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číslo 138 vydáno pro vnitřní potřebu - 16.června 2017, nákladem 50 výtisků



„Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno.“    - Victor Hugo - 
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ŠESTKA (respektive vsetínské středisko Junáka) by 
měla do konce prázdnin získat jednohektarový 
pozemek u Budišova nad Budišovkou. Bude sloužit 
jako tábořiště ŠESTKY. Je cca 3 km proti proudu 
potoka kde oddíl tábořil loni.

Našemu skautskému středisku (sdružuje deset 
oddílů  včetně 6.K - ŠESTKY a 6.OS - OLDSKAUTI.cz) 
byla schválena dotace KÚ Zlín na podporu  činnosti 
(cca 40 tisíc?). 

Vsetínský  1.chlapecký oddíl upustil od záměru 
pořídit a spravovat dřevěnici poblíž střediskové 
valašské chalupy Bařinka ve Velkých Karlovicích. 

Dita s Denym má v DBCB za prvního půl roku 
zarezervovaných víc než 30 pobytů :-)  To je dobrý 
předpoklad proto, aby hospodaření neskončilo v 
červených číslech.

Na zářiovou velkou polní hru HELP máme 
registrovaných 10 týmů. To je zatím sice nižší 
počet než obvykle, ale věříme, že se další týmy ještě 
přidají.

Nejdéle vycházející časopis našeho vsetínského 
skautského střediska byl "roverský" STOUPA HLÁSÍ, 
který vycházel v letech 1992-2007. Bylo vydáno 
133 normálních čísel a minimálně 4 speciály. Náš 
ŠESTÁK sice začal vycházet až v roce 2000, ale zato 

vychází pořád. Už bylo vydáno (včetně tohoto 
čísla) 138 "řádných" čísel a minimálně 5 
speciálů. Sečteno a podtrženo - STOUPA HLÁSÍ 
vycházel 15 let a zůstalo po něm minimálně 
137 normálnícj i speciálních čísel, ŠESTÁK 
vychází už 17 let a existuje minimálně 143 
běžných i speciálních čísel.  Náš ŠESTÁK je 
tak nejdéle vycházející (oddílový) časopis na 
našem středisku :-) 

ŠNECI na družinovce 30.5.2017 
natírali nový stojan na kola ...

Sjíždíme BYSTŘICI 27.5.2017 ...
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„Jaká škoda, že pít vodu není hřích. Jak by nám chutnala!“  - Georg Christoph Lichtenberg - 

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".

Také prosíme, aby si každý sehnal na tábor čistě 
bílé tričko své velikosti, protože na ně budeme 
malovat :)

Jak už jste se možná dozvěděli, naše skautské 
středisko (má právní subjektivitu) kupuje 
pozemek k táboření u Budišova nad Budišovkou, 
který bude náš oddíl ŠESTKA 
spravovat. 

Vzhledem 
k rychlému jednání 

ohledně prodeje máme možnost na svém 
tábořišti být už letos, proto se místo našeho 
tábora mění!!!

Tábořit budeme u Budišova nad Budišovkou 
směrem na Staré Oldřůvky, nové tábořiště leží 
na břidlicové stezce nedaleko lomu. 

GPS souřadnice naší louky jsou následující: 
49.78289937 N, 17.6495985097 E
Tábořiště si  můžete prohlédnout i na na mapě: 
https://mapy.cz/s/1JUq1

Se změnou tábořiště je spojena i změna v 
odjezdu. Sraz na vlak bude v sobotu 8. 7. 2017 
na nádraží na Vsetíně, a to v 10:30. Doba a 
místo příjezdu zůstává stejné, přijedeme tedy v 
neděli 23. 7. 2017 vlakem do Jablůnky v 15:44. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K TÁBORU !

Foto okolí pozemku, který 
kupujeme na naše tábory ...



„Když mrzne, dokážeme chodit po vodě i bez víry.“   - Pavel Kosorin - 
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Ernest Thompson Seton (*14.8.1860  +23.10.1946) je znám nejen jako spisovatel, ale i jako skvělý ilustrátor 
a zakladatel woodcrafterského hnutí. My jej také považujeme spolu s lordem Badem Powelem a Antonínem 

Benjamínem Svosíkem za zakladatele, kteří položili základní kameny, na nichž stojí 
naše skautské hnutí.   V roce 1936 pobýval i v Československu a pražský 2.skautský 
oddíl (s vůdcem Jaroslavem Foglarem) se může chlubit jeho podpisem ve své oddí-
lové kronice, když navštívil jejich tehdejší klubovnu. 
Mnohé jeho knihy do češtiny přeložil Miloš Zapletal. Mezi jeho nejznámější knihy 
vydané česky patří mimo DVOU DIVOCHŮ (prvně už v roce 1925), ROLF ZÁLESÁK, 
KRÁL VLKŮ,  POVÍDKY OD TÁBOROVÉHO OHNĚ, DĚTI DIVOČINY, BLESK, KAZATEL Z CE-
DROVÉ HORY, KNIHA LESNÍ MOUDROSTI, ... Všechny stojí za to přečíst. Doporučuji edici 
"sebraných spisů E.T.Setona" kterou vydalo nakladatelství Leprez v letech 2001-2004 
(mám doma minimálně 11 svazků - rád zapůjčím). Je nezpochybnitelné, že E.T.Seton 
výrazně formoval český skauting.  V Česku je dodnes kladen větší důraz na skautskou 

výchovu spojenou s pobytem v přírodě víc než v ostatních skautských organizacích ve světě.

