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" Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ - T. G. Masaryk -

Ve volbách do obecního zastupitelstva v
Kateřinicách uspěl bývalý vůdce ŠESTKY
Radek. Po Fialce je to druhý člověk z naší
líhně, který se bude aktivně podílet na běhu
naší dědiny.
Na zorganizování rádcovského kurzu
HOPEM se v hojném počtu podílelo vedení
i roveři šestky. Samotného kurzu se pak
zúčastnilo z celkových 20 účastníků 5
šestkařů a šestkařek (Kečíbuz, Šáša, Verík,
Karel a Seno).
Veliká afterparty účastníků srpnové plavby
po polské řece Drweca se konala 20.10.2018
u Irči a Dazula. Ze 24 účastníků plavby
jich dorazilo 15 (nejvzdálenější přijeli
do Kateřinic z Brna). Akce byla i zpětně
vyhodnocena velmi kladně a společně byl
naplánován termín příští velké plavby
(3. - 11. 8. 2019) i řeka (Mała Panew) –
zvadlo už visí na www.oldskauti.cz
ŠESTKA se také účastnila 20. 10. 2018
sázení lípy a odhalení pamětního kamene
u Masarykova pomníku na Vsetíně. Akci
inicioval a organizoval Pajtáš (OS Tůlavé
Papuče) jako společnou akci skautů,
sokolů a legionářu. Sázení lípy se účastnil
i syn pana Životského, který v roce 1919 při
stejné akci (sokolové + legionáři + skauti) za
sokoly sázel dnes už neexistující lípu.
Oldskauti zřídili "Google kalendář" s
naplánovanými akcemi na rok 2019.
Nově vytvořený kalendář akcí OLDSKAUTI.
CZ můžeš do svého mobilu nasdílet i ty a
budeš v obraze o všech připravovaných
akcích. Stačí napsat Dazulovi a on tě přidá
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do sdílení kalendáře OLDSKAUTI.cz.
Novým správcem šestkařské klubovny byl
zvolen Martin ze Šneků. Bude dohlížet na
pořádek v klubovně a navrhovat drobné i
větší úpravy a opravy.
První úpravy klubovny byla zahájeny
- Šneci rozebrali stávající pódium v čajovně.
Vzniklo nám tak více místa např. pro úložné
prostory či stůl se židlemi.
Šestka se stále rozrůstá. Letos k nám opět
přibyli další členové a členky do Šneků a
Žab, nezahálí ani Světlušky s Vlčaty. Kikině
například občas vypomáhá s vedením
světlušek Hanka Z., jedna z maminek.

"Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce,
zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ - Václav Havel -

100 KNIH

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ

BRATRSTVO BÍLÉHO KLÍČE
Tento skvělý román pro děti je z roku 1934. A do dnešních
dnů byl vydán česky minimálně 10x což o jeho kvalitě
také cosi vypovídá. Jako kluk jsem ji řadil téměř na
roveň knih Jaroslava Foglara : -) Její výhodou bylo, že
šla v knihovnách půjčovat i za socialismu (na rozdíl od
foglarovek).
"Bratrstvo" je natolik populární knížka, že podle ní napsal
Vojtěch Hanuš scénář ke komiksu, který fantasticky
nakreslil Michal Kocián - na pokračování jej v roce 2015
vydával časopis BOBŘÍ STOPA.
"Bratrstvo bílého klíče je tajný spolek prožívající v
opuštěné zahradě romantická dobrodružství, po jakých
touží každý správný kluk, holky nevyjímaje. Jarkovi a
jeho kamarádům se zahrada mění v bitevní pole, v
tajnou chodbu a středověkou mučírnu, ale stává se i
skutečným domovem medvěda, který utekl z cirkusu,
a ringem boxera Čipery. Ale bratrstvo funguje i jako
detektivní ústav, který vypátrá ztraceného psa a usvědčí
zloděje. Opuštěná zahrada zkrátka představuje kouzelný
svět, v němž se představy a sny členů Bratrstva stávají
skutečností."

