
24. 2. 2019 -  jarní výprava

www.SESTKA.eu      www.OLDSKAUTI.cz

oddílový časopis 6. koedukovaného oddílu a 6. oldskautského klubu Junáka - českého skauta v Kateřinicích

číslo 150 vydáno pro vnitřní potřebu  15. dubna 2019, nákladem 70 výtisků     .



„Odmítl jsem přátelství dvou lidí: prvního proto, že mi nikdy neřekl nic o sobě, 
a toho druhého proto, že se mnou nikdy nemluvil o mně.“   - Nicolas Chamfort -

2

ŠESTKA má další družinu! Světlušky a 
vlčata už nejsou nejmladšími šestkaři, 
první dubnový čvrtek přibyli nejmladší 
BENJAMÍNCI, kteří jsou tvořeni 
předškoláky (od 5 let). Vede je Irča a Terka. 
Na jejich první družinovku dorazilo 12 
nováčků!

Informace pro rodiče:  v roce 2019 na 
letní tábory přispívají tři pojišťovny 
cca tisícikorunou:  Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna (205), Oborová 
zdravotní pojišťovna (207) a Revírní 
bratrská pokladna (213). Pokud to někdo 
takto bude řešit, dejte info na email info.
sestka@gmail.com

Na poradě vedoucích vlčat + světlušek a 
benjamínků  - Báry, Janiny, Kikiny, Hanky 
a Irči se dohodlo, že všechny tři družiny  
(dohromady skoro 50 malých šestkařů 
z Ratiboře, Hošťálkové a Kateřinic)   
několikrát ročně podniknou společnou 
jednodenní výpravu. Ta první bude 

2.června 2019 - viz. plán akcí na poslední 
straně ŠESTÁKU.

Naše středisko pořádá v květnu 
nepostupové kolo Závodu světlušek a 
vlčat, které se odehraje v okolí březinovské 
základny. Světlušky a vlčata poměří 
síly s nově vzniklým oddílem světlušek 
na Vsetíně či s oddílem z Hovězí. Cvičně 
si trasu vyzkouší i naše nová družina 
Benjamínků.

Dvoustránková informace k letošnímu 
táboru je v tomto ŠESTÁKU. 

Aktuání rezervace víkendových a 
prázdninových termínů v DBCB vypadá 
velmi slibně. V říjnu je ze tří víkendů 
volný jen jeden a v listopadu dva. To 
skýtá naději, že hospodaření neskončí v 
červených číslech. Pro nás je to důležité 
především proto, že si takto zajišťujeme 
náklady (v řádů desítek tisíc korun ročně) 
na provoz klubovny, kterou v DBCB máme.
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„Přátelství se zrodí v tu chvíli, kdy jedna osoba řekne druhé: 
"Cože? Ty taky? A já myslel, že jsem jediný!"    - Clive Staples Lewis - 

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".

(Dazul) K oslavám a výročím mám od mládí 
spíše trochu odtažitý vztah (mohou za to 
asi  prvomájové a lampiónové průvody, které 
byly  svého času "povinné"). A tak mne ni-
jak nermoutí, že 22. výročí vzniku kateřinické 
ŠESTKY prošlo kolem nás bez povšimnutí - tedy  
mimo krátké zprávy na oldskautském face-
bokovém profilu z 19.3.2019, které si všimlo 
7 lidí. Je známo, že vše samozřejmé většinou 
plně nevnímáme, protože jsme si na to zvykli, 
zevšednělo nám to a stalo se to běžnou součástí 
našeho života.
ŠESTÁK, který právě čtete, má hezké pořadové 
číslo 150. To sice taky pořád ještě není   na 
žádnou oslavu, ale za drobnou zmínku to stojí : 
-) Už jen proto, že první číslo oddílového časopisu 
vyšlo začátkem roku 2000, kdy drtivá většina 
stávajících registrovaných šestkařů ještě neb-
yla na světě. Mám všechny vytištěné ŠESTÁKY 
schované, prvních cca 100 čísel jsem si nechal 
dokonce svázat do třech silných knih, aby se mi 
nepoztrácely. Vzhledem k obsahu oddílových 
časopisů, tak existuje docela dobrá KRONIKA 
toho, co ŠESTKA od roku 2000 podnikala, je zde 
zmíněna většina kluků a holek, kteří oddílem 

prošli, leckdo zde publikoval své první neumělé 
"zápisy z výprav", zachovaly se dávno  zapome-
nuté snímky dokumentující nejroztodivnější ak-
tivity. Který patnáctiletý hoch či děvče se může 
mezi svými vrstevníky podělit o zkušenosti ze 
svého prvního slanění, jištění kamaráda na 
laně, žumarování z třicetimetrové propasti, 
splouvání ledové tatranské řeky, kormidlování 
raftu, několikadenní jízdy na koni, týdenního 
putování  pěšky či na kole, z nízkého letu na 
paraglide, tažení za kite na snowboardu, no-
cování pod širákem nebo dokonce ve sněhovém 
záhrabu, pohybu po hladině v aquazorbingové 
kouli, ovládání hlavní plachty i kormidla na 
malé plachetnici, ... ?
To vše samozřejmě není záruka ničeho, jen pouhý 
předpoklad, pro dobré zvládnutí nekomfort-
ních situací, které v životě každého nepochybně 
příjdou. A také to je úžasné koření života, 
které chutná i po letech, když už jako dospělý 
člověk zavře oči a  sám pro sebe si přehrává vz-
pomínkový film.
Jsem neskutečně rád, že činnost ŠESTKY  za těch 
22 let "zevšedněla" a stala se normální, běžnou 
součástí života desítek ogarů a cérek : -).