Zatím jsem zde doporučoval v podstatě české knihy (budu-li považovat převyprávění ruského románu  za 
českou knihu - 135.číslo ŠESTÁKU). Ale dnes vám chci doporučit knihu, která byla v USA prvně vydána už 
v roce 1903. A ta kniha je tak dobrá, že nedávno vyšla  česky už minimálně po deváté (!). 

Jako ukázku titulní strany knihy DVA DIVOŠI jsem zvolil vydání z roku 
1976 - tedy toho, které jsem prvně četl a které mne tak zásadně ovlivnilo. 
Uchvácen příběhem Yana jsem si podle jeho nákresů vyrobil první 
opravdický luk, ušil mokasíny, vydlabal indiánskou dýmku, dřevěnou 
lžíci, vyrobil z březové kůrky, smrkových kořínků a pryskyřice kelímek 
ze kterého se dalo skutečně pít a nepropouštěl vodu, upekl maso v 
"setonově hrnci" ....

Že se jedná o zásadní knihu bych rád doložil i faktem, že i v době 
tuhého zákazu skautingu otiskl časopis PIONÝR (4.ročník - 5.číslo z roku 
1957)  třístránkovou ukázku z knihy DVA DIVOŠI s krásnými  kresbami 
J. Černého-Klatovského. Fakt ale je, že místy zkratkovité ilustrace 
samotného autora jsou prostě nedostižné. Jeho perokresby jsem si 
mnohokrát obkresloval do svých deníků a zápisníků :-) 

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ
100 KNIH
DVA DIVOŠI
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„Protože jsem poznal muka žíznivé touhy, chtěl bych vyhloubit studnu, 
z které by i jiní mohli pít."   - Ernest Thompson Seton -  

Kniha DVA DIVOŠI od Ernesta Thompsona Setona, velkého znalce přírody, vyprávi 
o dvou (pozděli o třech) chlapcích, kteří táboří v přírodě a kteří se snaží vyrovnat 
pravým Indiánům. Zhotoví si indiánský stan teepee, ve kterém se může udržovat 
oheň, pojmenují se indiánskými jmény, ovládnou střelbu lukem, naučí se rozdělávat 
oheň třením dřeva, snaží se vniknout do všech tajemství přírody.

Yan  si  liboval  v  siláckých  kouscích,  ačkoliv  silný  nebyl. Raději  by  byl Samsonem než 
Mojžíšem - Herkulem než Apollónem. Všechny jeho záliby ho přitahovaly k životu v přírodě. 
Každého roku na začátku jara pociťoval vrozený  pud  sebrat  se  a  odejít.  První  vrána,  která  
se  mu  počátkem  března rozkrákala  nad  hlavou,  ho  rozechvěla  po  celém  těle.  Avšak  krev  
mu vzkypěla, když zvonivě táhly k severu v dlouhém dvojitém klínovitém šiku divoké husy. 
Toužil letět s nimi. Kdekoliv se objevil nový pták nebo zvíře, pocítil zvláštní trnutí v páteři a 
zádech, jako by měl hřívu, která se mu ježí. Tento pocit sílil, jak Yan vyrůstal. 

Všichni  jeho  spolužáci říkali,  že  mají  jaro  „rádi“,  některá  děvčata dokonce  prohlašovala,  
že  „hrozně  milují“  jaro,  ale  nemohli  porozumět blouznivému  lesku,  který  zaplál  Yanovi  v  
očích,  když jaro opravdu  přišlo, jeho  rozpáleným  tvářím,  těžkému  dechu,  neúnavné  touze  
něco  dělat,  jeho vzteku  a  zábleskům  vzpoury  proti  školnímu  omezování,  záplavě  
neklidné energie,  krvežíznivosti  v  žilách,  nutkání  utéci,  utéci  na  sever,  když  
se známky jara břeskně ohlašovaly všem jeho smyslům.

Teď byly vítr a obloha a země nabity napětím. Všechno se rozeznělo, a přece  
odnikud  ani  slůvko.  Uvnitř  i  navenek  bylo  vše  v  pohybu.  V  husím kejhání 
zněla výzva, ale byl to jen pouhý povyk a Yan sám nechápal, proč je  tak  

rozechvěn.  Byly  to  hlasy,  které  nemohl  uslyšet,  poselství,  která nemohl  rozluštit;  všechno  
se  slilo  ve  změť  jazyků.  Toužil  jen  dostat  se pryč.  „Kdybych  jen  mohl  pryč!  Kdyby  -  kdyby  
-  ach  bože!“  koktal a mučilo  ho,  že  není  schopen  vyjádřit,  co  cítí;  a  pak  těžce  dýchaje  
vrhl  se někam na mez a zahryzl se do větviček kolem, chvěl se a divil se sám sobě. 

