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Jednou skautem - navždy skautem!
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V sobotu 24.září 2016 byly už za tmy převezeny 
a uloženy u oddílového srubu v Dinoticách 
palubky  z demontované podlahy v DBCB. Máme 
tak dostatek materiálu na stavbu přístřešku, 
který může sloužit třeba jako venkovní jídelna.  

Ve středu 14.září 2016 jsme poslali 90.000 Kč 
jako poslední splátku bezúročné půjčky, kterou 
nám před 11 lety poskytlo pražské ústředí 
Junáka. Veliké díky všem, kteří přímo či nepřímo 
pomohli i těm, kteří úmyslně škodili jen málo. 
Občas to bylo na krev, ale DOKÁZALI JSME TO!

Na srubu DBCB byla 22.září 2016 umístěna 
pamětní destička s poděkováním třem mužům, 
kteří se v klíčových okamžicích nezištně zasadili 
o samotnou existenci Dětského bezbariérového 
centra Březiny. Pokud nevíš kteří to jsou, budeš 
si muset jejich jména přečíst : -)

Oprava tří nafukovacích lodí "pálava" nás bude 
stát cca 17.500 Kč !!! Za tuto cenu by se koupila 
jedna úplně nová loď, ale my budeme mít opět 
plně funkční lodě tři. Pokud se o ně budeme 
dobře starat, jistě nám vydrží dalších 10 let.  

O změně na postu správce DBCB byla zmínka už 
v minulém čísle ŠESTÁKA. Dnes už jsou ve srubu 
vyvěšeny cedulky s kontakty na nové správce 
i starý kontakt pro případ, že Deny či Dita 

nebudou  dostupní. Všechny provozní záležitosti 
kolem DBCB už směřujte na Denyho.

Dne 2.10.2016 byla uzávěrka pro podání grantů 
s projekty  pro mládež neorganizovanou ve 
skautu. Vsetínské středisko podalo na ústředí 
JUNÁKA celkem 2 projekty - jeden vypracoval za 
ŠESTKU Fanta (stan, síť, paintbalová pistole, ...) 
- projekt se jmenuje  NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ . 
Druhý projekt vypracoval Dazul za OLDSKAUTY 
(vodácké vybavení) - má název NAUČÍM SE TO. 
Pokud budou naše projekty schváleny, zůstane 
nám po jejich  realizaci materiál, který jistě 
využijeme i při  naší vlastní činnosti :-).  

Slon, Lila a Rex absolvují v listopadu 40-ti 
hodinový zdravotnický kurz - velkou část nákladů 
na kurs jim proplatí naše středisko. Vypadá to že 
na táboře 2017 nebude o zdravotníky nouze!!

Letošní ODDÍLOVÉ VÁNICE mají na starosti 
poprvé v historii ŽABY - tak snad budou bohaté 
minimálně na program : -)

Nad klubovnou máme opravenou oddílovou 
půdu - a přibylo i nové "super led osvětlení" !!! 

Odstartovali jsme oddílovou registraci 2017 -  viz 
článeček REGISTRACE + vložený lísteček do tohoto 
ŠESTÁKU.

Zima se blíží, tak si shánějte běžky a brusle. Pokud 
nám zima dopřeje, čeká nás nejen bruslení a 
běžkování, ale i oddílový biatlon... 

Avizovaná dotace 20.000 Kč od Obce Kateřinice 
pro náš oddíl, byla nakonec schválená ve výši 
18.000 Kč. K ponížení o 2.000 Kč došlo z důvodu 
převisu žádostí.  Celou částku jsme využili k 
vykrytí naší spoluúčasti při vyúčtování ostatních 
schválených grantů (především k nákupu lodí - 
oprava třech stávajících "pálav" stojí 17.500 Kč a 
nákup dvou nových "barak" nás vyšel 37.980 Kč - 
a to jsme vyjednali slevu z částky 48.580 Kč).
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Na kutalejicim se kamení mech neroste.

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".

hnědý šátek jako dárek od oddílu. Šátek spínáme 
pleteným koženým turbánkem.
Kroj by nebyl kompletní bez nášivek. Mezi 
základní nášivky patří znak skautek WAGGGS 
(trojlístek) pro holky či znak skautů WOSM (lilie) 
pro kluky, dále domovenka Kateřinice a číslo 
našeho oddílu - šestka.
Kde se dá kroj sehnat?
Kroj lze sehnat buď nový nebo z druhé ruky (od 
starších členů či v bazaru - např. na http://bazar.
skauting.cz/). Bohužel bazarových nabídek 
většinou není mnoho, nebo jsou ihned pryč. V tom 
případě není jiná možnost, než koupit kroj nový. 
Jelikož v našem okolí není poblíž žádná skautská 
prodejna, jedinou možností je objednat kroj 

online na Junshopu (http://
www.junshop.cz/kroj/ ).
Tento e-shop nabízí různé 
velikosti košil - není vůbec 
nutné, aby byl kroj přesně ve 
velikosti dítěte, ale naopak 
doporučujeme koupit košili o 
nějaké to číslo větší. Na této 
stránce jsou v nabídce i šátky, 
turbánky a výše zmíněné 
nášivky (kromě domovenky 
Kateřinice - tu lze zakoupit 
jedině přímo u nás v oddíle, 
protože se nechává vyrábět na 
míru). Pokud si nejste výběrem 
nášivek jistí, máme v oddíle k 
dispozici nějaké navíc, takže je 
možné si je dokoupit i přímo u 
nás.

Jelikož víme, že kroj není zrovna nejlevnější 
záležitost (cena košile je asi 500 - 600 Kč, šátek 
45 Kč, nášivky 70 Kč, turbánek 25 Kč) , můžeš si 
ho přát na narozeniny nebo o něj zkusit třeba 
letos napsat Ježíškovi :-)

Děkujeme vám za pomoc při velké podzimní 
pomoci DBCB - jmenovitě Honzovi B., Janě 
H., Romanovi G. a Zubovi. Více si o brigádě 
přečtete v tomto ŠESTÁKU a sedmiminutové 
video můžete shlédnout na www.oldskauti.cz

Pokud máte nadbytečný, ale ještě funkční 
vysavač, budeme  moc rádi, věnujete-li nám jej. 
Vysavač využijeme při úklidu klubovny.

