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"...Snažil jsem se přispět k tomu, oč šlo zakladatelům skautingu. Aby se podařilo vychovat 
alespoň dvě tři procenta slušných, poctivých, pracovitých lidí, kteří jsou ochotni dělat něco pro 

druhé, aniž hned natahují ruku, co za to dostanou."   - Miloš Zapletal - 
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Plán akcí oddílu na září - prosinec 2017 
je otištěn na poslední straně tohoto čísla 
ŠESTÁKU. Nezapomeň te si akce poznačit do 
svých deníků, kalendáříků či google mobilního 
kalendáře.

ŠESTKA měla i letos zřejmě nejlevnější tábor 
v ČR. Celý tábor (i s puťákem do Adršpachu) 
trval 23 dnů a stál 2700 Kč. Přepočteno na 1 
táborový den vychází srovnávací částka 117,39 
Kč. Srovnejte s příměstkými tábory, kdy děti 
chodí na noc domů, doprava i část stravy je 
na jejich náklady atd. ŠESTKA si může dovolit 
dělat takto levné tábory především proto, že 
má díky dobrému dlouholetému hospodaření 
vlastní vybavení na tábory, všichni dospěláci 
pro tábor pracují zcela zdarma a přispívají 
si i na stravu. Mimochodem - celého 
Junáka v Česku takto podporuje přes 7000 
dobrovolníků, kteří každý rok bez nároku  na 
odměnu poskytnou společnosti čas  v hodnotě 
více než 100 milionů korun.

Letos jsme tábořili na novém tábořišti u 
Budišova nad Budišovkou. Část podsad jsme 
uskladnili v "nářaďáku", abychom je nemuseli 
příští rok převážet (ušetříme tak náklady na 
dopravu). V tuto chvíli probíhá proces převodu 
pozemku na katastru, takže za pár týdnů už 
bude u dotčených parcel uveden jako  majitel   
Junák - český skaut, středisko Vsetín, z. s.   

Kája, která zajišťovala letošní puťák, už vyrazila na 
velmi dlouhou cestu stopem přes půl zeměkoule. 
S šestařkými RS se dohodla, že se pokusí psát 
"cestovatelský deníček", aby ostatní věděli jak se 
jí vede. Třeba z něj časem bude i něco v ŠESTÁKU. 
"Náš plán zněl jednoduše – prostopovat jižní a 
jihovýchodní Asii. Ale časový horizont? Půl roku, 
rok nebo déle? To se uvidí v průběhu cesty jak to 
půjde."
Zatím si můžeš číst na https://smilinginside.
wordpress.com/

Letošní prázdniny byly i mimo tábora doslova  
nabité akcemi. O některých je podrobnější zmínka  
v tomto ŠESTÁKU, jiné se do tohoto čísla nevlezly. 
Ale můžeš si o nich přečíst, podívat se na fotky i 
videa na oldskautském webu www.oldskauti.cz  

Na veklé podzimní brigádě v DBCB (zvadlo na 
poslední straně ŠESTÁKA)  je v plánu razantní 
vylepšení přístřešku na podsady - výroba dřevěné  
podlahy, kvalitní obití stěn deskama. Rozpočet na 
materiál je cca 15.000 Kč.

Začátek školního roku znamená pro leckteré 
členy ŠESTKY změnu školního "ústavu". Rex a Ali 
nastupují na vsetínskou strojní průmyslovku,  
Myš na vsetínské gymnázium, Lila do Hranic na 
chemickou průmyslovku, Knedla do Kroměříže na 
pedagogickou střední školu. Marťa zůstává na MG.

Letošní prázdniny se nám podařilo obsadit Dětské 
bezbariérové centrum Březiny "pouze" ze 66% (41 
dnů). Pronájem DBCB o prázdninách je pro nás 
klíčový - pokud je naplníme na 75%, zpravidla 
pak hospodaříme vyrovnaně nebo s mírným 
plusem.     Pronájmy kryjí i "šestkařskou" spotřebu 
elektřiny a plynu a zajišťují nám ve velké míře 
naši soběstačnost (mimo jiné pomáhá i slevňovat 
cenu našich táborů). Pozitivní je, že o letošních 
prázdninách už byla poptána týdenní rezervace 
na prázdniny 2018. Samozřejmě, že nás to těší.
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„Proč bychom se netěšili, když nám pán Bůh skauting dal."  - Pajtáš  -

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".

budete sdílet spolu s vašimi dětmi. Jistě jste už 
pochopili, že spolupráci s rodiči považujeme v 
ŠESTCE za klíčovou a oboustranně důležitou. 
Jsme proto rádi, když  naše snaha padá na 
úrodnou půdu. A neumíme to ověřit jinak než 
tím, že dostaneme zpětnou vazbu třeba ve formě  
vaší "účasti" na některé z akcí, které ke společným 
aktivitám s vašimi dětmi přímo vybízí.

Budete-li mít čas a  chuť, rádi se s vámi 
potkáme  třeba na té nejbližší "akci   otevřené 
rodičům" - velké podzimní pomoci Dětskému 
bezbariérovému centru Březiny v sobotu 
16.září 2017 (zvadlo je na poslední saně 
tohoto čísla SESTÁKU) v 7:30. Mimo velkého 
poprázdninového  a poHelpového generálního 
úklidu budeme opravovat stanové podsady, 
vodácké vybavení, vyžínat trávu mezi stromky 
kolem srubu, .... Pitný režim a jídlo na celý 
den, včetně  tradičního společného oběda, je 
zajištěno.

Většina z vás se na letošním táboře alespoň 
krátce "protáhla". A mnozí pobyli i dva dny. Ti 
nejodvážnější dokonce vyzkoušeli indiánskou 
potní chýši a zchladili se ve studeném půlnočním 
potoce. 

Děkujeme vám nejen za návštěvu tábora, ale i za 
to, že jste se zapojili jako "zranění" do jedné z etap 
celotáborové hry i za aktivní pomoc při bourání 
tábora a odvozu materiálu i neplánované 
přepravě táborníků do klubovny v Březinách.

Jsme přesvědčeni, že společné zážitky z tábora, 
který můžete sdílet se svými dětmi, jednoznačně 
posilují pozitivní vazbu mezi vámi a vašimi 
potomky. Může vás jistě těšit, že s hodně velkou 
pravděpodobností  budou za pár let obdobnou 
vazbu přenášet i na vaše vnuky.

Rádi jsme se s vámi potkali, bylo nám s vámi 
hezky a těšíme se na další společnou akci, kterou  

Některá zranění na rodičích 
vypadala opravdu věrohodně ...



 „Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny.“  - Jean Paul - 
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(Marťa - Ještěrka) Čím více píšu články do ŠES-
TÁKU, tak nějak si uvědomuju, že každý vlastně 
začíná: ,,Vstala jsem velmi brzo ráno a mrtvě 
jsem se doplazila na místo srazu, kde na mě už 
čekali ostatní." V sobotu to samozřejmě nebylo 
jinak až do chvíle, kdy jsem zjistila, že už je 6:05 
a stále nikde nikdo není.  Tak jsem si povídala s 
paní z obchodu, řekla mi, že jsem blbá a na té 
zemi zmrznu. To už tu ale byl Fanta a plné auto 
lidí, skočila jsem dovnitř a ...zastavili jsme něko-
lik desítek metrů od mého domu u Martina, od 
něhož jsme si půjčovali vozík. Kdybych to vědě-
la, nemusela jsem k lomu vůbec chodit. I když 
jsme ale měli vozík, stále nemůžeme vyjet. Ne-
máme Káju. Ta to prostě vyřešila tak, že zaspala.
Teď máme Káju, psa, mě, Fantu, Lilu, Rexa a 
Šášu. Jestli víte, jak funguje Tetris, tak přesně 
podobně jsme seděli vzadu. Po dlouhém rovná-
ní do normální pohodlné polohy jsme zastavili 
v Ratiboři za Denyho autem, ve kterém již byli 
další lidi. Někteří šli do obchodu a pár se jich ba-
vilo s ostatníma. Asi o deset minut později už 
všichni sedí na stejných místech jako předtím a 
počítají  s hodinu a půl dlouhou cestou na tá-
bořiště. V průběhu si pouštíme písničky a něco, 
co nevím jak se jmenovalo, a když se to snažím 
hledat na googlu, vždy mi to najde španělské 
články o mafii ve Venezuele. Takže ať už to bylo 
cokoliv stejně jsem humor toho moc nechápala. 
Na tábořiště, jež bylo ve skoro stejném stavu, 
jako jsme ho nechali na předtáborovce, přijely 
už věci, takže jsme měli jít nosit podsady. Nám 
se Šášou došlo trošku později, že se měly řadit 
podle čísel, tak jsme jich pár ještě musely pře-
nášet. Podsad bylo vážně hodně, dlouho to tr-
valo a mezitím stihli přijít vedoucí oddílu ze 
Zlatých Hor. Vypadali dvakrát starší než naši 
vedoucí, tak by člověk řekl, že budou mít třeba 
více zkušeností. Chyba. Představili se, obdivovali 
podsady, že jsou moc vysoké, a pak řekli tohle: 
,,My nevíme co dělat, nikdy jsme tábor nestavě-
li." Vážně se mi tomu nechtělo věřit, ale co už. 
Podsady se nějak zvládly a my s Lilou a Ditou 
jsme šly hrabat trávu, aby bylo místo na han-

EXPEDIČKA - 1.7.2017
gár, který se postaví hned po přidělání střech 
na stany - vážně si nevzpomínám na lepší výraz 
než ,,přidělat střechy na stany". 
Zatloukala jsem hřebíky, hm, teda spíš hřebíčky, 
do podsad, aby se mohla vypnout celta/plach-
ta/střecha. První můj úspěch byl, když jsem 
pracovala fakt dlouho s kladivem a neublížila 
jsem si jako pokaždé. Dokonce jsem se ani ne-
praštila do kotníku. Mezitím přišlo fakt hodně 
dětí s malými batůžky a stejnými kšiltovkami. 
To budou oni. Proč tak brzo?  pomyslela jsem 
si s očekáváním něčeho mnohem horšího, než 
bylo jejich vedení. Zahlédla jsem asi čtyři lidi ze 
Žirafy, ale jelikož to bylo dávno, určitě mě ne-
poznali. 
Náš pracovní tým LMŠ (Lila, Marťa, Šáša) do-
končil většinu stanů a nepozorovaně sledoval 
čtyři kluky, jak velmi originálně řežou dřevo. 
Měla jsem chuť tam na ně naběhnout a ukázat, 
jak se to dělá. Nestihla jsem to, protože jsem ne-
šikovná, dokázala jsem si zarazit do ruky úplně 
blbou třísku. Kája ji naštěstí uměla vytáhnout, 
což já bych samozřejmě neudělala. S náplastí a 
vydesinfikovanou rukou se můžu vrátit k práci. 
Staví se hangár, my nejsme s Lilou moc užiteč-
né, ale stejně držíme tyče u vchodu.
O necelou půlhodinku jsem však povýšena na 
držáka desek a následně zatloukám hřebíky, 
zase se mi přitom nic nestalo. S Ditou připev-
ňuje ubrus a pak už se jen přepočítávají naše 
věci s vedoucím Zlatých Hor. Následovalo srd-
ceryvné rozloučení s Martinem, Rexem, Kájou a 
Peťkou, kteří nejedou domů, ale zítra vyráží na 
puťák. Sedáme do aut a rozjíždíme se směrem 
domů. Snad všichni se dívají na tábořiště a ří-
kají si ,,snad to tu moc nepokazí." (nic proti ZH).
Zastavujem ještě na chvilku v Ratiboři, Šášina 
mamka si pro nás připravila ,,malé" občerstve-
ní, my to poslušně skoro vše snědli a můžeme 
domů. Je už milion hodin večer a mně se chce 
spát, to znamená, že musíme ještě vyložit vozík 
v Březinách a odevzdat ho. Takže další půl hodi-
na. Zívám. Naštěstí už kráčím po cestě domů.. 
do postele. 
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 „Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí.“   - Vlasta Burian - 

PUŤÁK - 1.-2.7.2017
(Kečibuz a Ali)  Na puťáku se nikdo nenudil, bylo 
potřeba dodělat plno věcí - postavit podsady, 
oséct, dostavit latríny a další drobnosti, ale na-
štěstí jsme nebyli sami, bo nám pomáhali Zla-
tohoráci. 
My, co jsme jeli na puťák, jsme zůstávali na tá-
bořišti sice ne moc dlouho, ale jo, proč ne, moc 
dlouho! Protože jsme vstávali ve 3 hodiny, abys-
me stihli vlak, naštěstí jsme si zařídili odvoz na 
vlakáč v Budišově. O půl páté nám odjížděl vlak. 
Cesta trvala pět a půl hodiny a po cestě jsme 
potkali spoustu lidí, například, pankáče. Koneč-

ně jsme dojeli do Hronova, kde jsme naposled 
vystoupili. Šli jsme pro Kájinu mikinu a začala 
cesta k Adršpachu. Vítek se k nám připojil na roz-
cestí za studánkou. Po cestě byla spousta řopíků, 
což jsou vojenské bunkry. Do dvou jsme nahlédli. 
Náš plán byl dojít co nejdál, což se nám povedlo. 
Utábořili jsme se na docela pěkném místě. Tak-
že se nám dobře spalo. V osm hodin jsme zalezli 
do spacáků a hráli rally s kostkou. Rexovi trva-
lo strašně dlouho, než pochopil princip a udělal 
spoustu chyb a trapasů, čemuž jsme se strašně 
smáli.



„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu 
a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“   - Seneca - 
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(Rex) Probudili jsme se pod naším skromným 
přístřeškem, dali si snídani (ovesné vločky), sba-
lili se a vyrazili jsme směrem na Jívku. 
Po cestě jsme se zastavili u Kryštofových kame-
nů, našli jsme kešku a potkali mnoho řopíků. A 
bunkrů. 