Jen  jedna  věc  mu  bránila,  aby  se  nedopustil  něčeho  bláznivého a sebevražedného  -  aby  
se  nepřidal  k  nějaké  potulné  indiánské  tlupě  nahoře na severu nebo k Cikánům někde v 
okolí -, a to byly pevné rodinné otěže.



„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, 
kniha bez obsahu, život bez života.“  - Miroslav Tyrš - 
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„Kdo je nejlepší stopař a nejlíp leze na stromy? Počítám, že zase Malý Bobr.“ („Hau - hau - hau - hau 
-“ a buben.) („Za jeho oči bych nedal ani cent!“ zašeptal Guy matce.)
„Kdo vyhrál zkoušku odvahy u Garneyho hrobu? Ale přece Malý bobr!“ („A přitom se pořádně vylekal!“ 
zněla Guyova poznámka stranou.)
„Ale kdo střelil výra rovnou do srdce a bojoval s rysem tváří v tvář, o mývalu ani nemluvě? Pokaždé to 
byl Malý bobr.“ („V životě nezabil sviště, mami!“)
„A zase, kdo z nás dovede položit všechny ostatní na lopatky? Řek bych, že Malý bobr.“(„Teda já 
pokaždé přeperu Karlíka,“ poznamenal Guy stranou.)
„Kdo z nás má nejvíc per grand coup a skalpů?“
„Zapomínáš na jeho ,zdělání‚,“ připomněl Raften, ale jeho slova s pohrdáním pominuli; dokonce ani 
Malému bobrovi se to nezamlouvalo, bylo to neindiánské.

„Kdo má nejvíc skalpů?“ opakoval Sam přísně. „Zde je skalp získaný 
v bitvě s nepřítelem.“ Datel pozvedl skalp a kouzelník jej připevnil na 
okraj štítu, který visel na kůlu.
„Zde je další, ukořistěný na hlavním náčelníku nepřátel,“ a Caleb 
jej připevnil na štít. „Zde je další, ukořistěný na druhém náčelníku 
nepřátel,“ a Caleb zavěsil skalp.
„Tady je další, ukořistěný na velkém náčelníku Sangeřanů, a tady 
jeden od hlavního náčelníka
Boilerů a další vyhraný v bitvě. Šest skalpů od šesti slavných bojovníků. 
Tohle je rekord celého kmene a to dokázal Malý bobr; mimoto kreslí 
obrázky, píše básně a docela dobře vaří, a já prohlašuje, že se Malý 
bobr hodí na náčelníka! Co říkají ostatní?“ a ti jako jeden muž vykřikli: 
„Sláva Malému bobrovi!“
„Hau - hau - hau - hau - hau -tam, tam, tam, tam.“
„Chce někdo proti tomu něco říct?“
„Já, ehm -“spustil Guy. 
„- tak musí náčelníka přeprat,“ pokračoval Sam a Guy svou námit-
ku nedopověděl, jenom zašeptal matce: „Vsadím se, že kdyby to byl 
Karlík,tomu bych ukázal.“
Caleb pak stáhl roušku ze štítu, kam připevňoval skalpy, a spatřili bí-
lého bizona Sangeřanů a nad ním malého bobra. Pak otevřel ranec, 
který ležel nablízku, a vytáhl nádhernou válečnou košili z hověziny, 
kožené kalhoty a mokasíny, všechny opatřené třepením, s našitými 
korálky a pomalované, které za Calebova vedení vyrobila Saryann. 
Spěšně do nich nového náčelníka oblékli; válečná čelenka, skvoucí se 

pery za nedávné výkony, byla už připravena; a Yan, hrdý a šťastný svými nově získanými poctami, za 
nimiž nezůstávaly pozadu ani jeho rány, vystoupil vpřed. Cadeb na něho hleděl s otcovskou pýchou a 
řekl: „Poznal jsem tu noc, kdy jsi šel ke Garneyho hrobu, že v tobě něco je, a znova jsem to poznal, když 
jsi přešel Velký močál. Yane, ty se můžeš vydat kamkoli, kam může člověk dojít,“ a tato věta dovršila 
chlapcovo štěstí. Teď je opravdu zálesák. Koktal v marné snaze říci něco vhodného, až ho z toho vys-
vobodil Sam: „Třikrát sláva hlavnímu válečnému náčelníkovi!“ A když rámus utichl, ženy otevřely 
košíky a rozložily po trávě jídlo k hostině. Raften, kterého velmi potěšil proud synovy výmluvnosti, 
se opět zařekl, že ho dá studovat práva, ale využil první potulky v štěbetání, aby řekl: „Chlapci, vaše 
čtrnáctidenní dovolená, prodloužená o jeden týden, vypršela dnes v poledne. Za půldruhé hodiny je 
krmení prasat.“