„Měňte své radovánky, ale nikdy své přátele.“  - Voltaire - 
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TÁBOR 2019 u Budišova - INDIÁNSKÝ
Termín a místo stálého tábora: 6.7.–21. 7. 2019 – tábořiště Budišov
Vedoucím tábora je Radim Zbranek – Fanta, tel.: 732 868 449, email: r.zbranek@seznam.cz

Termín a místo putovního tábora (pro starší 12 let): 1.–5. 7. 2019 – místo je v jednání.
Pro bližší informace kontaktuj rovněž Fantu.

KAPACITA TÁBORA -  I letos je kapacita tábora 30 míst. 

CENA TÁBORA - Cena stálého tábora bude stejně jako loni 2500 Kč, cena putovního tábora bude 
2800 Kč.  Žádná stokorunová záloha se nevybírá. Celou částku tábora/puťáku je nutné uhradit na 
družinovce nejpozději do 31. května 2019.
Pokud potřebujete pro svého zaměstnavatele potvrzení kvůli finančnímu příspěvku na tábor, kon-
taktujte ihned Ditu Gabryšovou na email: info.sestka@gmail.com

PŘIHLÁŠKY - Pro závazné přihlášení dítěte je nutné odevzdat tyto náležitosti:
- přihlášku na tábor/puťák (vypisuje rodič) 
- okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny (prosíme odevzdat přesto, že má dítě u sebe plasto-
vou kartičku)
- posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzuje lékař)
Prosíme, dávejte pozor při vyplňování tohoto dokumentu u části povinné očkování, aby bylo 
správně vyplněno. V případě, že dítě nemá povinné očkování, nemůžeme jej na tábor přijmout (viz 
zákon). Informace o zdravotním stavu dítěte má k dispozici pouze zdravotník tábora.
Přihláška + posudek + kopie kartičky se odevzdávají společně do 15. května 2019 rádcům/
vůdcům na družinovkách či oddílovkách. V den odjezdu se bude odevzdávat už jen potvrzení o 
bezinfekčnosti (vypisuje rodič) + léky, které dítě pravidelně užívá.
Potvrzení o bezinfekčnosti vyplňují rodiče den před odjezdem na tábor nebo puťák! Prosíme, abyste 
potvrzení podepsali a poslali dítě na tábor jen tehdy, když nebude nemocné a nemůže nakazit os-
tatní. Dá se určitě domluvit, že se doléčí doma a přijede na tábor o něco později.
Všechny výše zmíněné dokumenty jsou důležité pro vedoucího a zdravotníka tábora, aby bylo 
možné zajistit bezproblémový chod tábora pro všechny přihlášené děti. Děkujeme za pochopení. 

ODJEZD NA TÁBOR - Sraz bude v sobotu 6. července 2019 na vsetínském nádraží v 10:15. Všechny 
věci budou sbaleny v jednom batohu!!! Nikdo nic neponese v ruce. Nezapomeňte na potvrzení o 
bezinfekčnosti. Na tábor jedeme v kroji!!! Pokud by do tábora došlo k nějakým změnám, budete 
včas informováni.

KOLO NA TÁBOŘE - Jako každý rok, i letos si s sebou bereme kola. Přilba je povinná! Na kolo i přilbu 
prosím nalepte lístek se jménem (může se stát, že mohou být dvě stejná kola). Prosíme všechny, 
kdo mají kolo, aby si ho s sebou vzali (ti co kolo nemají, zůstávají na tábořišti a většinou je jim líto, 
že nemohli na výlet jet). Kolo musí být v dobrém technickém stavu a musí mít základní vybavení 
(blatníky, zadní blikač, přední světlo). Kola se budou shromažďovat v klubovně v Březinách před 
nebo po ukončovacím ohni 28. června 2019 do 18:30.     

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
- kroj, šátek + turbánek 



 „Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, ale mlčení našich přátel.“ 
- Martin Luther King -
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- kalhoty nebo sukni ke kroji (ne do gumy) – mohou být rifle, manžestráky, kapsáče (tyto kalhoty 
budou jen ke kroji na nástupy, nebudou pracovní), barva by měla být hnědá, zelená, modrá, černá 
(pokud možno, ne příliš pestrých barev)
- náhradní dlouhé kalhoty + kraťasy
- trička s krátkým a dlouhým rukávem nebo košile
- svetr, mikina 
- bunda a pláštěnka nebo něco podobného, pokud možno nepromokavého 
- oblečení na spaní (teplákovka určená pouze k tomuto účelu!)
- ponožky, spodní prádlo
- pokrývka hlavy 
- plavky
- boty ( 1-2 pevné, sandály)
- kostým – povinný pro každého účastníka, měl by se hodit k tématu indiánského tábora. Jak bude 
vypadat je na zvážení každého.
Hygienické potřeby: zubní pasta + kartáček, hřeben, šampón, mýdlo, opalovací krém, repelent, 
ručník, osuška, kapesníky (lepší jsou plátěné)
Ostatní věci: ešus+lžička+hrníček (zabaleno v látkovém pytlíku na pověšení), spacák+karimatka, 
celta (kdo má), malý batůžek, baterka + náhradní baterie, deník+tužka, KPZ, uzlovačka, malý 
kapesní nožík (není nutné), šitíčko, plátěný pytel na špinavé prádlo (stačí povlak od polštáře), 
peníze (něco málo na útratu).
Nezapomeňte na léky, které dítě pravidelně užívá + návod na jejich užívání. Předejte prosím přímo 
při odjezdu dospělé osobě.
Prosím nedávejte dětem na tábor žádné cenné věci (drahé hodinky apod.). Telefon si samozřejmě 
mohou vzít. Prosíme rodiče, aby dětem volali v době poledního klidu (12:30–14:00) či po večerním 
nástupu (od 19:30), abychom dodrželi celistvost programu. Jakékoli zdravotní problémy, ale i jiné, 
Vám bude volat vedoucí tábora Fanta. 
Nezapomínejte, že každé dítě je jiné a potřebuje jiné množství věcí. Každý si nese svůj batoh sám, 
a to celou cestu.