Skautský kroj - proč je 
vlastně důležité ho mít?
Skautský kroj je slavnostní 
uniforma, kterou používáme při 
různých příležitostech. V kroji 
jezdíme na tábor, kde ho oblékáme 
každý den při nástupech, ale 
využíváme ho i přes rok (oddílové 
Vánoce, zahajovačka, ukončovací 
oheň a jiné slavnostní akce).
Kroj by si měl pořídit každý, kdo 
chodí do skautu delší dobu (více než 
rok) a chce v tom dále pokračovat. 
Pro ty, kteří si chtějí v budoucnu 
splnit slib, je dokonce povinnou 
výbavou.
Z čeho se kroj skládá?
Základem skautského kroje je 
košile pískové barvy (volnější 
pánská či vypasovaná dámská). 
Kroj se dá také koupit ve variantě 
s krátkým rukávem - ten je však 
méně praktický, lepší je pořídit si košili s dlouhým 
rukávem (dají se zahrnout).
Další součástí je šátek - žlutý pro světlušky a 
vlčata či hnědý pro skauty a skautky. Ten, kdo 
přestupuje ze světlušek do družinky, dostává 



Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.

Milí rodiče, 

jako každý rok se v době podzimu na 
Vás obracíme s nabídkou přímé podpory 
skautského oddílu Šestka Kateřinice, ve kterém 
Vaše dítě tráví nemalou část svého volného 
času, a to formou registračního příspěvku. 
Tento příspěvek vybíráme za každého člena 
jednou ročně. Jeho výše pro rok 2017 zůstává 
stejná jako loni, tedy 350 Kč. Tuto částku 
odvádíme vyšším organizačním složkám 
(středisko, okres, kraj, ústředí), které nám 
na oplátku zajišťují adekvátní servis (např. 
pojištění dětí, dotace od Ministerstva školství 
atd.). Každý registrovaný člen díky registraci 
bude také dostávat skautský časopis, který je 
vhodný pro jeho věkovou kategorii. 

Na některé z oddílových investic však nelze 
čerpat finanční prostředky z dotací, a tak 
jsme nuceni si tyto prostředky získat jiným 
způsobem. Proto Vám nabízíme stejně jako v 
minulých letech 3 výše registračního poplat-
ku a je jenom na Vás, který zvolíte.

1) 350Kč – základní registrační příspěvek, celou 
tuto částku odvádíme vyšším organizačním 
složkám Junáka

2) 700Kč – zvýšený registrační příspěvek, 
z něhož 350Kč oddíl odvede vyšším 
organizačním složkám Junáka a 350Kč 
zůstane v oddílové pokladně přímo pro naši 
potřebu

3) 1000Kč – sponzorský registrační příspěvek, 
z něhož 350Kč oddíl odvede vyšším 
organizačním složkám Junáka a 650Kč 
zůstane v oddílové pokladně přímo pro 
naši potřebu. Tato částka bude použita na 
další zkulturnění prostoru našich kluboven, 
případně na nutné opravy či potřeby oddílu.

Při registraci zároveň vybíráme vyplněné 

lístečky. Prosíme tímto všechny o vyplnění a 
odevzdání spolu s poplatkem, i když už jste ho vyp-
isovali třeba minulý rok. Některé údaje se mohou 
měnit a je nutné, abychom v oddíle měli aktuální 
informace. Tyto informace nikam nebudeme šířit, 
slouží pouze pro vnitřní potřeby oddílu. Lísteček je 
součástí tohoto šestáku, ke stažení bude také od 
příštího týdne na oddílovém webu. Děkujeme.

Největší výhodou registrace je bezesporu pojištění 
na všech oddílových akcích, takže můžeme reg-
istraci jenom doporučit. Nabízíme také možnost 
zaplatit registrační poplatek na části, stačí se dom-
luvit s kýmkoliv z vedení oddílu. DŮLEŽITÉ! Letos 
registrační příspěvky vybíráme pouze do 1.pros-
ince.2016 z důvodu dřívějšího data odevzdání na 
středisko!!!

Příspěvky můžete předat nebo poslat po dětech spo-
lu s vyplněným lístečkem rádcům/vůdcům družinek 
(Slonovi, Rexovi, Zdendovi, Míši, Janině, Báře) nebo 
přímo vůdci oddílu Fantovi či Ditě.

Děkujeme, 

za 6. koedukovaný oddíl Kateřinice

Fanta - Radim Zbranek, vůdce oddílu

Registrace 2017
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Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.
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(Dazul) Snad mne nebude nikdo podezírat, že nadržuju spisovatelům z Liberce, ale i dnes jsem si 
vybral dalšího z nich - respektive knihu jednoho z nich. Knihu jistě zná většina šestkařských roverů 
i oldskautů - ne nadarmo se jí také s trochou nadsázky přezdívá "roverská bible". Pokud tě kniha 
nezaujme nyní, nermuť se a bez výčitek ji odlož. Nepochybně se k ní vrátíš až příjde tvůj čas.  

Kniha ve svých prvních vydáních vyšla v podstatě "samizdatově" po několika 
stovkách výtiscích v letech  1981, 1986, 1988, 1989  - leckdy byly i tyto výtisky ještě 
kopírovány. Já sám jsem se s knihou seznámil prostřednictvím Katova dárečku, 
který mi věnoval při oddílových vánocích pár ler před  "sametem". Čert ví, kde 
ke KARPATSKÝM HRÁM tehdy, ve svých 16-17 letech přišel. Každopádně pracně 
přepsal na psacím stroji desítky stran citací z téhle magické knihy, pokoutně 
nechal párkrát nakopírovat, primitivně svázal do formátu A6 a tímto skvostem 
mne obdaroval. Byl to asi nejhezčí dáreček, který jsem kdy při oddílových vánocích 
dostal. Po sametové revoluci vyšla kniha už legálně - roku 1992, 1998 a 2000 v 
edici Skautské cesty.