MUDr. FRANTIŠEK LANGER (*1888 +1865) - Vystudoval gymnázium a Lékařskou fakultu UK. Doktorát složil v roce 1914. Jako vojenský
lékař se dal František Langer v roce 1916 zajmout do ruského zajetí.
Působil v legiích jako šéflékař 1. pluku. Po návratu domů zůstal jako
lékař v armádě. V letech 1935–38 řídil František Langer dramaturgii
Vinohradského divadla. V létě roku 1939 odešel do Francie a stanul
pak v čele zdravotní služby Československé armády v Anglii. Dosáhl
hodnosti brigádního generála. František Langer se stal předsedou
československého PEN klubu. Po skončení 2. světové války se zcela
věnoval literatuře. Po roce 1948, kdy byl zatčen jeho syn, žil v ústraní.
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„Demokracie nepanuje, ale opravuje.“ - T. G. Masaryk ... A když se šlo domů, kuli všichni plány, co se dá všecko
v zahradě dělat. Štědrý navrhl, že by se mohlo hrát na pevnost, a rozvinul celé plány útoku i obrany. Pak se přišlo
na to, že by se zde báječně hrálo na loupežníky. Také na
Indiány. Také na trampy. Nu zkrátka na mnoho věcí. A
protože Jarka Kubátů byl dnes hlavní osobou, doprovázeli
ho všichni až k domu. Strýčkův dárek již zářil.
Ale před domem stál Pepa Kopejsků. Jeho matka byla
v domě domovnicí, Pepa už chodil do třetí měšťanky, bylo
mu už čtrnáct let, byl o hlavu větší a přitom nejlepším kamarádem Jarkovým. Jarka pocítil výčitky svědomí. Copak
smí opomenout svého nejlepšího přítele, nezasvětit
ho do svého tajemství?
A tak se s Kopejskem všichni zase vrátili přes celé město
ke staré zahradě. Musili cestou mlčet, jednak je vázala
přísaha, jednak se to patří. A Jarka zase přijal přísahu
nového přísežníka. Ale Kopejsko se už v přísahách vyznal.
Dodal, že tajemství zachová nejen do hrobu, ale dokonce
do hrobu tmavého. A přitom zvedl ruku a dva prsty
k nebi. A nejenže nezradí, ale nezradí, ani kdyby ho
mučili. A na takového kamaráda že by byl Jarka málem
zapomněl?
Kopejsko jako domovníkův syn prohlížel zahradu trochu
znalečtěji. Oklepal zeď a prohlásil, že je pevná. O stromech
řekl, že jsou aspoň sto let staré. A na jednom místě nalezl ležící žebřík. Že prý je ještě dost dobrý, vezme s
sebou pozítří ve tři kladívko a hřebíky a spraví jej. Takový žebřík se vždycky hodí. Nyní strýčkův dar zářil
naplno. Byl to veliký den.
Nezkazilo jej ani otcovo kázání, protože Jarka přišel domů trochu pozdě. Kdyby to nebylo o jeho narozeninách, byl by dostal k večeři jen suchý chléb. Ale ani to by nevadilo. Stejně jako mu nevadil velký bílý klíč
pod poduškou. Schoval jej tam totiž jako svůj největší poklad. Před lupiči.
V noci se klíč nějak octl až pod Jarkovými zády. Ale opravdu, nevadilo to. Spal na něm dobře až do rána.
A tak tedy pozítří ve tři hodiny čekali na Jarku Kubáta Frantík Jírů, Štědrý, Kopejsko a Brož zvaný Culík.
Vešli za Jarkou do zahrady a chvíli byli tiše. „Jsme zde zavřeni jako pod pokličkou," usoudil Štědrý. Všecky
zvuky města se nesly k nim ze všech stran jen tlumeně. Jen kdesi daleko jezdily elektrické dráhy a auta, na
novostavbách drnčely páternostery, které vytahují cihly na lešení, křičeli vozkové u povozů a děti, které si
někde hrály. Daleko ve vršovickém údolí pískal vlak.
„Tak na co si budeme hrát?"
„Kdybychom byli jen dva, hráli bychom si na Robinsona."
„Kdyby nás bylo víc, tedy na pevnost anebo na loupežníky."
„Já mám nápad," řekl Jarka. „Pojďme si hrát na tajný spolek."
Ohromné, báječné, výborné! Všemi hlasy ano.
„Tedy nejdříve jméno. Spolek se musí nějak jmenovat. A musí to být nějaké tajemné jméno."
Návrhy zněly: Černá maska. Krvavá ruka. Rudá pečeť. Smrtí hlava. Pět ďáblů.
Nic se nehodilo. Konečně někoho napadlo: Bratrstvo bílého klíče.
Návrh byl přijat všemi hlasy. Ano, klíč otvíral jim zahradu, byl opravdu pěkně bílý a mohl bílý zůstat. Jarka
jej ovšem musí často leštit o kalhoty. A bratrstvo je něco jiného než jen spolek.
Teď signál. Aby zvenku mohl zapískat, kdo se chce dostat do zahrady. Nebo kdo z ulice chce přivolat kamaráda k oknu. Počet signálů je velmi omezen, protože to musí být takový, který všichni znají. Tedy to mohou být
fanfáry z opery Libuše, které se překládají slovy „Pitná voda", nebo hasičský signál „Hou, hasiči jedou" nebo
„Pepíku, Pepíku, copak dělá Káča?"
Shodli se na „Pitné vodě", třikrát opakované. A teď heslo, aby se neotevřelo nezasvěcenému. Porada o něm
trvala hodinu. Pak se shodli na tomto: Po zaslechnutí signálu přistoupí ten, kdo je v zahradě, ke dveřím a
zeptá se: „Kdo tam?" Ten venku zatluče třikrát na vrátka a odpoví: „Pravý syn Bílého klíče." ...
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„Podstata demokracie je v administraci a samosprávě. Demokracie není panování.“ - T. G. M. -

ZAHAJOVAČKA - 7.9.2018
(Marťa) Konečně je pátek, na který jsem se opravdu
těšila. Poslední vyučovací hodiny jsem už nemyslela vůbec na nic jiného než na to, jak znova obléknu
svůj skautský kroj. Společně s Marco Polo jdeme na
Březiny. Po nějaké té půlhodině z dálky vidíme Fantu a ostatní, po kterých se nám pomalu stýskalo.
Pomáháme bořit podsady a čekáme, než bude čas.
Zase slyším zvuk našeho pokřiku a jsem ráda, že se
můžu zúčastnit. Jakmile jsme všichni, a že je nás
moc, jdeme k již připravenému ohništi. Hatatitla je
ohnivec a stará se o oheň. My ostatní si povídáme,
co jsme dělali o prázdninách. Hrajeme pár her, jako
je třeba Pustý ostrov a celou dobu panuje velmi

přátelská atmosféra. Vůbec se mi nechce odcházet.
Čas se již krátí a pro tu spoustu dětí, jež dnes přišla,
začínají přijíždět rodiče. Skautský rok byl zahájen,
já šťastná odcházím s táborovým Šestákem v ruce.
Bude to ještě lepší než loni. Doufám.

