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„Co jsem si nabalil - to si ponesu. Co jsem si navařil - to si taky sním. 
Co jsem si zapomně - bez toho se musím obejít."

2

1998



3

„V oddíle je vždycky hodně kamarádů, co tě podrží - pod vodou :-)"

1999



„Šli jsme do takového kopca, že tam aj ptáci chodíja pěšky!"
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2000
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„Všecky cesty vedů do Říma, akorát ta, po které ideme my, vede do p...le."

2001



„Neřvi po mě, nejsem tvůj dobytek !"
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2002



„Vychovávať cizí děcka je vždycky jednodušší než vychovávať ty svoje vlastní ..." 
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„To je přeca Mirisova milovačka."

2004
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„Dazule, Dazule - máš IQ na nule !"

2005



„Drž hubu a pádluj !"
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2006



„Radkůůůů ! Jak je to daleko? Kolik je to ještě kroků?"   
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2007



„Ten kameň vypadá jak normální šutr ..."

12

2008



„Jaké nachlazení? Pitva ukáže kdo měl pravdu."

13

2009



"Idem obhlédnout materiál do vedlejšího tábora"  (ogaři odcházející do vedlejšího tábora, kouknout na baby)
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2010
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Klíště: "To je smrk?"  Kecka na to: "Né to je borovica, podle listí."

2011



„Vzal sis prášek?" 
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2012
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Deny na průvodčího při nočním přesunu z tábořiště s asi 15-ti členou skupinou: "Vlezeme se do pade?" 

2013



„Každý den se společně modlíme za pěkné počasí. A když se to nepodaří, je to průšvih šamana."

18

2014
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„Čo bolo, to bolo, terazky sme doma."

2015



Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na www.oldskauti.cz

Dnešní ŠESTÁK je naprosto jiný než předchozích 
135 čísel. Je složen z fotografií alespoň nepatrně 
mapujících 20 let fungování ŠESTKY.  A je téměř 
beze slov. K čemu slova ...
Vy mladší, vyzkoušejte si nechat komentovat 
jednotlivé fotografie těmi oddílovými 
"pamětníky". Zcela určitě uslyšíte pokaždé jiný 
příběh, který je v zákulisí oné fotografie.   
Shrnout celý oddílový rok do jedné nebo několika 
málo dochovaných fotografií není proto úplně 
snadné. Kdyby to bylo možné, vyhnul bych se 
tomu. Popravdě - vyhnout by se tomu šlo, ale  
pak by tenhle zvláštní ŠESTÁK nespatřil světlo 
světa.   
Úkol to je těžší o to, že jiné emoce a vzpomínky 
vyvolá fotografie u toho, kdo byl u jejího vzniku 
a jiné u toho, kdo nemá páru o co se jedná. Ale 
to je už údělem fotografií. 
I když oddílem prošlo  za 20 let několik set ogarů 
a cérek, jistě pochopíš, že nebylo reálné vměstnat 
do tohoto ŠESTÁKU takové množství fotek :-)
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