A ještě jedna ukázka z DVOU DIVOCHŮ - ze samého závěru této skvělé knihy:



„Kropicí vůz bez vody, to máte jako politik bez bavoráka.“ - Miroslav Šimek - 
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BOJ DRUŽIN - 13.5.2017
(David)  Ráno  máme sraz v Ratiboři u kina, odtud 
jedeme autobusem na Vsetín, kde přestupujeme 
do vlaku, který má jet až do Púchova. Na vla-
kovém nádraží v Púchově na nás čeká jeden 
skaut z Púchova. S ním pak projdeme pod-
chodem a za nás se připojí další družiny a jdeme 
za ním. Cesta je docela hodně do kopce, už jsme 
tam! Položíme si batohy do lesa a odpočineme 
si. Pomalu se blíží čas k obědu, ale ještě před tím 
je závod, který je na čas. V závodě je 5 stanovišť. 
První jsou stopy, potom druhy ohňů, pak nas-
távají uzly (ty mám nejradši), potom jsou by-
linky, pak skautské značky. Náhle sprintujeme 
do cíle, až doběhneme, tak nás čeká odměna, 
špekáčky. Po obědě jdeme odpočívat a čekáme 
na vyhodnocení. Po vyhodnocení jdeme na 
vlak, odtud se vracíme domů. V Lidči ještě vys-
toupí starší skauti a ti šli spát pod Čertovy ská-
ly. Zbytek jede na Vsetín a pak autobusem do 
Ratiboře. Tento výlet se nám po všech stránkách 
vydařil, získali jsme dvě třetí místa.

(Rex) Po příjezdu ke kinu mě nabral Pípa s 
Martinem a jeli jsme do Březin pro stany na 
naše přespání, které nakonec nebyly potřeba. 
Pak jsem si šel nakoupit do Jednoty zbytek mé 
svačiny a společně s Peťkou jsme se odebrali 
na zastávku. Tam jsem vybral peníze, zahájili 
jsme, počkali na příjezd autobusu a dopravili se 

na Vsetín. Tam jsem koupil na vlakovém nádraží 
jízdenky a v klidu bez problémů jsme se přepravili 
do Púchova, kde nás čekal Navajo (Najavo?). Ten 



„Celé město se může přestěhovat, ale studna ne." - Paulo Coelho-
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nás dovedl na místo konání závodu. Zapsali jsme 
družinky, najedli se, spočli a  šli na nástup a za 
chvíli začal závod. Když jsme na řadu přišli my 
(šneci), tak jsme až po odstartování zjistili, že to 
je na čas a že to máme běžet. Nakonec jsme, ale 
doběhli s časem 10 minut a se vším v pořádku. 
Když odběhly všechny družinky začaly se vy-
hodnocovat výsledky a my, protože jsme měli 
se dvěma družinkami stejný čas, tak jsme se s 
nimi utkali v zápase. Něco jako Pepíčku pípni. 
Nakonec ty vyhráli oni, ale my skončili na krás-
ném 3. místě. 
Po vyhodnocení jsme se začali balit, rozloučili 
se a odebrali se na vlakové nádraží, kde jsme si 
hodinku počkali. Já s Peťkou, Martinem a Zden-
kem jsme prolezli snad celé vlakové nádraží v 
Púchově od shora dolů, protože jsme se nudili. 
Jakmile přijel vlak, nasedli jsme do něj, uvelebi-

li se a jeli domů. Nás 6 odvážných vysedalo v 
Horním Lidečku, protože jsme měli napláno-
vané přespání pod Čertovými skalami. Došli 
jsme tam, stavili se na benzínku, našli místo pro 
stany, pohoupali se na dětském hřišti a nakonec 
ty stany i postavili. Rozdělali jsme si na ohništi 
oheň, zase si šli hrát na hřiště, poté jsme vylez-
li na skály, pokochali se, zase se houpali, znovu 
rozdělali oheň. Pak jsem se já s Peťkou odebrali 
do potoka, kde jsme se po náročném dni umyli 
a osvěžili. Pak jsme už jen seděli u ohně, povídali 
si a udělali si večerní pohodu. Odebrali jsme se 
do stanů a všichni jsme byli rádi, že jsme přežili  
smrad z mých bot. Nic horšího jsem snad ještě 
nikdy necítil. Nějak jsme usnuli a nějak se i 
probudili, okolo 9 hodiny jsme se najedli, poklidi-
li všechno z okolí našeho tábořiště, využili toale-
ty na benzince a odebrali jsme se na zastávku 
Lidečko ves, kde jsme čekali na vlak, co jel na 
Vsetín 11:42. Bez problémů jsme se dopravili na 
Vsetín a tak i do Ratiboře a tam ukončili výpravu. 
Mně osobně se tato výprava moc líbila.
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„Člověk myslí, že umí chodit po vodě, jenže pak se ukáže, že má jen načuráno v botách." John Green