Obědvali jsme u velkého jezera, kde jsme zároveň 
nabrali vodu. 
V Jívce jsme si dali přestávku a poté došli do ves-
nice Skály, tam jsme si skočili na limonádu a hra-
nolky.  Nocleh jsme našli na louce u lesa, kde jsme 
se navečeřeli a šli spát.

PUŤÁK - 3.7.2017

(Rex a Ali) Po krásné noci jsme si dali chleba s 
marmeládou a po malé spršce jsme vyrazili. 
Došli jsme do Adršpašsko-Teplických skal a ko-
chali se krásnými skalními útvary a přírodou. 
Ze začátku tam bylo pusto prázdno, ale čím dál 
jsme šli, tím víc lidí tam bylo. 
Pak jsme došli do Adršpachu, kde jsme si dali 
oběd, a to rizoto s fazolemi a kukuřicí. 
Po obědě jsme vytahali lezecké cajky a pokusili 
se natáhnout lano. Nikomu se to nepovedlo, a 
tak jsme vylezli na nižší skálu, kterou zvládnout 
i děti. Stáhli jsme cajky a vyrazili směrem na 
Teplice. 
Po cestě jsme hráli hru ANO, NE. Do Teplic jsme 
nedošli. Zastavili jsme se v kempu a dali si kofo-
lu a něco na zub. 
Utábořili jsme se asi pět set metrů daleko, na 
kopci a na velmi pěkném místě. Ani jsme nena-
tahovali plachtu a spali pod širákem. 

Ráno jsme se sbalili a vyrazili do Teplic koupit pe-
čivo, protože už jsme skoro žádné neměli. Stavili 
jsme se i ve smíšeném zboží, nakoupit si osobní 
sladké zásoby. Seděli jsme na lavce před obcho-
dem a snídali. Měli jsme čerstvé buchty s rozinka-
mi a čokoládou, ještě pak bagetku s mameládou. 
Po chutné snídani jsme vyrazili k rybníku Kačin-
ci. Cesta ubíhala rychle. 
v Ostaši jsme obědvali, na oběd jsme měli těsto-
viny s grankem. Bylo tady vidět spoustu malých 
zajímavých skalních útvarů. Kája s Vítkem lezli 
na skálu a my čekali, až na nás přijde řada, pro-
tože jsme je nechali natáhnout lano, a zalozili 
si. Bohužel začalo pršet, ale mně a Peťkovi se ani 
moc nechtělo, zato Rexe to trochu zklamalo a na-
štvalo. 
Schovali jsme cajky a přestalo pršet. Nechtělo se 
nám to znova vytahovat, a tak jsme vyrazili smě-
rem na kapli Svaté Marie Sněžné. Kousek před 
kaplí byl dlouhý, strmý a vyčerpávající. Cesta dolů 

PUŤÁK - 4.7.2017
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„Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji.“   - Gilbert Cesbron - 

od kaple byla taky náročná. Pod tímto 
krpálem jsme se, už po zavírací době, 
schovali před deštěm a dali si kofolu a 
já, Kája a Vítek smažák s hranolkama. 
Po dešti jsme vyrazili na Kačinec, kte-
rý byl celkem blízko. Plachtu jsme po-
stavili 10 metrů od vody. Všeci se šli 
koupat, až na mě. Já jsem se koupal 
až ráno. 
Peťka si ve vodě roztrhl loket a Kája s 
Vítkem mu museli ránu zašít instant-
ním šitím. Spát se šlo až v deset a byla 
spousta komárů.

(Peťa) Ve čtvrtek ráno nás probudilo sluníčko, 
což znamenalo, že by mohl být pěkný den a taky 
že byl. Na snídani jsme měli chleba s nutelou, po 
snídani jsme se museli rozloučit s Víťou a hned 
po rozloučení jsme vyrazili do Ameriky. 
Cestou jsme u hodných lidí nabrali vodu a pak 
už hurá směr Amerika a Hronov, no i když hurá 
nás přešlo, když jsme v mapě a následně i před 
očima viděli KOPEC! To největší zlo vůbec. 

PUŤÁK - čtvrtek - 6.7.2017
Ale zvládli jsme to, cestou jsme procházeli růz-
nými skalními útvary, stavili jsme se na junácké 
vyhlídce a na sovím hrádku, kde jsme dali oběd. 
Přesněji kuskus s fazolama a kukuřicí. 
Pak už jsme jenom šli a šli, protože letět jsme ne-
mohli. 
Úplně zdrcení po dlouhé cestě jsme našli místo u 
studánky, kde jsme to zakempili, Kája mě převá-
zala loket a šli jsme spát.



„Lenoši mají vždy prázdniny.“    - Theokritos - 
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(Rex) Probudili jsme se do deště, sbalili se a vy-
dali se do Hronova. Tam jsme nakoupili snídani 
a další jídlo. Po snídani jsme se rozhodli, že poje-
deme vlakem do Starkoče, z tama jsme šli 3,5 km 
k jezeru Rozkoš. Chvíli jsme ve velkém horku hle-
dali místo k přespání, až jsme ho našli. Byli jsme 
blízko pouti, kde jsme pořád chodili a kupovali si 
všechny možné pochoutky. Poté začlo pršeti, tak 
jsme postavili přístřešek. Vlastně jsme se i kou-
pali, ale to bylo pořád ještě před deštěm. Usínali 
jsme při poslechu vzdálenější hudby.

(Kája) Konečně ve vlaku. Ne že bych se tak extra 
těšila pryč z krásné přírody, natož tak od skal a 
ještě ke všemu vstříc nekonečnu dní s ještě více 
neúnavně ukřičenými dětmi. Ale při vší úctě, ve-
lice ráda bych tady ty tři experty pár dní nevidě-
la.
Vstali jsme zavčasu, přes všechen déšť byla noc 
výjimečně teplá a spalo se celkem dobře. Ale ani 
to mi nezajistilo nějak super náladu. No nevadí, 
zkusím se s tím popasovat a třeba se mi poda-
ří zvýšit hladinu endorfinů suchým chlebem se 
solí, je to fakt dobré. Ale moc to nefunguje, po-
kud ovšem nezamýšlíte maximalizovat potřebu 
přísunu tekutin. Jo, voda došla při čistění zubů. 
Vlastně díky, nejsem milovník a obdivovatel vla-
kových záchodků, natož nádražních. V osobáku 
jsme vyslechli rozhovor energických dědů o sen-
začnosti elektro kol. Jenže jejich názory a vášeň 
se shodovala právě jen a pouze ve faktu, že tuto 
vymoženost doby moderní, tudíž lenivící, každý 
z pánů vlastní. K tomuto tématu bude pravdě-
podobně mírumilejší se nevyjadřovat, co se týče 
nadšení z pohybu puťákojidního z řad nynějších 
účastníků. Ale jak říkám, nechejme to být, přece 
už se jede zpět. Výstup v Pardubicích a hodinové 
čekání na express bylo pro všechny příjemným 
překvapením. Nádraží je hezky opravené a na-
jde se i dost možností pro ukonejšení chuťových, 

PUŤÁK - pátek - 7.7.2017

PUŤÁK - sobota - 8.7.2017
hladových i přesolených jazyků. Zkouším to 
ovocným smoothie s proteinem, no, ale jo. Rita 
všechno odevzdaně absolvuje, včetně přesvědčo-
vací procházky na trávník, kdy je nucena poslou-
chat nekonečně se opakující povel “čůrat!” až do 
doby, kdy ji to přestane bavit natolik, že přidřep-
ne, aby mi přece jen udělala radost a ušetřila mě 
dalšího povyku. No co, z Pardubic jedeme až do 
Hranic, cesta dlouhá. A velice náročná. K tomu 
bych poznamenala, že příště zkusím nezapome-
nout na místenky, navíc když bychom je klidně 
k e-ticketu mohli mít zdarma. Cestou tam jsme 
je nepotřebovali, ale měli je. Teď je tomu přesně 
naopak. Uf, úmorné dvě hodiny v uličce a jako 
bonus, super příjemná paní, která si zřejmě po 
vzoru Rity zapomněla přidřepnout před cestou. 
Dobře dobře, my z toho záchodku samozřejmě 
okamžitě všechno vyskládáme, madam, psa vy-
couváme, však jí je to moc příjemné, jo, to vůbec 
nevadí, že zrovna jede stevard s vozíčkem, určitě 
tu pyramidu překoná jak nic. Však v celém vlaku 
je asi jenom osm záchodů, žejo.
Přežili jsme a slavnostně se vylodili v Suchdolu 
nad Odrou, zpoždění jsme měli 5 minut, takže 
jsme tu přesně na smluvený čas, kdy nás má vy-
zvednout jedno z aut směřující a na tábořiště. 
Konečně konec toho cestovního blázince. Konec 
cestování vlakem! Huráááá! Tak nasedáme. Jen 
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„Kdykoliv začneš číst knihu, cítíš se, jako bys nastoupil do vlaku, který tě veze na prázdniny.“

není do čeho. „Ahoj, jo vy už jste tam? Aha, no, já 
jsem na vás zapomněl. Tak já někoho pošlu, tepr-
ve vykládáme věci z aut.” „V pohodě, chvíli počká-
me.” „Hele, to by nemělo cenu, aby pro vás někdo 
jezdil, přijeďte pak vlakem s děckama, čau.” Hm, 
už nemůžu, už to nezvládám, odebírám se do 
ústraní a brečím. Ještě chvilku, třeba to pomůže. 
Asi to chce klid a trochu odpočinku a bude dobře. 
Odpočinku? Vtipálku, začíná tábor. Brečím znova. 
Dobrá tedy, je na čase se vzchopit. Na kluky už se 
sice nechci radši ani podívat, ale s odstupem času 
se určitě bude dát říct, že to byl skvělý puťak se 
super lidma, plno zážitkama a nakonec i překo-
náním sama sebe pro každého z nás. Něco nám to 

dalo, někam nás to posunulo. Snad ne níž na 
potravním řetězci. A kdyby náhodou nic jiné-
ho, příroda v CHKO Broumovsko je fakt epesní. 
Půjčila bych vám na výlet mapu, ale dala jsem 
ji první den opatrovat Rexovi a ... no, prostě, 
natrhám trochu salátu na zahrádce, to bude 
užitečnější. :P 
Nakonec i cesta s dětmi byla fajn a nostalgie 
na budišovském nádraží s lachimáckým tran-
zitem, za to jsem vděčná. A moc mě těší, že si tu 
jízdu mohou vychutnat i dnešní děti. 
Díky že to všechno mohlo být. Ale Rexi, to pole s 
tunou blata ti ještě chvilku nezapomenu!

TÁBOR - sobota - 8.7.2017
(Káťa)  Dnes ráno jsme nasedli do auta a jeli jsme 
na nádraží na Vsetíně čekat na vlak, ale nečeka-
li jsme dlouho. Vlak za chvíli přijel. Všichni se už 
moc těšili na tábor. 
Hned jak jsme nasedli do vlaku, tak jsem si zača-
la povídat s Natkou. Cesta vlakem uběhla docela 
rychle. Jakmile jsme vystoupili z vlaku, šli jsme 
na další vlak. 
Potom jsme čekali docela dlouho, tak jsme posva-
čili. Potom jsme šli na další vlak. Hned jak jsme 

vystoupili, tak jsme utíkali rychle na další vlak. 
Jak jsme dojeli, tak nám Dazul naložil batohy 
do auta i ze světluškami a vlčaty a jeli jsme. 
Jak jsme přijeli na náš tábor, byl skoro dostave-
ný, a tak jsme si šli dostavovat stany. 
Jak jsme je dostavěli, tak jsme šli jíst a potom 
jsme šli na zahajovací oheň. Potom jsme šli 
spát.

(Hynek) Tento den jsem se probudil, jako každý 



"Léto je každoroční povolenka býti línými. Období, kdy se i nic počítá jako něco."

10

jiný den. Ráno jsem posnídal, nachystal si jídlo 
a pití na cestu. Batoh na tábor jsem chystal s 
taťkou den předtím. 
Na Vsetíně jsme měli sraz v 10:30, 10:55 nám 
jel ex 128 Vsacan, kterým jsme jeli 40 minut do 
Hranic na Moravě. Na nádraží jsme čekali asi 
50 minut. Některé děcka si kupovaly věci z au-
tomatů. Deny všem nabízel kiwi buchtu a na-
konec se snědla. 
Z Hranic jsme jeli osobákem do Suchdolu nad 
Odrou. Málem jsme vysedli o zastávku dřív. 
Některé děti měly větší batoh, než byly ony. V 
Suchdole jsme nastoupili do dvouvozového 

motoráčku. Obsadili jsme celý vagón. V motoráč-
ku bylo vedro jak ve skleníku, né nadarmo se mu 
tak říká. 
Cesta byla dlouhá, jeli jsme zatáčkami, do kopce 
i z kopce. Na nádraží čekal Dazul s dodávkou, do 
které jsme si naložili batohy. 
Do tábora jsme přijeli kolem 15:00. Začali jsme 
dělat podpěry a rošty. Chvíli se zdálo, že bude pr-
šet, ale nepršelo. 
Děkuji všem, co mi pomohli s přípravou stanů. 
Na zahajovacím ohni k nám do Šneků přibyl Ma-
xík, do Žab taky někdo. Večer jsme si vyčistili zuby 
a šli jsme spát.

TÁBOR - neděle - 9.7.2017
(Můrka) Ráno. Je druhý den na táboře. Nic moc 
zajímavého se nedělo. První jsme se vzbudili 
a šli jsme na rozcvičku, tedy jen kdo chtěl. Já 
osobně jsem tam nešla. A šla jsem rovnou na 
ranní hygienu. No víte, čištění zubů a tak různě. 
Notak, řekla jsem si, když jsem zrovna odešla z 
umývárky, protože jsem slyšela, jak Verča volá: 
Příprava na snídani- Ale řekla jsem si, že si zno-
va zas ruky mýt nebudu. Tak jdeme, ehm ehm 
konečně jdeme. 
Po snídani jsme si měli jít uklidit stany, zavolala 
jsem: první kontrolování stanů. No to podle mě 
můžeme přeskočit. Na nástupu nám říkali růz-
né věci o táboře. Pak byl program, tedy chci říct 
dostavování.
Dopoledne. Svačina. Mňam. No ale zpátky k 
pracím. Prostě dostavování. Nuda, vždyť říkám 
nuda. Oběd. Mňam.