NÁVŠTĚVNÍ DEN - Návštěvní den proběhne v sobotu 13. července 2019. Své dítě si můžete po 
dohodě s námi odvézt na nějaký výlet. Děti budou mít sbaleno svoje špinavé prádlo 
na výměnu za čisté. Každé dítě je jiné a má taky jinou spotřebu sladkostí, pro-
to na to prosím myslete. Lepší méně, 
protože oplatky a bonbóny dostávají 
děti i během tábora (při svačinách, 
hrách). Nejžádanější surovinou jsou 
buchty, prosíme však, abyste nevozili 
krémové, protože je nemáme 
jak skladovat.

NÁVRAT Z TÁBORA
Předpokládaný návrat je v neděli 21. července 
2019 opět na vsetínské nádraží, a to vlakem 
v 15:08.  Jakékoli dotazy Vám zodpovíme 
po telefonu 732 868 449 (Radim Zbranek), 
případně také na oddílovém emailu info.
sestka@gmail.com.



„Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům.“

Do dneška byly na techto stránkách ŠESTÁKU 
doporučovny knihy, které pověřil čas. Nyní to je čerstvý 
titul s neklidným názvem PRAŠINA. Autor knihy ještě 
před pár lety vedl v Olomouci skautský oddíl a zde taky 
čerpal inspiraci. PRAŠINA je jedna z nejúspěšnějších 
knih pro mládež za poslední dobu a je nominována na 
prestižní cenu Magnesia Litera. Podle knihy se chystá 
natáčení filmu, který by mohl být v kinech snad v roce 
2021, a protože Česká republika už je pro PRAŠINU moc 
opravená a málo omšelá, spekuluje se o natáčení v 
Polsku nebo Litvě.

PRAŠINA je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed 
zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na PRAŠINĚ nefunguje 
elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio 
nehraje, mobil je bez signálu.
A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády 
Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo 
změnit svět. Jejich dobrodružství je o to nebezpečnější, 
že při tom musejí čelit partě všeho schopných dospělých 
chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný a 
mimořádně napínavý příběh doplňují ilustrace, které 
čtenáře vezmou přímo do nitra PRAŠINY.

KTERÉ MUSÍŠ PŘEČÍST NEŽ ZESTÁRNEŠ
100 KNIH
PRAŠINA

VOJTĚCH MATOCHA   (*1989) -     narodil se v v Olomouci. Je absolventem 
olomouckého Gymnázia Hejčín a Univerzity Karlovy v oboru matematické 
metody informační bezpečnosti. V letech 2010 až 2013 vedl olomoucký 
skautský oddíl Ostnovci, jehož členem byl už od sedmi let.  Živí se jako pro-
gramátor a projektový manažer v oblasti dopravy. V současnosti žije v Praze. 
Každý týden jezdí služebně do Olomouce a ve vlaku píše. Kniha PRAŠINA 
vznikla tak ze dvou třetin na cestách mezi Olomoucí a Prahou.
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„Každý velký člověk má mnoho nepřátel.“    - Francois Villon - 

... ,,Utečeme tudy," prohlásil Patrik. ,,Ale kdyby nás 
měli chytit, radši si tu pár věcí schovám." Pak sundal 
batoh z ramen, vytáhl z něj ten papírový sáček s 
něčím kovovým, co dostal od dědy, a schoval ho za 
řadu knih na polici, takže nebyl vidět.
,,Běž, půjdu hned za tebou," nahodil si Patrik batoh 
zpátky na ramena a pomohl Jirkovi do okna. "No tak, 
běž přece!"
Jirka zůstal stát. Neměl rád výšky. Jestli spadne, něco 
si zlomí. Přinejlepším. 
,,Běž," postrčil ho Patrik a pod Jirkou se zakymácel 
svět. Udělal tři nejisté krůčky, záda přitisklá k 
domu, pod nohama prázdno. 
Co tu vůbec dělá? S očima 
upřenýma před sebe a 
dechem zadrženým se sunul 
dál po římse až k místu, kde 
zahrada končila prkennou 
ohradou a kde se stěna 
stáčela v pravém úhlu nad 
tmavou ulici. Za sebou uslyšel 
nějaký křik, ale nevěnoval mu 
pozornost. Nahlédl za roh, 
dole nikdo nebyl. A pak uviděl 
kovový žebřík, vedl dolů ze 
střechy a končil možná dva 
metry nad dlažbou. Natáhl 
po něm ruku a sevřel rezavou 
příčku v dlani. Co nejrychleji 
šplhal dolů. Žebřík vrzal a v 
místech, kde byl upevněný, 
se drolila omítka. Nakonec 
skočil. Dopadl na nohy, ale pád 
neustál a svalil se na zem.
Za okamžik se na žebříku 
objevil Patrik. Batoh neměl. Asi ho nechal v pokoji. 
Nebo mu ho vzali. Jirka se nejistě postavil na nohy, 
levé koleno ho bolelo. Neměl by utíkat pryč, dokud 
může? Vtom se mu nad hlavou ozval tlumený výkřik 
Patrik padal. Žebřík neunesl váhu dospělého těla a 
úchyty se vytrhly ze spár mezi kameny. Žebřík se 
začal kácet směrem od domu. Patrik ještě hmátl po 
římse, ale ta už byla moc daleko. O vteřinu později 
se zřítil zády napřed na dlažbu ulice. Něco křuplo a 
Patrik zůstal nehnutě ležet.
Jirka vyděšeně zíral na bezvládné tělo. Proboha! 
Klekl si na zem. Patrik ještě dýchal, ale jen přerývaně 
a chrčivě, oči měl zavřené. Jirka nahmatal v kapse 
mobil. Displej byl černý. Stiskl tlačítko, ale nic se 
nestalo. Co to ... ? Prašina. Samozřejmě. K čertu, co 
teď? Volat o pomoc? Někdo tu poblíž určitě žije, ale 
kdo? Stařenka, feťák, šílenec ... ? Jirka vsunul dlaň 
pod Patrikův zátylek a zaklonil mu hlavu. Patrik 
se sípavě nadechl a otevřel oči. Nasál vzduch ještě 
jednou a podruhé, v očích měl však nepřirozený 