BYSTŘIČKA - 27.5.2017
(Liška)  ,,Crrr!“ zvonil budík v 6:30. Normálně 
bych sotva vstala z postele, ale dnes jsem ry-
chle vyskočila a běžela si udělat menší snídani. 
Na tento den jsem se hodně těšila. V 7:15 vyšla 
z domu a šla směr lom, kde jsem měla sraz s 
Marťou, která mě vzala s sebou do Bystřičky  
spolu s Lilou, která nás čekala v Ratiboři u 
kina…
Dojela jsme k přehradě. Všude kolem se chys-
tali ostatní na svoji první jízdu na vodě. Jakmile 
jsme se všichni shromáždili u našich člunů, Da-
zul nám řekl základní věci ( jak máme sedět ve 
člunu, jak správně pádlovat a další ),  poté jsme 
se rozdělili do 2 skupin, protože nás bylo hodně 
a nemohli jsme jet všichni naráz. První skupina 
šla sjíždět a druhá čekala, až se ta první vrátí a 
mohla se vystřídat.
Každé čekání bylo sice unavující, ale stálo to za 
to.
 Přes ten čas, kdy jsme čekali na první skupinu, 
jsme se mohli občerstvit a odpočinout. A já, 
jelikož jsem líná si cokoliv chystat, ještě ke 
všemu brzo ráno, vzala si jen jedno malé jabko, 
takže bych chtěla poděkovat Lile za jídlo, které 
bylo samozřejmě velmi chutné, taky možná 
proto, že hlad je nejlepší kuchař :) . Bez ní bych 
nejspíš nepřežila …
Když konečně první skupina sjela první jízdu 
a vrátili se nacpaným autem zase zpátky, 

vyměnili jsme si helmy, vesty a pádla a šli jsme 
k náší dlouho očekávané Bystřičce. Nemohla 
jsem se dočkat! Byla to moje první jízda po vodě 
vůbec.
Nečekala jsem, že sjíždění bude na celý den, ale 
nemůžu si stěžovat.
Sjela jsem to 3x a myslím, že kdyby všichni neod-
jeli, sjížděla bych to ještě doteď i přes to, že tam 
není už skoro žádná voda. 
Na tomhle výletě jsem se seznámila s dalšími 
lidmi a navázala nové vztahy. Neskutečně jsem si 
to užila, byl to fakt super zážitek s menší kapkou 
adrenalinu. Doufám, že se uvidíme na dalších 
skvělých akcích.



„Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu z pramene vody života zadarmo."
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(Marťa - Ještěrka)  Psala se sobota 27. května. 
Bzučky včelaly, mňaučky kočkaly a Héliův zlatý 
vůz pomalu stoupal až k vrcholu pomyslného 
oblouku. Tou dobou, v jednom domě, který nijak 
nevybočoval z řady jiných, probíhal čistý chaos. 
Jak by taky ne, Marťa nebo Ještěrka, říkejte jí, 
jak chcete, se někam chystala. Když se jí povedlo 
přežít všechen výklad o tom, jak se má chovat 
a ať se jí nic nestane, konečně sedla do auta a 
společně se svým dobrodružným otcem vyrazila 
vstříc zábavě. Cestou nabrala Elišku, kterou ještě 
včera neznala, na další zastávce ovšem nas-
toupila Eliška, již měla až moc dobře přečtenou 
– té můžeme říkat Lila. 
Cesta docela rychle plynula a blížil se čas výstu-
pu. Nepřijeli ani brzo, ani pozdě, prostě tak ako-
rát. Parkoviště bylo stále jen z poloviny plné, 
takže rychle vyskákali z auta a šli hledat Dazula. 
Jak už jsem zmínila, lidí tu ještě moc nebylo a 
Dazulova dodávka je celkem nepřehlédnutelná. 
Uviděli ji tedy ani ne do dvou sekund a do té třetí 
už u ní stáli. „Vidíte ho někdo?“ „Ne,“ odpověděla 
Lila. Všechny tři se rozhlížely, až si malém vy-
kroutily krky, ale Dazul stále nikde. Až v docela 
nečekané chvíli, když pozorovaly ostatní lidi fou-
kat lodě, jim za zády promluvil známý hlas. Ano, 
hádáte správně, Dazul. Podle jeho pokynu začaly 
dofukovat lodě ony samy. 
Následoval výklad o bezpečnosti na lodi, kdo 
pojede v první skupině a tak dále. Padla i zmínka 
o tom, že metalisté nejlíp pádlujou, pak ale i další 
narážky o dlouhých vlasech, černém oblečení 
atd. „Nikdo určitě nemyslel nás,“ zatvářila se Lila 