Odpoledne. A pak na nás zařvali, že trošku ukli-
díme náměstíčko. A pak jsme chvíli odpočívali. A 
zase pracovat.
Podvečer. Už začínala být některým zima, napří-
klad mně. A večeře.
Večeře. Večerní nástup, kde nám řekli hodně zají-
mavých i nezajímavých věcí. Pak večerní program 
- no, náměstíčko jsme zvelebovali. A čištění zubů s 
Májou, do pyžama a dobrou.

(Marťa)  Po zjištění, že se mi spalo lépe než doma, 
jsem se pomalu posadila ve spacáku, venku byl 
příjemný chládek a rozcvička se nekonala. Ideální 
ráno. Ještě jednou zívám a ze stanu se hrabu celá. 
Již převlečená do plavek, jež jsou odporně, ne-
chutně, slizce, kluzce mokré ze včerejších vana-
řů, kteří stejně, jako ti dnešní, byli jen na nečis-
to. Kája nás už čeká na náměstíčku, ale vanařů 



11

"Jednu výhodu léto přeci jen má - je déle vidět na čtení."

„Já jsem Marťa bez čárky a volám Veselku s 
čárkou,” začínala odpolední hra. Mája ji měla 
na starosti a my se dobře bavili. Po už oblíbené 
hře „čárka” jsme došli na neméně známou hru 
„Pepo”. Přičemž Alík si zaplantal jazyk a jeho 
rozhovor s druhým Pepou vypadal asi takto: 
„Pepo?” „Ano, Pepo?” „Řekni Pepovi, že je teta.” 
Všichni jsme se smáli, jak jinak, že?
Etapovkaaaaaaa! Navlékám se do své rytířské 
róby. Na přípravu rytířské róby potřebujeme 
jednoho rytíře, plášť Harryho Pottera jeden-
krát, jeden kus vikingské sekery, bílé prostě-
radlo s dírou, tu koupíte v každém dobrém 
papírnictví, tričko se znakem oddílu, jež barví 
a má druhou XL díru na zádech, a také černé 
legíny, aby se rytíř na slunci rychle upekl. Hel-
mu z Dragon Age samozřejmě nezapomeňte 
nasadit hlavou draka dopředu. Pořádně pro-
mícháme, přidáme špetku odvahy a rytíř je na 
světě, připraven na etapovku. Merlin a král Ar-
tuš, světluškami zvaný Artur, noblesně postá-
vali na kládě nad vodou a volali si naše rytířské 
rody. Stifi, Karel, Verík, Marťa (já) Lila a Lenič-
ka, to jest náš všeudatný, no divný rod šavlozu-
bých žab. No...a pak se běhalo. A protože fakt 
nemám ráda běh, běhalo se hodně. Hrálo se 
„rytíři, nezlob se”. 
Na nástupu už se tak falešně nezpívalo (nezpí-
valo se totiž vůbec) a všichni měli kroj. Já byla 
ale zaměstnaná jinými událostmi, asi mě totiž 
unesli a vymazali paměť, protože už si z večera 
pamatuju jen vanaře.

je prostě pořád málo, samí, co chodili minulý rok. 
Voda byla stráááášně studená a Kájino odpočítá-
vání nezvyklé. Ale umyla jsem se a jak by řekl Da-
zul: „nejsem přece žádné prase.” 
A jelikož umím číst, zjistila jsem, že na snídani 
bude čokopomazánka. Tohle jídlo mi zrovna ne-
vadí, tak jsem ho prostě snědla a zbytek snídaně 
jsem líně přemýšlela nad tím, jestli si přidat či 
nikoliv. „Příprava na nástup a kontrolu stanů!” 
„Jaké? Jaké?” řvaly světlušky a vlčata jeden přes 
druhého. „Krátké krátké.” A já jako správná Mar-
ťa (totální nemehlo) jsem se moc nepřevlíkala, ale 
spíš jsem se zamotala do svého dlouhého šátku 
(ne krojového). Rychlostí světla jsem nahodila kroj 
a tvářila se, jakože nic. 
Na nástupu si fakt hrozně moc světlušek dalo bob-
říka hladu. Říkám si, že je to tak každý rok, a tiše se 
dívám. A jen tak mimochodem, hymnu jsme zpí-
vali faaaakt hrozně falešně. K tomu už radši nic.
 Jako každý začátek tábora bývá ráno pracovní ná-
stup, situace se nemění ani teď a já s Veríkem jdem 
stavět týpko. Všechno jde v pohodě, tyč mi málem 
vyrazila zuby a já kontroluju modřinu na bradě. 
Au. Odpolední klid plyne ve znamení duchaplné 
umělecké činnosti kapely žab, jež hraje na ešáky, 
flétnu a starou rozladěnou kytaru. Byly jsme ale 
asi tak dobré, že nám vůdci záviděli a museli jsme 
místo toho dostavit již zmiňované industriální 
obydlí. 
Slunko nám stále pálilo do zad, tak některým bylo 
nevolno - evidentně začínající úžeh či úpal. Měli 
víc pít.



"Lenoši chtějí pořád něco vykonat."     - Luc de Clapiers Vauvenargues - 

(Raptor ) Ahoj, já jsem Raptor a toto je můj článek. 
Dnešek byl dobrý, měli jsme etapovku a chodili 
jsme po celém Budišově a museli jsme namalovat 
mapu. 
Potom jsme po odpoledním klidu hráli hry, napří-
klad hututu - eště teď mě bolí kříž, jak jsem spadl. 

(Max) Den začal tím, že služba probudila všechny 
svým budíčkem. Jak všichni vstali, tak jsme si dali 
nástup na náměstíčko a začala rozcvička. 
Po rozcvičce nastala snídaně a pak honem převlé-
ct se do krojů a začala kontrola stanů. Všichni byli 
nervózní a doufali, že si dobře uklidili a že jejich 
stan bude nejlepší. Jak si vůdci prohlédli stany, tak 
pak následoval nástup, vyvěšení vlajky a informa-
ce. Pak vyhlásili nejlepší a nejhorší stan. 
Pak nastalo dodělávání všech úprav. Potom násle-
dovala svačina. 
Po svačině se dokončovaly všechny rozdělané prá-
ce a potom následoval oběd. 
Po obědě následoval odpolední klid, kdy si sko-
ro všichni dokončovali něco ve stanu, například 
rošty atd. Pak začala etapovka, kde jsme měli za 
úkol zmapovat celý Budišov. Jak jsme šli do Budi-
šova, tak bylo horko čím dál víc a víc a my jsme 
se strašně potili. Jak jsme došli na náměstí, tak 
jsme nemohli a museli jsme si sednout na lavič-
ku. Mezitím se nějak začala zatahovat obloha a 
začaly padat malé dešťové kapky. Tak jsme vstali a 

radši jsme si pohli, aby na nás nezačalo pršet. 
Jak jsme všechno zmapovali, tak jsme svižným 
krokem šli do tábořiště. Jak jsme tam došli, tak 
hned za chvíli začlo pršet. Potom jsme si dali 
svačinu, chvíli jsme počkali a byla večeře. 
Po večeři zapískali večerní nástup a svěsila se 
vlajka. Jak skončil nástup, tak následovala ve-
černí hygiena. 
Den jsme ukončili tím, že jsme si lehli do spa-
cáku a usnuli.

(Šáša) Ráno jsem se probudila chvíli poté, co 
světlušky a vlčata zakřičely hromadně BUDÍ-
ČEK! Oblékla jsem si mikinu a vyšla ze stanu, 
kde nás čekal Deny s rychlou rozcvičkou. Po 
rozcvičce následovali jako každé ráno vanaři. 
Když Rex pískl na prsty a zařval: „Odchod na 
vanaře!”, šla jsem se převléct do plavek. Když 
se všichni vanaři včetně mě shromáždili na ná-
městíčku, vyrazili jsme k vodě. Nikomu se sice 
moc nechtělo, ale i tak to všichni dali na jed-
ničku. 
Po vanařích jsme si všichni vyčistili zuby a šli 
zpátky do stanů, kde se všichni osušili a oblékli. 
Služba pískla přípravu na snídani, takže si šel 
celý tábor umýt ruce. Poté služba pískla snída-
ni. Na snídani byl chleba s nějakou pomazán-
kou. Všichni si šli do hangáru vychutnat svoji 
snídani. 

TÁBOR - pondělí - 10.7.2017
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Po snídani si šli všichni uklidit do stanů, jelikož a 
protože následovala kontrola stanů. U nás s Myší 
proběhla kontrola našeho stanu bez problémů. Po 
kontrole stanů byl jako vždy ranní nástup. 
Jakmile skončil nástup, vyslékli jsme se z krojů a 
oblékli se do pracovního oblečení. Pazič pískl pra-
covní nástup a všichni utíkali k němu, aby nemu-
seli dělat dřepy. Všem rozdal úkoly, co všechno 
mají udělat. Já a Karenina jsme dostaly za úkol 
pohrabat zbytek sena a odnést ho na velkou hro-
madu někam dozadu za latrínu. 
Když jsme úkol splnily, nabídla jsem se, že pomů-
žu Myši, Lile, Veríkovi a Karlovi s tím velkým a těž-
kým balíkem sena. Nabídku přijaly, a tak jsme se 
daly do práce. Byl neuvěřitelně těžký, ale i to jsme 

zvládly.  Zrovna když jsme byly celé upatlané, 
vyčerpané a unavené, pískla se příprava na 
oběd. Všichni si šli zase umýt ruce a chvíli na to 
už cinkaly lžičky o ešusy. Na oběd byla výborná 
čína. 
Po obědě - klasika polední klid. Po poledním kli-
du jsme s Martinem, Hynkem, Rexem, Peťkou a 
Denym byli dělat saunu a ostatní hráli hry. 
Poté byla etapovka, ve které jsme mapovali 
Budišov. Trvalo nám to do večeře. Na večeři byl 
kuskus se zeleninou. 
Po večeři jsme hráli ekohru. Počasí trochu nevy-
šlo a trochu pršelo. 
Po hře byl nástup a po nástupu zase vanaři. 
Poté večerka a já hned usnula.



"Jestliže se po prázdninách cítíte dobře, uklidněte se, ono vás to přejde."

(Raptor) V úterý strašně pršelo, tak jsme hráli 
jen hry v hangáru. Například jsme tam škrábali 
brambory. Byly čtyři týmy a museli jsme oškrá-
bat brambory co nejrychleji. 
Potom přestalo pršet, tak jsme hráli baseball. Po 
asi hodině zase pršelo a potom jsme šli do týpí a 
tam jsme zas hráli hry.

(Karel) Vzbudila jsem se do deště, um, jééé. Po 
nástupů (bez krojů) v hangáru přebral program 
Pazič, takže jsme měli i bramborovou štafetu! 
A samozřejmě, že to bylo na oběd. Kdo by totiž 
strouhal brambory jen tak, že? Takže to dokonale 
vymyslel a později jsme je snědli, mňam. Každo-
pádně vyhrál tým Matese. 
Už konečně přestalo pršet. Jakmile jsme tedy vy-
šli, byl něco jako pracovní nástup, přičemž nás 
opět rozdělil Pazič a šlo se makat. 
Svačina. A další pokračování v práci. Alespoň to 
budem mít za sebou. Když jsme makali, samo se-
bou za volný čas na myšlenky díky, uvědomovala 
jsem si, že mne to začíná bavit. Každopádně se 
dostavil vytoužený čas na oběd. Byl dobrý, to si 

pamatuji, ale nepamatuji si, co bylo. promiň 
Verčo (kopretinko). 
Každopádně pak byl konečně klid! Vstávat se mi 
pak na program nechtělo, ale šla jsem, co bych 
pro Merlina neudělala, že... Zjištění, že máme 
zmapovat místa předem zapečetěná v obálce 
mne překvapilo. No, a šli jsme tedy, my šavlozu-
bé Žaby. Šli jsme za Šnekama, kteří byli o něco 
rychlejší, ale to právě moc nevadilo, protože na-
konec jsme se oddělily. Nevím, zda měli všichni 
na táboře stejné místo, ale myslím, že nejlep-
ší mapu jsme měly my. Obcházely jsme různé 
uličky a budovy, ale benzinka nikde. Takže jsme 
se vrátily a vyšly po směrovkách. A to bysme ne-
byly my, kdyby jsme se nezeptaly. Když už jsme 
byly zpět a vycházely rychlým tempem zpět do 
tábora, zjištění, že máme vše, bylo super. Ke 
konci jsme šly poklusem nebo spíš během. 
Dále si toho moc nepamatuju, myslím, že byl 
na večeři kuskus. 
Článek bych ukončila tím, že je tohle super pár 
dní a lituju všechny, co nejeli a sedí doma nebo 
na dovolené jak pecky.

TÁBOR - úterý - 11.7.2017
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"Prázdniny jsou odvozeny od slova prázdno - někdo má prázdniny celý život."