Miloslav Nevrlý - Náčelník (ano je to ten Náčelník z 
knihy STEZKA ODVAHY - psal jsem o ní v ŠESTÁKU č.129) ve své asi nejslavnější 
knize popisuje 35 rumunských pohoří tak, jak je vnímal v době svých cest 
on. 
Mimo kapitol s názvy pohoří, mne osobně uhranulo 15 kapitol, které 
začínají  prvním bratrským slovem a končí posledním bratrským slovem. 
Těch 13 kapitol má názvy her.  Jsou uvedeny citátem a jejich obsahem 
jsou velmi osobní úvahy, doporučení či jakési rady.  Samotné názvy těchto 
kapitol jsou fascinující: Hra na poutníka s lehkým srdcem,  Na diamantové 
zdraví, Na hvězdný širák, Na hlad, Na vlčí dech a gazelí nohy, Na pocestnou 
radost, Na vonnou paměť, ... 
Náčelník své čtenáře oslovuje „bratříčku“  - už jen tohle oslovení v dobách zákazu skautingu mělo 
úžasný spiklenecký účinek a mimo jiné dešifrovalo o kom a komu jsou řádky určeny. 
Náčelník má úžasný dar opravdovosti. Dokáže několika málo slovy krásné češtiny vyjádřit to o čem 
bych já s nejistým úspěchem popsal několik stran.  
Muslimové mají svou pouť do Mekky - já považuju za čest, že jsem v Náčelníkově společnosti mohl 
jako instruktor strávit v roce 1994  týden na kursu FONS (určeného pro rovery) : -). 

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ
100 KNIH
KARPATSKÉ HRY



Neberte rozum do hrsti. Tam vám je k ničemu.

MILOSLAV NEVRLÝ - NÁČELNÍK  (*29.10.1933) - je český zoolog, publicista, 
spisovatel a cestovatel. Skautem se stal v roce 1946, po roce 1968 pomáhal 
vést Zetovi - Miloši Zapletalovi v Liberci 2. skautský oddíl. V letech 1970–
1989 jako činovník Turistického oddílu mládeže TJ Dynamo (TOM Dvojka) se 
věnoval mládeži staršího skautského věku a vedl oddíl starších, který vyrážel 
pod jeho vedením na každoroční legendární puťáky do Rumunských hor.  
Další jeho skvělé knihy: VĚTRNÉ TOULÁNÍ V HEDVÁBNÝCH ČASECH,  KNIHA O 
JIZERSKÝCH HORÁCH, CHVÁLY ZADNÍ ZEMĚ, ZAŠLÁ CHUŤ MORUŠEK, ... 

Hra 
na veselou skromnost

Co zlého by mohlo Vaše Vysokoblahorodí učinit 
tomu, kdo dokáže žít za deset rublů měsíčně?

(N. S. Leskov (1831 - 1895); Jednomysl)

    Míval jsem v mládí radost z téhle hry, mistrně 
jsem ji hrával. A cítím radost i dnes, kdy ji pro tebe 
píšu, můj dosud peněz a věcí chtivý bratříčku. 
Vzpomínám na svou dávnou skromnost a těším 
se, že snad i tobě - ale kdo ví? - jí způsobím ra-
dost. Nejkrásnější je působit radost, dopisem, 
úsměvem, podáním ruky, milováním, slovem, 
hrou na veselou skromnost.

    Chtěl jsem kdysi obstát ve vesmíru bez věcí, 
peněz, takřka bez jídla. Nejvyšší, nesplnitelná 
hra, musel jsem se jí nakonec vzdát. Ale bojoval 
jsem o každou maličkost, snažil jsem se žít s co 
nejméně věcmi, penězi, jídlem. Pro cesty je to 
nutná hra! Zdánlivě přízemní, ale krásná. Neh-
rál jsem ze šetrnosti ani z lakoty, chtěl jsem se 
jen zbavit hmoty a také mně bylo líto přírody. 
Kdyby všichni žili jako já (domníval jsem se), 
vydržela by zeměkoule, její lesy, vody, hlubiny i 
povětří ještě o několik tisíciletí déle, než vydrží 
takhle. Lidé by méně potřebovali, méně vyráběli. 
Země by zůstala čistá, západy slunce by byly 
průzračnější, lidé lepší. Ale nenacházel jsem 
příliš následovatelů, i když jsem nežádal nic 
mimořádného. Nepřišel jsem zrušit novověk a 

nikoho nenutil žít v bídě, chtěl jsem pouze ve-
selou skromnost.

    Byl jsem pro tu hru dobře vybaven. Za války 
jako chlapec jsem viděl nouzi. Zdaleka jsem ne-
hynul hlady, ale naučil jsem se nežít v opičím 
nadbytku. Po válce jsem dostával od rodičů 
směšné kapesné. Kamarádi měli víc, dalo náma-
hu nezatrpknout, ale podařilo se to, nezačal jsem 
hru na trpkou skromnost. Na cestách jsem chtěl 
daleko a vysoko dojít a k tomu byla skromnost 
nezbytná: s těžkým batohem daleko nedojdeš. 
Nosil jsem v něm nejraději nejen lehké, ale i jed-
noduché věci, protože jsem chtěl být co nejméně 
závislý na lidech, jejich důvtipu a výrobcích. Dělal 
jsem jen věci, které měly chránit zeměkouli před 
zkázou, která na ni stejně čeká, a přitom jsem 
posiloval svoje sebevědomí přežít jen s tím, co 
umím. Zkus to také a neutrpíš škodu, bratříčku. 
Antický filosof napsal ve svých myšlenkách o štěstí 
a mravnosti již před tisíciletími, že nejpříjemněji 
užívají přepychu ti, kdo ho nejméně potřebují. 
Ve stáru budeš s radostí vzpomínat na doby, 
kdys takřka nic nepotřeboval. K radosti, ke štěstí, 
k milování nepotřebuješ vůbec nic. Obnaženou 
duši, nahé tělo. Vzpomínám na nejkrásnější 
dobu svého manželství, na začátek. Na pod-
laze ležel jen slamník, sláma zašitá v hrubém 
plátně. Pod děravou dekou dva horké dechy. Nic 
víc v místnosti nebylo. Z tak krásného začátku, 
úplné chudoby, z čiré soběstačnosti dvou dechů 
lze dlouho žít. Nauč se skromnosti, můj po ma-
jetku bažící bratříčku! Musí ti přestat záležet 
na věcech, šatech, penězích, jídlech, ani nevíš, co 
všechno tím získáš! Většina lidí touží po věcech, 
na jejich získání zmaří takřka všechny prostředky. 
Chtějí mít stále nové a lesklé hračky, touží se na-
zobat barevných titěrností. Jako opičky. Stále 
zobají nové a jako z neumdlévajících řití z nich do 
smetišť vypadávají jen málo opotřebované a do-
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Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.