lesk. Pravou ruku sevřenou v pěst posunul směrem 
k Jirkovi, snažil se něco říct, ale nezvládl to. Pak 
zachroptěl, jeho hrudník se dvakrát
ztěžka nadzdvihl, ale potřetí se Patrik nadechnout 
už nedokázal. Deset vteřin ticha, patnáct vteřin 
... To nemůže být pravda, to nemůže být pravda, 
honilo se Jirkovi hlavou. Ne, to nemůže být ... 
Patrikova zaťatá pěst povolila a Jirka uviděl malý 
klíč s červenou hlavičkou. Uchopil ho .
Ulicí se někdo blížil. Jirka slyšel dupání a hrubé 
hlasy. Srdce se mu rozbušilo. Pohlédl na Patrikovo 
tělo a vzápětí se rozhodl. Zachránit ho už nemůže. 

Rozběhl se pryč, ale za prvním 
rohem zůstal stát. Neměl by 
radši zmizet, dokud to jde? 
Zvědavost však byla silnější 
než strach. Otočil se a opatrně 
se vyklonil. Viděl, jak se k 
Patrikovi ulicí blíží dva muži. 
První byl podsaditý, oblečený 
do černé kožené bundy a 
džínů. Druhý působil dojmem 
trénovaného zápasníka; 
vysoký a svalnatý, na nohách 
tmavé kalhoty a na těle 
sportovní mikina s kapucí. 
Oba měli krátce střižené černé 
vlasy. Něco říkali, ale Jirka jim 
porozuměl, až když přišli blíž.
,,Ten to má spočítaný," 
prohlásil ten v černé kožené 
bundě, když se sklonil k 
Patrikovu tělu. V jeho hlase 
nebyla ani
špetka lítosti. Vyslovil ta slova 

stejně nezúčastněně, jako kdyby komentoval počasí 
nebo cenu rohlíků. Patrik je mrtvý!
Mrtvý ... Jirkovi se rozklepala kolena. Tohle všechno 
je jako zlý sen, strašlivý, zlý sen ... Chvíli bylo ticho a 
potom ten člověk v kožené bundě dodal: ,,Nic u sebe 
nemá. Vůbec nic."
,,No, šéf nebude mít radost," odvětil druhý rozmrzele 
a každou slabiku nepatřičně protáhl. ,,Tohle se 
nemělo stát."
,,Někde tu musí být ten kluk," odpověděl chlap v 
kožené bundě. Napřímil se a začal se rozhlížet. Jirka 
už na nic nečekal a běžel pryč. Dolů k náměstí, po 
schodech doleva a pořád rovně. V ulicích Prašiny 
se zešeřilo, Jirka si za některými okny všiml slabé, 
mihotavé záře. Běžel jako o život. Nazdařbůh 
ulicemi dolů. Přes rameno zkontroloval, jestli ho 
někdo nepronásleduje. Byl sám. Díkybohu. Jednou 
ho zastavila slepá ulička, u hromady rezavých 
popelnic se musel otočit a vrátit až k poslední 
odbočce ...

7



„Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami.“   - Julian Tuwim -
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JARNÍ VÝPRAVA DO DINOTIC 23.-25.2.2019
(Fanta) Na tuhle výpravu jedu čistě jako nestranný 
dozor, protože ji má na starosti naše roverstvo v 
čele s Rexem. Členů se nahlásilo málo a roveři taky 
začali odpadat, a tak mi Rex večer kolem 10 hod. 
píše, jestli to nezrušit.... Moje heslo je, že už dva 
jsou parta, a právě proto není důvod nic rušit... 
A tak na vlakové zastávce v Halenkově nabírám 
Martina, Jirku a Lišku, Bojovníka a bágly a ještě 
jednou to točím pro Rexa se Šášou... Mezitím 
Jirka, Bojovník a Liška zatopili a mohl začít pro-
gram. Já vytahuju pilu a idu sejmout zbytek (asi 
půlku) stromu, který nám před časem spadnul 
tesně před verandu a zároveň zrušil kadiboudu! 