(Verík) Ráno nás „vzbudil” šnečí budíček a naštěs-
tí díky jejich krátkodobé paměti jsme neměli roz-
cvičku - pochvala pro Šneky! 
Pomalu jsme se s Karlem a ještě v pyžamu odko-
lébaly k umývárce na čištění zubů a pořád jsme 
nemohly přijít na to, jak ostatní můžou chodit 
tak brzo na vanaře, protože se každý ptal jestli 
jdeme na vanaře. 
Na snídani si nepamatuju co bylo, ale vím, že to 
bylo dobré - druhá pochvala pro Šneky! 
I když jsme se snažily, stejně jsme na kontrole 
stanů neuspěly podle našich představ, ale aspoň 
nechytli naše domácí mravence, protože bychom 
dostaly vynadané za to, že jsme tam určitě měly 
nějaké dobroty. Ale ne! Neměly! A po kontrole 
jsme ve stanu zase znova udělaly binec (proto-
že jsme ovšem zase hledaly pár věcí). A konečně 
pískli nástup. 
Na nástupu jsme se dozvěděli, že vůdcem dne 
bude Mája. Eeeej. A také to, že se na večerku jde 
ke slibovému ohni. Eeeej. Z několika neoficiálních 
skautů už budou oficiální. Šneci vyvěsili vlajku. 
Eeeej, pochvala pro Šneky. 
Po nástupu byla zase etapovka, měli jsme se sluš-
ně obléct, protože půjdeme do Budišova. Neeee, 
tam už neeee. Ale museli jsme. Dostali jsme kaž-
dá družinka ředidlo a nálepky na popelnice. Eee-
ej. Jdeme lepit popelnice! Byla to zdlouhavá ces-
ta, ale ne tak dlouhá, jako mapování v Budišově 
(tam jsme mimochodem chodili víc jak 4 hodiny). 
Nakonec jsme to nějak zvládli a zatímco jsme se 
škvařili a málem popadali do popelnic, všichni se 
vrátili do tábora na oběd, dokonce i světlušky. A 
mimochodem na svačinu byly tatranky. Eeeej. 
O poledním klidu jsme jako vždy nedělali vůbec 

nic. Ale prostě, kdo by si měl pamatovat, co dě-
lal o poledním klidu??
Ale vím, že potom jsme hráli hry s Denym. Hráli 
jsme buldoky. Bylo to super do té chvíle, než mě 
někdo chytl za tričko a roztrhl ho.
A teď svačina. Naštěstí potom jsme měli táboro-
vý turnaj mezi dvěma týmy a to bylo shazování 
trojnožky frisbeem. A dokonce se k nám přidala 
i Kesa a furt létala kolem, až z toho všichni vy-
padali jako Kesina. Eeeej. Pochvala pro Kesu! 
Po hrách samozřejmě byla večeře a ne nepa-
matuji si, co bylo. Po večeři byl večerní nástup 
a  jako obvykle svěšování vlajky. Nic dalšího ne-
obvyklého. 
Ale po nástupu byly rytířské výzvy. To teprve 
něco bylo. Ti co stáli na hadí jámě se vrtěli a 
museli stát i v dešti. Až se dohrálo, odhodlala 
jsem se jít na vanaře. Eeeej. 
A potom bylo čtení pohádky, ale s Verčou. Eee-
ej. Pak konečně večerka. Ne, že bych se normál-
ně těšila na večerku, ale zrovna byl ten slibový 
oheň. 
Pár lidí šlo dělat slib a vrátili se hodně pozdě. 
Ale nakonec jsme všichni v klidu usnuli.

(Kuba Š.) Dneska jsme hráli hru s frisbee. Já 
jsem hodil frisbee do trávy, tak jsem pro to mu-
sel jít. Zrovna jak jsem vstoupil do vysoké trávy, 
štíplo mě hovado, brečel jsem. Potom mě štípla 
vosa, šel jsem za Májou. Posadil jsem se na pa-
řez a Mája mi na to dala cibuli. Oni hráli dál. 
Potom byla svačina, byl meloun. Potom bylo vy-
hlášení, vyhrál Horčin tým. 
Potom byla večeře, na kterou byl puding. Po-
tom jsme si šli vyčistit zuby s Verčou.

TÁBOR - středa - 12.7.2017



"Měli jste na to celé prázdniny a stejně jste se to nenaučili!"

(Žabák) Dneska jsme měli na snídani česnekovou 
pomazánku. 
Byla kontrola stanů a pak byl nástup. Dostali 
jsme svačinu na celý den a jeli jsme na kola. Šla-
pali jsme, co nám síly stačily. 
Pak jsme přijeli a měli jsme na svačinu mrkev. 
Večeře byla moc dobrá, protože byl bramborový 
guláš s chlebem. 
Pak byl nástup a potom jsme hráli komando.

TÁBOR - čtvrtek - 13.7.2017
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"Ten oddíl asi nebyl úplně dokonalý, ale pro mě dokonalým vlastně zůstal."  - Václav Marhoul -

17

(Kája - ze světlušek) V pátek jsem se vzbudila a če-
kala na budíček. A šup ze spacáku. Veska a Horka 
zařvaly: Přepad! A Hynek vyběhl ze stanu a říkal: 
Kam běžel? A Veska: Budíček! Mimi se probudila 
na zemi a rozkopala mi oblečení, tak jsem to mu-
sela znovu skládat. Měla jsem svátek, takže boží. 
Byla kontrola stanů a dopadla dobře. 
Měla den Mája jéj. Byl rozdělený na holky a kluky. 
Aspoň jsme měli klid od otravných kluků. Holky 
měly masky na obličej a na vlasy. Já jsem si vzala 
kávovou masku na vlasy a na pleť jsem si dávala 
kurkumovou, ale nešla umýt. Mimi to ještě pak 
zůstalo, protože to fakt nešlo dobře umýt. Kluci 
měli něco o motorových pilách a Bebe je nená-
padně poslouchala, protože ji to zajímalo. Skon-
čili jsme. Néé proč to tak rychle uběhlo. Děkuju, 
Májo, bylo to boží. Byla bych ráda, aby se to ještě 
někdy zopakovalo. 
A alou na kutě! Ale já jsem nespala, přemýšlela 
jsem o zítřejším dni - o návštěvním.

(Natálka) Bylo takové rozdělené dopoledne, na 
holky a kluky. Holky si dělaly masky, buď na vlasy 
nebo na pleť. Kluci si také něco krásného dělali. 
Pak byla příprava na oběd (umyli jsme si ruce) a 
obědvali jsme. 
Pak byl odpolední klid. Po odpoledním klidu byla 
etapovka (byla dobrá). Pak byla večeře - moc moc 
dobrá! 
Pak byl večerní program. Pak byla příprava na 
večerní nástup. Po nástupu byla dražba, rojnice 
a čištění zubů. Pak Mája četla pohádku a jde se 
spát. Dobrou noc :-) 

(Kečibuz) Takže v pátek jsem měl já a ještě něko-
lik dalších pár jedinců hodně nabitý den, protože 
jsme už asi o půl 1 byli stanutí na náměstíčku, 
protože jsme šli na přepad tábora z Nového Jičí-
na. 
Jelikož jsem byl na přepad poprvé, bylo to pro mě 
hodně zajímavé a docela mě překvapila reakce 
hlídky na náš přepad, ale to nebudu rozepisovat, 
bo o tom píše článek Marťa. 
No, když jsme se asi v 6 hodin ráno vrátili, tak 
jsem byl tak promrzlý a unavený, že aj ta hodinka 
spánku „stačila”. 
Ráno, teda o hodinu později, jsem se pořád stej-

ně promrzlý a utahaný vybelhal na náměstíčko 
na rozcvičku, která mě aspoň trochu probrala, 
no pak ti vanaři, snídaně ho a mimochodem si 
už nepamatuju jediné jídlo, takže sorry jako. 
Po snídani klasicky nástup a kontrola stanů, na 
které jsem usínal opřený o stan a hned po ná-
stupu byl pracovní nástup, kde jsme se rozděli-
li na ogary a cérky a každý měl svůj dopolední 
program. 
My jsme s Denym, Fantů a Pazičem ukazovali 
údržbu a provoz pily a křoviňáku, stihli jsme to 
tak akorát do oběda, takže cajk. 
Polední klid jsme měli prodloužený, důvod pro 
mňa neznámý, ale vůbec mě to nevadilo, no a 
po poledním klidu byl celkem pohodový pro-
gram, sice už si ho nepamatuju, ale byl fajn. 
Pak už jenom nástup a nějaká ta dražba a já 
jsem mohl jít v pohodě spát s dobrým pocitem, 
že je zítra návštěvní den.

Přepad
(Marťa ) Ten den byla brutální zima. Snad nej-
větší za tábor. Všichni se již klepali ve spacáku a 
poslední odvážlivci postávali u ohně u sauny. Ti, 
co mě znáte, tušíte, že bych nejraději zachumla-
ná do dek chrápala ve stanu. Ale dnes by to ne-
byla pravda. Půjdu totiž na svůj první PŘEPAD!
A místo, abych dospávala ty dvě hodiny do za-
čátku, tak jsem vykecávala u sauny a ups...na-
jednou bylo 12, oheň dohořel a mě pod třema 

TÁBOR - pátek - 14.7.2017



"Celý skauting je výchovou proti konzumní společnosti."   - Erazim Kohák - 

vrstvama oblečení začala být zima. Řekla jsem 
si „fajn”, vzmužila se (byla víc drsná) a vyrazila 
od ohně na náměstíčko. Abych nezapomněla: na 
ten přepad jdem do vedlejšího tábora Nového Ji-
čína. Naše skupinka obsahuje mě, Peťku, Marti-
na, kteří jsme šli poprvé, a Rexe, Káju, Denyho ja-
kožto zkušené přepadníky a....no taky úžasného 
vůdce Paziče. Oblečení do maskáčového a jiných 
tmavých barev se učíme chodit potichu na cestě 
z tábořiště. jde nám to dobře, teda kromě Peťky a 
Martina, těm to jde průměrně. 
Tábořiště je faaakt velké, těch lidí je sedmdesát a 
myslíme, že se tam vůbec nedostanem. Měsíc sví-
tí v náš neúspěch, protože jde všechno vidět. Sto-
žár se posměšně houpe uprostřed náměstíčka a 
my se zatím rozdělujeme na dva týmy. Já, Peťka, 
Deny a Martin musíme projít po hlavní příjezdo-
vé cestě, jež je šíleně dlouhá a třikrát tak mokrá. 
Takže se plížíme, je mi zima na nohy a maskáče 
mi promokají skoro hned. Néééé.
A ještě navíc usínání. Propadám do polospánku 
a za chvíli se probouzím. Takhle se to opakuje asi 
šestkrát, sedíme za vozíkem od auta a vážně ne-
vím, co by se stalo, kdybych fakt usla...asi by mě 
uškrtili.
Pozor! Teď se vážně něco děje. Deny vylézá zpoza 
vozíku a plíží se směrem k náměstíčku. Teď je ten 
moment, kdy by na něj měla vyskočit drsná hlíd-
ka plná těžkých borců s baseballkama. Ale ono se 
nic nedělo. A hej to je divné. Hlídka sice byla, ale 
evidentně nějaká slabá. Tak tedy přiběhl hrdina s 
vlajkou, jelikož se stále nic nedělo, sebral dalšího 
odvážlivce Martina, se kterým se alespoň snaži-
li, aby hlídka vůbec zařvala „přepad!”. Já a Peť-
ka odnášíme vlajku do bezpečí, ke smluvenému 
místu u borovice (nebo jak se ten strom jmeno-
val), zde si sedáme za vyvrácený kořen a čekáme. 
„Pazič, Kája, ”ozvalo se z cesty, my odpovídáme a 
hrdě ukazujeme vlajku, ta přijde důkladně scho-
vat. Jdem pomalu do tábora, ne do našeho, na 
to je ještě moc brzo. Ocitáme se skoro ve třičtvr-
tině cesty, když tu najednou ze zatáčky vyběh-
ne tucet čelovek. Nasazujeme moc rychlý (až na 
mě - neumím to) běh a skáčem do křoví. Někte-
ří udělali dolů i pár kotrmelců, já se elegantně 
svalila. Našla jsem si místo a čekala. Čekala, až 
se ozve jméno některého z našeho týmu. Zatím 
jsem zase usínala, nic nového. Spadla mi hlava, 
zavřely se víčka a mě se začaly tak nějak podivně 
honit před očima halucinace. Slyšela jsem dva 

běhy, jedno byl Martin, jenž jsme si mysleli, že je 
Deny, a to druhé Kája, která asi tušila, že v na-
šem křoví už nikdo není. Konečně se ozval Pazič 
a vedl nás k bílému odpočívadlu. Řekl nám, že 
zajali Denyho a vedle něj stál divný týpek. Moh-
lo mu být 17 - 25 let, vypadal zmateně a trochu 
byl asi i naštvaný. V tomhle ho ale chápu, byl to 
druhý přepad a my jsme jim sebrali vlajku před 
nosem. 
Začal vymýšlet různé strategie ve svůj pro-
spěch, o svojí skupince mluvil, jako by jich bylo 
aspoň patnáct, ale zdání klame, byli tři a to se 
ještě jednomu nechtělo, druhý udržoval oheň a 
třetí jela dom. Prý tábor obhlíželi 4 dny, než ho 
vůbec přepadli. Pfff. Prostě naběhnout a sebrat 
se to musí.
Ke čtvrté hodině ranní jsme se nakonec dohod-
li, my s Kájou a jeho kámoš (asi) Sova půjdeme 
rozvazovat Denyho, zbytek půjde odlákávat a 
Pazič vše vyjedná. A znova. Plížení. Za světla a 
za mokra. Vááážně mě to baví. Ale jedno plus 
to mělo, bylo fakticky opravdu nádherné růžo-
vo-zlato-modré nebe. Vyhlédli jsme si místečko 
zhruba 10 metrů od tábora, usídlili jsme se po-
hodlně do lehu do trávy a mně se vrátila zase 
všechna ta únava. „Prosím ne.” Takže jsem zase 
spadla do divného polospánku a nerozlišovala 
sen či realitu.
Oni pro nás došli?? Vždyť jsme měli vyběh-
nout a rozvázat Denyho. Achjo, ukázalo se, že 
je vlastně všechno jinak. Škoda, Deny už vlaj-
ku vyměnil a my se mohli maximálně kochat 
výhledem na absolutně hnusně neuklizené tá-
bořiště s kopou odpadků, za stanama se válely 
slupky od melounu a posmrkané kapesníky. Z 
toho by se jeden zblil. Ale....dostali jsme od nich 
nějaké sladké. Jéééj! Za to bych možná i ty me-
louny prominula.
Jako sedmičlenná armáda zombie se vracíme 
zpět. Do našeho čistého a útulného tábořiště. 
Je 6:10 a já chcu prospat celý den, stejně jako 
všichni. Bohužel nám vůbec není přáno a zhru-
ba v sedm mumlám kraviny na Pohorku, aby 
mě nechala spát, nestalo se tak. Za pět minut 
později se myslím i dřepy začaly počítat. A tak 
jsem byla následující den mrtvá. Zážitek to ale 
byl nepopsatelný. Byl to lepší první přepad než 
jaký jsem si mohla přát a vůbec, díky Pazičovi 
za to, že jsem tam byla a že mě přitom, jako 
vůdce, nezabil.

