šla na
rozcvičku. Po rozcvičce má většina ranní hygienu, ale mezi námi jsou i vanaři (mezi které
patřím i já), kteří se nebojí vstoupit do vody
a vydržet v ní 10 sekund. Tákže Rex písknul a
zařval odchod na vanaře! V tu ránu jsem šla
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„Co učitelé stráví, tím žáky krmí.“ – Karl Kraus -

převléct do kraťas a dát si krátké rukávy. Zavírala jsem stan a pískla se kontrola stanů.
Přišel k nám Deny, Flegy, Fanta, Verča atd.
(skoro všichni).
Po kontrole stanů byl nástup. Klasika. Služba
vyvěsila vlajku, Fanta se zeptal jestli někdo
chce bobříka a Mája se ptala na zranění. Po
nástupu jsem se šla vysléct z kroje a obléct se
do pracovního.
Poté se svolala nástup u kuchyně, kde nám
Fanta řekl, že máme jít na dřevo. Žaby měly
za úkol posbírat četinu, četinu na latrýnu
(údajně na bahno před ní). Když se ohlásil
rozchod, tak jsme vyrazily na četinu (celkem
daleko).
Když jsme měly četiny celkem dost, tak jsem
ji obvázaly (byly to tři velké hromady) a já,
Veselka a Verík jsme si lano obvázaly kolem
pasu a vyrazily jsme nazpátek. Když jsme byly
v táboře, tak jsme zamířily k latrýně. U latrýny
jsme poskládaly četinu na bahno, (pískla se
svačina) umyly jsme si ruce a šly na svačinu.
Po svačině jsem si chvilku lehla a přemýšlela,
kam bychom mohli s rodiči jít (druhý den byla
návštevní den).
Poté co jsem dopřemýšlela jsem šla hrát hry.
Konečně oběd.
Po obědě byl polední klid a já jsem si mohla
konečně lehnout a číst si knížku.
Po poledním klidu se ti, co mají kola, chystali
na výlet. Já kolo samozřejmě neměla.
Mezi tím jsme hráli BANG! (ti co neměli kola).
Tříčtvrtina tábora byla pryč a všude smrtelné
ticho. Když jsme dohráli BANG! (v hangáru)
tak jsme všichni odpočívali. Potom odešel
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Deny, Flegy, Slon a Peťa. Já a Rex jsme tam chvilku zůstali a povídali si. Pak odešel i Rex a já
jsem začala uklízet BANG!. Poté co jsme douklízela jsem šla do kuchyně.
Čekali jsme dlouho, ale dočkali jsme se. Uslyšela
jsem povědomý hlas….FANTA! Už jsou tady! Po
dlouhém čekání dorazili. Všichni měli batohy
plné sladkostí a slaností. Pískla se svačina.
Všichni utíkali ke kuchyni, aby mohli naplnit
své prázdné žaludky. Po svačině následoval
odpolední program - hry, mezi které patří boj
o vlajku, hutututu, atd. Po hrách byla večeře.
Každý se napapal, tak že byl schopný jít na
nástup.
Písk! Příprava na nástup. Krátké, krátké.
Všichni se šli převléct do krojů a kraťas. Když
byli všichni převlečení, zapískal se nástup. Při
nástupu služba svěsila vlajku, Mája se zeptala
na zranění, různé organizační věci atd. Tábore
končit! Tábore pozor! Rozchod.
Po chvilce Rex zapískal přípravu na vanaře a
vanaři se šli převléct do plavek. Když už byli
všichni převlečení do plavek, Rex zapískal odchod
na vanaře. Tak jsme šli. Já jsem si připadala, jak
kdybych šla na popravu. Byli jsme na místě a
já jsem se třepala jak drahá čivava. Vlezla jsem
do vody a když byli ve vodě všichni Rex začal
počítat. Po 10 sekundách jsem vylezla z vody,
hodila na sebe ručník a se spokem šla zpátky
do tábora. Tam jsem se oblékla do oblečení na
spaní, lehla do spacáku a šla spát….tak dobrou
hlídkou nerušenou noc.

„Brzy poznáš, že tvůj otec platil školné nadarmo.“ – Gaius Titus Petronius -

8.DEN - SOBOTA - 16.7.2016
(Lila) Zatímco ostatní ještě pochrupovali, můj den již začal. Stála jsem s Karlem na hlídce a padala únavou. Koverzace neproběhla
skoro žádná. Všechno ovšem bylo
dosti poklidné a já si dospala zbylé tři hodinky do opravdového začátku dne,
který odstartoval teprve budíček. Naneštěstí
jsem se ještě ráno klepala zimou a na nějakou
rozcvičku neměla ani pomyšlení. Přes noc jsem
fakt hodně ztuhla, ale povedlo se mi pořádně
rozhýbat.
Už ani nebyla zima. Já ovšem patřím k několika
málo jedincům, kteří si dali za cíl „diamanťáka“,
takže mi nezbylo nic jiného než se obléct do
plavek a s vlhkým ručníkem, kartáčkem a pastou na zuby a s vlasy sepnutými do drdolu
pochybného tvaru se vydat k tůňce. Na tu vodu
a hlavně její teplotu jsem si už pomalu zvykla,
stále sice někdy drkotám zuby nebo funím, ale
ne tak jako první dny tábora.
Některé z Žabek, které se ujaly povinností
služby, už na nás čekaly se snídaní. Bylo třeba
se najíst něčeho pořádného, protože každou
chvílí se měly objevit maminky s dobroučkými
buchtami a jiným sladkým. Dnes totiž nastal čas návštěvního dne. Maminky, tatínkové,
sourozenci a jiné příbuzenstvo se chystalo