sud užitečné věci. Smetiště - naleziště krásných 
věcí. Blažení lidé, kteří se tam nestydí chodit 
a z lítosti nad zeměkoulí a z úcty k lidské prá-
ci sbírají pohozené věci a vracejí jim život. 
Oddalují konec světa! Odhazování nepatrně 
opotřebovaných věcí a nadbytečných jídel 
dosáhlo v našich zemích tak vysokého stupně, 
že se podobá přírodnímu jevu a není nutno se 
stydět ho využít. Zahoubařit si na smetištích, 
zarybařit v popelnicích. Jako lovci odcházeli ulo-
vit kdysi zvěř, může potřebný člověk u nás odejít 
tam, kde nalezne nebo kde mu dají všechno, co 
potřebuje k životu. Nádobí, jídlo, lyže, nábytek, 
tužku, šaty, bicykl, sešit, ruksak, deku, provaz, 
knihu, sekeru, boty, kamna, lžíci, všechno. Ne z 
lásky, ale z vděčnosti za to, že je zbaví přítěže, 
kterou ihned nahrazují novou. Lze žít takřka 
zadarmo, většina z nás žije v čarovném lese, 
hříšném nadbytku. Odhazování starých, do-
sud užitečných věcí připomíná vraždy. S čím 
jsi zestaral, co ti bylo věrné a sloužilo ti, cos měl 
rád, to si pěkně po eskymácku ponech až do 
smrti, bratříčku! Nůž, hrnec, dům, manželku, 
loď, všechno. Marnění věcí je hříšné. Mělo by 
být trestné a jednou také bude. 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?

    Pohoršujeme se nad ještě bohatšími zeměmi, 
kde se zbytky jídla vyhazují zároveň i talíře a 
příbory, kde za městy mají nedohledná smetiště. 
Eskymák, který nevyhodí ani vypálenou sirku či 
ohnutý hřebík, by zase ustrnul nad námi. Vyha-
zujeme třeba nádherné plechovky od konzerv, 
umné a užitečné, plné cínu, ušlechtilého prvku, 
který se po výbuchu vesmíru miliardy let tvořil 
a hutněl z božského vodíku přes helium až na 
zemský kov, který již nikdy v budoucnu znovu 
nevznikne. A my? Bez ohlédnutí odhodíme věc, 
na které pracoval vesmír, čas a lidský důmysl. 
Věc, která může ohřát jídlo, spravit loď nebo 
lyže, načerpat vodu a tak zachránit život, ucho-
vat teplo nebo světlo, desítky dobrých věcí. 
Nelze přirozeně skladovat celý život tisíce 
prázdných plechovek, ale lze žít bez konzerv. 
Vězeň by se zhrozil, kdyby viděl, jak vyhazuješ 

čistý list papíru. Na pouhý útržek by napsal 
zprávu, která by ho vysvobodila, báseň, která 
by ho učinila nesmrtelným. Nelze opatrovat 
celý život papíry, ale lze jich vyrábět méně. 
Byly by vzácnější, lidé by si jich víc vážili.

    Stačí málo, zejména na cestách, můj 
zbytečnostmi obtěžkaný bratříčku! Ukaž mi, 
bez čeho se obejdeš, a řeknu ti, vezmu-li 
tě s sebou. Uč se nosit stále méně. Pak budeš 
lehoučký. Kdysi jsem nosil batoh, který jsem stěží 
uzvedl. Dusal jsem těžce, pomalu, neradostně. 
Nesl jsem pilu, sekeru, vařič, petrolej, baterku, 
lékárnu, náhradní boty, mnoho jídla, snad 
abych nezahynul hlady. Dnes lehce létám nad 
karpatskými horami, nic nepostrádám. Větve 
lámu rukou, na ohni uvařím rychleji, za tmy 
uléhám po paměti, boty suším pod hlavou, hla-
dy jsem dosud nezahynul. A lékárna? Česnek na 
všechny nemoci, na odřeniny vlastní moč.

    Ale píšu asi nadarmo, posun hodnot pozo-
ruji i sám na sobě. V dětství jsem se vysmíval 
svojí babičce, která odmítala vyhodit staré 
noviny. Dnes se moje děti vysmívají mně, 
že se hrozím toho, že by neváhaly vyhodit 
přečtenou knihu. Babičce stačilo k nebeskému 
pocitu soběstačnosti a hrdosti, že si uměla 
vypěstovat obilí a napéci chleba. Nejčistší pokoj 
v duši. Dnes je to těžší, z nákupu chleba za 
snadno vydělané peníze se hrdost nerodí.

    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. Z muže musí vanout duch a síla 
myšlenek, a pak si může třeba šlapat po roz-
trhaných kalhotách, a přesto ho hluboké lesní 
duše s temně lesklýma očima a divokou vůní 
budou obdivovat. Život by za něho položily, bu-
dou toužit vedle něho usínat. Není jich možná 
mnoho, jedna ze sta, ale stojí za to kvůli nim 
žít, ostatní jsou jen prach a popel. Neobávej se 
starých kalhot. Co je staré, není ještě směšné. 
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O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.

Nedbej na lidi, neřiď se jejich vkusem, ať se oni 
řídí tvým. Plážoví hejsci, ze kterých nezáří duch, 
ale knoflíčky, ti budou ještě závidět a mamě tě 
napodobovat. Nikdy si ale neohrnou nohav-
ice nad kotníky tak samozřejmě, nádherně a 
lhostejně jako ty.

    Většina lidí touží také po penězích, jsou ochotni 
kvůli nim utrpět škodu na duši. Ale i peněz stačí 
málo. Máš-li jich dvojnásob, neprožiješ dvojná-
sob krásné dny na horách a v lesích. Použiješ-
li je na dopravu, budeš jen někde rychleji, to 
je všechno. Letadlo je nejrychlejší a nejdražší, 
nic cestou neuvidíš. Vlakem cestuješ levněji a 
pomaleji. Je to lepší. Pěšky jdeš téměř zadarmo, 
jen za úhradu tělesných sil. Mnoho tak uvidíš a 
prožiješ. Drž se chůze, bratříčku! Nejkrásnější 
je už ani nejít, jen sedět nebo ležet, hledět dolů 
z hor, všechno vidět. Dýcháš lahodný vzduch, 
mračna plují, peníze k tomu nepotřebuješ. Te-
hdy budeš jako onen dávno zemřelý muž, zprvu 
nejbohatší král staré Indie, později nahý světec: 
"Osvobozen od pout zisku, marných nadějí a 
strachu z pádu nebyl již pánem země, ale sebe 
sama. Nemaje nic, vlastnil všechno."