18



"Oddíl mi dal vnitřní kázeň. Naučil jsem se postarat se sám o sebe."   - Michal Lukeš - 

19

(Ali) Byla sobota a zároveň návštěvní den. V 7:00 
nás probudil budíček, následovala rozcvička a 
vanaři. Prostě ráno, jako každé jiné, ovšem s tím 
rozdílem, že na ranním nástupu nás informova-
li, co a jak na návštěvním dnu. 
Po nástupu byl pracovní nástup s tou podmín-
kou, že jakmile přijedou rodiče, odcházíte od prá-
ce a jdete za nimi. Postupně nás ubývalo, až bylo 
velmi málo těch, kterým nepřijeli rodiče. 
Po svačině byl volný program a ti, kteří chtěli, od-
jížděli s rodiči, potom, co se domluvili s vůdkyní. 
Volný program pokračoval přes oběd zhruba do 
pěti hodin, kdy začínala etapovka, a děti se vra-
cely z výletů s rodiči. V
 etapovce šlo o ošetření raněných a jejich trans-
port k „nemocnici”. 
Po etapovce se hrál zápas s létajícíma talířema 
a zapojit se mohli i rodiče. Naneštěstí pršelo, ale 
našětstí to nebyla průtrž mračen. Následovala 
večeře, nástup, hygiena a potní chýše, do které 
mohli i rodiče.

(Verík) Ráno jsem se probudila, celá natěšená, 
že konečně přijedou rodiče a možná mi dove-
zou nějaké jídlo. 
Po nástupu jsme měli jít na dřevo. A díky bohu, 
že zrovna při cestě do lesa přijeli rodiče. Eeeej. 
Rychle jsem si vyměnila věci, sladkosti schova-
la do zásobáku, dala si od snídaně nějakou tu 
buchtu a konečně jsme vyjeli. 
Byla to dlouhá cesta k Pradědu, ale nakonec 
jsme dojeli na místo. Udělali jsme pár fotek, 
najedli jsme se v restauraci Ovčárna a pak jsme 
jeli zpátky. Do tábora jsme dojeli v 5 hodin od-
poledne. 
V ten den odjíždělo hodně lidí, takže ti, co tam 
ráno byli, odpoledne už tam nebyli :( 
Ale po večerním nástupu a hygieně jsme zalezli 
do stanu a tam oslavovali Křemilčiny naroze-
niny, takže nám potom z těch brambůrků bylo 
docela špatně a šli jsme do svých stanů až po 
večerce. 

TÁBOR - sobota - 15.7.2017



Když jsem si jako kluk přečetl „Hochy od Bobří řeky“, nepřál jsem si nic jiného 
než se stát skautem.    - Theodor Pištěk - 

(Šáša) Ráno mne probudil hluk motorové pily a 
v tu chvíli mi bylo jasné, že službu nemohl mít 
nikdo jiný než Šneci. Vstala jsem tedy z mé úžas-
né postele, oblékla si svou chlupatou mikinu, 
obula si boty a vyšla ze stanu. Venku nás čeka-
la rozcvička s Denym. Opět jsme se jeli podívat 
do zoo, abychom umyli zvířátka jako například 
slony nebo hady. Když byli všichni pořádně roz-
cvičení a rozhýbaní, písknul Rex přípravu na va-
naře. I v té velké zimě se najdou odvážlivci, kteří 
do té hrozně moc studené vody vlezou na deset 
sekund. Ostatní si vzali kartáček a pastu a šli si k 
umývárce umýt zuby. 
Poté, co si všichni umyli zuby, pískla se příprava 
na snídani. Jelikož byl den po návštěvním dnu, 
bylo všem jasné, co bude na snídani - výborné 
štrúdly, buchty i bábovky. Vybrat si musel prostě 
každý. Všichni si tedy vzali kousek od něčeho, na 
co měli zrovna chuť a šli do hangáru vychutnat 
si svou snídani. 
Po snídani následovala příprava na kontrolu 
stanů a ranní nástup. Všichni pospíchali, aby si 
mohli uklidit ve stanu a obléct si kroj. Na kontro-
le stanů u nás s Myškou byli snad všichni vůdci, 
co byli v táboře. Na nástupu, co následoval hned 

poté, se všichni dozvěděli, že nejhezčí stan mají 
Kubaš a Vojta a že nejhorší stan není. 
Hned po nástupu se šli všichni převléct. Byli 
jsme rozdělení do 4 skupin. Každá skupina šla 
na své stanoviště. Naše první stanoviště byl 
baseball s Májou. Druhé stanoviště byl paint-
ball s Rexema  Peťou. Třetí bylo střílení z luku s 
Denym. Čtvrté stanoviště bylo střílení z pušky s 
Verčou. 
Zařval se konec a hned poté příprava na svači-
nu, na kterou byla nektarinka. Po svačině se šli 
všichni převléct do svých etapových kostýmů. 
Na etapovce jsme sbírali zlaté kameny (groše), 
za které jsme si následně koupili suroviny na 
polévku. Nějakým způsobem se nám podařilo 
rozdělat oheň. Moc nám to nešlo. Naše polévka 
nebyla zrovna nejlepší, ale byly i horší. 
Na oběd byla čočka s vajíčkem a chlebem. Po-
lední klid byl až do svačiny. Na svačinu byl me-
loun. Poté následovaly rytířské turnaje. 
Po turnajích byla večeře. Na večeři byl chleba s 
máslem a každý dostal kolečko salámu. Potom 
klasika večerní nástup. Po nástupu byl večerní 
program, poté večerní hygiena a večerka.

TÁBOR - neděle - 16.7.2017
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Pro mne skauting znamenal celoživotní orientaci na hodnoty, 
které do nás škola ani rodina nedostala.   - Břetislav Rychlík - 
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(Seno) Ahoj, já jsem Seno a provedu Tě dnem. 
Tenhle den začíná nudnou hlídkou ve složení já 
a Peťka. Hlídka byla hrozná jako každá hlídka. 
Nuda, ale hlavně zima, takže jsme zatopili v go-
lemovi. Na druhý pokus jsme vzbudili Rexe, Maxe 
a Martina. Potom jsme nachystali snídani a do-
mlouvali jsme se na budíčku. 
Budíček byl doslova masakr. Rex vymyslel, že udě-
láme budíček motorovkou. No jo, všichni byli na-
štvaní, ale stálo to za to. Poté jsme měli rozcvičku 
s Denym, byla zase zoo. Po zoo byli vanaři, brrrr! 
Snídaně byla nejlepší, musím pochválit Verču. 
Kontrola stanů dopadla jako vždy - všechno v po-
hodě, však to známe. 
Před obědem byla etapovka. Kat a někdo nás 
plácali ve vodě a my jsme museli utéct na konec 
potoku a na náměstíčko se zlatem. Zlato se pak 
dávalo za groše a za ně se kupovaly suroviny u 
princezny Verči. A to už začal chaos - každý si utí-
kal dělat ohniště. Ale jenom my, Kancobijci, jsme 
šli do týpka udělat polévku. Jak jsme polévku 
měli hotovou, tak jsme si po sobě uklidili a Ar-
tuš ochutnával polévky. Naše byla slaná, ale to 

nevadí, měli jsme na oběd čočku, takže jsme se 
přejedli. 
A nastal večer, Žaby a Šneci šli do týpka s Má-
jou. Byla to sranda, kecali jsme a hráli vlaky. 
Byl to nejlepší den, co jsem zažil.

(Pohorka) Ráno byl budíček s motorovou pilou. 
Mě to nevzbudilo a vzbudili mě až Šneci. Roz-
cvičku měl Deny. Byli jsme v zoo a umývali zví-
řata. Píííísk nástup a kontrola stanů. Kontrolu 
stanů vyhrál Vojta a Kuba. 
Na raní program jsme hráli frisbee a potom 
buldoky. Poslední rodiče odjeli a my jsme měli 
etapovku. Museli jsme do potoka pro zlaté ka-
meny, za které jsme si kupovali ingredience do 
polévky, kterou jsme si měli uvařit. Nejlepší po-
lévku měli 7 princezen a rytířů. 
V odpoledním klidu jsme hráli s Matesem Bang, 
já jsem vyhrála. 
Po obědě jsme se převlekli a šli na mini školy: 1) 
střílení z luku, 2) vzduchovka, 3) baseball, 4) a 
to nejlepší paintball. 
Potom jsme šli na sváču. Po sváči jsme hráli hry 
a uběhlo to tak rychle, že za chvíli byl už nástup.



"Nič lepšie ako skauting doteraz nikto pre deti nevymyslel..."   - Július Satinský - 

(Vojta) V pondělí byl den rádců a skoro celý den 
jsme hráli hry a bylo to dobré. Jako první jsme 
hráli Buldoky a Hutututu a pak jsme hráli krále 
a poddané a bylo to dobré. Bebi vyhrála. Potom 
se pískl oběd, potom šli všichni na nástup a pak 
se šly čistit zuby a potom se všichni převlékli do 
pyžama a šli spát.

(Káťa) Dnes ráno jsem se vzbudila a šla jsem na 
rozcvičku. Pak jsme po nástupu šli hrát hry. První 
jsme hráli hututu, pak ještě buldoky a pak pod-
dané a krále. Hráli jsme docela dlouho, dokud 
nás to neunavilo. 
Potom v odpoledním klidu jsme šli na svatbu 
Natky a Kuby. Potom byla svatební hostina. Bylo 
to docela dobré, protože byl den rádců. 
Potom jsem si šla lehnout, protože to bylo doce-
la vyčerpávající. Po nástupu jsme ještě hráli pár 
her. Potom jsme si vyčistili zuby a šli spát.

(Myška) Ráno mě přišla vzbudit osoba v oranžové 
mikině. Já, totálně slepá bez brýlí, jsem nevěděla, 
o koho jde, a nechápala jsem, proč mě nenechali 
spát až do budíčku, když jsme po večerech v teep-
ee dávali dohromady denní prohram. Ta osoba v 
oranžové mikině byla Verča. Ještě se s náma roz-
loučili, dovezli jídlo, dojeli pro vodu a vzali Hor-
ku do nemocnice vytahovat steh. No skvělý start 
dne. 

Budíček jsme dali až na 7:30. Měli jsme v plánu 
jet na čas, ale kdo by si nechtěl pospat. Marťa 
zahrála písničku k probuzení a Lila si s křičením 
oběhla kolečko kolem stanů. Já zatím chystala 
s holkama naši skvělou mrkvovou pomazánku. 
Děti měly rozcvičku s Rexíkem a pak si šly vyčis-
tit zuby. Rexík si pískl vanaře. No, byla kosa jak 
cyp, tož nezáviděla jsem jim. 
Po výborné snídani následovala kontrola sta-
nů. Karel s Veríkem ví, proč vyhrály. Nástup! 
zařval Rex. Všichni jsme si stoupli do latě. Vy-
hlášení bobříků, stanů, zdravotních stavů a tak 
dále. Však to známe. 
Po nástupu šly děti na dřevo opět s Rexíkem. 
Donesli toho všeci moc, šikovní. 
Na svačinu jsme měli ovoce, my v kuchyni zača-
li chystat oheň a děti šly hrát s Rexíkem frisbee, 
trojnožku a král, šlechta, poddaní. 
S tím obědem to byl porod. Zapomněla jsem na 
zásmažku, takže jsem to musela složitě řešit. 
No, ale puding byl super. Ten už nás Verunka 
naučila. Eeeej. Každopádně, hej my zapomněli 
na rýži. Měla jsem fakt špatný den. 
Polední klid jsem zase nevyužila na spaní. Nat-
ka a Kuba měli svatbu. No, oddávala jsem je. 
Bylo to totálně cute. Hostinu měli, ale Myšku 
nepozvali. Tak jsme si šly s Veríkem namočit 
nohy. 
Ve 3 jsme měli sváču (zase ovoce), ale furt mi 
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„Mezi skauty jsem slezl svou první horu a naučil se vůdčím dovednostem,“  - Steve Fossett - 
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kdosi chyběl. Samozřejmě, že Šáša, Rex a Peťka 
zaspali v týpku. Poslala jsem je nachystat dřevo a 
vzala jsem si s Martíkem program. Zahráli jsme 
si s dětmi buldoky, hady a evoluci, snažili jsme se 
je unavit, ale zbytečně :D 
V týpku jsme se zakecali, mluvili jsme o plusech 
a mínusech tábora a lidí tady. Dozvěděla jsem 
se spoustu drsných věcí. Energie se děckám na-
kumulovalo tolik, že šátky hráli s naprostým 
nadšením. Na večeři jsme se nacpali párkama a 
zapískali přípravu na večerní nástup. Nečekaná 
kontrola stanů nemohla chybět. Upřímně, nemě-
li jsem co říkat, tak jsme se zeptali, jestli tu chcou 

vůdce...Řekněme, že chtěli. Mysleli jsme si, že se 
stala nějaká chyba, když pořád nepřicházeli :D 
Po nástupu nastalo hromadné objímání a já 
jsem si konečně oddechla, že už to mám za se-
bou. Rexík si ještě s děckama zahrál šlapáka a 
boj o vlajku. 
Oni se vyblbli, snad už konečně mají 20% ba-
terky a potřebujou dobít. Někteří odvážlivci šli 
na vanaře a někteří se ohřívali u ohně, čekajíce 
na saunu. Já už jsem dead. Chybí mi spánek. 
Jsem plna pocitů. I když jsou světlundy a vlčata 
hyperaktivní, jsou to úžasní tvorečci. Ať už velcí 
nebo malí, všichni byli perfektní.