ironicky. „Zbořily jsme mýtus, my fakt pádlovat 
neumíme,“ pomyslela si Ještěrka. Měla důvod, 
pádlem si totiž dokázala způsobit více zranění 
než kladivem na táboře. Hned první jízdu se na 
naše tři holky (a jednoho otce) nedostalo. To zna-
mená, že hodinu seděli na trávě a řešili všemožné 
kraviny. 
Zatím Vám však mohu povyprávět o účastnících. 
Zhruba polovinu dospělých tvořili neznámí lidé v 
pruhovaném tričku, nebo neoprénu. 
Mezi dospělé řadím však i Martina, který do 
téhle skupiny zapadá a to i faktem, že umí řídit 
loď. Další skupinou byli dospělÍ, kteří podle mého 
soudu raft v životě neviděli, a dělali, jak jsou v 
tom dobří. Ovšem i ti se mi strašně pletli. Mezi 
děti určitě patřím já, Lila a (E)liška. Prostě první 
skupina, lidi ze Šestky. 
Dětí tam bylo hodně, to ano, i sourozenci těch, 
které jsem pořádně neznala. Ještě se podívám 
na hodinky, protože každou chvíli by tu měla být 
první skupina. 
Z auta se začalo valit nekontrolovatelné množství 
dětí a dospělých. To už se všichni čtyři ale drali 
pro vesty a helmy. Jelikož ani jedna z nich ještě 
Bystřičku nejela, musely do raftu. Taťka sice už 
jel mnohokrát, ale zvolil si též raft. Donesli teda 
lodě dolů a první jízda mohla začít. 
Lidí v lodi bylo teda víc, než by mělo, ale stále 
se to, myslím, dalo nějak přežít. Lila s Eliškou se 
usadily dozadu před zkušeného a dosti uřvaného 
zadáka, Marťa, po asi minutové hádce s nějakým 
osmiletým klukem, neochotně usedla doprostřed 
a proti své vůli nic nedělala. 



„Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.“ - Lao-ć - 
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Cesta rychle plynula, a i když se všichni zpočátku 
báli splavu, nakonec to zakončili větou: „Mohl 
být větší.“ Voda byla příjemně studená a sluníčko 
zahřívalo záda. Posádka raftu poskakovala po 
říčce a pomalu doháněla raft druhý. 
Šáša s Fantou jeli na barace a všichni čekali na 
tu komickou chvíli, kdy se jejich suchý oděv dos-
tane do kontaktu s ne moc dobře vonící vodou. 
K údivu všech zúčastněných se nikdo nevyklopil, 
neutopil či nespadl z kluzkého povrchu lodě. Ig-
norujme ten fakt, že překlopit se na raftu by bylo 
obdivuhodnější než se pouze nepřevrátit. 
A tak se všichni nasardinkovali do dodávky, 
pokoušejíce se dýchat, a už se jelo nahoru k hrázi. 
„Můžu jet dvě jízdy po sobě?“ „Ne!“ bylo jim všem 
třem odpovězeno. A tak se čekalo… někteří zatím 
jeli potřetí. Ony nemohly po druhé. Věta „Nech to 
pro ty, již ještě nejeli.“ zde byla fakt zbytečná. Tak 
si koupily pití, tričko a jídlo, sedly na louku a bavi-
ly se. Občas jim v hlavě proběhla myšlenka na lidi 
na raftu nebo na barace. Hurá! Po asi třech hodi-
nách (ehm, vážně nám to tak připadalo) přijela 
dodávka a lidé se již klasicky začali sypat ven. 
Tentokrát si Lila s Eliškou jako minule sedají do 
raftu a Marťa dělá borce na barace. A nevyklopí se 
(teda až na konci…). Ještě poslední jízda na raftu a 
budeme se muset rozloučit. 
Čtenáři tohoto článku, doufám, že se ti aspoň 
trochu líbilo vypravěčovo pletení slov. Teď už jen 
můžeme sledovat řidiče jedoucí pro své auta k 
hrázi. A děti čekají na rodiče. Auta přijíždějí a 

všichni naskakují, převlékají se do suchého. 
Mávají opuštěnému Martinovi, který na 
parkovišti u vlakové zastávky zůstal sám. Pevně 
doufám, že se uvidíme další Bystřičku!



„Důstojnost pro člověka je tolik, co pro rybu voda.“ - John Adams - 
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(Dazul) .... Dnešní akce je skvělá i v tom, že jako 
zadáci a kapitáni na raftech jedou mí parťáci z 
dob, kdy jsem vedl „normální“ oddíl. Pípa (můj 
zástupce a pozdější vůdce vsetínského 4.chla-
peckého oddílu Líčata) a Radek (můj zástupce 
i nástupce  ve vední kateřinického 6.koeduko-
vaného oddílu ŠESTKA). Uvědomuju si jak je to 
úžasné, že si nemusíme navzájem nic zbytečně 
říkat a můžu se na ně 100% spolehnout. A píšu-li 
100%, myslím tím skutečně 100%. Nejsem naivka, 
abych žil v přesvědčení, že se na takovéto akci (tah-
le voda není pro úplné začátečníky) nemůže nic 
stát. Ale vím, že pokud by se něco skutečně stalo, 
stalo by se to i kdybych na místě Radka nebo Pípy 
byl já. Ne, že by mne to zbavovalo odpovědnosti, 
ale uznávám, že si z tohoto důvodu nepřipouštím 
možnost jakéhokoliv problému, byť se jede „na 
vlastní nebezpečí“. A nevyslovená důvěra v mé 
parťáky mi umožňuje se zbytečně nestrachovat 
a dnešní „vodu“ si bezstarostně užívat.     