navštívit své malé poklady, které před týdnem
poslali na skautský tábor.
Proběhl nástup a chvíli na to začaly probíhat
poslední přípravy, aby se zahladily nedokonalosti. Náhle se objevily první návštěvy. Světlušky,
Vlčata, ale i Žaby a Šneci se postupně rozběhli
za svými rodiči, kteří vážili tu cestu z Ratiboře,
Kateřinic, Hošťálkové, či odjinud až sem. Hodně
zvědavců si prohlíželo tábor nebo stan svého
důvodu příjezdu, jiní jej vzali rovnou na nějaký
výlet.
Do oběda se v tábořišti potulovalo kromě dětí
alespoň dvakrát tolik lidí, dokonce se postavilo
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„Pestovanie kamarátstva je pre dieťa najpríjemnejšou stránkou školy.“ – Elena Šoltésová -

pár stanů, protože rodiče chtěli zůstat po boku
svého dítěte o něco déle. Tábor ovšem nezůstal
přeplněný dlouho, spoustu lidí vyrazilo na výlet do okolí a najednou nás moc nezbylo. Já ale
čekala dlouho. V jednu hodinu mí rodiče možná
ještě ani nebyli na cestě.
Asi bych usnula v houpací síti, kdyby mě Fanta
nevytáhl chystat popruh na slackline. Společně
s Denym, Rexem a Májou jsme vysekali a shrabali přebytečnou trávu a následně napli lajnu a
zavěsili hamaku. Deny i Fanta nám předvedli
své dovednosti na lajně, zatímco já dopadla na
zadek při drápání se na hamaku.
Po dokončení téhle menší práce mě kroky opět
mířily k houpací síti. Jen tak jsem si ležela a
vážně skoro usnula. Je příjemné si jít na chvíli
lehnout, když máte z noci naspaných sotva šest
hodin. Nikdo mě ovšem spát nenechal, zazvonil
mobil, který už čekal v mé kapse, a já musela
najít způsob jak navést mamkou na správnou
cestu k tábořišti.
Po marných pokusech jsem se musela nakonec
doslova skutálet ze sítě a odchytit si někoho schopného, kdo tu cestu doopravdy zná. Fantovi se to
povedlo. Takže i já jsem přece jen na pár hodin
opustila tábor. Byla jsem sice už ráno smířená s
tím, že nedojedou , protože nemají čas, ale byla
jsem ráda, že je vidím, mamku i taťku. Strávila
jsem čas s nimi v nějaké restauraci „U Růže“.
Jídlo bylo úžasné, ale přes tábor se mi musel
smrsknout žaludek, protože jsem snědla asi jen
polovinu toho, co bych dokázala sníst normálně.
Vážně to tak uteklo, loučení přišlo rychle, avšak
za týden tábor končí a týden už máme za sebou.
Jsem ráda, ale je mi i líto, že to tak utíká.
18

(Seno) Ráno začíná každý den
budíčkem a ranní rozcvičkou.
Na snídani byl chleba s máslem
a se zeleninou. Po snídani jsem
šli uklízet papírky a dřevo.
Potom přijížděli rodiče a jak jich
tu bylo moc, tak jsme šli obědvat. Na oběd
jsme měli kyselici a placky. Po obědě jsme šli
hrát baseball. A po baseballu jsme jeli na kole
s Keckou do Vítkova. Cestou jsme potkali pár
lidí z tábora. Ve Vítkově na náměstí jsme šli do
cukrárny, tam jsme si koupili medovníky. Potom jsme jeli zpátky do tábora.
Jak jsme přijeli z výletu, čekali na nás rodiče
z buchtama. Strašně se rozpršelo a šli jsme
hrát do hangáru. Hráli jsme tam elektriku a
molekuly a rodiče se připojili.
Někteří odvážlivci šli do sauny s rodiči. Celý
den pršelo, takže jsme byli jako prasátka.

„Koho museli do školy pohlavkovat, jak dorostl, hned se stal přítelem a podporovatelem školy.“
– Jakub Arbes -

9.DEN - NEDĚLE - 17.7.2016
(Tkanička) Den začal jako každý
jiný. Byl ranní budíček a pak
snídaně. Na snídani byly buchty.
Pak byla kontrola stanů a pak byl
nástup. Po nástupu se šlo pracovat. Sekalo se dřevo a tak dále co
je potřeba udělat.
Pak byl oběd a polední klid. Pak byla etapovka,
při které se museli hasit ohně druhým a svůj
si chránit. Pak sjem se šli umýt do
tůňky.
Pak byly nějaké hry a pak se šlo
opékat. Pak večerní nástup. Pak
se hrál baseball a šlo se spát.
(Slon) Jak bych začala….Tenhle můj den začal
tak, že jsem se ráno nedokázala vyvléct z
rozcvičky, protože si Rex všiml, že tam nejsem a
rozhodl se pro mě osobně dojít. No takže byla
rozcvička, čištění zubů, snídaně, ranní nástup
a kontrola stanů. Po tomto všem už mohl začít
program.
První část programu byla ta, že se muselo jít
trochu pracovat okolo tábora. Pro nás žaby to

znamenalo jít na dřevo.
Po dřevě už začala ta zábavnější část programu. Bohužel o něm moc nevím, protože jsem
měla nemohoucí nohu, takže jsem alespoň
pomáhala v kuchyni při vaření obědu, ale podle obličejů jsem usoudila, že to byla pořádná
pecka a všichni se skvěle bavili.
Byl výborný oběd, na kterém si všichni pochutnali.
Následoval čas odpočinku, čili polední klid. Ihned po klidu byla etapovka, která spočívala v
tom, že jsme museli rozdělat náš oheň a pak
uhasit oheň ostatním týmům. Ovšem náš
tým nezvládl první část úkolu, takže jsme byli
vyřazeni a vítězství celotáborové hry se nám o
kousek vzdálilo.
Bylo koupání a opékání špekáčků. Na nástupu
byl předán oddíl Ferdovi, jakožto novému vůdci
našeho oddílu.
Potom nastalo dojemné loučení s dvěma
oblíbenými lidmi tohoto tábora, Denym a Fantou. Po tom, co jsme si pobrečeli a rozloučili se,
jsme šli hrát baseball, trojnožku a pak už na
kutě. :)
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„Vysokoškolské vzdělání: to, co člověku odhaluje, jak málo vědí ti ostatní.“
– Thomas Chandler -Haliburton -

