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 „Kdyby si všichni lidé napsali na vývěsku své skutečné řemeslo, svou autentickou 
charakteristiku, nemohli bychom se jeden druhému do očí podívat! Představte si 

na navštívenkách: Dupont, filosof strašpytel, nebo křesťanský domácí pán, nebo cizoložný hu-
manista, bylo by toho opravdu nepřeberně.   - A. Camus, Pád -
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(Dazul) Dnešní číslo ŠESTÁKA SPECIÁL volně navazuje na 136. číslo z 21.4.2017, které bylo vydáno  
k 20.výročí ŠESTKY. Obsahovalo minimum textu a ke každému oddílovému roku několik vypovídajících 
fotografií. V tomto čísle jsou zachyceny vývěsky vytvořené v letech 2011-2017 tak, jak se je podařilo  
archivovat. Bohužel se nedochovaly všechny :-(  Jen pro zajímavost, to co je v 136.čísle ŠESTÁKU zhuštěno 
na 6 stran (konkrétně strany 15-20), je v tomto SPECIÁLU  na 114 stranách (strany 4-117). Toto oddílové 
období je také zachyceno v oddílových časopisech čislo 112 - 141 (tedy 30 číslech, které mají dohromady 
minimálně 500 stran). 
Oddílové vývěsky před obecním úřadem v Kateřinicích byly prvním propagačním nástrojem ŠESTKY.  
Ta první "nástěnka" byla připravena už na jaře roku 1997. Bohužel se nezachovala ani na fotografii.   

Neodpustím si krátký exkurz do minulosti, aby i nepamětníci vnímali "vývěsky" v souvisklostech:  sluší 
se vysvětlit, že od ledna 2011 jsem nuceně přebral správcovství Dětského bezbariérového centra Březiny 
(DBCB). Moje žena Irča mi nabídla pomoc v naceňování pobytů a komunikaci se zájemci o pronajímání 
DBCB.  Jedním z důležitých kroků mimo nezbytných oprav bylo začít napravovat trochu pošramocenou 
pověst DBCB v naší obci, proto jsem začal připravovat vývěsky, které měly lépe obeznámit spoluobčany 
s tím co se v DBCB dějě i chystá. Za nedlouho k vývěskám o DBCB přirozeně přibyly i vývěsky z činnosti 
ŠESTKY.
Původní vývěska byla umístěna před Obecním úřadem tam, kde je nyní vysazena lípa. Později byly  
v rámci oprav OÚ všechny vývěsky přesunuty do "podloubí" u vstupu do úřadu. Při prohlížení na nikoho 
neprší a v noci jsou vývěsky osvětleny specielním světlem umístěným v záhlaví.
Naše vývěska se od těch ostatních v obci odlišuje na první pohled. Nejen tím, že je vždy plná fotografií, 
ale i dřevěným zarámováním. Rám staré vývěsky vyrobil Zub, rám té nové Tom. Použil při tom písmena  
i lilii ze Zubova povedeného rámu. 
V řadě dochovaných vývěsek jsou různě dlouhé časové mezery, kdy nebyla žádná nová "nástěnka" 
vytvořena. V nepravidelných cyklech se třídaly období, kdy vedení oddílu mělo na existenci vývěsky větší 
či menší zájem, proběhla i perioda, kdy se ŠESTKA snažila dělat oddílové vývěsky sama. Taková vývěska 
zde ale není archivována, protože se nezachovala.
Na vývěskách se častěji vyskytují odkazy na www.oldskauti.cz než na www.sestka.eu - je to dáno tím,  
že oldskautský web byl v té době aktuálnější a častěji doplňovaný. 
Pozorný "čtenář" si možná všimně, že jedna fotografie se na vývěskách objevuje několikrát. Je to ta první 
hromadná ve skautských krojích, kterou jsme pořídili na prvním samostatném táboře ŠESTKY v roce 
1998. Mám k ní srdeční vztah - jsme na ní skoro celá rodina - já fotil :-) 
Taky určitě oku "čtenáře" neunikne na první pohled stejná vývěska (strany 86 a 87), která se liší pouze 
krátkým textem. Jedna byla určena pro tradiční vývěsku před OÚ v Kateřinicích a ta druhá do Ratiboře :-) 