A ještě jedna „drobnost“ mne úžasně těší. Když 
jedu na lodi s kýmkoliv, ptám se jako zadák 
odpovědný za loď, na kterou stranu se mému 
háčkovi lepší pádluje. Přizpůsobuju se mu, 
protože já „jezdím pod obojí“. Neskutečně mne 
těší, že současný vůdce ŠESTKY – Fanta – se 
ptá svého háčka Rexe (rádce Šneků) na totéž a 
odpovídá mu podobně (i když jinými slovy), že on 
je „oboustranka“. Holt, vůdce musí zvládat „pod 
obojí“ i „oboustranku“. Jiná slova, ale stejné činy 
:-)

První tři jízdy pluji na „barace“ – s Keckou, Hon-
zou a pak s Danem. Všichni naprosto špičkoví 
háčci, všechny splavy splouváme bezproblémově. 

Tedy vyjma jednoho případu, kdy si necháváme 
dostatečný rozestup od malého červeného raftu, 
ale nepochopitelný manévr zmatené posádky 
ponechal plavidlo ve válci. Namísto aby se čtyři  
chlápci snažili dostat z válce ven, natáčí svůj 
raft o 90 stupňů a regulérně nám tarasí cestu. 
Příď baraky se boří pod příď raftu, náš člun se 
nepředvídatelně  vychyluje z trasy, záď   nám zalévá 
vodopád vody, Dan se na háčku nebezpečně na-
klání do válce a v zápětí vypadávám ze zatopené 
zádi do válce já. Dan to záhadným způsobem 
přežívá v lodi, vrací se do obvyklé polohy a pád-
luje jako ďas. Amatérům na raftu se daří vyplout 
z válce, mně také – pádlo instinktivně držím 
pořád v ruce. A Dan maká jako šroubek, aniž by si 
všimnul, že přišel o zadáka....   

Před největším splavem se s Danem vyměňujeme. 
Svěřil se, že by to rád na zadákovi také vyzkoušel. 
Zatím jel vždycky jako háček. Není lepší příležitosti 
si to vyzkoušet než na tomhle skoro dvoumetovém 
skoku. A já si to jako háček pořádně užiju. Dávám 
tomu 25% procent, že se cvakneme. „Pořádně to 
rozjeďme“. „Jó. A budu držet příď pořád rovně ....!“ 
Vše další zaniká v hučení vod. Válec prorážíme 
snadno a všichni. Dan to zvládl na jedničku! Tak to 
není až tak normální, napoprvé sjet nejobtížnější 
úsek takhle vzorově. ...

Celý článek si můžeš přečíst na www.oldskauti.cz 
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„Voda, požívá-li se v mírných dávkách, nemůže nikdy nikomu uškodit.“ - Mark Twain - 

FINSKÁ STEZKA - 5.6.2017
(Dazul) Zdá se, že by mohla vzniknout pěkná 
tradice. Loni jsme pro děcka ze ZŠ uspořádali 
sportovněji laděný den v našem DBCB, letos 
inicioval Fanta ještě (pro nás) náročnější akci 
– FINSKOU STEZKU (v rámci našich ročních 
projektů NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ a NA VODĚ 
JE DOBŘE).

Zatímco loni jsem byl organizátorem já, letos 
tomu šéfuje Fanta. A naprosto objektivně –  
zvládá to mnohem lépe než já. Dal do hromady 
mnohem větší tým stávajících i neaktivních 
šestkařů, věnoval přípravě evidentně víc času 
než bych tomu dal já „rutinér“. A já si tak můžu 
užívat roli „člena týmu“, stejně jako ostatní.

Fanta mi přidělil volnou (doplňkovou) aktivitu 
„lodě“. Přípravu mám ulehčenou tím, že v so-
botu probíhal i v areálu DBCB „Dětský den“, který 
pořádala „obec“. Měli půjčené i lodě a nevyfoukli 
je, takže mi ušetřili spoustu práce.

Při úvodním brífingu organizátorů tiše oceňu-
ju, koho se Fantovi podařilo oslovit. Mám velkou 
radost, že vidím „staré známé“ – Lenku, „ma-
lou“ Čitu (právě je na skok doma ze Švýcarska, 
kde pracuje), Verču, Čikitu, Elišku, …  Stejně tak 
mne těší, že z naší oldskautské party tu je Pípa (s 
oběma syny) i Kecka. V tom je zřejmě síla ŠESTKY 

– na jedné akci společně makají ti nejmenší spolu 
s těmi nejstaršími. I když nás od sebe dělí třeba 40 
let, tykáme si, pomáháme si a můžeme se na sebe 
spolehnout. Prostě – pořád nás cosi pojí.