10.DEN - PONDĚLÍ - 18.7.2016
(Lenička) V pondělí ráno jsme
vstali na rozcvičku. Po rozcvičce
jsme si šli vyčistit zuby. Po
vyčištěných zubech jsme šli na
snídani. Po snídani byla kontrola stanů. Po převlečení šly
světlušky a vlčata a žaby na četinu do lesa.
Jak jsme to donosili hráli jsme BOJ O VLAJKU.
Pak byl oběd potom jsme hráli FINSKOU STEZKU. Po finské stezce jsme si šli vyprat prádlo a
okoupat se.
Poté jsme měli svačinu a pak jsme hráli baseball. K večeru jsme hráli pohádkovou vílu a
pak jsme si šli vyčistit zuby. Pak kdo chtěl si šel
poslechnout pohádku na noc.
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„Být v nejslabším táboře znamená být v nejlepší škole.“ – Gilbert Keith Chesterton -

11.DEN - ÚTERÝ - 19.7.2016
(Martin) Na nástupu jsme
se dozvěděli, že tři členové ze
Světlušek a Vlčat usnuli na
hlídce a že, vyjímečně, za trest
poletí do tůňky.
Po nástupu byl svolán pracovní
nástup a Šneci a Žaby šli na dřevo. Pak byla
dopolední svačina. Po svačině byla hra „odhad
času“, kdy úkolem odhadnout co nejpřesněji
čas, který byl napsán na lístečku, jež jsme dostali.
Další hra byla „kometa“ , kdy nás poslepu zavedli do nedalekého lesíku a za úkol jsme měli
najít kuchyň. Dostali jsme odměnu v podobě
Coca-coly a hořké čokolády za naši údajnou
šikovnost za celý tábor.
Před oběděm byla nezvyklá pauza od všech
her, kdy jsme mohli relaxovat, nebo v případě
světlušek a vlčat řvát a lítat po celém táboře
jako šílení a otravovat ty, co odpočívají.
Po obědě byla etapovka, kdy jsme měli
dostat zraněné do hangáru, ošetřit a dostat
na náměstíčko. Etapovka zabrala čas až do
svačiny.
Protože na kolech jsme všichni pořádně nebyli, tak byl uspořádán závod. Závodníci byli
rozděleni po mladších(světlušky a vlčata) a
starších(žaby a šneci). Závodilo se na čas a

na body. Závod skončil o tři čtvrtě na sedm a
k Verčině nespokojenosti jsme na večeři přišli o
celých 45 minut později.
Protože se večeře posunula, nebyl žádný
pořádný večerní program a kdo chtěl, šel spát.
Ten kdo nebyl unavený hrál s Verčou a Pazičem
městečko Bezabezo. Jakmile jsme dohráli, šli
jsme spát.
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„Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich
vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.“ – Xenofón -

(Karel) Dnes je docela krásný den.
Ráno vstanu a nad postelí mám
lísteček: „Mlč!“. Potom jsem si
uvědomila, že od včerejšího rána
držím bobříka mlčení a dneska
ráno to konečně splním.
Teď je snídaně a nástup. Pazzič vynadá
světluškám a Kuba Z., Mimi a Mates letěli do
tůňky. Celý tábor se šel dívat a bum do vody.
Mimi začala brečet, asi ji bylo trapně. Šla se
převléct a mokré věci jen kapaly.
Písknu svačina. Konečně svačina, mňam
sušenka. Po svačině jsme šli poslepu a museli
jsme najít kuchyň.
Potom jsme šli na dřevo do lesa a po dřevu
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jsme hráli hru „čas“. Museli jsme přijít v ten čas,
který jsme měli na lístečku. Přišla jsem úplně
přesně.
Potom byl oběd a po obědě byl odpolední klid
a Raptor chtěl povídat pohádku pro malé děti.
Pak byla etapovka a já byla zraněná. Konečně
byl konec etapovky.
Po etapovce byla zase svačina. Byl mrkvo-jablkový salát, mňam! Po svačině jsme měli závody
na kolech tak jsem se těšila. Můj čas byl 10:31 a
trestných bodů bylo 35. Achjo asi mám nejhorší
čas :(. Po vyhlášení jsem šla spát, ale ještě před
tím spaním, vyčistit zuby, učesat si vlasy a
převléct se do pyžama. A teď ta nejlepší věc na
SVĚTĚ. Spaní. Dobrou noc :)

„Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.“
– František Vymazal -

12.DEN - STŘEDA - 20.7.2016
(Veselka) Ráno nejlepší věc na dni :)
ústní hygiena, vanaři, rozcvička….
Ale? Celé to začalo když jsem
začala hledat Kecku! Emm kde je?
Tohle mi vrtalo hlavou celý den
a pak mě zaregistrovali, že jsem
zasněná a že jsem duchem mimo, ale tak to je
vždy :( Nástup! Kontrola stanů! Bratře, sestro
rádkyně? Co??? to jsem trochu nepochopila
(tak proto tu Kecka není).
Dozvěděli jsme co se děje a co se bude dít. Snědla
jsem s chutí snídani a vrhla se za Rexem. Celý
den jsme odpočívali a hráli žůžo hry (ano Rexi

a Jaxíku „žůžo hry“).
A den pokračoval. Dobrý oběd od Sloníka. A
pak... Bum, večerní nástup klepal na dveře.
Nástup krátké, krátké. Večerní kontrola stanů!
A pak to přišlo volali jsme vedoucí a Kuky. Ale
pak se to zvrtlo…. Co? Né! Jaxa šla na samotku!
V tu chvíli jsem myslela, že se asi rozbrečím. Po
nástupu se Jaxa vrátila. Co se děje? Přiběhla
jsem stanu a obejmula ji :) co se stalo?
Starostlivě jsem se vyptavála „Jaxe se stýská po
mamince“ odvětila Karča a já ji dál jen objímala.
Pak už jsme šli spinkat.
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„Občas si myslím, že by bylo rozumější děti utopit, než je zavírat do dnešení školy.“
– Marie Curie-Skłodowská -

13.DEN - ČTVRTEK - 21.7.2016
(Káťa) Od 1.00 do 2.30 jsme
měli hlídku. Po hlídce jsme vzbudili další co měli hlídku a šli
jsme spát. Pak o něco později
nás vzbudil přepad. Rychle jsme
vyskočili ze spacáků, obuly jsme si
boty a rychle jsme utíkali ven. Světlušky hlídaly náměstíčko, Źaby kuchyň a Šneci hledali
přepadníka a potom sme šli spát.
Ráno nás vzbudil Flegy na službu do kuchyně
a po službě jsme šli vzbudit ostatní a potom
jsme měli rozcvičku a hygienu. Po hygieně jsme
měli snídani.
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Po snídani jsme měli nástup a přípravu na
ranní kontrolu stanů.
Potom jsme šli hrát hry a rozdělili jsme se na
4 skupiny. Jedna skupina vyráběla panáčky,
druhá skupina střílela z luku, třetí ze vzduhovky
a čtvrtá šla na paintball.
Až jsme se všichni vystřídali tak jsme šli do
vedlejšího tábora a hráli jsme tam hry. A potom druhý tábor šel k nám vrátit nám sekyrku
a ještě šli na žranicu.
Potom jsme hráli baseball a pak odešli. A my
jsme měli večeři a po večeři jsme měli nástup,
pak dražbu a já potom šla spát.

„Velcí lídři byli vždy zároveň i velkými učiteli.“ – Noel Tichy -

14.DEN - PÁTEK - 22.7.2016
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„Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole nejsou těmi, kterým se daří v životě." - Paul Arden -

15.DEN - SOBOTA - 23.7.2016

16.DEN - NEDĚLE - 24.7.2016
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„Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky."
- Eduard Bass -

TŘI ORLÍ PERA
Tři orlí pera je souhrnný název pro tři náročné celodenní zkoušky, které plní starší
skauti a skautky, zpravidla na letních táborech. Zkouška sestává z:
orlího pera mlčení – 24 hodin vydržet nemluvit (ani hlasitě kašlat, kýchat apod.)
orlího pera hladu – 24 hodin bez jídla, pouze čistá voda (nebo hořký čaj) na pití
orlího pera samoty (též neviditelnosti) – 24 hodin mimo tábor, s omezenou zásobou
potravin, avšak s úkoly (např. pozorování tábora), které mu uloží vedoucí tábora,
včetně přespání pod širákem.
Tuto zkoušku mohou podstoupit pouze ti, kteří dovršili věk 14 let.

(Marťa) Večer (někdy po nástupu)
odcházím s velkým batohem na
zádech a mávám tábořišti. Vstupuji na kamenitou cestu a jdu doleva. Řeku překonám přes dřevěný
most. Louka je úplně mokrá. Tráva
mi sahá až po ramena. A najednou uslyším
štěkot a z louky do lesa vyběhne jelen. Tak
krátce na cestě, a už se bojím. Uslyším výkřik:
DRAŽBA!, to už se blížím ke stanovišti, lehám na
karimatku.
19:50 Ferda píská nástup na hru do hangáru.
Teď jsou všeci venku a asi jde o bonbony. Verča si
zavolala službu do kuchyně. Martin šel k vodě.
Je možné aby tu jelo auto??? UFF! Nic nejede.
Jsem naštvaná! Oni hrajou (to, co jsem
zapomněla jak se jmenuje) beze mě???
20:30 Nebe se vyjasňuje, třeba nebude pršet. V
táboře se nic nemění, ale zápisů bude meeega
moc, bo se nudím. Budu sem psát každou půl
hodinu. Hele. Někdo asi ubližuje Rexovi, protože
ječí. Panebože...oni jsou hyperaktivní..ty děti. S
modrým spacákemjsem nenápadná jak bomba v kredenci, ale nikdo mě nevidí ;)
Zívám...ty jo...asi usnu. Někdo píská na trávu...
FUJ.
21:00 Zase bez změny. Furt pískaj na trávu. Rex
křičí: AU! Za hodinu je večerka. Je tu hezky. Z
těch zápisů by pak mohla být i kniha. :D Je toho