5

„Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“ - T. G. Masaryk -

POMOC DBCB - 15.9.2018
(Dita) Na podzimní brigádě v DBCB jsme si opět
pořádně mákli. Počasí nám přálo, takže jsme
pracovali převážně venku. Rozdělávali jsme po
letních táborech podsady, opravovali je a lépe
uložili na další rok. Radek nám pomohl shodit
dva stromy, které byly na spadnutí. Dřevo
z nich jsme naštípali a uložili do dřevníku. Šneci
posekali trávu kolem DBCB. Tom předělal skříň
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na sportovní nářadí. Přepočítali jsme kuchyň
a znovu uložili věci na svá místa. Kromě toho
holčičí část (Světlušky, Žabky, Blešky a RS) udělala
již tradiční velký úklidu vevnitř a tentokrát se nám
podařilo umýt i všechna okna, včetně střešních.
Díky moc všem, kteří i tentokrát přidali ruku
k dílu!

„Rozdíl mezi demokracií a diktaturou je v tom, že v demokracii nejdřív volíte a pak posloucháte
rozkazy, zatímco v diktatuře neztrácíte s volbama čas.“ - Charles Bukowski -

KORBO - 26.-30.9.2018
(Marťa) Je deset hodin večer, jsem čtyři až pět
hodin cesty od domova a nad hlavou mi září
hvězdy. Stojím před bránou bývalé raketové
základny Bratronice a pár skautů mi dává do
ruky šátek. Korbo právě začíná!
Nevíme, kde spíme, a je nám zima. Je tu sice
krásně, houfy skautů se procházejí po betonové cestě a nadšeně si povídají, ale my
přemýšlíme, pod jakým keřem budeme spát,
když neseženeme Sykyho z Aše, který nás bude
mít těch pár dnů nastěhované ve stanu. Pro
správnou orientaci v textu: poprvé jsem na velkou akci nejela sama a vzala si s sebou Tíťu, která
se již druhým rokem podílí na vedení druhého
dívčího oddílu na Vsetíně. Zároveň jsem vybavena dvěma hamakama, jež mají ale jen tři lana.
Našli jsme je. Teda hlavně náš stan, po dlouhé
cestě a dýňové polévce u mé tety v Berouně jsme
pořádně unavené, proto ještě chvíli sedíme
u ohně, snažíme se poznat Ašáky, nakonec hodnotíme, že jsou divní a jdeme spát.
Druhý den začíná teprve to pravé, snídáme
a s přesností, ještě natěšené, se dostavujeme na
náš první program. Budeme kreslit. Bludička,
která vede program, nám elegantně ničí
sebevědomí, když říká, že neumíme správně
udělat ani rovnou čáru. Nikdo z nás deseti. Kdybychom bývali věděli, že s ní máme ještě tři programy…

Celý areál byl velice zajímavý a jeho popisem bych
strávila celou věčnost. Skauti ze všech koutů republiky měli postavené své stany rovnoměrně
po celém areálu, protože nikde nebyla vyhrazena louka nebo prostor na spaní. V tom asi také
bylo to kouzlo. V průběhu dne jsme malovali na
tašky s naším olomouckým kamarádem Davidem, kterého jsme našli ve vlaku při cestě sem.
Dále jsme se zase pokoušeli socializovat se s Ašem.
Mluvili všichni jako Pražáci a furt se zdáli divní.
O odpoledním klidu jsem se nasoukala do hamaky a střídavě usínala. Tíťa mezitím zpívala
s ostatníma.
Příštího dne furt svítilo sluníčko a bylo celkem
pěkně. Máme program slackline, na které umím
chodit a žádná Bludička mi to nevyvrátí. Spoiler:
vyvrátila. Nakonec jsme se s ní stejně spřátelily a
odpustila mi i, podle ní, nesprávný způsob chození
na lajně.
Za nejlepší zážitky stejně nepokládám programy,
ať už to bylo skautské programování a grafika,
či dokument s názvem „zemřít pro design” nebo
další Bludiččin workshop jménem „Napiš to”. Sice
byly všechny úžasné, ale největší vzpomínky si
odnesu právě z večerního sezení kolem hořícího
plechového koše s partou lidí, se kterou bych nikdy
nečekala, že si budu tak dobře rozumět.
Korbo bylo dokonalé a rozhodně nelituju, že jsem
tam jela. Rozhodně s nima pojedu i na další akce
pro rovery.
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„Demokracie má cenu jedině tehdy, jestliže se dovede bránit.“ - Winston Churchill -

LEDOVCOVÁ SAZA - 28.-30.9.2018
(Dazul) .... Je zbytečné, abych zde detailně popisoval romantické i dramatičtější okamžiky naší
plavby, komické kontrasty proplouvajících vodáků
a rádobyvodáků, famózní skoky Hůlky a Česti
z šestimetrové skály, kuriózní figurky vezoucí se
na komerčních raftech, skály porostlé nádherným
mechem, oblé kameny téměř podobné těm ze slovenské Belé, hebrejsky modrou oblohu, nazelenale
lesknoucí se hladinu Salzy, vysoké stěny kaňonu,…
Bylo by to jen marné vrstvení slov. Kdo Salzu v
tomhle počasí nesplul, nemá šanci pochopit. To je
holý fakt na kterém nemám šanci nic změnit.
Jsa formován foglarovkami vím, že „zelená říčka“
je slovenská řeka Belá. Vždycky, když kolem legendárního tábořiště pluju, prolétne mi hlavou
„Poklad Černého delfína“. Jaroslav Foglar po Salze nikdy neplul, ale kdyby tomu tak bylo, jsem
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přesvědčen, že by jeho dvanáctá kniha byla o jeden
řád barvitější.
Dnešní plavba se mi zdá velmi pohodová a technicky nepříliš náročná. Jistě za to může příjemně
nahřátá krajina a časté úseky naplno ozářené sluncem. Prvně zde registruju roje malých mušek, které
na nás nalétávají především v peřejích. Murzílka
dokonce na čas oslepují, protože mu nalétly do očí.
Chudák, jede chvíli poslepu. Ale drží pádlo, směr
i rovnováhu naší lodě.
Na lodi mám sám svoji hlavu a jedu tak, jak se
cítím. Snažím se nenechávat ovlivňovat ostatními.
Jenomže ta peřej před námi je poseta vyčnívajícími
kameny i skalisky a proud se zde stává hodně
nevyzpytatelný. Budeme muset jet hodně pružně.
Murzílek si sesedává a jde do kleku – to je pozice,

„Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.“ - W. Churchill kdy dostává své těžiště níž a je v lodi lépe
zaklíněný. Naše plavidlo je tak i v neklidné peřeji
stabilnější. Hlavou mi bleskne, že Murza vidí cosi
co jej přimělo jít do kleku. Rychle vyhodnocuju, že bych měl jít do kleku i já. Sklouzávám na
dno lodi, zapasovávám kolena k bočním válcům
Baraky. Dno se mi zdá trochu vyfouklé, kolena mi
zajíždějí pod úroveň hladiny. „Přitáhni!“ „Nalevo!“ „Makáme!“ Najednou se mi na chvíli zatemní oči a jedu setrvačně stejným směrem. Vnímám
šílenou bolest v levém koleně. Před okamžikem se
potkalo se skaliskem. Nevím, jestli to, co mám v
očích jsou slzy nebo zbytky spršky zpěněné Salzy.
Slyším se, jak bohapustě kleju. Murzílek to registruje a domlouváme se, že na nejbližším trochu
vhodném místě přistaneme. Soukám se z lodi
jako invalida a pokouším se přes bolest udělat
pár dřepů. Musím to co nejdřív rozhýbat! Jsem
zvědavý, co uvidím až večer sundám neopren. A
rozhoduju se, že příště zase pojedu jak se budu
cítit – a nebudu se opičit po Murzílkovi!
Nejkrásnější úsek naší dnešní plavby přichází
asi dva kilometry před přistáním. Vplouváme
do skalnatého, mechem porostlého kaňonu, ze
kterého nevede cesta ven jinudy než po nebo
proti proudu Salzy. A protože si fakt nedovedu
představit, jak se prosazuju proti proudu téhle

kouzelné, ale dravé řeky, existuje reálně pouze jedna varianta – po proudu. Zdá se mi, že tady je taky
nejobtížnější úsek – klidný tok se mění v širokou
škálu permanentní peřeje.
Finální část naší plavby je přímo proti slunci.
Hladina se leskne tak intenzivně, že jen velmi
obtížně čteme řeku. Přivírám oči jak jen to jde, ale
přesto nevím, co nás čeká. A proud směřuje pořád
k té oslepující kouli. Podvečerní sluníčko dokáže
být docela nepříjemné a nebezpečné.
V 17:15 už máme lodě vynesené nahoru do kempu a necháváme je osušit. Neopreny visí na šňůře,
vaříme večeři. Píďa se jde sprchovat teplou vodou
(„Jak dlouho tam ještě bude?“ „Dokud mu nedojdou eura.“). Pak vyráží s Murzílkem pro dodávku,
kterou jsme nechali zaparkovanou nad Wildalpenem.
I dnes děláme oheň. Posedáváme kolem něj,
hřejeme se a domlouváme plán na zítřek. Kapela
v nedaleké hospodě ladí dvě hodiny bubny, aby
kolem desáté večer spustila rockotéku. Jsem tak
příjemně unaven, že se mi při kytarových rifech a
bubnových virblech hezky usínááááááá …
Celý článek, více fotek a video z akce najdeš na
www.OLDSKAUTI.cz

9

„V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni.“ - Winston Churchill -

PRÁCE U SRUBU - 6.-7.10.2018
(Mimi) Dne 6.10. jsem se vzbudila v 7:00. Všichni
ještě spali, tak jsem se podívala na mobil a už
bylo 7:03. Pak se všichni vzbudili a šli jsme se
nasnídat. Na snídani bylo to, co jsme si dovezli
z domu.
Potom jsme šli pracovat. Vyřezávali jsme srdíčko
na latrínové dveře. Fanta nám zadal práci
oloupávání stromů. Potom jsme šli na oběd.
Po obědě jsme se zeptali Fanty co máme dělat.
Měli jsme jít pomáhat s latrínou, tak jsme tam
pomáhaly a pomáhaly. Odvážely jsme dřevo
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a pomáhaly s latrínou.
Už jsme to skoro měli a přijela paní učitelka Haplová se svou dcerou. Už odjely a my jsme šli balit.
Už jsme byli sbalení, tak jsme šli pomáhat s nakládáním věcí do vozíku.
A už jsme jeli domů směr Ratiboř a ještě jsme
zastavili na fotku. Cestou nám Fanta ukazoval
fotky z dovolené. Vyhodili jsme Šášu a jeli k nám.
A už jsem doma. Děkuju za krásnou brigádu,
bylo to fajn!

„Demokracie se může lehce stát vládou darebáků“ - Edmund Burke -

RÁDCOVSKÝ KURS HOPEM - 12.-14.10.2018
(Karel) Pátek k večeru se má osoba se konečně
s Veríkem dostala do Březin, přičemž již bylo
zbytečným říci si z čistého vtipu „byla jsi skvělá
kamarádka,“ nebo „budeš mi chybět,“ jelikož
jsme se s tím, že budeme muset mezi nové lidi,
smířily už na cestě. Kdo ví, jestli naše nervozita
vznikla strachem z toho, že tam potkáme osoby, s nimiž si nebudeme rozumět, či strachem
z neznámých vůdců; bude tam někdo z našeho
oddílu? Nebudou na nás náhodou zlí? Inu,
řekněme, že jsme si o tomto kurzu zprvu myslely
jen to nejděsivější, přestože když jsme odložily
své věci a připojili se k šestkařské skupince (Šáša,
Seno, Peťka + nově Verík a já), nervozita ustoupila a my vlastně ani nevzpomínaly na to,
co je dnes za den a proč jsme se sešli v DBCB –
neb Karel a její přirozená dezorientace v čase se
zapomnětlivostí.
Jakmile jsme se jali přejít těch pár metrů do
velké místnosti, okamžitě jsme si našli své
místečko naproti schodům a sedli si na lavičku,
pokračujíce v konverzaci o tom, jak by se dal
Seno bezbolestně vyhodit z okna, nebo jak to asi
chodí v jiných oddílech, jejichž rádci a podrádci
se s námi účastní letošního RK Hopem.
K našemu štěstí jsme skutečně potkávali lidi
z vedení šestky – například Marťu či Pazziče,
kterého Šáša upozornila na chybu v přezdívce
na jmenovce, i když se s tím nemohlo již nic