    Konečně většina lidí touží po jídle, osvědčují v 
něm jen malou skromnost. Musí-li se již uskrom-

nit, pak to není veselá skromnost. Jsou mlsní a 
líní. Plné láhve do hor donesou, ale prázdné zpět 
již ne. Pohodí je v lese jako opice banán. Jídlu 
je věnována samostatná hra, proto jen krátce - 
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. Většina bratří ve 
světě má takový nedostatek, že mnozí hynou 
hlady. Viděl jsem v jednom časopise barevný ce-
lostránkový snímek (škoda papíru, barev i práce 
pro něj): unylý mladík na něm zamačkával 
nedokouřenou cigaretu o vejce na slanině. 
Nedopalek vězel v talíři nádherné slaniny, v 
barevném vejci. Byla to bezpochyby mladíkova 
večeře, zaplatil ji svými penězi, mohl s ní naložit, 
jak chtěl, prostě ji jen nenechal projít útrobami, 
ale přesto se mně udělalo při pohledu na snímek 
téměř nevolno. Nedovedu vysvětlit proč, ale bylo 
to odporné. Téměř nic na světě mně nevadí, ale 
tak hluboká neúcta ano. Kdybych měl královskou 
moc, zavřel bych unylého mladíka na tři roky do 
káznice o vodě a chlebu. Nevím proč, ale neslevil 
bych mu ani den.

    Daleko je onen mladík od starce v balkánských 
horách, kterého jsem kdysi navštívil. Připravoval 
si zásoby na zimu. V chladné síni stálo šest 
sudů. Stařec zvedal víka: kyselé zelí, povidla, ovčí 
tvaroh, sádlo, med, slanečky. V rohu stály tři 
pytle. Mouka. Hrách. Sůl. Na stěně visel pletenec 
česneku a jakési byliny, na zemi hromada 
kukuřičných klasů. Pak již tam nebylo nic. Stařec 
vypadal zdravě, šťastně se usmíval, zdálo se, že 
má všechno, co potřebuje na pět měsíců tmy a 
chladu.

    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. Někdy je to 
nepříjemné, téměř to bolí, ale jde to vždycky. 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 pros-
pívá a pomáhá k veselosti a bezstarostnosti.
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Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to poznali.

ZAHAJOVAČKA - 2.září 2016
(Šáša) Ahoj! Začal nový školní rok a to znamená 
že začal skaut a to znamená zahajovák. Nebudu 
to zdržovat tím, co všechno to znamená tak se 
pusťtme k článku. Přijely jsme do Březin ( já a 
Karenina) těsně před zahájením čekali na nás 
Deny, Šimon, Dan, Marťa, Lila, Knedla, Peťa a Rex 
(možná ještě někdo).

Stáli v kroužku a čekali až já a Karenina 
přiběhneme. Když jsme stály v kroužku i my, 
Deny zasekl sekyru práce a všichni čekali, co se 
stane, protože nám Deny oznámil, že to dělá 
poprvé. Zasekl sekyru a všichni začali tleskat, že 
se nic nestalo a taky tomu že Deny zahájil nový 
skautský rok (tak tomu říkám asi jenom já ale to 
je jedno). 
Zařvali jsme pokřik a šli hrát hry. 1. hra byla ta, 
že jsme si stoupli do dvou "zástupů" (všichni 
víme že to zástup nebyl ) a Deny dal před těma 
prvníma meče. A my jsme měli za úkol otočit se 
10x kolem toho meče a doběhnout si k Denymu 
pro gumovou žížalku. Byla řada na mě. 10x jsem 
se obtočila kolem meče a celkem v klidu doběhla 
k Denymu vzala si žížalku snědnla ji a běžela 
nazpátek, předala jsem štafetu a stoupla si zase 
do "zástupu". Opět řada na mě obtočila jsem se 
kolem meče ááá tady se to postupně zhoršovalo 
místo toho, abych běžela rovně, jsem běžela 
nějakýma kličkami, ale k Denymu a žížalkám 

jsem se dostala. Běžela jsem opět nazpátek a 
to už celkem šlo, předala jsem štafetu a sedla 
si na zem. Po celkem dost kolečkách to vyhráli 
kluci (bylo to rozdělené na kluky a holky), tím že 
první snědli všechny žížalky. 

Pak jsme čekali co za hru přijde teď. Deny si pro 
něco šel dovnitř a mezi tím jsme si povídali. 
Deny konečně vyšel ven s miskou, ve které byly 
citrony, a hned jsem věděla, co budeme hrát. 
Táááákže hra číslo 2 JE! citron... jupíííí. šlo o to 
že jeden šel za dveře a my ostatní jsme si stoupli 
vedle sebe a Deny dal někomu do pusy citron. 
Samozřejmě jsem se první přihlásila já, Deny 
kývl že jo, přišel ke mně a ukázal misku s cit-
ronama, tak jsem si odborně vybírala ciron a 
vzala jsem si co nejmenší měsíček do pusy. Deny 
zavolal toho za dveřmi a ten musel uhádnout, 
kdo má v puse citron. Sice mě uhádl ale až na 
poslední pokus. Podruhé jsem šla za dveře já 
(mezi tím přišla Slon) a dojídala citron, když 
mě Deny zavolal teda zaklepal, tak jsem šla 
ven a neuhádla na žádný pokus kdo to v puse 
měl (myslím). A takhle podobně se opakovaly 
všechny kola... 

Poté byla taky menší přestávka. Po menší 
přestávcejsme šli hrát další hru a ta je! na 
honěnou... byla to klasická honěná ale mohli 



Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.

jste "jít" do domečku a z toho domečku vás 
mohli zachránit tím že vás někdo podlezl. Na 
honěnou jsme si hráli asi čtvrt hoďky. 