moc. Co když sem někdo jde? Kdo by to dělal?
Nevím, ale bojím se. Dole v táboře řeší zase hry,
asi podle vlastního výběru. Stýská se mi.......
dělám si srandu, to fakt ne, jen se nudím. A
pořád jsou tu nějaké rány. Saša zpívá Wrecking Ball. Nemám ráda Hannu Montanu. -_Jej! Rex pískl přípravu na vanaře. Jdou beze
mě. :( Martík je smutný. Peťka vykřikuje kraviny. Chci aby se setmělo, ale bojím se jelenů, co
štěkají. Už nejdu na Diamanťáka. Ale to nevadí, zkusím příští rok. Lila má prázdný stan .
Převleče se rychle. Fandím ji, ale potichu: Lilo
do toho!!
Mám tu kamaráda, jmenuje se Šmudla, a je
to MYŠ, živá myš! Pozoruje mě svýma hezkýma očima a stojí na zadních . SAKRA! Buď je
Šmudla chytrej a obchází mě, nebo mám dva
Šmudly :D (nebo tři?) (pokud mu jde o jídlo,
tak má smůlu, já ho dobře schovala..Ha Ha
Ha!!)
Bude pohádka! A čistí se zuby. Pffff, nemám
kartáček. Odchod na vanaře!
21:30 Vanaři už se vrací. Tohle je poslední
(konečně!) zápis z dneška, jsem unavená.
Doufám, že usnu. Šmudla se někde ztratil. Ale
Fuuuuj! Zase štěkal ten hloupej jelen. Mrtě se
ho bojím. Už je šero. Bych mohla jít spát. DOBROU!
Ráno: 8:30 Probudila jsem se kolem sedmé.
Vyspala jsem se líp než ve stanu. Slon (nebo
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„Příroda byla mojí mateřskou školou." - William Christopher Handy -

Knedla) zařvala budíček a Flegy vedl rozcvičku.
Prostě klasické ráno. Pak šli na vanaře...a taky
se i vrátili, je snídaně, ale nevím jaká. Teď si děti
a rádci uklízí stany. Bude kontrola...proč? Nemám uklizeno....doufám, že Lila nedostane prase
za mě. Rex zapískal přípravu. Bude nástup (za
chvíli).
8:48- kontrola stanů (nechci to prase -_- )
8:59 Nástup...hej málem jsem se tu zadusila
kašlem, doufám, že to nikdo neslyšel. Ahaa...to
nebyl nástup, jenom rada o stanech. Tak až teď
je nástup. Kdyby ten potok nebyl tak hlasitý,
třeba i něco slyším. Kuky, Šáša, Veselka a Myš
vyvěsily vlajku. Zpívají ,,trochu“ falešně, jde to
slyšet až sem. Veselka splnila bobříka. Jaxa splnila bobříka, do tří orlích per. Nejhezčí stan má
Verík a Karel. Furt tleskají, ale nevím čemu.
9:30 Nástup v pracovním oblečení...asi se zase
jde na dřevo. Pár lidí stojí u kuchyně. Pavel
nese vodu do umývárky. Ti, co si dali bobříka se
zapisují u Máji. Připadám si neviditelná. ;)
9:36- Nástup na dřevo u kuchyně.
10:03 Žaby chystají něco v kuchyni, Šneci asi
sekaj dřevo, Světlušky a Vlčata na to dřevo šly.
Doufám, že nejdou sem......jinak se nic zajímavého neděje.
10:32- svačina. Světlušky vyběhly k umývárce...a
hned po umytí rukou se s velkým hladem vrátily
zpět. Veselka kontroluje ruce. Svačinu si berou
všichni, ale nikdo si nebere pití. Ten spacák je
neuvěřitelně příjemný. Mám tu fakt cool místo. Lila jde do stanu. Slon chystá šťávu. A mě
to tu moooc baví. Už i slunko svítí. Mája píská
nástup a počítá.
11:01 Nebe se zatáhlo, já nechci, aby pršelo.
V táboře jsou všichni zase u kuchyně, nevím
proč, měli přece hrát hry. Kdyby pršelo nevím
kam půjdu, mi se tu líbí. Už ,,jen“ 8 hodin a
končím, většinu mám za sebou. :D Mám moc
jídla, nevím co s tím....třeba to na oběd sním.
Děcka jdou do stanů, někdo balí celtu. Mája se
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zlobí a říká jim, ať si jdou pro šátek. Má dobrý
hlas, vše co řekne slyším. Kuba a Kuba si jdou
taky pro šátek. Nekaplo na mě? Asi ne....
11:20- hraje se ta hra s šátky
11:30 Flegy vede hada dětí se zavázanýma
očima, kolem stromů u potoka. Pavel vede
druhého kolem stanů. Mája fotí. Slyším naříkat
Kareninu. Hadi se asi potkali. :D nechápu smysl
téhle hry. :(
11:57 Vypadá to, že oběd bude až za dlouho...
no nic...já jdu obědvat teď. :D
12:20 Tak jsem po obědě... ti dole měli colu a
čokoládu. Závidím jim, ta paštika je fuj. Pavel
nese někam kolo. Třeba někam jede/jedou.
Někdo tam zpívá. Jsem strašně přežraná. Už
zase se nebe zatahuje. Nesnáším včely.
12:40- příprava na oběd
14:00 Je polední klid...nic moc se neděje. Lila
stojí u kuchyně. Ležet furt na břiše je celkem
otravné. Za 4 hodiny a něco končím. V kuchyni
nikdo není, to je divné. Možná na mě zbyde
večeře...já už nechci paštiku. Kamča si byla mýt
hlavu, má růžové plavky. Pavel seká dřevo.
14:30 Pořád polední klid, nikdo nikde není, asi
všichni spí. Jenom Mimi furt běhá sem a tam.
Tady se taky nic nezměnilo, ale už to není tak
pohodlné jako vždycky. -_- Někdo řve nástup,
ale asi ho nikdo neposlouchá, protože je všecko
při starém. Nejsem si jistá, jestli dobře vidím,
ale Lila asi práská hlavou do stromu. :D Kamča
a Zdenek hrajou to, co jsem zapomněla jak se
jmenuje. Fandím Slonovi.
15:00 Ten polední klid je tak dlouhý? Ale už to
vypadá, že by se mohlo něco dělat. Verča a Myš
jsou v kuchyní. A Saša s někým sedí na kameni
vedle kuchyně. To je ta hra (co jsem zapomněla
jak se jmenuje) tak zajímavá? Mě to pozorovat
třeba nebaví, ale vypadá to, že se na to stojí
řada.
Konečně!

„Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst,
ale nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne. - G. M. Trevelyan -

Pavel pískl přípravu na etapovku.
15:19- nástup na etapovku (ty pokřiky jsou
super) u světlušek bylo slyšet jen: MY!.....MY!.....
MY!....6. PRSTEN!
15:27 Flegy nebo Pavel je Gandalf, celkem mu
to sluší, nevím o co jde, všichni jsou v kroužku
kolem Kecky a odchází po schodech pryč. Verča
je stále v kuchyni. Dobře se tu přemýšlí, šla
bych tu i častějc. :D
16:00 Hraje se hra asi s papírovýma kuličkama.
Ferda a ještě někdo jsou proti lidem v týmech.
Verča chystá svačinu. Někdo řve: ZA GANDALFA! Myš utíká kolem stanů a Raptor křičí, že je
ta hra nespravedlivá. Asi vrátím velkou část té
fuj paštiky, nedá se jíst, suchý chleba je lepší.
16:30- příprava na svačinu (a svačina)
Na svačinu je asi Horalka. Myslím, že tu svoji
jsem zapomněla v táboře. Hodně moc to vypadá, že bude pršet -_-. Už na mě i kaplo. Zapsala jsem šíleně moc deníku úplnýma kravinama, co když mě najdou? Moje oči jdou slušně
do háje... spletla jsem si Flegyho s Lilou.... Zajímalo by mě, co je tam, hdyž půjdu dál po cestě.
Myslím, že to asi někdy zjistím, dneska je ten
program takový pohodový. Stále mě nevidí, a
kdyby mě viděli, tak zavolají, nebo mě nechají
tak? Jej! My už nemáme službu! Doufám, že se
v tom zápisu pak někdo vyzná. Nemám toho
málo?? Už budou jenom tři zápisy. Službu
mají Šneci.
17:00 Máme si vytáhnout věci z hangáru...
hádejte, kdo to neudělal...já. Doufám, že je
Lila vytáhne za mě, nechci aby byly v dražbě.
Martin a Rex nesou vodu do umývárky. Půlka
dětí sedí na louce, víc nevidím, ale umím si
domyslet, že brečí, protože jim chybím (asi
těžko, sama to vím). Hej, dneska si nějak moc
protiřečím, to bude tím, jak furt ležím. Někdo
volá Kuky, přišel za ním Karel. To naštve. Všeci
sou u kuchyně. Popsala jsem už 12,5 A5 papírů.
Beru zpět prohlášení z minulé strany, je toho
dost. Bojím se, že si tu zničím karimatku.

Někdo ZASE píská na trávu. Až přijdu ukážu, že
mi to jde nejlíp!
17:13- jede se na kola
17:30 Pavel vysvětluje pravidla jízdy po silnici
na kole...už tak deset minut, bojím se, že se
nástup posune a já tu ještě budu. V 18:00 jsem
se chtěla sbalit, teď nevím, jestli jo a nebo ne.
Včera byl nástup v 19:00. Prosím, ať je stejně.
A ať nejedou tadyma.
18:00 Všeci bez kol jsou u kuchyně. Vanesa tu
někde tak různě běhá, doufám, že mě nehledá.
Nevypadá to, že chystají večeři, až přijedou
kola, sbalím se a připlížím se blíž. Zatím mě
asi neviděli, stále víc lituju člověka, který tohle
bude muset číst. Nemyslím si, že by se moje
články někomu líbily. No co, zabírá to čas.
V 18:30 se sbalím. Aspoň, že v noci nepršelo,
fandím Kuky a Jaxe ať taky splní samotku.
Ulít se z programu je super. A víte co? Ne?
Napíšeme toho hodně, ať ty lidi naštvu....vůbec
jsem se nezbláznila. Jen si zabíjím deník. Propisku jsem zabila už včera, při psaní článku
ze středy. Smůla. Lila zase bouchá hlavou do
dřeva...vidím dobře? Nebo je hloupá?
Co dělá Vanesa? Chodí s pytlem žlutým po
louce. Líné Žaby, co nejely na kole, jsou furt
opřené o kuchyň. Nechce se mi jít zpátky přes
louku, ale musím. Jej...ti z kol už se vrací. Lila
přestala dělat divné pohyby hlavou a sedla si.
Hej to byl asi závod, to na těch kolech. Chvilku
ještě vydržím

Ne každý ví, že základ slavných "BOBŘÍKŮ",
které Jaroslav Foglar popsal v knize HOŠI
OD BOBŘÍ ŘEKY, vznikl vlastně zmírněním a
rozdělením nejobtížnější skautské zkoušty
TŘI ORLÍ PERA. Přidal další zkoušky a lovení
"TŘINÁCTI BOBŘÍKŮ" bylo na světě :-)
BOBŘÍCI tak "zlidověli", že i v době tvrdého
zákazu skautingu se lovili i na pionýrských táborech. Asi nejslavnější je "bobřík
mlčení" :-)
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„Není drsnější způsob jak poznat jestli máte někoho rádi nebo ho nenávidíte,
než s ním cestovat.“ - Mark Twain -

3.7. - 4.8.2016 - PŘES HRANICE
ZA HRANICE, BEZ HRANIC
aneb stopem do GRUZIE a tak okolo
(Kája) 32 dní, 8 zemí a ta naše, 3748 nastopovaných kilometrů, asi 40 milých řidičů, 2 světadíly,
4 hlavní města, jedny rozbité sluneční brýle, dvoje
nalezené nové, 1 zapomenutá kamera na severu
Gruzie a vyzvednuta na jihu, 2x ztracené fotky z SD
karty, 3x spálená a sloupaná kůže, teploty -3°C až
40°C (možná víc), nadmořská výška -1m až 3430m,
nespočet úžasných lidí, spousta investovaných
peněz, mnoho darů a velkorysých činů, bezvětří,
bouřky, deště, vichřice, spalující vedra, příjemný chládek, západy slunce nad mořem i zasněženými 4
tisícovkami, nové chutě, 8 měn, 140 nachozených
kilometrů a nespočet zážitků.