Strom je na zemi, dutý kmen naštěstí nedává 
tak zabrat zubům pilového řetázku, a tak se 
trápím o trochu méně s krájením kmene na 
špalky... o hoďku později u mě byl zbytek osád-
ky s táčkama a sekyrkama a už létaly jen třísky 
a dřevo se vozilo do dřevníku... Martin vyřezal 
ze zbylého pařezu úkryt a pozorovatelnu pro 
děcka – všichni jsme museli vyzkoušet !! Na 
oběd bylo cosi výborného z domova. Odpoledne 
se šlo na protější kopec vyzkoušet kvalitu míst-
ního sněhu... s blížícím se večerem se blíží aj 
únava, a tak chystáme večeřu, přijíždí Dita a 
pouštíme se s kolegou Hochmanem a kolegou 



„Jak dospíváme, uvědomujeme si, že je méně důležité mít spoustu přátel
a důležitější je mít skutečné.“   - Ralph Smart - 
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Kroupou do velkého karbanového boje... Kvarteto, 
Ligreto atd. Ráno snídáme česnekačku ( i Bojo-
vník!) včera společně připravenou, venku se dělá 
moc hezky, což podstatně umírňuje teplotu pod 
nulou a celé dopoledne se odehrává s hříčkama 
na louce. Pak se tvořily SOS nápisy pro záchranu 
trosečníků... někdo nejmenovaný dokázal udělat 
z SOS Z.O.Z :D Vytahuje se pneumatika z traktora 
a snažíme se na ní udržet, chodit a jezdit v ní...
sám sem nevěřil, jak je Martin skladný a ohebný 
a že by v pneumatice dojel až do Halenkova:D Na 
oběd nás zasytila exkluzivní čočka i bez zásmažky 
v podání Rexa a Šáši... Po O se ještě krátce chysta-
lo protopené dřevo a vyrazili jsme na Cáb hledat 
nejvyšší vrchol... Ted si ale uvědomuju, že neděli 
už psát nemám, takže se třeba potkáme na Cábu 
v článku někoho dalšího :D Rex, Šáša i Martin 
to zvládli výborně a Rex je borec, že to nezrušil, 
protože to byla vydařená výprava i v tak skrom-
ném počtu. 

(Eliška) Dnes jsme byli uklízet dřevo. Bylo to 
náročné, ale stálo to za to. Pak jsme se šli 
napít a šli jsme ven, kde jsme hráli hry. A bylo 
poledne, najedli jsme se a pak byl odpolední 
klid. Po něm jsme šli ven a směrem na kopec 
zvaný Cáb, kde jsme jezdili na sněhu. Byli jsme 
tam 2 až 3 hodiny a pak jsme šli dovnitř do 
chaty. 

(Jirka) Ráno jsme vstávali v 8:00, potom byla 
snídaně na snídani byla česneková pomazán-
ka s rohlíkem. Po snídani jsme šli ven, kde jsme 
hráli Hutututu a Králi a poddaní, SOS, jez-
dili jsme na gumě. Někteří šli vařit a my jsme 
pomáhali nosit dřevo. Na oběd byla čočka s 
vajíčkem, chleba, smaženou cibulí, okurek a 
paprika. Po obědě jsme šli na Cáb. Potom byla 
večeře na večeři byl puding. 



„Přátelství je mnohem tragičtější než láska. Trvá déle.“   - Oscar Wilde - 

ŠNEČÍ VÝPRAVA V DBCB  8.-9.3.2019
(Rex)  V pátek 8. března se konala oddílovka, 
bohužel jsem nějakým neznámým způsobem 
přišel pozdě. I to se stáva. Došel jsem do Březin 
a nikde nikdo, naštěstí tam ležel lísteček, na 
kterém stálo, že se šlo do lesa. Tak sem tam 
klusem doběhl. Hrála se taková větší, běhací, 
šiškovací a velmi na fyzičku náročná hra. 
Všichni jsme byli zpocení a dalo nám to zabrat. 
Na oddílovce se po dloooouhé době objevila i 
Kája. Vevnitř jsme poté hráli foukanou, kraby a 
nějaké další hry. Pak nastala rada, ale to nikoho 
nezajímá. Abych přešel k samotné družinové 
výpravě, která se konala v Březinách. Tak začala 
díváním se na film, děláním blbostí a násled-
ným spánkem. Výpravy jsme se účastnili pouze 
má maličkost, Kečíbuz, Martin a Maxík. Ráno 
okolo sedmé hodiny jsem probudil chlapce lad-
nou ranní hudbou a hned jsme letěli ven na 
pořádnou rozcvičku a provětrat naše zadky. 
Po rozcvičce následovala snídaně a malá po-
moc brigádníkům při úpravách našich milých 
Březin. Další aktivita bylo společné obracení 
papírů, na kterém jsme museli všichni stát, pro-
blém byl v jeho malých rozměrech asi 50x70cm. 
Nadále jsme si postavili své letouny (vlaštovky) 
a i za velice větrného počasí jsme šli dát letecké 
závody. Bylo to velice zajímavé a letecká trasa 
totálně zdevastovala naše výtvory. Závod vyhrál 
Kečíbuz, po něm Maxík, pak Já a Martin jako 
poslední. Náš “oběd” byli těstoví hadi, které jsme 

si za větru i deště, udělali na ohništi u Březin. 
Původní oběd byl naplánovaný na Pržákoch, ale 
počasí nepřálo. Společně jsme se domluvili, že 
výpravu ukončíme dřív a rozešli jsme se do svých 
domovů. Výprava byla pojata volněji z důvodu 
malé účasti a naší lenosti. : -)

10



 „Bohatství hledej v přátelství“  - William Shakespeare - 
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ZIMNÍ VELKÁ FATRA  9.3.2019
(Dazul)  ... Je 3:15 ráno a já si uvědomuju, že 
v báglu nemám čelovku! Následuje zrychlená 
prohlídka podkroví, kde mám uložené kity, para-
glide, lodní pytle, lana, mačky, ploutve, neoprény, 
celty, spacáky, karimatky, sněžnice, lyže, hůlky, 
žďáráky, karabiny, ledovcové skoby, balíčky bojo-
vých dávek potravin, ešusy, rukavice, běžné lopaty 
a desítky dalších potřebností pro své potulky, která 
nepřinesla očekávaný nález zatoulané čelovky 
Petzl. S hrůzou si uvědomuju, že jsem ji použil na-
posledy v létě na vodě v Polsku, protože jsem od té 
doby asi nikde venku nespal. Prohmatávám ještě 
loďáky a slibuju si, že už ji nikdy nebudu ukládat 
jinde než do horní vnitřní kapsy báglu, kde jsem ji 
posledních 20 let vozil. Čelovka není ani v loďáku. A 
druhou čelovku, kterou vozím v kapsičce horského 
kola, jsem včera večer půjčil sousedům, kteří u nás 
zatměli a kilometrová cesta beze světla lesem by 
nebyla moc příjemná. Není to úplně poprvé, co 
vyrážím bez čelovky a na posledních dvou akcích 
jsem ji sice měl, ale stejně ji nepoužil – uklidňuju 
se. A nahlas přeříkávám prehistorickou oddílovou 
poučku: „Co jsem si nabalil, to si taky sám ponesu. 
A co jsem zapomněl, bez toho se musím obejít!“  ...