Lidská paměť není dokonalá. Mnohdy si pamatujeme jen to, co nám aktuálně vyhovuje. Leckdy se  
vypráví stará historka jíž jsme byli účastníky, ale přesto máme pocit, že se jedná o úplně jiný příběh - 
my si jej přece pamatujeme úplně jinak. A tak ber tenhle ŠESTÁK SPECIÁL jako pokus o relativně objek-
tivní předložení toho, co se zachovalo. Vedle oddílových ŠESTÁKŮ pomáhají oddílové vývěsky doplnit  
a uchovat přepestrou a mnohovrstevnatou mozaiku běžného života naší ŠESTKY. I pozorný šťoural si ověří, 
že vše do sebe zapadá, že vedle náročných a bombastických akcí byly i ty naprosto obyčejné a "všední",  
ale jako celek cosi vypovídají o "charakteru" našeho společenství. Svým dětem tohle číslo ŠESTÁKA neu-
kazuj, byla by to marná snaha. Nepochopily by. Ale neodsuzuj je za to. Nezažily to jako ty a tak ani  
nemohou vidět příběh, který se mimo obraz za každou fotografií ukrývá.

Přeju ti, abys nad touhle zhuštěnou historií posledních sedmi let činnosti ŠESTKY - tedy 
6.koedukovaného oddílu a 6.oldskautského klubu - strávil(a) hodně hezkých chvilek, zvláště při  
vzpomínání na to, co se dělo "mimo záběr objektivu". Právě k vůli tomu tenhle speciál vznikl.
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„V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.“- Marcel Pagnol - 

Tohle je nejstarší dochovaná fotografie oddílové vývěsky z dob začátků ŠESTKY - foceno na náboro-
vé schůzce ve středu  17.září 1997. V ten čas přišel do oddílu stávající vůdce ŠESTKY - malý Fanta :-)  



„Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil."    - Robert Burns - 
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„Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem.“    - Epikúros ze Samu - 



 „Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni."  - Brigitte Bardot - 

6
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„Lidé vás mohou nenávidět za to, že jste odlišní a nežijete podle standardů společnosti, 
ale hluboko uvnitř si přejí, aby mohli udělat totéž... "   - Ashley Purdy - 
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 „Kde člověk upadl, tam musí vstát, aby se opět dostal nahoru."  - Marcus Aurelius - 



„Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí?“     - Charles Louis Montesquieu - 
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„Všichni neodvážní lidé rádi vyhrožují, neboť cítí, že by hrozby udělaly dojem na ně samé.“ 
- Charles Louis Montesquieu - 
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 „Lidé, kteří se rádi vzdělávají, nejsou nikdy nečinní.“    - Charles Louis Montesquieu - 
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„I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně.“     - Marcus Aurelius -
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„Lidé se dělí na dvě skupiny. Jedna se špatně vyjadřuje a druhá špatně rozumí."  
-  Alexander Roda Roda  - 



 „Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“   - Jan Werich - 
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„Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.“   - Vladimír Komárek -
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„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy."  
- Mark Twain - 
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„Pes k člověku vzhlíží, kočka ho přehlíží a prase ho považuje za rovnocenného partnera.“ 
-W.Churchil - 
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„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“    - Karel Čapek - 



„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“
- Jan Werich - 
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„Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou?" 
- François de La Rochefoucauld -
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„Chyby budou, dokud budou lidé.“    - Publius Cornelius Tacitus -
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„O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám.“    - Jan Spálený - 
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„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.“ 
- Bertrand Russell - 
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„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“   - Albert Einstein - 
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„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“    - Antoine de Saint-Exupéry -
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„Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.“
- Liz Taylor - 
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„Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce...“
- Matka Tereza - 
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„Někteří lidé přicházejí do tvého života jako požehnání. 
Někteří přicházejí do tvého života jako lekce.“   - Matka Tereza - 
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„Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc.“   - Abraham Lincoln - 



„Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.“    - Abraham Lincoln -
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„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“ - Honoré De Balzac - 
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„Lidé rádi věří tomu, co si přejí.“   - Gaius Julius Caesar - 
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„Říkej lež dostatečně hlasitě a dostatečně dlouho a lidé tomu uvěří.“   - Adolf Hitler -
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„Fantazie je něco, co si někteří lidé prostě nedovedou představit.“   - Gabriel Laub -
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„Lidé lidem dveře otevírají.“     - Jiří Wolker - 



„Práce je příliš významnou součástí života na to, aby se v ní člověk trápil.“    - Jack Welch - 
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„Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku.“
- Christian Morgenstern - 
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„Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.“   - Auguste Rodin -
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„Žádný člověk - žádný problém.“   - Josef Stalin - 



„Smrtí může každý člověk zaplatit jen jednou.“   - William Shakespeare -
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„Všichni lidé nejsou hodni lásky.“    - Sigmund Freud - 
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42

„Existují lidé, kteří mají peníze, a lidé, kteří jsou bohatí.“   - Coco Chanel - 
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„Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.“   - Tomáš Garrigue Masaryk - 



44

„Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.“ - Ch. Morgenstern -
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„Žiješ-li poctivě, nedbej na řeči zlovolných lidí.“   - Marcus Porcius Cato Censor - 



„Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás 
změnili na výjimečné.“   - Hans Urs Von Balthasar - 
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„Často se stává, že nemocnější člověk se stará o zdravějšího.“    - Henry David Thoreau -
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„Lidé ochotně věří, že to co si přejí, je správné.“  - Gaius Julius Caesar -
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„Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.“     - Blaise Pascal  - 



„Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý.“ - Konfucius -
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„Moudří lidé už dávno postřehli, že štěstí je jako zdraví: když člověku nechybí, ani o něm neví.“ 
- Michail Bulgakov - 



„Každá tělesná práce zušlechťuje člověka. Neučit svého syna tělesně pracovat je stejné 
jako připravovat ho k loupeži.“  - Talmud (kniha) -

52



„Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem.“   - Alfred De Musset -
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„Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.“ - Eckhart Tolle -
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„Některými věcmi se člověk chlubí, aby se za ně nemusel stydět.“    - Mark Twain -
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„Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné.“  - Ludwig Van Beethoven -
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„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“    - Oscar Wilde -
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„ Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“   - Seneca -
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„Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce.“    - William Shakespeare -
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„Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“     - Seneca -
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„Chci být člověkem, který se mi nehnusí.“     - Jean Paul Sartre -



„Brány své věznice si nese každý člověk v sobě.“      - Jean Paul Sartre -
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„Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.“  - Victor Hugo - 
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„Smích je velká věc. Ničeho se lidé nebojí tolik, jako smíchu.“   - Nikolaj Vasiljevič Gogol -
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„Když to neudělám já, kdo to udělá? Když to neudělám nyní, kdy to udělám? 
Když to udělám pro sebe, co jsem to za člověka?“  - Ferdinand Hiller -
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„Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. 
Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok."  - Václav Havel -
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„Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka.“   - Jan Werich -



„Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.“   - Arthur Schopenhauer -
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„Člověk je tak dlouho mlád – pokud si dovede hrát. Proto loutkáři nestárnou.“    - Vít Skála -
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„Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.“  - Xenofón -
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„Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější.“    - Lao-c' -
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„Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde.“   - Arthur Hailey -
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„Být člověkem znamená, být věřícím. Být věřícím znamená, nebýt lhostejný. 
Nebýt lhostejný znamená, všímat si. Všímat si znamená, posvětit bytí.“  - Robert Fulghum - 
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„Urážky bolí jen tehdy, přicházejí-li od člověka, kterého milujeme.“   - Edward George Lytton -
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„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“     - Denis Diderot -
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„Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí.“  - Niccolo Machiavelli 
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„Lidem nelze zabránit, aby se nemysleli, co chtějí.“    - Friedrich Schiller -
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„Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“   - Jan Amos Komenský - 
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„Člověk, který umí nasytit duši, není zlý člověk.“    - Jan Werich - 
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„Málo co dráždí lidi tolik jako pilný člověk.“    - Norbert Frýd -
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„Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé.“    - Adolf Hitler -
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„Nic tak neodhaluje charakter lidí jako to, čemu se vysmívají.“  - Johann Wolfgang von Goethe -
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„Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.“  - Winston Churchill -
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„Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona.“     - Ambrose Bierce -
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„Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“     - Albert Einstein -
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„Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.“    - Marcus Tullius Cicero -
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„Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.“    - George Orwell -
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„Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.“    - Jules Verne -
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„Jací jsou lidé, taková je i diskuze.“    - Karl Marx -
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„Papír je trpělivější než lidé.“    - Anne Frank -
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„Láska je přátelství člověka s Bohem.“   - Tomáš Akvinský -
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„Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, 
byl by celý svět dočista jiný.“    - Albert Schweitzer -
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„Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.“    - Pablo Picasso -
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„Poctiví lidé nebývají bohatí. Bohatí nebývají poctiví.“    - Lao-c' -



95

„Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum.“   - Tomáš Baťa -
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„To, o čem Bůh říká, že je nejlepší, je nejlepší, 
i kdyby všichni lidé celého světa byli proti tomu."     -  John Bunyan  -
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„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“   - Immanuel Kant -



„Lidé raději slyší pomluvy“    - Michael Jackson -
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„Inspirace - to je, když člověk dře jako kůň.“    - Petr Iljič Čajkovskij -



„Nikdy neposuzuji člověka podle jeho známých a přátel. I Jidáš měl přece bezúhonné přátele.“
- Paul Verlaine -
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„Když si člověk moc přeje, kouká z toho leda zasloužené zklamání.“  - John Steinbeck -
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„Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, 
má nějaké povinnosti k životu.“  - Ernest Hemingway -
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„Ten, kdo se nedívá suchým okem na bojiště, dává zabíjet mnoho lidí zbytečně.“  - Napoleon Bonaparte -
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„Lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají.  Vezmou si jen s sebou mzdu za lásku 
a almužny, které dali.“   - František z Assisi -
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„Nejvěští odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.“   - Émile Zola -
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„Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.“
- Robert Fulghum -
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„Lidem neschází síla, schází jim vůle.“     - Victor Hugo -
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„Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek.“  - Erich Maria Remarque -
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„Pro činného člověka není žádný den dlouhý.“    - Seneca -



„Pozdní je šetrnost, když je člověk na dně.“     - Seneca -
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„Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.“   - Johann Wolfgang von Goethe -



„Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti překážejí, že ti překážejí.“  - Vladimír Iljič Lenin -
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„Když nemakáš, tak aspoň nezavazaj!"      - tatínek - 



„My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.“   - Aurelius Augustinus -
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„Bože, dej mi hlubokou pokoru, dobře vedenou horlivost, hořící lásku a sprostné oko, 
a pak ať lidé a ďáblové dělají to nejhorší, co mohou!“  - George Whitefield -
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„Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála.“ - Mary Kay Ash-
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„Nevzdělaní lidé čtou rádi sbírky citátů.“   - Winston Churchill -



Oddílová vývěska z října 1997 - jsou na ní fotografie ze zářiové výpravy na Končiny (20.9.1997). 
Podklad vývěsky tvořilo první oddílové tričko, které mělo premiéru na 13.oddílovce 25.6.1997.

Vývěska ze srpna 1998 - s fotkami 
z prvního samostatného tábora 
ŠESTKY (Křekov).

Unikátní foto z března 2016, kdy 
ještě existovaly staré vitriny pro 

vývěsky spolků před OÚ, ale stále 
nebyly zprovozněny ty nové.