Jako dopravní prostředky nám posloužily:
Vlastní nohy, osobní auta, dodávky, náklaďáky, kamiony, autobusy, tramvaje, metro, lodě, letadlo,
maršrutky, taxíky, koně, džípy, vlak.
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Spali jsme:
V trávě, na betoně, v hamace u vody, na dětských
prolézačkách i v betonové stavbě na náměstí,
v hostelu, ve stanu, v nákladovém prostoru, ve
vlaku, v posteli, na schodech u střední školy i na
paloučku mezi prasátkama a kravkama..

Pár poznatků z výletu:
Gruzínci to vyřešili chytře, oplocenou mají v
zahradě trávu na seno a o zbytek se postará
volně se pohybující a všudypřítomný dobytek. Pod
pojmem všudypřítomný si můžeme představit
louky, lesy, sady, krajnice silnic, silnice, náměstí,
střed kruhového objezdu, příkré srázy v horách,
koryta řek, pláže a tak podobně. Nic z toho není
třeba sekat ručně či za pomoci strojů.

„„Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách!“ - Miroslav Zikmund -

Hodinka pantomimy na schůzce je přínosnější než
hodina cizího jazyka ve škole. Fakt se to hodí!
Psychika je silný element, ale jestli máte citlivý
žaludek a střeva, je třeba si dávat bacha.
Když se vydáváte na podobnou cestu, je třeba, aby
každý člen výpravy měl nějakou zodpovědnost
a daný úkol. Přitom není až tak podstatné s kým
putujete vedle sebe, ale s kým putujete v sobě.
Někdy to člověk neví, ale cestou možná pozná to
i to. V batohu si každý nese svoje věci a společné je
rozděleno férově mezi všechny. Podporu a sílu musí
mít ale každý sbalenou svoji vlastní a to tak, aby se
k ní kdykoliv jednoduše dostal, jako k pláštěnce.

V Turecku žijí nejmilejší lidé, jaké jsem kdy potkala.
Rozdali by se pro vás. Ne aby se zalíbili, jako mnozí
jiní, ale protože jsou prostě takoví.
Gruzínské lidové písně májí šťávu! Ale aplikace na
rozpoznávání písniček je nemá v databázi.
Pivo v Istanbulu vyjde průměrně na šedesát až sto
dvacet korun na půllitr.
Doprava na gruzínských silnicích je šílená. I tady je
třeba trénovat sílu žaludku. Ale člověk si zvykne.
V horách jedí jen chleba a sýr, ale vesnice o dvou
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„Jestliže v cizině odmítáte místní stravu, neberete na vědomí zvyky, bojíte se náboženství
a vyhýbáte se lidem, měli byste raději zůstat doma.“ - James Albert Michener -

lidech dokáže sýrem zásobovat i vzdálené a lidé v něm taky, je třeba si za tím jen jít. Zlé

městečko.

hlasy nechte znít, ale už ne na své cestě, ony
samy zmlknou.

Pokud si přejete míč, přejte si ho ještě víc a
najdete ho. Pokud potřebujete boty, přejte si Víc o celé cestě někdy v deníku. Bude to něco
je a najdete. Pokud nemáte sluneční brýle, jako autobiografický, trochu filozofický cestobudete-li chtít, najdete je. Svět je prostě skvělý pis. Snad se k tomu dostanu.
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„Cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy.“ - Paulo Coelho -

6.-13.8.2016 - Oldskautská Pilica
(Dazul) Tak zase po roce s Tůlavýma papučama
na řece v Polsku. Dlouhé plánování se vyplatilo.
Letos je naše expedice historicky nejpočetnější:
Roman s Aničkou, Pajtáš, Šárka, Ještěr se Sojkou,
Hanýsek s Klamerkou a Vítkem + jejich pes Čita,
Irča, já, Míša a Kája + nově také Pípa s Bobinou,
Marťou, Leničkou a Míšou. Vyplouvá nás flotila
celkem sedmi lodí složená z tří pálav, tří barak a
jedné laminátové kanoe = 6 dětí a 12 dospělých
(+ pes).
Nedělní ráno je pohodové, úžasné a skvělé. Dnes
konečně vyplujeme. Co na tom, že jsem před týdnem tenhle úsek splouval. Nevstoupíš dvakrát
do téže (stejné, jedné) řeky – v naší mluvě to
je zřejmě nejčastěji citovaný Hérakleitův „citát“ (cca půlstoletí před naším letopočtem!). Až
budu velký, začnu amatérsky studovat filosofii.
Teď jsem ale laik, nicméně mám pocit, že smysl
Hérakleitova výkřiku začínám chápat : -)
Myslím si, že za ty roky už sebou nevozím žádné
zbytečnosti (i když letos jsem si dopřál malou
hamaku, aby se mohly i děcka zabavit a pohoupat) a tak se dokážu zabalit maximálně do
půlloďáku. Ale aby nebyla akce traumatem pro
děti, uznal jsem, že je vhodné s sebou nabalit i
spoustu zbytných věcí … A tak musíme do naší
baraky naložit mimo nás čtyř i čtyři bytelné lod-