Poté jsme si chtěli zahrát nějakou odpočinkvou 
hru. Koťátko... Hra která mi vůbec ale vůbec 
nejde. Jde o to že si sedneme do kolečka a 
koťátko si sedne doprostřed, někoho si vybere a 
řekne mu: ,,Já jsem malé ubohé koťátko, dej mi 
mlíčko mňau mňau" A ten kterého si vybralo 
musí říct něco v tom smyslu ty jsi malé ubohé 
koťátko. Když se ten dotyčný zasměje je koťátko 
on, když se ale nezasměje tak si koťátko musí 
vybrat někoho jiného. Tohle jsme hráli asi tak 
deset minut a pak jsme šli hrát zase hoňenou, 
ale místo podlézání bylo plácání po zadku. 

Když jsme dohráli tak už byl čas ukončit oddílovku. 
Šli jsme do kroužku zařvali pokřik a šli domů.... 
Toď vše... Tak možná u dalšího článku AHOJ!

(Peťka) Takže, jak bych začal. Tento článek nebude 
moc obsáhlý protože si toho moc nepamatuju ale 
vím, že zahajovačku měl Deny. 
První hra byla na slony. Hra spočívala v tom, že sa 
15x točíte kolem klacku a potom utíkáte, vezmete 
si bonbon, sníte ho a předáte štafetu jinému. 
Pak jsme hráli citron a na muže a ženy což je do-
cela známa hra. 
Na co jsem ale zapomněl a to je docela důležité, 
že jsme na začátku zasekávali sekyrku, ale víc už 
si nepamatuju.
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ODDÍLOVKA - 9.září 2016
(Martin) Na oddílovku přišli Šimon, Dan, Lenka, 
Martin a pokud jsem někoho vynechal, omlou-
vám se. 

Oddílovku vedli Kája a Jindra. Udělali nám re-
kordy oddílovky, do nichž patřil skoky přes 

To, že nedostaneme vždy to, co chceme, je někdy obrovské stěstí.

švihadlo, hod míčem do koše, přetah lanem a 
oblézání stolu.  

Všechny disciplíny byly fajn a Jindra skočil přes 
švihadlo 225 krát (zhruba). Lenka a Kája dělali 
hvězdy.

(Fanta) Na tuto nečekanou brigádku jsme vyjeli 
ve 4 členném týmu. Já Tom uličník, Ještěrka a 
Lila. 
Cesta se nám trošku zkomplikovala neboť jsem 
nestihl nakupiť šecky věci, ale kolem 9 hodinky 
jsme byli na místě. 

Začli jsme vysazením a natíráním okenic, čehož 
sa chytly cérky. Já jsem se konečně pustil  do 
lištování podlahy. Tzn.. vše vynosit posunout 
kuchynku, ale spon se pořádně vytřelo a zamet-
lo. Tom začal dělat čepovat trámy na dokončení 
přístřešku na dřevo a nářadí. Proto sme museli 
ale vynosit šecky podsady uskladněné pod 
přístřeškem, najít pro ně vhodné místo a pořádně 
zaplachtovat ať majů vsetínské světlušky v čem 
tábořit aj příští rok. 

Rozdané pracovní úkony sme stihli s přehledem 
všichni, takže zbyl čas aj na obědové opečení 

špekáčků. Dokonce se stihly ztlůcť aj jedny dveře 
ze dvou. Oboje budů posuvné, ale systém posu-
vný musíme ještě vymyslet a zrealizovat ... 

Mezi 16 a 17 hodinou sme začli nakládat na 
vozík křoviňák, což mě připomnělo že sme 
ještě stihli poséct a zhrabať kus lůky... Sme fakt 
DOBŘÍ!! 
Centrálu pučenů od našich hasičů, pokosovku, 
motorovku, vrtačku, přímočárku a vše co tak 
běžně sebů do dinotic na brigádku berem.

Snad se letos ještě dostanem k postavení základ-
ní konstrukce venkoví jídelny. Desky na střechu 
už máme nachystané ze staré podlahy z DBCB, 
patky sů zabetonované s přesností na 28 cm, 
takže už zbývá jen sehnat asi 20 – 30 ks smrkové 
kulatiny o průměru 12 -15 cm a můžem stavět. 
Plánů je moc, lidí málo a času ani nemluvím..
Držte nám palce :D.

BRIGÁDA V DINOTICÁCH - 10.9.2016

11



Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím - věřte jen svým i cizím skutkům.w
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(Dazul) Tradiční podzimní POMOC DBCB byla 
připravována ještě pečlivěji a větším týmem než 
předchozí brigády. Předávám totiž správcování 
Dětského bezbariérového centra Březiny Deny-
mu a Ditě, kteří se samozřejmě také zapojili.

Před sedmou ranní nakládám Toma s křoviňákem, 
motorovou pilou, kotoučovou pilou, basou 
nářadí a spoustou dalších věcí potřebných pro 
dnešní akci.

V DBCB už je čilo –  ŠESTKA totiž měla promí-
tání s přespáním v klubovně. Dneska začneme 
určitě včas : -) Koneckonců stěhování věcí z podk-
roví do herny v přízemí už probíhá. Postele, ma-
trace, stoly, skříňky, … to vše by při rekonwtrukci 
podlahy zavazelo. Současně probíhá společná 

snídaně nocležníků i některých příchozích. Deny 
naráží velkou bečku kofoly a malou piva (úlit-
ba a poděkování pro pivomilné dospěláky, kteří 
dnes příjdou pomoc).

Schází se postupně všichni, kteří jsou ochotni 
dnes při společném díle pomoc. Jak už to bývá, 
není nás tolilk, abychom zvládali udělat všech-
nu potřebnou práci mimo stěžejní demontáže 
stávající podlahy, ale o to větší tu vládne ruch.

Snažím se občas něco vyfotit a zaznamenat na 
video, aby bylo dnešní dění zachyceno pro oddí-
lovou historii. Ale protože je dnes potřeba hlav-
ně pracovat, nedaří se mi to jak by si to historie 
zasluhovala : -)

VELKÁ PODZIMNÍ POMOC DBCB - 24.9.2016

(Naty) V pátek jsem šla na přespání do Březin. 
Hráli se buldoci a večer se promítaly fotky z 
tábora. Byli jsme tam my i oldskauti. Hned ráno 
začala brigáda. Předělávala se celá vrchní míst-
nost. Chlapi vyrvali staré desky z podlahy a pak 
tam dávali nové. Pak se tam muselo všechno uk-
lidit a povysávat.