 „Jednou skautem - navždy skautem.“    - Antonín Benjamin Svojsík - 

(Bebí) V úterý bylo 18.7. a hned po nástupu jsme 
jeli na kolo a pak jsme se stavili do kempu na led-
ňák. Potom začlo pršet, tak jsme tam ještě chvíli 
byli a pak jsme jeli zpátky na kole do tábora. Já 
jsem se šla převléct do čistého oblečení. Jeli jsme s 
Kájou a Denym a já jsem spadla do vody a Mates 
se mi smál.

(Dejv) Dnes je jedenáctý den tábora a službu 
měli jedna část světlušek a vlčat. Ten den jsme 
my světlušky a vlčata jeli na cyklopuťák na Kruž-
berk a Šneci a Žaby šli na puťák a přespali mimo 
tábor. 

Po cyklopuťáku světlušky a vlčata hrály hry s 
Májou, teda mimo mě, protože mi bylo blbě. 
Po dobré večeři jsme šli do týpka si povídat, co 
jsme za ten rok ve skautu dělali a co bychom 
chtěli umět a co změnit. 
Pak jsme měli jít spát do týpka, ale nakonec 
jsme to zrušili, takže jsme šli spát do stanů. Ten 
den to bylo s hlídkama trošku jinak, protože 
nám chyběli starší. Ti si pak měli uvařit večeři 
a jídlo vzít z naší kuchyně. No a to měla na sta-
rost hlídka, aby nám nevzali jídlo. Tento den se 
nám všem povedl.

TÁBOR - úterý - 18.7.2017
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"Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí. Útěk skautů do přírody je jen návratem
do nejdražší naší domoviny, kde jedině můžeme slyšet puls opravdového života."  - A.B.Svojsík - 
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(Veselka)  Jako každé ráno se vzbudím a vstávám, 
ale dneska ráno se mi vůbec nechtělo. Jelikož jsme 
my Žaby a Šneci včera večer přišli z puťáčku, tak 
nevstával nikdo. Mája začala počítat, tak jsme s 
Bebe rychle vstaly a šly. Asi za 10 minut jsme si 
uvědomily, že ten budíček byl jen pro světlušky a 
vlčata. Tak jsme si šly zpátky lehnout...
Mája zakřičela: Příprava na nástup. Na nástupu 
se jako vždycky vyvěsila vlajka a říká se něco o 
dnešním programu. Žaby a Šneci mají do oběda 
volno. 
Po obědě jsme jeli na kole k rybníku a někteří jeli 
v autě, prostě jsme se jeli koupat. Ve vodě s náma 
byla i Kesa, ta plavala za loďkama, až jsme ji má-
lem přejeli. Bylo to prostě nejlepší. Jak jsme se 
vraceli, tak Deny zařval: jedeme koláci! Všichni se 
tomu začali chlámat a pokračovali jsme. 
Konečně večeře. Po nástupu byla soutěž Šestka-
´s got talent. My s Bebe jsme měly pantomimu, 
bylo to taky dobré :D 
Po soutěži jsme šli na ktě do teepeečka. Usli jsme 
a asi za půl hodiny: písk, písk, přepad, přepad! 
Rychle jsme vyběhly, až na Bebe, a hlídaly jsme 
určené místa. Přepad trval asi hodinu, pak jsme 
šli spát. Během hlídání Bebe usla, potom Verča 

za mnou přišla, že už máme jít spát, tak jsem 
začala budit Bebe: Bebe pojď, máme jít spát a 
ona se probudila, ani o tom nevěděla a řekla, že 
se jí nechce, tak jsem šla a Bebe za mnou. 

(Mimi) Ráno jsme se probudili a měli službu 
Soploštejni. Zrovna přijeli z mini puťáčku. Byla 
kontrola stanů a sluníčko měl Vojta a Kubaš. 
Den měla Mája. Bylo to pohodové. 
Zašli jsme pro dřevo. A potom následovala 
hena. Žaby a Šneci tam nebyli, protože si poví-
dali. 
A byl polední klid a jeli jsme k vodě. Brr to studí. 
Já a Horka jsme se potopily asi nejdřív. Nafuku-
jeme baraku a pálavu. A jeli jsme a jeli. Potom 
Rex a Pohorka splnili rytířskou zkoušku, že mu-
seli uplavat tam a zpátky. 
Mňam, máme müsli tyčinky a meloun. Ale néé, 
už jedeme domů. 
Jsme v táboře a bude Šestkás got talent. Jupí! 
A Pohorka vyhrála se svým kouzelnickým před-
stavením. 
A byl večer, prý se sejdeme u kulatého stolu. Už 
jsem u kulatého stolů. Jéj a už jdeme spát. 
A jenom slyším přepad. Tak rychle ze spacáku 
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"Život i člun řiď sobě sám."     - Robert Baden-Powell - 

na svoje místa a už je svázaný u stožáru. Přepad-
ník přijel na motorce a Deny mu vyfoukl kola od 
té motorky. Dobrou noc :-)

(Bebe)  Středa začala pro Žaby a Šneky jinak než 
jakýkoliv jiný den, jelikož Žaby nezvládly včerejší 
(úterní) puťáček a musel pro ně Deny dojet. Pro-
to Žaby a Šneci vstávali cca o hodinu později než 
světlušky a vlčata. 
Hned jak jsme my Žaby a naši friendoši Šneci 
vstali, tak byla kontrola stanů, ale jen pro světlu-
šky a vlčata. 
Po kontrole byl okamžitě nástup. Vyvěšovala se 
vlajka a říkal se dopolední program pro světlušky 
a vlčata. 
Po nástupu jsme my Šneci a Žaby měli volno na 
vybalování atd. Poté následoval oběd. 
Po obědě jsme na kolách nebo autem jeli k ryb-
níku se koupat. V rybníku jsme se koupali a taky 
jezdili na loďkách atd. Svačinu jsme měli u ryb-
níka. 
Domů jsme přijeli až na večeři. Po večeři byla 
show Šestkás got talent, kde jsme ukazovali růz-
né čísla, triky, písničky. 
Po Šestkás got talent bylo pasování na rytíře. 
Večer Žaby spaly v týpí, kde jsme probíraly růz-
né věci. Když jsme tvrdě usnuly, tak nás vzbudila 
Myška, že je přepad, ale to už bylo kolem 1:00. 

(Verík)  Po velkém, zdlouhavém a náročném vče-
rejším puťáku, nás dnes vzbudili o hodinu a 40 
minut později. 
Hned na to nám řekli - převléct do krojů a bude 
kontrola stanů. Nééééé! Jak si mám stihnout za 5 
minut vybalit věci? Jak jsem se pustila do práce, 

tak pískali, že Žaby a Šneci nebudou mít kont-
rolu stanů. Eeeej. Po nástupu jsme měli dopole-
dní klid. A to tak, že jsme nemuseli jít na dřevo, 
ale vybalovat si věci z batohů a odpočívat. 
Po svačině nás Kája zavolala a sedli jsme si ko-
lem ohniště (Žaby a Šneci) a povídali si o pu-
ťáčku. 
Po obědě jsme jeli k vodě. Bylo to náhlé, ale sba-
lili jsme se a ti, co měli kolo, tak jeli na kole, a ti, 
co ne, tak jeli autem. Samozřejmě, že já jsem 
kolo neměla. A ještě k tomu se mi rozbily plavky, 
takže jsem jen tak přičumovala na souši a ují-
dala bonbónky. 
Když jsem se vrátili, hráli jsme hry, potom šli 
na večeři a byl nástup. Po nástupu nás  čekalo 
zasedání u kulatého stolu. Přesto někteří ještě 
furt nebyli pasování na rytíře a kat už se při-
pravoval na sekání hlav. 
Chvilku před večerkou nám Myška oznámila, že 
Žaby spí v teepee. Nikomu se nechtělo, ale když 
jsme tam přišly, rozdělaly bonbónky a povídaly 
si, už se nám to líbilo. Šly jsme spát chvíli před 
půlnocí. 
Asi půl hodiny po tom, co jsme usnuly, na nás 
Myška začala křičet, že je přepad. Protože jsme 
spaly v teepee, tak nás ten pískot a křik nevzbu-
dil. Rychle jsme s Karlem běželi hlídat k hangá-
ru. Po dlouhé chvíli přišli Šneci i s přepadníkem 
na náměstíčko a tam ho svázali. Byl to René! 
Ještě chvíli jsme hlídali a pak šli spát. Asi za ho-
dinu se nějak vymotal a my jsme ho schválně 
nechali odejít. Sbalil si věci a někteří se za ním 
dívali, jak odchází a potom byl až do rána po-
koj.
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 " Buď připraven!"    - Robert Baden-Powell - 
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(Žabák) Dnes měl rozcvičku Deny. Pak bylo čištění 
zubů s Májou. Na snídani byl chleba se sýrovou 
pomazánkou. Byla kontrola stanů a pak byl ná-
stup. 
Na dopolední program 1 jsme hráli hry s Lukym, 
pak byla svačina a dopolední program 2 a pak už 
byl čas na oběd. Polední klid byl zábavný. 
Odpolední program 1 byly zase hry s Lukym, pak 
byla svačina a etapovka nebyla, takže jsme hrá-
li hry a pak byla večeře a nakonec jsme hráli ko-
mando.

(Matyáš) Ve čtvrtek jsme vstanuli a byl slunečný 
den. Potom jsme cvičili, po cvičení jsme si čistili 
zuby. Pak byla snídaně, měli jsme chleba s más-
lem. Pak je kontrola stanů, potom je nástup. A po 
nástupu je program 1. 
V dopoledním programu hrajeme hry. A už se pís-
ká svačina, jsou jogurty. Po svačině je program 2. 
A je oběd, je zeleninová polévka a jako druhé je 
párek. A teď je tu odpolední klid. V odpoledním 
klidu máme 2 hodiny volno, můžeme si dělat co 
chceme. 

Pak je program 3, potom je druhá svačina. A 
naposledy program 4 a večeře, je maso...a dál 
večerní nástup, večerní program, večerní hygie-
na a naposled večerka. 
To se oblečeme do pyžama a lehneme si do spa-
cáku. Zavřeme oči a spíme.

(Lila) Původně by mě vůbec nenapadlo, že můj 
článeček začne popisovat události ještě před 
samotným budíčkem, když na mě ani nevyšly 
pro tento den povinnosti služby. Jen pár minut 
po půlnoci se táborem rozezněl hlas oznamující 
už dlouho očekávanou událost. Vyskočila jsem 
v týpku na nohy snad i první, při čemž jsem 
se vyhrabala ze spacáku v rekordním čase, a v 
rychlosti zařvala totožnou zprávu na ostatní 
spacákové housenky okolo mě, jen jsem se ale 
zapomněla ujistit, jestli se klubou všechny, nebo 
ne. Vůbec ničemu to nevadilo, jelikož po mém 
deseti vteřinovém nástupu se brzy dostavili i ti 
nejposlednější na svá předem přidělená mís-
ta. Taková noční akce plná adrenalinu se nedá 
srovnávat s obyčejným zkoušením přes den, na 
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„Skauting je hra, a je to hra o velikou sázku.“     - Robert Baden-Powell - 

některých ani nešlo poznat, že se ještě před chví-
lí chumlali v teploučkých spacácích. Velice mě (a 
určitě nejen mě) potěšila informace o tom, jak 
Alík lapil nevítaného hosta, který následně skon-
čil svázaný hned u stožáru, kam původně mířil. O 
jeho kecech, pitomých požadavcích a připomín-
kách se zmiňovat nehodlám a to nejen proto, že 
se ke mně dostaly pouze jako vyprávění z druhé 
ruky, ale spíš proto, že si tím už prošli jiní. Jedi-
ným chyceným přepadníkem však nic nekončilo, 
klidně se jich mohlo skrývat víc, ať už zajatec o 
svém sólovém plánu říkal cokoliv. Další necelou 
hodinu strávili šneci pročesáváním okolí a žab-
ky strážením svých stanovišť, světlušky a vlčata 
se postupně ukládaly ke spánku, když se uznalo, 
že není třeba je déle držet vzhůru, nakonec se do 
říše snů pomalu vrátil i zbytek táboru. Přeji tedy 
klidný zbytek noci, od teď totiž na hlídce kontro-
luji sebemenší zašustění a aj když půjdu na latrí-
nu, kdyby náhodou. 
Teď si tak říkám, je možné, abych slyšela budíček 
lépe ze vzdáleného týpka, než ze stanu, před kte-
rým jej mají křičet? Očividně je. A nejen to, do-
konce jsem se vyspala i lépe, než kteroukoliv ji-
nou noc v podsadě s nepřerušeným spánkem. Asi 
spím zbytečně moc...
Prvé, co mě zajímalo po ránu nejvíc, bylo, jak to 

dopadlo s přepadníkem. Sdělili mi, že asi ve dvě 
hodiny ráno se rozvázal a nechali ho ať si pěkně 
odtlačí svého vyfouklého pionýra. Musel to mít 
teda štreku, to je třeba uznat, ale dobře mu tak. 
Další opakující se události, řekla bych, zmiňo-
vat netřeba - rozcvička, kterou jsem totálně ne-
dávala, jelikož ji vedl Luky, vanaři, na které si už 
pěkně zvykám, skvělá snídaně, již připravili pro 
změnu vůdci, nástup a teď už konečně nějaký 
program, zasluhující si detailní popsání, kdy-
bych se jej tedy účastnila... Podám tedy aspoň 
nějaký report z mé stávající pozice v kuchyni, 
kam jsem se uchýlila po zvážení mé situace s 
bolestí chodidel. Zapojila jsem se do přípravy 
svačiny a oběda oškrabáním brambor a jiné 
zeleniny. Spíš než sledovala, jsem poslouchala 
všechen ten veselý ruch, jak si nejenom ti nej-
mladší užívají doposud neozkoušenou hru. Tě-
šilo mě to. Postupně se mé vnímáni vytrácelo 
úplně a věnovala jsem se pouze práci se škrab-
kou, dokud nezačala svačina.
Aspoň jsem si po jídle mohla na chvíli lehnout 
do nosítek v nářaďáku a sem tam někomu s ně-
čím pomoct, případně se starat o nějaké menší 
záležitosti, jako například psaní článku (který 
nakonec stejně skončil v koši, tohle je už třetí 
verze). Po obědě se mi ale zaplácl žaludek a do 
ničeho se mi nechtělo, jen ráda jsem si zalezla s 
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„Jsem nesmírně vděčen skautingu, který mne na život výborně připravil v každém ohledu. 
Snáším to lehce (to jsem možná trochu přehnal!), ale kdybych nebyl deset let skautem, snad 