FINSKÁ STEZKA je poskládána s mnoha aktivit, 
které musí absolvovat všech 14 družstev prvňáků 
i páťáků. Začínají tím, že si musí společnými sila-
mi přitáhnout na lanu uvázaný raft, nastrojit se 
do vest, nastoupit a přepádlovat na druhou stra-
nu nádrže. Pak utíkají k lanové lávce přes potok 
(rozumím tomu, že ti nejmenší mají asi trochu 
strach). Odtud nahoru ….

Startuje se po 5 minutách a ti, kteří mají před 
startem čas, si mohou vyzkoušet jízdu na „bara-
kách“, aquazorbing i slacklining. Nebo si třeba 
házet talíři na louce před srubem. První skupina 
není ani v půli trati a Hatatitla už vyvěšuje ze své-
ho mobilu na facebok fotky z této akce. Registru-
ju, že jeho maminka Jana dává k fotce komentář 
– upozornění mi přichází na mobil (nevím proč, 
ale Velký bratr mi prokazuje tuto službu, když se 



„Uchvátili jste do svých prstů doušek unikající vody; nezdá se, že by si toho oceán povšiml.“  - G.Duhamel-
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něco děje na facebookovém profilu OLDSKAUTI.
CZ). 

Ráno Fantovi oznámuju, že v průběhu této akce 
budu muset odskočit na cca dvě hodiny do prá-
ce (už v 5:15 přestal komunikovat server, v 6:06 
to Pípa vyřešil, ale v 7:50 se už zase nemohli z 
jedné provozovny vůbec dostat na internet, …). 
Trochu mi to komplikuje fakt, že se při ranním 
brífingu dozvídám „Ferda z Hranic nedorazí. Po 
třech nočních to nedává.“ Ferda z Hranic měl být 
se mnou u lodí :-( Ale Pípa jezdí na raftu kousek 
vedle a slíbuje mi, že na mé „baraky“ dohlédne. 
A tak můžu poměrně v klidu po 11:00 vyrazit do 
VM. 

Ve VM se ještě rychle stavuju nakoupit nízkoex-
panzní pěnu na plánované večerní lepení sád-
rokartonu v podkroví našeho domku. Při placení 
se na mne pokladní usměje a nečekaně říká: „Co 
je to ta ŠESTKA?“ Protože mám na sobě černé od-

dílové triko se žlutým logem ŠESTKA KATEŘINICE 
na prsou, je mi poměrně rychle jasné na co se slič-
ná pokladní ptá. Pohotově reaguju: „To je oddíl.“ 
A ona hned: „Jaký oddíl?“ Jsem trochu zmatený, 
ale slyším sám sebe jak odpovídám: „Skautský. Ten 
nejlepší!“ Pěknice se zazubí, trochu zkrabatí obočí 
a stejně tak trochu nedůvěřivě pronáší: „Fakt? To 
já byla jen pionýrka.“ A protože se za mnou tlačí 
další zákazník, neodpustím si poslední slovo: „No 
jo, ale to byla výrazně nižší liga …“   

Když se vracím i s lankem na oddílovou Adélu 
(bubnová sekačka na trávu) před 14:00 zpátky do 
DBCB, školáky ani učitele nevidět (koneckonců – 
vyučování skončilo). Rafty i „mé „baraky“ jsou už 
vyfouknuté, sbalené a uložené. 

Pohodový konec akce při opékání špekáčků na-
hrazujících oběd či odpolední svačnu, je úžasně 
příjemnou tečkou této akce pro „šestkařský“ tým. 
Fanto – díky!



„Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích“ - Jára Cimrman - 
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Jedna z mnoha 
aktivit  připravené 
FINSKÉ STEZKY ...



Na vzniku ŠESTÁKU číslo 138 se podíleli:   Ernest Thompson Seton, Dita, David, Rex, Liška, Marťa, 

Bobina (foto), Jaxa (foto), Fanta (foto)  a Dazul.  Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : .............................

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:  1.9.2017 zahajovačka, 8.9. oddílovka, 8. - 
9. 9. HELP (Fanta), 15.9. oddílovka, 22.9. oddílovka, 29.9. oddílovka
Plán oddílových akcí se v průběhu roku aktualizuje!

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

PLÁN AKCÍ 
16.6.2017  ODDÍLOVKA
16.-18.6.2017 PŘEDTÁBOROVKA (Deny)
23.6.2017  ODDÍLOVKA
30.6.2017   UKONČOVACÍ OHEŇ  (Fanta)
1.-2.7.2017   EXPEDIČKA 
3.-7.7.2017   PUŤÁK (Kája)
8.-23.7.2017  TÁBOR

Info k HELPu: Sraz pro raněné je v pátek 8.9.2017 v DBCB nejpozději po oddílovce! 
S sebou: teplé oblečení (zimní bundu, rukavice, čepici...), teplý spacák, karimatku, 
celtu, jídlo a pití na celý den (děti dostanou teplé jídlo po návratu do DBCB v so-
botu odpoledne), staré oblečení na roztrhání pro namaskování zranění, podep-
sanou termosku na čaj. Konec: v sobotu 9.9. v 18:00