Holky umývaly celou kuchyň. Venku se vyklíze-
la šopa a nářadí uvnitř. Dan, Peťa a Zub sekali 
trávu. Uklízela se půda a taky se opravovala. 
Na pomoc nám přišli i skauti z Ratiboře. Všem 
nám uvařili čaj a guláš s chlebem a cibulí. I 
bramboračka tam byla. Všem se tam moc líbi-
lo.

PŘESPÁNÍ V KLUBOVNĚ - 23.-24.9.2016



Nadbytek neznamená bohatství.
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Podlahu se podařilo demontovat ve velmi dob-
rém čase, u části desek se vytahaly hřebíky, kůl-
na se pročistila a uklidila, půda ve spálni byla 
upravena podle půdy nad klubovnou a připra-
vena na osvětlení, vytřídily se věci na vyhoze-
ní, opravil se a technicky vylepšil přístřešek na 
popelnice, podařilo se udělat kóje na uskládání 
dřeva, důkladně se všude vycídilo, byly vymě-
něny sprchové baterie i barerie na kuchyňském 
dřezu, posekla se sekačkou louka a křoviňáky 
tráva mezi stromkama, převezly se a uložily 
desky z demontované podlahy k oddílovému 
srubu do Dinotic.

Taky se snědl skvělý guláš, který uvařil Tomův 
taťka Rosťa a úžasná kyselica, kterou ukuchtila 
Irča. Nedopila se celá bečka kofoly a piva.

Dost naplánovaných prací se díky pozdním 
příchodům a předčasným odchodům nestihlo 
zcela dokončit. To bychom měli ale v rámci dru-
žinovek i individuální práci vyhlášených pra-
cantů během dvou týdnů dokončit.

A po zaschnutí nalakované podlahy, nejpozději 
14.října 2016 nás čeká velké stěhování nábytku 
a postelí zpět do podkroví. V sobotu 15.10.2016 
už mají DBCB pronajaté svatebčané …

Tomovi
Zdendášovi
Denymu
Fantovi
Ditě
Tomášovi G.
Máji
Rexovi
Lile
Karlovi
Toníkovi
Stiffi
Natálce
Peťkovi
Šáši

Veliký dík: 
Slonovi
Hatatitlovi
Naty
Zubovi
Danovi
Gejitce
Honzovi B.
Tomášovi
Romanovi G.
Káji
Coudymu
Jaxovi
Pazičovi
Janě H.
Lence 

Někteří pomáhali celých 13 hodin, jiní třeba 
jen dvě hodiny, ale pomoc všech byla potřeb-
ná. 

Právě v nezištné pomoci výše uvedených pra-
cantů je úžasný potenciál Dětského bezbarié-
rového centra Březiny. 

To že se dnes v DBCB protáhlo 31 „brigádníků“ 
je na vykonané práci poznat.



Směje se jizvám, kdo nikdy rány nepocítil.
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(Dazul)  .... Namísto kamzíků mne překvapuje, 
že se z mlhy vynořuje rychle klusající blonďatá 
žena, doprovázející méně hezkým, funícím 
manželem. S usměvem mne zdraví (ta ženská) 
a rychle mizí v mlze za mnou. Samozřejmě, že 
mne těší, že jsem jí stál za udýchaný pozdrav ve 
dvoutisícich metrech nad mořem, ale stejně tak 
mne netěší nastolená otázka, zda ten pozdrav 
nebyl ze soucitu : -)
Mlha se začíná trhat a s pronikavším sluncem 
se ode dna odráží i mé houpající se sebevědomí. 
Ale hlavně – z protisměru mně v pravidelných 
intervalech míjí osamocení šlachovití běžci a 
občas i pružná slečna či paní ve středních letech. 
Všichni oděni v moderních hi-tech tričkách, s 
čelenkami na hlavě a někteří i s láhví jontové-
ho nápoje v ruce. No jasně! Tady se běží nějaké 
„preteky“! Všem těm závodníkům na gazelích 
nohách závidím jejich vytrvalost. Tipuju, že vy-
bíhali odněkud 1100 m n.m a vydrželi to cca 
2000 m n.m. A jistě poběží i dolů. Chtěl bych mít 
jejich svaly, šlachy, plíce, klouby a hlavně vůli.

Těch 100 výškových metrů k útulni Ďurková je 
cca 400 přímých metrů, které frajersky sbíhám v 
cupitavém poskakování, s bederákem pevně up-
nutým a prsákem dotaženým nadoraz. Bágl se 
mnou tvoří součást mého těla. Všechny mé pohy-
by jsou 100% koordinované s předpokládanými 
pohyby mého báglu. Kupodivu nemám strach, 
že „hodím lištu“. Jsem cca pětihodinovým 

vykračováním po hřebenu jen příjemně una- 
ven, nikoliv vysílen. Sbíhám to „na jistotu“. 
Zaplaťpánbůh – kotníky mi zatím ještě dobře 
slouží a víra v mé omezené možnosti je nezlom-
ná. Čistě pragmaticky – pořádně jsem se pro-
táhl, posílil své sebevědomí a hlavně ušetřil cca 
2/3 času na sestup. Rád „ušetřený čas“ využiju 
sluněním :-) ...

.... pokračuju kousek pod útulňu – k pramenu, 
abych si nabral pramenitou vodu. Ta zde zatím 
zpoplatněna není. Za ztrátu výškových metrů mi 
tenhle pramen určitě stojí. Je do něj úplně úžasné 
zakomponovaný medvěd vyřezaný ze dřeva. Tak-
ová hezká lidová tvořivost. A ještě tu je moudrá 
cedulka, že se u pramene nemá „srať a šťať“. To by 
mne teda fakt nenapadlo.

Já si tady udělám pozdně polední siestu ( je cca 
14:00). Pořádně se naobědvám, napojím, umyju 
a nebudu se bránit schrupnutí.  Bágl házím na 
relativně šikmou rovinku, vytahuju nedočkavě 
ešus a z půlky jej plním ledově chladnou vodou. Za-
paluju vařič abych nechal zevřít vodu. Z modrého 
balíčku BDP (bojová dávka poravin – speciálně 
vyvinuta pro vševojskové použití – splňuje 
požadavek AČR na kvalitu konzervovaných dávek 
potravin) vytahuju „hamé“ konzervu „zadělávané 
fazolky“. Je skvělé, že tohle konzervované jídlo se 
nejenže vleze do „moderního“ ešusu, ale jde i zak-
lopit víčkem a urychlit tak dobu varu. ...