... Tak dneska je to tady nahoře pěkně výživné. 
Na to, že jsem měl na sobě ještě před hodinou 
jenom icebreakové triko s dlouhým rukávem a 
docela se při tom potil, je to teď brutální kontrast. 
Odhaduju, že tu fouká minimálně 20 metrů za 
vteřinu, což je na Beaufortově stupnici síly větru 

stupeň 9 – silný vichr. Jen pro představu – na pra-
glide se létá při cca 6 m/v, což je 4. stupeň Beau-
forta – mírný vítr. Můj odhad síly větru je nejspíš 
dost nízký, protože později v závětří salaše pod 
Suchým prohlašuje jeden z horalů, že nahoře prý 
fučí přes 120 km/h – což je cca 33 m/v a to by zna-
menalo regulerní orkán. To se mi zdá zase nadhod-
nocené i když nedokážu úplně vyloučit, že by se 
ve větrných náporech možná chvilkami podobná 
hodnota naměřit dala. Každopádně jsem takovou 
sibérii zažil zatím jen párkrát v životě a to, že jsem 
ji přestál bez úhony, připisuju parťákovi, se kterým 
jsme se mohli v extrémních chvilkách o sebe opřít. 
A protože se dnes ploužím sám, začínám uvažovat, 
zda to je dobrý nápad...

...Můj velký bágl zvětšuje plochu, do které se vítr 
opírá. A vítr má fakt nebezpečnou sílu. Mám po-
cit, že mne při každém třetím poryvu srazí na zem. 
Nechápu, že jsem sebou ještě nesekl. Ale jsem tomu 
rád. Pokud by mne vítr odfoukl do lavinózního pole, 
nemuselo by to se mnou dobře dopadnout. A vy-
bavuje se mi nedávno spadlá lavina, kterou jsem 
překonával dole pod Majerovou skalou. A teď jsem 
se málem složil, ale na opačnou stranu než fouká. 
Vítr právě udělal nepředvídatelnou vteřinovou 
přestávku a protože jdu celou dobu podvědomě v 
náklonu proti větru, proti síla která se stala poslední 
hodiny součástí koordinace mého pohybu, přestala 
působit a já se smiřuju, že sebou nepříjemně seknu. 
Ale nadějné vteřinové téměř bezvětří končí a já díky 



„Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.“ - Síkratés - 
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novému poryvu balanc vybírám. Pokračuju bez 
pádu dál.

Mám na sobě icebreakové triko a starou (ale pořád 
kvalitní) firemní bundu. Jsem neustále v pohybu, a 
tak mi není zima. Pot necítím, protože jsem neus-
tále ochlazován poctivým velkofatranským větrem. 
Na rukavicích se mi tvoří námraza – napadá mne, 
že by to byl hezký nadčasový polodetail, protože 
takovou fotku ještě nemám. Ale vím, co by to zna-
menalo se zastavit, zapřít, aby mne vichr nesmetl, 
sundat jednu rukavici, rozepnout kapsu, vytáhnout 
mobil, pořídit fotku a celý proces opakovat v ob-
ráceném pořadí. I když už mám v takovém úkonu 
docela cvik a myslím si, že jsem docela dobrý v pu-
dové fotografii, stejně by to bylo o 30 vteřinách. A 
to je v těchto podmínkách moc dlouhá doba na so-
lidní prochladnutí, které nemusím pozvolna rozpo-
hybovat. A na salaš pod Suchým, kde se budu moct 
na nějaký čas před větrem skrýt a spočnout, to 
mám ještě aspoň hodinku až dvě. Dnešní akce bude 
na fotky a videa chudší, ale egoisticky nadřazuju 
vlastní pohodlí nad zachycením neopakovatel-
ných okamžiků : -(  Svět se bude muset obejít bez 
jedinečných fotek.

Nahoře na Križné míjím lehce vybavenou 
pětadvacetičlennou partu, která vyrazila evidentně 
na jednodenní jízdu. Přichází z druhé strany, ale do 
tohoto okamžiku taky jenom stoupali. Teď zjišťují, 
že sjezd z Križné nebude vzhledem k namrzlým 
sněhovým plotnám žádná sranda. Já sundávám 
běžky a opatrně začínám sestup směrem k Ostried-
ku. Asi po padesáti metrech vyhodnocuju, že už to 
zvládnu i s lyžema na nohou. Cestou na Ostriedok 
se s rychlejší částí velké skupiny různě míjím a občas 
navzájem prohodíme pár slov. Slyšíme sice každé 
třetí až páté slovo, ale pochopil jsem, že se jedná o 
VHT oddíl, který pořádá tuhle akci pravidelně snad 
po třiačtyřicáté! Vůdci téhle výpravy je 63 let a za 
pár hodin poznám, že je to člověk na svém místě.