bych byl schopen spáchat sebevraždu. Je zde mnoho lidí, kteří trpí častými depresemi. Já jsem 
připraven na vše – a dobře připraven!“   - Ladislav Sitenský - 
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knížkou do hamaky zavěšené pěkně v chladivém 
stínku nedaleko podsad, avšak nevydrželo mi to 
po celou dobu, zbylou půlhodinku jsem dospala 
už v podsadě. Kdybych předstírala, že neslyším 
svolání nástupu, nechali by mě spát dál? To asi 
nehrozí, že? No, aspoň mě také obeznámili s ná-
sledujícími plány na odpoledne a to konkrétně s 
cestou ke koupáku.
Jelikož patřím k těm několika hříšníkům bez kola, 
přišla v úvahu buď cesta pěšky nebo autem. Na-
ložily se nějaká ta plavidla, konkrétně Baraka a 
Pálava, a společně s nimi přece jen naložili i nás, 
nekolaře. Tento náš hendikep byl využit jako taž-
ná a nosná síla při nakládání a vykládání aut po 
cestě tam i zpátky, plus se ještě musely nachystat 
lodě, což nešlo tak lehce, jak se čekalo, ale když se 
chce, všechno jde. Voda ale byla úžasná. Někteří 
nadšenci si okamžitě splnil zkoušku rytíře Tem-
pase (bobříka  plavce). Téměř všichni se rádi smo-
čili v příjemné kaluži, nebo aspoň zkoušeli chytat 
bronz, avšak sluníčko se po celodenním pečení 
taky dalo trochu na ústup. Každý si našel svůj 

způsob trávení času a naštěstí se při tom nikdo 
neutopil ani nespálil, už jen po sobě musíme 
uklidit, hlavně pořádně vysušit lodě a nic neza-
pomenout, v táboře na nás čeká Kája s večeří. 
Vyložily se věci z aut a pustili nás k jídlu, samo-
zřejmě až po umytí rukou. Zbytek dne nabral 
spíš volnější spád. Po nástupu proběhly ještě 
nějaké rytířské výzvy a tím program skoro kon-
čil. Děcka se povedlo vodou dostatečně unavit, 
tak snad nikdo nezaspí na hlídce. Vanaři se ješ-
tě vydali splnit svou každodenní povinnost a 
také si už popřáli dobrou noc. Kromě hlídky se 
pomalu uložil celý tábor, jak tomu má v těchto 
hodinách být.
Že mi ten článek vyšel zrovna na tento den, vy-
padám teď, jakobych nic nedělala a jen se ulej-
vala od programu. Není to tak, však si počtěte, 
co se všechno na táboře ještě dělo ty dva týdny, 
člověk by se z toho ani vyvléct nechtěl, když si 
představí, kolik srandy to vlastně zažije. Snad se 
setkáme na dalším táboře a klidně ještě dřív na 
nějaké třeba skautské akci.



Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. 
Proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou.  - Niccolo Paganini - 

(Veselka) Ráno se probudím na budíček. Asi po 5 
minutách si uvědomím, že mám narozeniny. Ne-
myslím na to a taky na to zapomenu. 
Tak jsem šla na snídani, hmmm vajíčková poma-
zánka, už se těším. Po snídani byl nástup, vyvěšo-
vali jsme vlajku a vůbec jsem nemyslela na to, že 
mám narozeniny. 
Po nástupu jsme batikovali trika, protože pršelo 
a taky jsme si vyráběli lapač snů. 
Na svačinu bylo ovoce a taky zelenina. Potom ná-
sledoval oběd. Na oběd byla kyselica a palačinky 
:) Po obědě jsme si šli zahrát frisbee. 
Po dlouhé hře byla svačina. Na svačinu byl jogurt 
a rohlík. 
Po svačině nás Deny svolal ke kuchyni, aby nám 
něco oznámil: „No, takže ještě před tím, než si 
zahrajem buldoky, musíme udělat jednu věc.” 
Nikdo nevěděl jakou, až pak nakonec Deny řekl: 
„Musíme hodit Veselku do tůňky, protože má na-
rozeniny.” Rex a Martin mě popadli a první se-
hnali 2 lidi jako kozu a houpali se mnou, až do té 
doby, než napočítali 12. Pak mě vzali a hodili do 
tůňky, měla jsem mokré i pohorky. 
Pak jsme hráli buldoky a vyhrál Martin. Po bul-
dokách byla večeře. Na večeři byly olupsije, po ve-
čeři byla večerní etapovka. Jak skončila etapovka, 

měla jsem hlídku s Veríkem. Bylo to super.

(Ali) Službu jsme měli my, Šneci. Ráno jsme 
udělali čaj a budíček byl hlučný, protože jsme 
třískali lžícema a vařechama do ešáků. Když se 
všichni vyhrabali z teplých spacáků, byla svolá-
na rozcvička, kterou měl Luky. Po rozcvičce byla 
hygiena, vanaři a snídaně. 
Už od rána pršelo, a proto jsme šli do hangáru, 
kde jsme batikovali a vyráběli lapače snů. Ba-
tikování a vyrábění zabralo celé dopoledne a 
mezitím přestalo pršet. 
Po obědě jsme šli hrát oddílový turnaj ve fris-
bee, který skončil skórem 16:11. 
Následovala rychlá svačina, po které letěla Ve-
selka do tůňky, protože měla narozeniny. Letěla 
i s botama, ale nevypadala, že by jí to nějak va-
dilo. Po popřání všeho nejlepšího jsme šli hrát 
buldoky. Když jsme dohráli, byla už skoro večeře 
a měli jsme volno. 
Večeře byla skvělá a následovala předposlední 
etapovka. Museli jsme rozluštit šifry a podle 
nich najít mapu. Všichni ji úspěšně našli. Večer-
ka byla posunutá z důvodu dlouhého dešifro-
vání šifer.

TÁBOR - pátek - 21.7.2017
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„Ukaž mi špatně uniformovaného skauta, a já ti ukážu špatně uniformovaného vůdce!“   -R.B.P.-
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(Verík) V sobotu ráno jsme jako služba skoro ne-
stíhali, ale nakonec se všechno podařilo, tak jak 
má být. Neměli jsme kontrolu stanů, takže hned 
po nástupu jsme se začali balit a pak jsme od-
montovávali stany, uklízeli hangár, týpko, ku-
chyň...
My jako služba jsme zároveň pracovali i v ku-
chyni, když tu najednou přiběhl Deny a rychle 
potřeboval lékárničku. Pohorka si totiž do nohy 
zapíchla velký hřebík, který byl zatlouklý ve dře-
vě. Byla tam dlouho a Mája jí to obvázala. Na-
konec to prý tak nebolelo. Jenže to nebyla jediná 
nešťastná příhoda. 
Myška dělala holčičkám na hlavě copy a všimla 
si, že mají vlasy plné vší. Takže si celý tábor kont-
roloval hlavy a potom si ji každý umyl psím šam-
pónem a nechal 10 minut působit. potom jsme 
se znova kontrolovali. 
Po obědě jsme měli odpolední klid. Pořád jsme 
přebírali vši. po odpoledním klidu jsme měli eta-
povku. 
Na zasedání kulatého stolu jsme se dozvěděli, že 
budeme potřeboval pár věcí. No a tak jsme asi 
půl hodiny dolovali ty věci z batohů na hromadě. 
Na mapách, které jsme dostali, jsme museli pro-
jít pěti stanovišti. Když jsme vyšli, ještě v táboře 
bylo první stanoviště. Pak jsme vyšli po cestičce a 
měli jsme se řidit fáborkama, šli jsme daleko, až 
jsme uviděli fáborek v zatáčce doprava. Tak jsme 
šli nahoru, za náma Soploštejni a někde dole 
Kancobijci. Šli jsme vyšlapanou cestičkou mezi 
lesy a loukami, až jsme narazili na rozcestí. Volali 
jsme Denymu a ten nám řekl, že fáborky jsou ka-

ždých 10 metrů od sebe. Takže jsme se ztratili. 
Začínala obrovská bouřka a strašně foukal vítr. 
Tak jsme šli zpátky a asi 5 m od nás ve srázu 
jsme já, Marťa, Veselka a Karel viděly obrovské-
ho jelena a za ním 4 srnce. To byl zážitek! Tak 
jsme se vrátili zpátky na cestu a tam čekal Deny, 
alá Král Artuš. To už byla bouřka dávno v plném 
proudu. Blýskalo se a hřmělo,a le ještě nepršelo. 
No a jak jsme vyšli zpátky, začalo šíleně pršet. 
Po cestě jsme uviděli krmelec a tam se schovali, 
král Artuš volal světluškám a vlčatům, ale ti to 
nebrali. Dostali jsme o ně strach, tak nakonec 
Deny s Rexem  se je vydali hledat a ještě nám 
řekli, že se nemáme bát, že stromy jsou daleko 
a nespadnou na nás. Potom nám volali, že jsou 
všichni v táboře a tak jak málo pršelo, vyšli jsme 
a za chvíli jsme tam byli. 
Všichni byli schovaní v nářaďáku a kuchyni. 
Převlékli jsme si suché věci a domlouvali se, co 
uděláme, protože zase pršelo. 
Tak se nakonec rozhodlo, že se děcka odvezou 
autem, tak jsme jeli - s Májou, Denym a Pazi-
čem v dodávce. Já jsem jela s Májou a celou ces-
tu jsme poslouchali písničky. Cesta byla dlou-
há, ale nenudili jsme se. 
Do Březin jsme dorazili o půl 12 v noci, vzali 
jsme věci z aut a rozdělili místnosti na všivaté 
a nevšivaté. Rozdělali jsme spacáky a za chvíli 
usnuli. 
Ráno jsme se probudili, nasnídali a šli ven hrát 
hry. Pak jsme dostali odměny za etapovku a ve 
12 hodin jsme si dali pokřik a rodiče si nás pře-
vzali.

TÁBOR - sobota - 22.7.2017



"Dělej dobré skutky tajně."

(Marťa) Je krátce po půlnoci, na tábořišti zůstal 
poslední člověk, Kecka. Ještě před čtyřmi hodina-
mi všichni počítali s tím, že přespíme na již zmi-
ňovaném místě u Budišova nad Budišovkou. Já a 
dalších asi třicet lidí, teď však všichni sedíme na 
Březinách, chystáme se ke spánku a vybalujeme 
spacáky. Proč?
Kvůli dešti, velkému, prudkému a doprovázené-
mu bouřkou. Mezitím, co jsme běhali v lese při 
etapovce, spustil se liják jak kráva a zamokřil 
všechno, co bylo jen trochu suché, kromě batohů 
a spacáků. V posledních deseti minutách před 
odjezdem na vlak se teda rozhoduje. Vlakem 
mají nejdřív jet Žaby a Šneci, později nikdo a 
padl i návrh, že jen vlčata a světlušky s nějakým 
vedoucím. Nakonec se stejně všichni nacpou do 
aut a jede se směr Kateřinice. Dazul jede brzo a 
první, protože se sem bude ještě vracet, následo-
ván Pípou, Denym, Májou a Pazičem. 
Vybalili jsme si teda spacáky, převlékli se, neroz-
loučili se s Pazičem, jenž odjel, a ulehli ke spánku. 
Našla jsem si dokonalé místo dva nebo tři metry 
od ostatních a královsky jsem se natáhla na stu-
denou podlahu. Proplula jsem lehce do spánku, 
ve kterém bych asi byla až do teď, kdyby mě ne-
vzbudila nějaká fakt vadná písnička, myslím, že 

,,chci jenom další ráno....bla bla bla." Radši jsem 
vstala a zašla si pro snídani a čaj. Všechno jsem 
zhltla jako vlk, protože jsem byla hladová už ve-
čer. 
Sbalila jsem si věci a vyplazila se ven, šly se vy-
klízet auta. Bylo vážně horko a to už bylo do-
cela pozdě ráno. Verča obvolala všechny rodiče, 
že mají přijet v poledne a já s ostatními stále 
přemisťovala kola z auta ke vchodu do klubov-
ny. Druhé auto bylo také vyložené a my mohli 
přejít k vyhlášení celotáborové hry. 
Jupííí! Jsme první od konce, jako vždycky. Bere-
me si hrdě svoji kofolu a bonbóny a bez většího 
zájmu tleskáme ostatním týmům. Vyhráli svět-
lušky a vlčata. To nikdo nečekal. 
Moji rodiče nepřijedou. Půjdu domů pěšky, 
nebo přemluvím někoho, ať mě vezme naho-
ru. Pro ostatní už tu samozřejmě dávno všichni 
jsou. Lidi pomalu odcházejí a zbýváme já s Kar-
lem, Martinem a Senem. 
Přece jen nejdu pěšky, bere mě Mája a já jsem 
šťastná a zároveň smutná, protože chci domů, 
ale zároveň další tábor bude až za rok a některé 
lidi prostě uvidím zase až tam. Radši vysedám 
u našeho domu a jdu se vítat se psem, možná i 
rodiči a bratrem. Ahoj příští tábor.