udělat, a tak jí to po zbytek kurzu bilo do očí.
Naše konverzace se časem potrhala, začali jsme
se pomalu rozpouštět a tiše přihlížet na jiné skupinky lidí, kteří měli očividně ještě plno nápadů,
o čem se bavit. Bylo to zajímavé, sledovat, jak se
kdo ke komu chová a kdo koho již zdá; například
z HELPu či jiných akcí, do kterých se zapojuje
více oddílů.
Postupně jsme byli všichni pozváni za Ditou,
která nám dala super jmenovky a jedním
z vůdců, u kterého jsme si vybrali svůj tajný
úkol, jenž se upřímně později spíš stal veřejným
tajemstvím – skoro všichni ten váš znali, ale
nemluvili o něm. Hned po tom, co se všem rozdaly jmenovky, jsme byli požádáni, abychom si
sedli ke stolům ve velké místnosti. Na nich byly
opět jmenovky, naprosto odlišné od těch, které
jsme měli připevněné na hrudi. Špejle ve tvaru trojúhelníku, veprostřed se houpal papírek
s našim jménem a zemí – na té mé se nacházelo Mexiko. Zde nám také byl představen celý
tým, jenž se odvážně ve svém volném čase upsal
k tomu, že nás něco přiučí. Po tomto krátkém
předání informací, co se vlastně bude dít, jsme
se měli opět přesadit, tentokrát již na skupinky:
Amerika, Asie, Evropa. Já jsem se dostala právě
do týmu Amerika, v níž jsem velkou většinu lidí
neznala.
Jakmile se vše opět trošku utišilo, bylo nám
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„Demokracie činí člověka svobodným; nečiní jej ale nutně bohatým." - Ralf Dahrendorf řečeno, že jsem elita národů a byli jsme povoláni
na toto setkání kvůli tomu, že se v Kateřinicích
objevil portál – každý jsme měli jiné zájmy, co
si tak vzpomínám, byla jsem velitelem antikaktusového spolku, avšak potvrdit to nemohu.
S dalšími informacemi jsme následně byli každý
posláni na jiné místo s tím, že máme vymyslet
něco, s čímž by nám byl povolen vstup do portálu.
To, co se v místnosti dělo bych mohla nazvat jako
chaos – tři z nás vymýšleli základ, někteří vyskakovali za medvědem z okna a jiní nás pouze poslouchali a kývali na naše názory. I přes to, že jsme
se mnohokrát dohodli na tom, jak to provedeme
a co vůbec vytvoříme, vždy padl jiný návrh a my
jsme museli začít od začátku; v druhém případě
jsme jednoduše všichni mluvili o svém a měli ve
věcech zmatek, což ale netrvalo dlouho, jelikož
jsme do vše dokázali spojit dohromady, jak daný
zájem tří členů elity národů, tak ten úplně první
nápad s tím, že vytvoříme spacák proti rakovině.
A sic nám toto vše nicnedělání zabralo veškerý
čas, na poslední chvíli jsme dali dohromady video, ve kterém bylo zakomponováno snad vše, co
kdy v našem týmu padlo. Vskutku, i když to vypadalo, jako bychom vzali několik naprosto rozdílných věcí a násilím z nich vytvořili chaotickou
věc, byla to stále naše práce, na kterou bychom
měli být jako tým hrdí (přestože to celým týmem
nebylo vytvořeno).
Poté, co své práce dokončily i jiné skupinky,
jsme se opět usadili ke svým stolům a začali
s představováním prací týmů. Vzhledem k tomu,
že jsme byli zřejmě prokletý tým, představili jsme
svůj nápad na to jak využít portál, či jak se vůbec
do portálu dostat – jako první. Bylo puštěno video a řečeno pár slov o našem spacáku, který měl
tuším dokonce i umělou inteligenci, jak, to už
však netuším. Po naší vizi budoucnosti se již šlo
tak, jak byly stoly. Zatímco my jsme měli video,
Evropa měla prezentaci a Asie obrázek, který se
jim mimochodem moc povedl, stejně jako Evropě
ona prezentace. Bylo to upřímně zajímavé, jak
se Asie plánovala naprosto odpojit od země za
pomoci Hello Kitty rakety a věznit lidi jiné rasy
v kleci se slovy „máme vás rádi,“ či jakou měla
Evropa morbidní vizi o budoucnosti s portálem
– a to jen kvůli tomu, že nám bylo oznámeno, že
z portálu vychází podivný šum! Po všech pracích
nám bylo dáno chvilkové volno, kdy se šli vedoucí poradit o našich výtvorech. Neváhala jsem
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– podělila jsem se s Veríkem o tom, jak moc
mne naštvalo, že naše práce vlastně ani není
udělána celým týmem, zatímco ona mi na
oplátku pověděla o tom svém.
Svolání všech kontinentů, následné rozdělení
k tomu, aby všichni měli jisté soukromí při
rozebírání nápadu – k naší Americe se dostala Linda a Pazzič, kteří se nás zprvu zeptali,
jak to u nás vlastně šlo a proč si myslíme, že
nám to nefungovalo. Opět mi přišlo, že se tohoto chytáme jen my, vysvětlení, proč vlastně
spacáky, které eliminovaly rakovinu. Netrvalo
to dlouho, vskutku – řekli jsme, jak to bylo,
uvědomili si své chyby a dovysvětlili, proč jsme
i my tím týmem, který by měl dostat právo na
prozkoumání portálu.
Opět se všechny týmy sešly a řeklo se tedy,
jak to nakonec dopadlo – a hle, přeci jen
jsme dostali možnost a jakousi druhou šanci
o zlepšení i my, tedy jak nečekané. Následně
nám bylo řečeno, že po zbytek večera máme
volno, tuším, že ani večerka tentokrát nebyla,
což byla samozřejmě chyba, ale nikdo nevěděl,
že se tuto noc nevyspíme v klidu a další ráno
budeme znaveně fňukat, že jsme nemohli
spát.
Přestože jsem již v tuto dobu spala, sedla
jsem si k znovuobnovené šestkařské skupince, kde jsme probírali hlavně jídlo, které
jsme si přivezli z domu; nakonec jsme si šli za
Šášiného zjištění, že nemá kartáček, vyčistit
zuby, následně se vracející na naše vyhřátá
místa. Později, když už jsem tam byla spíše jen
já a Verík, se k nám přidaly Brepta a Měsíček,
neskutečně fajn slečny, které mají podivně
zajímavé názory a sledují ty nejlepší seriály,
které kdy existovaly. I když i Verík se nakonec
odpojila a já s nimi zůstala sama, měly jsme se
neustále o čem bavit. Nakonec ale i mou osobu přepadla únava a já si šla lehnout, snažit
se za hluku zavřít oči a vyspat se. Neúspěšně.
Sobota ráno, budíček tvořen pohybem a
hlukem všude okolo. Nestěžovala bych si, kdybych se večer vyspala, ale sakryš, jestli to tak
má být i další noc, nebudu se bát jim říci do
očí, že někteří nemají tolik energie jako oni
a potřebují ji někde nabrat. Co si tak vzpomínám, první v pořadí byla rozcvička, kterou
jsme prakticky vymysleli my sami, což nebylo
tak katastrofické, jak jsem očekávala.