Některé tyče na značené trase chybí. Jsou ulomené 
a občas je vidět pár centimetrů zlomu vyčnívajícího 
ze sněhu. Takže většinou není vidět od tyče k další 
tyči. Naštěstí vítr odfoukal čerstvý sníh a na vrstvě 
toho zmrzlého jsou patrny stopy lyží a sněžnic, 
podle kterých se dá k další tyči relativně spolehlivě 
dorazit.

„Na Ploské je hotové peklo a zítra to má ještě zesí-
lit“, sdělují dva češi na sněžnicích, kteří se pomalu 

prosazují proti větru směrem ke Križné. Volám 
cosi o tom, že na Križné to je zřejmě ještě horší, ale 
má slova zanikají v nepříjemném svistotu větru. 

Při sjezdu od Ostriedku k salaši pod Suchým 
drze tyče opouštím a šněruju žleb podle návějí 
čerstvého sněhu, abych jel co nejbezpečněji. Pokud 
si dobře pamatuji, musí mne svah vyhodit kousek 
od salaše. Cítím, že se mi najednou začíná lepit 
sníh na tulení pásy. Zřejmě prudká změna kvality 
sněhu. 

Čím se dostávám níž, tím je vítr méně agresivní. 
Ale na dokonalé závětří v salaši se pořád těším.Už 
nám pořádný hlad a tam se v klidu najím a na-
piju. Při dnešním náročném výkonu nesmím pod-
cenit dehydraci ani nedostatek cukru. A cítím, že 
mi energie ubývá zrychleným tempem. 

Viditelnost je tu o poznání lepší a tak vím, že v salaši 
se už někdo usalašil – z komína stoupá proužek 
dýmu. Většinou tohle místo míjím, protože se mi 
nechce nikoho obtěžovat svojí přítomností, ale 
dnes se o svůj kousek závětří klidně přihlásím. Před 
dřevěnicí je mimo zelené vlajky vidět i několik lyží 
rychlejší části oddílu VHT, se kterým se potkávám 
od Križné. Sundávám lyže, seškrabávám z tuleních 
pásů nalepený sníh a dle zvyku tyčky i běžky za-
píchávám, přestože většina lyží, které tu už jsou je 
na sněhu. I tady sněží a fouká, rád bych ty svoje 
lyže našel jak ze salaše vylezu ...  

... Z hovorů o počasí, prognózách na zítřek i 
dnešním větrným zážitkům začínám opravdu 
vážně uvažovat o změně plánu. Zdá se mi mírně 
riskantní pokračovat sám na Ploskou a Smreko-
vicu. Moje rozhodnutí je definitivní, když vůdce 
výpravy VHT oddílu mění plán a oznamuje, že 
vzhledem k počasí sestup do Revůce zahájí už pod 
Ploskou.     

Za dalších 10 minut vůdce přepočítává svůj tým a 
zjišťuje, že z 25 členné výpravy VHT oddílu chybí 
2 chlapi. Začíná horeční zjišťování, kde byli viděni 
naposledy, zda jsou spolu, pokusy o telefonické 
spojení. To je vzhledem k mizivému až nulovému 
signálu, který kontroluju na svém mobilu, sázka 
do loterie. I kdyby jim mobil zvolnil, nejsem si 
jistý, že jej v té vánici vůbec uslyší. Připravuju se 
na případné hledání. Bágl tu nechám a do kapes 
dám jen něco jídla, lékárničku a žďárák ... 

Celý článek si můžeš přešíst na  www.oldskauti.cz  
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„Kamarádů neubývá, jen se jim změnily priority“.   - Klíště - 

BRIGÁDA V DBCB 23.3.2019
(Ufo) V pátek 22.3. jsme se všichni sešli u DBCB 
na přespání. Večer se nic moc nedělo, dívali jsme 
se na filmy a leželi. Ráno jsme se vzbudili a tro-
chu jsme zaspali, brigáda začínala v 8:00 a téměř 
většina se probudila v 7:55 než nám Rex pustil vs-
távej semínko holala, a tak jsme se probudili a šli 
jsme uklízet po sobě a pomalu začínat s brigádou. 
Martin a já(UFO) jsme opravovali postele a pak mi 

našel Martin jinou práci protože, ta práce byla spíš 
pro jednoho. Marco, Hruška a Bebe byly v šopě a uk-
lízely tam. Čaba, Miky a já(UFO) jsme uklízeli kolem 
Březin, více vylepšovali ohniště a malovali stojan na 
kola. Kečíbuz lezl na střechu a čistil okapy,  spadl a jel 
do nemocnice. Nějak potom jsme měli oběd, guláš. 
Potom jsem nějak tak odešel.



„Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.“  - Jan Werich - 
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(Verča)  Vstávám kolem šesté, venku je mlha a nikam 
se mi nechce. Seberu všechnu svou vůli a vyrážím 
na brigádu. Po cestě ještě u Karolů kupuju chleba 
ke gulášu. Po půl osmé dorážíme s Denym do Březin 
a téměř všichni už jsou tady: Rex, Martin, Hruška, 
Marco Polo, Bebe, Oreo, Horka, Eliška, Jiřík, Mik, 
Ufo, Csaba, Kečibuz a Dita. Chybí jen Mája, Fanta, 
Pazzič a Hanka (snad jsem na nikoho nezapomněla). 