TÁBOR - neděle - 23.7.2017
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" Nejskvělejší talenty ničí se zahálkou." 
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Aby mohl být každý z táborníků pasován u kulatého stolu na rytíře, musel složit 
minimálně dvě z následujících rytířských zkoušek:

•	 zkouška	rytíře	Hektora	-	mrštný	a	bystrý
•	 zkouška	rytíře	Lucase	-	přesnost	a	odhad
•	 zkouška	rytíře	Tristrama	-	skladatel	a	básník
•	 zkouška	rytíře	Pellease	-	půst	a	hlad
•	 zkouška	Sila	ze	Silova	-	síla	a	vytrvalost
•	 zkouška	rytíře	Chmatky	-	hMat	bez	Pata
•	 zkouška	rytíře	Ohnivlase	-	oheň	za	každého	počasí
•	 zkouška	rytíře	Slacklinina	-	3	m	jak	nic
•	 zkouška	Lučisníka	Ostrostřelce	-	trefa	do	černého
•	 zkouška	rytíře	Dlouhonožce	-	chůda	chůdu	mine
•	 zkouška	rytíře	Animuka	-	mlčení	a	ticho
•	 zkouška	rytíře	Tempase	-	padesátka	nestačí

BÁSNIČKY, 
které vznikly při plnění zkoušky rytíře Tristrama

(Myš)
Faraon 

Vcházím dovnitř, ve mně strach,
všude kolem vidím prach,
asi tu byl vážně vrah,
když na zemi je rozsypaný hrách.

Přemýšlím, zda-li si s obětmi hrál, 
nebo jestli se s nimi pouze pral.
Kolem je krev, stejně chci dál,
mám pocit, jak kdyby za mnou někdo stál.

Otočím se, nikde nic,
nadechnu se z plných plic,
kráčím dál a čím dál víc,
potím se a je mi hic.

Úzká chodba, na konci dveře,
někdo v lese dřevo řeže,
ale pozor, na zemi se něco třpytí.
Nebudu lhát, jsem zpocen až na řiti.

Zohnu se pro to, co to slyším ale,
někdo za mnou dělá krůčky malé.
Otočím se, vážně on!
Vrah se jménem Faraon.

Rychle pádím ke dveřím, 
tomu, že mě chytí, nevěřím.
Sekl do mě, u úsměvu důlky,
no a od té doby mám zadek na dvě půlky.



" Člověk, který má tělo malé a slabé, může mít ducha velkého a silného."

(Lila)
Pěvec

Stojím tu pod tím oknem a pěji píseň svou,
záclona se ani nehne, však stín přítomnost netají,
hrdlo se napíná a zahání předtuchu zlou,
že plody mé nedočkavosti snad vůbec neuzrají.

Konečně však rozletěla okna se,
něčí silueta pomalu blíž se nese.

„Jaký vyřvává tu zas pobuda?
S takovou nevyspím se do oběda.
Mazej spát, ty pse,
má dcera zítra vdává se!”

Hrdost tentokrát nedala mi uniknout,
to já ji za ženu hodlám pojmout.

„Omlouvám se tedy, strýčku, Vám,
jinému ji ale nenechám.”

Vzduchem naplnila se mi hruď,
pod nohama hla se suť,
strýčkovi jen vlasy stojí
a za ním bílé tvářičky se smějí.

„Pojď se mnou, milá moje,
najdem si někde malý ráj,
kde budu Ti pět písně svoje.”

A tak chytla se mé paže,)
naklonila se ke mně snaže:

„Opustíme spolu tento kraj,
poručíme naší lásce - zraj!
a ty mi teď ještě něco zahraj.”
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(Hynek)
Cesta na skautský tábor

Ráno jsem se vzbudil,
chvílu jsem se nudil.
Vyčistil si zuby,
zase chvilka nudy.
Do auta jsme nastoupili,
zpoždění jsme měli chvíli.
Ve vlaku jsme seděli,
z okýnek furt hleděli.
V Hranicích na Moravě,
čekali jsme zdlouhavě.
Do Suchdolu osobákem,
viděli jsme jeřáb s hákem.
V motoráčku namačkaní,
všichni měli málo spaní.
Před námi jen zatáčky,
pohodlné sedačky.
Motoráček tak tak jel,
dál by asi nedojel.
Na tábor jsme šli pěšky,
v zimě by to chtělo běžky.
Rošty jsme si dodělali,
též s pevnými podpěrami.
Doufám, že to bylo k snesení,
toť konec vyprávění.



" Překonávej hněv mírností, zlo dobrem, skoupého dary, lháře pravdou."
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(Marťa)
Uprostřed noci 
ze spacáku vstanu,
snad budu moci 
opustit teplo svého stanu.

Nic dobrého nevěstí
hlídka na náměstí,
hlídá super sice,
ale mohla by i více.

Nechali mě plížit
a k týpku se blížit.
Prostě jdu si pro ně,
pro koně.

Z kraje lesa přibývá
strašidelných zvuků,
popálí mne kopřiva,
dělám hodně hluku.

Píšu krasopisné eM,
na první pokus to nejde,
ještě jednou, sem.

Na tom nesejde,
zanechala jsem tu podpis,
hlídka svítí všude tady,
jsem v křoví a na odpis,
totálně si nevím rady.

Přes cestu rychle honem
zdrhám pryč,
schovávám se pod tím stromem,
když mě vidíš, křič.

Pod stromem je vážně skvělě,
ovečky už počítám,
vrhám se do lehu směle,
ve spánku se ocitám.

Zpívající pták volá:
„Viděli jsme toho vola?”
Fakt?? počkat, cože???!!
Já jsem usla...panebože.

Myslím, že je skoro šest,
už se blížím do stanu,
povedla se tahle lest,
snad snídani dostanu.

Otevřu pomalu dveře,
špatný pocit mě sevře,
trochu mne překvapila,
probuzená Lila,
být na tohle hrdá,
to se prostě nedá,
doufám, že se líbila,
báseň, co jsem slíbila.

(Dejv)
První jaro
První jaro na světě,
rozkvete se po květě,
až se jaro rozkvete,
ptáčci začnou hrát,
přiletí k nim sýkorky
a poradí jim jak?
Takže budou zpívat,
a že si budou hrát, 
že si budou rozumět,
že se budou smát.



" Nenuť druhého k práci, kterou sám nechceš vykonat."

(Verča) V sobotu jsem dorazila do Březin někdy 
před jedenáctou a přípravy na lávku už byly v pl-
ném proudu. I přes obavy, že se nás na stavění 
sejde málo, nás tam bylo docela dost: Fanta, Rex, 
Deny, Lila, Pavel, Mája a já. 
Ale i tak jsme měli všichni plné ruce práce, aby 
bylo vše na dvě hodiny připravené. Fanta odjel do 
obchodu, pak ještě něco zařizovat a nechal nás 
tam samotné s jasným úkolem: Postavte to. A 
my jsme teda stavili. Rex s Pavlem spojovali foš-
ny, Mája, Lila a já jsme navazovali duše a Deny 
dělal závaží. 
Nejvíce času nám zabralo vymyslet, jak posta-
vit lávku a pak ji dostat na vodu. Nemálo jsme o 
tom diskutovali, ale nakonec jsme se domluvili, 
že postavíme vždy část a pak ji přiděláme k již 
rozdělané lávce na vodě. Musím uznat, že to byl 
docela dobrý nápad, protože se nám vše povedlo 
na první dobrou a bez velkých komplikací. No a 
lávka byla na světě, teď už ji jenom připevnit k 
okrajům a naměřit metry, což zvládla Mája a ani 
jednou při tom nesletěla do vody. 
Nic jsme neponechali náhodě ani v případě bez-

pečnosti tragače a kol, na kterých se lávka pře-
konávala. Deny s Lilou je šikovně omotali moli-
tanem a vylepšili plastovými flaškami, takže se 
nám pak jezdící prostředky nepotápěly. 
Kromě lávky jsme měli pro případné soutěžící 
nachystané i drobné občerstvení a hudbu. 
Kolem druhé dorazila Marťa s Lukym a v půl 
třetí se začali trousit první návštěvníci, bohužel 
ale nebyli natolik odvážní, aby si zkusili lávku 
přejet. Pak naštěstí dorazil i Miris s rodinkou a 
další návštěvníci a ti už se nebáli. 
Přes všechny snahy a držkopády se nikomu ne-
podařilo přejet na kole celou lávku. Nejblíž byl 
Fanta, který to bohužel stočil do vody asi dva 
metry před koncem. Ale i tak si troufám tvrdit, 
že ho považujeme za vítěze první Kačické lávky. 
V kategorii dvojic na tragači jako jediní zvládli 
překonat celou lávku Miris s Natálkou. 
První ročník Kačické lávky se myslím povedl i 
přes to, že účast nebyla tak velká. I přes to jsme 
si to užili a jsem zvědavá kdo Fantu příští rok 
překoná. 

KAČICKÁ LÁVKA - 12.8.2017
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" Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra nachází u jiných."
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(Dazul) Týdenní plavba po polské 
řece San (kousek od polsko-ukra-
jinských hranic) se vydařila. To 
vám jistotně potvrdí každý z deva-
tenácti zúčastněných i fenka Čita.

Do ŠESTÁKU se článek z této akce 
nevleze, ale můžeš si jej přečíst 
spolu s komiksy na 

www.oldskauti.cz

120 km po SANU - 12.-19.8.2017



" Hleďte, abyste opustili tento svět, když jste jej učinili o trochu lepším, než jakým jste jej nalezli." 
(Robert Baden - Powell of Gilwell) 

(Dazul) Tahle akce se uskutečnila vlastně hlavně k vůli 
Martinovi (Alimu), kterému loni na táboře plachtění 
nevyšlo a letos ani po třech pokusech (souhrou skutečně 
nečekaných náhod) taky ne.

Ctíme pravidlo: pokud se chce rover naučit plachtit na 
vaurienu, je svatou povinností oldskauta mu to nejen 
umožnit, ale (dovolí-li to okolnosti) a má-li o to RS zájem, 
jej naučit placehtnici ovládat :-)  

Akce byla údajně už na konci tábora presentována ostat-
ním starším členům ŠESTKY s tím, že oldskauti zajistí 
potřebný počet míst v autech na cestu tam i zpět. Zprvu 
vypadal zájem nadějně, den dopředu zůstal jen Martin. 
To ale vůbec konání akce nemohlo ohrozit, protože když 
si stará garda řekne, že něco uskuteční, zabránit tomu 
může v podstatě jen vlastní pohřeb :-)

Nakonec si na střediskovém „vaurionu“ a pípovic „evropě“ 
během soboty zaplachtilo minimálně 12 dospěláků i děti 
(nejmladší Nik má necelé tři roky). Takže přeprava, nastro-

PLACHTĚNÍ - 26.-27.8.2017
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" Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný."   - žalm 127 - 
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jení, odstrojení a odvoz dvou plachetnic zpět 
nebyla rozhodně zbytečná. Každý si zaplachtil 
jak dlouho chtěl....

... Nedělní plavba zpátky k autu byla proti so-
botě značně dramatická. Nezadařilo se nám, 
díky silnému protivětru, vyplutí. V místě ideál-
ní otočky se pohupoval rybář na pramici a tak 
jsme museli nepřirozeně šaškovat, abychom 
mu na kýl nenabrali vlasec nebo jej i s lodí ne-
přepůlili. Vítr nás pak nahnal na mělčinu – po-

věstnou asfaltku, která se náhle vynořuje z vody a 
po pár desítkách metrů v ní zase mizí – kolem ní 
jsou pod hladinou nepravidelně kameny a kořeny. 
Přišli jsme tak o 2-3 centimetry našeho kýlu :-( My-
šák začal brečet a chytat hysterický záchvat. Musel 
jsem si jej dát na kolena, jednou rukou ovládat 
kormidlo a druhou hlavní plachtu. ... 

Celé povídání o této akci, fotky  i pětiminutové vi-
deo můžeš shlédnout na 

www.oldskauti.cz



Na vzniku ŠESTÁKU číslo 139 se podíleli:  Dita, Mája, Verča, Marťa (Ještěrka), Ali (Martin), 
Kečibuz (Peťka), Rex, Kája, Káťa, Hynek, Můrka, Raptor, Max, Šáša, Karel, Verík, Kuba Š., Žabák, 

Kája (ze světlušek), Natálka, Seno, Pohorka, Vojta, Myška, Bebi, Dejv, Veselka, Mimi, Bebe, 
Matyáš, Lila  a Dazul.  

Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : ................................. 

PLÁNOVANÉ AKCE
1.9.2017 Zahajovačka 
8.9. Oddílovka 
8. - 10.9. Help 
15.9. Oddílovka + přespání pro starší v DBCB

16.9. brigáda v Březinách 
22.9. Oddílovka
29.9. Oddílovka

6.10. Oddílovka
13.10. Oddílovka
20.10. Oddílovka
21. - 22.10. Oddílová výprava
27.1O. Oddílovka

3.11. Oddílovka
4. - 5.11. Družinové výpravy 
17.11. Státní svátek - není oddílovka

18. - 19.11. VRRV (vůdcov.-rover.-rádc. výpr.)

24.11. Oddílovka

1.12. Oddílovka
8.12. Oddílovka
15.12. Oddílovka
22.12. Vzpomínání pro starší
23.12. Oddílové Vánoce
28. - 30.12. Polárka 

Plán oddílových akcí 
se v průběhu roku aktualizuje!

Info k HELPu - 8.-9.9.2017  Sraz: na oddilovce, nabo nejpozději v 18.00h v DBCB Kateřinice. 
S sebou: teplé oblečení (klidně i čepici, rukavice...), nahradní oblečení, oblečení které je možné 
nevypratelně zašpinit nebo zničit (aspoň tričko - děti mají v této hře úlohu zranených a budou 
namaskovány umělou krví a tělovými barvami), karimatku, spacák, pláštěnku, základní hyg. 
potřeby, jídlo a pití na celý den, něco málo na útratu. U "vraku" letadla by měl být zajištěn teplý 
čaj. Po návratu do Březin budou mít děti možnost teplého jídla. Konec hry je 9.9.2017 v 18.00h. 

sobota 16.9.2017 od 7:30