„Většina je vždy vůl, proto - opět paradoxně - vláda většiny je správná. T. J.: demokracie je jediné
(blbé) zřízení, jež jednak odpovídá proporcionálně lidské blbosti, za druhé pak dovoluje
menšině - která má patrně pravdu - existovat a projevovat se.“ - Jiří Voskovec S Veríkem a Šášou jsem se následně vydala
vyčistit si zuby, přičemž se tam naše sestra
rádkyně prala s mezizubním kartáčkem, který
ji dovezl bratr. Sic je hnusné to přiznat, nasmáli
jsme se s Veríkem nad trápením naší kamarádky
více, než je zdrávo.
Sedli jsme si k náhodnému stolu, kde bylo místo
a mezitím co ostatní jedli, já jsem pomaličku
Veríkovi upíjela čaj, což jí přinutilo vzít si nový.
Přísahám, neměla jsem to v plánu – jen jsem
nehlídala, co dělá mé tělo, mezitím co má mysl
přemýšlela nad tím, co dělají mé dopisovatelky
přes internet.
Když nastal čas na miniškoly, vydal se náš tým
Amerika ven pod vedením Máji a Slona, které
nám vysvětlily, jak je komunikace důležitou,
přičemž jsme si řekli, jak napsat takový text
o výpravě – načež jsme jej do bodů i vypsali.
Dobře se to poslouchalo, spojuji si to s tím, že
jsem to ještě neslyšela, ale také to mohlo být ze
skutečného, čirého zájmu o věc.
Druhá část, kde si nás vzal na starost Pazzič,
jenž nám pustil prezentaci, kde jsme měli vypsány informace o tom, jak správně vést družinu,
například proč je důležité připravovat si je
předem. Inu, až jsem tam přemýšlela nad útěkem
z toho, co vše je potřeba pro samotné vytvoření
programu. Následně nám ukázal různé odkazy,
ze kterých stojí za to čerpat inspiraci – tím jsme
to ukončili a přemístili se na další místo, kde nás
chtěli mít.
Třetí část s Lindou byla již spíše o tom, že jsme
si na začátek zahráli týmovou hru s gumičkou,
provázky a kostky, které jsme museli stavět na
sebe a pokračovali již jen pohodově, povídající si