Některé děcka se ještě vzpamatovávají ze včerejšího 
přespání, jiné už snídají a někteří teprve vylézají ze 
spacáku. Při snídaní Deny rozděluje úkoly a konečně 
doráží i Fanta s Májou. Fanta s žabama má na sta-
rosti úklid šopy, já, Mája a Dita jsme dostaly za úkol 
domalovat zbytek Březin (spálňu, komín a kuchyň). 
Kečibuz má na starost vyčistit okapy, Hanka 
umývání oken, Martin spravit postele a Deny vyvézt 
bordel do sběru. Světlušky a vlčata pomáhají, kde 
se dá. S Májou jsme až do oběda malovaly spálňu. 
Trochu nás vyrušila jakási neidentifikovatelná rána, 
ale nevěnovaly jsme tomu pozornost. U oběda jsme 
se dozvěděly, že ona rána byl Kečibuz padající ze 
střechy. Měl štěstí v neštěstí a odnesla to „jen“ noha, 
kterou bude mít v sádře ještě další tři týdny. Rex 
tedy převzal jeho funkci a vyčistil okapy. Na oběd byl 
výborný hovězí guláš s chlebem (Ditě se moc povedl). 
Dita nám taky na odpoledne koupila nějaké dobro-
ty. Po obědě Mája musela domů, tak jsme s Ditou 
pokračovaly malováním komína a kuchyně. Poté co 
jsem byla celá špinavá od barvy mi Deny oznámil, 
že barva je omyvatelná vodou, tudíž je voděodolná. 
Pecka! Ještě teď při psaní článku mám trochu neu-
myté barvy na ruce. Deny s Rexem ještě odpoledne 
obrousili a nově natřeli parapety. Během brigády 
jsme stihli všechno, co bylo v plánu. Kolem Březin i 
v šopě je uklizeno a malování je konečně za náma.



„Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.“  - Emil Zátopek -
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Březnové brigádky (a jedna dubnová jako bonus)

(Dita) Jak je známo, naše parta se práce nebojí. A 
tak jsme se už někdy na podzim minulého roku 
rozhodli dát naši základnu v Březinách na jaro 
pořádně do pucu. Jelikož je naše chata poměrně 
oblíbená, museli jsme ji na téměř celý měsíc úplně 
zavřít. Hlavním cílem bylo vymalovat, proto jsme 
hned první březnový týden začali s olepováním a 
přípravou na malování. V průběhu měsíce jsme 
pak střídavě mohli malovat, líčit, válat a kůlat, 
každý podle toho, jak to zrovna umí. Taky jsme za-
kytovali všechny prasklinky a díry, někdy udělali 
pár nových...Veškeré opravy  vygradovaly během 
třetí březnové soboty, kdy jsme si dali tradiční 
jarní brigádu. Během ní jsme ještě domalovali 
kuchyň, spálňu a komín. Dál jsme uklidili v šopě 
(nevím, jak je to možné, ale furt se nám tam samo-
generuje bordel) a natřeli stojan na kola. Rex a 
Kečíbuz přinesli oběť v podobě nalomeného kot-
níku, aby vyčistili rýny. Tradičně jsme taky pouklí-
zeli kolem chaty, umyli okna a natřeli parapety. V 
plánu máme ještě úpravy čajovny, kde šneci  pod 
vedením Martina vymysleli parádní skříně nebo  
dobroušení srubu a jeho znovunatření. 
I když mě trochu mrzí, že účast nebyla během 
celého měsíce nejhojnější, všechno jsme nakonec 
zvládli. Velký dík patří hlavně našim borcům, 

kteří za sebou zanechali kus práce na úkor své-
ho volna, ale taky všem tatínkům, maminkám, 
členům a členkám, kteří do toho šli s námi. 

No a protože nám po těch všech víkendech práce 
moc chyběla, rozhodli jsme se hned první dub-
nový víkend vyrazit do Dinotic. Sešlo se nás 
celkem šest a ruku k dílu přiložilo i dalších 6 členů 
a členek z 1. hovězského odvážného od-wdílu. 
Tady jsme pokračovali v pracích na altánu, a 
to pokládáním krytiny, broušením sloupů a 
natíráním. Taky jsme sadili malé smrčky kolem 
cesty, sbírali šutry na louce, seli trávu nebo po-
kartili strom a málem při tom shodili chatu. 
O tom, jak se nám to všechno krásně povedlo, 
se můžete přijet přesvědčit třeba už během 
květnového opékání s rodiči. 



Na vzniku ŠESTÁKU číslo 150 se podíleli: Eliška, Jirka, Ufo, Fanta, Rex, Verča, Dita, Irča a Dazul.   

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

13.4.2019 - Oddílová výprava na Valovu skálu

19.4. Oddílovka není – Velikonoční prázdniny

27.4. Ivančena - viz zvadlo
3.5. Oddílovka
8.5. Závod světlušek a vlčat na Březinách
17.5. Oddílovka
18.5. Grilovačka s rodiči v Dinoticách
25.5. Sjíždění Bystřičky
31.5. Oddílovka
14.6. Oddílovka
17.-24.6. Stavění podsad v Březinách podle počasí

21. - 26.6. Předtáborovka
28.6. Ukončovák
29.6. - 5.7. Puťák a expedička - informace v ŠESTÁKU

6. - 21.7. Tábor u Budišova - informace v ŠESTÁKU

AKCE BENJAMÍNKŮ - bližší info Irča:

04.04.2019 schůzka
11.04.2019 schůzka
18.04.2019 schůzka 
20.04.2019 výprava  (vaření na ohni)
25.04.2019 schůzka
02.05.2019 schůzka
08.05.2019 výprava (zkouška  závodu)
09.05.2019 schůzka
16.05.2019 schůzka
23.05.2019 schůzka
30.05.2019 schůzka
02.06.2019 společná výprava Kat..a Rat.
06.06.2019 schůzka
13.06.2019 schůzka
15.06.2019 výprava (dětský den s pěstounskými dětmi)

20.06.2019 schůzka
27.06.2019 ukončovací schůzka
05.09.2019 zahajovací schůzka

PLÁNOVANÉ AKCE