S VESELOU SKROMNOSTÍ 
PO NÍZKÝCH TATRÁCH - 1.-2.10.2016
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Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví.

Borůvek a brusinek míjím opravdu kvanta. 
Neuvěřitelně mne zdržují. To bych nevěřil, co dělají 
čtyři týdny (tedy 1/13 roku) rozdílu v „úrodě“. 
Dnes si vyloženě užívám doby pozdní hojnosti. 
Loni jsem jen paběrkoval, dnes se přežírám. Už 
vím, co to znamená „jíst plnými hrstmi“ : -)

Za ůtulňou Ďurková už konečně mířím po 
hřebenu na západ téměř sám. Mířím k Latibor-
skej hoľi (1648 m n.m) a hlavně k Sedlu pod Ska-
lkou (cca 1500 m n.m), kde chci začít sestup z 
hřebene. Loni jsem kousek odtud spal, ale letos 
chci vyzkoušet něco jiného. Prozkoumám jiné 
údolí, jiný sestup, jiná zákoutí Nízkých Tater.
Trochu toporně sestupuji dolů po vyšlapaném 
chodníčku, směrem, kde ukazuje šipka se žlutou 
značkou. Po chvilce míří stezka přímo dolů. 
Žádný traverz! Sešup kolmo k vrstevnici. Je to 
brutální svah. Začíná se stmívat, tak postupuju 
spíš pomalu než rychle. Žádné sbíhání, poska-
kování a cupitání. Nakračuju spíše zvolna, tak 
jak se sluší na můj věk i zaslouženou únavu z 
dnešní potulky. Sundávám si bundu, protože s 
ubývající nadmořskou výškou znatelně stoupá 
teplota. Čím níž sestupuji, tím je teplo větší. Je to 
samozřejmě i tím, že tady se už neprohání divoký 
tatranský vítr, který si tam nahoře na hřebeni 
rozmařile pohazuje s ptáčky poletujícími těsně 
nad obzorem ...

... Ale já hledám aspoň dva pevné stromy, které 
budou od sebe 3 metry. Natáhnu mezi ně ha-
maku a  budu tak moci spát i v hodně prudkém 
svahu. A pohodlně.

Přiznám se že mám trošku obavu z medvědů. 
Nedávno jsem četl že na Slovensku je při posled-
ním měření (700 dobrovolníků sbíralo asi půl 
roku medvědí trus, na kterém se pak provedla 
DNA analýza) spočítáno kolem 1300 medvědů. 
Někteří jsou prý hodně oprsklí. Je prý povolen 
odstřel plných dvou (!!!) medvědů. Tak doufám, 
že už je picli a že to byli zrovna ti dva, kteří mají 
své teritorium mezi Liptovskou Lúžnou a Sedlem 
pod Skalkou.

Soukám se do hamaky a čelovku si nechávám 
na dosah ruky. Nůž dávám raději mimo dosah – 
chci eliminovat pudovou reakci, protože vím, že 
nejsem Old Shatterhand, který grizzlyho nožem 
zabíjel naprosto běžně. Než se odebéřu do říše 
snů, přehrávám si pro jistotu dvě nouzové vari-
anty, ze kterých si v případě, že se huňáč objeví, 
budu muset vybrat. Ta lepší spočívá v rychlém 
vyšplhání na strom – bosky a bez kalhot, protože 
předpokládám, že se v takovém případě nebudu 
mít čas obléct ani obout. Na oba nejbližší 
stromy bych měl vyšplhat snadno, jen za cenu 
pořádně rozedřené kůže. Ale lepší kousky mé 
kůže na smrku než v medvědí tlamě. Ta druhá 
varianta je horší – vykutálím se i se spacákem 
z hamaky a sesunu se po svahu dolů, dokud 
mne nějaký keř či strom nezabrzdí. Zatáhnu si 
spacák a otočím se obličejem k zemi. Nebudu se 
hýbat – medvěd prý v takovém případě s velkou 
pravděpodobvností nezaútočí a po nějakém 
čase odejde.   ....

celý článek + video je na www.oldskauti.cz



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

Na vzniku tohoto ŠESTÁKU číslo 131 se podíleli:  
Miloslav Nevrlý - Náčelník, Šáša, Peťka, Martin, Mája, Naty, Dita,  Mája, Fanta a Dazul.   

Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : ...............................................................
O vytištění tohoto čísla ŠESTÁKU se zasloužila společnost LACHIM s.r.o.  www.kvalitnikoupelna.cz – děkujeme!

PLÁN AKCÍ NA ŘÍJEN
7. 10.  Oddílovka
14. 10.  Oddílovka  - DRAKYÁDA (Flegy) - každá družinka bude mít alespoň jednoho   
  vlastnoručně vyrobeného draka
21. 10.  Oddílovka (Fanta)

28. - 29.10.  Podzimní výprava na HAWAI - trampská chata na Půlčínských skalách. Odjezd: v 
pátek 28.10. - sraz 7:00 v Ratiboři u kina.  Návrat: v neděli 30.10. v 16.45 do Ratibořa.
Co s sebou: věci  na více denní výpravu tj. spacák, karimatka, oblečení do chaty i ven dle počasí 
+ náhradní, vhodné obutí, pyžamo, hygiena, papuče, šátek, deník+tužku, KPZ, uzlovačka
Cena: 400,- (společná cesta, jídlo, ubytování) – zbytek samozřejmě vrátíme, je lepší mít rezer-
vu.
Prosíme o nahlášení účasti nejpozději do středy 26. 10. kvůli nákupu jídla a to buď svým 
rádcům na schůzce nebo na tel. 733 520 903 Mája – Štěpánka Pavlůsková. Veškeré dotazy na 
tel. 733 520 903 – Mája, 736 422 974  - Deny Janáč.

Další akce:
4. 11. oddílovka (Dita)
11.11. oddílovka (Deny)
12.- 13.11 družinové výpravy 
( jedno nebo dvoudenní)
18.11. oddílovka (Fanta)
25.11. oddílovka (Míša)

2. 12. Oddílovka
9. 12. Oddílovka
16. 12. Oddílovka
23. 12. Oddílové Vánoce
28.-30.12. Polárka 
31.12.-1.1. RS Silvestr

Plán uvedených oddílových 
akcí se bude v průběhu roku 
aktualizovat!