ní pytle. Nakonec vezeme jen tři – Ještěr se Sojkou nám berou jeden loďák se spacákama. Děcka
mají tím pádem v lodi relativně větší pohodlí.
Ještěre a Sojko – díky!
Nejmladší účastník výpravy je Karolína – je jí
2,5 roku a akci zvládá nad očekávání dobře.
Samozřejmě že především díky adekvátní péči
maminky Irči.
Děti se adaptují velmi rychle. Ať zakotvíme na
jakémkoliv místě, okamžitě se shlukují a rychle
nachází prostor pro hraní – zpravidla kutají v
písku, bagrují jezírka, …
Naše loď se drží většinou na chvostu konvoje.
Průzkumnou roli přirozeně přebírá zpravidla
Ještěr a Sojka se svou nejrychlejší laminátovou
lodí. My ostatní se pak ochotně držíme jejich rad
a pokynů.
Rychlost plavby našich „stíhacích“ lodí není nijak
ohromující. Pilica teče rychlostí 2km/hod a i když
občas „zabereme šponu“ žádné oslňující sportovní výkony se nedostavují.
Ale „polské řeky“ jezdíme na pohodu, rekreačně
a jako totální relaxaci. Počasí nám zatím přeje a
tak jsme jen „Utomljonnyje solncem“ – unaveni
sluncem :-)
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„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“
– Karel Čapek -

Pilica je na skoupá na sjízdné jezy. Dnes jsme už
jeden přenášeli, protože nebyl ve zdraví jetelný.
O to víc si vychutnáváme menší "práh" u zřejmě
bývalého mlýna, na samotě před obcí Kruznica
Grodziska.
Zpěněný kousek projíždíme všichni bez vykládání
lodních pytlů, dětí a ztráty kytičky. Pípovi ogaři
jsou tak nadšení, že si vynášejí loď nahoru ještě
minimálně 3x a s nadšeně vykulenýma očima
projíždějí „adrenalinový“ úsek znovu.
Druhou noc u Pilice budeme spát na místě, které
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teprve musíme najít a máme jistotu, že nikdo z
nás jej nezná. To je na našich „polských vodách“
jedna z nejhezčích věcí – to „neznámo“. Vše si
vezeme s sebou, takže nám je jedno zda bude
tábořiště vzdáleno od nějaké cesty či vesnice kilometr nebo deset. Je to nádherně osvobozující.
Nejsme v žádném časovém presu, neomezuje
nás to zda jedeme pomalu či rychle.
Takhle nějak musel sjíždět v roce 1910 na své
kánoi pozdější skaut Josef Rössler Ořovský „neznámou“ řeku Vltavu. Tak nějak si představuju ráj

„Ve škole musíme dávat pozor – a v životě ještě větší.“ – Pavel Kosorin -

pro vodáky – snad jen trochu více „bílé vody“ by nasadili. Jistota je jistota.
to chtělo k úplné dokonalosti ráje :-) .....
Meandrující tok řeky je lemován téměř po celé
Nepamatuju si, že bych jel někdy řeku, která se délce rákosem. Ten ztěžuje výstup na břeh v
tak brutálně klikatí a intenzivně meandruje v ta- libovolně vybraném místě. Raději jsme to ani
kové délce jako Pilica. Rozhodně to je její základní nezkoušeli a vždy si našli „vychozený“ kousek
odlišnost od ostatních řek. V tom je Pilica krásná „pobřeží“.
a zároveň náročná. Tady jsem prvně totálně zklamal v odhadu denní kilometráže. Namísto pláno- Některé úseky Pilice se rákos táhne stovky metrů
vaných 20 km jsme první den urazili něco málo široko. Dokonale maskuje většinu menších
přes polovinu – a to jsme se až tak moc neflákali. přítoků a já sám jsem s GPS mapou v ruce na 50
metrech toku nenašel odbočku do pravého kanáMeandry jsou pro odhad velmi zdráné.
lu v místě, kde se řeka rozdvojuje. A aby toho nebAsi 2x jsme potkali na Pilici polské vodáky s jejich ylo málo, nepodařilo se mi najít ani místo, kde
„kajaki“. Zdá se mi, že jsem záchranou vestu viděl se řeka spojuje. Rákos, to je iné kafe! Potřeboval
u málokterého z nich. Není se co divit, voda tu je bych absolvovat výcvik pro boj ve vysoké trávě :-)
sice hlubší než na loňské Wartě, ale po většinu
naší plavby to bylo „na pádlo“. Ale všechny děti Celý článek včetně videofilmu z této akce najdeš
a část dívčí složky naší výpravy vesty preventivně na www.oldskauti.cz
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PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
23. - 24.9.

Zahajovačka
Oddílovka
Oddílovka
Oddílovka
Promítání fotek z tábora s přespáním a sobotní
pomoc v DBCB. Sraz je po oddílovce v klubovně, s sebou si vezmi spacák +
věci na přespání, jídlo a na sobotu pracovní oblečení.

30. 9.

Oddílovka

7. 10. Oddílovka
14. 10. Oddílovka
21. 10. Oddílovka
28. - 29.10. Podzimní výprava (bude upřesněno)
4. 11. Oddílovka
11. 11. Oddílovka
18. 11. Oddílovka
25. 11. Oddílovka
2. 12. Oddílovka
9. 12. Oddílovka
16. 12. Oddílovka
23. 12. Oddílové Vánoce
28.-30.12. Polárka
31.12.-1.1. RS Silvestr
Jedná o předběžný plán,
který se bude v průběhu
roku aktualizovat.

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 130 se podíleli:
Karel, Verík, Knedla, Rex, Myš, Horka, Veselka, Vanessa,Šumák, Marťa, Můrka, Martin, Peťka,
Šáša, Lila, Seno, Tkanička, Slon, Lenička, Káťa,Kája, Mája, Dita 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).