o naší družině; ať už z pohledu člena, rádce
nebo podrádce.
Po skončení tohoto jsme dostali svačinu
a byli vyhnáni ven, kde jsme byli rozděleni na
dva týmy a hráli dvě hry – jaké, na to již nevzpomínám. Pravděpodobně tam ale bylo něco se
stonožkou a králem s šaškem, jistá si tím ale
nejsem. Inu, následně jsme se připravili na
oběd od Verči a Marti, toho nejlepšího servis
týmu pod sluncem, který jsme mohli získat.
Pro mé překvapení jsme dostali i volno, za
což jsem byla samozřejmě ráda a využila jej
na pokročení v našem dřívějším rozhovoru
s Veríkem. Od vtipu „aha, máme obě volnou
sobotu!“ po pokračování v naší konverzaci
o tom, jak jsou dnes malé děti zkažené, či jak
rychle ten čas plyne, že z nás už jsou staré
babičky, co nadávají na mladší. Přestože
jsme se musely přesunout dovnitř, nepřestaly
jsme s naší veselou náladou a rozšířily své
inside jokes o plán toho, jak vezmeme židli
a budeme hrdinsky ochraňovat Březiny,
protože naše fantazie je delší než roh
jednorožce a jsme schopny vymyslet, jak bude
probíhat čtvrtá světová válka – skauti proti
gumovým medvídkům.
Přesunuli jsme se na druhý blok miniškol,
který se mi, bohužel, naprosto vypařil z hlavy.
Tímto se moc omlouvám, že si na něj nevzpomínám, ale přeci jen tu hlavu nemám jenom
na radostné vzpomínky ze skautu. Možná, že
jsem dokonce do prvního bloku přidala něco z
druhého? Skutečně netuším ^^‘
Nyní ale již, k VOH, které jsem možná také
časově naprosto posunula. Byli jsme posláni
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„Někdy musí být demokracie smočena v krvi.“ - Augusto Pinochet do pravé místnosti, kde jsme si zavázali oči, a bylo
nám řečeno, že nastal čas, kdy se jdeme podívat, co je v portálu – a oh, abych nezapomněla,
ty zvukové efekty byly doopravdy dobře udělány!
Jakmile nám byla přečtená scénka a nastíněná
situace toho, co se vlastně děje, byli jsme posláni
ven s tím, že si máme vybrat ze tří možností – tam
teprve začíná ona zábava, vztek na nestabilitu
portálu, ale radost z každé vydělané stovky.
Zmateni jsme byli posláni do hry, všichni tak
nějak váhající, kam se vydat. Tuším, že tři z nás se
vydali za knihovnicí, jež bohužel nepůjčovala knihy jen tak. Nikdy bych neřekla, že přebírání hrachu a čočky bude tak záživnou činností, kterou
si nakonec nejvíce zapamatujeme z celé hry. Jak
blízko jsme byli k tomu, že si budeme moci vybrat
knížku, chyběla nám jen hrst a dostali bychom
nápovědu ; jenže ne, portál si vybral, že ne, že on
se nenechá zničit nějakou rádoby elitou národů.
Vrátili jsme se rychle do místnosti, zavazujíce
si oči jsme si vyslechli, že jsme ve skutečnosti
neudělali zhola nic a lidé v budoucnosti skutečně
zanikají, přičemž továrna na roboty stále existuje
a nehodlá padnout.
Tentokrát jsme zvolili lepší taktiku a všichni se
domluvili na tom, že si necháme u úřednice Lily
vytvořit petici – na zničení továrny? Nejsem si jista. Zde se nám do hry dostal i „dealer Pazzič”, jak
jsme jej nazvali, který nám dal svůj krásný podpis
„×××”, který nám bohužel neprošel, přestože jsme
jej nakonec prý jakýmsi záhadným způsobem
získali. Když jsme odevzdali všech 20 (nebo více?)
potřebných podpisů, měli jsme ještě jistý čas,
který jsme opět každý využili, jak jsme chtěli –
někteří šli vytvářet opět bombu, jiní přebírat
k paní knihovnici, kde se nám překvapivě povedlo získat jednu z knih a přečíst si tak něco málu
o dílu RUS, pokud si vzpomínám ; od koho je či co
to vlastně je nepamatuji.
Pískání, běh do pravé místnosti. S nadějí jsme
doufali, že jsme to měli dobře, jenže kruci, udělali
jsme tím velkou chybu a lidstvo jsme ani tak nezachránili, dokonce nám oslepli tři lidi. Dále jsme
již nepřemýšleli, obrovská skupinka šla ke knihovnici, jiní vydělávaje peníze na bombu plnili
úkoly – a že jsme naše slepce zapojovali poctivě
do hry, aby se necítili odstrčeni kvůli své vlastní,
přesto nechtěné chybě nedochvilnosti.
Sic jsem se tam s Veríkem chvíli motala
a přemýšlely jsme, co tedy máme udělat, nakonec
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jsem se přidala do skupinky, co vydělala slušné
peníze za přenesení míčku v gumičce pouze za
pomoci provázků k Ditě a zpět nahoru – pak
už jsem šla ke knihovnici, kde se stále drželo
dost lidí. Pod strachem z toho, že každou chvíli zapískají, jsme se rozjeli a dokonce dostali možnost vypůjčit si dvě knihy – v jedné
se nacházely skvělé rady o tom, jak se postarat o bonsai, v té druhé byly jména a fotografie bomby. Byli jsme nadšení, neskutečně;
okamžitě jsme se vydali vydělat další prachy,
abychom mohli zaplatit tajemné Máji za
nevinnou službičku, jež by mohla naprosto
změnit budoucnost.
Jak slastný to pocit byl, když jsme až snad
v panice správně přemisťovali věci potřebné
k výrobě bomby, snažili se izolepou připevnit
brčka a vše to obvázat bílou šňůrou! Zaplatili jsme za nevinnou službičku, dostali důkaz
toho, že je muž mrtev a snažili se být v klidu.
S nadějí jsme na zapískání odešli do pravé
místnosti, doufající, že si naposledy sedáme
na ty židle, kterými jsem s Veríkem ještě
odpoledne plánovala případnou ochranu
DBCB.
A hle, dokázali jsme to! Bylo to vskutku vtipné,
bavit se pak o tom, že se nám elita národů
neříká jen tak. Za poslechu a vlastní představy
družinky jsem si oddechla, přesvědčena o tom,
že je to konečná věc k této celokurzové hře „Vize
budoucnosti.“
Již byla tma, kdy jsme si sedli a probrali, jak se
nám co líbilo a co se naopak líbilo vedoucím,
či co bychom raději nezažili – pozoruhodné,
jak většinu bavilo přebírání u paní knihovnice.
Nastal čas večeře, při které nám bylo oznámeno, že nás čeká ještě zdravotní kurz – což nevyhovovalo snad nikomu z nás, podle výrazů
a slov.
A přesto jsme se do toho kopli, přivítáni energickým Slonem, která si s námi popovídala
o základech, mohla bych ale říci podrobněji,
než co slýcháváme obvykle ve škole či od
rodičů. Bylo to zajímavé, i když i mě už padaly
oči a měla jsem chuť svalit se na zem a ignorovat naprosto vše okolo sebe. Nepochybuji
o tom, že to zabralo tak hoďku, po které jsme
měli všichni zdřevěnělé nohy a mrzutou náladu, protož to velkou většinu nezajímalo.
To nám již ale bylo oznámeno, že se máme

„Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“ - Tomáš Garrigue Masaryk připravit na to, že půjdeme ven, šátek jsem si
již automaticky vzala s sebou. „Nemají ti vůdci
nějak v oblibě zavazovat nám oči?“ vtipkovala
jsem, protože skutečně, zavazování očí bylo až
až v celém dni. Pomalu usínající na židli v pravé
místnosti nám jeden z vedoucích oznámil, ať
jdeme do velké místnosti ke stolům, kde jsme
si již snad naposledy zavázali oči a poslouchali
o tom, jak byl vlastně portál nalezen a co přivedlo
tu myšlenku o vlastní vizi budoucnosti.
Pro naše překvapení jsme se dozvěděli, že v portálu žijí jisté bytosti, jež jsou pro lidi nebezpečím –
a našim úkolem samozřejmě bylo zničit je, dostat
pryč od Země.
Postupně si nás všechny chytali a skládali po
čtyřech do aut, tuším, že jsem byla se Štěpánem
a Chrasťou, kdo byl ale onen třetí, netuším. Jeli
jsme, kdo ví kam – byla jsem dezorientovaná
a zapomněla, co je levá a co pravá, jestli jedeme,
nebo pouze stojíme. Jedno ale jasné bylo; agresivní
točení a škubání volantem není bezpečným. Bylo
to jak vtipné, tak nepříjemné; můj moták hlavy
to při vystoupení z auta jasně dokazoval.
Když jsme se vylodili z aut a dostali na louku,
mnoho z nás bylo ohromených tím, co jsme měli
možnost spatřit. Kdybych se nebála noční oblohy
a nebes obecně, napsala bych zde, jak okouzlující a úžasný pohled tu noc na hvězdy byl ; inu,
zakloněné hlavy jiných to dokazovaly. Místo pozorování hvězd jsme se ale brzy rozdělili do volně
zvolených skupinek a přešli k trojúhelníkům, jež
byly postaveny ze dřeva – tohle jsou ty bytosti?
Čí je ta mistrovská práce? Jednalo se o desky, jež
k sobě byly připevněny tak, aby tvořily trojúhelník
a veprostřed byla zavěšená svíčka, přičemž na ro-

zích se nacházely připevněné bílé provázky,
na každém jeden pro jednu osobu. Za pomoci tahání a vyvažování jsme je dostali až do
vyznačeného kruhu, kde nám dokonce chytnula celá svíčka včetně plastu – ale to tom
raději pomlčíme, jen chválu naší skupince,
která se skládala ze mne, Veríka, Šáši a Peťky.
Následně jsme si zazpívali večerku a tak nějak
rozdýchávali to vše okolo sebe, načež jsme
se vydali v autech opět do Březin, tentokrát
v kruhu již jen díky ohodnocení toho, jak se
nám to líbilo a vyzvídání toho, kdo splnil tvůj
tajný úkol a kdo ne: spacák jsem si vyměnila
se Senem, takže já jsem měla splněno.
Nedělní ráno, bez rozcvičky a s tak nějak
volnějším vstáváním. Jakmile jsme se nasnídali a byli v rámci možností probuzeni,
pospíchali jsme uklízet vše, co jsme po sobě
za ty dny zanechali, přestože toho nebylo
moc. Pozorovat Veríka, jak vytírá podlahu ve
velké místnosti nebo Sena, jak se blíží k pláči
ze smíchu, bylo k zamyšlení. Nejsme moc
mladí na to být rádci? Neměl bychom si užít
ještě členství, dokud to jde, vytěžit z toho co
nejvíce? Přiznávám se, doteď se mé myšlenky
točí okolo tohoto, přestože přijmu postavení
v družince a oddíle takové, jaké mi bude dané.
Přehoupli jsme se až k focení v krojích, které
snad byly alespoň se základními nášivkami
(*kuc kuc* ahoj Veríku) a čisté, tak jak by měly
– pak bylo oficiální ukončení, kdy jsme dostali
tužky a tím ukončili celý RK Hopem. Po tomto
následoval oběd, nepletu-li se a odjezd domů,
kdy se ke mně a Senovi přidal do auta Peťka.
Byl to jeden ze zážitků, na který si vzpomenu
byť jen při klíčových slovech~
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PLÁNOVANÉ AKCE

2. 11. Oddílovka

14. 12. Oddílovka

16. 11. Oddílovka

15. 12. Středisková akademie

17. 11. Brigáda v Dinoticích (info u Fanty)

22.12. Vánoční vzpomínání (RS, OS, ...)

30. 11. Oddílovka

23. 12. Oddílové Vánoce (Blešky a Žaby)

V listopadu také proběhnou družinové
výpravy, více informací i termín se dozvíš na
družinových schůzkách.

Od září 2018 až do odvolání se budou oddílovky konat pouze co 14
dní, a to v sudý pátek!!! Čas i místo oddílovek zůstává (DBC Březiny, od
16:15 do 18:15). O případných změnách budeme všechny informovat.
Sleduj pravidelně náš šestkařský FB, aby ti nic neuniklo :-)

Na vzniku ŠESTÁKU číslo 147 se podíleli: Marťa, Mimi, Karel, Dita a Dazul.

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

